
خـطـأ
وصـــواب

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

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 

ترصُّفاتـه غـُر املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش

ي
وي  وي  وي  و

َهْل َتْعِرُفْوَن لِـَمَذا َحَضَ 
َجابٌِر املَباَراَة ِف املْلَعِب؟

ْيًعا َها َجِ َها َكَم َنْحُضُ َحَضَ
َها َهَرًبا ِمْن َتْصِوْيِب َساَعتِِه  ُضُ ُه َيْ إِنَّ

ِلْيِفْزُيْوِن ِق املَباَراِة ِف التِّ َأْخَطاَء ُمَعلِّ

َك َعِلَم َما َفَعْلَت  َلْو َأنَّ َجدَّ
َيا َجابُِر َلـَحَرَمَك ِمَن اإِلْرِث

َلْ َأُكْن َأْعَلُم َأنََّك 
ْرِف!! َذا الظُّ ِبَ

َل َتُقْل: »َحَرَمَك ِمَن 
اإِلْرِث«، َوَلِكْن ُقْل: 

»َحَرَمَك اإِلْرَث«
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ي
 و

ي 

وي  وي  و

اَعُة  َحْتًم َسْوَف َتُِد السَّ
ُب َلُه اأَلْخَطاَء َمْن ُتَصوِّ

َل  ، َفَم َأْجَ َأْنَت ُمِقٌّ
الْستِْمَتاَع بُِمَتاَبَعِة املَباَراِة 
ِف َهِذِه النََّسائِِم اجلِمْيَلِة!

َأْسِكْت َساَعَتَك َيا َجابُِر؛ َفِمَن 
ًة الَواِضِح َأنَّ املَباَراَة َسَتُكْوُن َقِويَّ

ْدَنا َل َعَلْيَك، َفَقْد َتَعوَّ
اَنا  َعىل إِْحَراِجَها إِيَّ

ُقْل: »َفَقِد اْعَتْدَنا« 
ْدَنا« َوَل َتُقْل: »َفَقْد َتَعوَّ

َبِل اْضبِْط َأْنَت لَِساَنَك 
اَعُة ِرَجَك السَّ َحتَّى َل ُتْ

َواُب »َنَسَمت«  الصَّ
َوَلْيَس »َنَسائِم«

ا  اَعَة َوَشْأَنَ ُاْتُرُكْوا السَّ
َوَدُعْوَنا َنْسَتْمتُِع بِاملَباَراِة

ي
 و

ي 
وي  وي  و
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ي
و  

ي 

وي  وي  و

ُه َخَطٌأ َواِضٌح  َما َهَذا؟ إِنَّ
َتِسْبُه احلَكُم ِضدَّ َفِرْيِقَنا َلْ َيْ

ُكْنُت َأْعَلُم َأنَّ َهَذا احلَكَم
ٌد َوَغْيُ َحاِسٍم ِف َقَراَراتِِه دِّ  ُمَتَ

َل َتُقْل: »َيُبتُّ ِف َأْمِرَها«،
 َوَلِكْن ُقْل: »َيُبتُّ َأْمَرَها«

َكْم َكاَن 
َفِرْيُقَنا َرائًِعا

 ِف َهِذِه 
املَباَراِة

َكاَن ُيْمِكُنُه َأْن ُيَضاِعَف َهِذِه 
يُِّئ تِْيَجَة َلْوَل التَّْحِكْيُم السَّ النَّ

هاااااااااااااااااا َهَدٌف 
َرائٌِع، َهَدٌف َرائٌِع

ْوَن، َفَأْكَثُر ِمْن ُكِرٍة  َأْنُتْم ُمِقُّ
ُد َقْبَل َأْن َيُبتَّ ِف َأْمِرَها دَّ َكٍة َيَتَ ُمْشَتَ

َأْخَطاُء التَّْحِكْيِم َأْصَبَحْت
 ُتْفِسُد َأْجَواَء املَباَرَياِت
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ية
ها

لن
ا

ي
 و

وي 
وي  وي  

َأْخَطاُء التَّْحِكْيِم َأْصَبَحْت
 ُتْفِسُد َأْجَواَء املَباَرَياِت

َض  َلْو َأنَّ الَفِرْيَق املَناِفَس ُهَو الِذي َتَعرَّ
ْلِم َلْنَسَحَب ِمَن املَباَراِة هلَذا الظُّ

َل َتُقْل: »اْنَسَحَب«،
 َوَلِكْن ُقْل: »َخَرَج«

 َلَقْد َكاَن َيْوًما َرائًِعا اْسَتْمَتْعَنا
ْحَبِة َوبِاملَباَراِة  ِفْيِه بِالصُّ

َوَتَّْت َسَعاَدُتَنا بَِفْوِز َفِرْيِقَنا
ْبَنا َبْعَض   َوَفْوَق ُكلِّ َهَذا َصوَّ

ا ُنْخِطُئ ُنْطَقَها الَكِلَمِت التِي ُكنَّ

ُع ُفْرَصًة َحتَّى  َساَعُة َجابٍِر َل ُتَضيِّ
مُّ بِاخلُرْوِج ِمَن املْلَعِب َوَنْحُن َنُ


