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أبيض وأسوأ

عملة «صعبة»
باسل طلوزي

آباء يتشاجرون وأطفال يغرقون في الظل (كيفان فريسي ،كارتون موفمنت)

آباء
وأبناء

األطفال مع ألعابهم والوالدان مع لعبتيهما (غاتيس سلوكا ،المصدر ذاته)

عالقة اآلباء باألبناء موضوع شائك يرسم صورة العائلة في
أي مجتمع ومــدى قــوة ترابطها .والبشر في األلفية الثالثة
تعتريهم تغييرات عميقة في أنماط حياتهم وطرق تربيتهم
ألبنائهم ،ولعل الدخول الكبير والعميق لوسائل االتصال والترفيه
الحديثة لبيوتنا قــد أثــر كثيرًا على تــرابــط األســر وتــواصــل أفــرادهــا
وانعكس هــذا طبعًا على شخصية الطفل وتــأثــره بخالفات األبوين
ونزوعه للعزلة مع ألعابه اإللكترونية.

أطفال يرثون الشقاء والتعب عن آبائهم (مظفر يلشيبوف ،المصدر ذاته)

ك ـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا أن ف ـ ـ ــرج ل ـ ــن ي ـس ـت ـس ـلــم
بـسـهــولــة ،فـقــد تـحـ ّـصــن ج ـيـ ًـدا فــي بيته
رافـ ـض ــا ت ـس ـل ـيــم م ــا ل ــدي ــه م ــن «ال ـع ـم ـلــة
الصعبة» .قبل ذلك بأيام ،كان اقتصاد
الـبـلــد عـلــى شفير ال ـهــاويــة ،وه ــذه املــرة
لم يكن أمــام الحكومة مجال للتسويف
ومــراوغــة الزعيم ،فطلب رئيس الــوزراء
ً
مـ ــوعـ ـ ًـدا ع ــاج ــا م ــع ال ــزع ـي ــم لـيـكــاشـفــه
ب ـت ـب ـخــر اح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـبــة
م ــن خ ــزائ ــن ال ــدول ــة .بــالـطـبــع ،ل ــم يـســأل
الــزع ـيــم ع ــن األسـ ـب ــاب ،فـقــد ك ــان يـعــرف
جـ ـ ـيـ ـ ـ ًـدا مـ ـصـ ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـعـ ـم ــات
الـصـعـبــة ال ــذي ط ــار مــن خــزائــن الــدولــة
إلــى خــزائـنــه الشخصية .وألن ــه لــم يكن
ً
مستعدا إلعــادة ما نهبه ،فقد قــرر هذه
املــرة أن يصادر املتوفر منها في بيوت
الشعب ،تحت ذريعة «الواجب الوطني»
و»الـتـضـحـيــة مــن أج ــل ال ــوط ــن» .عندما
سمع فرج بهذه األوامر ،لم يكترث ً
كثيرا
في بادئ األمر ،ألنه يعرف أن «خزائنه»
خ ــاوي ــة م ــن «ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـب ــة» ،لـكــن
عندما هرولت إليه زوجته التي سمعت
مثله باألمر «السلطاني» ،وهــي تحمل
ورقة نقدية بيدين ترتعشان ً
رعبا ،أدرك
عندها خطورة «املمنوعات» في بيته.
لـكــن ،فــي املـقــابــل ،قــرر ف ــرج ،ال ــذي لــم َ
ير
«عملة صعبة» فــي حـيــاتــه ،أن يحتفظ
بها مهما كلف األمر .وعندما بلغ النبأ
أجـهــزة األم ــن ،حــاصــرت املـنــزل وهــددت
فرج إما بتسليم «الورقة» أو «حياته»،
فاختار الثانية.
ً
عموما ،قتل فرج ،لكن ما أثار استغراب
القتلة والــزعـيــم ،أن الــورقــة كــانــت عملة
محلية «سهلة» ...ولم تدرك آنذاك أن كل
العمالت بالنسبة لفرج وأمثاله كانت
«صعبة».

طفل يغرق في الموبايل وأبوه ال يسمع صراخه
(زمغوس زهران ،المصدر ذاته)
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الحوثي يلطخ اليمن المقسم بلونه (هالل المرقب ،تويتر)

