
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
ي
وي  وي  وي  و

َهْل َيْعِرُف َأَحُدُكْم 
َعاِم الِذي  َقائَِمَة الطَّ
ُمُه َهَذا املْطَعُم؟ ُيَقدِّ

َعٌة،  ا َقائَِمٌة ُمَتَنوِّ َ إِنَّ
ا َسْوَف  َ َأُظنُّ َأنَّ

ُتْعِجُبُكْم

ِمَن الَواِضِح َأنََّك 
اْعَتْدَت َعىل اأَلْكِل ِف 

َهَذا املْطَعِم

َف  َل َيُِب َأْن َتَتَوقَّ
اَعُة ِعْنَد َتْصِوْيِب  السَّ

ائَِعِة َل َيُِب َأْن َيُكْوَن اخلَطُأ اأَلْخَطاِء الشَّ
ًرا لِلُوُقْوِع ِفْيِه ائُِع ُمَبِّ الشَّ

ًرا«، َوَلِكْن  َل َتُقْل: »ُمَبِّ
ًغا« ُقْل: »ُمَسوِّ

ههههههه.. َها َأْنَت َقْد 
ائَِعِة َوَقْعَت ِف اأَلْخَطاِء الشَّ

َل َتُقْل: »اْعَتْدَت َعىل 
اأَلْكِل«، َوَلِكْن ُقْل: 

»اْعَتْدَت اأَلْكَل«
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ائَِعُة  اأَلْخَطاُء الشَّ
ٌة ُمْشِكَلٌة َكبِْيَ

َم ِمَن  َل َيُِب َأْن ُنَضخِّ
ائِِع ُمْشِكَلِة اخلَطأِ الشَّ

ائَِع َأَشدُّ  َأْعَتِقُد َأنَّ اخلَطَأ الشَّ
ُخُطْوَرًة ِمَن اخلَطأِ الَعابِِر

نَّ  ْأَي أِلَ َأَنا ُأَخالُِفَك الرَّ
ائِِع َمْعُذْوٌر َصاِحَب اخلَطأِ الشَّ

اَل َحِدْيثَِنا احلْكُم  َلْيَس َمَ
َعىل اخلاِطِئ

ُقْل: »املْخِطئ«، َوَل 
َتُقْل: »اخلاِطئ«

الِذي َنْعنِْيِه ُخُطْوَرَة اخلَطأِ 
ِة َغِة الَعَربِيَّ َعىل اللُّ
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ائِِع؟ َأْخَطُر َما ِفْيِه ُشُيْوُع اخلَطأِ َحتَّى َوَما َوْجُه ُخُطْوَرِة اخلَطأِ الشَّ
َواُب ُه الصَّ َيْعَتِقَد النَّاُس َأنَّ

َوَلِكْن َيْبَقى النَّاُس َرْغَم اْستِْخَداِم 
َواَب ائِِع، َيْعِرُفْوَن الصَّ الشَّ

بِالَعْكِس ُهَناَك َبْعُض اأَلْخَطاِء التِي 
َل َيْعِرُف ُمْعَظُم النَّاِس َتْصِوْيَبَها

َنْحُن َمَثًل َنُقْوُل: ُفَلٌن ُمَتآِمٌرِمْثُل َماَذا؟

َوَهْل ِف َهَذا 
َأَرَأْيَت؟ َفَقْد اْخَتَلَط َعَلْيَك الَقْوِل َخَطٌأ؟

َغِة اأَلْمُر َمَع َأنََّك ِمْن ُمِبِّي اللُّ
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َوَما َتْصِوْيُب َهَذا 
اخلَطأِ؟

َواُب َأْن َنُقْوَل:  الصَّ
َرُجٌل ُمَؤاِمٌر

َصَدْقَت َيا َجابُِر، 
َكَلُمَك ِمْثُل الـَمِس

َل َتُقْل: »ِمْثُل املاِس«، َوَلِكْن 
ُقْل: »ِمْثُل اأَلْلـَمِس«

ههههه.. َوَهَذا َأْيًضا َخَطٌأ َشائٌِع

َيْبُدو َأنَّ احلِدْيَث َعِن اأَلْخَطاِء 
ائَِعِة َسَيُكْوُن َلُه َشْأٌن َمَعَنا الشَّ


