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من ب جـمـيع الـسلـوكـيات الـتي تـميـزنـا نحن
البشر عن غيرنا من اخمللوقات الشعور بالقلق
رء عـلى نحـو خاص عنـد تفشي الذي يعـتري ا
مرض ما.ويعد اجلـنس البشري الـنوع الوحيد
المـسة من ب الـكائـنـات احليـة الذي يـعرف 
ـا دون أن يـشـعـر الـوجه بـشــكل تـلـقـائـي ور
أفــراده بـــذلك وهـــو األمــر الـــذي يــســـاعــد في
انـــتـــشـــار أمـــراض مـــثل فـــايـــروس  كـــورونــا
ـكـنـنا ـاذا نـفعـل ذلك? وكـيف  ـسـتـجـد.لـكن  ا

ارسة هذا السلوك غير اإلرادي? وقف 
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دأبــنـا جــمـيــعــا عـلى حتــسس وجــوهـنــا وقـد
تـوصــلت دراسـة أجــريت عـام  ?2015شـمـلت
عـددا من طالب كـلـيـة الـطب في أسـتـراليـا إلى
أنـهم أيـضـا ال يـسـتـطـيـعـون مـقـاومـة أنـفـسـهم
ارسـة هذا السـلوك.ويُفـترض أن يكون بشأن 
طالب كلـية الـطب أكـثر وعـيا بـاخملاطـر مقـارنة
بــغـــيــرهم لـــكن الــدراســـة خــلُــصـت إلى أنــهم
ـعـدل ال يقــــــل يـلمـسـون وجـوههـم بأيـديـهم 
عن  23 مـرة في الـسـاعـة من بـيـنـهـا عـمـلـيـات
س مـــتــكــررة لـــلــفـم واألنف والــعـــ وتــقــول
ـا في ذلك مـنظـمة منـظـمات الـصـحة الـعـامة 
ـيـة ومـتـخــصـصـون في مـجـال الـصـحـة الــعـا
ـس الـوجـه" هــذا يـتــسم الــصــحــة إن "سـلــوك 
بـاخلــطـورة.وتــشـدد نــصـائـح بـشــأن فـايـروس
كورونـا على أهمـية احلـفاظ عـلى سكـون حركة
اليدين بنفس قدر شعورنا بالقلق الذي يدفعنا
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ـا بـعض رتب الثـديـيات يبـدو أن الـبشـر - ور
عـروفة بـ"الـرئيـسيـات" - ال يسـتطـيعـون منع ا
ـارسة ذلك فـاألمر عـلى ما يـبدو أنفـسهم من 
يـتـعــلق بـطـريــقـة تـطـورنــا.وعـلى الـرغم من أن
مـعـظم األنـواع احلـيـة قـد تـلـمس وجـوهـهـا في

ـارسـة تــصـفـيف الـشــعـر أو كـوسـيـلـة إطـار 
إلبــعـاد احلــشــرات فـإنــنــا نـشــتــرك مع بـعض
احليـوانـات من رتبـة الـرئـيسـيـات في عمل ذلك
ألسباب أخرى أيضـا.يأتي أحيانـا هذا السلوك
في إطار آلية للتـهدئة من بعض اخملاوف وفقا
لداتـشـير كـيـلتـنـر أستـاذ علـم النـفس بـجامـعة

كاليفورنيا في بيركلي األمريكية.
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س ويقول كـيلـتنر إنه في أحـيان أخـرى يعد 
الوجه بطـريقة الشـعوريـة وسيلـة للمـغازلة أو
سـرح إشارة "كوظـيفـة السـتائـر على خـشبـة ا
النـــتـــهـــاء فـــصـل واحـــد من أحـــداث الـــدرامـــا

االجتماعية وإيذانا ببدء (فصل) جديد". 
وخـلُص خـبراء آخـرون في الـعـلـوم الـسـلـوكـية
س الـوجه بـشـكل تـلـقـائي تـعد إلى أن عـمـليـة 
وسيلة تساعد فـي التحكم في العواطف وإبراز
قدر من االهتـمام.ويقـول مارتن غرونـفالد وهو
ـاني وأستاذ بـجامعـة اليبزيغ إنه عالم نفس أ
"سلـوك أساسـي جلنـسنـا".ويضـيف غـرونفـالد
لــبي بـي سي: "عــمــلـــيــة الــلـــمس هي حــركــات
تــنـظــيــمـيــة ذاتــيــة ال تـهــدف عــادةً إلى إجـراء
تــواصل بل تُــمـارس فـي كـثــيــر من األحــيـان
بـوعي ضــئـيل أو مــعـدوم".ويــقـول غـرونــفـالـد
كننا اذا ال  مؤلف كتاب "هومـو هابيتكـوس: 
الـعيش بـدون الـشـعـور بالـلـمس" الـصـادر عام
تلعب هذه (احلركات) دورا رئيسيا" :2017
في جميع العـمليات اإلدراكـية والعاطـفية. إنها
تُـمـارس عـلى مـسـتــوى جـمـيع الـبـشـر".وتـكـمن
س الـوجه في أن الـعـ واألنف والفم مشـكـلة 
بوابات جلـميع أنواع "الـشرور" ومن ثم دخول
ثال ينتقل اجلراثيم إلى اجلسم.فعلى سـبيل ا
فـايـروس  كـورونـا من شـخص آلخـر عن طـريق
رذاذ خـفـيف من األنف أو الــفم يـطـلـقه شـخص
مصاب.بيـد أن العدوى حتدث أيـضا في حالة
س أشيـاء أو أسطح تـكون عـرضة لـلفـايروس

.وبينمـا ال يزال اخلبراء يـدرسون هذه الساللة
اجلـديــدة من فـايــروس  كـورونـا الــذي يُـعـرف
رونـة اكـتشف اخلـبراء أيضـا بـأنه يتـصف بـا
دة إمكانية بـقاء هذا الفـايروس  على األسطح 

تسعة أيام.
واكــتــشف فــريق مـن الــبــاحــثــ األمــريــكــيـ

والبـرازيلـيـ خالل دراسة أجـريت عام 2012
أن عـيـنـة من األشـخــاص الـذين  اخـتـيـارهم
ـسـوا بــعض األسـطح في األمـاكن عـشـوائــيـا 
ــعـــدل يــزيـــد عــلى ثـالث مــرات كل الـــعــامـــة 
سوا الـفم أو األنف "نحو  3.6 مرة ساعة.كـما 
عدل كل ساعة" وهو معدل أقل بكثير مقارنة 
طالب كلـية الـطب في أستـراليـا الذين سـجلوا
ا ألنهم كانوا يجلسون 23  مرة كل ساعة ر
في مـحـاضـرات بـدال من اجلـلـوس في اخلـارج

زيد من األنشطة األخرى.  حيث يوجد ا
يل إلى ويقـول بعض خـبـراء الصـحة إن هـذا ا
س الـوجه يعـد سـبـبا قـويـا السـتخـدام أقـنـعة
الوجه كوسيلة للحـماية من انتقال الفايروس 

مقارنة بارتداء األقنعة نفسها كمرشحات. 
ويقـول سـتيـفن غريـفـ أستـاذ بجـامـعة لـيدز:
كن أن يقلـل من ميل األشخاص "ارتداء قنـاع 
س وجوهـهم الـذي يعـد مصـدرا رئـيسـيا إلى 
لــنـقل الــعـدوى فـي حـالــة عـدم نــظــافـة الــيـدين
كننا بطريقة مناسبـة".ما هي اخلطوات التي 
س وجـوهـنـا عـلى اتـخـاذهـا لـلـحـد من تـكـرار 
األقل?يقول عالم السلوكـيات مايكل هالسورث
األســتــاذ بـجــامــعــة كــولـومــبــيــا والــذي عـمل
مسـتشـارا سيـاسيـا في حكـومة رئـيس الوزراء
الـبـريـطـاني الـسـابق ديـفـيـد كـامـيـرون إنه من
الصعب حـقا تـطبيق هـذه النـصيحـة.وقال لبي
بي سي: "مـــطــالـــبــة األشـــخــاص بـــعــمل شيء
ـة".وأضـاف: ـارسـونه بال وعي مــشـكـلـة قـد
"أسهل كثيـرا أن يغسل األشخـاص أيديهم عدة

س وجوههم". مرات بدال من تقليل 
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