
خـطـأ
وصـــواب

ه  الثالثَة عْشَة من عمره، يعيُش يف كَنف جدِّ جابر طفل يف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

يحبُّ الجدُّ منصور االخرتاعات، وميأُل أوقاَت فراِغه يف هذا العمل، وذلك 

بعد أن تقاعَد من وظيفِته مدرًّسا للغة العربية. 

وأكـر مـا يزعجـه وقـوُع حفيـِده  يف خطـأ لغـوّي، وكذلـك 

يـد  سـاعة  لـه  اخـرتع  فقـد  لـذا  املقبولـة،  غـُر  ترصُّفاتـه 

اللغويـة. أخطـاَءه  لـه  تصـوِّب  إلكرتونيـة،  رشيحـة  فيهـا 
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ُبوا ِذْكَرى َيْوِم   َتَرقَّ
ْهَر الَقاِدَم،  ِمْيالِدي الشَّ
َتُه َز ُكلٌّ ِمْنُكْم َهِديَّ لُِيَجهِّ

ُر ِف إِْهِدائِِك   ُأَفكِّ
َساَعَة َتْصِوْيٍب 

َكَساَعِة َجابٍِر

ههههه.. ُفْرَصُتَك َيا َوالِِدي، 
َل َتَدْعَها َتِضْيُع ِمْنَك

 َوَما َحاَجتِي إىِل 
ا ُلَغُتَنا َوَيُِب َساَعِة التَّْصِوْيِب؟ َ  َيا ُبَنيَّتِي.. إِنَّ

َعَلْيَنا احلَفاُظ َعَلْيَها

ُة َأَراَحْتنِي ِمْن  َراِسيَّ َنُة الدِّ  السَّ
َساَعِة َجابٍِر، َفَهْل ُتِرْيُدْوَن 

َساَعًة ُتالِزُمنِي َطَواَل الَوْقِت؟

َنُة  َواُب َأْن َتُقْوِل »السَّ  الصَّ
ُة« َراِسيَّ َنُة الدِّ ُة« َوَلْيَس »السَّ املْدَرِسيَّ

رسوم:
محمد صالح درويش
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ي،  ِقْينِي َيا ُأمِّ  َصدِّ
ي َلْن َيَدَعِك َحتَّى  َجدِّ
َغَة َكَم َأْحَبْبُتَها ُتِبِّي اللُّ

 َكْم َأَنا َسِعْيٌد بَِتَجاُوبَِك 
َغِة  ِم اللُّ َك ِف َتَعلُّ َمَع َجدِّ

َغِة  الَعالَقُة َبْينِي َوَبْيَ اللُّ
ِة َأْصَبَحْت ِعْشًقا  الَعَربِيَّ

اُوٍب َد َتَ رَّ َوَلْيَس ُمَ

َظِر َأنَُّكْم َلْن   ِمَن املْلِفِت لِلنَّ
َغِة  وا َعِن احلِدْيِث َعِن اللُّ َتُكفُّ

َظِر«،   َل َتْقوِل: »ِمَن املْلِفِت لِلنَّ
ِفِت« َوَلِكْن ُقوِل: »ِمَن الالَّ

َيا ُأمَّ َجابٍِر! ُلَغُتَنا ِهَي 
ُعْنَواُنَنا الِذي ُنْعَرُف بِِه
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َغِة َيا َأْولِدي َل ُبدَّ  ُم اللُّ  َتَعلُّ
ٌة َمَعَها َأْن َيْسبَِقُه َعالَقٌة َخاصَّ

ْجُت ِمْن  رَّ  َلَقْد َتَ
ي احلَبْيَب َمْدَرَستَِك َيا َجدِّ

ْجُت ِمْن«،  رَّ  َل َتُقْل: »َتَ
ْجُت ِف« رَّ َوَلِكْن ُقْل: »َتَ

 ههههههه.. َوَهَذا َدْرٌس 
َغِة  آَخُر ِمْن ُدُرْوِس اللُّ

 َأيَّ َدْرٍس َتْقِصُد َيا َوالِِدي؟ َأَتْقِصُد َخَطَأ َجابٍِر؟
ْرَس  َل َأْقِصُد اخلَطَأ َذاَتُه، َوَلِكنِّي َأْقِصُد الدَّ



33

ية
ها

لن
ا

ْرَس  ا َأَنا َفَقْد َفِهْمُت الدَّ  َأمَّ
ي ْرُس َيا َجابُِر؟الِذي َيْقِصُدُه َجدِّ  َفَم الدَّ

َم  ي َأنَّ َتَعلُّ ْرُس َيا ُأمِّ  الدَّ
َغِة َلْيَس َلُه ُحُدْوٌد اللُّ

 َوَلِكْن َلْيَس َجابٌِر 
ْرِس  َفَمِن املْقُصْوُد بِِه إَِذْن؟ُهَو املْعنِيُّ بِالدَّ

 َأْنِت املْقُصْوَدُة بِِه َيا ُأمَّ َجابٍِر

َم  ي ُيِرْيُد َأْن َيُقْوَل إِنَّ َتَعلُّ  َجدِّ

نِّ َغِة َل َعالَقَة َلُه بِالسِّ اللُّ


