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البصمات اللفظية
الكرة "دون كلل ،أكثر مما ينبغي ألي امرئ
منذ أمدٍ ليس ببعيد ُ
صدمت يف نفسي أبمرٍ شديد ،إذ اكتشفت أين أُكثر استخدام لفظة" ّ
تعي علي حسباهنا لقلت إين أتلفظ هبا مخس مرات يف اليوم والليلةِ ،زد على ذلك أو انقص منه قليال.
أن يفعل .ولو ّ ٍ
ولست أقول ذلك مزهواٍ أو فخورا .فليتين كنت من صنف القائلي" نسخة "من الشيء أو" إصدارا "أو بكل بساطة" عدداٍ" ،بدلٍ من
ِ
الكرة "العضال ابستفزاز
التشدق بتلك الكرّة اترة تلو األخرى .لكنين وا أسفاه لست من تلك األشباه .زد على ذاك أين وقعت على داء" ّ
ل خيطر على ابل .فللتو كنت قد تسلّمت وظيفة جديدة عندما تناهى إىل مسعي ،بعد أسابيع معدودة ،ثالثة من زمالء العمل الذين
وترتى .وعندما تلفظَت هبا الثالثة ،وهي ممن كنت أعرف قبل استالم وظيفيت
الكرة "على َ
حدةٍ َ
أتردد عليهم مرارا ،يستخدمون لفظة" ّ
كرةٍ للتو أم خانين السمع؟ لست أدري ٍِلَ يستخدم هذه الكلمة هنا كلٍ اجلمع؟ ".فوقع
احملدثة ،استوقفتها وسط اجلملة مستفسراٍ" ٍِ
َ
أقلت ّ
ردها على رأسي كاملعجم املرقوم حي قذفتين حبممها مستنكرة" عليك أن تبتهج ،فهي من كلماتك املأثورة".
ألحظت تكرار أي
ٍِ
وبعد مدةٍ من اإلنكار وبعض جتاذابت القيل والقال ،قفلت راجعاٍ إىل منزيل يف آخر النهار مبادراٍ زوجيت ابلسؤال :
لفظ غريب يف مقايل حىت صار لصيقاٍ بشخصي وحايل؟ .
كرة؟" ،قبل أن تغمرين كالسيل العارم" تُكثر أيضاٍ من استخدام وصف
فكان ّ
ردها يف ّ
التو ،دون أدىن لعثمةٍ أو سهو " أتقصد لفظاٍ مثل ّ
ِ
اجلانح ،أجل وكذلك املهرتئ ،وتتحدث طيلة الوقت عما قطع فالن من بون يف أحد أموره".
ليتبي أ ٍّن يل ميالٍ إىل ما عفا عليه الدهر وصلة قرىب اببن جبدته.
واسرتسلَت دون انقطاع ٍَ
وعندما عدت إىل العمل يف اليوم التايل ،كنت قد تقبلت على مضض أن يل فرطاٍ يف التنطع حبفنة من األلفاظ البالية وأن كل من حييط
يب متفطنٍ حلايل .ولكين لحظت أيضا يف األثر أن خطايب لرفقة املكتب قد تغري .ففي حي ل أفقد مهاريت يف تطعيم عبارة بوصف" عفا
ج مسكوكة" ما قطع فيها من ب ٍون "يف ثنااي الكالم ،فقد توقفت هبمةٍ واعتزام عن استخدام الكرّة .فتلك الكلمة ابتت
عليه الدهر "أو ز ٍّ
أصبحت على لسان اجلميع ،ول أشأ أن أبدو جمرد مقلدٍ وضيع إن أان استخدمت
من غرسي وإن كنت بذلك جاهالٍ حىت أمسي .مث إهنا َ
هذه املفردة اليت ابت يبدو اليوم أهنا من بنات معجمي .
لكين لست كذلك من أولء الذين ل يردعهم حياءٍ أو تقية عن هنب بصمات اآلخرين اللفظية .فهو فعلٍ ينم عن كسل شنيع !بل
احتجت بعد كتابة هذا السطر حىت أسرتجع ذكرى مرةٍ سلكت فيها
ٍُ
ضعف مهة ،بل هو مسلكٍ وضيع !ولك أن تتصور كم من الوقت
احتجت حىت دقيقة .
ٍُ
ذات املذهب الذي استشطت غضبا حي تعرضت له يف املكتب .حقيقةٍ ما
مقرب يُكثر استخدام صفة هائل يف مراسالته اإللكرتونية بشأن شىت املسائل .فلو أرسلت له
حدث ذلك قبل أشهر قالئل مع صديق ّ
يتوجها بقوله
تصوير ماعز سخيف يولولٍّ ،
ٍَ
لقطة مسكةٍ مميزة يف مباراة بيسبول أو
لرد ابقتضابٍ" هائل ".أو قد أتلقى منه مقالة مرسلة ّ
صلت ألجله .غري أنين وجدت نفسي دون وعي ،استلّها منه كما لو كانت من
"قصة هائلة ".واحلق يُقال إن الكلمة ٍُ
تليق به ،كما لو فُ ّ
بدعي.
ردها على إحدى رسائلي اإللكرتونية ،مطريةٍ على استخدامي
و ٍُ
احلق أين ل ألتفت لتلك العثرة حىت متوز عندما اختتمت صديقة يل أخرى ّ
غري املألوف هلذه اللفظة املنسيّة ،فقالت" راقين استخدامك لفظ هائل اي صاحيب ".وهو ما دفعين يف التو إىل فتح جملد" الربيد الصادر "
تكتف صديقيت هبتك احملجوب ،بل كان آخر دعواها يف ردها املكتوب أن" اي هلا
ليتأكد يل سريعاٍ انتشارها اهلادر يف طيات مكاتييب .ول ٍِ
هلم حنييها لكي تنتشرا".
من مفردة مغربةٍّ ،
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