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هيا يا جابر! سنتأخُر 
عىل تدريبات فريِق كرِة 

القدم.

سأحرُض حقيبتي 

الرياضية وآيت 

ما أجمل النسامِت يف هذه 

اآلونة من كلِّ صباح !

مباذا أخطأت !!!؟ 

ال تقْل يف هذه اآلونة ، بل ُقْل يف 

هذا األوان. ألن آونة هي جمع 

)أوان(، واألواُن هو الوقت.

ه  الثالثَة عْشَة من عمره، يعيُش يف كَنف جدِّ جابر طفل يف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعَد من وظيفِته مدرًّسا للغة العربية. 

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك ترصُّفاته 

غرُي املقبولة، لذا فقد اخرتع له ساعة يد فيها رشيحة إلكرتونية، 

تصوِّب له أخطاَءه السلوكية وكذلك  أخطاَءه اللغوية. 
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ما هذا يا جابر ..  أما زلت 

تحمُل هذه الساعَة معك!!؟

حسناً، سأضع 
الساعة هنا، وأذهب 

للتدريب.

سنلحق بك 

بعد قليل. 

لن أتدرَّب قبل أن أتخلََّص

 من هذه الساعِة املزعجة.

أسمع مارأيك ان نأخذ الساعة 

ونرميها يف البرئ املهجورة، خلف

النادي ؟ !

ماذا . . .البرئ املهجورة !!

يا لك من ذيك إنها فكرٌة رائعة.  

أخربتك بأنني وعدُت جّدي 

بأال أنزعها من يدي، إال خالَل 

التدريباِت الرياضية. 
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هيا.. هيا.. ارمها

 يف هذه الُجّب.

ال يقال هذه الُجّب، 

بل يقال هذا الُجب

 ألن الُجبَّ مذّكر. 

خطأ..  خطأ..

 ال تقل يليُق لكام،

  بل يليق بكام.

هناك رشطي

 قادم، هيا.. هيا بنا نلوُذ 

بالُفرار.

خطأ.. خطأ..  الُيقال الُفرار 

بضم الفاء، فهي تعني

 ولد النعجة،  بل يقال

 الِفرار بكرس الفاء.  

أسكتها..

هيا قلت لك أسكتها.

اووو ، ُكشف أمرنا

أنتام ... توقفا ...

الُفرار ولد النعجة، 

والِفرار الهرب...
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ماذا تفعالن هنا ؟!

وما الذي تخفيه وراء

ظهرك؟؟

هاه ، ، ،

 ال يش نحن فـ . .

الُفرار ولد النعجة، 

والِفرار الهرب...

ما هذا ..

 ساعة تتكلم !!!

سنعرتُف بكلِّ يشٍء

 يا حرضَة الشطّي. ولكن 

بحضوِر صديقنا جابر.

حسناً لقد سامحتكام 

ألنكام كنتام تقصدان راحتي ،

كفاكام بكاء فالبكاء 

ال َيليُق لكام.

خطأ..  خطأ..

 ال تقل يليُق لكام،

  بل يليق بكام.

حقاً إنها ساعٌة

مزعجة ههههه

ها الشطّي..  أرأيت أيُّ

أمل نكن محّقني يف التخلص منها.

َر هذا نحن آسفان لن نكرِّ

 الفعَل ثانيًة.


