مواهب

هوايته قيادة الطائرات التدريبية
جمول:
املفتش ثاني ّ
تمنيت البقاء في الفضاء

يف طفولته كان يصطحبه والده اىل مكان عمله يف مطار بريوت ،فشعر املفتش ثاين
يف االمن العام محمد جمول باحساس غريب ،كأنه ذاهب اىل بيته
يشعر املفتش ثاين يف االمن العام (مركز صيدا
االقليمي) محمد جمول بالسالم حني يبتعد عن
االرض بأن ال وجود الحد يف الفضاء سوى الغيوم
والصوت االيت من برج املراقبة .احساسه باالختناق
عىل االرض وبني ضجيج الناس ،جعله يتمنى البقاء
يف الفضاء ليكون قريبا من السامء.
يف حوار مع "االمن العام" ،يروي قصته مع هواية
قيادة الطائرات ،قائال" :يف طفولتي كان اهيل
يصطحبونني معهم اىل مركز عملهم يف مطار
بريوت حيث كان يعمل والدي يف برج املراقبة،
ووالديت كانت وما زالت تعمل يف قسم االرصاد
الجوية الذي يتوىل اعداد النرشات الجوية.
نشأت بني الطائرات وتأثرت بهذا العامل اىل حد
ما زلت اتذكر معه مطار بريوت القديم ورشفات
مكاتبه التي كان والدي يأخذين اليها من مكتبه،
كمراقب جوي يف برج املراقبة ،ملشاهدة الطائرات
يف اثناء اقالعها وهبوطها ،ومن اجل ان يع ّرفني
اكرث اىل طبيعة عمله ،خصوصا التحدث اىل قائد
الطائرة .ما شعرت به يف ذلك العمر كان شعورا
غريبا ،كأنني ذاهب اىل بيتي .هكذا عنى يل مطار
بريوت يف طفولتي .احب والدي ان نختار ،انا او
شقيقتي الكربى ،قيادة الطائرات كمهنة مستقبلية
لنا .لكنني ،برصاحة ،كرهت هذه املهنة يف صغري
بسبب غياب اهيل املتواصل عن البيت ،الن
طبيعة هذا العمل تأخذ الكثري من وقت االنسان.
فابتعدت عن هذه املهنة ،يف بادىء االمر ،لكني
اكتشفت يف ما بعد انها هوايتي ،الختار التخصص
يف االعالم املريئ واملسموع يف جامعة  AULيف
بلدة جدرا .بعد حصويل عىل شهادة الليسانس
ضمن اختصايص االعالمي ،مل ارغب يف الحصول
عىل شهادة املاجستري يف االختصاص نفسه ،النني
رغبت يف التعرف عىل علم جديد ،فراودتني فكرة
التدرب عىل قيادة الطائرات .عرضت الفكرة عىل

والدي ،فرحب باالمر وكان مرسورا كونها تحقق
حلمه القديم .اصطحبني اىل نادي الطريان يف
بريوت ليعرفني اىل صاحبه ميشال عبود واىل
املدرب ايضا ،الذي صارحته بشغفي هذا ،فوافق
عىل تدريبي عىل قيادة الطائرات للحصول بداية
عىل شهادة  P.P.Lلقيادة الطائرات الخاصة.
ثم رغبت يف االنتقال من الهواية واالستعامل
الشخيص للطائرات التدريبية ،كام اتواله االن ،اىل
االحرتاف من خالل العمل التجاري اواصل هذا
العلم للحصول عىل شهادة  C.P.Lالتي تسمح يل
مبزاولة هذه املهنة بشكل احرتايف".
■ كيف عشت مرحلة التدريب عىل قيادة
الطائرات ،متى بدأت وما الذي اكتسبته؟
□ بدأت مامرسة هوايتي هذه عام  2014بطائرة
ذات محرك واحد مخصصة لفرتة التدريب عىل
الطريان يطلق عليها اسم  Cessna 179اجنحتها

يقود الطائرة.

املفتش ثاين يف االمن العام محمد جمول.

ثابتة وعالية .كنت يف تلك املرحلة احلق فوق
البحر والساحل اللبناين .اما االن فقد اتسع هذا
االفق بالتحليق بحرا متجها نحو جونيه وجبيل،
او نحو مطاري حامات والقليعات وفوق الشوف
والباروك واالرز .يف تحليقي فوق العاصمة
بريوت اراها بلوكات من الباطون شبيهة بلعبة
 .Legoيف االبتعاد عنها يصبح املنظر جميال ،بل
رائعا ،خصوصا يف التحليق فوق املناطق الخرضاء
التي تظهر لنا من الفضاء كقطع السجاد .اما
االكرث روعة بالنسبة ايل ،فهو قيادة الطائرة فوق
سلسلة جبال لبنان يف اتجاه ضهر البيدر نزوال
اىل سهل البقاع ،حيث يظهر لنا كسجادة خرضاء
بني جبلني .حينها ،اشعر بانني انتقلت من بيئة
اىل بيئة اخرى ،ال ضجيج فيها وال اختناق وال
زحمة سري.
■ بعد االنتهاء من فرتة التدريب كيف عشت اول
رحلة طريان مبفردك؟
□ كان ذلك اسعد يوم يف حيايت ،وهو الذي يطلق
عليه تسمية  .First soloيف رحلتي االوىل وضعني
املدرب قبل يوم واحد يف مناخ تحضريي لها،
فبقيت طوال الليل افكر يف كيفية اقالعي بالطائرة
وبطريقة هبوطي بدقة وانتباه شديدين .رافقني
املدرب يف ذلك اليوم بجولة اوىل .بعد تأكده
من سيطريت عىل الطائرة يف اثناء القيادة ،طلب
مني التحليق فيها مبفردي ،فشعرت بجدية هذه
الخطوة التي ال بد منها .عندها طبقت ما تعلمته
يف اثناء فرتة التدريبات ،وهو اتخاذ القرار الصحيح
يف الظرف الصعب يف ارسع وقت ممكن .فالطريان
يتطلب تركيزا وانتباها شديدين يف وقت تنشغل
فيه الحواس بامور عدة ،كالرتكيز عىل داخل
الطائرة وعىل خارجها واالستامع اىل برج املراقبة،
خصوصا يف اثناء التحليق يف الفضاء وسط طائرات
تجارية ضخمة تضم ما بني  200او  300راكب،
علام ان اي خطأ مهام كان بسيطا ستكون كلفته
يف االرواح باهظة.

