
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

وي 
وي  وي  

ْكُض َعىل َطِريِق الُكوْرنِْيِش  الرَّ
َيْمَنُحنِي ُمْتَعًة َواْنتَِعاًشا

َأْنَت َأْحَوُج إىِل 
ْكِض َهَذا الرَّ

َفى َعْن َأَحٍد َأنَّنِي  َل َيْ
اَحِة َأْحَوُج النَّاِس إىِل الرَّ

َفى َعىل َأَحٍد«، َوَل  ُقْل »َل َيْ
َفى َعْن َأَحٍد« َتُقْل: »َل َيْ

َغِة، َكَم  ِفُق ِف اللُّ  ُتْ
ْكِض ِفُق ِف الرَّ ُتْ

َل ُتَواِزنُه بَِك َيا َجابُِر؛ َفَقْد َأْصَبْحَت 
َغِة ا ِف اللُّ ائِيًّ َك َأْخصَّ بَِفْضِل َجدِّ

َأَل ُيْمِكُنَنا َأْن َنْحُصَل 
َعىل َهِذِه املْتَعِة َوَنْحُن 

َجالُِسْوَن؟
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ي
 و

وي 
وي  وي  

«، َوَلِكْن  ائِيٌّ َل َتُقْل: »َأِخصَّ
» َتصٌّ َأِو اْختَِصاِصٌّ ُقْل: »ُمْ

 َلَقْد َكاَنْت َساَعُة 
َل  َك الَبْنَد اأَلوَّ َجدِّ

َغَة ِف إِْتَقانَِك اللُّ

ٌة  »الَبْنُد« َكِلَمٌة َفاِرِسيَّ
َتْعنِي احلْيَلَة َواخلِدْيَعَة

َكَفى َرْكًضا، َفَلْم 
ُل املِزْيَد مَّ َأُعْد َأَتَ

ُل« َوَلِكْن ُقْل: »َأْحَتِمُل« مَّ َل َتُقْل: »َأَتَ

ا املْتَمِرُض  َ ُقْم َأيُّ
َحتَّى ُنْكِمَل َرْكَضَنا

َلْسُت ُمَتَمِرًضا، 
َوَلِكْن َنَفَذ َرِصْيِدي

َغِة ُس ُدُرْوَب اللُّ سَّ َل َأَزاُل َأَتَ

ي
 و

ي 

وي  وي  و

ي
  و

وي  وي  وي

ي
  و

وي  وي  وي
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ُقْل: »َنِفَد« َوَل َتُقْل: »َنَفَذ«
َحتَّى َساَعُة َجابٍِر 

ْزَهِةُمْسَتاَءٌة ِمْنَك َأَنا اخلاِسُ الَوِحْيُد ِف َهِذِه النُّ

ملاَذا ُكلُّ َهَذا 
اإِلْحَباِط؟

َحاَق  نَّنِي َل َأْسَتِطْيُع اللَّ أِلَ
ْكِض، َوَل  بُِكْم ِف الرَّ

َغِة اَراَتُكْم ِف اللُّ بِالَعِزْيَمِة ُيْمِكُنَك َأْن َتُكْوَن َأْسَتِطْيُع ُمُ
َأْفَضَل ِمَن اجلِمْيِع

ْزَهَة إىِل  ْلُتُم النُّ َأَراُكْم َحوَّ
َد احلِدْيِث َعْن َمَشاِكِل َأْحَ

ُقْل: »ُمْشِكالٌت« 
َوَل َتُقْل: »َمَشاِكُل«

ْت  هههههه.. َلَقِد اْقَتصَّ
ِل َساَعُة َجابٍِر ِمْنَك 

ي
  و

وي
وي  وي  

ي
ي  وي  وي  و

و
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ية
ها

لن
ا

ِمَن الَيْوِم َسَأَضُع لَِنْفِس 
َغِة َحتَّى َل  ا ِف اللُّ َبْرَناَمً
َتَك َساَعُة َجابٍِر ِب ُتَشمِّ

ا َأَنا َفَسُأِرْيُكْم ِمنِّي َعِزْيَمًة  َأمَّ
َلْ َتْعَهُدْوَها ِف ِمْن َقْبُل

ي اِر َوالتََّحدِّ َلَقْد َأْصَبْحُتَم بَِحقٍّ َنُمْوَذًجا لإِِلْصَ

ُقْل: »ُأْنُمْوَذًجا« َوَل 
َتُقْل: »َنُمْوَذًجا«

اَعِة ا َجابٌِر َوَقَع ِف َفخِّ السَّ َأِخْيً

ي
ي  وي  وي  و

و


