
يََّة! َما َأْرَوَع اأَلْجَواَء اأُلَسِ

َأْسَأُل اهلَل َأْن ُيِديَم َعَلْيَنا 
االْستِْقَراَر َوَراَحَة الَباِل

َها اهلُل-  ِت -َرِحَ َهْل َكاَنْت َجدَّ
ي؟ َة ِمْثَلَك َيا َجدِّ َغَة الَعَربِيَّ ُتِبُّ اللُّ

ي  َوملاَذا اَل ُتِبُّ ُأمِّ
َغِة َواأَلَدِب؟ َفًة بِالِفْطَرِة، َأَحاِديَث اللُّ ُتَك َكاَنْت ُمَثقَّ َجدَّ

ُتِبُّ الِقَراَءَة َوَتَْوى املْعِرَفَة

ْرَت َعَلْيَها َأْو َأنََّك َقْد َأثَّ

ا«،  ْرَت ِفيَها« َأْو »ِبَ ُقْل: »َأثَّ
َواَل َتُقْل: »َعَلْيَها«

َنَعْم، َوَكاَنْت َيا َوَلِدي ُتِبُّ 
َما ُأِحبُّ َوَتْكَرُه َما َأْكَرُه

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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ُب َلَك اَعَة ُتَصوِّ اَل ُأِحبُّ َأْن َأَرى السَّ

الصواب: »اَل َيَقُع إاِلَّ احلاِذُق« َأِو »املاِهُر«

اِطُر اَل َيَقُع إاِلَّ الشَّ

َواِء اَل ُتَقاَوُم َأَنا َمْعُذوٌر َيا َأِب؛ َفَرائَِحُة الشِّ

َقِة  ُهَو ِف احلِقيَقِة َشاِطٌر، اَل َيُكفُّ َعْن َسِ
ْحِم َوَوْضِعِه ِف َشَطائِِر اخلْبِز اللَّ

َهِذِه َعاَدُة َجابٍِر اَل َيَتَخلَّ َعْنَها َأَبًدا

ي  وي  وي
وي  و
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َواِء؟! ْبُتَم َبْطنِي بَِرائَِحِة الشِّ اًلَماَذا َأْفَعُل َوَقْد َعذَّ َكاَن َعَلْيَك َأْن َتْسَتْأِذَن ِمْن َأبِيَك َأوَّ

َواُب َأْن َتُقوِل: »َأْن َتْسَتْأِذَن َأَباَك« الصَّ
ههههه.. َها ِهَي 
َجِر  َعَلَماُت الضَّ

ي  َقْد َبَدْت َعَل َوْجِه ُأمِّ
ِل َتْصِويٍب  َمَع َأوَّ

ِغرَيَة َباَرَك اهلُل ِفيِك َيا َفَتاِتَ الصَّ َوَعَل َوْجِهي َأَنا 
َأْيًضا، َوَلِكنِّي 
ُب  َسْوَف َأَتَغلَّ

َعَلْيَها بَِضْبِط ُلَغتِي

ِك َفَعَلْت ِمْثَلِك  َلْو َأنَّ ُأمَّ
اَعِة ِمْثَل َأِخيِك َبْت َعَل السَّ َلَتَغلَّ

وي  وي
ي  

 و
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و
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ُكُلوا َحتَّى اَل ُيَغاِفَلُكْم َجابٌِر بَِساَعتِِه 
َواِء َغِة َوَيْنَفِرُد بِالشِّ َوَحِديِث اللُّ

َة  ٌة َهِذِه املرَّ َأْنِت ُمِقَّ

ِك   هههههه.. ُكْنُت َأُظنُّ
تِي  َسُتَساِعِديَننِي َعَل إِْتَاِم ُخطَّ

َلَها« َواَل َتُقوِل:  ُقوِل: »اْعَتْدُت َتَطفُّ
ِلَها« ْدُت َعل َتَطفُّ »َتَعوَّ

ِلَها ْدُت َعَل َتَطفُّ اَل َأْحَتجُّ َواَل َأْسَتْنِكُر، َفَقْد َتَعوَّ

َتجُّ َعَل َكَلِمُكْم ي َسْوَف َتْ ُأمِّ

َواُب َأْن َتُقوِل: »َتْسَتْنِكُر َكَلَمُكْم« الصَّ


