
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

َة  َياِضيَّ َأَراَك َتْرَتِدي املَلبَِس الرِّ
ُب لِلُخُروِج َسَأْذَهُب َمَع َأْصَحاِب ملَشاَهَدِة َوَتَتَأهَّ

ُمَباَراِة ُكَرِة الَقَدِم ِف املْلَعِب

ملاَذا َل َتْبَقى ِف الَبْيِت 
ْلَفاِز؟ َوُتَشاِهُد املَباَراَة َعَل التِّ

ي احلبِيَبَة! َأَنا َأْذَهُب إَِل  َيا ُأمِّ
َع َفِريِقي َشجِّ املْلَعِب ِلُ

ِذِه  ُرُج ِبَ ٍة َتْ ِف ُكلِّ َمرَّ
ِزيَمٍة َمِريَرٍة احلَمَسِة َوَتُعوُد َبَ

َواُب َأْن  الصَّ
ٍة« َنُقوَل:»بِزيَمٍة ُمرَّ

ي؟َها ِهَي  َأَرَأْيِت َيا ُأمِّ
اَعُة َل ُيْرِضيَها َأْن  السَّ
ِل ِمْن َشْأِن َفِريِقي ُتَقلِّ
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َعَل الَفِريِق املَناِفِس َأْن 
َيْسَتِعدَّ هلِزيَمٍة َقاِسَيٍة

ُعوَن َأْن  ُعوُه َيدَّ ُمَشجِّ
ْم َفِريَقُهْم ُهَو اَلْقَوى ُ َدْعُهْم َيا َجابُِر َفإِنَّ

َموُهوُموَن
وَن« َوَل  ُقْل:»َواِهُ
َتُقْل:»َمْوُهوُموَن«

َل ُيْعِجُبنِي ُمْسَتَوى 
َخطِّ الَوَسِط

ِب َأْن َيْفَعَل َشْيًئا َعَل املَدرِّ

ِعِب َعَلْيِه َأْن َيُقوَم بَِتْغيرِِي َهَذا اللَّ
ُع  ُه َلِعٌب َكُسوٌل َوَسُيَضيِّ إِنَّ

َتَعَب ُزَمَلئِِه

لَِنْنَتبِِه اآلَن لَِوَقائِِع املَباَراِة
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َل َتُقْل:»َكُسوٌل«، َوَلِكْن 
ُقْل:»َكِسٌل« َأْو»َكْسَلُن«

ُب  َها ُهَو املَدرِّ
ِرُج  َيْسَتِجيُب َوُيْ

َلِعَب َخطِّ الَوَسِط

ُل َيْسَتِعدُّ  ُه َلِعبِي املَفضَّ إِنَّ
لُِنُزوِل املْلَعِب

ُه ِمْن َأْفَضِل  َصَدْقَت، َفإِنَّ
َلِعبِي َخطِّ الَوَسِط

ُج َعل  َنا َسَنَتَفرَّ َيْبُدو َأنَّ
ٍة ُمَباَراِة ُكَرِة َقَدٍم ُأْسُطوِريَّ

ُج«،  َل َتُقْل:»َسَنَتَفرَّ
َوَلِكْن ُقْل:»َسُنَشاِهُد« 

َأْو»َسَنْنُظُر إَِل«

ُعَنا  ْأِكيِد َسْوَف ُيَمتِّ بِالتَّ
ِز بَِأَدائِِه املَتَميِّ

ُب  َعُل املَدرِّ َل َأْعِرُف َكْيَف َيْ
ِة، َبْيَنَم  كَّ ِلُس َعَل الدِّ َلِعًبا َكَهَذا َيْ

َيْمَنُح َمْن ُهَو َأَقلَّ ِمْنُه الُفْرَصَة

وي  وي  وي
ي  

و
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ِة«، َوَلِكْن  كَّ َل َتُقْل: »الدِّ
ِة« كَّ ُقْل: »الدَّ

َذا  ملاَذا َأَراُكْم ُمْعَجبنَِي ِبَ
؟ ِعِب إَِل َهَذا احلدِّ اللَّ

ِمُل ُكلَّ ِصَفاِت  ُه َيْ نَّ ِلَ
ِعِب املْحُبوِب اللَّ

َماَذا َتْقِصُد بِـ»ُكلِّ 
ِعِب  ِصَفاِت اللَّ

املْحُبوِب«؟

َأْقِصُد َأَداَءُه َوَأْخَلَقُه َوَذَكاَءُه 
َواْجتَِهاَدُه ِف املْلَعِب

ُه  َلَقْد َفاَق َغرْيَ
ِعبنَِي ِمَن اللَّ

َق َعَل َغرْيِِه« َوَل  ُقْل:»َتَفوَّ
ِه« َتُقْل:»َفاَق َغرْيَ

َهَدٌف.. َهَدٌف بَِقَدِم 
َلِعبَِنا املْحُبوِب


