
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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ٍة َطِوْيَلٍة َلْ َنْسَتْمتِْع  ُمْنُذ َفْتَ
ِة اَجاِت اهلَوائِيَّ رَّ بَِجْوَلٍة بِالدَّ

اِق  ا َأَنا َفِمْن ُعشَّ َأمَّ
ِة  اَجاِت اهلَوائِيَّ رَّ الدَّ
َوَل َيُمرُّ ُأْسُبْوٌع َعَلَّ 

ا ِمْن ُدْوِن ُرُكوِبَ

ٌة،  بِالَعْكِس؛ َلَنا ِهَواَياٌت َكثِْيَ
ْسَبِة إَِلْيَنا َهَدٌف َوَمْبَدٌأ َها بِالنِّ َوَلِكنَّ

ْسَبِة  َغَة بِالنِّ َنا َنْعَلُم َأنَّ اللُّ ُكلُّ
إَِل َعائَِلتُِكْم ِرَساَلٌة

َك  ْم ُيْطِلُقْوَن َعىل َجدِّ ُ إِنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ اَبِة اللُّ َحاِرَس َبوَّ

َك َمَشاِرْيُع  َأَلْيَس لِـَجدِّ
َغِة  ُق بِاللُّ َجِدْيَدٌة َتَتَعلَّ

الَعَربِيَِّة؟

ْختِي  ُط لَِعَمِل َساَعٍة ِلُ طِّ ُه ُيَ إِنَّ
َشبِْيَهٍة بَِساَعتِي

َل َتُقْل: »ِرَساَلٌة«، 
َوَلِكْن ُقْل: »َهَدٌف«

َجابٌِر َوَعائَِلُتُه 
ِهَواَيُتُهُم 

الَوِحْيَدُة ِهَي 
ُة َغُة الَعَربِيَّ اللُّ
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ُه َيْسَعى َدائًِم إِل  إِنَّ
املَحاَرَبِة ِضدَّ اَلْخَطاِء

ِة  َغِة الَعَربِيَّ اَيَة اللُّ ي َيُعدُّ ِحَ َجدِّ
َأَماَنًة َتَتَواَرُثَها اَلْجَياُل

َمَنا  ِرُص َعىل َأْن ُيَعلِّ لَِذلَِك َيْ
ِة َغِة الَعَربِيَّ َقَواِعَد اللُّ

َأِب َيُقْوُل إِنَّ َجدَّ َجابٍِر َظلَّ 
َغِة ِطْيَلَة ُعْمِرِه ِف ِخْدَمِة اللُّ

َل َتُقْل: »ِطْيَلَة 
ُعْمِرِه«، َوَلِكْن 

ُقْل: »َطَواَل 
ُعْمِرِه«

ْمَنا  َوَنْحُن َيا ِرَفاُق، َماَذا َقدَّ
لِلِحَفاِظ َعىل ُلَغتَِنا؟

َواُب َأْن َنُقْوَل:  الصَّ
»ملَحاَرَبِة اَلْخَطاِء«
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َنا َأْصَبْحَنا ُنَشاِرُكَك ُحبَّ  َل َتْنَس َأنَّ
الِع ِف ُعُلوِمَها َغِة َوالِقَراَءِة َوالطِّ اللُّ

َنا اآلَن َلْ َنُعْد َنِضْيُق  َيْكِفي َأنَّ
اَعِة َصْدًرا بَِتْصِوْيَباِت السَّ

َل َتُقْل: »َأِقُف َأَماَمُه«، َوَلِكْن ُقْل: 
اَهُه« َأْو »َأِقُف ُقَباَلَتُه« »َأِقُف ُتَ

إِنَّ نِْسَبَة اَلْخَطاِء ِعْنَدُكْم 
َأْصَبَحْت َأَقلَّ بَِكثِْيٍ َعْن ِذي َقْبُل

ا َأْنَت َيا َجابُِر َفإِنَّ  َأمَّ
َكالَمَك َأْصَبَح َخالًِيا 

ِمَن اَلْخَطاِء

َلْ َنِصْل َبْعُد إِل ُمْسَتَوى َجابٍِر؛ َفِعْنَدَما َأِقُف 

َأَماَمُه َأْشُعُر َأنَّنِي َل َيَزاُل َيْنُقُصنِي َكثِْيٌ

ي  وي
وي  وي  و
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ها

لن
ا

، َأَنا َفَقْط  َلْيَس إِل َهَذا احلدِّ
اَشى الُوُقْوَع ِف اَلْخَطاِء اَشى َعْن الُوُقْوِع«، َأَتَ ُقْل: »َأَتَ

اَشى الُوُقْوَع« َوَل َتُقْل: »َأَتَ

َغِة َيُقْوُل  َسِمْعُت َأَحَد ُعَلَمِء اللُّ
َغِة  إِنَّ الُوُصْوَل إِل الَكَمِل ِف اللُّ

ُحْلٌم َبِعْيُد املَناِل

َف  َوَلِكنَّ َهَذا َل َيْعنِي َأْن َنَتَوقَّ
اِب ِمْنُه اَوَلِة الْقِتَ َعْن ُمَ

اِب  َوَسْوَف َنْبَدُأ ِرْحَلَة الْقِتَ
َغِة بِِزَياَرٍة  ِمَن الَكَمِل ِف اللُّ
لِـَجدِّ َجابٍِر اُلْسُبْوَع الَقاِدَم

اَعُة َقْد َبْرَهَنْت َلُكْم  هههههه.. َها ِهَي السَّ
َأنَّنِي َل َأَزاُل َأَقُع ِف اخلَطأِ


