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ي .فأنا أستخدم كلمة ت ّ ْرداد بإفراط ،أكثر من الحد المقبول ألي
منذ وقت ليس ببعيد ،اضطررت إلى مواجهة عيب فظيع ف ّ
ي أن أقدّر كم مرة ألفظها يومياً ،فسأجيب بأن العدد في حدود خمس مرات.
إنسان .وإن كان عل ّ
فخورا بذلك ،فأنا أفضل أن أكون ممن يشيرون إلى إصدار أو نسخة أو حتى حالة من شيء ما ،رغم سذاجة االختيار
لست
ً
مرارا وتكرارا .ولكني واأسفاه لست من هؤالء .وقد جاء اكتشافي لداء ت ّ ْرداد
األخير ،على أن أسير هنا وهناك متفوها ت ّ ْرداد
ً
الذي ألم بي صاد ًما أية صدمة؛ كنت قد حصلت على وظيفة جديدة ،وذات يوم بعد مرور عدة أسابيع على تعييني ،سمعت
كثيرا ما أتعامل معهم يستعملون لفظة ت ّ ْرداد كل على حدة .وعندما سمعتها من ثالثتهم ،وكنت على معرفة بها
ثالثة زمالء ً
ّ
لتوك؟ لماذا يلفظ الجميع هنا بهذه الكلمة" ،فصدمني
داد
ر
ت
قلت
هل
"مهال،
قائال
قاطعتها
الوظيفة،
هذه
على
قبل أن أحصل
ْ
ّ ِّ
ردها كأنها ضربتني بلسان العرب كامال على أم رأسي" :أحرى بك أن تتحمس لذلك! فهذه إحدى كلماتك أنت".
وبعد نوبة من اإلنكار وبعد جدال وسجال ،عدت لمنزلي عقب انتهاء العمل ،وسألت زوجتي إن كان ثمة كلمات غريبة أكثر
من التلفظ بها دون غيري وكأنها تحمل بصماتي.
ضا ،آه ،وتليدّكذلك!
س ّّ
ي على الدوام أي ً
ودون أدنى تفكير سألتني "أتعني مثل ت ّ ْرداد؟" .ثم انهالت بال توقف" :أنت تقول تما ّ
وطوال الوقت تتحدث عن مدى فعل فالن لهذا الشيء أو ذاك".
وظلت تنسج على هذا المنوال ،فاتضح لي أني مولع بقول مفارقةّتاريخيةّ،وأني على صلة وطيدة بلفظ مح ّنك.
ولدى عودتي إلى العمل في اليوم التالي ،كنت قد تقبّلت على مضض أني أفرط في استعمال بضع كلمات حمقاء ،وأن جميع
قادرا تمام القدرة على إضافة
تغيرا في حديثي مع زمالئي في المكتب .كنت ال أزال ً
من حولي يعلمون ذلك .ولكني الحظت ً
مذاق الذع ألي جملة بأن أض ّمنها تليدًاّ،أو بإضافة مدىّفعلّكذاّفي ثنايا الكالم ،ولكنني أحجمت قاصدًا وواعيًا عن نطق
ت َ ْردا ّْد .كانت هذه كلمتي أنا ،حتى وإن لم أكتشف ذلك إال في اليوم السابق .أما اآلن وقد صار الجميع يتفوهون بها ،فلم ِّأرد
أن أبدو مقلدًا لهم عندما أنطق ما اعتبرته حينئذ لفظي الخاص.
ولن أصير كذلك من أولئك الذي يأخذون في سرقة الزمات اآلخرين .أي كسل! أي فقر إبداعي! بل أي خيبة! كم مر من
الوقت بعد أن كتبت هذه الجمل القالئل قبل أن أتذكر إحدى المرات حين مارست هذا السلوك نفسه الذي أثار حنقي عندما
ثوان.
تعرضت له في المكتب؟ حوالي أربع
ٍ
حميم لي اإلفراط في كتابة أ ّخاذ في رسائله اإللكترونية؛ إذا أرسلت إليه مثال
ق
ٍ
حدث ذلك منذ بضعة أشهر ،فمن عادة صدي ٍ
راب ً
طا لهدفٍ منقطع النظير أو مقطعًا ساذ ًجا لنعجة صارخة ،ال يكون منه إال أن يرد باقتضاب "ذلك أ ّخاذ" .وقد يرسل لي
رسالة إلكترونية مرفق بها مقاال ما ،ثم يسبقه بجملة "يا لهذه من قصة أ ّخاذة" .وذلك األسلوب يناسبه حق المناسبة .ثم
وجدت نفسي ،بال تعمدٍ ،اختطف منه هذه الكلمة بكل خفة يد.
لم أدرك هذا األمر إال في يوليو ،عندما ردت صديقة لي على إحدى رسائلي اإللكترونية مبدية تقديرها لمفرداتي غير
المألوفة ،إذ كتبت قرب نهاية رسالتها "وأضيف أن هذا استخدام رائع للفظة أخاذ" .حدا بي ذلك إلى مراجعة صندوق
الصادر الخاص بي ،فتأكدت أنها قد انتشرت في رسائلي كالنار في الهشيم .وختمت صديقتي رسالتها قائلةً" :إنها لكلمة
عتيقة ،فلنبث فيها الحياة من جديد!"
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