
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
وي  وي  وي  و

َياِضُّ َأْصَبَح ِمْن  الَيْوُم الرِّ
اِم التِي َأْنَتِظُرَها  َأْسَعِد اأَليَّ

ِمَن الَعاِم إىِل اْلَعاِم

ِفْعًل، ِف َهَذا الَيْوِم 
َل َصْوَت َيْعُلو َفْوَق 

َياَضِة َصْوِت الرِّ

َد  لَِذلَِك َعَلْيَنا َأْن ُنَحدِّ
َياَضاِت التِي َسُنَمِرُسَها  الرِّ

َأْثَناَء َهَذا الَيْوِم

ُقْل: »ِف َأْثَناِء َهَذا الَيْوِم«، َوَل 
ههههه.. َمْن َقاَل: الَيْوَم َتُقْل: »َأْثَناَء َهَذا الَيْوِم«

َل َصْوَت َيْعُلو َفْوَق 
َياَضِة؟! َصْوِت الرِّ

هههههه.. ُكْنُت َأْقِصُد َفْوَق َصْوِت 
َياَضِة َوَصْوِت َساَعِة َجابٍِر الرِّ

وِن َعْن  ا َيا ِرَفاُق، َأْخِبُ َهيَّ
َحاتُِكْم ِف َيْوِمَنا َهَذا ُمْقَتَ

اْختَِياُر اأَلْلَعاِب التِي 
َسُنَمِرُسَها َيْضَمُن َتْوِزيَع 

ُجْهِدَنا َعَل َمَداِر الَيْوِم
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وي
ي  وي  وي  

و
ي
  و

وي  وي  وي

ُقْل: »َجْهِدَنا« بَِفْتِح 
اجِليِم، َوَل َتُقْل: 
َها »ُجْهِدَنا« بَِضمِّ

ُقْل: »َتَتَحاَشى َعِن 
اأَلْلَعاِب«، َوَل 

َتُقْل: »َتَتَحاَشى ِمَن 
اأَلْلَعاِب«

ُهَو ُمِقٌّ َطْبًعا، َفَهَذَا َيْوُم 
ُمْتَعٍة َل َيْوَم ُعْنٍف

َنا ُنَمِرُس  ُرُكْم بَِأنَّ َوُأَذكِّ
َياَضَة بِِصَفتَِنا ُهَواًة الرِّ

َعَل َأْن َتُكوَن َهِذِه اأَلْلَعاُب 
َخالَِيًة ِمَن الُعْنِف

َأْنَت َكَعاَدتَِك َدائًِم َتَتَحاَشى 
ِمَن اأَلْلَعاِب الَعنِيَفِة

ًة لَِكْي َل َنْفَتَِق اِعيَّ َأْقَتُِح َأْن َنْخَتاَر َأْلَعاًبا َجَ
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ي  وي  وي
وي  و

َياَضاُت الَعنِيَفُة  الرِّ
ُب َتْدِريَباٍت  َتَتَطلَّ

ًة َواْستِْعَداَداٍت َخاصَّ

َنا  هههههه.. َهْل َتْقِصُد َأنَّ
َياَضاُت الَعنِيَفُة  ُضَعَفاُء َوالرِّ

ُب ِرَجاًل َبَواِسَل؟ َتَتَطلَّ

َل َتُقْل: »َرَجاًل َبَواِسَل«، 
َوَلِكْن ُقْل: »ِرَجاًل َباِسِلنَي«

َأَرَأْيَت؟ َها ِهَي َساَعُة 
َجابٍِر َتْعَتُِض َعَل 
اْنتَِقاِصَك ِمْن َقْدِرَنا

ٍة َيا َجابُِر َأْشُعُر  ِل َمرَّ وَّ أِلَ
بَِأنَّ َساَعَتَك َبَدَأْت 

َتَتَعاَطُف َمَعَنا

ا،  ا َساَعٌة َألِيَفٌة ِجدًّ َ إِنَّ
ا  َ ْوَن َأنَّ ُبوا إَِلْيَها َوَسَتَ َتَقرَّ

َلِطيَفٌة لِْلَغاَيِة

ههههه.. َوَمْن َيْشَهُد 
اَعِة؟ لِلسَّ

ِفْعًل، َفَجابٌِر َشِديُد 
ُقْل: »َشِديُد احلَمَسِة«، َوَل احلَمِس لَِساَعتِِه

َتُقْل: »َشِديُد احلَمِس«

ي
وي  وي  وي  و
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ها

لن
ا

ي  وي  وي
وي  و

َأْخَشى َأْن َيْكُبَ َجابٌِر 
ُه  نَّ َواَج أِلَ َوَيْرُفَض الزَّ

َل ُيِريُد الْرتَِباَط 
بَِغْيِ َساَعتِِه

ِعِب َوَل  وا لِلَّ ا اْسَتِعدُّ َهيَّ
َرا الَكَلَم وِّ ُتَ

ا الَكَلَم«،  َ ُقْل: »َل ُتَغيِّ
َرا  وِّ َوَل َتُقْل: »َل ُتَ

الَكَلَم«

هههههه.. َأِخًيا 
اَعُة  َخِطيَبُتَك السَّ
َتَصيََّدْت َلَك َخَطًأ

َسَنْبَدُأ بُِلْعَبِة َجْذِب احلْبِل، َوَسْوَف 
َأْثَأُر لُِسْخِرَيتُِكْم ِمنِّي

 َل َعَلْيَنا، َفَقْد نِْلَنا ِمْنَك الَيْوَم 
َبْعَدَما َأْوَقَعْتَك َساَعُتَك ِف اخَلَطأِ


