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 يتساقط الناس من حولنا كأوراق الشجر حني

 2021يونيو  20خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 مشيعي من عددًا أن درجة إلى الشجر كأوراق يتساقطون الناس كان»

 المقابر إلى طريقهم في وهم أو المقابر في موتى يسقطون الجنائز

 ذلك انتشار ألن ،(الرحمة بسنة) الحقبة تلك على وأطلق موتاهم، لتشييع

 «.كاملة سنة يبدو ما على استمر المرض

 البحرين في انتشر الذي الطاعون مرض عن – الجملة هذه نسمع كنا عندما

 مثل نتخيل نكن لم – العشرين القرن بدايات في العربية الجزيرة وشبه

 فكيف والخيال، المبالغة من نوعًا بها أن نعتقد وكنا الوقائع، هذه

 ؟ موتى هكذا الناس يتساقط

 الوقائع ذهه 19-الكوفيد لنا ويعيد التاريخ، لنا يعيد اليوم ولكن

 أن فما وألم، وضوح وبكل وواقعية حقيقية بصورة أخرى، مرة والحقائق

 سبحانه، اهلل رحمة إلى انتقل قد فالنًا أن ونسمع وإال الصباح في نصبح

 عشرات نشاهد ثم توفيت، لذلك المرض تقاوم أن تستطع لم فالنة وأن

 ال المتوفى أهالي فإن ولألسف ويقبرون، الدنيا يغادرون يوميًا الموتى
 وربما المحظورات، من أصبح ذلك ألن بأيدهم، دفنه حتى يستطيعون

 البحرين على مرت التي األوبئة سنوات في تكرر الذي هو المشهد هذا
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 اإلرسالية مستشفى وثائق تشير إذ سنوات، منذ العربية والجزيرة

 المنامة، بيوت من ليلة كل يسمع كان الثكالى عويل أن إلى األمريكية

 خلف تقع التي المقبرة في سريع بشكل الجنائز من العديد ودفنت

 «.المرض هذا من بأكملها أسر دمرت» الوثائق وتقول المستشفى،

 ؟ نفسه التاريخ يعيد هل

 يوم – المقال هذا أكتب وأنا البحرين في الوفيات عدد بلغ واليوم

 رحمة إلى انتقل اإنسانً  1259 حوالي – 2021 يونيو 17 الموافق الخميس

 وعلى الجنة، ويرزقهم شهداء ويحسبهم لهم يغفر ربي سبحانه، اهلل

 وهذه البشر، من جدًا كبير عدد وهذا ا،فردً 3810993 حوالي العالم مستوى

 منشورة حقائق هي وإنما الخيال وحي من وليست خيالية ليست األرقام

 امليونً 176 حوالي اإلصابات عدد وبلغت العالمية، اإلنترنت مواقع على
 أو ورضيع، كبير بين أو أنثى، أو ذكر بين تفرق ال واإلصابة والموت وأكثر،

 من نستفيد أن يمكن فهل الفيروس، أمام سواء فالجميع ودين دين بين

 ؟ ذلك

 وأهلهم حياتهم لهم بشر وإنما أرقام، مجرد ليسوا األفراد هؤالء

 الذين الناس بقية قلب في حسرة ترك توفي شخص كل وأقاربهم،

 بداية في أنه األمر في والغريب قرب، عن عرفوه حتى أو معه، عاشوا

 يتوفون الذي الناس أولئك على ونتحسر الوفيات، عن نسمع كنا الجائحة

 نعرفهم اأناسً يخطف الموت أصبح اليوم ولكن نعرفهم، ال كنا وإن
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 أهلهم نعرف أو قرب، عن ربما نعرفهم وحياتهم، أسماءهم ونعرف

 عم ابن هذا وفالن ،«توفي فالن» الجملة هذه يوم كل نسمع وأقاربهم،

 من قريبة الوفيات أصبحت وهكذا فالن، ووالد فالن، وشقيق فالن،

 .أهلنا ومن أقاربنا ومن مسامعنا

 وأنا بيتي، باب يطرق أن الموت أترقب نفسي أجد» :إحداهن تقول

 متأهبة أنا ولكن قبلي، أوالدي أحد يخطف أال أرجو أني إال له، مستعدة

 «.شيء وكل وتحركاتي أنفاسي وأحسب نفسي أراقب بدأت لذلك

 منذ معه أتحدث لم وأنا الدنيا، أخي فارق» يبكي وهو األصدقاء أحد قال

 أما أنا، طرفي من األقل على شديد، خصام حالة في كنا سنوات، خمس

 أجافيه كنت أني إال أوالدي، وعن عني ويسأل بي يتصل دائًما كان فقد هو

 األوقات تعود أن أرجو تافهة، ألسباب وذلك معه، التحدث أن أريد وال

 الملوم وأنا المخطئ فأنا منه، االعتذار من أتمكن حتى للوراء الزمن ويعود

 «.بذلك وأقر

 فقط، بعيد ومن بعيد، من أفرادها أحد تودع عائلة وقفت المقبرة، وفي

 أمي يديّ أمسك أن أريد» أحدهم يقول كان وينتحب، يبكي والجميع

 أن غير من أمي تدفن أن العدل من هل» :وقال ،«تدفن أن قبل وأقبلها

 «.رب يا» ،«وأخوتي أنا أودعها

 الحسرة يقرأ أن ببساطة يمكنه األيام هذه المقبرة أما المرء يقف عندما

 غير من يذهبون والموتى أمامه من تمر فالجنائز البشر، نفوس في واأللم
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 كل هل ؟ خيال أم حقيقة يحدث الذي هذا هل ا،حائرً يقف وهو عودة،

 فرحلت عيونهم، من الحياة شعلة وانطفأت الحياة غادروا فعالً هؤالء

 ؟ بارئها عند هناك لتستقر األرض وتركت أرواحهم

 أخرى، مرة أوراقنا ترتيب نعيد ال لماذا الجائحة أو الكارثة هذه أمام ونحن

 ؟ كيف
 

 واألحبة األهل مع التواصل إعادة

 ربما وزوجاتنا، وأزواجنا وأهلنا إخوتنا مع نختلف اليوم حياتنا في ربما

 ابنتك، مع زعلت وابنتي ابنك، ضرب ابني تافهة، أمور على نختلف

 ويفارق العالقات، فتتصدع الكبار، إلى األطفال من الخالف هذا فينتقل

 أعاد فلو التافهة، البسيطة الخالفات تلك بسبب سنوات وأهله أخته األخ

 بالنا فما فيها نفكر أن حتى تستحق ال أنها لوجد فيها التفكير اإلنسان

 وإن المناسبات، في وال األعياد في نلتقي ال ثم الشق، ويزيد نختلف أن

 أختي أو أخي ويجلس الزاوية هذه في أنا أجلس كالغرباء، نلتقي التقينا

 حسرة في وهم الموقف هذا ووالدتي أبي ويراقب البعيدة، الزاوية في

 ال ثم الشق، ويزداد والسنوات األيام وتمر يشاهدونه، الذي الوضع من
 إال مني يكون فما الخميس، يوم والديّ زيارة إلى أخي ذهب فإن نلتقي،

 وتستمر والديّ، لزيارة الجمعة يوم أذهب لذلك اليوم، هذا اتجنب أن

 أنفسهم؛ يسألون وهم الدنيا من الوالدان يرحل حتى وهكذا الخالفات،
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 أبناؤنا حال وصل كيف ؟ الصورة بهذه معاملتنا يتم حتى نحن فعلنا ماذا

 ؟ المرحلة هذه إلى

 ال اجتمعنا وإن نجتمع، ال األسر، من الكثير في موجودة الحاالت هذه
 وال يلتقون ال أصبحوا األشقاء من الكثير بعضًا، بعضنا مع نتحدث

 إلى وصلنا فقط، بالواتساب الحديثة، التواصل وسائل عبر إال يتواصلون

 عمه وال خاله اإلنسان يعرف فال االجتماعية، العالقات من خطيرة مرحلة

 ويعرف فقط، باالسم يعرفهم تقدير أقصى وعلى قط، يقابلهم لم ألنه

 .عمه أو خاله أو خال أو عم له أن

 نقول كنا سنوات، منذ بها نفتخر كنا التي والرحم القربى أواصل تفككت

 مع الجار يختلف فال واحدة، أسرة الواحد الحي وإن جاره، ابن يربي الجار إن

 .كثيرة ألسباب وذلك تغير شيء كل اليوم ولكن السبب، كان ما اأيً جاره

 توديع من تتمكن لن ربما مفاجئ، وموت مرير، واقع أمام اليوم ولكننا

 من يعاني وهو األبيض السرير على وجوده أثناء شقيقتك وال شقيقك

 فماذا والحياة، الروح من عينيه تنطفئ عندما بشدة وتتحسر الفيروس،

 الخيبة تتجرع أن سوى الحياة، يغادر وهو حينئذ تفعل أن يمكنك

 التواصل، عن نتأخر لماذا االعتذار، عن نتأخر لماذا إذن واأللم، والحسرة

 .الناس وأحب الناس ألقرب األيدي مد عن نتأخر لماذا

 إلى تتوق وشقيقتك، شقيقك يدي إلى تتوق يدك السادة؛ أيها

 اليوم، فبادر والديك، رائحة فيهم وتشم صدرك إلى احتضانهم
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 الصياح ينفع ال عندئذ يغادر هو أو غدًا أنت تغادر ربما معهم، وتواصل

 .والحسرة والبكاء
 

 الحق طريق إلى والعودة االستغفار

 هذا، على نكذب غفلة، في ونحن والسنون، األيام علينا تمر الحياة في

 أجل من ذلك كل هذا، وظلمنا هذا، وضربنا هذا، مال من أخذنا وربما

 البنوك في نكدسها التي الدنانير حفنة زيادة وربما الحياة على التسابق

 ومنصب، سلطة أجل من أو والبشر، الناس أما غنيًا أكون أن أجل من أو

 أن نشعر ال ونحن السنوات عشرات المنوال، هذا على الحياة بنا وتستمر

 من وفجأة آثاره، وشعرنا وجوهنا على خط قد الشيب وأن تطوى أعمارنا

 طولها يتجاوز ال صغيرة حفرة في ونوضع الموت، يخطفنا حسبان غير

 غير من وحدنا نبقى الحفرة تلك في وهناك واحد، متر وعرضها المترين

 أحد، وال زوجاتنا وال أوالدنا غير ومن سلطة، أو أمالك أو أراض أو أموال

 عليك، تراكمت التي وأعمالك األبيض القماش من وقطعة فقط أنت

 حياتنا تمر ربما أعمالنا، كل في التفكير نعيد الحفرة تلك في هناك وربما

 ونبكي نتألم هناك ربما مهل، على يسير صدأ سينمائي كشريط علينا

 تلك وكل واألراضي األموال جمع في ضاعت التي السنوات تلك كل على

 .هذا كل نفعل أال باإلمكان كان وإن بها، قمنا التي األفعال

 أمامنا الحياة، قيد على ونحن حساباتنا لنعيد فرصة أمامنا اليوم ولكن

 ولنسأل األنفاس، يخطف جدًا صغير فيروس صورة في يقف الموت
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 لماذا ؟ أصحابه إلى الحق نعيد أن يمكن هل ؟ هذا من سرقنا لماذا أنفسنا

 أن يمكننا هل ؟ الدنيا أغادر أن قبل العدل نقيم أن يمكن هل هذا، ظلمنا

 هل ؟ حفرتنا في غدًا أعمالنا تحاسبنا ال حتى أصحابها إلى الحقوق نعيد

 التي الذنوب تلك كل من ونتوب ونستغفر ربنا إلى نعود أن يمكننا

 نستحي التي األعمال تلك بكل مثقلون ونحن ربنا نالقي أن قبل عملناها

  ؟ أصدقائنا أمام عنها نتحدث أن

 شك ال فمما حياتنا، سجالت ونفتح التفكير، ونعاود لنعود فرصة، أمامنا

 بالمال أتينا أين ومن السنوات، تلك كل طوال فعلنا ماذا نعرف أننا فيه

 الناس مع تعاملنا وكيف واألمالك باألراضي أتينا أين ومن صرفناه، وكيف

 سبق ما يجُبّ ال الموت أن كذلك نعرف ونحن نعرفه، ذلك كل والبشر،

 إلى الحقوق يعيدوا أن الورثة يستطيع وال بالموت الخطايا تمحى وال

 عندئذ حفرتك، إلى معك ذنوبك تحمل وحدك أنت وإنما أصحابها،

 اهلل إلى وتتوب عنه تستغفر أن يمكنك كان ما كل شك دون من ستعرف

 .وتعالى سبحانه

 في ذكرت التي اآلية بهذه وإياكم نفسي أذكر أن أريد اختم أن وقبل

 فِيهِ تُرَْجعُونَ َيوْمًا وَاتَّقُوا» :تعالى يقول حيث ،281 اآلية – البقرة سورة

 .«ُيظَْلمُونَ  لَا وَهُمْ كَسََبتْ مَّا نَفْسٍ كُلُّ تُوَفَّى ثُمَّ اللَّهِ إِلَى
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 :السؤال هذا نفسك اسأل األنوار وتنطفي شيء كل ينتهي أن قبل لذلك
 سأحمل ماذا ؟ الحفرة في وضعي يتم أن قبل حياتي في فعلت ماذا ترى

 ؟ معي

 


