
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

إَِل َأْيَن َسَنتَِّجُه؟

ًل َنْوَع  َد َأوَّ َل ُبدَّ َأْن ُنَحدِّ
ِة التِي َسَنْشَتِهَيا اهَلِديَّ

ي َل ُبدَّ َأْن  َة َيْوِم ِميَلِد َجدِّ َأْعَتِقُد َأنَّ َهِديَّ
َغِة َواأَلَدِب َقاَفِة َواللُّ َيُكوَن هَلَا َعَلَقٌة بِالثَّ

َيا ُبَنيَّ َأْسِكْت َهِذِه 
ـُتَنا ا ُتَشتِّ َ اَعَة َفإِنَّ السَّ

َهِذِه َمْكَتـَبٌة، ُيْمِكُن 
ا ِكَتاًبا َقيِّـًم  َأْن َنِجَد ِبَ

ي ِديِه إِل َجدِّ ُنْ

ِك  َدٌة؛ إِنَّ َجدَّ ِفْكَرٌة َجيِّ
ُيِبُّ الِقَراَءَة َواملَطاَلَعَة

ُيْدَهُش ِمْنَها

ُنِريُد َأْن ُنْحِضَ َلُه 
ًة َيْنَدِهُش ِمْنَها َهِديَّ

ي  وي  وي
 و

ي 
و
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ي
ي  وي  وي  و

و

َكْيَف ُيْمِكُننِي 
ُمَساَعَدَتُكْم؟

َواُب َأْن َتُقوِل:  الصَّ
َنْحَتاُج إَِل َبْعِض الُكُتِب

َما َهَذا؟ َساَعٌة 
ُب اأَلْخَطاَء؟ ُتَصوِّ

َم  َدٌة، َفُكلَّ ا ِفْكَرٌة َجيِّ َ إِنَّ
َم اْسَتَفْدُتْم َبْت َلَكْم ُكلَّ َبْت َلُكِم َصوَّ َم َصوَّ قل: ُكلَّ

اْسَتَفْدُتْم

َكْيَف َأْحُصُل َعَل ِمْثِل 
اَعِة؟ َهِذِه السَّ

ٌة  ٌة ُمِبَّ َنا ُأْسَ إِنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ لِلُّ

َنْحَتاُج َبْعَض 
الُكُتِب

ي  وي  وي
 و

ي 
و
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ي  وي  وي  وي
و

ي اُع َجدِّ ا اْخِتَ إِنَّ
ُج  اٌع َرائٌِع، َلْيَتُه ُيَروِّ ا اْخِتَ َ إِنَّ

َلُه َحتَّى َتُعمَّ الَفائَِدُة

بِإِْصَداِر ُنَسٍخ َعِديَدٍة ِمْنَها، 
َوُيْمِكُنَنا َبْيُعَها بِاملْكَتَبِة

ُتْعَتـَبُ َهِذِه َأْفَضَل ِفْكَرٍة 
اَعِة ُطِرَحْت بَِشْأِن السَّ

ْعُتْم ِف إِْنَتاِج  َلْو َتَوسَّ
اَعِة، َأْضَمُن َلُكْم َبْيَع  السَّ

ُكلِّ َما ُتْنتُِجوَنُه

ُقوِل: ُتَعدُّ َهِذِه َأْفَضَل ِفْكَرٍة

ُج َلُه؟ َوَكْيَف ُيَروِّ
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ية
ها

لن
ا

ِة  َأَنا َكَفْرٍد ِمْن َأْفَراِد اأُلْسَ
ٌد وٌع َجيِّ ُه َمْشُ َأَرى َأنَّ

َواُب َأْن َتُقوِل: بِِصَفتِي  الصَّ
ِة َفْرًدا ِمْن َأْفَراِد اأُلْسَ

ي َسْوَف  َل َأُظنُّ َأنَّ َجدِّ
وِع ُيَواِفُق َعَل َهَذا املْشُ

ُه  ملاَذا َل ُيَواِفُق؟ إِنَّ
َهاتِِه ِفُق َمَع َتَوجُّ َيتَّ

ْن  َهِذَه الِفْكَرُة َتْصُلُح أِلَ
ٌة اَها ِجَهٌة َمْعنِيَّ َتَتَبنَّ

َتِهُد ِف النَِّطاِق  ي َيْ َجدِّ
املِحيِط َوَحْسُب

ُأْقِسُم َأنَُّكْم َعائَِلٌة َتْكَرُه 
ْبَح اِصُم الرِّ ُقوَد َوُتَ النُّ


