
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

ا  اُم َواْجَتَمْعَنا َأِخْيً ِت اأَليَّ  َمرَّ
َعَل َمائَِدٍة َواِحَدٍة

َعاِم َمَع  َتَناُوُل الطَّ
ِة َلُه َمَذاٌق آَخُر اأُلْسَ

 َمْن َوَجَد اأَلْحَباَب 
يَنِسَ اأَلْصَحاَب  َبْل َأْنَت َأَعزُّ اأَلْحَباِب َيا َجدِّ

َوَهْل ُيْعَقُل َأْن 
َيْنَساَك َجابٌِر َوُهَو 

َصنِْيَعُة ِفْكِر َوَتْربَِيِة 
ِه؟ َوَثَقاَفِة َجدِّ

اِمٍل َيا َلَك ِمْن ُمَ
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 اأَلْصَوُب: َصنِْيَعُة ِفْكِر 
ِه َوَتْربَِيتِِه َوَثَقاَفتِِه َجدِّ

ي  وي  وي
وي  و

اَعُة َحتَّى الَعاِم املاِض   َما َهَذا؟ َلْ َتُكِن السَّ
ِقْيَقِة ُتَراِجُعنِي ِف َهِذِه اأُلُمْوِر الدَّ

ِك   َلَقْد َنِسْيُت َأْن ُأْخِبَ
َد  ي َقْد َزوَّ ي َأنَّ َجدِّ َيا ُأمِّ
اَعَة بِإِْصَداٍر َأْحَدَث السَّ

َك َيا َجابُِر َشاُه ُأمُّ َهَذا َما َكاَنْت َتْ

َسْوَف َتْعَتاِدْيَن 
َعَلْيَها َكَم اْعَتْدُت 
َعَلْيَها َأَنا َوَأْصَحاِب

 َوَأْصَحاُبَك َأْيًضا 
َيْعَتاُدْوَن َعَلْيَها؟

َرْت  َنَعْم، َفَقْد َطوَّ
ا ِمْن ُلَغتَِنا َكثِْيً

ا  َ ُر َأنَّ  َوَلِكنِّي َأَتَذكَّ
ِف الَعاِم املاِض 

َأَعاَقْتنِي َعْن إِْنَجاِز 
ِة ِت الَيْوِميَّ َبْعِض َمَهمَّ
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 َل َتُقْوِل: »َأَعاَقْتنِي«، َوَلِكْن ُقْوِل: »َعاَقْتنِي«

ي  وي
وي  وي  و

 َفَقْط َعَلْيِك َأْن َتْسَتْوِعبِي َما 
ُبُه َلِك، َوَشْيًئا َفَشْيًئا َلْن  ُتَصوِّ

ُبُه َلِك اَعُة َما ُتَصوِّ َتَِد السَّ

َوْقَتَها َتْبَدُأ َيا 
ْجِهْيَز  َأِب التَّ

ِلِْصَداٍر َجِدْيٍد

ٌم، َوالَعاِقُل  َها َتَعلُّ  احَلَياُة َيا َوَلِدي ُكلُّ
ُه ِم َحتَّى َيْلَقى َربَّ َعلُّ ِرُص َعَل التَّ َمْن َيْ

اَعَة  ْدُتُم السَّ  َوَلِكْن َكْيَف َزوَّ
َذا اِلْصَداِر اجَلِدْيِد؟ ِبَ

ي لَِوْحِدِه َذا َجدِّ  َلَقْد َقاَم ِبَ

ي  وي  وي
 و

ي 
و

َل َتُقْل: »لَِوْحِدِه«، َوَلِكْن 
ُقْل: »َوْحَدُه«

ا َوْحِدي؛ َفَقْد   َل َيا َجابُِر َلْ َأُقْم ِبَ
َشاَرْكَتنِي الَعَمَل َأْنَت َوَأْصِدَقاُؤَك
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ية
ها

لن
ا

ي َمْن  َوَلِكنََّك َيا َجدِّ
َز املْحَتَوى َكاِمًل َجهَّ

ْوِن ِف تِْقنِيَّاِت  َوَأْنُتْم َساَعْدُتُ
َعِة ْثبِْيِت َوِزَياَدِة السَّ اِلْدَخاِل َوالتَّ

 َيْبُدو َأنَّ الَعَمَل الِذي 
ُقْمُتْم بِِه َلْ َيُكْن َبِسْيًطا

ي  وي
وي  وي  و

 َل َتُقْل: »َلْ َيُكْن 
َبِسْيًطا«، َوَلِكْن 

ُقْل:»َلْ َيُكْن َسْهًل«، 
ا« ً َأْو: »َلْ َيُكْن ُمَيسَّ

َأَرَأْيِت َيا َزْوَجتِي؟ َحتَّى َأَنا َلْ 
اَعِة َأْسَلْم ِمْن َتْصِوْيَباِت السَّ


