
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

ِ الَِّذي  ا، َفاحَلْمُد ِلَّ  َكاَن َيْوًما َشاقًّ
ِرَنا الَيْوِميِّ  اِء ُمَقرَّ َأَعاَنَنا َعَل إِْنَ

ٍد ِمَن ااِلْستِْذَكاِر بَِشْكٍل َجيِّ َراِسَّ  ُق َأنَّ الَعاَم الدِّ اَل ُأَصدِّ
َأْوَشَك َعَل االْنتَِهاِء

َط  َعَلْيَنا َأْن ُنَخطِّ
ِة  ْيِفيَّ لِْلَِجاَزِة الصَّ

ٍد بَِشْكٍل َجيِّ

ُة  ْيِفيَّ  َكاَنْت ُعْطَلُتَنا الصَّ
ًة  الَعاَم املاِض ُعْطَلًة َثَقاِفيَّ

َنا َقَضْيَناَها ِف املْكَتَبِة َكاَنْت ِفْكَرُة َجابٍِر، ُكلُّ
َفَعَل َذلَِك لَِصاحِلِِه
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ي
وي  وي  وي  و

اَل َتُقْل: َفَعْلَنا َذلَِك 
لَِصاحِلِِه، َوَلِكْن 

ُقْل: ملَْصَلَحتِِه
ا َكاَنْت  َ َهْل ُتْنِكُروَن َأنَّ

ا؟ ُعْطَلًة ُمِفيَدًة ِجدًّ

ا َكاَنْت  َ  َأْعَتُِف بَِأنَّ
ُمِفيَدًة، َوَلِكْن َرْغَم 

َذلَِك َسْوَف َلْن 
َأْذَهَب إَِل املْكَتَبِة ِف 

الُعْطَلِة الَقاِدَمِة

اَل َتُقْل: َسْوَف َلْن َأْذَهَب، 
َوَلِكْن ُقْل: َلْن َأْذَهَب

 َيْبُدو َأنََّك َقْد َنِسيَت ُمَراَجَعَتَنا 
ًة َيا َعْمُرو النَّْحَو َسِويَّ

ي
 و

ي 
  و

وي  وي

ًة َواُب: َمًعا، َوَلْيَس َسِويَّ الصَّ
ي
وي  وي  وي  و

 مِلَاَذا َتْزُعُم َأنَّنِي َنِسيُت 
ُمَراَجَعَة النَّْحِو؟

نَي َوَسْوَف اَل  ْمَنا َأنَّ السِّ َنا َتَعلَّ نَّ ِلَ
ِة، َفُهَم  َتْدُخالِن َعَل اجُلْمَلِة املَْنِفيَّ
اَل َتْدُخالِن إاِلَّ َعَل اجُلْمَلِة املْثَبَتِة
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َدْعُكُم اآلَن ِمْن َساَعِة َجابٍِر َواحَلِديِث َعِن 
وِن: َهْل َلَدى  ِة َواملْثَبَتِة، َوَأْخِبُ اجُلَمِل املَْنِفيَّ

َنٌة لَِقَضاِء الُعْطَلِة؟ ٌة ُمَعيَّ َأَحِدُكْم ُخطَّ

ي بُِمَفاَجَأٍة ِف الُعْطَلِة  َلَقْد َوَعَدِن َجدِّ
َها ِرْحَلًة إَِل َمَكاٍن َما ِة، َوَأُظنُّ ْيِفيَّ َلْن َنَدَعَك َتْذَهُب َوْحَدَكالصَّ

ْحَلِة  َنا بَِمْوِعِد الرِّ  إَِذْن َأْخِبْ
َوَسْوَف َنَتَواَجُد َقْبَل امليَعاِد

 اَلَ َتُقْل: َنَتَواَجُد َقْبَل امليَعاِد، 
َوَلِكْن ُقْل: َنْحُضُ َقْبَل امليَعاِد

ي  وي
وي  وي  و
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ية
ها

لن
ا

ْحَلِة؟ َنا َيا َفْهُد، َهْل َسَتْصَحُبَنا ِف َهِذِه الرِّ ِبْ  َلْ ُتْ

ْأِكيِد َسَأْصَحُبُكْم، َلَقْد  بِالتَّ
َك َرْتنِي ُمَفاَجَأُة َجدِّ َأْبَ

ي  وي  وي  وي
و

َرْتنِي َرْتنِي، َوَلِكْن ُقْل: َبَ بَُّص ِب  اَل َتُقْل: َأْبَ اَل َأْعِرُف ملَاَذا َتَتَ
َساَعُتَك الَيْوَم َيا َجابُِر

َك َيا َفْهُد، لَِذلَِك   ِهَي ُتِبُّ
ِرُص َعَل ُمَداَعَبتَِك َتْ


