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املهجر،  نحو  االنطالقة  كانت 
وفقا لروايات من تحّدثوا إلى 
بالخروج  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
إلى القرى النائية لبيع بعض 
ما يحملون معهم، وفي رحلة 
ــــن. وألن  ــومـ ــ ــيـ ــ لـ تـــســـتـــمـــر  قــــــد 
أغــلــبــيــة مــــن حــــضــــروا »كـــانـــوا 
أمــيــن فــي األصـــل فــقــد وجـــدوا 
ــاد أعـــمـــال  ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــ صـــعـــوبـــة فـ
أخرى غير النسيج واملالبس«، 
ــــذي  ــــرت، الـ ــبــ ــ بـــحـــســـب الــــعــــم ألــ
يــــعــــرف حــــتــــى تـــــاريـــــخ األســـــر 
ــنـــت نــفــســهــا مــــن هـــذه  ــتــــي بـ الــ
السياق  فــي  فيعدد  الصناعة. 
امتلكوا  الــذيــن  خليلية  »أوالد 
الحــقــا مــحــالت ويــســتــرن لبيع 
املــالبــس، وهــو أيــضــا مــا فعله 
نقوال أبــو جريس الــذي توفي 
عيسى  ومثله  أســبــوعــن،  قبل 
ازريــنــة وامــيــل بـــدر«. ولــم تكن 
انــطــالقــة بــنــاء املــصــانــع سهلة 
»بــــعــــضــــهــــم اســــــــتــــــــدان ودفـــــــع 
ــبـــنـــي نـــفـــســـه،  ــيـ ــقـــســـيـــط لـ ــتـ ــالـ بـ
كــــمــــا فــــعــــل جــــــــورج الــــهــــودلــــي 
الـــذي افــتــتــح مصنع مــريــم في 
وفقا  عــنــده،  واشــتــغــل  املنطقة 
للمعلومات مــن مــصــادر عــدة، 
80 عامال، إلى أن سدد أقساط 
ــا.  ــعــــدهــ بــ تـــــوســـــع  ثــــــم  اآلالت 
وحــــضــــرت فــــي الــثــالثــيــنــيــات 
القرن املاضي من بوليفيا  من 
عــائــلــة جـــــــارور، آتـــيـــة بــآالتــهــا 
ــم الــذيــن  ــ لــنــســج الـــقـــمـــاش »وهـ
يـــوزعـــونـــه عـــلـــى أوالد  ــوا  ــانــ كــ
الـــعـــرب لــتــســويــقــه أو صــنــاعــة 

مالبس منه«.
تــطــّور الــحــال بــعــائــلــة جـــارور، 
إلـــى أن أصــبــح لــديــهــم 5 آالف 
عـــــــامـــــــل تــــشــــيــــلــــي فــــــــي نـــســـج 
ــارور ببناء  ــ ــام جـ الــقــمــاش. وقــ
ــتـــزهـــات  ــنـ ــلـــعـــمـــال ومـ بــــيــــوت لـ
قــريــبــة مـــن مــصــنــعــه. واشــتــهــر 
أيـــضـــا مـــن بــيــت جــــاال آل زمــر 
ومـــن بــيــت لــحــم أبـــو هــرمــاس، 
ــدد عـــمـــال الــنــســيــج  ــ ووصــــــل عـ
لــــــــدى املـــــــــالك الــفــلــســطــيــنــيــن 
أن  قبل  تشيلي،  ألــف   20 نحو 
هــؤالء  ويغير  األحــــوال  تتغير 
صنعتهم بعد تخّرج أوالدهــم 
ــات، لــيــفــتــتــحــوا  ــعــ ــامــ ــجــ ــن الــ ــ مـ
بنوكا وشركات كبرى يديرها 

أوالدهم وأحفادهم.
ناصر..

عائالت

من حي باتروناتو انطلق الفلسطينيون األوائل لتأسيس أنفسهم )العربي الجديد(

يتحدث العم ألبرت عن تاريخ طويل من تواجد 
التي  بــاتــرونــاتــو  منطقة  فــي  الفلسطينيين 

انطلقت منها صناعة النسيج في سنتياغو.

ومن  باتروناتو،  في  فلسطينية  مقاه  تنتشر 
بينها مقهى فلسطين الذي أسسه نبيل قيسية، 

حيث يرتاده فلسطينيون وتشيليون.

في  الصعاب  خــاضــوا  ــؤالء  ه وآبـــاء  أحــفــاد 
يؤسسوا  أن  قبل  القرى،  على  ببضائع  التجوال 
أوضاعهم  وتتحسن  باتروناتو  في  مصانع 

المالية في تشيلي.

ولد  من  عليها  يُطلق  سنتياغو  في  باتروناتو 
سكانها  بعضهم  ويسمي  العرب،  حارة  فيها 

من الفلسطينيين »أوالد العرب«.

سانتياغو ـ ناصر السهلي

إنـــــهـــــا بــــــاتــــــرونــــــاتــــــو، فــي 
أزقتها وشوارعها تنتشر 
مـــقـــاه ومـــطـــاعـــم ومــحــالت 
ــواب مــؤديــة إلـــى مصدر  ــ تــجــاريــة وأبـ
ضــجــيــج مـــاكـــيـــنـــات نــســيــج وحــيــاكــة 
املــــالبــــس.. غــيــر بــعــيــد عـــن شــوارعــهــا 
املــمــتــدة عــلــى يــمــن ويــســار األرصــفــة 
ما  كــل  باعة  ينتشر  حيث  الرئيسية، 
بــال، ثمة عــمــارات بناها  يخطر على 
يمن  وعــلــى  األوائـــــل،  الفلسطينيون 
إليها مجمع عمارات  املــؤدي  الشارع 
ــمـــاج«،  ــكـ مــرتــفــعــة، هـــا هـــو مــخــبــز »الـ
الــخــبــز الــفــلــســطــيــنــي بـــــــإدارة الــشــاب 
جوني، من بيت جاال، زبائنه يغمسون 
مــثــلــه الــخــبــز الــســاخــن بــزيــت زيــتــون 
»فـــالـــعـــالقـــة مـــع زبـــائـــنـــي الــتــشــيــلــيــن 
ــبــــز، هــــؤالء  لـــيـــســـت مــــجــــرد أرغــــفــــة خــ
متوارثا  حبا  الفلسطينين  يحبون 
منذ نحو 100 عام«، كما يذكر جوني 
»العربي الجديد«. وعلى  أبو جريس لـ
زاويــــة أخـــرى تــجــد مقهى وحــلــويــات 
األمــن، إذ تجذبك صــورة ملسجد قبة 
الــصــخــرة بــضــخــامــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الداخلن، هو الذي أسسه أيضا أحد 
الــعــراق..  مــن  الفلسطينين  الالجئن 
هـــي بـــاتـــرونـــاتـــو املــنــطــقــة الــصــاخــبــة 
اليوم بشتى أنواع التجارة، وإن كان 

سوق الثياب هو الطاغي.

الحي العربي
علم فلسطن ليس فقط على واجهات 
املـــحـــالت الــزجــاجــيــة، بـــل تــــراه خلف 
البائع أو في صدارة املحل التجاري. 
رفوفه  تحتضن  نسيج  مشغل  فهذا 
ــيــــوط،  ــتــــى أنــــــــــواع الــــخــ ــيــــرة شــ ــثــ ــكــ الــ
كان  إذا  بــســؤالــه عما  تطفلنا  وحــن 
ذلك  الرجل  نفى  باألصل  فلسطينيا 
تشيلي  »أنـــا  أردف  لكنه  بابتسامة، 
ولكن علم فلسطن موجود في املحل 
منذ أن استأجرته من صاحبه وبقي 

معلقا كما هو«.
 وفـــي آخـــر شــــارع يــشــيــر إلـــى بــيــوت 
ــدا، تشبه  ــ ومـــبـــان ســكــنــيــة قــديــمــة جـ
ــة األحــيــاء  أزقــ الــتــي تحتضنها  تــلــك 
األوروبــــــيــــــة الـــقـــديـــمـــة، يـــشـــيـــر فــريــد 
الـــــــــحـــــــــذوة، وهـــــــــو صــــــاحــــــب مـــتـــجـــر 
أن »هذه  إلى  أطفال،  ألبسة  ومصنع 
نسميها حارة السماعنة، نسبة إلى 
إلــى تشيلي، وهنا  املهاجرين  أوائــل 

في هذه العمارة ولــدت قبل 50 سنة 
ولعبت على تراب هذه األرض«.

 وغير بعيد عن املكان يتقابل مقهيان، 
إذ يــدلــك عــلــم فــلــســطــن وخــارطــتــهــا 
وحنظلة )طفل ناجي العلي املتشابك 
اليدين مراقبا( وصورة كنيسة املهد 
مطبوعة على طـــاوالت دائــريــة، على 
ــارة أوالد الـــعـــرب«، كما  ــ أنـــك فـــي »حـ
يــصــف حــرفــيــا الــعــم ألــبــرت الــحــذوة، 
ســتــتــكــرر  الــــعــــرب«  »أوالد  وتــســمــيــة 
عــلــى لــســان مــعــظــم مـــن تــحــدثــوا عن 
تــاريــخــهــم. فــيــســرد الــعــم ألــبــرت )فــي 
قديما ألحد  تاريخا  الــثــامــن(،  عــقــده 
التشيلية  الــعــاصــمــة  بــلــديــات  ــزاء  أجــ
إليه..  نتحدث  كنا  حيث  سانتياغو 
فــهــي مــنــطــقــة روكــولــيــتــا، وعــمــدتــهــا 
يــســاري  فلسطيني  أيــضــا  املــنــتــخــب 
هو دانيال الحذوة، املتحدر من أسرة 

فلسطينية من أوائل املهاجرين.
 إذا هي منطقة »باتروناتو« املمتدة 
مــــن ســـانـــتـــافـــيـــلـــونـــا. ومـــــن االثــنــتــن 
»أوالد  لـــ األولــى  الهجرة  تبدأ حكاية 
ــيـــاتـــهـــم  ــيـــــس حـ ــ ــــأسـ ــي تـ ــ ــ الــــــــعــــــــرب« فـ
والنهوض االقتصادي واملالي ليس 
لجالية فقط بل ملا سنعرفه الحقا عن 
حجم مــا ساهم بــه عــرب تشيلي في 
الــذي يضم نحو 17  تقدم هــذا البلد 
إنــســان، بينهم ما يربو على  مليون 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن أصــــول 

عربية وفلسطينية في معظمها.
ــاتــــرونــــاتــــو وســـانـــتـــافـــيـــلـــونـــا  ــفـــي بــ فـ
ولـــــد وكـــبـــر آبــــــاء بـــعـــض أربــعــيــنــيــي 
ــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــيــــي جـ ــنــ ــيــ ــمــــســ وخــ
ــا الــــــحــــــذوة..  ــ ــنـ ــ ــــد وحـ ــريـ ــ كـــحـــالـــتـــي فـ
وسيتكرر ذكر اسم »حمولة الحذوة« 
مــرات ومــرات في أحاديث نــاس هذه 
املنطقة لوجودهم باملئات في تشيلي 
وبيرو ودول التينية أخرى.. فهم من 
التاسع عشر  الــقــرن  أوائـــل مهاجري 
جنبا إلى جنب مع عوائل أخرى من 
وإليهما  ســاحــور..  وبــيــت  لحم  بيت 
املــهــاجــريــن حديثي  راح جيل  أيــضــا 
الدولة، في خمسينيات  العهد بهذه 
يؤسس  املــاضــي،  الــقــرن  وستينيات 
نفسه كما فعل األوائــــل، ومــن هــؤالء 
من تخرج اليوم من جامعات تشيلي 
يــعــودون الحتساء  باتروناتو  وإلــى 
في  ماضية  أيــام  »واستذكار  القهوة 
رحــلــة كــفــاح األجـــــداد واآلبــــــاء، إذ لم 
تكن هجرتهم معبدة بالورود«، كما 
يــذكــر هــنــري خــمــيــس... وهــو مصمم 

ال  إذا،  نـــســـيـــج.  مـــصـــانـــع  وصــــاحــــب 
ــل عـــربـــي في  يـــوجـــد مـــن هـــو مـــن أصــ
تشيلي وغــيــرهــا مــن ال يــعــرف مكان 
انـــطـــالق تـــجـــارة املـــالبـــس والــنــســيــج 
التي اشتغل بها بشكل خاص »أوالد 
الفلسطينيون..  وتــحــديــدا  الـــعـــرب«، 
الـــــروايـــــة عـــلـــى ألـــســـنـــة كـــثـــيـــريـــن مــن 
»املــــحــــظــــوظــــن« الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا 
تسجيلها فــي الــذاكــرة مــن أجــدادهــم 
املـــــوت الــجــيــل األول  قــبــل أن يـــداهـــم 
املهاجر، وبعضهم ما زال يعيش في 
تسعينيات عمره وقــد ولــد فــي هذه 
الــــبــــالد، كـــحـــال الــصــنــاعــي مـــن أصــل 
فلسطيني وهــو فــي الــــ93 مــن عمره، 
ــــذي  ــــف ســـيـــمـــون خـــمـــيـــس، الـ ــوزيـ ــ جـ
يـــروي قصة بــدايــة عمل والـــده الــذي 

ولد في بيت جاال.

مقهى فلسطين 
وجبال األنديز

ــم مـــــن عـــــــرب املــــشــــرق  ــيــــرهــ ــال غــ ــ ــــحـ كـ
فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وقـــبـــل أن 
دول   حـــدود  بيكو«  تــحــدد »سايكس 
التركيز  نمطية  عن  وبعيدا  املنطقة، 
ــلــــى األرقــــــــــــام وتــــخــــيــــالت مــعــيــشــة  عــ
هؤالء، للرواية وجهها اآلخر، يعيده 

املتحدثون إلى بداية قرار السفر.
 فهجرة تلك األجيال كانت تستهدف 
ــع االقـــتـــصـــادي  رفــــع مــســتــوى الـــوضـ
لكثيرين من املنطقة، وأغلبيتهم من 
الــفــقــراء، وخصوصا »فــي فترة حكم 
التاسع  القرن  في  العثمانية  الــدولــة 
ــقـــر شــــديــــد وبـــطـــالـــة  ــر فـ ــتـــشـ ــر انـ عـــشـ
كــبــيــرة بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، إضــافــة 
إلــى عــدم مقدرة كثيرين تأمن لقمة 
متخوفون  آخـــرون  كــان  فقد  العيش 
ــم لــحــمــل الــســالح  ــ ــال أوالدهــ ــ مـــن إرسـ
فــــي دول أخــــــــرى، مــثــلــمــا حـــــدث مــع 
كثيرين أرسلوا إلى املغرب واختفت 
آثــارهــم«، وفــقــا ملــا يـــروي التسعيني 
الــذي  جــريــس  جــوزيــف  الفلسطيني 
ولد أبوه أيضا في تشيلي، ويضيف 
جريس »لم تكن رحلة البواخر سهلة، 
فقد ضاع كثيرون في كوبا وغيرها 
وغيرهم  وجهتهم،  يــعــرفــوا  أن  دون 
وصـــل إلـــى األرجــنــتــن وغــيــرهــا بــدل 
وجهته إلى حيث األقارب في تشيلي 
وبـــيـــرو، وقــطــع هــــؤالء مــســافــات بن 
إلى وجهتهم  األنديز ليصلوا  جبال 
ــا، فــيــمــا اخـــتـــفـــت آثــــــار آخـــريـــن  ــقــ الحــ

وتفرقت أسر وتاه األخ عن أخيه«.
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