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   سافر العالم "أینشتاین" إلى الیابان عام ۱۹۲۲ في الوقت الذي تم فیھ اإلعالن عن فوزه ب 

"جائزة نوبل للفیزیاء" ، وفي الفندق لم یجد معھ قطعا نقدیة لیعطیھا للخادم الذي جلب لھ الشاي؛ 
فأمسك ورقة وكتب فیھا جملة ثم وقعھا، ثم أعطاھا للخادم ونصحھ باإلحتفاظ بھا، وبعد مرور ۹٥ 

عاماً أي في یوم ۲٤ /۱۰ /۲۰۱۷ اتصل أحد أبناء أو أحفاد عامل الفندق ذاك بدار المزایدات 
لطرح الورقة في المزاد، وبعد ۲٥ دقیقة من ابتدأ المزاد، وقف على مبلغ "۱,۳ ملیون 

دوالر"...!، فماذا كتب "أینشتاین" في تلك الورقة؟،كتب " حیاةٌ ھادئةٌ ومتواضعةٌ، تجلب قدراً من 
بالتعب المستمر " . للنجاح المصحوب  السعادة، أكبر من السعي 

"أينشتاين"!  
َ
ورقة

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۹- ۱۰ -۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۰

أثبتت الدراسات أن أشیاًء ال مناص من استعمالھا  یومیاً ھي األكثر تلوثا بالجراثیم، ورغم أن    
الجراثیم  موجودة على كل شيء نلمسھ، إال ّأّن األغلبیة الساحقة منھا مفیدة لإلنسان، وكل 

اإلحتیاطات الصحیة ھي لتجنب التلوت ب۳ ٪ منھا ألنھا  األكثر إمراضاً وأذى لإلنسان.
أننا أحیانا كثیرة ال ننتبھ ألشیاء معنا في البیت   ورغم كثرة معرفتنا بالجراثیم وإنتشارھا ،إالّ    

. والمكتب والسوق، ھي ملوثة جرثومیا بسبب غفلتنا عنھا 
   وألن األیدي ھي األكثر عرضة للتلوث؛ كان الحث على غسلھا ونظافتھا كثیراً، لدورھا في نقل 

الجراثیم ، ولذلك  كان لزاما علینا غسلھا مرارا وتكرارا یومیا، خاصة قبل وبعد الطعام .
   مثال كم مرة نظفنا مقبض الثالجة في البیت؟، الذي یتلوث بذرات الطعام، لیُصبح مرتعا خصبا 
للجراثیم!، یأتي غیرك من العائلة لیضیف نوعا اخر من الجراثیم، وھكذا دوالیك، فأي جرثومة 

ضارة ستنتقل إلى جمیع أفراد العائلة دون معرفة المصدر .
وھكذا جھاز التحكم بالتلفازعن بُعد وھاتفك الجوال، ونقودك التي ال تستقر بید، وألعاب    
أطفالك، ومقابض األبواب وازرار الضوء ومنصات المیكرویف ومقعد المرحاض وحوض 

. المطبخ 
واغرب ما ثبت أن األكثر تلوثا وتلویثا لألشیاء ھو فمك انت، حیث تنفث ملیارات الجراثیم مع    

كالمك وُسعالك وُعطاسك حیثما كنت، إذا لم تُراعي أدابھا العامة والمتعارف علیھا شرعا .
   أّما دور األشیاء العامة مثل ازرار الصّراف اآللي وممرات المشاة وازرار المصاعد ؛ فحّدث 

عنھا وال حرج، وكل ھذا یُحتم علینا أن نتعود غسل الیدین مراراً وتكراراً كل یوم .  
 

باجلراثيم ا 
ً
تلوث األكثر 


