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المخیفة،  السرعة  بھذه  للعالم  وإجتیاحھ  كورونا  شأن  من  كان  ما  یكون  أن  أحد  ببال  یخطر  لم  ربما    
المستجدة. الجائحة  ھذه  لمثل  الضروریة  إحتیاطاتھا  أخذت  قد  الدول   تكن  ولم 

وتدمیر  وضحایا  إرتباك  في  وقعت  بعدما  منھا  الغربیة  خاصة  مستقبال  التوبة  ستُعلن  الدول  أن  ورغم    
األقل. على  طبیا  نفسھا  وتجھز  أمرھا  ستتدارك  أنھا  إآل  الحیاة،  وبرامج  لإلقتصاد 

یبقى  األیدي،  متناول  وفي  متوفرة  والعالجات  واللقاح  األجھزة  وتصبح  نفسھا  الدول  تجھز  عندما    
مستجد. أي  لمجابھة  للشعوب  العام  بالوعي  المتمثل  المعادلة  في  األھم  الشق 

وتوھمت   . الشعب  وعي  على  وراھنت  الفیروس،  إلحتواء  الوسائل  كل  استنفذت  األردن  في  الحكومة    
وجشعھ. جھلھ  ثمن  سیدفع  الذي  ھو  الشعب  ألن  المرض  إنتشر  إذا  مأمن  في  أنھا 

مستشفیاتنا  تنفجر  لم  :األول  التالیین  األمرین  من  أي  لھ  یحصل  لم  الشعب  ألن  الرھان  تخسر  وقد     
صراخ   ستسمع  األم  وألن  فراشھ،  من  یتحرك  لم  أنھ  لو  یتمنى  الفرد  تجعل  التي  االصابات  كثرة  نتیجة  

الزجاج. خلف  من  أمھ  سیودع  والباّر  منھ،  االقتراب  من  وتُمنع  طفلھا 
التي  المجانیة  التدریبة  العامة،والدورات  الوقائیة  الصحیة  البرامج  تضع  لم  الحكومة  ألّن  والثاني    

. المفاجئة  الملمات  في  إلیھ  یُركن  حد  إلى  الشعب  بوعي  لتصل  وباء،  كل  مع  تصلح 
والملل  الوحدة  ألم  یتحمل  حقیقي،  وعي  إلى  بحاجة  فنحن  العالم،  في  حصل  مما  الحكومات  تستفید  فھل    

والندم.  باأللم  الملیئة  صرخاتھم  تسمع  أن  بدل  البیوت،  في  المحجوزین  األطفال  وصراخ 
أكثر  تبدو  بأفعالك  أنك  تظن  كنت  إن  المستھتر  أیھا  فیا  أحبابنا،  فقدان  عند  إال  أفعالنا  نتیجة  ندرك  لن    

المستشفیات.  ممرات  في  ملقاة  وأمك  ستتحطم  الزائفة  رجولیتك  أن  فأعلم  رجولیة، 

أمراً  كان  اإلستحمام  "أّن  إلى  بیتر  دبلیو  البریطانیة  كولومبیا  بجامعة  الفخري  التاریخ  أستاذ  یرجع     
عشر  الـرابع  لویس  إن  فیُقال  المیالدي،  عشر  الـثامن  القرن  نھایة  حتى  األوروبیین  بین  مألوف  غیر 

. حیاتھ  في  مرات  ثالث  سوى  یستحم  لم  عشر  الـسابع  القرن  خالل  فرنسا  ملك 
الداخلیة  المالبس  بنظافة  ترتبط  وكانت  مختلفاً،  مفھوماً  تأخذ  عشر  السابع  القرن  في  النظافة  كانت    
المالبس  تغییر  طریق  عن  أنفسھم  نظافة  على  یحافظون  األوروبیون  فكان  الجسد،  بنظافة  منھا  أكثر 
الشوائب  تمتص  الكتانیة  الداخلیة  المالبس  أن  یظنون  كانوا  ألنھم  مالبسھم،  تحت  الكتانیة  البیضاء 

وبذلك  الرقبة،  حول  البیضاء  الكتانیة  المالبس  تلك  من  بسیط  جزء  یظھر  أن  والعادة  والعرق،  واألوساخ 
یرتدیھا. الذي  الشخص  ھذا  نظافة  مدى  رؤیة  من  األشخاص  یتمكن 

اإلستحمام يف الغرب سابقا

كورونا ووعي الشعوب


