يوم الجﻼء

ان البلدان التي تتحرر من قيود ﻻ تﺴترﺟﻊ ﻛﺎمﻞ سيﺎدتهﺎ اﻻ بجﻼء

الجيوش اﻷﺟنبية عنهﺎ .وهي تعتبر من أيﺎم أعيﺎدهﺎ اليوم الذي تبﺎرح فيه

تلك الجيوش أرض الوطن بدون عودة.

ي فرح ،وفي ﻛﻞ
مﺎذا في المدينة؟ فﻔي ﻛﻞ ميدان عرس ،وفي ﻛﻞ ﺣ ّ

شﺎرع مهرﺟﺎن *  .مﺎ هذه الوفود؟ الطرقﺎت ﻛلهﺎ مترعﺎت بﺎلنﺎس *  ،مﺎ
فيهﺎ موطئ قدم .ﺣيثمﺎ سرت ترى قبﺎبﺎ من الزهر وستﺎئر من الحرير.

وعلى المدينة سمﺎء من صغﺎر اﻷعﻼم ومصﺎبيح الكهربﺎء قد انتظمتهﺎ

ﺣبﺎل ،فدارت بهﺎ ،ثم انعقدت على أشكﺎل العقود والتيجﺎن * فكﺎنﺖ منظرا

عجيبﺎ .إذا رأيتهﺎ في الليﻞ ﺣﺴبﺖ الﺴمﺎء قد ُر ّﻛبﺖ فيهﺎ ،فﺴطعﺖ ﻛواﻛبهﺎ،

وﻷﻷت نجومهﺎ .وإذا أبصرتهﺎ في النهﺎر ،ظننﺖ الربيﻊ قد عﺎد مرة ثﺎنية.

فكﺎن ﻛﻞ شﺎرع روضة فت ّﺎنة ،و ﻛﻞ بنﺎء عريشة ورد و ف ّﻞ و يﺎسمين  ،و
أغلى الطنﺎفس مبﺴوطﺎت على الجدران  ،و أﺣلى الصور معلقﺎت على
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يض ّن النﺎس بق ِيّم  ,و
الطنﺎفس و الﺴيوف المذهبة  ،و التحف * الغﺎلية  ،مﺎ ِ
ﻻ يبخلون بثمين .

ى
فأ ﱡ
ي يوم هذا من أيّﺎم المدينة ؟ إنّه يوم الﻔرﺣة الكبرى .إنّه اليوم الذي يتمن ﱠ
ﻛﻞ مواطن أن يراه  ،و ﻻ يبﺎلي اذا رآه أن يموت من بعده .إنّهﺎ الغﺎية
التي سرنﺎ إليهﺎ عشرات الﺴنين  ،نطأ الحرب ،و نخوض اللّهب و نﺴبح
ش ُﻖ البﺎرود.
ى الجثث و نن َ
في الدّم و نتخط ّ

إنّهﺎ اﻷمنيّة الكبرى التي ﻛنّﺎ نتمنّﺎهﺎ :إنّه يوم الجﻼء

علي الطنطاوي

الشرح :

ﻓي ﻛل شارع مهرجان  :المهرﺟﺎن  :اﻻﺣتﻔﺎل العظيم

إ ّن مظﺎهر الﻔرح و عﻼمﺎت الﺴرور بﺎرزة في ﺟميﻊ أﺣيﺎء المدينة ،و
النّـــﺎس يحتﻔلون في ﻛ ّﻞ مكﺎن بعيد الجﻼء  ،فﺎﻻﺣتﻔﺎل القﺎئم في ﻛﻞ نهﺞ
عظيم  ,ﻛأنّـه مهرﺟﺎن ﻛبير.

الطرقات مترعات بالناس  :الطرقﺎت مكتظة بﺎلخﻼئﻖ التي ازدﺣمﺖ فيهﺎ.
ي على هيئة
قباب من الزهر  :القبﺎب ) ﺟمﻊ قبّة( و هي بنﺎء سقﻔه ﻛرو ّ
الخيمة و القبﺎب من الزهر هنﺎ هي اﻷﻛوام المكدّسة منه.

ثم انعقدت على أشكال العقود و التيجان  :انض ّمﺖ اﻷعﻼم و المصﺎبيح
بعضهﺎ الى بعض و استدارت على هيئة القﻼدة أو التﺎج و العقد هو
القﻼدة.

التحفة  :الشيء الظريف الﻔﺎخر.
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يض ّن الناس بقيّم و ﻻ يبخلون بثمين  :ضن فﻼن بﺎلشيء  :بخﻞ به و
ما ِ
أمﺴكه و امتنﻊ عن إعطﺎئه ) فهو ضنين ,شحيح(

و الشيء القيّم  :هو النﻔيس الثمين ذو القيمة البﺎلغة فﻔي هذا اليوم العظيم
يﻔرح النﺎس ﻛثيرا فﻼ يتردّدون في إخراج أﺟمﻞ مﺎ عندهم و أفخره لتزيين
الشوارع.

نطأ الحرب  :وطئ يطأ اﻷرض  :داسهﺎ بقدمه.
ووطئ الشيء  :عﻼه

وطئ الدابة مثﻼ  :رﻛبهﺎ .

ووطئ بﻼد العدو  :دخلهﺎ .

ووطئ الحرب  :دخﻞ ميدانهﺎ و خﺎض غمﺎرهﺎ.
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