
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

ي
 و

ي 
وي  وي  و

َهْل َلَدْيَنا َبْرَناَمٌج َخاصٌّ 
َهَذا اأُلْسُبْوَع؟

ْأِكْيِد.. َفاأُلْسُبْوُع الَقاِدُم   بِالتَّ
َسْوَف َيْشَهُد َحْفَل َتْوِزْيِع 

َواَيِة َجَوائِِز َكَتاَرا لِلرِّ

َل ُبدَّ َأْن َنْغَتنَِم َهِذِه 
الُفْرَصَة، َفَناِدًرا 

َما ُيَتاُح ِمْثُل َهِذِه 
ِة َقاِفيَّ اأَلْحَداِث الثَّ

 َوَلِكْن َما الِذي 
َسَيُعْوُد َعَلْيَنا ِمْن 

ُحُضْوِر َهَذا احلْفِل؟

؛ َل   َهَكَذا َأْنَت َيا َناِصُ
ِفْيِه ْ َتْبَحُث ِسَوى َعِن التَّ

ُلَو  َعَل َأيِّ َحاٍل َلْن َيْ
ِفْيِه ْ احلْفُل ِمَن التَّ

 َوَهْل ُهَو َتْرِفْيٌه 
َيْسَتْدِعي َأْن َأُكْوَن 
ُمَتَواِجًدا بِاحلْفِل؟

 َل َيِصحُّ َأْن َتُقْوَل 
»ُمَتَواِجًدا بِاحلْفِل«
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ُل إىِل   َكاَدْت لَِقاَءاُتَنا َتَتَحوَّ
ُب،  ٍة.. َساَعٌة ُتَصوِّ َنَدَواٍت َثَقاِفيَّ

ِة َواَيِة الَعَربِيَّ َوَحْفٌل لِلرِّ

ْف َنْفَسَك  َيا َصِدْيِقي! َثقِّ
ِن ملاَذا َحتَّى َل َتُكْوَن َخاِوًيا  َدْعَك ِمْنُه َوَأْخِبْ

اَعُة »ُمَتَواِجًدا«؟ َبِت السَّ َصوَّ

ُ َعْن ُوُجْوِد  ا َل ُتَعبِّ َ نَّ  أِلَ
 ، ٍ ْخِص ِف َمَكاٍن ُمَعيَّ الشَّ

َها َتْعنِي إِْظَهاَر الَوْجِد  َوَلِكنَّ
ِدْيُد َأِو احلْزُن َوُهَو احلبُّ الشَّ

ِن َأَحُدُكْم َعِن   َل ُيـْخِبْ
ِفْيِه املوُجْوِد بِاحلْفِل ْ التَّ

 َعل َهاِمِش احلْفِل َسُتْعَرُض 
اِمَتُة« ُة »احلْرُب الصَّ ِحيَّ َمْسَ

 إَِذْن َسْوَف َأْصَحُبُكْم، 
َرْغَم َأنَّ الَواِضَح ِمِن 

ا َلْيَسْت  َ ِة َأنَّ ِحيَّ اْسِم املْسَ
َساِخَرًة َكتِْلَك التِي 

ًرا ا ُمَؤخَّ َشاَهْدُتَ
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ًرا« ُة َأَنا َأْعِرُف َسَبَب  َل َتُقْل »ُمَؤخَّ َهِذِه املرَّ
اَعِة اِض السَّ اْعِتَ

َوَما َذاَك َيا تِْلِمْيَذ َساَعِة َجابٍِر؟

ا«،  ِحْيُح َأْن َتُقْوَل »َأِخْيً  الصَّ
ًرا« َفَتْعنِي ُحُصْوَل  ا »ُمَؤخَّ َأمَّ

اأَلْمِر َبْعَد َتْأِخْيٍ

ْوِن.. َهْل  َوَلِكْن َأْخِبُ
َتْشَهُد َهِذِه اجلائَِزُة 
ُمَشاَرَكاٍت َواِسَعًة؟

ا َتْشَتِمُل ُمَشاِرَكاٍت  َ  َلَقْد َعِلْمُت َأنَّ
ِة َوِل الَعَربِيَّ ِمْن َسائِِر الدُّ

 َل َتُقْل »َتْشَتِمُل 
ُمَشاِرَكاٍت«

َنا إَِذْن َعْن َوْجِه   َمْن ُيـْخِبُ
اخلَطأِ ِف َهِذِه اجلْمَلِة؟
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ى  الِفْعُل »َيْشَتِمُل« َيَتَعدَّ
بَِحْرِف اجلرِّ »َعل« َأِو »الَباِء«، 
َواُب َأْن َتُقْوَل »َتْشَتِمُل  َفالصَّ

َعَل ُمَشاَرَكاٍت«

 إَِذْن َسْوَف َتُكْوُن َسْهَرًة 
ًة َرائَِعًة َثَقاِفيَّ

َك إىَِل َهَذا احلْفِل َيا َجابُِر  َل ُبدَّ َأْن َيْصَحَبَنا َجدُّ
ُه َسَيَدُع َهِذِه   َل َأُظنُّ

املَناَسَبَة َتِضْيُع ِمْنُه؛ َفُهَو 
ائِيُّ  -َكَم َتْعَلُمْوَن- َأِخصَّ

َفَعالِيَّاٍت َثَقاِفيٍَّة

» ائِيٌّ  َل َيِصحُّ َأْن َتُقْوَل »َأِخصَّ

َواُب   هههههه.. َكْم َأَنا َشاِمٌت بَِك َيا َجابُِر، الصَّ
» ائِيٌّ «، َوَلْيَس »َأِخصَّ َأْن َتُقْوَل »اْختَِصاِصٌّ


