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  يوم الجالء

  
سيادتها اال بجالء  تسترجع كاملان البلدان التي تتحرر من قيود ال 

اليوم الذي تبارح فيه  اعيادهأمن أيام  وهي تعتبر عنها.الجيوش األجنبية 
  تلك الجيوش أرض الوطن بدون عودة. 

 وفي كل فرح، حيّ  وفي كل ،عرس ميدانففي كل   المدينة؟ماذا في 
ما  ،*  بالناس اتالطرقات كلها مترع الوفود؟. ما هذه *  شارع مهرجان

الحرير.  وستائر منفيها موطئ قدم. حيثما سرت ترى قبابا من الزهر 
 هاقد انتظمت ومصابيح الكهرباءسماء من صغار األعالم  وعلى المدينة

نظرا م فكانت* والتيجان شكال العقود أانعقدت على  بها، ثمفدارت ، حبال
 واكبها،كفسطعت  ،بت فيهاكّ يتها في الليل حسبت السماء قد رُ أر إذاعجيبا. 

ظننت الربيع قد عاد مرة ثانية.  النهار،في  وإذا أبصرتها .ألألت نجومهاو
و  ، ياسمينو  رد و فلّ و كل بناء عريشة و انة،فتّ فكان كل شارع روضة 

لصور معلقات على و أحلى ا ،غلى الطنافس مبسوطات على الجدران أ
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, و  مالناس بقيِّ  نّ ما يِض  ،الغالية * و التحف  ،الطنافس و السيوف المذهبة 
  .ال يبخلون بثمين 

 ىَّ ه اليوم الذي يتمننّ إالفرحة الكبرى.  المدينة ؟ إنّه يوم اميوم هذا من أيّ  فأيُّ 
ها الغاية نّ إ . أن يموت من بعده هآرو ال يبالي اذا  ،كل مواطن أن يراه 

هب و نسبح و نخوض اللّ  ،نطأ الحرب عشرات السنين ،ليها إالتي سرنا 
  البارود. قُ الجثث و ننشَ  م و نتخطىّ في الدّ 

  ه يوم الجالء نّ إ اها:نتمنّ ا ة الكبرى التي كنّ ها األمنيّ نّ إ
  علي الطنطاوي 

  
  الشرح :

  المهرجان : االحتفال العظيم  ل شارع مهرجان :في ك 
و  ،مظاهر الفرح و عالمات السرور بارزة في جميع أحياء المدينة نّ إ

ج فاالحتفال القائم في كل نه ،مكان بعيد الجالء  اس يحتفلون في كلّ ـــالنّ 
  ه مهرجان كبير. ـنّ أعظيم , ك

  الطرقات مكتظة بالخالئق التي ازدحمت فيها. الطرقات مترعات بالناس :
على هيئة  ة) و هي بناء سقفه كرويّ قبّ  معالقباب ( ج لزهر :قباب من ا

  سة منه. كوام المكدّ الخيمة و القباب من الزهر هنا هي األ
ت األعالم و المصابيح انضمّ  شكال العقود و التيجان  :أثم انعقدت على 

بعضها الى بعض و استدارت على هيئة القالدة أو التاج و العقد هو 
  القالدة. 
  الظريف الفاخر. الشيء التحفة :
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ضن فالن بالشيء : بخل به و  م و ال يبخلون بثمين :الناس بقيّ  نّ ما يِض 
  أمسكه و امتنع عن إعطائه ( فهو ضنين, شحيح) 

الثمين ذو القيمة البالغة ففي هذا اليوم العظيم م : هو النفيس و الشيء القيّ 
زيين تخراج أجمل ما عندهم و أفخره لإفي  دونيفرح الناس كثيرا فال يتردّ 

  الشوارع. 
  األرض : داسها بقدمه.  يطأوطئ  نطأ الحرب :

  ووطئ الشيء : عاله 
  وطئ الدابة مثال : ركبها . 
  ووطئ بالد العدو : دخلها .

 ووطئ الحرب : دخل ميدانها و خاض غمارها. 
 
 
 
 


