
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
ي  وي  وي  و

و

 َل ُبدَّ َأنَّ ُمَباَراَة الَيْوِم َسْوَف 
َتُكوُن َحاِسَمًة

ِة؛ َفَل  يَّ َها َعَل َهَذا الَقْدِر ِمَن اأَلَهِّ َل َأُظنُّ
نَزَالُ فِ األَدْوَارِ األُولَ مِنَ التَّصْفِيَاِت

اَعُة  َبَدَأ املَلُل َوَبَدَأِت السَّ
َلُة ُتَاِرُس ِهَواَيَتَها املَتَطفِّ

َبْت  اَعِة، َوَلِكْن َعَل َمْن َصوَّ ئَِمُة َل َتَقُع َعَل السَّ اللَّ
ِطُئ ٍة َوَل َيَزاُل ُيْ َلُه َهَذا اخلَطَأ َأْكَثَر ِمْن َمرَّ

ُر  َلِكنَّ َنتِيَجَتَها َسْوَف ُتَؤثِّ
ُر َعَل(، َوَلِكْن َعَل َتْرتِْيِب الَفِريَقْيِ َل َتُقْل: )ُتَؤثِّ

ُر ِف( ُقْل: )ُتَؤثِّ
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و

َأْخَشى َأْن ُتَعاِمَلَنا 
اَعُة بَِخْصِم نَِقاٍط  السَّ

ْيِ َكُمَخاَلَفاِت السَّ
ههههه.. َساَعَتَها 

ا اجلدُّ  َسَيْسَحُب ِمنَّ
ِليِم ْطِق السَّ إَِجاَزَة النُّ

َهِذِه ِفْكَرٌة َرائَِعٌة َسْوَف 
ي لَِتُكوَن  َأْعِرُضَها َعَل َجدِّ

ْسَخِة اجلِديَدِة ِضْمَن النُّ

َعُلَك  َوَما الِذي َيْ
َل ُتَواِفُق َعَلْيِه؟

نَّنِي َأَرى ِف  َأْحَتجُّ َعَل َهَذا الَقْوِل؛ أِلَ
ِقًيا ِفيًزا َل َتْ ِح َتْ املْقَتَ

ُر  قِّ ُه َسْوَف ُيَ نَّ أِلَ
الِذي َسَيْكُثُر 

اَعِة َلُه َتْصِويُب السَّ

ِح َأَبًدا( ُقْل: )َلْن ُأَواِفَق َعَل َهَذا املْقَتَ

ِح َقطُّ َلْن ُأَواِفَق َعَل َهَذا املْقَتَ
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ُقْل: )َأْسَتْنِكُر َهَذا الَقْوَل(، َوَل 
َتُقْل: )َأْحَتجُّ َعَل َهَذا الَقْوِل(

ُزَنا َعَل  فِّ الِفْكَرُة ِفْعًل َسْوَف ُتَ
الْجتَِهاِد ِف َضْبِط ُلَغتَِنا

َأْعَتُِف َأنَّ الَفْضَل ِف 
َغِة َيْرِجُع إَِل  اْهتَِمِمَنا بِاللُّ

َساَعِة َجابٍِر

ُقْل: )ِف ُحْسَبانَِنا(، َوَل 
ا َتُقْل: )ِف ِحَساَباتَِنا( اَعَة َوَشْأَنَ لَِنَدِع السَّ

اآلَن، َفَقْد َبَدَأِت املَباَراُة

َر  َيْبُدو َأنَّ الَفِريَق اأَلْحَ
ِقيِق الَفْوِز َحِريٌص َعَل َتْ

َلَقْد َبَدَأ املَباَراَة َوُهَو 
َشِديُد احلَمَسِة

ُقْل: )َشِديُد احلَمِس(، َوَل 
َتُقْل: )َشِديُد احلَمَسِة(

َبْل إَِل َجدِّ َجابٍِر؛ 
اَعِة َلْ  َفَقْبَل ِفْكَرِة السَّ
ْطِق  َيُكْن َتْصِويُب النُّ

ِف ِحَساَباتَِنا

ي
 و

وي 
وي  وي  

ي
  و

وي
وي  وي  
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ُمَداِفُع الَفِريِق اأَلْبَيِض 
ُد اْستِْخَداَم الُعْنِف  َيَتَعمَّ
ِر َمَع َلِعبِي الَفِريِق اأَلْحَ

ُه ِف َمْوِقٍف َخِطٍي؛ َفَلَدْيِه  إِنَّ
إِْنَذاٌر َوُحُصوُلُه َعَل إِْنَذاٍر آَخَر 

َيْعنِي َطْرَدُه ِمَن املَباَراِة 

َل َتُقْل: )َمْوِقٌف َخِطٌي(، َوَلِكْن 
ُقْل: )َمْوِقٌف ُيْنِذُر بِاخلَطِر(

هههههه.. نَِياٌن َصِديَقٌة، َأْحَرَزِت 
اَعُة َهَدًفا ِف َمْرَماَي َقْبَل َأْن  السَّ

ِرَز َأَحُد الَفِريَقْيِ ُيْ

هاااااااا.. َأْخَطَأ َجابٌِر


