
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.

30

رسوم:
محمد صالح درويش

َلَقِد اْنَزَعْجُت َكثرًِيا ِمْن 
َمَرِض َجدِّ َجابٍِر

َظى بَِمَكاَنٍة  ُجُل َيْ َهَذا الرَّ
َكبرَِيٍة ِف ُقُلوبَِنا َجِيًعا

ُه َأَحُد َأْمَراِض  َلُبدَّ َأنَّ
ْيُخوَخِة الشَّ

ِه، َفإِنَّ  ِم ِسنِّ ْغِم ِمْن َتَقدُّ َعىل الرَّ
ِسنِي ُلَغِة  َلَدْيِه ُطُموًحا َكبرًِيا ِف َتْ

ُكلِّ املِحيِطنَي بِِه

َنْسَأُل اهلَل َلُه 
الَمَة السَّ

ُتَرى ِمَّا ُيَعاِن؟
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َمْرَحًبا َيا ِرَفاُق، َسْوَف َيْسَعُد 
ي َكثرًِيا بُِرْؤَيتُِكْم َجدِّ

َبْل َنْحُن َمْن َيْسَعُد َدائًِم 
بُِمَجاَلَستِِه َوالْستَِمِع إَِلْيِه

ائِي  َمْرَحًبا بُِكْم َيا َأِحبَّ
َوَأَمَل املْسَتْقَبِل

َنا  َمْرَحًبا َجدَّ
َب َأْلِسَنتَِنا َوُمَصوِّ

َأِب ُيْطِلُق َعَلْيَك 
َغِة( ى اللُّ )َحاِمي ِحَ

َأْكَرَم اهلُل َأَباَك، َفُهَو َيْعَلُم 
ِة َغَة الَعَربِيَّ َقْدَر ِعْشِقي لِلُّ

، َوَلِكنَّ  َطْمَأَنَك اهلُل َيا ُبَنيَّ
ُعوَبِة اأَلْمَر َبالُِغ الصُّ

وَع  ملاَذا َل َتْسَتْأنُِف َمْشُ
اِطَقِة؟ اَعاِت النَّ السَّ
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وَع«، َوَلِكْن  َل َتُقْل:»َتْسَتْأنُِف املْشُ
وِع« ُقْل:»ُتَعاِوُد الَعَمَل بِاملْشُ

ًة َقَصْدُت  اَعُة َكاَنْت ِفْكَرًة َفْرِديَّ السَّ
ا َتْعِليَم َحِفيِدي َجابٍِر ِبَ

ْمَنا َمَع َجابٍِر َأْيًضا،  َنا َتَعلَّ َوَلِكنَّ
َرْغَم َأنَّ َذلَِك َلْ َيُكْن ِف ِحَسابَِنا

َكاَن َهَذا بُِحْكِم 
ائَِمِة جلابٍِر ُصْحَبتُِكُم الدَّ

اَعِة َلْ  ا، ِفْكَرُة السَّ َحقًّ
ِدَيًة َتُعْد ِفْكَرًة ُمْ

َوَما الـُمْجِدي ِمْن 
ِوْجَهِة َنَظِرَك؟

َأْخَشى َأْن ُيْرِهَق َحِديُثَنا 
، َفْلَنَدْعُه َيْرَتاُح  الـَجدَّ

َعىَل َأْن َنْسَتْكِمَل 
احلِدْيَث َلِحًقا

ُقْل:»ِف 
ُحْسَبانَِنا«، َوَل 

َتُقْل:»ِف ِحَسابَِنا«
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ا
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َل َتُقْل:»َيْرَتاُح«، َوَلِكْن 
ُقْل:»َيْسَتِيُح«

َأْقَتُِح َأْن َنُقوَم بَِعَمِل َتْطبِيٍق َعىل 
اِل َعَلْيِه ُكلُّ املْحَتَوى  اهلاتِِف اجلوَّ

اَعِة املْوُجوِد َعىل السَّ

َعُلَنا َل  َهِذِه ِفْكَرٌة َرائَِعٌة، َتْ
ُنْضَطرُّ إىِل َأْن ُنْعِطَي لُِكلِّ 

َمْن َنْسَتْهِدُفُه َساَعًة

َلْن َيُكوَن َعَلْيِه ِسَوى إِْنَزاِل 
ْطبِيِق َعىَل َهاتِِفِه التَّ

ْل اآلَن َفِريَق َعَمٍل  إًِذا لُِنَشكِّ
وِع لِلَبْدِء  ِف َتْنِفيِذ َهَذا املْشُ

بِالَعْكِس، َحِديُثُكْم ُيِرُينِي


