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طيارون بدون طيارات
من ُقمرة القيادة إلى األعمال الحرة

بروكسل ــ لبيب فهمي

ــيــــروس كــوفــيــد-  مـــنـــد بـــــدء أزمــــــة فــ
19، يــشــهــد قــطــاع الـــطـــيـــران كــارثــة 
ــا لــاتــحــاد الــدولــي 

ً
حــقــيــقــيــة. فــوفــق

للنقل الــجــوي، مــا يــقــرب مــن خمسة مايني 
وظــيــفــة مــعــرضــة بشكل مــبــاشــر للخطر في 
ــاء الــعــالــم.  مـــجـــال الـــطـــيـــران فـــي جــمــيــع أنـــحـ
وملواجهة الوضع الكارثي لم يتردد العديد 
مـــن الــطــيــاريــن واملــضــيــفــني واملــضــيــفــات في 
ــرى حــالــيــا ال  ــ الــعــمــل عــلــى مــــزاولــــة مــهــن أخـ
الكثير  يــزال  عاقة لها بالطيران. فبينما ال 
مـــن املــســتــخــدمــني يــســتــفــيــدون مـــن الــبــطــالــة 
املؤقتة في أوروبــا، فإن هذا ليس هو الحال 
ــــارات األخــــــــرى، مــــا يــجــبــر مــمــتــهــنــي  ــقـ ــ فــــي الـ
الــطــيــران عــلــى الــتــأقــلــم الــقــســري املـــذهـــل في 
بعض األحيان. هذه هي حالة أزرين محمد 
الزواوي، الطيار السابق في شركة ماليزية، 
لــبــيــع  ــا صــــغــــيــــرًا  ــكـ كـــشـ يــــديــــر اآلن  والــــــــــذي 
املعكرونة على أرصفة ضواحي كواالملبور. 
فقد أثار الزواوي ضجة، أخيرًا، عندما نشر 
صورة لنفسه على صفحته في »فيسبوك« 
مرتديا زي طيار محاطا بزي عمله الحالي 
خارج كشكه املسمى »كابنت كورنر«. ويقول 

)Getty( خمسة ماليين وظيفة معرضة بشكل مباشر للخطر في مجال الطيران

هـــذا األب ألربــعــة أطــفــال »أحـــتـــاج إلـــى دخــل 
وفي  عــنــي«.  استغنت  القديمة  شركتي  ألن 
مــحــاولــة لــتــشــجــيــع زمـــائـــه الــســابــقــني على 
الــصــمــود قــال إنــه يجب »مــواجــهــة التحدي 
وعـــــدم االســـتـــســـام أبــــــدًا. األمـــــر مــثــل قــيــادة 

طائرة، نتحرك دائما إلى األمام«.
فـــي أوروبــــــا أيـــضـــا، ُيــظــهــر الـــطـــيـــارون قـــدرًا 
كـــبـــيـــرًا مـــــن الــــبــــراعــــة فـــــي الـــتـــأقـــلـــم بــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا. فــقــد اضــطــر الكثير منهم 
ــتـــراض مــبــالــغ كــبــيــرة لــدفــع تكاليف  إلـــى اقـ
تــدريــبــهــم، وغــالــبــا مـــا ال يــكــفــي الـــدخـــل من 
الـــبـــطـــالـــة االقـــتـــصـــاديـــة لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم. 
وهكذا تحول البعض منهم، بشكل مؤقت أو 
األشخاص  لنقل  تاكسي  إلــى سائقي  دائـــم، 
أو تسليم البضائع. فقد أنشأ طيار إيطالي 
موقعه الخاص، »طيار ألي عمل«، حيث يقدم 
فــي املساعدة على إصــاح املعدات  خــدمــات 
»العربي  لـ بلجيكي  املنزلية. ويوضح طيار 
الــجــديــد«: »فــي هــذه األزمـــة، عليك أن تنحي 
تــراجــع طموحاتك. وأنــا  غـــرورك جانبا وأن 
اإليطالي  الطيار  لهذا  احتراما  القبعة  أرفــع 
املــســتــعــد إلصــــاح املـــراحـــيـــض لــيــتــمــكــن من 
الحصول على أجـــرة«. وتــطــول الئحة املهن 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا الـــطـــيـــارون الـــســـابـــقـــون، من 

كــهــربــائــي ومـــديـــر ســـوبـــر مـــاركـــت وصــانــع 
شوكوالتة ومــدرس ومصرفي وحتى طيار 
ــرة بــــــدون طـــيـــار أو مــــــدرب ريـــاضـــي.  ــائـ ــطـ لـ
ويــتــبــادل هـــؤالء الــطــيــارون، عــلــى الشبكات 
االجــتــمــاعــيــة، الــخــبــرات ويــقــدمــون املــشــورة 

لبعضهم البعض.
فــي بلجيكا، تــعــد حـــاالت الــتــســريــح نـــادرة 
ــالــــي، وذلـــــــك بــفــضــل  ــحــ ــدًا فــــي الــــوقــــت الــ ــ جــ
»العربي  لـ ويــوضــح  املــؤقــت.  البطالة  نظام 
املوارد  الجديد«، بيرت فان رومباي، مدير 
البشرية فــي شــركــة بــروكــســل لــلــطــيــران، أن 
»إيـــجـــاد مهنة بــديــلــة غــالــبــا مــا يــكــون أمــرًا 
األمر  يتعلق  ال  للطيارين.  بالنسبة  صعبا 
بسهولة العثور على وظيفة، ولكن الرغبة 
الدافع  أن يكون  إذ يجب  املهنة.  في تغيير 
حقيقيا وملحا، ألن كونك طيارًا هو مشروع 
ــــذا هو  حـــيـــاة، حــلــم طــفــولــة لــلــكــثــيــريــن. وهـ
سبب قرارنا مع النقابات عدم فصل أي من 
طيارينا«. وبداًل من ذلك، وافق هؤالء على 
خــفــض أجـــورهـــم وتــقــاســم ســـاعـــات العمل 
القليلة بشكل دوري مع زمائهم. »بصرف 
ــقـــاعـــديـــن، كـــــان الـــطـــيـــارون  ــتـ ــن املـ الـــنـــظـــر عــ
الــوحــيــدون الــذيــن غــــادروا شــركــة بروكسل 
ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون بــالــفــعــل  ــــذيـ ــم الـ ــ ــران هـ ــيـ ــطـ ــلـ لـ

املــزيــد من  تكريس  أرادوا  أو  آخــر  مشروعا 
الــوقــت لــعــائــاتــهــم، مــثــل هـــذا الــطــيــار الــذي 
أصبح يعمل لدى شركة من الشرق األوسط 
مما يسمح له برؤية ابنه البالغ من العمر 
عــامــني بــشــكــل مــنــتــظــم«، يــشــدد بــيــرت فــان 
رومــبــاي. وكــمــا يــقــول الــطــيــار الـــذي التقته 
ــم قــبــولــي باملهنة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »رغــ
فأنا ضائع بعض الشيء ألنني كنت أسافر 

دائما وال أتقن فعليا غير هذه املهنة«.
ومع ذلك، فإن الطيارين يتمتعون بمؤهات 
مطلوبة فــي قــطــاعــات أخــــرى. »الــطــيــار هو 
شــخــص صـــــارم لــلــغــايــة ويـــحـــتـــرم الـــدقـــة«، 
كــمــا يــوضــح بــيــرت فــــان رومــــبــــاي. مضيفا 
لـــم يــكــن كل  قـــيـــادة طـــائـــرة إذا  »ال يــمــكــنــك 
شــيء تحت الــســيــطــرة. هــم أيــضــا أشخاص 
ــمــهــم 

ّ
ــاد. وعــل ــ ــهـ ــ ــدًا مــــع اإلجـ ــيـ يــتــفــاعــلــون جـ

تدريبهم إعــطــاء األولــويــة لــإجــراءات التي 
يتعني تنفيذها في حاالت األزمات«، مشيرًا 
إلـــى أن أحـــد املــشــاريــع املــرهــقــة إلـــى حــد ما 
واملعقدة تقنيا في أحد املصارف البلجيكية 
تــم إنــشــاؤه عــلــى يـــدي طــيــار ســابــق، وعمل 
أيضا  للطيار  »يــمــكــن  لــلــغــايــة.  جــيــد  بشكل 
تــنــظــيــم اإلنــــتــــاج بــشــكــل جـــيـــد لــلــغــايــة فــي 
مـــصـــنـــع كـــيـــمـــيـــائـــي، حـــيـــث تــــوجــــد أحـــيـــانـــا 
بسرعة  الـــرد  ويتعني  متوقعة  غير  أحـــداث 
وبشكل جيد«، يضيف بيرت فان رومباي. 
تبقى مسألة الرواتب هي التي يتعني على 
مع  مقارنة  بانخفاضها  القبول  الطيارين 
رواتبهم السابقة، وذلك في بداية مشوارهم 
الــجــديــد عــلــى األقـــــل. فــفــي شــركــة بــروكــســل 
للطيران، يكسب الطيار حوالي 6000 دوالر 
للقباطنة،  دوالر   8000 مــن  وأكــثــر  شــهــريــا، 

وهي رواتب من بني األسوأ في أوروبا.

في بلجيكا، تعد حاالت 
التسريح نادرة جدًا 

في الوقت الحالي، وذلك 
بفضل نظام البطالة 

املؤقت

■ ■ ■
يمكن للطيار تنظيم 
اإلنتاج بشكل جيد 
للغاية في مصنع 

كيميائي، حيث توجد 
أحيانًا أحداث غير 

متوقعة ويتعني الرد 
بسرعة وبشكل جيد

■ ■ ■
الطيارون الوحيدون 
الذين غادروا شركة 

بروكسل للطيران هم 
الذين يمتلكون بالفعل 
مشروعًا آخر أو أرادوا 

تكريس املزيد من 
الوقت لعائالتهم

باختصار

حلّت كارثة على قطاع الطيران بسبب أزمة كورونا. لذلك، يتجه كثير من الطيارين إلى العمل في قطاعات مختلفة سعيًا وراء 
لقمة العيش ورفضًا لالستسالم

هوامش

معن البياري

لم تنشر وزارة الثقافة الفلسطينية في إعالنها، الشهر 
الفائزين  الــثــانــي(، أســمــاء  )نــوفــمــبــر/ تشرين  املــاضــي 
لـــآداب والــفــنــون والــعــلــوم اإلنسانية  بــجــوائــز فلسطني 
الــلــجــان املــخــتــصــة فـــي اخــتــيــارهــا  2020، مـــســـّوغـــات 
األعمال التي تّم تكريمها بالجوائز، غير أن في الوسع 
أن يرّجح واحُدنا حزمة أسباٍب لتكريم روايــة أستاذنا 
للنشر  )األهــلــيــة  القطمون«  »ظـــالل  السعافني  إبــراهــيــم 
والتوزيع، عّمان، 2020( بجائزة فلسطني لآداب، أحدها 
أن  السردي )350 صفحة(  العمل  لهذا  البادي  الطموح 
يطل على مساحة زمنية منذ نقمة الفلسطينيني غداة 
الــعــام 1917 فــي انتفاضاتهم  وعـــد بــلــفــور املــعــلــن فــي 
وصــوال إلــى احتالل القدس عشية نكبة 1948، مــرورا 
الوسع  بالثورات واالنتفاضات في هذه السنوات. وفي 
أيضا أن يخمن واحدنا أن هذه الرواية استحقت الجائزة 
املـــقـــدرة لــلــجــهــد الــظــاهــر فــيــهــا، مـــن حــيــث اإلفــــــادة من 
ومرويات  وبحوث  ومــذكــرات وسير  وأرشيفات  وثائق 
على  الــســرد  إضــــاءات  فــي  متنوعة  كــثــيــرة  فلسطينية 
بالحكي  الــروايــة  تعتني  بما  قليلة متصلة  وقــائــع غير 
عنه، بل والتفصيل فيه. وربما تيّسر املقادير الغزيرة 
فــي »ظـــالل الــقــطــمــون« ملــعــلــومــات تــاريــخــيــة مــوثــقــة عن 
مواجهات مع الصهاينة املعتدين، وعن قادٍة فلسطينيني 

أبو  الحسيني وإبراهيم  القادر  في معارك معهم )عبد 
القول إن السعافني كتب عمال ينتسب إلى  دية مثال(، 
ما سميت »روايــة املعرفة«، أي التي تتوظف فيها مادة 
ــقــارئ فــي عالم  مــعــرفــيــة، مسترسلة أحــيــانــا، لــتــأخــذ ال
النص كله، بمشتمالته ومحيطه العام، وتعريفه بالذي 
الرواية نفسها  يحسن أن يعرفه، بل يحدث أن تصير 
أداة للمعرفة، بتعبير ربما يكون جائزا أو ال يكون، من 
ا 

ّ
قبيل الذي فعله عبد الرحمن منيف في »مدن امللح«، مل

والتاريخ ومعارف  بالجغرافيا  االستعانة  استغرق في 
أخرى. وكذا الذي فعله النرويجي، جوستاين غاردر، في 
»عالم صوفي« التي ال تعد رواية عن تاريخ الفلسفة، إذ 
التاريخ في مبنى ســردي، حافظ  أوجــزت إحاطة بهذا 

على جنس النص ونوعه الروائي.
 وليست تاريخا لفلسطني، وألنها 

ٌ
»ظالل القطمون« رواية

كــذلــك، فـــإن الــبــعــد املــعــرفــي الــعــريــض فيها لــم ُيضعف 
الوجود الحي لشخوصها العديدين، والذين يتحّركون، 
ــا، فــــي الـــقـــدس  ــعــــوريــ ــيــــا، حــســيــا وشــ عــيــانــيــا ووجــــدانــ
وضواحيها وأحيائها، مدينة واحــدة موحدة، مرتبطني 
ــرى ومــدنــا. وقـــد صنع  بــهــا، وبــعــمــوم الــوطــن، بــلــدات وقـ
بني  املتشابكة  العالقات  نسجه  في  السعافني  إبراهيم 
أبطال روايته، وفي ارتحاالتهم، خريطة اجتماعية متصلة 
باملكان الفلسطيني. وهنا، يجوز اعتبار رواية صديقنا 
نصا سرديا معنيا بالفضاء الفلسطيني، ناسا وأمكنة، 

فــي زمــن املــواجــهــة األولـــى مــع الــغــازي الصهيوني الــذي 
الفلسطيني.  املكان  الفلسطيني في  الــوجــود  أراد محو 
وال شطط في أن نخّمن أن واحدا من األسباب الوجيهة 
ــزة فــلــســطــني أنــهــا  ــائـ ألن تـــحـــرز »ظـــــالل الــقــطــمــون« جـ
ــادت مــبــنــى ســـرديـــا احــتــفــل بــاملــكــان ونـــاســـه، نهض  شــ
عليهما، وتمثل الوشائج السرية والغامضة، وكذا البينة 
والكاشفة، بني الفلسطيني، سيما في القدس ومحيطها، 
ثّمة  مــثــاال،  لسرقته.  الصهيوني  التدبير  إبـــان  ومكانه 
بلدة )أو ضاحية؟( عني كــارم قرب القدس، يحاصرها 
الصهاينة، وتراها أنت، قارئ الرواية، بناسها، وبشجر 
لها، 

ّ
والــلــوز والــزيــتــون، فيها، وغــيــوم بيضاء تظل الــتــني 

وبمزاراتها واملسجد العمري واألضرحة وكنيسة يوحنا 
املعمدان فيها. أما القدس )وجنباتها( نفسها، فال تزّيد 

في حسبان هذه الرواية عمال مركزيا في املدونة الروائية 
الفلسطينية، على صعيد االشتغال على املدينة املقدسة، 
وجغرافيا  ثــريــا،  ومجتمعا  وروحـــيـــا،  إنسانيا  فــضــاء 
تفاصيل أتقن السعافني تصوير إيحاءاتها وتعبيراتها 

التي يضج املكان بظاللها.
يطابق اسم الرواية »ظالل القطمون« اسم لوحة فنية 
اللحام، فــي بيته  الــروايــة، منصور  أبــطــال  تركها أحــد 
في حي الطالبية في القدس، والذي هجر منه وزوجته 
مارغريت في حرب 1948، فإن اإليحاء في هذا األمر 
غير خاف، سيما وأن مختتم الرواية ينفتح على شتاٍت 
فلسطيني يبدأ بعد نكبة تلك الحرب، فثمة ما هو باق 
في القدس ملن غادر »ديارا ال تغيب أبدا«، بحسب آخر 
سطور الفصل األخير من العمل الروائي الثقيل، وقد 
لــه، )كــمــا كــل فــصــل( قــول مجنون ليلى  اختير عتبة 
الله الشتيتني بعدما/ يظنان كل الظن أن  »وقد يجمع 
ال تالقيا« .. ليس التهجير الفلسطيني الذي جرى في 
ذلك العام يعني أن اللقيا مع تلك اللوحة في ذلك البيت 
فــي الحي املقدسي لــن يصير. ولــوحــة غــالف الــروايــة 
للتشكيلي سليمان منصور تنبئ بموقع القدس في 
فــؤاد امــرأة فلسطينية .. والــروايــة كانت جميلة أيضا 
في التفاتتها إلى شجاعة املرأة الفلسطينية وعطائها، 
وهــــذا األمــــر مـــن مــحــكــيــات بـــال عــــدد فـــي نـــص كثير 

املغازي واإليحاءات .. شكرا إبراهيم السعافني.

»ظالل القطمون«... القدس ناسا ومكانا

وأخيرًا

عمل مركزي في 
المدونة الروائية الفلسطينية، 

على صعيد االشتغال على 
القدس فضاء إنسانيا
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