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"أنثى غجرية" ..رواية تمجد االنوثة وتقتل المؤلف
الجورنال – متابعة

�صدرت عن «دار مِ ��داد» بدبي رواي��ة «�أنثى غجرية» للكاتب
والروائي العراقي ر�سول حممد ر�سول ،وهي الرواية الثانية يف
ر�صيده ال�رسدي بعد �سل�سلة من الكتب الفكرية والنقدية التي
�أ�صدرها منذ �أوائل الت�سعينات من القرن املا�ضي وحتى الآن.
ُتعيدنا هذه الرواية �إىل �إ�شكالية «موت امل�ؤلف» التي �أثارها
الناقد الفرن�سي روالن بارت عام  1968حني نفى �أن يكون
الن�ص الأدبي �صادراً عن امل�ؤلف و�إمنا هو �إعادة �إنتاج لن�صو�ص
�سابقة ،ويكفي �أن نقتب�س جزءاً من املدخل اال�ستهاليل لـ«�أ�سماء
يو�سف»؛ ال�شخ�صية الرئي�سية يف الرواية ،وهي تقول بثقة كبرية:
ُ
«�أيها الراوي :توقّف عن الكالم ،قل للروائيني �أن يرحلوا بعيداً
عني؛ لريحلوا حتى عن غريي ،قل لهم ،وقبل �إ�شهار موتهم� ،أن
يو�سف) �أ�صبحت
يبحثوا عن حرفة �أخرى ..قل لهم ب� ّأن (�أ�سماء ُ
روايتها» .وعلى الرغم من اختالفنا اجل��ذري مع هذه الفكرة
القدمية ،ف�إننا جند �أنف�سنا م�ضطرين للتعاطي معها �ضمن
�سياق اللعبة ال�رسدية للمبنى الروائي الذي انح�رس فيه دور

يو�سف» ،بطلة الن�ص
الراوي العليم و�أ�سند مهمته �إىل «�أ�سماء ُ
بال منازع ،كما �سمح ،يف الوقت ذاته ،ل�شخ�صية روائي كويتي
�أه��دى روايته اجلديدة �إليها لأن يتق�صى �أح��داث الرواية التي
بد�أت تكتبها «�أ�سماء» بو�صفها بطلة الن�ص ،وراويته ،وثيمته
التي تتمحور على �سريتها الذاتية املُفجعة بعد �أن فقدت الأهل
والأ�صدقاء لتجد نف�سها يف �أوطان بديلة مثل الأردن واملغرب
والإم��ارات تت�أرجح �أحداث الرواية بني زمنني ،هما امل�ضارع
امل�ستمر ،واملا�ضي املُ�ستعاد ذهنياً ،وثمة ف�سحة ب�سيطة
للت�أمل امل�ستقبلي الذي تت�سلل �إليه عرب �أحالم اليقظة اخلاطفة.
ال يت�أخر الراوي العليم يف �إحاطتنا علما ب�أن «�أ�سماء» ُمعاقة،
و�أن ذراعها اليمنى م�شلولة احلركة ،ولهذا فهي تراجع عيادة
الأع�صاب ع�سى �أن تتغلب على هذه الإعاقة ال ِوالدية .مل تكن
رتجمة من اللغة الفرن�سية �إىل العربية ،و�إمنا
«�أ�سماء» جمرد ُم ِ
قارئة للأدب ب�شكل عام ،وقد حفّزتها قراءة كتب روالن بارت
وال�شاعرة املغربية فاحتة ُمر�شيد على الكتابة �رشط «ابتكار
الذكريات» بطريقتها اخلا�صة ،فاملر�أة بح�سب بارت «هي التي
تعطي �شك ًال للغياب ،وهي التي ُتتقن روايته» خ�صو�ص ًا عندما

تكتب عن وجودها بو�صفها �شخ�صية من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،لكنها تقول�« :س�أحتداك يا عجزي� ،أنا ابنة الت�ضحيات،
ابنة املعجزات� ،س�أفعل ذلك رغم �ضعفي» .ويف ال�سياق ذاته،
نتعرف على ُمر�ضعتها و�أمها الفيزيائية «طاهرة» التي علّمتها
كيف تقف على قدمني ناعمتني ومت�سك الأ�شياء ب�أ�صابع كفها
الي�رسى� ،أما «مريي �شيمعون» فهي الأم الثقافية التي كانت
حتثها على االن��دم��اج يف املجتمع والتفاعل معه بو�صفها
فجع مبوت
�إن�سانة غري ُمعاقة ،لكنها �ستفقد الأم الثانية ،و ُت َ
�أبيها الغام�ض ال��ذي اقتيد ملعاجلة جرحى اجلي�ش العراقي
املهزوم الذي ان�سحب من الكويت عام  1991ودفنوه يف مكان
جمهول على مقربة من احلدود الكويتيةُ .يع ّد العنوان مفتاح ًا
للن�ص الروائي ،ويف هذه املقابلة نتعرف على الفرق الكبري بني
الأنثى واملر�أة ،فالأوىل لها ر�ؤية ثقافية وح�ضارية ووجودية
للحياة ،بينما تفتقر الثانية �إىل هذه الر�ؤية� .أما الغجرية فهي
بعيدة متام ًا عن املعنى ال�سلبي الرا�سخ يف الذاكرة اجلمعية
للنا�س ،وقد انتقى منها امل�ؤلف مفهوم التنقل والرتحال من
الوطن البيولوجي �إىل الأوط��ان البديلة ،ولهذا تقول الراوية

وبطلة الن�ص« :ي�صح �أن ت�صفني ب�أنني �أنثى بدوية �أو غجرية
ن�سميه وطن ًا
لكوين يف ارحتال ُم�ستمر كغريي من �إناث هذا الذي ّ
حملي ًا عربياً» .وقد حاول امل�ؤلف تعميم هذه الظاهرة املحلية
التي تخ�ص العراق وجعلها ظاهرة عربية تخ�ص ال�شام وبلدان
املغرب العربي .ميكن اعتبار «�أنثى غجرية» رواي��ة ثقافية
بامتياز ،تقوم على الت�سامح بني الأدي��ان ،فال فرق بني م�سلم
يو�سف امل�سيحية قد الذت
وم�سيحي ويهودي ،ويكفي �أن �أ�سماء ُ
بعائلة م�سلمة وعا�شت مع �صديقتها زينب حتى تخرجت يف
اجلامعة ،و�شاءت الظروف �أن تلج�أ �إىل جميلة �أزوالي التي تبينّ
�أنها يهودية وحتب �أغاين املطربة العراقية �سليمة مراد ،و�سوف
حتت�ضنها منال الأمازيغية لتجد لها عم ًال يف مكتب للرتجمة يف
�أبوظبي وحتقق من خالله ال�شهرة وبع�ض العالقات االجتماعية
التي تخفِّف عنها وط�أة ال�شعور بالوحدة بعد موت �أبيها .ولأنها
تعمدت �إماتة امل�ؤلف وال��رواة فقد �أخ��ذت على عاتقها كتابة
ّ
الرواية من خالل الر�سائل املوجهة لأبيها و�أمهاتها الثالث؛
البيولوجية والفيزيائية والثقافية ،من دون �أن نهمل تخيالتها،
و�شطحاتها ،و�أحالم يقظتها التي قالت فيها كل �شيء تقريباً.

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :جتتاز هذا اليوم ب�سالم ،وت�سري الأمور بطريقة
�أكرث �إيجابي��ة ،ويحمل �إليك بع���ض امل�شاريع اجلديدة
والنتائ��ج املر�ضي��ة عاطفي�� ًا :يط��ر�أ جدي��د فيح��د من
بع���ض الطموح��ات واحلما�س��ة ،ويجعل��ك مي��ا ًال �إىل
الرتابة والهدوء ومراوحة املكان

الثور
مهني ًا :تقابل �شخ�صية مهمة يف العمل اليوم ،حاول �أن
ت�رشح لها �أفكارك و�آراءك وم�شاريعك امل�ستبقلية
عاطفي�� ًا :تفهم م�شاع��ر احلبيب وال ت�ضغ��ط عليه �أكرث،
فهو مير بو�ضع مقلق وم�ضطرب بع�ض ال�شيء

الجوزاء
مهني�� ًا :ال ت�ست�سلم �أم��ام العقبات التي تعرت�ض طريقك
وتاب��ع م�سريتك املهني��ة الناجحة واملت�ألق��ة عاطفي ًا:
حتاول �أن تقنع احلبيب ببع�ض الأمور التي تهم م�صري
عالقتك به وا�ستمرار جناحها

السرطان
مهني ًا :حت�صل عل��ى �أرباح نتيجة ا�ستثماراتك ،وتعتمد
عل��ى احلقائ��ق وال تتب��ع حد�سك فقط عاطفي�� ًا :تناق�ش
بع�ض الأمور املادي��ة مع ال�رشيك على �ضوء ما ح�صل
�أخرياً ب�ش�أن امل�صاريف غري املجدية

االسد
مهني�� ًا :حيويتك م��ا تزال يف �أوجه��ا وتنجز الكثري من
الأعمال ،لكن ال ت�ستل��م �أي �أعمال جديدة قبل �أن تنهي
�أعمال��ك القدمية عاطفي�� ًا :يب�رشك هذا الي��وم بازدهار
عل��ى ال�صعي��د العاطف��ي ،وتت��اح ل��ك فر�ص��ة جديدة،
وتن�سجم مع ال�رشيك �إىل �أق�صى درجة

مايكروسوفت

تكشف عن Surface Hub
 2لمكاتب المستقبل

تع�ترف مايكرو�سوف��ت �أن مبيع��ات اجلي��ل الأول كان��ت �ضعيف��ة للغاي��ة وذلك
لنق���ص املزايا و�سعره املبالغ فيه حيث باعت منه فقط � 5آالف جهاز ،لكن الآن
تعول علي��ه مايكرو�سوفت
هن��اك الكث�ير من التطويرات على اجلي��ل الثاين الذي ّ
حي��ث ق��د نراه جه��از رئي�س��ي يف مكات��ب امل�ستقبل .اجله��از عبارة ع��ن �شا�شة
تدع��م اللم�س بقيا���س  50.5بو�صة بدقة  +4Kميكنها ال��دوران حول حمورها
ب�سهول��ة لت�ستخدمه��ا يف �أي و�ضعي��ة منا�سبة ل��ك �سواء �أفقي�� ًا �أو عمودي ًا ح�سب
العمل .وزودت مب�سند و�أربعة عجالت ل�سهولة حتريكها يف �أي مكان �ضمن قاعة
االجتماعات مث ًال �أو نقلها �إىل �أي غرفة من املكتب .كما ميكن ربط �أربعة �أجهزة
بجانب بع�ضها مع بع�ضها البع�ض لتتكامل وتبدو ك�شا�شة �ضخمة واحدة.
ميكن �إر�سال امل�ستندات وامللفات من جهاز الكمبيوتر لل�شا�شة ال�ضخمة ب�سهولة،
وكذلك التحكم بالعرو�ض التقدميية التي تظهر عليها من هاتفك ،ولأنه كمبيوتر
موج��ه للمكاتب ف�إنه يدعم خدمة  Teamsب�ش��كل كبري وهي خدمة مناف�سة لـ
 Slackمن مايكرو�سوفت.

تحذيرات من شراء "عقاقير مزيفة"
يروج لها على تويتر وإنستغرام
ُ
قالت �رشكة "فاي��زر" امل�صنعة لعقار زاناك�س� ،إن "�أي
�شخ�ص ي�شرتي العقار عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
ي�شرتي عقاقري مزيفة ،ونحذر من �سوق �رسيعة التطور
ي�سيط��ر عليه��ا جمرم��ون" .ووج��ه نائ��ب يف الربملان
الربيط��اين انتق��ادات �شدي��دة اللهج��ة ملوقع��ي توي�تر
و�إن�ستغرام ،ب�سبب عدم حذفهما ملن�شورات تروج لعقار
"زاناك���س" .حي��ث �أن هناك �أدلة على �أن العقار الذي
ُي�ستخ��دم لعالج القلق والتوتر ،يتناول��ه ال�شباب ب�شكل
متزايد للرتفيه ،وبع�ضهم يحتاج لتلقي العالج العاجل
يف امل�ست�شف��ى .هذا ومل ترد �أي من توي�تر �أو �إن�ستغرام
عل��ى االتهام��ات ،حتى اللحظ��ة .كما وحت��دث �أع�ضاء
جمل���س العم��وم عن فت��اة ،تبلغ م��ن العم��ر  14عاما،
انته��ى بها املط��اف للبقاء يف دار رعاي��ة وفُ�صلت من
املدر�سة ب�سبب تناولها لعقار زاناك�س بكميات كبرية.
ويعد زاناك�س اال�سم التجاري لعقار "�ألربازوالم" ،الذي
يو�ص��ف على نطاق وا�س��ع يف الواليات املتحدة لعالج
القل��ق ،وال ميك��ن احل�صول علي��ه �سوى بو�صف��ة طبية
خا�صة ،يف اململكة املتحدة.
وق��ال مدير خمت�بر �رشكة "فاي��زر" للأبح��اث ،نيفيل
ب��رود� ،إن املخت�بر كان يج��د مبي��دات ح�رشي��ة و�س��م
فئ��ران يف �أقرا�ص العقار التي اختربه��ا .وحذر من �أن
�أ�س��و�أ �سيناريو هو املوت ،م�ضيف��ا �أن بع�ض املنتجات
املزيفة ال ميكن متييزها عن املنتجات احلقيقية .وقال
�إن املجرم�ين ي�ش�ترون مكاب���س الأقرا���ص من ال�صني
وينتج��ون الأدوية املزيف��ة يف بريطاني��ا .كما حذرت
ال�رشك��ة م��ن �أن ا�ستخ��دام زاناك���س املزي��ف يف تزايد
ملحوظ.
كم��ا �أ�ش��ار مراقب��ون �إىل �أن موقع في�سب��وك �سارع �إىل
ح��ذف املن�ش��ورات التي ت��روج للعقار ،بعك���س تويرت،
ال��ذي مل يح��ذف  16م�شارك��ة و�صفحة ،تلق��ى ب�ش�أنها
بالغ��ات جدي��ة ،كجزء من ه��ذا التحقيق� .أم��ا بالن�سبة
لإن�ستغرام ،فقد حذف �سبع��ة من �أ�صل ع�رش من�شورات،
تلقى بالغات بخ�صو�صها ،خالل الأ�سابيع املا�ضية.

كلمات

يوتيوب

تطور وضع التخفي على
أندرويد

هن��اك العدي��د م��ن الأ�سب��اب التي ق��د تدفع امل�ستخ��دم �إىل البحث ع��ن مقاطع فيديو
معينة على يوتيوب وال يريد �أن تظهر يف �سجل البحث �أو يعيد اقرتاح ما ي�شبهها ب�شكل
م�ستمر ،لذا تعمل يوتيوب على و�ضع الت�صفح اخلفي �ضمن تطبيقها على �أندرويد بحيث
ال حتتفظ ب�أية �آثار من ا�ستخدامك.
يوتي��وب ب��د�أ يقرتح لك املزي��د واملزيد م��ن مقاطع فيديو ع��ن امل�سل�س�لات وحلقاتها
وو�صف��ات الطع��ام مع �أنها لي�ست �ضم��ن اهتماماتك ،و�ستتعذب طوي� ً
لا حتى تتخل�ص
من هذا الإزعاج ويعود كل �شيء �إىل ما كان عليه مع اقرتاحات الفيديوهات التقنية.
و�ض��ع الت�صف��ح اخلفي من �ش�أنه حل هذه امل�شكلة ،كل ما عليك القيام به �أن تنتقل لهذا
الو�ض��ع وتبحث عن �أي �شيء تريده ب��دون �أن يتم ت�سجيله عليك و�أن تت�أثر خوارزميات
االقرتاح به.
للو�ص��ول لو�ضع الت�صفح اخلفي كل ما عليك القيام به هو ال�ضغط على �أيقونة ال�صورة
ال�شخ�صية يف الزاوية العليا اليمنى ومن بعدها �سيكون هناك خيا ر Turn on I n
 cognitoحتت خيار تبديل احل�ساب وت�سجيل اخلروج.

متقاطعة

تويتر

تكشف عن سياستها الجديدة تجاه
الحسابات المزيفة

حت��دث م�ؤ�س���س تويرت جاك دور�سي يف مار�س املا�ضي عن عم��ل ال�رشكة لتح�سني بيئة
املحادثة وتبادل الآراء على تويرت ،ويبدو �أن ال�رشكة قامت بال�سري على نهج جديد جتاه
احل�ساب��ات الغ�ير حقيقية �أو "  ."trollsوقالت ال�رشكة يف بي��ان لها� ،أنها بد�أت باتباع
�سيا�س��ة جدي��دة جتاه تل��ك النوعية من احل�ساب��ات ،والتي يقوم �أ�صحابه��ا بالدخول يف
حمادثات مع �أ�شخا�ص من العموم ،كما يقومون بالرد على التغريدات بطريقة غري الئقة
غالب�� ًا .وهذا يجعل امل�ستخدمني يقومون بالإب�لاغ عن تلك احل�سابات فور ر�ؤيتها حتى
دون خمالفته��ا ل�سيا�سة تويرت .وحتدثت توي�تر �أن احل�سابات التي تخالف �سيا�سة تويرت
العام��ة ال تتج��اوز  1%من �إجمايل احل�سابات التي يتم الإب�لاغ عنها ،مما جعلها تقوم
بتطوي��ر نظ��ام يعتمد على ال��ذكاء اال�صطناعي يق��وم تلقائي ًا بتحليل جمي��ع التغريدات
وال��ردود عل��ى ال�شبكة حتى قب��ل �أن يت�سنى للم�ستخدمني الأخري��ن ر�ؤيتها �أحيان ًا ،ومن
ثم يقوم فريق عمل بفح�ص التغريدات للت�أكد من �سالمتها .
وك�شف��ت ال�رشك��ة �أن النظام اجلديد �ساهم برتاجع ن�سبة الإ�س��اءة خالل البحث �إىل ،4%
فيما �سبب تراجع بحوايل  8%للإ�ساءات التي ت�أتي من الردود.

 1يتوقف  oخمرتع املخرطة
 2ع�صفور جاء يف اغنية لفريوز  oالأر�ض املمتدة حتت القدمني
 3طري��ق مبني بني مكانني مرتفع�ين � oسجن �أمريكي �شهري ا�صبح
مزارا لل�سياح ومعناه الق�رص
 4مي�سح على ج�سمه الدهن وغريه  oن�صف �سكون
 5ن�ص��ف ن��ورة  oمكان وخمزن البيع  oحي��وان يعي�ش يف الغابات
ويف القارة القطبية ال�شمالية
 6جمموعة من النا�س منتدبة لعمل ما  oيرتددن على مكان حمدد
 7م��ا يخرج��ه الطائ��ر من طعام بع��د ه�ضمه  oمت�شابه��ان � oأ�شار
بعمل �شيء ما
 8ل�سقي النبات  oجزء من وحدة العملة الأمريكية
 9اال�س��م االول ملنا�ض��ل وبط��ل اال�ستق�لال يف جن��وب افريقيا – o
خمرتع التلفزيون
 10ن�صف مفرز  oخمرتع الكامريا (معكو�سة)

مهني ًا :لقاءات وم�ش��اورات تنعك�س �إيجاب ًا على �صعيد
العم��ل ،وه��ذا يعزز موقع��ك من �أج��ل م�ستقب��ل �أف�ضل
و�أك�ثر �إ�رشاق�� ًا عاطفي�� ًا :ت�شعر بالثقة الكب�يرة وي�ؤدي
ال�رشي��ك دوراً �إيجابي�� ًا يف �إيج��اد املخ��ارج واحلل��ول
لبع�ض العراقيل

العقرب

مهني�� ًا :ك��ن منتبه�� ًا ومتيقظ ًا ،يح��اول �أح��د الأ�شخا�ص
�إيقاع��ك يف اخلط���أ للح�� ّد من تقدم��ك عاطفي�� ًا� :أنت غري
مبال مبح��اوالت ال�رشيك لفت نظ��رك ،امنحه املزيد من
ٍ
االهتمام

الجدي
مهني�� ًا :ال ت�ض ّي��ع وقت��ك على الأم��ور التافه��ة وا�ستغله
لإجناز امله��ام املوكل��ة �إليك وحتقيق النج��اح املنتظر
عاطفي�� ًا :انتقل فينو���س �إىل برج الأ�سد وه��ا �أنت تتلقى
العرو�ض العاطفية اجليدة وتنفتح على �آفاق واعدة

الدلو

هذه "المهنة" تعرض الرجال للوفاة المبكر
ح��ذرت درا�س��ة جديدة م��ن �أن الرج��ال الذين لديه��م وظائف
"بدنية" معر�ضني خلطر الوفاة املبكرة �أكرث بكثري من الرجال
�أ�صحاب الوظائف غري الن�شطة.
ودر�س باحثون من املركز الطبي جلامعة  VUيف �أم�سرتدام،
ت�أث�ير القي��ام مب�ستويات عالي��ة من الن�شاط الب��دين يف العمل
عل��ى النتائج ال�صحية طويلة امل��دى .وحلل الفريق  17درا�سة
�سابقة حول الن�شاط البدين واملهني و�أ�سباب الوفاة.
ويف املجم��وع� ،شملت الدرا�سات بيانات ُجمعت من � 193ألف
و 696م�شاركا بني عامي  1960و.2010
وك�ش��ف التحلي��ل �أن الرج��ال الذي��ن ميار�س��ون ن�شاط��ا بدنيا

الميزان

القوس

 1خمرتع الدراجة النارية املوتور�سايكل
 2خمرتع الآلة الكاتبة
 3خم�ترع خط انت��اج ال�سيارات  oيو�ص��ف به ال ِعرق
الب�رشي مبعنى �أن له امتداد
 4هدم  oاال�سم الأول ملمثل �أفالم جيم�س بوند �سابق
 5خمرتع ق�ضيب منع خطر ال�صواعق  oن�صف ناقد
 6اال�س��م الأول ملخ�ترع مك�بر ال�ص��وت (اال�سم الثاين
ويرمر)
 7لقب ار�ستقراطي اوروبي  oزرع خرج من االر�ض
 8ا�س��م بندقي��ة �صي��د مع��روف يف اخللي��ج العربي o
خمرتع امل�صعد الكهربائي
 9ن�ص��ف طاق��م  oرق��م (معكو�س��ة) � oسقي��ا االر�ض
والزرع
 10خمرتع ال�سيارة االملاين  oن�صف داكن

مهني��ا ،معر�ض��ون الرتف��اع خماط��ر الوف��اة املبك��رة بن�سبة
 ،18%مقارن��ة بالرج��ال ذوي العم��ل غ�ير الن�ش��ط .واملثري
للده�شة �أن العك�س هو ال�صحيح بالن�سبة للن�ساء.
وقال فريق البحث ،الذي قاده الدكتور بيرت كونني� ،إن "نتائج
ه��ذه الدرا�سة ت�شري �إىل عواقب �صحية �ضارة مرتبطة بالن�شاط
الب��دين املهني عايل امل�ستوى ل��دى الرجال ،حتى عند التكيف
م��ع العوام��ل ذات ال�صل��ة (مثل الن�ش��اط البدين وق��ت الفراغ).
وي�ش�ير ه��ذا الدلي��ل �إىل �أن �إر�ش��ادات الن�شاط الب��دين يجب �أن
تفرق بني الن�شاط البدين املهني ووقت الفراغ".
وبهذا ال�صدد ،قالت الدكتورة �إريكا بوركولي�س ،وهي حما�رضة

مهني ًا :تتلطف �أجواء املفاو�ضات واال�ست�شارات وتكون
الأجواء ج ّيدة �أو على الأقل لن تكون معاك�سة �إطالق ًا
عاطفي�� ًا :ت�ستم��ر الظ��روف الإيجابي��ة خم ّيم��ة عل��ى
�سمائك ،وحتدي ًدا حتى تاريخ بداية ف�صل ال�صيف

مهني�� ًا :لي�س مطلوب ًا منك دعم �أط��راف م�شبوهة �ض ّد من
معه��م احلق ،فح��ذار عاطفي ًا :ال تفهم الأم��ور باملقلوب،
ف�لا ال�رشي��ك ي�ش�� ّكك يف �ص��دق عواطف��ك وال �أن��ت م��ن
�أ�صحاب الهواج�س

ً
عموديا

�أفقي ًا

العذراء

كب�يرة يف جامع��ة كوينزالن��د للتكنولوجي��ا� ،إن "اال�ستنت��اج
الوحيد الذي ميكن ا�ستخال�ص��ه هو �أن هناك ارتباطا ملحوظا
بني ارتفاع معدل الوفيات بني الرجال من خلفيات اجتماعية
اقت�صادية منخف�ضة ،مقارنة بالرجال من خلفيات اجتماعية
�أخرى وو�ضع مهني �أقل (مع انخفا�ض الن�شاط البدين)".
و�أ�ضاف��ت مو�ضح��ة" :بر�أي��ي ،يف ه��ذه املرحل��ة ال يوجد دعم
ملفارقة الن�شاط البدين بناء على نتائج هذه الدرا�سة".

مهني�� ًا :تق��وم بامل�ساعي احلميدة من �أج��ل توقيع عقد� ،أو
التو�صل �إىل تفاهم واتفاق� ،أو من �أجل �سفر يبدو مهم ًا
عاطفي�� ًا :علي��ك تق��ومي الأو�ضاع و�س��ط بلبل��ة �أو عدائية،
وت�رصفات نابية ت�صدر عن ال�رشيك

الحوت
مهني�� ًا :خ�سائ��ر مادي��ة حم��دودة �سببه��ا الته�� ّور،
لك��ن الأي��ام املقبلة تفتح ل��ك عدة جم��االت من �أجل
ّ
التعوي���ض عاطفي�� ًا :مالق��اة ال�رشي��ك عن��د منت�صف
الطريق مهمة ،وت�شكل خطوة �إ�ضافية نحو اال�ستقرار

