
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.
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انْظُر َيا َجابُِر، َها َقِد 
اَعِة اْنَتَهْيُت ِمْن َتْعِدْيِل السَّ

ْعِدْيُل الِذي َأْجَرْيَتُه  َوَما التَّ
ي؟ َعَلْيَها َيا َجدِّ

ا َتْسَتِطيُع   َلَقْد َصَنْعُت َلـَها ِزرًّ
بِِه إِْيَقاَفَها ِعْنَدَما َل َيُكوُن 
الَوْقُت ُمَناِسًبا لَِتْصِويَباتِـَها

رن  رن  رن 

رسوم:
محمد صالح درويش
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ا  َ نَّ ا لِْلَغاَيِة؛ ِلَ وِريًّ ْعِديُل َكاَن َضُ َهَذا التَّ
َكثرًِيا َما َوَضَعْتنِـي ِف َمَواِقَف ُمـْحِرَجٍة

، َيْبُدو َأنَّ  َجَرُس الَباِب َيُدقُّ
َأْصَحاَبَك بِالَباِب َيا َجابُِر

ـِي؟ ُيـْمِكُننِـي  َهْل َرَأْيُتْم الـَجِديَد ِفـي َساَعت
اآلَن إِيَقاُف َتْصِويَباتِـَها َوْقَتَم ُأِريُد

رن  رن  رن 
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ا ْعِدْيُل َهامٌّ ِجدًّ َهَذا التَّ

وي  وي
ي  

 و
ي 

و

 ، َل َتُقْل: َتْعِدْيٌل َهامٌّ

َوَلِكْن ُقْل: َتْعِدْيٌل ُمِهمٌّ

 ِلَاَذا َل ُتوِقُفَها َيا َجابُِر، َحتَّى 
َك؟ َل ُتـْحِرَجَنا َأَماَم َجدِّ

َهَذا َما ُكْنُت َأْخَشاُه؛ َأْن ُتِريـُحوا 
ْعِديِل  َأْنُفَسُكْم ِمْنَها بِاْستِْخَداِم التَّ

َفَتْحِرُموا َأْنُفَسُكْم ِمَن الْستَِفاَدِة ِمْنَها
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ي، اْستَِفاَدُتَنا ِمْنَها َأْمٌر   َل َيا َجدِّ
ُهْم ُيِريُدوَن الْستِْمَتاَع  ، َوَلِكنَّ َبِدهيِيٌّ
بِـَحِديثَِك َمَعُهْم ُدوَن َأْن ُتَقاِطَعُهْم 

ي  وي
وي  وي  و

، َوَلِكنَّ  َل َتُقل: َبِدهيِيٌّ

َواَب َأْن َتُقْوَل: َبَدِهيٌّ الصَّ

اَعُة َأْخَطاَءُكْم؟ ُب السَّ َأَرَأْيُتْم َكْيَف ُتَصوِّ

ِة  َحِويَّ ا َل َتْكَتِفي بَِتْصِحيِح اَلْخَطاِء النَّ َ إِنَّ
َة َأْيًضا ِفيَّ ْ ُح اَلْخَطاَء الصَّ َفَقْط، َفِهَي ُتَصحِّ
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ي  وي
وي  وي  و

َل َتُقْل: النََّحِويَّة، 
َوَلِكن ُقْل: النَّْحِويَّة

ُبوا ُمْنُذ   ُمْشِكَلُتُكْم َأنَُّكْم َلـْم َتَتَدرَّ
ِحيِح ْطِق الصَّ َغِر َعَل النُّ الصِّ

 َنَعْم، َلَقْد َعاَنْيُت ِمْن 
َهِذِه الـُمْشِكَلِة َكثرًِيا



35

وي  وي  وي

ي  
و

ِمَن الـَخَطأِ َأْن َتُقوَل: َعاَنْيُت ِمَن 
الـُمـْشِكَلِة، َوَلِكْن ُقْل: َعاَنْيُت الـُمـْشِكَلَة

َنْت ُلَغُتُكْم َكثرًِيا،  سَّ َيا َأْوَلِدي! َلَقْد َتَ
اَجُعوا َوَل َتَتَكاَسُلوا َفَل َتَتَ

إَِذْن َيْنَبِغي َعَلْيَنا َأْن َنْسَتْثِمَر َهِذِه 
اَعَة ِف َتـْحِقيِق َأْهَداِفَنا السَّ



ية
ها

لن
ا
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ي
وي  وي  وي  و

 َل َتُقل: َيْنَبِغي َعَلْيَنا، 
َوَلِكن ُقْل: َيْنَبِغي َلَنا

ُث  ُق إَِل الَيْوِم الَِّذي َنَتَحدَّ  َكْم َأَتَشوَّ
ُبُه َلَنا اَعُة َما ُتَصوِّ ِفيِِه ُدْوَن َأْن َتـِجَد السَّ

َرْت   َأَل َتَرْوَن َأنَّ ُلَغَتُكْم َقْد َتَطوَّ
َكثرًِيا َعْن ِذي َقْبُل؟ َوَيْوًما َما 

َسْوَف َتْنَتِهي َهِذِه اَلْخَطاُء


