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كرها على النّظرُ يف مرآة نفسي ومواجهةُ أمر ُ
رهيب
منذُ وقتُ قريب ،وجدتين م ً
عما
يَ ْعرتيها .إنّه لساين الذي يكثر من كلمة عَ ْود على بَدءُ ،ابلقدر الذي يزيدُ َّ
املرات اليت أنطقُ
علي أن أق ّد َُر َُ
يد عليه .وإذا كان َُّ
ال ينبغي للمرءُ أن يز َُ
عدد ّ
كل يوم ،فسأقول إنّهُ يف حدود مخس مراتُ .
فيها هبذه الكلمة يف ُّ
عب عن
الفت الذي يستطيعُ أن ي ُّ
األمرُ ُالَ يبعثُ على الفخرُ .فأ ُْن أكو َُن ذاك َُ
ردد
حت ب مثالُ معهود ،أَحبُ ُّ
شيءُ ما بصيغةُ أو بنموذجُ أو ُّ
إل من أ ُْن أ ّ
لكين ،مع األسف ،لستُ بذلك الفت .مل
صباحا ُ
مساءً كلم ُةَ عَ ْود على بَدءُ .و ّ
ً
الصدمات
أتنبُّْه إىل علّيت مع كلمة عَ ْود على بَدءُ إ ُالّ َُ
بعد أن صد ْمتُ أبكثر َّ
أسابيع قليل ُةً بعد أ ُْن ابشرتُ وظيف ُةً جديد ًة ،ومسعتُ ذات يومُ
َُ
وج ًعا .كان ذلك
َ
ثالث ُةً من رفاقُ العمل ،أتعاملُ معهم ابستمرار ،وهم ينطقون ،كلُ على حدة،
نطق هبا اثلثُ هؤالء الثالثة ،وكانت امرأًُة أعرفها
بكلمة عَ ْود على بَدءُ .ل َّما َُ
هل قلتُ عَ ْود على
الً’’ َ :م ْهالًُْ ،
حت قبل دخولُ هذه الوظيفة ،استوقفتها قائ ُ
ُّ
ت حب ّدة ،ونزل جواب ها َُّ
علي
رد ُْ
بَدءُ؟ ل َُم اجلميعُ هنَا ينطقو َُن هبذه الكلمة!؟ ّ ‘‘.
أنت ".
نزول الصاعقة" :ال ب ُّد أنّك مريض .هذه الكلمة من بناتُ كلماتك َُ
َُ
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بعد العمل
البيت َُ
أنكرتُ َُ
األمر يف البداية ،ودخلتُ يف أخذُ ّ
ورد ،مث عدتُ إىل ْ
ْ
مين استعما ُالً كثريا لكلماتُ غريبة من النّوع
أت ُّ
وسألتُ زوجيت إ ُْن كانت قد ر ُْ
الذي يَشيءُ هبوييت .
اهنمر فيضُ الكلماتُ
أدن متهلُ .مث َُ
’’أَتقصدُ عَ ْود على بَدءُ؟ ‘‘قالَْتها من دون َُ
دائما كلم ُةَ متَالمسُ .وأيضا كلمة ق ي ْدومُ !
كما أنّك تستعملُ ً
الواشيات’’ َ .
َ
أيضا عن احلديثُ عن املبلغ الذي بَلغهُ شخصُ َما يف فعلُ هذا األمر
وال تكفُ ً
أو ذاك ‘‘.
وتبي أنّين ميّالُ إىل املهجورُ من ال َكالم ،ويف قليب
اسرتسلت تع ّدد الكلماتَُّ ،
ُْ
و
دراكُ .
وشائج قرىب من كلمة َّ
ومع عوديت إىل العمل يف اليوم التّال ،كنتُ قد سلّمتُ على َمضضُ أبنّين
اجلميع من حول يدركون
َُ
مفرطُ يف استعمال َحفنةُ من الكلمات الطَّنّانة ،وأب ُّن
تغريا يف كالمي مع زمالئي يف املكتب .القدرةُ
ذلك .و ُّ
لكين الحظتُ ً
أيضا ً
لدي على تنميقُ ال ج َمل بق ي ْدوم أو على نثر املبالغ هنا وهناك ،على عهدها مل
َُّ
نقص ْقي َُد أمنلة؛ ولكنّين أقلعتُ بعزمُ وجب ُّد عن استعمال عَ ْود على بَدءُ .لقد
تَ ُْ
األمر إ ُالّ البارح ُةَ .صار اجلميعُ
درك َُ
رغم أنّين مل أ ُْ
كانت من بناتُ كلمايت َُ
ُْ
أصبحت
بعد أ ُْن
مبجردُ التّقليد يف استعماهلا َُ
يقولوهنا اآلن وأان مل أكن أرغبُ ّ
هذه الكلمة مل ًكا ل على ما يبدو .
][...
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املتهافتي على سرقة تراثُ اآلخرين من الكالم .
َُ
احدا من
ومع ذلك ،لن َُ
أصري و ً
لكن لسائلُ أن يسأل ُْ
كم
اي لهُ من عجزُ !اي له من ُجود !اي لهُ من خسران !و ُْ
ود يب إىل
قبل أ ُْن تَع َُ
ضى على ذاكريت َُ
من الوقت ،منذ كتابةُ هذه األسطرَ ،م َ
َخر َجين عن طَْوري عندما َُ
حدث
عهدُ كنتُ ق ُْد ْ
أتيتُ فيه ابل خلق نفسه الذي أ َ
يف املكتب؟ أقولُ لك :أربعُ ثوان تقريبًا .
املقربي من أصدقائي يكثرُ
حدث ذلك َُ
لقد َُ
قبل بضعةُ أشهرُ عندما كان أحدُ َّ
أان أرسلتُ إليه برابطُ ملشاهدة
عادته ،إذا َُ
من استعمال كلمة هائل ،وكان من َ
لقطةُ يف غاية الروعة من إحدى مبارايت البايْزب ول أو ملشاهدة فيديو عنزةُ ُ
بلهاءَ
ب’’ :إنّه هائ لُ‘‘؛ أو كان يرسل ُّ
إىل
يرد ابقتضابُ ويَكت َُ
وهي تصيح ،أن َُّ
ابلبيد اإللكرتوين مقا ُالً من املقاالت ويكتب يف بدايَته’’ :هذه قصةُ هائ لةُ ‘‘.
غرضه .ج دًّا !لذلك ،وجدتين ،ويف ل ْمح البَّصر،
استعماله هلذه الكلمة خيدمُ َ
أ َّ
رف ل جفنُ .
َتلقفها منهُ دو َُن أن يَ َُّ
إحدى
رد ُْ
ما َُ
ت صديقةُ ل على َ
عندما ّ
حدث ل ُْم استَوعبهُ إ ُالّ يف شهرُ متوز َ
ابلقولُ قبل أ ُْن
رسائلي اإللكرتونية وعلَّ ُْ
قت على اختيارايت الغربية للكلمات ْ
أيضا استخدامُ جيّدُ ل َكلمةُ هائل ‘‘.أسرعتُ إىل فتح صندوق
ختتم’’ :لديْ َُ
َُ
ك ً
الصادرة فإ َذا يب أكتشفُ أ ُّن الكلم ُةَ ساريةُ يف ثناايها .ث ُّم
رسائلي اإللكرتونية ّ
وح من
تعال نعيدُ إليها الر َُ
كم هي عتيقةُ هذه العبارة ! َُ
أضافت صدي َقيت قائل ُةً’’ ُْ :
ُْ
جديد !‘‘.
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