
 المقامة الكروية                                 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم وبه أستعين
 أما بعد،. ء األعزاءااألصدق اهأي سالم عليكمال
بقصتي ، يأردت أن أسل   روا ما تجدون من هفوات.فالمقامات، فاغ فنفي ، وال تالكرا أدب في خيكمال باع ألف

 ...يلعل  
  ، على التلفاز ما يدعو للفخر واالعتزاز ت  . فشاهدرطس العالم في قأكالدنيا وانتشر، خبر  عم  لقد 

  .قطر اخرجت منهبعد أن  ،وطر المباراة لم يكن لي فيو  .ألشعاروأقرأ ا أسمع األخبار وأنا في مكتبتي
من المحيط "لي في خاطري:  عن  إذ انتشى العربان، وزغرد النسوان. و  أدركت فيه مأربي رب  غوبعد فوز الم

قلت في و  ."ض  باللهْب، وأشرقي يا وحدة  العربْ ر جي يا أ، تم و  عبد الناصر   لبيك   ،إلى الخليج  الثائر   ،الهادر  
 :بال جدال الحال

  جب  ليوم  أشهد  ما يدعو إلى الع  ا

 رب  في اللعب  رب  كلُّ الع  حد الع  تو  
 ناد  ح  صر  في كرة  أضحى يو فالن

 رب  حتى دوحة الع   الشمس   من مغرب  
 نكسة  الويالت  و  في زمن   بها أبياتي، ودوهي أعز  أمنياتي، تش ،اليحالتر و في الحل    ،دٌة للع رب  في خياليحو ف 

 :(1967) ستينات   حرب  و  سات  كالن

  رى أ أو ألسمــع   أحيا  ليتـني يا
د    الكبير   وطني را  اموح   ومحر 
 اهـادي   امـجـد    رب  ع  ال مجد   ويعود  
م    الشعوب   ن هدي را  اتقد   وتحض 

 
 .المنشود  لهدف او ، األسود  ألشهد  ،"ستاداإل"لى إخذني  ،يا من له وداديفقلت البني طامي: اسمع مني كالمي، 

، ابن العطي :فقال   طري.أ ةْ هيا نسري، مع صاحٍب كالبدر 

، ايا أيها  "ستاد  اإل"فسرني وصرحنا الحصين،  ،العريندخلت مدخل   .بنين  بصحبة اال، ثنين  وكنت ثالث اال ألجواد 
 قد أعجب   .المعمورة هذه في ،)الكورة( بيوت   أبهى ،فنعم  تلك الصورة .يتص   الشهرة و الب، أخذت صورة  "للبيت"

تموج  هالناس فيو  التعظيم.طراء و اإليستحق ما  ،التنظيممن فيه  وجدت .األقالم   أعجز  و  اإلعالم   وأبهر   ،األنام  
، العرب   وشجع المغرب  صوت   ،تعالت األصوات  حول الملعب   ،آن  أوان  اللعب   ما أنو  .وعروج هبوطٍ بين 

 .واألجنبيُّ ويحه  لألجنبي



أخذ الالعبون الراحة، ثم  ،د االسترحةولما حان موع .امتنع العرب عن القول (الجولْ )ـما فاز الفرنسي بالوعند
ر  الوطيس حمي  ا كالعيس، فتراكضو ر الرئيس، ولما صف  . القلب   مكسور   أنا، و للعب   عاد الفريقان  الفرنسي   . وقد 

إلى  "البيت  "والنجاح، وعدت من  الفوزبفرنسا فحازت في الهدف.  أن يدخل الكرة   ال بالصدف، خبرةٍ وعرف، ب
وكان  .إجاللحترام و كل الهم ف ،بطالاأل لعبوا لعب ،رجال ، أن أبناء المغرب  قالولكن والحق  ي   .بال ارتياح بيتي

 . ات فائقةمهار و  ،موروثات خارقةب ،كال الفريقين أفارقة
، وقال القول وإنصاف لكرة باستلطافٍ مدح افي  ،وكان الشاعر معروف الرصافي، أفضل من صاغ القوافي

 :الرصافي(قال )أي  الكافي
 وبينهم العبين الرياضة قصدوا

 م  األجسا بلعبها تراض كرة
 وضربها تساق أرجلهم وبرفس
 م  حرا الالعبين عند بالكف  

 هوت وإن الهواء في قت حل   قدول
 الهام   فناطحتها الرؤوس شرعوا

 مدفع قذيفة حينا   وتخالها
 إرزام   لها صائتة فتمر  

 حيالها فقام سقطت ولربما
ين عبل ربللض  م  هما الساعد 

 كفريسةٍ  وتخاله فتخالها
 الضرغام   دونها فزمجر سقطت

ها بضربةٍ  الالشم تنحو  فيرد 
 م  لط ا م العب الجنوب نجو

 الثرى  وجه على واثبة وتمر
 م  اآلرا  تتواثب  كما  مرا  

مٌ  الالعبين بين وتدور  فمحج 
 مقدام   ضارب وآخر عنها

 نشيطة   تكون  إذا الجسوم   إن
 م  األحال نشاطها بفضل تقوى 
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