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سره
ألمة تشيلي ّ
ً 33
بطال ّ
لكل منهم ّ

 69يومًا :وجد
البعض وقتًا ليطلب
الزواج وآخر أدرك
ّأن زوجته حامل

ّ
استمر اإلفراج عن العمال الـ 33العالقني في منجمهم في
التشيلي ،أكثر بقليل من  22ساعة متواصلة ،علمًا أنه
كان من املتوقع أن تطول العملية أكثر .آخر من خرج من
الحفرة هو املسعف مانويل غونزاليس ،أول املسعفني
العمال وللمساعدة في عملية
األربعة الذين نزلوا ملالقاة َ
ُ
انتشالهم .هذا املنجم سيقفل ،وسيفكك املعسكر

ُ
الذي بني حوله للقيام بأعمال التنقيب وإلنشاء املركز
الطبي والستقبال «جيش» املسؤولني والصحافيني .تبقى
املشاهد عالقة في عيون التشيليني واملليار مشاهد
الذين تابعوا عمليات اإلنقاذ من كل العالم .أما املشاعر
املحفورة في أذهان العمال ،وتعايشهم مع تجربة الدفن،
فقد تخرج اآلن على نمطها الخاص رويدًا رويدًا

قائد المجموعة
والده البيولوجي
شيوعي وأبوه
بالتبني اشتراكي

العامل فرانكلن
لوبوس وابنته بعد
إنقاذه (رويترز)

قصص من «قبر» املنجم
بول األشقر
ّ
تشوقهم للخروج من منجمهم بعد
رغم
 69ي ��وم ��ًا ،ل ��م ي �ش��أ أي م ��ن ع �م��ال املنجم
ال�ت�ش�ي�ل��ي ال�ع��ال�ق�ين ع�ل��ى ع�م��ق ن �ح��و700
متر ،أن يكون أول الصاعدين إلى سطح
يخطف األضواء من زمالئه،
األرض ،لئال
َ
بالتصويت
�رار
�
ق
�
�
ل
ا
�ذ
�
�ؤخ
�
ي
أن
م��ا ف ��رض
ً
ب �ي��ن ال� � ��زم� �ل��اء ال � �ع� ��ال � �ق �ي�ن .أوال يصعد
األك � �ث ��ر م � �ه ��ارة ل �ت �ص��وي��ب اآلل � �ي� ��ة ،ومن
ب �ع��ده األض �ع��ف ص �ح��ة ،وأخ� �ي� �رًا األقوى
واألص� �ل ��ب ج �س��دي��ًا .رب �م��ا م��ن أج ��ل ذلك،
ان�ت�ظ��ر ف�ل��ورن�س�ي��و أف ��ال��وس ،وه ��و معلم
ورشة دوره في امللجأ .العامل الكهربائي
ماريو سيبوفيلدا ،وهو ال��ذي شغل دور
ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م امل �ج �م��وع��ة في
امل � َّل �ج��أ ،ت �ح� ّ�ول إل ��ى ن �ج��م اإلع �ل��ام :م��ا أن
سلم على زوجته واملسؤولني ،وقد أهدى
ل�ه��م ح �ج��ارة ات ��ى ب�ه��ا م��ن امل �ن �ج��م ،حتى
أصدقائه.
أخ ��ذ ي��رك��ض ف �ج��أة ب�ح�ث��ًا ع��ن
ّ
وم��ا أن وج��ده��م حتى ت�ح� ّ�ول إل��ى هتاف
ليردد جميع الحاضرين شعار املنتخب
الكروي التشيلي ،الذي تحول إلى شعار
ك� ��ان ي�ط�ل�ق��ه ال �ج �م �ه��ور ك �ل �م��ا أدرك أحد
العمال الحرية «تشي تشي تشي لي لي
ل��ي ...تشيلي» .ويشبه اتحاد التشيليني
حول عمالهم ،االلتفاف ال��ذي حصل قبل
أشهر حول منتخب التشيلي ً املشارك في
كأس العالم لكرة القدم .أص�لا ،كرة القدم
ل��م ت �ك��ن ي��وم��ًا غ��ائ �ب��ة ع��ن ع��ال��م املناجم؛
ف �ف��ي ت �س �ع �ي �ن��ات ال� �ق ��رن امل� ��اض� ��ي ،كانت
فرق كوبريلوا وكوبريسال التي يمولها
ق�ط��اع امل�ن��اج��م م��ن أ ُش�ه��ر ال �ف��رق الكروية
التشيلية .وم��ا أن اكتشف مكان العمال،
ُ
حتى أرسلت إليهم شرائط مباريات كرة
ُ
القدم للترفيه عنهم .وما أن عرفت هوية
الفرق التي يشجعها العمال ،حتى بدأت
تصلهم قمصان موقعة من العبي فرقهم
َّ
املحببة ،وقد خرج ينّعدد منهم وهم يرتدون
هذه القمصان .وتب أنهم يتوزعون بني
أش �ه��ر ف� ً�ري�ق�ين ت�ش�ي�ل�ي�ين« :ك��ول��و كولو»
(ً 20عامال) و«أونيفرسيداد تشيلي» (11
ع��ام�لا) .وق� ّ�رر إداري ��و ه��ذا ال�ن��ادي تقديم
ت��ذاك��ر ل�ح�ض��ور م �ب��اري��ات ف��ري�ق�ه��م مدى
الحياة ملشجعيهم العمال.

وم � ��ن ب�ي�ن ال� �ع� �م ��ال ال �ع ��ال �ق�ي�ن 5 ،العبني
ق ��دام ��ى ،ب�ي�ن�ه��م ف��ران�ك�ل�ين ل��وب��وس الذي
ل �ع��ب م ��ع امل �ن �ت �خ��ب خ �ل�ال ف �ت��رة قصيرة
في الثمانينات ،قبل أن يبدأ بالعمل في
امل �ن��اج��م س��ائ��ق ش��اح �ن��ات ب �ع��د اعتزاله
خرج إلى الهواء،
املستديرة .وما أن ّ
الكرة ّ
حتى سلمته زوجته ك��رة وقعها زمالؤه
ف ��ي ال �ل �ع��ب ،ف �ب��دأ ي��داع �ب �ه��ا ب �ق��دم��ه أمام
الكاميرات على الفور.

ما يجمع بني فوق وتحت
التقنيات
أظ �ه��ر ال �ت��واص��ل ال� ��ذي ت��وف��ره
ً
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ك� ��م أن ال� � �ص � ��دف ،ف � �ض �ل�ا عن
العالقات العاطفية ،تربط بني «عالم فوق
وع��ال��م ت �ح��ت» :فيما ك��ان ال�ع��ال��م الفوقي
ي�ح�ب��س أن �ف��اس��ه مل�ع��رف��ة م�ص�ي��ر العمال،

كان العالم الدوني يعاني الشعور نفسه
ملعرفة مصير  3أو  4م��ن زمالئهم كانوا
ع�ل��ى م�س�ت��وى االن �ه �ي��ار ،ورأوه � ��م للمرة
األخ�ي��رة يهربون على األدراج فيما كان
السرداب ينهار .أول اتصال بني العاملني
ترك الطرفني مطمئنَّني.
لم يكن دوام عمل إستيبان روخ��اس في
 5آب ،يوم انهيار املنجم .إال أنه نزل إلى
ّ
ّ
للتغيب بسبب
اضطر
املنجم ألن زميله
ع��زاء عائلي .أم��ا راوول ب��وس�ت��وس ،فهو
ع��ام��ل ميكانيكي م��ن ج�ن��وب ال�ب�لاد ،كان
يعمل ف��ي م��رف��أ ح�ت��ى وق ��وع زل ��زال شهر
ش�ب��اط امل��اض��ي .وع�ن��د ح�ص��ول االنهيار،
كان قد أنهى دوامه ،إال أنه بقي في املنجم
ل�لان�ت�ه��اء م��ن ص�ي��ان��ة إح ��دى الشاحنات
املعطلة .وع��دد م��ن العمال سبق أن بقوا

عالقني في االنهيارات غير ال�ن��ادرة التي
املهنة الخطرة ،إال
ال تزال تحدث في هذه َّ
أن فترات اعتقالهم لم تتخط وال مرة فترة
األسبوع ،ومن بينهم عمر ريغاداس الذي
عاش هذه املرة «اعتقاله» الرابع في منجم.
أما فترة الـ 69يومًا التي قضوها «تحت»،
فكانت كافية ليتعرف أرييل تيكونا إلى
ابنته إس�ب�ي��ران��زا (يعني أم��ل بالعربية)
ال� �ت ��ي ُول � � ��دت خ �ل��ال غ� �ي ��اب ��ه ،وليكتشف
فيكتور زامورا أن زوجته حامل.
أم��ا وال��دة ريتشار ف�ي�لاري��ول ،فقد علمت
أن اب�ن�ه��ا ي�ع�م��ل ف��ي م�ن�ج��م ع�ن��د حصول
االنهيار 69 .يومًا كانت كافية لكي يقترح
استيباس باريوس على صديقته الزواج
بعدما عاشا معًا ربع قرن ،ولهما  3أوالد،
وكي ّ
يوجه كلوديو أكونيا ،ال��ذي احتفل

«بيننيرا وجد منجمًا من ذهب»
خرج آخر العمال العالقني ،والرئيس سيباستيان بينييرا
(الصورة) يتكلم للمرة األخيرة لصحافيي العالم« :اليوم،
بعد  69يومًا ،لم تعد التشيلي الدولة نفسها التي كانت
م � ��ن ق � �ب� ��ل .أش � �ع� ��ر ب� ��دع� ��م جميع
التشيليني .البلد أقوى وأكثر وحدة
وأكثر احترامًا من أي وقت ُمضى.
أن � ��ا ف� �خ ��ور ب � ��أن االم� �ت� �ي ��از أعطي
ل� ��ي ،وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة ألت� � ��رأس جميع
التشيليني».
يعرف بينييرا ،ال��ذي سيطير بعد
س ��اع ��ات إل� ��ى ج ��ول ��ة أوروب � �ي � ��ة ،أن
اه�ت�م��ام ال�ع��ال��م ب��ه س�ي�ك��ون مغايرًا
ل�لاه�ت�م��ام ال ��ذي ك��ان س�ي�ل�ق��اه لوال
وق � ��وع ح � ��ادث االن� �ه� �ي ��ار وملحمة
اإلن�ق��اذ .وص��ل باكرًا نهار الثالثاء

لاّ
ّ
النهاية .وكلما طل وجه من
مع زوجته ،وظ هناك حتى
ّ
تحت االرض ،انتظر بتواضع أن يسلم على أهله وعلى طاقم
اإلنقاذ قبل أن يتقدم ويشكره ،كما يفعل قائد األوركسترا
أو مخرج الفيلم ،وهو يعلم أن مجده
م �ض �م��ون« .وج ��د ب�ي�ن�ي�ي� ّ�را منجمًا
م��ن ال��ذه��ب وب ��دأ ي�س�ت�غ��ل��ه» ،يقول
بقساوة أحد منتقديهّ :
«حولنا إلى
م�ش��اه��دي��ن ف��ي ف�ي�ل��م ه��و ب�ط�ل��ه ،لم
يعد أح��د يناقش ظ��روف العمل وال
ض��ري�ب��ة امل � ��وارد امل�ن�ج�م�ي��ة ،فكيف
ب��األح��رى حقوق الهنود املابوش...
ك �ل �ه��ا ك��ان��ت ق �ض��اي��ا ح��ام �ي��ة قبل
ب��داي��ة الفيلم ،وكلها حبلى بمآس،
وستمر أشهر طويلة قبل أن تعود
إلى الواجهة».

بعيد والدت ��ه ف��ي امل�ل�ج��أ ،رس��ال��ة مماثلة
إلى خطيبته بعد عالقة دامت  6سنوات.
 69يومًا وجد خاللها أحد «املسجونني»
وقتًا كافيًا كي يطلب أحدهم من زوجته
أن تتزوجه ثانية ،ألننا «اآلن ولدنا مرة
ثانية» .إال أن ال�ـ 69يومًا نفسها لم تغير
شيئًا في حياة ياني باريوس العاطفية؛
ف ��ال ��رج ��ل ك ��ان ��ت ت �ن �ت �ظ��ره ع �ش �ي �ق �ت��ه .أما
زوج �ت��ه ،فقد فضلت أن تشاهد خروجه
عن بعد ،واكتفت بالتعليق« :كان الئقًا أن
تنتظره (العشيقة) في املنزل ...أنا سعيدة
ل ��ه وإذا أك �م��ل ح �ي��ات��ه م ��ع ام � ��رأة أخرى،
فأتمنى له السعادة».

بني األمانة والذاكرة
آخ � ��ر م ��ن خ � ��رج م ��ن ال �ح �ف ��رة ه ��و لويس
أورزوا ،القائد الحقيقي للمجموعة ،وقد
تحول بذلك إل��ى صاحب الرقم القياسي
ملن بقي «مقبورًا حيًا» .هو آخر من خرج
ألن ال �ق �ب �ط��ان ه��و دائ �م��ًا آخ ��ر م��ن يغادر
السفينة .لويس ،صاحب السنوات الـ،54
ك ��ان امل �س��ؤول ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي املنجم
عند حصول االنهيار ،وقد اختاره زمالؤه
ل�ي�ق��ود امل�ج�م��وع��ة خ�ل�ال ك��ل ه ��ذا الوقت.
اب ��ن ش�ي��وع��ي م��ن م �ف �ق��ودي ديكتاتورية
أوغ�ي�س�ت��و ب�ي�ن��وش� ّي��ه ،ح�ض��ر م��ع والدته
دف� ��ن وال � � ��ده ب��ال �ت �ب��ن��ي ال � ��ذي ك� ��ان أيضًا
اشتراكيًا اغتالته الديكتاتورية نفسها.
الحفرة ،توجه إلى وزير
ولدى خروجه من
ّ
امل �ع��ادن وق��ال ل��ه« :أس��ل�م��ك األم��ان��ة» ،قبل
يضيف «ال تسمح ب��أن ي�ح��دث شيئًا
أن ً
مماثال مرة أخرى» ،وهو شعار منظمات
حقوق اإلنسان بالنسبة للديكتاتوريات
العسكرية.
ت��دري �ج �ي��ًا ،س�ت�خ��رج ال�ق�ص��ص م��ن تحت
األرض وم ��ن ذاك � ��رة ال �ع �م��ال ال � �ـ 33الذين
جمعهم املصير وتقاسموا الجوع خالل
ّ
أس� �ب ��وع�ي�ن ،ق �ب��ل أن ي� �ت� �ح ��دد موقعهم،
وي� �ت� �ح ��ول ��وا إل � ��ى أب � �ط� ��ال ّأم � � ��ة ت ��ري ��د أن
تنبعث من جديد .وبالفعل ،ب��دأ فيكتور
س�ي�غ��وف�ي��ا ك�ت��اب��ة ي��وم�ي��ات��ه م��ا أن تسلم
األوراق واألق �ل ��ام ال �ت��ي ك ��ان ق ��د طلبها.
ك�ت��اب��ه وذك��ري��ات اآلخ��ري��ن س�ت�ك��ون مادة
أف�لام ورواي ��ات أخ��رى ف��ي م��ا أصبح اآلن
ملحمة شعب.

