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ك بيوم أعل ُم منك بسنة؟(
)أكب ُر من َ
 ...الفرق ال ُع ْمري بيننا ال يزيد على يوم واحد
ولكن فروق األجيال بيننا شتّت شملنا
كاشانا كاولي "النيويوركر"  8سبتمبر (أيلول) 2016

ق ش ٌَّن طَبَقَهْ .فالذين يستمتعون بالنـزهات الطويلة وبتناول
أعرف ما لذي ستقولينه ع َّم يُبقينا معا .إننا متوافقَان مثلما َوافَ َ
ّ
ولكن فروق األجيال بيننا ،بعد ثالث
البيض المخفوق المقلي ومشاهدة المباريات الرياضية على شاشة التلفاز ،قلي ٌل َما هُ ْم.
سنوات ،ف ّرقتنا كأنَّا لم نَبِ ْ
ك من مواليد  31ديسمبر (كانون األول) عام  ،1981وأنني من مواليد  1يناير
ت ليلةً َم َعا .حقا إن ِ
ً
ْ
ُ
ْ
(كانون الثاني) عام  ،1982وقد ِعشت َدهرا ال أعتق ُد أن تلك السُّويعات التي تفصل بيننا في السن ستكون قضية هامة .ولكنني
ُ
أنك ِمنَ "الجيل إكس" ( ،)1981-1961وأنني "أَ ْلفِ ٌّي" (من جيل األلفية ّ ،)2002-1982
ق قد اتَّ َس َع على
وأن الخَ رْ َ
أدركت اآلن ِ
ّ
معك
ق في فجوة األجيال التي تفصلنا فصارت أوس َع من قدرتي على قضاء ما تبقى من عمري
ِ
.الرَّاتِ ِ
ت إلى حملتي المطالِبة بإقفال آخر مقاهي الشابكة في حيّنا حتى يتم ّكن
ت
َ
ت انضمم ِ
ت بيوم واحد لكن ِ
أصغر مما أن ِ
لو كن ِ
ْ
جيراننا من فتح َمش َرب غير مرخص تُق َّدم فيه أصناف مشروبات تُصنع مع بياض البيض الذي يم ّدهم به الدجاج البلدي الذي
يربّونه على سطح منـزلهم .كالّ ،بل تصرّين على قضاء ساعتين في مقهى الشابكة كل يوم سبت ،وتدفعين بالساعة لزيارة
ولكنك،
ت؛
ِ
ك أن ِ
صفحات مستعرض "نتسكيب" .وما كان أترابي لَيبادروا الفتى الجالس خلف نُضُد مقهى الشابكة بالحديث ،فِ ْعلَ ِ
وبكل أسف ،ال تدركين أن التحدث إلى اآلخرين "في الحياة الحقيقية" هو سلوك فظ وال لزوم له تقريبا ،بفضل ميزة إرسال
.الرسائل النصية والتطبيقات البرمجية
ُ
ُ
وسئمت معها إحساسي بالغيرة
ألراك وقد استخفّك الطرب ألنغام موسيقا فرقة "نيرفانا"،
سئمت العودةَ إلى البيت
لقد
ِ
ً
ت ،أصغر سنّا من أن أتذ ّكر "كيرت
ك بأن تفهمي موسيقاها بطريقة ال قِبَ َل لي بها أبدا .فأنا ،وبخالفِك أن ِ
ك يسمح ل ِ
من أن ِكبَر سنّ ِ
كوبين" ،ويأخذني ال َّدهَش من أن اليوم الواحد الذي تكبرينني به قد جعل حزنك على وفاته يبلغ ما تحتاجين معه إلى أن تشاهدي،
األسبوع بطوله" ،كيرت لودر" وهو يعلن نهاية الروك البديل "الغ َر ْنج" على قناة "إم تي في" ،في حين ُ
كنت أنا ،الول َد المسكينَ ،
.أتدلّى من قُضبان ال َّسعْدان في باحة لعب األطفال ناعما ً بجهلي
ت عل َّي
ت أيضا أَ ْثنَ ْي ِ
ت أن فِ ْلم "متسلل الليل" هو أفضل فِ ْلم ص ُِّو َر في تاريخ السينما .ولكن ِ
ت في مثل سني لعرف ِ
ولو كن ِ
َّ
ت من ُجدَيلة الشعر الرجولية التي أعقِصها وأعقدها خلف قفاي ،مثلما تفعل الشخصية التي يؤديها "جيك غيلينهول" في
بِ َما َعلِ ْم ِ
ت
ذلك الفِ ْلم ،قائلةً إنها تزيدني وسامةً وقسامةً ،بد َل أن تَ ْد ِعيني
َ
ت ،بدالً من أن تَ ْد ِعيني مخبوالً ،أومأ ِ
راقص باليه َد ِعيَّاً .بل ولكن ِ
ُ
جاهرت بخياالتي عن ارتكاب جريمة قتل متمر ٍن ،مثلما تفعل الشخصية التي يجسدها "غيلينهول"،
ك عالمةَ الفهم عندما
برأس ِ
ْ
ولكن ،وبفض ِل تلك السياسة الجامعية التي تمنح التثبيت
لكي أستطيع كسب ثالثة دوانق إضافية في الساعة من كتابة الرواميز.
ٌّ
صف ال
الوظيفي لمن ولِدوا قبل عام  1982وحدَهم ،فإن بمقدورك أن تدرّسي صفّا دراسيا واحدا في الفصل الدراسي ،وهو
ق الكو ُز بالجر ِة ،عن مخاطر خيانة الرفاق؛ وأن تسخري من َولَعي الشديد بفِلمْ
تحاضري فِ َّي ،كلما د ّ
يلتئم إالّ فيما نَدر؛ وأن
ِ
ك على أن نشاهد ،عوضا ً عنه ،فِ ْلم "ما كلُّ ما يتمنى المر ُء" ،كيما أستطيع أن "أتعرّ فَ بهجةَ التَّ ْنبَلَة
إلحاح
"".متسلل الليل" بعد
ِ
ُ
التقيت فاتنةً تُب ِهرني تماما ،ألنها من مواليد عام  .1982فهي تعرف أكثر ميمات الشابكة رواجاً،
على ك ّل حا ٍل ،فقد
َ
وهي دائما آ ِخرْ ألِي ْسطا ،كما أنها من الحنكة بحيث تدعو كل متابعي حسابها على اإلنستغرام ،وعددهم تس َعمائة متابع ،بـ "فرد
أسرة" ،ألن األسرة الحقيقية ،كما نفهمها نحن ،هي جميع األشخاص الذين يقضي المرء معهم سحابةَ يومه على مواقع التواصل
االجتماعي ،وذلك بخالف الم َجا ِذيْب من أمثالك ،الذين يظنون أن ال ُعطَل هي أفضل األوقات لـ "فصل االنترنت الالسلكي وإقامة
"حبي"
ك الجوُّ فبيضي واصفِري في حجرة جلوس بيتنا أ ّما أنا فَ َسأفِرُّ ألكونَ برفقة ِ
عالقات متينة مع المحيطين" .وها قد خال ل ِ
.الجديد
)Arabic (Second Prize
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