
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

إَِل َأْيَن َيا َجابُِر؟

َأْسَتِعدُّ لِْلُمَشاَرَكِة 
َياِضِّ ِف الَيْوِم الرِّ

َهْل َسَتْخُرُج َمَع َأْصَحابَِك؟
ي   َنَعْم.. َوَأْنَت َيا َجدِّ

ُرَج َمَعَنا؟ َأَلْن َتْ

 َيا َوَلِدي ِسنِّي َل َتْسَمُح 
َياَضِة ي َفَقْد َوَصَل َأْصَحاِبِل بُِمَمَرَسِة الرِّ ا َيا َجدِّ َهيَّ

ي
ي  و

وي  وي  و
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َهْل َأْقَنَعَك َجابٌِر 
بِاملَشاَرَكِة؟

َر   َيْبُدو َأنَّ َكَلَم َجابٍِر َأثَّ
دِّ َوَأْقَنَعُه بِاملَشاَرَكِة َعَل اْلَ

َر ِف َر َعَل، َوَلِكْن ُقْل: َأثَّ َل َتُقْل: َأثَّ

ي
ي  و

وي  وي  و

ُف؛  رِّ اَعُة ُتَ ي.. َهِذِه السَّ  َأَرَأْيَت َيا َجدِّ
َر َعَلْيِه َفُكلُّ النَّاِس َيُقوُلوَن َأثَّ

َل َيا َوَلِدي َهَذا َخَطٌأ 
ى  َر َل َيَتَعدَّ َشائٌِع، َفَأثَّ

بِـ»َعَل«، َوَلِكن َنُقوُل: 
َر بِِه َر ِفيِه َأْو َأثَّ َأثَّ

َل اْلَيْوُم  وَّ وا َيا ِرَفاُق َفَلَقْد َتَ َأْبِشُ
ِة َغِة الَعَربِيَّ ٍة ِف اللُّ َياِضُّ إَِل ِحصَّ الرِّ

ِج  َنا َبْعَد التََّخرُّ َأْشُعُر َأنَّ
َج  رَّ َسُيْكَتُب ِف َشَهاَداتَِنا: َتَ

ِمْن َجاِمَعِة َساَعِة َجابٍِر

ي  وي
وي  وي  و

َج ِمْن َجاِمَعِة َكَذا،  رَّ َل َتُقْل: َتَ
َج ِف َجاِمَعِة َكَذا رَّ َوَلِكْن ُقْل: َتَ
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َدْعُكْم ِمْن َهَذا امُلَزاِح، َأَل َتَرْوَن َهَذا املْشَهَد 
ٍة الَبِديَع؟ ُكلُّ النَّاِس بَِمَلبَِس ِرَياِضيَّ

 ِفْعًل َيا َوَلِدي.. َفُمَشاَهَدُة َهَذا املْشَهِد 
ِة َفَقْط َتَْلُ ِجْسَمَك بِالنََّشاِط َواحَلَيِويَّ

َيْنَبِغي َعَلْيَنا َأْن ُنَباِدَر بَِتْحِديِد 
تِي َسَنْلَعُبَها ْعَبِة الَّ اللُّ

َل َتُقْل: َيْنَبِغي َعَلْيَنا، 
َوَلِكْن ُقْل: َيْنَبِغي َلَنا

ي
ي  وي  وي  و
و

 َأَنا َسْوَف َأْكَتِفي بِِرَياَضِة املْشِ

 َبْل َتَعاَل ِعْنَدَنا لُِنَمِرَس 
ًة اِعيَّ َمًعا ِرَياَضًة َجَ

وي  وي
ي  

 و
ي 

و

َل َتُقْل: َتَعاَل ِعْنَدَنا، َبْل ُقْل: َتَعاَل إَِلْيَنا

َيا َأْوَلُد َل َتْنَسوا 
َأنَّنِي َرُجٌل َعُجوٌز

َما ِزْلَت ِف َرْيَعاِن 
ي،  َشَبابَِك َيا َجدِّ
َفَزاُدَك َلْ َيْنَفْذ َبْعُد
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َل َتُقل: َلْ َيْنَفْذ، َوَلِكْن ُقْل: َلْ َيْنَفْد

وي  وي  وي
ي  

و

َ َلَنا   َلْن َأْلَعَب َحتَّى ُيَفسِّ
اَلدُّ َوْجَه اخَلَطأِ ُهَنا

ا َيْنَفُد َفَمْعَناَها َيْنَتِهي َتُِق، َأمَّ  َيْنَفُذ َمْعَناَها َيُمرُّ َوَيْ
َما َرْأُيُكْم ِف ُلْعَبِة َجْذِب احَلْبِل؟

ا، َعَل َأْن  َهِذِه ُمَناِسَبٌة ِل ِجدًّ
َأُكوَن آِخَر َفْرٍد ِف َفِريِقي


