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فرق السن بيننا يو ٌم واح ٌد فقط،
لكن اختالف الجيلين اغتال عالقتنا
بقلم :كاشانا كولي ،ذا نيو يوركر 8 ،أيلول /سبتمبر 2016
أعرفُ ما ستقولين عن األسباب التي تدعونا إلى عدم االفتراق .ستقولين إننا نشترك في كثير من الميول الدقيقة ،فقلّما يوجد
ق
شخصان يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة ،وتناول البيض المخفوق ،ومشاهدة المباريات الرياضية عبر التلفزيون .ولكن تفرّ َ
ت في اليوم األخير من عام  ،1981و ُولِ ْد ُ
ت أنا في اليوم
شملُنا بعد ثالث سنوات بسبب ما بين جيلينا من اختالفات .نعم ،لقد ُولِ ْد ِ
األول من عام  ،1982وما ُ
أنك
كنت أظن لفترة طويلة أن لتلك السويعات التي تفصل بيننا في السن أي أهمية .أما اآلن فأعل ُم ِ
تنتمين إلى جيل الطفرة النفطية ،وأنتمي أنا إلى جيل األلفية ،وبين الجيلين فجوة شديدة االتساع تجعلني عاج ًزا عن قضاء بقية
معك
.حياتي
ِ
ت إلى الحملة التي أطلقتها إلغالق آخر مقهى إنترنت في حيّنا كي يتمكن
ت أصغر في السن بمقدار يوم واحد ،النضمم ِ
لو كن ِ
جيراننا من فتح متجر تقليدي يُباع فيه الحليب الطازج المحلوب من سالالت تقليدية من الماشية التي يربيها الجيران في
ك تصرّين على قضاء ساعتين في مقهى اإلنترنت كل جمعة ،وتدفعين أجر كل ساعة تقضينها في تصفح
مزارعهم .بل إنّ ِ
المواقع اإللكترونية باستخدام نتسكيب نافيغاتور .وما كان لبنات جيلي أن يتحدثن قط إلى الشخص الجالس إلى طاولة مقهى
ك لألسف ال تدركين أن التحدث إلى أشخاص آخرين وجهًا لوجه أم ٌر غير ُمحبَّذ ،وال يكاد يكون
اإلنترنت ،مثلما تفعلين ،ولكن ِ
.ضروريًّا على اإلطالق بفضل الرسائل النصية والبرامج اإللكترونية
ُ
ُ
ُ
تقدمك في
وسئمت من شعوري بالغيرة بسبب
عدت إلى المنزل،
ت تُ َد ْن ِدنين باألغاني الشعبية كلما
لقد
ِ
ك وأن ِ
سئمت من مشاهدتي ل ِ
ك ،أصغر من أن أتذكر رمضان البرنس،
من
النقيض
على
إنني،
ًا.
د
أب
أبلغه
لن
نحو
على
األغاني
هذه
تفهمين
ك
يجعل
ذي
ال
السن
ِ
ِ
ت أسبوعًا كامالً تتابعين
أنك ظلل ِ
ك في أشد الحزن على موته لدرجة ِ
وأنا مندهش من أن يو ًما واحدًا تسبقينني به في السن جعل ِ
وسائل اإلعالم التي تنقل حادثة وفاة أحد رموز الفن الشعبي المصري في الوقت الذي ُ
كنت فيه أنا طفالً مسكينًا يلهو ويلعب غير
.عابئ بأي شيء
ت على شكل لحيتي الرائعة التي
ت أن فيلم «خيانة مشروعة» هو الفيلم األفضل على اإلطالق ،وألثني ِ
لوال اختالف سننا ألدرك ِ
ك
ت برأس ِ
تشبه "دوجالس" هاني سالمة في هذا الفيلم ،بدالً من تشبيهها بلحية المجرمين .وبدالً من أن تنعتيني بالحماقة ،ألومأ ِ
ُ
أعلنت عما يجول بخاطري من االقتداء بشخصية هاني سالمة في هذا الفيلم لبلوغ هدفي كما فعل هو
ك حينما
تعبي ًرا عن تفهم ِ
السترداد حقه في ميراث أبيه .ولكن ،بسبب تلك السياسة الجامعية التي تقضي بأال يُعيَّن عضو هيئة التدريس تعيينًا دائ ًما إال إذا
ّ
لصف واحد في كل فصل دراسي ،وهو ما ال يحدث كثيرً ا ،وأن تُلقي على
ك أن تُدرّسي
كان قد ُولد قبل عام  ،1982يمكن ِ
مسامعي مرا ًرا وتكرا ًرا محاضرةً عن خطورة خيانة المبادئ ،وأن تسخري من تعلقي الشديد بفيلم «خيانة مشروعة» بعد
ك على أن نشاهد بدالً منه فيلم «سهر الليالي» ،كي أستطيع أن أتذوق متعة التعايش والتصالح مع المشكالت
.إصرار ِ
على أ ّ
ي حال ،لقد تعرفت على امرأة جميلة تفهمني حقًّا ،ألنها ُولدت في عام  .1982إنها تعرف أشهر الصور الفكاهية المركبة
ً
المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي ،وتمتلك حاجبين متناسقين طوال الوقت ،وتبلغ من الحنكة مبلغا يكفي لجعلها تصف
جميع متابعيها التسعمائة على اإلنستغرام بأنهم "أسرتها" ،ألننا ندرك أن األسرة الحقيقية هي كل الناس الذين نقضي معهم اليوم
بطوله على وسائل التواصل االجتماعي ،على عكس ذوي التصرفات الغريبة مثلك الذين يظنون أن العطالت وقت مناسب لقطع
ك أن تستمتعي بتنطيط الكرة في جميع أنحاء غرفة المعيشة في أثناء
االتصال باإلنترنت وهجر مواقع التواصل االجتماعي .فل ِ
.خروجي مع محبوبتي الجديدة
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