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ھل تعلم أّن الخفاش ھو فصیٌل من فصائِل الوطاویط ، وھو الثّدي الوحید الذي یطیُر، ویلُد كل عام    
صغیرین على األقل، ویعتمُد على حاسِة الشم ِوالذبذبات الصادرة من الفریسة. 

یكثُر في المناطِق الحارِة، ویعیُش في الكھوف المھجورِة، ویناُم بشكٍل مقلوٍب، أقدامھُ لألعلى ورأسھُ    
لألسفِل، یمتلك أسنانا قویةً ومخالباً حادة في األصابع األمامیة.

الخفاُش ُموِزٌع عالمٌي متجول للجراثیم عامة وخاصة الفیروسات الممرضة ، والعجیب أنھا تعیُش على    
الخفاش وفیھ دون أن یتأثر بھا، فقد حمَل ونقَل  لإلنسان  فیروسات ایبوال وسارس ومیرس وأیضاً فیروس 

كورونا المستجد، دون أّن یمسھ أي سوء من أيٍ منھا.
ورغم نشرِه فیروسات ماربورج وھیندرا ونیبا في بنجالدیش ومالیزیا وأسترالیا، إالّ إّن الفیروس الوحید    

الذي أضر بالخفاش ھو الفیروس المسبب لمرض الُسعار .
وبحسِب دراساٍت نشرت بعضھا "نیویورك تایمز" فإّن الخفاَش یملُك العدیَد من الخصائص الجینیة    

الفریدة التي تؤھلھ للنجاِة من أخطر الفیروسات على كوكب األرض .
وفي عام ۲۰۱۷م، قام فریق من ھیئة إیكولوجیا الصینیة، بدراسة ۷٥٤ ساللة ثدییة ومقارنة قدرتھا    

على حمِل ونقِل ٥۸٦ من الفیروسات المختلفة، لتظھر النتیجة بأّن الخفاَش ھو صاحُب أعلى نسبٍة في حمل 
ونقل فیروسات زونوس القابلة لإلنتشار من الحیوانات إلى البشر. 

یقول البروفیسور داس إّن التوقَف عن اإلتجاِر بالخفاِش سیساھم كثیراً بتقلیل األوبئِة الصادرِة عنھ، وأّن    
الحَل األمثَل ھو المزیُد من دراستِھ والتأھِب لما قد یسببھ مستقبال، ألّن الدراسةَ ھي ما یجعُل العلماَء أسبَق 

من الوباِء بخطوٍة، قد تكوُن فارقةً بحیاِة الكثیرین. 

" فمّن رأیتموه ینسى فضَل والدیِھ، أو یُسیُئ إلیھما، ولو بكلمِة أٍف فال تثقوا بھ، وال تعتمدوا علیھ ؛ ألنّكم    
مھما أحسنتم إلیھ، فلن تبلغوا معشاَر ما أحسن إلیِھ والداهُ، فإذا نسَي فضلھما وجحدهُ ؛ فھل تأملوَن أن یذكَر 

فضلكم، ویحفَظ معروفكم" "فََال تَقُل لَُّھَما أٍُفّ َوَال تَْنَھْرُھَما ".

واجلراثيمِ  
ُ
اخلفاش

اجلميلةِ الكلمةِ 
ُ
سحر

في اللحظة التي تُقارن فیھا طفلَك باآلخرین، اعلم أنّك زرعَت فیھ عقدةً نفسیةً كبیرةً ستالزمھ مدى    
الحیاة، عّودوا أطفالكم على الصدِق من خالِل الصدِق معھم، كونوا صادقیَن أمامھم، وال تُطلقوا علیھم 

وصَف كذّاب بل قولوا: أنَت مخطٌئ .
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