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"بوهاويسي" أيضـاً شعورا وإحساسا
وطـريـقـة تصـرف أو سـلـوك ومنـظـومة
أفـكـار كـاملـة تـتخـلل وجتـتـاح الثـقـافة

التايوانية.
وإذا كـنت في قطـار األنـفاق في تـايبي
فـسوف تـسمع خـليـطاً غـير مـنسق من
كـلـمـات "بـوهاويـسي" بـيـنمـا يـتـجاوز
الـنــاس بــعـضــهم الــبــعض بـأدب جم.
وإذا دخـــلـت إلى غـــرفـــة صف دراسي
فــســوف تــســمع الــطالب يــســتــهــلـون
ويــــخــــتــــمــــون كل ســــؤال بــــكــــلــــمــــة
"بـوهـاويـسي" الـتـي تُـقـال مـصـحـوبـة
بـشـعـور بالـعـرفـان والتـقـديـر حتى مع
اسـتـمـرار الـنـقــاش.ولـو فـتـحت بـريـداً
الـكـتـرونـيـاً فسـتـجـد أن أول سـطـر هو
"بـوهـاويـسي" الـتي تـشـيـر إلى "آسف
إلزعاجك قليالً" حـتى في طلب معروف
بسيط. وإذا قدم لك أحـد أقاربك هدية
فـإن الرد الـصحيـح ليس كـلمـة "شكراً"
ـا تـسبـبته لك من ولـكن "بوهـاويسي" 
ضـيق أو مشـقة. وبـالـنسـبة لألجـنبي
تــبــدو تــايــوان أكــثــر بــلــد في الــعــالم
اعتذاراً فشـعبها مغـرم باالعتذار لكن
في احلـقـيـقـة فـإن ثقـافـة "بـوهـاويسي"
تكشف الكـثير عما يـكمن حتت طبقات
هـذا احلـيـاء والـتحـفظ الـلـذان تـتـحلى
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هـنـاك عـالقـة حب قـويـة لـلغـايـة جتـمع
يون تـزاي لي وخطـيبـته جـوان تش

لـكن عبـارة "أحـبُك" ال تـخرج من فم لي
بــالــسـهــولــة الـتي تــخــرج بـهــا من فم
جرد تشـ إذ تعـلو احلـمرة وجـهه 
ا أن يـفكـر في هذه اجلـملـة ويشـعر 
ــر عـــنـه في تــــايـــوان بـــكــــلـــمـــة يُـــعــــبـَّ
"بــوهـاويــسي" الـتـي تـعــني الـشــعـور

باإلحراج أو األسف.
ويـــقـــول تـــزاي لـي: "مـــعـــظم الـــنـــاس
يـشــعـرون بــنـفس الــشيء هـنــا".وتـعـد
كن "بوهاويسي" كـلمة جامعـة أنيقة 
ـناسـبات اسـتخـدامهـا في كل أنواع ا
بـدءا من محـاولة لـفت انـتبـاه نادل في
مــطــعم أو مــقــهى إلـى الــتـعــبــيــر عن
اعـتـذار مـفـعم بـاخلـجل أثـنـاء احلديث
مع مـسـؤولك في الـعـمل ووصوال إلى
الـشـعــور الـغـامـر الــذي يـنـتـابك وأنت
جتــتــهــد لالعــتــراف بــحــبك لــشــخص
مـا.وتـقـول تشـيـا-جو تـشـانغ أسـتاذة
في جـــامـــعــــة بـــروكـــلـــ ســـيـــتي في
نـــيــويــورك إن كــلــمـــة "بــوهــاويــسي"
سـتـظل تـتـردد عـلى شـفاه الـتـيـوانـي
لألبـد وتــضـيف: "نـســتـعـمــلـهـا طـوال
الوقت حيث أن ثقافة األدب سائدة في
تايـوان لذا نـستخـدمهـا عندمـا نقاطع
أحـدا أثـنـاء حـديـثه أو نـطـلب مـن أحد
. وحـــتى أن يــــســـدي لــــنـــا مــــعـــروفــــاً
نــسـتــخـدمــهـا لــلـبــدء في مـحــادثـة مع

شخص ما".
·ËdŠ WŽuL−

وعادة مـا تُنـطق "بوهـاويسي" بـسرعة
كـبـيـرة لدرجـة أنـها تـخـرج كـمجـمـوعة
حـروف سـاكـنـة تـبـدو لألذن وكـأنـهـا ال
تـعـني شـيـئاً. وعـلى الـعـكس من كـلـمة
 'excuse me'بـــــاإلجنـــــلـــــيـــــزيـــــة أو
انية واللتان  'Entschuldigung'باأل
تــعــنــيــان "مــعـذرة" لــيس مـن الـســهل
تـرجمـة كلـمة "بـوهاويـسي" كمـا تقول
أو يـو يــانغ مُــدرســة في قـسـم الـلــغـة

الصينية بجامعة تايوان الوطنية.
فـهوم الـغربي وعالوة على ذلك فـإن ا
لــكـلــمــة آسف مــحـدود جــداً لــدرجـة ال
ــكـن مــعــهــا أن يـــعــبــر عن كل األدب
االجـتمـاعي الذي يـحمـله هذا الـتعـبير
ــكـن أن تــعــني ـــعــاني. و ـــثــقل بــا ا

ألـــفـــريــد: مـــوالـــيــد 1871. تــزوج
.( وأجنب ثالثة أبـناء (ولـد وبنـت
ـلـكـية ـيـدان ا خـدم في مـدفـعـيـة ا
تــطـــوع في أغـــســطس/آب 1914.
حــــصل عــــلى ثالث مــــيــــدالــــيـــات
لـــشـــجـــاعـــته.روزيـــنـــا: ولـــدت في
1875.  ثوماس وليـــــام: مـــواليد
1877. خدم في فوج وارويكشاير
لكي بدرجة وكيل عريف. قُتل في ا
مــعــركــة لــووس بــفــرنــســا في 25
ســبـــتــمــبـــر/أيــلــول 1915. وكــان
مـجنـدا من قـبل في شمـال أفـريقـيا
عــام 1897 وحــــصل عـــلى خـــمس
ميداليات حرب. ومدفون في مقابر

الكومنولث في فرنسا.
فرانسيس فريدريك: مواليد1879.

 خدم في مدفعية غاريسون
ـلـكـيـة. تـزوج غـيـرتـراد غـريـفيث ا
في  2مــــايـــــو/آيــــار 1914. تــــرك
اجلـيش في فـبـرايـر/شـبـاط 1919
وحصل على ثالث ميداليات حرب.
تـوفى عـام 1949. إدوين تـشـارلـز:
مــوالــيـد 1880. خــدم كـعــريف في
ـلــكي. جتــنـد في فــوج بـركــشـيــر ا
يــــولــــيـــو/تــــمـــوز 1915. وأنـــهى
اخلـــدمــة في أغــســطس/آب 1918
وحــــــــــــــــــــــصــل عــــــــــــــــــــــلــى أربــع
مـيـدالـيـات.فـريـدريـك أرثـر: مـوالـيد
1886. خدم كرقيب في سالح

ـلكـي. انتـهت خـدمته ـهـندسـ ا ا
فـي مـــــارس/آذار  1919وحــــــصل

على ثالث ميداليات.
إلــــيـــزا االبــــنــــة: ولـــدت في 1888
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ليست هي قصة أراد كاتبهـا اثارة الشجون واألحزان وليست هي رواية
من اخليـال أراد مـؤلفـها أن يـفـزعنـا بـها  بل هي قـصـة حقـيقـيـة ترويـها
بطلـتهـا على لسـانهـا أمام عدسـة التـلفاز وهي تـذرف الدمـوع تقول فـيها
(أن أباهـا لم يشـأ أن تـكون ابـنته أنـثى فـراح يصب غـضبـه علـيهـا طوال
سن بتعـذيب بشع ليس مثـله نظير  تـشاركه أمها دون أن حتـتويها أية
عاطـفة عـلى ابنـتهـا التي من بـطنـها  حـتى آل األمر بـهذا األب أن يـحفر
قبـرا يـريـد أن يدفـنـهـا به وهي حـية  أجل يـريـد أن يـئدهـا  غـيـر أن الله
ـة أنـقــذهـا فـي الـلــحـظــات األخـيــرة لـتــكــون الـشــاهـدة عــلى هـذه اجلــر

البشعة).
أليست هذه القصة تثيـر فينا الفزع ? أي وحش هذا األب ? ال.. ليس أبا
من يـريــد وأد ابـنـتـه دون ذنب اال أنـهـا أنــثى  نـاســيـا أن الــله هـو الـذي

خلقها وأنها خرجت من صلب ظهره .
انها الـعودة الى اجلـاهلـية يـوم كان بـعض اآلباء يتـعلـلون بـأسبـاب واهية
ة يدان لوأد بناتهم  فلما جاء االسالم حرم هذه الظاهرة واعتبرها جر
وؤدة سـئلت علـيهـا فاعـلهـا  اذ يقول رب الـعزة فـي هذا الصـدد (واذا ا
بأي ذنب قتلت) نكاد ال نـصدق ونحن في هذا العصـر الذي حتتوينا فيه
ـأساة بـاسـلوب احلضـارة بـكل ثقـلـهـا أن نشـهـد صورة تـتـجسـد فـيهـا ا
دنية شيئا .. بل لعل همجي يعيدنا الى عصور خلت لم تكن تعرف من ا
تلك العصور لم تشهد اال فيما ندر أبا تكون ضحيته ابنته البريئة فيلغي

وجودها بالطريقة التي يأنفها احليوان .
عجـبـا أال تـكـون لألنسـان الـعـاطـفة الـتي لـلـحـيوان وقـد أكـرمه الـله بـعقل
ا أكـرمه الله يبـصر وقـلب يشـفق غـير أن هـذا االنسـان حيـنـما جتـرد 

انقلب وحشا مرعبا . 
وهكـذا كان هـذا األب الذي نـزعت منه كل عـاطفـة ليـمارس تـعذيـبا بـشعا
بـحق ابـنـته لـسـنـوات جـاوزت الـعـشـرين  غـيـر أنـهـا صـبرت واحـتـسـبت
وكـتـمت صـرخــتـهـا في أعـمــاقـهـا  اال أن هـذا الـوحش لـم تـرتـو غـريـزته
رعبة الشاذة عن كل ما فعله بهـا فأراد أن ينهي حياتهـا بهذه الصورة ا
ـشهد الـرهيب الذي أمام من الوأد  بينـما هي تكـاد تلفظ أنـفاسها من ا

عينيها .
انه ليس بـكابوس  انـها قـصة من أرض الـواقع كادت بـطلـتهـا أن تفارق
ـة وأد تهز الـوجدان لوال أنـها كانت ة يـرتكبـها األب  جر احلياة بـجر

تذكر الله في محنتها فلم تغب عنه لينقذها .
ان الـعـقل تالزمه احلــيـرة في تـفـســيـر هـذه الـظـاهـرة
الغريـبة في وقائـعها وفي مـجتمع كـانت فيه األسرة
ا حتملـه من عواطف حميـمة  فما مالذا ألبنائهـا 
الـذي حدث لـتـهـتـز هـذه الـقـيم وتـضـعف أواصـرها

ويخبو تماسكها ?

ـواجـهـات كـمـا يـحـول دون تـصـاعـد ا
يـــقــول لي الــذي يــضـــيف: "الــثــقــافــة
التـايوانية الـتقليـدية حتمل حـساسية
واعــتــبـــاراً أكــبــر لــآلخــرين وحتــاول
احلـــــفــــــاظ عـــــلـى عالقــــــات مـــــؤدبـــــة
مـــــــعــــــهـم".ويــــــرى لـي أن ثـــــــقــــــافــــــة
"بـوهـاويـسي" هـذه فــريـدة من نـوعـهـا
وخـاصـة في تـايـوان فـي مقـابـل بـقـية
ــــتـــــحــــدثــــة بـــــالــــلــــغــــة ــــنــــاطـق ا ا
الــصـيـنــيـة.وطـبــقـاً لـتــقـريـر إكــسـبـات
إنـسـايدر تُـصـنف تايـوان عـلى الدوام
ب أكـثـر الـبـلدان حـمـيـمـية وتـرحـيـباً
ئة بالغرباء. وأعطى حوالي  90 في ا
من األجـانب مـواطـني تـايـوان درجـات
عــالــيــة في حـسـن الـضــيــافـة مــقــارنـة
ـئـة في بـقيـة الـبـلدان ـعدل  65في ا

سحي. التي شملها التقرير ا
وفي الــوقت احلــالي يــفــكــر أكـثــر من
ثـلث األجـانب في الـعـيش فـي تـايوان
تـلـك اجلـزيــرة الــصـغــيــرة في احملـيط
الـهـادي حـسب مـسح احـصائـي شمل
أكثر من  12500 شخص حول العالم.
لـكن جـيرو يـو وهـو صيـدلي يـبلغ من
الـعـمـر  25 عـامــاً ويـعـيش في مـديـنـة
كــاوشــيــونغ إن الـروايــة الــقــائــلـة إن
تـــايـــوان هي األفـــضل في الـــعـــالم من

بـهـمـا اجلـزيـرة.وقـد لـعـبت عـقـوداً من
االســتـــعـــمــار الـــيــابـــاني إلـى جــانب
التعالـيم األخالقية الكـونفوشية دوراً
غرقة هائالً في تشكيل ثقـافة تايوان ا
في االعـتــذار الـتي تـســمـعـهــا وتـراهـا
الـــيــوم وفــقـــا لــكـــ هــوان لي وهــو
أســتــاذ الــلــغـويــات االجــتــمــاعــيـة في
جامعة نورمال يونيفرسيتي الوطنية.
ورغم أن أصـول الـكلـمـة غـير مـعـروفة
إال أن لي ولــغــويـ آخــرين يــتــبــنـون
نظرية تقول إن الكلمة بشكل عام نتاج
قـرن من مـفهـوم االنـسـجام والـتـعايش
الكـونفوشي والـذي يركز عـلى احلفاظ
عـلى عالقــات شـخـصــيـة مـتــبـادلـة مع

اآلخرين بدالً من الفردية.
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ويعد احلـفاظ على التـرابط والتماسك
االجــتـــمــاعي بــأي ثـــمن هــو األســاس
القوي ألخالقـيات تايوان االجـتماعية
حيث يعتبر تقد اجملتمع على نفسك
كـفـرد هو حـجـر الـزاويـة. وعالوة على
ذلك فإن جزءاً من ثـقافة "بـوهاويسي"
الـتايـوانـية مـتأثـر بشـكل كبـير بـثقـافة
االعــتــذار الــيـــابــانــيــة حـــيث يــجــمع
الـثـقافـتـان تاريـخ طويل. وبـشـكل عام
فــإن اســتــخــدام كـلــمــة "بــوهــاويـسي"

ـا حــيث االعـتـذار واحلــوار الـراقي ر
تــكـون زائــفـة أو عـلى األقـل ال تـعـكس
الــصــورة كــامــلـــة ألن هــذه الــثــقــافــة
جتــعــلك تـشــعــر أنه يــتـعــ عــلـيك أن
تـصـغـر من نـفـسك وتـعتـذر بـاسـتـمرار
بـسـبب بـعض اإلزعـاجـات الـبـسـيـطـة
كن وفي بعض األحيان فإن االعتذار 
أن يتسـبب بضرر أكبـر من أن يساعد
ألن طلب اإلذن لكي تفعل شيئا بسيطا
أو لــكي تــتــكــلم أو حتــضــر أو تــذهب
ـــكن أن يـــتـــســبـب بــإزعـــاج ال داعي
واجه له.وتـبـتعـد تـايوان دائـمـا عن ا
فهي بلد يـبحث على الدوام عن جتنب
الـصـراعـات واحلـفـاظ عـلى االنـسـجـام
والتـعايش الـسلمي بـأي ثمن. وتـشعر
يـــانغ بـــأنـــهـــا "تــغـــرق فـي بــركـــة" من
االعـتــذارات الـتــلـقــائـيـة والــتي تـأتي
بــوهـاويــسي في ســيـــــــــاقـهــا مــجـرد
عــادة أكــثـر مــنـهــا كـلــمـــــــــة مــفـعــمـة
عاني. وتكون النـتيجة هي مجاملة با
مـجـــــــــردة من أي اعـتـذار حـقـيقي أو

ندم.
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ي غالبا ما يساء وعلى الصعيد الـعا
فـهم الــهـويـة الـتــايـوانـيـة كــمـا يـقـول
ويــنـهـوي تـشــــــــــ وهـو أسـتـاذ في
جـامعـة ميـنغ تـشوان الـذي يشـــــــــير
إلى أنه غـالـبـاً مـا يُـنــــــــظـر لـلـجـزيـرة
عــلى أنــهــا بـلــد تــتــجــاذبــهــا الــصـ
ـــتــحـــدة وهي تـــتــأرجح والـــواليــات ا
بيـنهمـا.ويقول تـش إن ثقـافة تايوان
"االعــتـذاريــة" قـد ال تــكــون مـثــمـرة في
ـكن أن تــقـود إلى ــطــاف و نـهــايـة ا
ـقـابل .لـكن في ا تـفـكك اجملـتـمع ذاتـيـاً
يـــرى لـي أن ثـــقــــافـــة "بـــوهــــاويـــسي"
السـائدة في الـبالد هي مكـون أساسي
ال غنى عنه لـلحفـاظ على السالم وإذا
اخـتـفت ثــقـافـة "بـوهــاويـسي" فـسـوف
تـخــتــفي مــعــهــا قـرون مـن الـتــقــالــيـد
الـراسـخـة.ويـضـــــــــــيف: "إذا احـتـفظ
فـاهيم واسـتــــــــخدم اجملتـمع بهـذه ا
هـذه الكـلـمات يـوميـاً فـإن اجملتـمع قد
يــصــــــــــبح أفــضل مـن الـنــاحــــــــــيـة
األخالقية وأكثـر محـــــــــافظة. وإذا لم
ــفـاهــيم فــسـيــصـبح يــحـتــفظ بــهـذه ا
اجملــــــــتــــــــمـع بـال أخالق وشــــــــديــــــــد

العدوانية."

أعـــمـــارهم بــ  20 و 43 عــــامـــا
اإلنـخراط في الـقـتال والـتـطوع في

اجليش.
ورغم زواج اثــنــ مــنــهم ألــفــريــد
وفــرانـسـيس إال أنــهـمـا قـررا تـرك
زوجـتيهـما وعـائلتـيهـما الصـغيرة

والذهاب إلى القتال.
وتــفــرق األشـــقــاء الـــثــمــانـــيــة في
جبـهات مـختلـفة وشـاركوا جمـيعا
في اخلــطــوط األمــامــيــة وشــهـدوا

عارك. ا
وكـان فـرانـسـيس الـذي عـرف بـعد
ذلك بـاسم فـريـدريك قـد تـزوج قبل
احلـــــرب بـــــأربـــــعـــــة أشـــــهـــــر في
أبــريـل/نــيــسـان 1914 وأرسل من
عــلـى جــبــهــة الـقــتــال فـي فــرنــسـا
بــــطــــاقــــة بــــريــــديــــة إلى زوجــــته
"غيرترود" عليها منديل من احلرير
مـطـرز علـيه رسـمـة فراشـة وعـبارة

"قُبلة من فرنسا".
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وكـــتب رســـالـــة عـــاطـــفـــيــة بـــقـــلم
الـرصـاص لـلـزوجـة لـكـنـهـا تالشت

مع الزمن لسوء احلظ..
وبــعـــد ثالثــ شـــهــرا من احلــرب
أصابت العائلـة أول فاجعة عندما
ـــقـــتل ثـــاني أكـــبــر  إبـالغــهـــا 
األبـناء ثـومـاس وليـام وعـمره 38
عــــــامـــــا. ولــــــقي حــــــتـــــفـه في 25
ســبـــتــمــبـــر/أيــلــول 1915 أثــنــاء
ــشــاركــة في مــعــركـة "بــاتل أوف ا
لـووس" عـلى اجلـبـهـة الـغـربـية في

فرنسا.
وبــــــــعــــــــد عـــــــــدة أشــــــــهـــــــــر في
يـــونـــيـــو/حـــزيــران 1916 حــصل
فـــريــدريك عـــلى إجــازة 14
يــومــا بــعــد وفـاة
ابـــنــته لـــيــلـــيــان
الــتي لم تــتــجـاوز

 21 شهرا فقط.
وبــــعــــد انــــتــــهـــاء
احلــرب عــاد بـقــيـة
اإلخــــــــــــــــــــــوة إلــى
عائالتهم وحصلوا
عـــــــــلـى تـــــــــكـــــــــر
ـــــشــــاركـــــتـــــهم في
الــدفـــاع عـن بــلـــدهم

وما قدموه لها.
وقــــــال جـــــونــــــز عن
عودة األبـطـال :" البد
أنــهم كُـرمـوا كــنـجـوم

في اجملتمع".
عائلة إيفرتون (اإلخوة واألخوات)
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ــيــة األولى شــهــدت احلــرب الــعـا
ــرور مـئـة الـتي يــحـتــفل الـعــالم 
سنـة على نهـايتهـا معارك طـاحنة
ب مالي البشر وكان هناك آالف
اإلخــوة واألشـقـاء يـقـاتـلـون دفـاعـا
عن بـلـدانــهم لـكن عـائــلـة ثـومـاس
وإلـيزا قـدمت تضـحـية اسـتثـنائـية
ودفـــعت بـــأبــنـــائــهـــا الــثـــمــانـــيــة

للمشاركة في القتال.
وفـقـدت الـعـائــلـة ابـنـا واحـدا فـقط
ـعـارك على لـقي حـتـفه في إحـدى ا
ـثــيـر أن اجلــبـهــة الـفــرنــسـيــة وا
جــمـيع األبـنـاء تـطـوعـوا بـإرادتـهم

للمشاركة في احلرب.
ـوقف الــنـادر اجملـلس ودفع هــذا ا
اخلـــاص بــبـــريــطـــانــيـــا (اجملــلس
ـلك) إلى االسـتــشـاري اخلـاص بـا
ـلك "جـورج إرسـال خـطـاب بـاسم ا
اخلامس" عام 1915 لتقد الشكر
لـلـعـائلـة عـلى تـضحـيـاتهـا وتـقد
ــمـــلــكــة أبـــنــائـــهــا لــلـــدفــاع عـن ا

شاركة في احلرب". "وا
وجاء في اخلطاب الذي وقعه أم
لك "اسـتمع بـاهتـمام اجمللـس أن ا
كـــبــيـــر" عن تـــضـــحـــيـــات اإلخــوة

الثمانية.
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وأضاف: "بنـاء على توصيـة ملكية
ـــلك أود أن أنـــقل لـــكم تـــهـــنـــئـــة ا
والــتــأكــيـد عــلـى أن جاللــته يــقـدر
كثيرا الروح الوطنية التي تتجسد
في هـــذا الـــنــــمـــوذج من عـــائـــلـــة
واحدة للتضحية والوالء لصاحب

اجلـــاللــــــــــــــــــــــــــة
واإلمبراطورية".
و االحـــتـــفـــاظ
لكية بالرسالـة ا
ووضــــعـــهـــا في
إطـــار مع صــور
األشــــــــــــقــــــــــــاء
الــــثــــمــــانــــيـــة
وتـــوارثــــتـــهـــا
أجيـال العـائلة
الـتي تـقيم في

برمنغهام.
وقـــــال جـــــون
جـــــونـــــز 76
عـــامـــا الـــذي
تـــــــــــــزوج مـن

ريــتـــا حـــفــيـــدة إلـــيــزا وثـــومــاس
الكبرى "إن مشاركـة ثمانية أشقاء
ـــثل فـي احلـــرب في وقت واحـــد 

حالة فريدة ورائعة".
وأضــــاف: "تـــطـــوعــــوا جـــمــــيـــعـــا
بـــإرادتـــهم فـي الـــقـــتـــال إنه شيء

مذهل".
وكان األب ثـوماس جـون إيفـرتون
مـوالـيـد 1851 قـد تــزوج من إلـيـزا
وأجنب مــنـهـا  10أبــنـاء (ثــمـانــيـة

ذكور واثن من اإلناث).
وبعد فترة قررا االنتقال من منطقة
رسيسـتيرشيـرإلى برمنغـهام بحثا
عن فـــــرصــــة عـــــمل أفـــــضل لـــــكن
الــوظــائف كــانـت شــحــيــحــة ومـرا

بأوقات صعبة.
في عـــام 1881 اضــــطـــرت إلــــيـــزا
لإلقــامــة في دار رعـايــة أحـداث مع
خـمـسـة من أطـفـالـهـا بـعـد طـردهم
من منزلهم وفـشل الزوج في توفير

مأوى أو مصدر دخل للعائلة.
ــر وقت طـويل حــتى اجـتـمع ولم 
شــمل الــعــائــلــة مــرة أخــرى بــعــد
اسـتالم ثومـاس وظيـفة جـديدة في
مجـلس مـديـنـة بـرمـنـغـهـام كـعامل
في تـمـهـيـد الــطـرق وحـصل أيـضـا

على منزل في بوردسالى غرين.
واسـتـقــرت أوضـاع الـعـائــلـة حـتى
صــيف عـام 1914 عــنــدمــا أعــلـنت
انيا في 4 بريطـانيا احلرب عـلى أ

أغسطس/آب.
كـانت الــبالد في حــاجـة لــتـجــهـيـز
جيش ضخم وأعلـن وزير احلربية
الـلورد كـيـتـشـنـر الـتعـبـئـة الـعـامة
ووجه نــــداء مـــبـــاشـــرا إلى رجـــال

بريطانيا لالنضمام إلى اجليش.
ـشـاركة وكـانت الـعـائـلة مـهـتـمة بـا
في اجملهود احلربي وقرر

األبـنـاء الثـمـانيـة والـذين تراوحت

وحصلت على اسم والدتها.
ألــــبــــرت: مــــوالــــيــــد 1991. خـــدم
كـمدفـعي في فـوج ورسيـسـترشـير.
تـــطـــوع فـي أغـــســـطس/آب 1916
وأصـــيـب بـــطــــلــــــــقــــة في إحـــدى
ــــعـــــارك وتـــــرك اخلـــــــدمـــــة في ا
يــونــيـــو/حــزيــران 1917 وحــصل

علــــى ثالث ميداليات.
هـــوارد: مــوالـــيــد 1892. خــدم في
كـــتــــيـــبـــة مــــشـــاة دوق كـــورنـــوال
اخلـفـيـفـة. ثم بـعـد ذلك كـعـريف في
ـلـكـية مـن دبلن. حـامـلي الـبـنـادق ا
جتــــنـــد فـي أغـــســــطس/آب 1914
حـتى فـبرايـر/شـباط  1919وخرج

بأربع ميداليات.
جــورج: مــوالــيـد 1894 . خـدم في
فــــوج مـــانـــشــــســـتـــر. تــــطـــوع في
مـــــايـــــو/آيـــــار  1914وخـــــرج من

اخلدمة مع أربع ميداليات.
وقـــالت "لـــيـــنـــدا ويـــزي" حـــفـــيــدة
فـريـدريك إيـفـرتـون وابـنـة الـسـيـدة
والــســـيــد جــونـــز إنــهــا تـــتــخــيل
أجــدادهــا وإنـهـم كـانــوا"يــفــخـرون
بـصمت لـكن في الـوقت ذاته هـناك
ـرون بأشـياء حـقيـقة أنـهم كـانوا 
كــثــيـرة ويــعــانــون في كل يــوم من
أيـــام احلـــرب".وأضـــافت "وأتـــذكــر
أيــضـا إطالعي عـلـى هـذه الـوثـائق
في عــدة مــنــاســبــات عــنــدمـا كــنت
طـفلـة لـذلك فقـد كانـت شيـئا يـدعو
لــلـفـخـر لـقـد أرادوا أن تـظل دائـمـا
ذكـرى خــدمــتـهـم لـبالدهم ولــلــمـلك
حاضرة". ومـثل الكثـير من اجلنود

الذين عـادوا من اخلطوط األمـامية
للـقتال. لم يـتحدث أبدا فـرانسيس
فريدريك إيفرتون عن الرعب الذي
عــــاشـه وحتـــــــــــمــــلـه أثـــــــــــنــــاء

احلرب.
ـــيـــة وعــــاش خالل احلـــرب الـــعـــا
الثـانيـة ليـرى إحدى بـناته جوان
تــمــر بـــتــجــربــة ومـــعــانــاة ذهــاب

خطيبها إلى احلرب.
ΔœU¼ qł—

وتـتذكـر ليـنـدا زياراتـها إلى جـدها
فـريـدريك كل يـوم سـبت بـصـحـبة

والدتها غيرترود روز.
وتقول عن جدها :"كان رجال هادئا
ومـتـحـفظـا لـكـنه كان دائـمـا هـناك

كل سبت".
وتؤكد عـلى أنها كانت تـهتم دائما

بتاريخ جدها الكبير وإخوته.
وتــضـــيـــــــف :"والــدتـــــــــي قــالت
إنه كان رجال شـجاعا جـدا وشديد
الـــــــــــــصـــرامـــة وهــــو أمـــر كـــان
مــعــتــادا فـي هــذا الــوقت عــلى مــا

أعتقد".
ــنـزل وظــلت الـعــائــلـة حتــتــفظ بـا
الـقد عـبر األجـيال وتـقول لـيندا
إنـــهـــا تــــتـــذكــــر دائـــمــــا "رائـــحـــة

اليانسون فيه".
" كـمـا تـتـذكـر أيـضـا "الـكـنـز الـدفـ
وهو رف جـانبي ملـيء باألنتـيكات

الزجاجية.
وتختم حديثها :"أخذت بعض هذه
الكـنوز لـنفـسي وغالـبا مـا تذكرني

نزل االسرة".
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في مــقـال ســابق لي بــشــأن الــضـربــة االمــريــكـيــة عــلى ســوريـا بــحــجـة
استخدامها للكيمـياوي قلت اني ادين هذه الضربة ليس ألني عربي وهي
عربية  وليس ألني امقت امريـكا بالفطرة ولـيس ألن امريكا دمرت بلدي
دارس  وليس ألن سوريا آوتني في ظروف صعبة  وقبلت اوالدي في ا
ة دون وثائق دراسـيـة .. لـيس لكل ذلك بـل ألن مبـدأ (الـعدوان) هـو جـر
في القانـون الدولي وأن من يـقبله حـتى عندمـا يقع من صـديق على عدو

كنه ان يحتج .  فأنه أن وقع عليه الحقا ال 
الـعـقــوبـات االمــريـكـيــة (احلـصـار) هــو عـدوان ان قــبـلـته عــلى ايـران فال
كنـني ان ارفضه ان وقع عـلى بلدي الحـقا  وهـو عدوان قد يـبدو انعم
بكثير من الهجـوم بالصواريخ وغيرها  ولـعل شعب العراق الذي اكتوى
بناره يـعرف جـيدا ان قطع االرزاق ال يـقل أثرا عن قـطع االعنـاق.. ولهذا
وغـيـره قـارعـت بـالـطـرق احلــضـاريـة ومـا ازال قــطع الـرواتب الـتــقـاعـديـة
ألعـضـاء الـفـروع أو ألي كـان بل وقـارعت الـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة لـهـيـئة
التقاعـد الوطنـية التي فـرضتهـا على حقـوق اجليش السـابق .كما قارعت
هي الكثير من القوانـ وقرارات احملكمة االحتادية لـتحقق تلك العقوبات
ومجلس نـوابنا اله بأمـور (أهم). من هي اجلهـة التي خولت الـسيد عادل

هدي أن يعاقبني??  عبد ا
ـوجب نظامـها الداخلي .. مـن هي اجلهة التي انها السـلطة الـتشريـعية 
خــولت شـــيخ عـــــــشــيـــرتي ان يــفــرض عـــلي الــديــة ??.. انـــهــا الــعــرف
العشـائري .. من هي اجلهـة التي خولت امـريكا ان تـفرض عقـوبات على
ايـران أو ان تــفــرض خـطــوط الــعـرض عــلى الــعـراق ?? انـه الـكــوجنـرس

االمريكي !! 
وهل الـكــوجنـرس األمــريــــــــكي لــديه الـصالحــيـة بــفـرض ارادته خـارج
امـريـكا ?? كـال بالـطـبع .. عـلـيه فـأن مـا قـامت وتـقـوم به امـريـكـا قـرصـنة
دولـيـة ..صـحـيح انــهـا قـادرة قـانـونـا ان حتـضــر الـتـصـديـر واالسـتـيـراد
االميـركي عـلى ايـران ولكـنـها غـيـر مخـولـة ان تمـنع دوال من الـتـعامل مع

ايران . 
ـبدأ الـعام ومن حقـنا كشـعب وأحزاب ومـنظمـات مجـتمع مدني هذا هو ا
ان نرفض او نقبل  كما كانت بريطانيـا مجبرة ان تسمح للوزير السابق

اذا ??  ان كالوي ان يقف مع العراق احملاصر .. 
ألنه وزير (سـابق)  ولـو كان شـخـصيـة رسمـيـة لكـانت أقـالته بـدقـيقـت 
ـوقف الـرسـمي والـشـعـبي  فـيـمـكن ان يـخـرج وهـنـا يـكـمن الـفـرق بـ ا
الشعب العـراقي برمته ويعـتصم ويتظـاهر ويحرق االعالم االمـريكية دون
ان تنبس امريـكا ببنت شفـة  ولكن أألمر سيـكون مختـلفا عنـدما يتحدث
الشخص الـرسمي  والـدليل هـو ان خسـارة السيـد العـبادي كـانت لعدة
ولـعل من سعى اسبـاب اهـمـها انـه قال ان الـعـراق سـيلـتـزم بـالعـقـوبـات 
بـهـذا االجتــاه كـان يـتـصــور ان من يـأت بـعــده سـيـكــون قـادرا عـلى عـدم
ـفكـر ند اجلـابري االلتـزام .. قبل عـقـد من الزمن سـرقت نصـا ألخي ا
شهد العراقي هي ة بعد وقوعها ..يقول ((ان اشكالية ا وأخبرته باجلر
ومعارضته ال زالت بعقلية حكومة)) ان حكومته ال زالت بعقلية معارضة 
ــقـولــة قـائــمـة حـيـث ان من يـســتـمع خلــطـابـات وبـعــد عـقــد من الـزمن وا
الـكي واجلـعفـري دون ان يـعرفـهـما لـقـال انهـمـا ال زاال ثوارا السـيـدان ا
ـعارضـة  وأن عـلى الـثـوري متـمـردين  وهـذا مـا ينـسـحب عـلى قـادة ا
والـراديــكـالــيـ أن يــعـوا ان جــيـفــارا لــو كـان صــار حـاكــمـا النــتـقل من
ثل الـعـراقي ((كل شي بوكـتة حـلو)) ولـعله الثـوريات الى الـبنـاء ويقـول ا
من االنصاف ان تـعطي جـاراً او صديقـاً جزمة لـيعـبر منـطقة مـوحلة (ان
) ولـكـنه مـن غـيـر اجملـدي ان تـتـوحل مـعه ألن ذلك لن كـان لـديك جـزمـتـ
يفيده بل ان الذي يفيده ان تـبقى خارج الوحل . أما الذين يرون ان دولة
ـكن ان تــواجه من لــدن دول ثــوريـة مــتــيـمــنـ ـال والــنــار (امـريــكــا)  ا
باالنـتـصـار الـفيـتـنـامي او الـلبـنـاني في حـرب تـموز فـلـيـسـألوا عن وضع
فيتنام منذ  التحرير حلد اآلن  وليسألوا عن لبنان  وليسألوا عن وضع
ـواجـهــات) مع امـريـكـا . وأكـرر لـهم مــا كـتـبـته لـلـرئـيس الـعـراق بـعـد (ا
واطـن قبل (التـحرير) بسـنة (( اننا صدام حس عـند مقابـلتي له مع ا
دفع نعـول عـلى روسيـا والـص والـشـارع العـربي ولـكن عنـدمـا يتـكـلم ا
االمريـكي ستـخرس كل االصـوات وسنـجد انـنا وحـدنا في الـساحـة بكل
لكه من ضـعف نتيجـة احلصار اجلـائر مقابل امـريكا بكل مـا تملكه ما 
من قـوة وعنـجـهـية  وسـيـضـيع الـبـلد  ولـنـا في رسـول الـله (ص) اسوة
حسنة عندما ختم بخاتمه الشريف صلح احلديبية أألشد ذال في التأريخ
ـقـدمة احلـقيـقـية لـفتح ـؤرخون يـجـمعـون علـى ان الصـلح كان ا  ولكن ا
مـكة ونـشـر اإلسالم)) امـا وصـيـة نـبي الـرحـمـة (( جـارك ثم جارك ...))

فال تعـني تـفـضـيلـهم عـلى اهـلك الـذين عانـوا ويـعـانون
اكثر من اي جار  انـها دعوة لسـياسيـينا للـعقالنية
ولـيس لالنـبــطـاح وأن عـاصــفـة تـرامب في بــدايـتـهـا

وستشتد يوما بعد يوم.

شاركة األبناء في احلرب لك جورج اخلامس  ثوماس إيفرتون وزوجته إليزا بجوار خطاب شكر من ا
ية الثانية فريدريك مع ابنته جوان وخطيبها الذي شارك في احلرب العا

ية األولى تراوحت أعمار األشقاء الثمانية ب  20و 43عاما عندما تطوعوا للمشاركة في احلرب العا

جته من اجلبهة قبلة من فرنسا
قة بريدية أرسلها فريدريك لزو
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