
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

َهِل اْسَتْمَتْعَت بُِنْزَهتَِك َمَع 
َأْصَحابَِك َيا َجابُِر؟

ٍة  َوإَِل َأيِّ َقِضيَّ
اَعُة؟ َأَخَذْتُكُم السَّ

ِة اخلَطأِ  إَِل َقِضيَّ
ائِِع الشَّ

وَرِة  َبْعُضَنا َتَبنَّى ِفْكَرَة َضُ
ائِِع ائُِع َأَشدُّ التََّجاُوِز َعِن اخلَطأِ الشَّ ُقْلُت َلـُهم: اخلَطُأ الشَّ

ُخُطوَرًة ِمَن اخلَطأِ الَعابِِر

َوَأْنَت َيا َجابُِر، َماَذا ُقْلَت؟

ٍء  َوَحْوَل َأيِّ َشْ
َداَر احلَواُر َبْيَنُكْم 
ِف َهِذِه املْسَأَلِة؟

َكاَنْت ُنْزَهًة ُمْتَِعًة، َلِكنَّ 
اَعَة َأَخَذْتَنا إَِل نَِقاٍش  السَّ

ا ُلَغِويٍّ َكَعاَدِتَ
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ي
وي  وي  وي  و

َم َخَرْجَت َمَع َأْصَحابَِك  ُكلَّ
اَعُة ُنْزَهَتُكْم َم َأْفَسَدِت السَّ ُكلَّ

َم( َثانَِيًة  وُز إِْقَحاُم )ُكلَّ َل َيُ
ِف َجَواِب اجلْمَلِة

ي؟ َساَعُة  َأَرَأْيِت َيا ُأمِّ
بَُّص بِِك َجابٍِر َتَتَ

ا  َ ههههههه.. َكَأنَّ
ي  َتْشُعُر َأنَّ ُأمِّ
ُتَناِصُبَها الَعَداَء

َغِة،  املْشِكَلُة َأنَُّكْم َمْشُغوُلوَن بِاللُّ
َعاِم ي َمْشُغوَلٌة بِإْعَداِد الطَّ َبْيَنَم ُأمِّ

َيا َزْوَجتِي احلبِيَبَة َأْخَشى َأْن َتُظنِّي َأنَّ 
ِرُم َجابًِرا ِمَن الْستِْمَتاِع بَِحَياتِِه اَعَة َتْ ُه ِف ُكلِّ َحَياتِِهالسَّ اِصُ ا ُتَ َ َهِذِه َحِقيَقٌة. َأْشُعُر َأنَّ

)َبْيَنَم( َظْرُف َزَماٍن، َمْوِضُعَها 
وُز  َصْدُر الَكَلِم، َوَل َيُ

َلَتْيِ اْستِْخَداُمَها َرابًِطا َبْيَ ُجْ

ي
وي  وي  وي  و
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َغُة  بِالَعْكِس، َفَقْد َأْصَبَحِت اللُّ
اَعِة َأَهمَّ ِهَواَيٍة ِف َحَياِت بَِفْضِل السَّ

ا  َجَزاَك اهلُل َخْيً
َة َعْينِي َيا ُقرَّ

ُه ُيِبُّ  نَّ ُة َعْينَِك ِلَ ُهَو ُقرَّ
ا َأَنا َفَل  َغَة ِمْثُلَك، َأمَّ اللُّ

ي َمَكاَن ِل بَِعْيَني َجدِّ

ِك،  َبْل َأْنِت َعْيَنا َجدِّ
َغَة  َوَيْوًما َما َسُتِحبَِّي اللُّ

َها َجابٌِر َكَم َأَحبَّ

ِدهَيا َساَعًة  َلْن َأَدَعَك ُتْ
ُقَها ِمنِّي َقطُّ َتْسِ

ُه...  تِي َحتَّى َأْنَت َيا َعمَّ َيا ُبَنيَّ
اَعُة ِف َهَذا  ِت السَّ َلَقِد اْنَتَصَ

( َظْرٌف لِْلَمِض َعَل َسبِيِل الْستْغَراِق، ُيْؤَتى بِِه َبْعَد  )قطُّ
َلَلِة َعَل َنْفِي َجِيِع َأْجَزاِء املاِض ْفِي َأِو الْستِْفَهاِم لِلدَّ النَّ

ي
وي  وي  وي  و
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ِهَي َوِسيَلٌة ُتَساِعُدَنا 
بَِيِة ْ َعَل ُحْسِن التَّ

احلِقيَقُة َما ُكْنُت َأْعَتِقُد َأَبًدا َأنَّنِي 
َسْوَف َأصُل إَِل َهَذا املْسَتَوى

َوَقْعَت َيا َجابُِر.. هههه.. 
اِطِر َل َيَقُع َغْيُ الشَّ )َأَبًدا( ُتْسَتْعَمُل 

َلَلِة َعَل  لِلدَّ
املْسَتْقَبِل َفَحْسُب

ُقِل: )احلاِذُق(، َوَل 
اِطُر( َتُقِل: )الشَّ

ُه... َلَقِد  َحتَّى َأْنَت َيا َعمَّ
اَعُة ِف َهَذا  ِت السَّ اْنَتَصَ

َقاِش َعَلْيَنا َجِيًعا النِّ

ا إَِذْن؟ َفَم َفائَِدُتَ


