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ید  على  تتلمذوا  طالب  أربعة  أحد  ھو  عبدهللا  عبدالجبار  البروفیسور  بغداد  جامعة  رئیس  كان    

عبد  سلطة  على  انقالب  حدث  عندما  المتحدة،  الوالیات  في  ماساشوستس  معھد  في  "أینشتاین" 
الكریم قاسم اُعتُقل تلمیذ "أینشتاین"، وعندما أُفرج عنھ ھاجر إلى الوالیات المتحدة، وأقام أستاذاً 

في نفس المعھد، ومنحھ الرئیس "ھاري ترومان" أعلى وسام في أمریكا.
تنھمر  دموعھ  وكانت  تأمالتھ  في  مستغرقاً  أشاھده  كنُت  قال:  جیداً،  عرفھ  الزنزانة  زمالء  أحد    
القومي إلعتقالي  الحرس  فأجاب: عندما جاء  دموعھ  تجرأت وسألتھ عن سبب  یوم  وذات  أحیاناً، 
الذي  الحبر  قلم  أخذ  فیما  وأخذ  لدّي،  ما  وسرق  جیوبي  فتش  ثم  أرضا،  فأسقطني  أحدھم  صفعني 

أھداه إلي "أینشتاین" یوم نیلي شھادة الدكتوراه التي وقعھا بھ .
الدكتوراه لطالبي في  لتوقیع شھادات  إالّ  أكن استعملھ  الیاقوت األحمر، ولم  جمیالً من  قلماً  كان    
الذي  أّن  آلمني  ما  الُمھین،  اإلعتقال  وال  الصفعة  تؤلمني  :"لم  قال  ثم  قلیالً  صمت  بغداد،  جامعة 

إِنَُّھْم یََرْونَھُ بَِعیًدا، َونََراهُ قَِریبًا" صفعني كان أحد طالبي"! "فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمیًال، 

العالِم"   "وسام 

جسمك بالنسبة للجراثیم وطٌن تحبھ وتأوي إلیھ، تماماً كما یُشكل لك وطنك الذي تعشق، تعیش فیھ    
المنافع مع غیرك، وتستمتع بھ بحیاة سعیدة طبیعیة. تتبادل فیھ  سعیدا، تأخذ منھ وتُعطیھ، 

في  وھي  تستوطنك،  الجراثیم  ملیارات  أن  الشخصیة  بالصحة  المتخصصین  الجراثیم  علماء  یقول    
كل  تتضاعف  البكتیریة،  الخلیة  وبالذات  الواحدة؛  الجرثومة  أن  إذاعلمت  خاصة  مستمر،  تكاثر 

عشرین دقیقة، لتصبح ملیاراً بعد عشر ساعات، إذا وجدت طعاما في درجة حرارة مناسبة .
الى آخر یُسبب لھ مرضا،  انتقل  إذا  وجراثیم األمعاء، بعضھا ممرض، لكنھ ال یضُر حاملھ، ولكن    
عند  غیره  فسیؤذي  ؛  الحاجة  قضاء  بعد  یدیھ  لنظافة  اإلنسان  ینتبھ  لم  فإذا  التفوئید،  جرثومة  مثل 

مصافحتھ، الغرام الواحد من برازه فیھ أكثر من خمس واربعین ملیون جرثومة .
ومدرسة لندن لحفظ الصحة التي تحظى بمكانة دولیة قامت بتركیب كمرات مراقبة في المراحیض    
العامة فوق المغاسل الخارجیة، وذلك لمعرفة من یغسل یدیھ بالماء بعد قضاء الحاجة؛ فكانت النتائج 
مخزیة، وكانت كالتالي: ۲۱٪ من الرجال فقط غسلوا أیدیھم، بینما ۳۲٪ من النسـاء غسلن أیدیھن، 

أیدیھم ملوثة لألسف. فمعظم  ولذلك 
أنفسھم عند قضاء  أفاد بأن األمریكان الینظفون  وفي تقریر نشرتھ "الدیلي میل" في ۲۰۱۷م،     
من  البد  أّن  كلھ  الغرب  علّم  المستجد  كورونا  لكّن  فقط،  التوالیت  ورق  یستعملون  ألنھم  الحاجة، 

. الماء كالمسلمین، فبدأوا یوفرون ذلك في مراحیضھم  استعمال 


