
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 إلكرتونيـة، تصوِّب له أخطاَءه اللغوية.
رسوم:

محمد صالح درويش
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ُعوا َحتَّى َل َتِضيَع  ا َيا ِرَفاُق َأْسِ َهيَّ
اِك ِفـي ُمَساَبَقِة  َعَلْيَنا ُفْرَصُة الْشِتَ

ِة الـَمْعُلوَماِت الَعامَّ

ُر َعَدِم ُمَشاَرَكتَِنا َبْعَد ُكلِّ َما   َل ُيْمِكُن َتَصوُّ
َبَذْلَناُه ِمْن ُمَطاَلَعٍة َوَذَهاٍب إَِلـى الـَمْكَتَبِة
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 َوَل َتْنَسوا َدْوَر َجدِّ َجابٍِر ِفـي 
َتـْحِفيِزَنا َعَل الِقَراَءِة َوالـَمْعِرَفِة

ُب َلَنا  ُة التِي ُتَصوِّ ِكيَّ  َوَكَذلَِك َساَعُة َجابٍِر الذَّ
اأَلْخَطاَء َوَتُقوُدَنا لِلَبْحِث َعْن ُجُذوِر الَكِلَمـاِت

الـُمِهمُّ َألَّ َيِضيَع ُكلُّ َذلَِك َوُنَفاَجَأ 
بَِأنَّ َباَب الـُمَساَبَقِة َمْقُفوٌل

َل َتُقْل: »َمْقُفول«.. 
َوَلِكْن ُقْل: »ُمْقَفل«

ي  وي  وي
وي  و
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 َيا َلَساَعتَِك َيا َجابُِر! َلْسَنا 
ِفـي َوْقِت التَّْصِويِب اآلَن

ي التِي   َهْل َنِسيُتْم َقاِعَدَة َجدِّ
َأْوَصَلْتَنا إَِل َما َنْحُن َعَلْيِه؟

 َأَنا َأْذُكُرَها َجيًِّدا.. )َتْصِويُب 
الـَخَطأِ َلْيَس َلُه َوْقٌت(
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َصِحيٌح، َل َيـِجُب َأْن َنْجَعَل 
ًرا لِلَخَطأِ ُروِف ُمَبِّ ِمَن الظُّ

وي
ي  وي  وي  
و

ر« غ«، َوَل َتُقْل: »ُمَبِّ ُقْل: »ُمَسوِّ

الـَحْمُد هللِ.. َوَصْلَنا ِفـي الَوْقِت الـُمَناِسِب
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اَك   َهْل ُتِريُدوَن الْشِتَ
ِفـي الـُمَساَبَقِة َيا َشَباُب

اَك   َنَعْم َيا َسيِِّدي، ُنِريُد الْشِتَ
بِاْسِم َفِريِق »الـَمْعِرَفة«

 َتمَّ التَّْسِجيُل، َوَهَذا اْستِْبَياٌن لِـَمْعِرَفِة 
َناُفَس َعَلْيَها اأَلْنِشَطِة التِي َتْرَغُبوَن يف التَّ
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ي  وي  وي
 و

ي 
و

 َل َتُقْل: »اْستِْبَيان«، 
َوَلِكْن ُقْل: »اْستَِباَنة« 

ْوُت؟   ِمْن َأْيَن َيْأِت َهَذا الصَّ

ي  ا َساَعٌة َأْهَدانِيَها َجدِّ َ ههههه.. إِنَّ
َغِة َب َلَنا َأْخَطاَء اللُّ َحتَّى ُتَصوِّ



ية
ها

لن
ا
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ُع َأنَُّكْم َسْوَف َتْشَتُِكوَن  إَِذْن َأَتَوقَّ
َغِة ِفـي ُمَساَبَقِة اللُّ

َغَة َسْوَف َتُكوُن ِضْمَن الـُمَناَفَساِت  َأِكيٌد َأنَّ اللُّ
اِك  َنا َجاِهُزوَن لاِلْشِتَ التِي ُنِريُد َخْوَضَها، َوَلِكنَّ

ِفـي الَعِديِد ِمْن ُفُروِع الـَمْعِرَفِة

ْوِفيَق ِفـي الـُمَساَبَقِة  َأَتـَمنَّى َلُكْم التَّ


