
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
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 و

وي 
وي  وي  

َلَقْد َكاَن ِمْهَرَجاُن ِشَتاِء 
ًقا َكَتاَرا ُمْتًِعا َوُمَشوِّ

ٌد َأْن َتْسَتِغلَّ  َأْمٌر َجيِّ
ُة  َقاِفيَّ َساُت الثَّ املَؤسَّ

ا الُعْطالِت إِلَقاَمِة َفَعالَِياِتَ
ْوِقْيُت ُفْرَصًة  َلَقْد َمَنَحنِي َهَذا التَّ
ْن َأَتَواَجَد ِف َفَعالَِياِت املْهَرَجاِن ِلَ

َواُجُد« ُهَو إِْظَهاُر الَوْجِد،  »التَّ
ِه لِّ َوَقِد اْسَتْخَدْمَتُه ِف َغْيِ َمَ

َساَعُة َجابٍِر ُتَعاِمُلَنا َوْفًقا 
لِلُمْسَتَوى الِذي َوَصَل إَِلْيِه َجابٌِر

ُه َل ُيْمِكُنَها  ههههههه.. َتْعَلُمْوَن َأنَّ

َأْن ُتَعاِمَل ُكلَّ َواِحٍد بُِمْسَتًوى َخاصٍّ
ا، َيُِب َأْن ُتَعاِمَل ُكلَّ َواِحٍد َوْفًقا ملْسَتَواُه َحقًّ
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ا َتْضَغُط َعَلْيَنا َحتَّى َنِصَل إىِل  َ إِنَّ
ًرا  ًرا«، املْسَتَوى الِذي َوَصَل إَِلْيِه َجابٌِر ُمَؤخَّ َل َتُقْل: »ُمَؤخَّ

ا« َوَلِكْن ُقْل: »َأِخْيً

احلِقْيَقُة َأنَّ َجدَّ َجابٍِر ُهَو الِذي 
اَعُة َيْضَغُط َعَلْيَنا، َوَلْيَسِت السَّ

ُكْم َكَم  ي ُيِبُّ ا، َجدِّ َحقًّ
َز َميُّ نِي، َوُيِرْيُد َلـَنا التَّ ُيِبُّ

َك ِف َأْن  َلَقْد َنَجَح َجدُّ
ُل ِفْكَرَة  َعَلَك َتَتَقبَّ َيْ

اَعِة َطَواَل  ُمَراَفَقِة السَّ
الَوْقِت، َوَكَأنََّك 

ْجَت ِمْنَها َتَزوَّ

ْجَت ِمْنَها«،  َل َتُقْل: »َتَزوَّ
ا«  ْجَت ِبَ َوَلِكْن ُقْل: »َتَزوَّ



32

اَعِة، َوَدُعْوَنا  َكَفاُكْم َحِدْيًثا َعِن السَّ
ُنَعاِوُد احلِدْيَث َعْن ِمْهَرَجاِن ِشَتاِء َكَتاَرا

َر َأْنِشَطًة  ُه َوفَّ اجلِمْيُل ِف املْهَرَجاِن َأنَّ

َذاَت َطابٍِع َتْرِفْيِهيٍّ َوَتْثِقْيِفيٍّ

َعنِي َعىل  ُع َشجَّ َنوُّ َهَذا التَّ
ُحُضْوِر َسائِِر الَفَعالَِياِت

َل َتُقْل: »َسائُِر الَفَعالَِياِت«، 
َوَلِكْن ُقْل: »ُكلُّ الَفَعالَِياِت«

َسٌة؛ َفُكلُّ النَّاِس  اَعُة ُمَدلِّ َهِذِه السَّ
َتْسَتْخِدُم َكِلَمَة »َسائُِر« ِمْثَلَم اْسَتْخَدْمُتَها

نَّ َكِلَمَة  ُه اْستِْخَداٌم َخاِطٌئ؛ ِلَ إِنَّ
ِء »َسائُِر« َتْعنِي: الَباِقي ِمَن الَشْ

اَعِة  ِرَبَة َجابٍِر َمَع السَّ ُم َتْ َأَنا َدائًِم ُأَقيِّ
ْوٌع َنَجَح ِفْيِه الـَجدُّ بِاْمتَِياٍز ا َمْشُ َ بَِأنَّ

ي
 و

ي 

وي  وي  و
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ية
ها

لن
ا

ي، َوَكاَن  َبْل ُهَو ُحْلُم َجدِّ
اجلِمْيُع َيَراُه َبِعْيَد املَناِل

َل إىِل َواِقٍع َبْعَد َأْن َأْصَبْحَت ُمْتِقًنا  وَّ ُه َتَ َوَلِكنَّ
ا ائِيًّ َغِة َوَعاِشًقا َلا، َكَم َلْو ُكْنَت َأِخصَّ لِلُّ

» ائِيٌّ « َوَل َتُقْل: »َأِخصَّ ُقْل: »اْختَِصاِصٌّ

ي   َوَلِكنَّ ُحْلَم َجدِّ
ْق َبْعُد َلْ َيَتَحقَّ

َوَما الِذي َبِقَي ِمْنُه؟

نَّ   َأْنُتْم َمْن َبِقَي ِمْنُه؛ ِلَ
ْوِعِه َأْن  ي ُيِرْيُد ملْشُ َجدِّ

ْيًعا َيْشَمَلَنا َجِ

ي
  و

وي
وي  وي  


