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كلمات هلا بصمة
الّتداد لكلمة إصدارة .أحسب أين
عرض يل يف اآلونة األخرية موقف ضايقين إىل أبعد احلدود .اكتشفت أين كثري ر
أرددها أكثر من أي إنسان آخر .ولو كان يل أن أمخن عدد مرات ورودها على لساين ،لرجحت أنه ال يقل عن مخسة.
طبعا ،لست فخورا بذلك .بودي لو خطر ببايل احلديث عن نسخة أو طبعة أو لنقل حىت استحضار لفظ معتاد
كإصدار ،بدال من لَ ْوك الكلمة نفسها طول الوقت .لكن لألسف ،ما كل ما يتمناه املرء يدركه .األدهى واألمر هو أن
مرت بضعة
اكتشايف إلصابيت مبتالزمة اإلصدارة صاحبَه إحراج ما بعده إحراج .حصل ذلك بعد التحاقي بعمل جديد  .ر
أسابيع وحدث يف أحد األايم أن مسعت ثالثة من زمالئي ممن اعتدت احلديث إليهم يرددون كلمة إصدارة كلٌّ يف
سياق .ومبجرد أن تفوهت اثلثتهم – وهي زميلة كنت أعرفها من قبل التحاقي ابلعمل اجلديد – ابلكلمة قاطعتها قبل

أن تكمل كالمها قائال" :حلظة ...هل قلتٌّ لتوك إصدارة؟ ابهلل عليك ،ما ابلكم ترددون كلكم هذه الكلمة هنا؟ "
فجاء ردها صادما وكأنه ضربة معجم غليظ وقع على رأسي" :هل أنت أهبل ،إن هذه من كلماتك أنت".
انتابتين حينئذ نوبة إنكار تالها أخذ ورد وجلاج .وأول ما عدت إىل البيت سألت زوجيت إن كانت قد الحظت أي
كلمات غريبة" حتمل بصميت "وأُكثر من استعماهلا يف حديثي.

فأجابت دون أدىن تردد" :تعين كلمة من قبيل إصدارة؟ ".مث أضافت وابال من أخواهتا" :أنت تكرر أيضا كلمة جمانب
طول الوقت .آه نسيت ،عتيق أيضا !مث إنك ال تتوقف عن قول عبارة يف حدود قيام شخص بكذا أو كذا".
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد .اترضح يل أيضا أن لدي ميال إىل عبارة عفا عليه الزمن وأن يل عالقة وثيقة بكلمة

مستبصر .

عند عوديت إىل العمل يف اليوم التايل كنت قد رضيت رغم أنفي أبنـي أُكثر من استخدام حفنة كلمات سخيفة وأن
تغري يف طريقة حتدثي إىل زمالئي يف املكتب .طبعا مل تنضب قدريت على تنميق
اجلميع من حويل يعلم ذلك .طرأ أيضا رٌّ
ما أقول بكلمات مثل عتيق أو على إقحام عبارة يف حدود كذا هنا أو هناك ،لكين توقفت عن سبق إصرار وبوعي عن
استخدام كلمة إصدارة .فهذه كلمة حتمل بصميت أان حىت وإن كنت مل أنتبه لألمر إال قبل يوم .أما وقد أصبح الكل
يرددها اآلن ،فقد اختلف األمر ومل يعد يليق يب أن أبدو كمجرد مقلرد عند استخدامي هلا.
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وإىل جانب ذلك ،أتىب نفسي أن أصبح كمثل أانس دأبوا على اختالس كلمات حتمل بصمة غريهم .فهذا لعمري
كسل وتقاعس !وليس من التميز يف شيء !بل وكأين به تبلرد أيضا !لكين سرعان ما تذكرت قبل أن جيف مداد آخر
هذه العبارات زمنا أتيت فيه نفس ما أغاضين وقوعه يف املكتب .
نعم ،فعلت الشيء ذاته منذ أشهر .فأحد أصدقائي املقربني يستخدم كلمة رهيب كثريا يف رسائله اإللكّتونية .لدرجة
أن رده كان دائما" :هذا رهيب" ،سواء أتعلق األمر برابط حييل إىل شريط مصور اللتقاط ابرع للكرة يف مباراة بيسبول
أو برابط آخر حييل إىل مشهد مسج لثغاء عنزة .وكثريا ما أتلقى منه رسالة عنواهنا" :هذه قصة رهيبة ".الغريب يف األمر
أن أسلوبه هذا يثري اإلعجاب .والدليل على ذلك أنه أدى يب ،دون أن أشعر ،إىل أن انتزعت منه الكلمة انتزاعا.
مل أفطن لذلك حىت شهر متوز املاضي عندما امتدحت صديقة يل استعمايل غري املعتاد لأللفاظ يف معرض ردها على
رسالة إلكّتونية مين ،وذيرلت كالمها قائلة" :يعجبين استعمالك الف رٌّذ لكلمة رهيب ".مث أضافت" :إهنا كلمة من الزمن
اجلميل ...أحتفنا "!كان هذا القول كافيا لكي أسارع يف احلال إىل تفقد كل ما أرسلته من بريدي اإللكّتوين ...
فاكتشفت أن الكلمة قد أضحت فعال متغلغلة فيما أكتب .

)Arabe (2e prix

13e concours de traduction Saint-Jérôme

