
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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رسوم:
محمد صالح درويش

َتاَزٍة  َحَسًنا َيا َأْبَنائِي، َلَقْد َوَصْلَنا إىِل َنتِيَجٍة ُمْ
اَعِة ِف املْسَتَوى اجَلِديِد ِمْن َبْرَناَمِج السَّ

ْت إِْصَداَراُت   َلو اْسَتَمرَّ
اَعِة  َناَمِج السَّ ِقَيِة لَِبْ ْ التَّ
َعَل َهَذا الَنَمِط، َفَسْوَف 

ٍة ٍة ِعْلِميَّ ُل إىِل َأَكاِديِميَّ َتَتَحوَّ

ا َتَْنُح  هههههه.. َوَتْدِرجِييًّ
َبْعَد َذلَِك َشَهاَداٍت ُمْعَتَمَدًة

وي  وي
ي  

 و
ي 

و

ا«،  َل َتُقْل: »َتْدِرجِييًّ
َوَلِكْن ُقْل: »َتْدِرجًيا«

ْشِغيِل  ِة التَّ َحتَّى َوِهَي ِف َفْتَ
ُك َشاِرَدًة َوَل َواِرَدًة التَّْجِريبِيِّ َل َتْتُ
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ُك َكثرًِيا ِمَّا َسَنَتَداَرُكُه ِف   َبْل َتْتُ
ِقَياِت الَقاِدَمِة إِْن َشاَء اهلُل ْ التَّ

َوملاَذا َل َنَضُع ُنْسَخًة َشاِمَلًة 
ُتْغنِيَنا َعْن َهِذِه التَّْحِديَثاِت؟

ِج،  َدرُّ نَّ الِعْلَم ُيْكَتَسُب بِالتَّ  ِلَ
َك َتْسَتِطيُع اْستِيَعاَب ُكلِّ  َفَل َأُظنُّ

ًة َواِحَدًة التَّْصِويَباِت َمرَّ

ي،   َأْنَت ُمِقٌّ َيا َجدِّ
َفَلْو َأَرْدَنا َوْضَع 
َهِذِه التَّْصِويَباِت 
ِف ُكُتٍب َمْطُبوَعٍة 

َلْحَتْجَنا إىِل َمْطَبَعٍة

ي
ي  وي  وي  و

و

 َل َتُقْل: »َمْطَبَعة« 
بَِفْتِح املِيِم، َوَلِكْن 

ُقْل: »ِمْطَبَعة« بَِكْسِ 
املِيِم إَِذا َأَرْدَت اآلَلَة

 َأَسِمْعَت َيا َجابُِر َهَذا التَّْصِويَب، 
ْسَخِة اجَلِديَدِة؟ َفَهَذا َباُكوَرُة َعَمِل النُّ
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ْسَخُة  بِالِفْعِل، َفَقْد َكاَنِت النُّ
الَقِديَمُة َتْعَتِمُد َأْكَثَر َعل َتْصِويِب 

ْطِق الَكِلَمِت ِمْن َضْبِط النُّ

َعَلْيَنا َأْن َنْسَتِعدَّ لِلْنِطَلِق 
َذا املْسَتَوى اجَلِديِد إىِل  ِبَ
َأْصِدَقائَِنا، َفَقْد َسَأُلوِن 
َنا  ْم َأنَّ ُتُ َعَلْيَك، َوَأْخَبْ

َسَنَتَقاَبُل َفْوَر الْنتَِهاِء ِمْن 
اَعِة ِة السَّ َبْرَمَ

وي  وي
ي  

 و
ي 

و

َقْوُلَك: »َسَأُلوِن َعَلْيَك« َخَطٌأ، 
َواُب: »َسَأُلوِن َعْنَك« َوالصَّ

َهَذا َما َجَنْتُه َيِدي، 
ُت ِف َعَمِل  َفَقْد َساَهْ

ْسَخِة اجَلِديَدِة، َحتَّى  النُّ
ا ِف  ِن بَِتْصِويَباِتَ اِصَ ُتَ

ا َلٍة َأْنِطُق ِبَ ُكلِّ ُجْ

 ههههههه.. َوَسْوَف َتْشَتدُّ 
ِقَيِة اجَلِديَدِة ْ اَنا َبْعَد التَّ ا إِيَّ ُتَ اَصَ ُمَ
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ي َعَل َذلَِك َقْبَل  َد َلُكَم َجدِّ  َلَقْد َأكَّ
ْسَخِة َبْدئُِكَم املَساَعَدَة ِف َتْرِقَيِة النُّ

ي
وي  وي  وي  و

َد َعَل َذلَِك«،  َل َتُقْل: »َأكَّ
َد َذلَِك« َوَلِكْن ُقْل: »َأكَّ

ِن  َوَلِكْن ملاَذا َلْ ُنَضمِّ
َح  ْسَخَة اجَلِديَدَة َشْ النُّ

َقاِعَدِة التَّْصِويِب؟

ي َيْفَعُل َهَذا ِعْنَدَما َكاَن   َلَقْد َكاَن َجدِّ
َة َتْصِويِب َأْخَطائَِنا َيَتَوىلَّ َمَهمَّ

َثنِي َفْهٌد َعْن َذلَِك، َوَقاَل ِل:  َلَقْد َحدَّ
ِعْنَدَما َتُكوُن التَّْصِويَباُت َمْشُفوَعًة 

ِح َتُكوُن الَفائَِدُة َأَعمَّ ْ بِالشَّ

وَن، َوَلِكنَّ إِْعَداَد َبْرَناَمٍج   َأْنُتْم ُمِقُّ
ِذِه املَواَصَفاِت َأْمٌر َيُطوُل  ِبَ
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ِسيِخ  ٌة لَِتْ َها َهامَّ َوَلِكنَّ
ِحيِح ِمْن ِخَلِل  ْطِق الصَّ النُّ

إِْرَشاِدَنا إىِل َسَبِب اخَلَطأِ

ة« ة«، َوَلِكْن ُقْل: »ُمِهمَّ َل َتُقْل: »َهامَّ

ي  وي
وي  وي  و

َذا الَعَمِل، ُكلُّ َما َعَلْيُكْم ُهَو َأْن   ُيْمِكُننِي َأْن َأُقوَم ِبَ
اَعِة التِي َلْ َتِقُفوا َعَل َسَببَِها ُتَراِجُعوِن ِف َتْصِويَباِت السَّ

 َوَلِكنَّ َهَذا َل َيْمَنُع َأْن 
َل َفِريَق َعَمٍل لَِتْطِويِر  ُنَشكِّ
ْعِديَل ُن َهَذا التَّ ُنْسَخٍة َتَتَضمَّ

نَُّكْم َتَفاَعْلُتْم  ا َيا َأْوَلِدي ِلَ َأَنا َسَعْيٌد ِجدًّ
ْعِديِل وَرِة َمَع ِفْكَرِة التَّ ِذِه الصُّ ِبَ

ا  َنا َعاَنْيَنا ِف البَِداَيِة َوُكنَّ  َوَلِكنَّ
ِم النَّاِس الِفْكَرَة ُبَؤَساَء ِمْن َتَفهُّ
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ي
  و

وي  وي  وي
 ُقْل: »َبائُِسون«، َوَل َتُقْل: »ُبَؤَساء«

ا َنُقوُل ُبَؤَساَء   َأَرَأْيُتْم، ُكنَّ
َبْتَها، َوَلْ  َها َصوَّ َهَكَذا، َوَلِكنَّ

َنْعِرْف َسَبَب التَّْصِويِب

اخَلَطُأ َلْيَس ِف َكِلَمِة 
»ُبَؤَساء«، َوَلِكْن ِف 
َمْوِضِع اْستِْخَداِمَها

َتِلُف َمْوِضُع  َوَهْل َيْ
اْستِْخَداِم الَكِلَمِة؟

َأِكيِد، َفَكِلَمُة »ُبَؤَساء« َلِو   َبالتَّ
َلَلِة َعَل ُأوِل الَبْأِس  اْسَتْخَدْمَناَها لِلدَّ
ِة، َلَكاَنْت َصِحيَحًة َنا اْسَتْخَدْمَنا ِمْن َأْصَحاِب الُقوَّ إَِذْن، اخَلَطُأ ُهَنا َأنَّ

َكِلَمَة »ُبَؤَساء« َمَكاَن َبائِِسنَي
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ي
 و

ي 
  و

وي  وي

ِت املْعَنى َتَاًما،  َ َها َغريَّ َوَلِكنَّ
َوَهَذا َما ُأِريُدُكْم َأْن َتْنَتبُِهوا إَِلْيِه

اَعَة  إَِذْن ُقْم َيا َجابُِر، اْسَتِلِم السَّ
َحتَّى َنْخُرَج إىَِل اَلْصِدَقاِء 

ْسَخِة اجَلِديَدِة َوَنْحَتِفَل َمَعُهْم بِالنُّ

اَعَة«،  َل َتُقْل: »اْسَتِلِم السَّ
اَعَة« ِم السَّ َوَلِكْن ُقْل: »َتَسلَّ

ْم بِاْنتَِظاِرَنا َبْعَدَما  ُ  َلُبدَّ َأنَّ
ْسَخِة  ْقُتُهْم إىَِل النُّ َشوَّ

اَعِة َناَمِج السَّ اجَلِديَدِة لَِبْ

َقُكُم اهلُل َيا َأْبَنائِي، َوَل َتْنُسوا َأْن  َوفَّ
َتُعوُدوا إَِلَّ إَِذا َواَجْهُتْم َتْصِويًبا َل 

َحُه َلُكْم ْشَ َتْعِرُفوَن َسَبَبُه ِلَ


