
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  وي
وي  وي  و

ُه َيْوٌم ُمْتٌِع، َلَقْد  إِنَّ
َكاَنْت ِفْكَرُة ِرْحَلِة 
ْيِد ِفْكَرًة َرائَِعًة الصَّ

ا ِفْكَرِت َ ُروا َأنَّ  َتَذكَّ

َدائًِم َأْفَكاُر َجابٍِر ِمْثُل 
املَجْوَهَراِت

َل َتُقْل: »املَجْوَهَراُت« َوَلِكْن ُقْل: »اجلَواِهُر«

ْيِد َل  َحتَّى ِف َأْثَناِء الصَّ
اَعُة َعْن  َتُكفُّ َهِذِه السَّ

ُمَاَرَسِة ُهَواَيتَِها

َبِت اخلَطَأ َفَحْسُب، َغْيَ َأنََّك  ِهَي َصوَّ
ائِِع ا ِخالَف الشَّ اْسَتْخَدْمَت َتْعبِْيً
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ائِِع  َماَذا َتْقِصُد بِِخالِف الشَّ
َيا َجابُِر؟

َك  َسْوَف َأْقَتُِح َعىل َجدِّ
َلَع َعَلْيَك َلَقَب  َأْن َيْ

اَعِة« »ُمَساِعُد السَّ

ههههه.. َوِلَ َل 
َد َعىل  َوَقْد َتَعوَّ

ِحْيِح؟! ْطِق الصَّ النُّ

 َتْعِمْيًم لِلَفائَِدِة َأْقَتُِح 
َم ِفْقَرًة َعِن  َأْن ُتَقدِّ

ِة ِف  َغِويَّ التَّْصِوْيَباِت اللُّ
ِة اإِلَذاَعِة املْدَرِسيَّ

َهِذِه ِفْكَرٌة َرائَِعٌة، 
ا الَعاَم  َعَلْيَك َأْن َتْبَدَأ ِبَ

َراِسَّ الَقاِدَم الدِّ
 ،» َراِسُّ َل َتُقْل: »الَعاُم الدِّ
» َوَلِكْن ُقْل: »الَعاُم املْدَرِسُّ

ِحْيِح«،  ْطِق الصَّ َد َعىَل النُّ َل تقل: »َتَعوَّ
ِحْيَح« ْطَق الصَّ َد النُّ َوَلِكْن ُقْل: »َتَعوَّ

َأْقِصُد َأنَّ الَعاَدَة َقْد 
َجَرْت َأْن َيُقْوَل النَّاُس: 
َرِر،  َأْفَكاُر ُفالٍن ِمْثُل الدُّ

َوَلْيَس: ِمْثُل اجلَواِهِر

ي  وي
وي  وي  و

ي  وي  وي
وي  و
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وي
ي  

 و
ي 

وي  و

ُل َفِرْيًقا  َوِلَ َل ُنَشكِّ
هلِذِه الِفْقَرِة؟

َوَأيَّ اْسٍم َسْوَف ُنْطِلُقُه 
َعىل َهِذِه الِفْقَرِة؟

ُيْمِكُنَنا َأْن ُنْطِلَق َعَلْيَها: »ُقْل َوَل َتُقْل«

اْسٌم َرائٌِع، َوَسْوَف َيُكْوُن إِْسَهاًما 
ُمْوَعتَِنا ًدا ِمْن َمْ َجيِّ

ًة« َوَل  ُقْل: »ُمَساَهَ
َتُقْل: »إِْسَهاًما«

ٌة..  َها.. َسَمَكٌة َكبِْيَ
ٌة َهِذِه َأْكَبُ َسَمَكٍة اْصَطْدَناَها الَيْوَمَسَمَكٌة َكبِْيَ
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ي
ي  و

وي  وي  و

ي  وي  وي
ي  و

و

، َفَحْجُمَها  َأْنَت ُمِقٌّ
َظِر ُمْلِفٌت لِلنَّ

َظِر«، َوَلِكْن ُقْل:  َل َتُقْل: » ُمْلِفٌت لِلنَّ
َظِر« »َلِفٌت لِلنَّ

ُكْم ِفْيَها ُمَصاٌن َك َمُصْوٌن«َل َتْقَلُقوا َفَحقُّ َك ُمَصاٌن«، َوَلِكْن ُقْل: »َحقُّ َل َتُقْل: »َحقُّ

َها َفَوائُِد ِرْحَلٌة الَيْوِم ُكلُّ

َقْت  َنَعْم َهَذا َصِحْيٌح، َفَقْد َحقَّ
ًة ًة َوَمْعَنِويَّ يَّ َفَوائَِد َمادِّ

ْهَنا َوَسَنُعْوُد بَِوْجَبِة َسَمٍك  الَيْوَم َتَنزَّ
ِة َطاَزَجٍة َوِفْكَرِة ِفْقَرٍة ِف اإِلَذاَعِة املْدَرِسيَّ


