
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
 و

ي 
و

ي
وي  وي  وي  و

اِر  َل َأْعِرُف َسَبَب إِْصَ
َجابٍِر َعَل الُقُدوِم إَِل 

ُسوِق َفاْلُكوَن

َنا َأْصَبْحَنا  َأَل َتَرْوَن َأنَّ
َتاَرًة؟ ُموَعًة ُمْ َمْ

َوَما َعَلَقُة َذلَِك بِِزَياَرتَِنا 
ُقوِر؟ إَِل ُسوِق الصُّ

اِث َفَل  َ َع َنْظَرَتَنا لِلتُّ َأَرْدُت َأْن ُنَوسِّ
َغِة َوَحْسُب َتْقَتِصُ َعَل اللُّ

َك َل ُبدَّ َأنَّ َهِذِه َنِصيَحُة َجدِّ

ِهَي بِالِفْعِل 
َنِصيَحُتُه

ُت ِف َأْمِر  َلَقِد اْحَتْ
ُه  َك َيا َجابُِر، إِنَّ َجدِّ
ُيِريُد َأْن َيْصَنَع َلَنا 

َتِلَفًة ًة ُمْ َشْخِصيَّ

ُت«.  َل َتُقْل: »اْحَتْ
َوَلِكْن ُقْل: »ِحْرُت«

َأَرَأْيَت َيا َجابُِر َكْيَف ُتَداِفُع 
َك؟ اَعُة َعْن َجدِّ السَّ
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َكْيَف َل ُتَداِفُع َعْنُه 
َتُِعَها! َوُهَو ُمْ

وِطِه«.  َل َتُقْل: »َوْفَق ُشُ
وِطِه« َوُقْل: »َعَل َوْفِق ُشُ

َك  َأْخَشى َأْن َيْفِرَض َجدُّ
ُعُقوَباٍت َعَل املْخِطِئ

ههههه.. َعَلْيِه َأْن َيَضَع 
ُد  دِّ ًل َقاُنوًنا للُعُقوَباِت ُيَ َأوَّ

ِفيِه َنْوَع َوِمْقَداَر الُعُقوَبِة

َوَتُكوُن الُعُقوَبُة َعَل َمْن 
ُرُج َعَل َقاُنوِن اجَلدِّ َيْ

ُرُج َعِن الَقاُنوِن«. َوَل  ُقْل: »َيْ
ُرُج َعَل الَقاُنوِن« َتُقْل: »َيْ

لَِذلَِك ُتْلِزُمَنا َأْن َنُكوَن 
وِطِه َوْفَق ُشُ

ي
وي  وي  وي  و
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َأْعَتِقُد َأنَّ َجدَّ َجابٍِر 
ُط لَِنْشِ َوَتْعِميِم  طِّ ُيَ

اَعِة ِرَبِة السَّ َتْ

َنا َسُنْصبُِح َأْغنَِياَء َبْعَد َأْن  َأْعَتِقُد َأنَّ
اِع ي َحقَّ الْخِتَ َيبِيَع َجدِّ

َهَذا َصِحيٌح، َفَحقُّ 
َك دِّ ُفوٌظ جِلَ اِع َمْ الْخِتَ

ُفوٌظ  ُقْل: »َمْ
َك«..  َعَل َجدِّ

َوَل َتُقْل: 
َك« دِّ ُفوٌظ جِلَ »َمْ

اْنَتبُِهوا ِمْن َأْحَلِم الَيَقَظِة َهِذِه 
ُقوِر َوَدُعوَنا َنْسَتْمتُِع بِالصُّ

ٍة َأُزوُر ِفيَها  ُل َمرَّ َهِذِه َأوَّ
ُقوِر ُسوَق الصُّ

ُقوِر ُتَراٌث َعَرِبٌّ  اْقتَِناُء الصُّ
وُه اُقُه َوُمِبُّ َأِصيٌل َلُه ُعشَّ
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َك  ُب ِزَياَرًة إَِل َجدِّ اأَلْمُر َيَتَطلَّ
ُقوِر َثَنا َعِن الصُّ َيا َجابُِر لُِيَحدِّ

َوِر  َسْوَف َأْلَتِقُط َبْعَض الصُّ
ُقوِر َمَع الصُّ

اِم  ُقْل: »ِمْن َحَ
اِجِل«. َوَل َتُقْل:  الزَّ
اِجِل« »ِمَن احلَمِم الزَّ

َدٌة، ُيْمِكُنَنا َأْيًضا َأْن  َهِذِه ِفْكَرٌة َجيِّ
َنْحِمَل َبْعَضَها

َلَقْد َكاَنْت ِزَياَرُتَنا إَِل ُسوِق 
َدًة َفاْلُكوَن ِفْكَرًة َجيِّ

َلَقْد َقَضْيَنا بِِه َوْقًتا ُمْتًِعا

اٌم  وُق بِِه َحَ اْنُظُروا، السُّ
اِجِل ِمَن احلَمِم الزَّ


