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العشق الملعون :حكايات نساء عن الرغبة والجسد
بغداد  -الجورنال

هي ق�ص�ص ن�ساء عن الع�شق ،الرغبة ،واجل�سد ،التي اختارت
املخرجة الرا قان�صو �أن جت�سدها على امل�رسح ،يف عر�ضها
احلايل ( غياب) .لكنها �أي�ض ًا ق�ص�ص عن انتهاكات تتعر�ض
لها الن�ساء ،عن خماوفهن ،وعن تقييد حرياتهن ،والقمع
احلا�صل على رغباتهن وعلى جتاربهن اجل�سدية .هي عالقة
��صراع جت�سدها حكايات امل�رسحية بني مفاهيم مثل:
الع�شق ،الرغبة ،واجل�سد – ،املفردات الثالثة الأكرث تكراراً
خالل العر�ض يف مونولوجات امل�ؤديات وال�شخ�صيات،
وبني ظواهر ثقافية هي :كبت ال�شهوات ،قمع الرغبات،
ومعاقبة التجارب اجل�سدية.
على امل�رسح جت�سد ال�سينوغرافيا �أجواء املقربة ،وي�سد لون
الأحمر القاين ،كتل ترابية حمراء� ،ستارة بلون خمملي يف
عمق امل�رسح� ،أزي��اء امل�ؤديات من الأل��وان احل��ارة �أي�ضاً،
وكذلك يركز ت�صميم الإ�ضاءة على اللون الأحمر القاين.
تدرجات املخملي والأحمر يف �ألوان ال�سينوغرافيا جتمع
بني الدم ،ال�شهوة ،اجل�سد ،ولون الرتاب القاين.

الع�شق عند احليوان  ،و�آلهة للع�شق

ت��روي امل�ؤدية �ضنا خمايل حكاية ذئبة تعوي عند قرب
ذك��ره��ا ،تنب�ش ال�تراب لت�ستخرج عظامه ،وب����أداء يدمج
بني الطق�س وال�سحر ،وعن طريق العواء والغناء والرق�ص،
ت�ستح�رض الذئبة من عظام ذكرها ح�ضور �أفروديت� ،إلهة
احلب وال�شهوة واجلمال عند الإغريق ،تقول الراوية( :تظهر
�أفروديت لتلهمنا احلب وال�شهوة والرغبة)  ،ترمز احلكاية
وك�أن هذه املفاهيم �سابقة على احل�ضارة الإن�سانية ،بل

تعود �إىل الغريزة احليوانية� ،إىل التداخل بني املاورائي –
الروح ،والدنيوي – الرتاب والأر�ض.
تتقدم امل�ؤدية ماري ترييز غ�صن �إىل مقدمة امل�رسح ،لرتوي
للجمهور مبا�رش ًة لرتوي حكايات ن�ساء فارقن احلياة يف
ال�سنوات الأخرية يف لبنان ،ب�سبب جرائم العنف �ضد املر�أة،
عوقنب على �شهوات اجل�سد �أو جتارب الرغبة ،ك�أن ماري
غ�صن تكمل حكاية وم�صري �شخ�صية نوار يو�سف احلبلى
دون زواج ،عن طريقها ندرك امل�صري املخب�أ لها.

الرغبة والتجارب اجل�سدية

تروي ماري ترييز غ�صن عن امر�أة مت رجمها حتى املوت،
وكان �أول من �ألقى عليها حجر الرجم هو ابنها ،تروي عن
�أخرى قتلها زوجها بطنجرة املطبخ وجعل والدتها و�أختها
تراقبانها وه��ي تنزف ال��دم��اء حتى امل��وت ،هي حاالت
وحكايات موثقة حتدد الراوية الأ�سماء و�سنوات وقوع
اجلرمية التي ت�ستمر حتى عامنا احلايل.
ال تغيب احلرب �أي�ض ًا عن مو�ضوعات امل�رسحية ،فامل�شهد
الذي ت�ؤديه �ستيفاين كيال يبد�أ بندب امل�سكن ،املنزل ،البيت
الذي حتول �إىل �أنقا�ض وحجارة ،فُقد مكان الذاكرة و�شعور
الطم�أنينة .حتكي عن حجارة البيوت املهدمة رمز الدمار
واخل��راب ،حجارة الأنقا�ض رمز �ضياع الذاكرة وت�شتتها،
حجارة الرجم رمز القتل والق�سوة .جتمع �ستيفاين كيال يف
�أداءها بني الإنفعال وال�سخرية ،تنهمر �سال�سل من الرمال
احلمراء من �أعلى خ�شبة امل�رسح فوق �شعرها ،وج�سدها ،دون
حركة �أو ممانعة تثبت امل�ؤدية حتت الرمال ،ب�إ�شارة جديدة
�إىل �أثر احلرب ودفن الأج�ساد حتت الأنقا�ض �أو الرتاب.
يف البيان اخلا�ص مل�رسحية (غياب) ،كتبت املخرجة ( :

ق�ص�ص م�أ�ساوية لن�ساء ذقن طعم االنتهاك واخلداع ،تتال�شى
تدريجي ًا لتف�سح املجال �أمام ق�ص�ص �أكرث مرح ًا وخفة )،
لكن التحول من العوامل امل�أ�ساوية �إىل �أج��واء �أكرث مرح ًا
وخفة يكاد ال يحدث يف امل�رسحية ،مرة وحيدة ،تنتف�ض
�شخ�صية (�أداء �ستيفاين كيال) على الأجواء امل�أ�ساوية التي
ت�سود العر�ض ،وكنوع من ك�رس الإيهام مع اجلمهور ،تطلب
من املخرجة ب�صوت عايل على امل�رسح �أن تبدل الإ�ضاءة
�إىل الأبي�ض� ،أن ت�ضيء على ال�صالة حيث ميكن ر�ؤي��ة
اجلمهور� ،أن تلعب على اخل�شبة مو�سيقى راق�صة ،وت�شجع
امل�ؤديات الأخريات على الرق�ص املرح ،لكن هذه املحاولة
تبدو غري مربرة درامي ًا يف �سياق احلدث امل�رسحي ،وال تدوم
�إال دقائق قليلة ،ليتم العودة مبا�رشة �إىل العوامل الر�صينة
للرتاجيديا.

يكت�شف النا�س ذلك ،لكنها ويف �أثناء عملية النقل ،تكت�شف
�أن ر�أ�س با�سو�س غري موجود مع اجلثة ،و�أنه مايزال يف عند
مو�ضع مقتله� .ستارة امل�رسح تتحول �إىل تالل  ،ه�ضاب،
و�أم��واج ترمز �إىل طريق رحلة �أفرودي�سيا بحث ًا عن ر�أ�س
حبيبها املف�صول عن اجلثة .ت�ؤدي نوار يو�سف �شخ�صية
�أفرودي�سيا التي تتطلب املبالغة يف جت�سيد الإنفعاالت،
القدرة اخلطابية يف �إلقاء املونولوجات ،والفجيعة يف
�أداء احل��رك��ة امل�رسحية .تو�ضح املخرجة الرا قان�صو
املراجع التي ا�ستلهمت منها ق�ص�ص امل�رسحية  ( :رواية
الأرملة �أفرودي�سيا ،للكاتبة مارغريت يور�سنار) ،رواية (
املر�أة املرجومة ،لفریدون �صاحب جمع) ،رواية (االنتحار
والأغنية ،ل�سعيد بهو الدين جم��روح) وكتاب نظري هو (
ن�ساء يرك�ضن مع الذئاب ،لكالري�سا بينكوال �إ�ست�س).
على امل�ستوى الإخراجي �أي�ضاً ،يظهر تناوب غري متوازن
يف ا�ستعمال التقنيات ال�رسدية  -امل�رسحية ،فكل الق�ص�ص
تروى �رسداً خطابياً ،بينما حكاية واحدة ت�ؤدى متثي ًال وهي
حكاية �أفرودي�سيا ،وفيها ت�ستعمل تقنية اجلوقة ،التي مل
ت�ستعمل يف � ٍأي من احلكايات الأخرى.
�أخ�يراً ،يف عر�ض (غياب) ،حت�سن املخرجة الرا قان�صو
التعامل مع الغر�ض امل�رسحي ،عنا�رص مثل :الرمل ،ورق
ال�شجر� ،ستارة حمراء ،و�شال ،ت�ستعملها املخرجة كعنا�رص
�سينوغرافية تار ًة ،و�أدوات يف �رسد احلكايات تار ًة �أخرى،
يتحول ال��رم��ل �إىل مقربة وي��رم��ز �إىل ال��دم��ار يف بع�ض
احلكايات ،ورق ال�شجر ميثل الطبيعة ولكنه نباتات الدفن
يف الآن عينه ،وال�ستارة امل�رسحية تطون كفن ًا وطريقاً،
وال�شال ميثل جنين ًا ور�أ�س ًا مقطوع ًا �أي�ضاً.

تطبيق
ٌ

مشفر لمنافسة
ّ
"تليغرام" و"واتسآب"!

الع�شق امللعون

حتتل حكاية ( �أفرودي�سيا ) الق�سم الأخري من امل�رسحية،
ولأول م��رة يف امل�رسحية ت�ستعمل اجل��وق��ة يف ال�رسد،
ت��روي اجلوقة حكاية �أفرودي�سيا القريبة من حكايات
الع�شق امللعون ،فيدر التي ع�شقت ابن زوجها� ،أفرودي�سيا
�أرملة ،لكنها عا�شقة لل�ص� ،شخ�ص مكروه ،يحاول النا�س
التخل�ص منه ويقتلونه بقطع ر�أ�سه .على امل�رسح ن�شهد
زيارة �أفرودي�سيا �إىل قرب حبيبها با�سو�س ،حتاكي جثته
عند الرمال وتكت�شف و�شم ًا ب�إ�سمها على يده ،حتتار بني
الفرحة وبني اخلوف من اكت�شاف النا�س ال�سمها ،فتهمر
فوقه الرتاب .تروي احلكاية �أن �أفرودي�سيا نقلت جثة حبيبها
�إىل مكان دفن زوجها ،وبدلت املوا�ضع بني القرب واجلثتني،
لكي تتمكن من زيارة جثة حبيبها عند قرب زوجها دون �أن

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني ًا :ا�ستفد من هذا اليوم لكي تطلق امل�شاريع وتق ّدم
االقرتاح��ات وتط��رح الأف��كار وتتح��دى املعاك�س��ات
وتفاو���ض يف جم��االت عزي��زة عل��ى قلب��ك ،ذل��ك لأن
الأجواء تبدو لطيفة معك
عاطفي�� ًا :ت�س��تقطب اهتم��ام احلبي��ب وال ب�� ّد م��ن ان��ك
�ستكون مهتم ًا باعادة الأمور بينكما

الثور
مهني�� ًا :قد ت�ش��كو من ��شروط مهنية غري منا�س��بة او
ت�صطدم ببع�ض الزمالء او الر�ؤ�ساء والنافذين ،فتقرر
الذهاب يف عملية ترتيب وتنظيم حلياتك واعمالك
عاطفي ًا :ت�ش��عر ب�ض��غوط على هذا ال�ص��عيد لأ�س��باب
متن ّوع��ة ال عالق��ة لها بالو�ض��ع العاطف��ي ،فتنعك�س
�سلب ًا على �سري العالقة بينكما

الجوزاء
مهني�� ًا :تُفت��ح �أمامك جم��االت جديدة ويحم��ل �إليك
احلظ مفاج�أة �سعيدة �أو لقاء مع املا�ضي ،لكن �أخ�شى
على وظيفتك لأنك مثال امل�شاغب
عاطفي�� ًا :تختل��ف م��ع ال�رشي��ك يف ع��دة �أم��ور ،لكن
ي�ستح�سن �أال تدع هذا اخلالف يتفاقم

الرسطان
مهني ًا :تظهر م�سائل �شخ�صية مربكة ت�شتّت افكارك،
وقد يح�ص��ل ذل��ك على ال�ص��عيد املهن��ي من خالل
م�شكلة لأحد الزمالء
عاطفي ًا :يعود �أحدهم ليقف بينك وبني احلبيب ،كن
م�ستعداً دائم ًا للتغريات التي تطر�أ

االسد

مهني ًا :و�ض��عك امل��ادي دقيق وعلي��ك معاجلة الأمر
والعم��ل على �إيجاد الو�س��يلة ال�رضورية لإ�ص�لاحه،
وتتوافر �أمامك فر�ص للعمل حاول ا�ستغاللها
عاطفي�� ًا :حل�س��ن احل��ظ ،ال�ض��غوط تع��ود لتنح��سر،
ّ
وتتلط��ف ويتق��ارب احلبيب��ان
فتتح�س��ن الأج��واء
ّ
جمد ًدا ،وتزول امل�شكالت واحل�سا�سيات

العذراء

أسرع

من المقاتلة إف ..16
تعرفوا على هذه السيارة الكهربائية

مت الك�ش��ف م�ؤخراً عن �أحدث �س��يارة كهربائية فائقة ال�رسعة والتي تُعترب مذهلة
بكل املقايي�س ،خ�صو�صا يف جمايل ال�رسعة واحلفاظ على البيئة.
وبح�س��ب املعلومات املتوفرة عن �سيارة "بينيفارينا باتي�ستا" ،ف�إن هذه ال�سيارة
الكهربائي��ة فائقة ال�رسعة ميكنها �أن ت�ص��ل من ال�س��كون �إىل �رسعة  97كيلومرتا
يف �أقل من ثانيتني.
وه��ي بذلك تتفوق على �س��يارات �س��باقات الفورموال وان ،وميكنها �أن ت�ص��ل من
ال�سكون �إىل �رسعة  290كيلومرتا ب�أقل من  12ثانية ،متفوقة بذلك على "الطائرة
املقاتلة �إف ."16
وبح�س��ب ال�رشكة امل�صنعة ،ف� ّإن هذه ال�س��يارة كهربائية بالكامل ،ما يعني �أنه ال
ينبعث عنها �أي غازات �س��امة على الإطالق ،وبالتايل فهي �سيارة �رسيعة �صديقة
للبيئة.

العلم يجيب ..هل األغذية
العضوية مفيدة حقا؟
ت�ص��ادفنا يف كثري من الأحيان ونحن من�ش��ي بني
رف��وف املحالت التجارية للت�س��وق ،عبارة "�أغذية
ع�ض��وية" ،وجند ه��ذه العب��ارة عل��ى اخل�رضاوات
والفواكه واملنتجات املعلبة �أي�ضا .فبماذا تختلف
الأطعمة الع�ضوية عن العادية؟
وتختلف �أهمية الإجابة عن هذا ال�س���ؤال باختالف
الأ�س��لوب الغذائ��ي ال��ذي يتبع��ه النا���س� .إال �أن
الدرا�س��ات العلمي��ة ال تزال ت�ؤكد �أن��ه ال يوجد فرق
كبري يف املكونات الغذائية بني الأطعمة الع�ضوية
والعادية ،و�أن الفروق جتارية بحتة فقط.
وتذهب العديد من الدرا�سات والتقارير العلمية �إىل
�أبع��د من ذلك ،من خ�لال الت�أكيد عل��ى �أن الأغذية
الع�ض��وية لي�س��ت جيدة كم��ا يعتقد معظ��م النا�س،
وفق ما ذكر موقع "زد �أم �إي �سيان�س".
و�أ�ش��ار املوقع ،الذي يتناول �آخر الأبحاث العلمية،
�إىل �أن ارتف��اع �أ�س��عار املنتج ال يعن��ي �أنه جودته
عالي��ة .وت�ش��تهر املنتج��ات الع�ض��وية ب�س��عرها
املرتفع يف الغالب مقارنة مع املنتجات العادية.
وقُدرت �ص��ناعة الأغذية الع�ضوية بنحو  29مليار
دوالر يف عام  ،2010ومنذ ذلك احلني ،منت بن�سبة
 10يف املئة تقريبا �سنويا .ووجد حتليل لتقارير
اال�س��تهالك �أن الأغذية الع�ضوية يف املتو�سط �أغلى
بن�سبة  47يف املئة من الأغذية العادية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ارتفاع ال�س��عر ال يعن��ي اجلودة
العالية دوما ،فقد �أ�ص��بحت الزراعة الع�ضوية �أكرث
ربحي��ة من الزراعة العادية .مبعنى �آخر� ،أ�ص��بحت
الأغذية الع�ض��وية مرادفًا للرفاهي��ة� ،إال �أنها قد ال
تكون دائما الأف�ضل �صحيا.
وتعد �ص��ناعة الأطعمة الع�ض��وية �أح��د القطاعات
الأ��سرع من��وا يف �ص��ناعة الأغذي��ة يف الوالي��ات
املتح��دة ،بع��د �أن حت��ول �إىل جت��ارة ت��در عل��ى
�أ�ص��حابها املالي�ين ب�س��بب �أ�س��عار منتجاته��ا
املرتفعة.

كلمات

خدمة

جديدة من غوغل..
البث الحي للموسيقى مجانًا

تق��دم �رشك��ة غوغل ب�لاي خدمة الب��ث احلي للمو�س��يقى على الأنرتن��ت و�إمكانية
الو�ص��ول �إىل املو�س��يقى املجانية عرب يوتيوب حيث توفر غوغل هذه امليزة لي�س
فق��ط على م�س��اعد ال�شخ�ص��ي ،ولكن �أي�ض��ا عل��ى �أى متحدث يحتوى على م�س��اعد
غوغل.وبينما ال ميكن حل�ص��ول علي خا�ص��ية اختيار �أغنية عند الطلب ،فبدال من
هذا ،يتم �إن�شاء قوائم الت�شغيل �أو حمطات الراديو بنا ًء على طلباتك.
وللو�ص��ول �إىل الأغانى املجانية �س��يحتاج مالك � Google Homeإىل اختيار
مو�سيقى يوتيوب كخدمة املو�سيقى االفرتا�ضية ،ويتم ذلك فى �إعدادات احل�ساب
وميكن ا�ستخدام التطبيق اخلا�ص بالهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية باال�ستماع
للمو�س��يقى املوج��ودة على اجلهاز اخلا�ص بامل�س��تخدم كما ي�س��مح مل�س��تخدميه
ب�ص��فة جمانية رفع واال�س��تماع �إىل �أكرث من  50،000مقطع مو�س��يقي من خالل
ت�سجيالتهم ومقاطعهم اخلا�صة واملف�ضلة.

ط ّورت احلكومة الفرن�سية تطبيق املرا�سلة الفورية امل�شفرة " "IMاخلا�ص بها ،لت�شجيع
املوظف�ين احلكوم�ين على ا�س��تخدامه ب��د ًال م��ن " "Telegramو""WhatsApp
وغريهما من تطبيقات الدرد�شة ال�شهرية.
ووفق�� ًا ملوق ع " "Zdnetالأمريكي فتم �إطالق التطبيق ،الذى �أطلق عليه ا�س��م "T c
 "hapجمان ًا على متاجر تطبيقات " "iOSو" "Androidالر�سمية.
وميكن فقط ملوظفي احلكومة الفرن�س��ية الر�س��ميني الت�س��جيل للح�ص��ول على ح�س��اب؛
ومع ذلك طرحت احلكومة الفرن�س��ية كود " "Tchapعلى من�ص��ة " "GitHubحتى
تتمك��ن املنظمات الأخرى من طرح �إ�ص��داراتها اخلا�ص��ة من " "Tchapلال�س��تخدام
أي�ضا .مت تطوير التطبيق ر�سم ًيا بوا�سطة "( "DINSICالإدارة امل�شرتكة بني
الداخلي � ً
ال��وزارات لنظام املعلومات واالت�ص��ال الرقمي يف الدولة) ،حت��ت �إ�رشاف ""ANSSI
(الوكالة الوطنية للأمن ال�سيرباين يف فرن�سا).

متقاطعة

مهني�� ًا :ال حتاول �أن ت�ؤلب الآخرينت �ض��دك ،فهذا
ل��ن يك��ون يف م�ص��لحتك ب��ل �س��ي�ؤدي اىل خل��ق
متاعب �أنت بغنى عنها
عاطفي�� ًا :ق��د تواج��ه بع���ض امل�ص��اعب وفق��دان
احليوي��ة والن�ش��اط ،الع�ص��بية الزائ��دة ال تنفع يف
معاجلة امل�شكالت مع ال�رشيك

امليزان

مهني�� ًا :تُتاح ل��ك فر�ص مه ّمة لكي حتق��ق �أرباح ًا
ع��ن طري��ق ن�ش��اطات حت ّبه��ا كال�س��فر والن��شر
والرتبية واالت�ص��االت والعالقات اخلارجية ،كما
الن�شاطات الفكرية
عاطفي ًا :من ال�رضوري اال�ص��غاء �إىل ر�أي ال�رشيك
�إذ لعله ذاق منك الأم ّرين

العقرب

مهني ًا :تختفي اليوم بع�ض االلتبا�س لكنك مدعو اىل
التفك�ير اجليد قبل الت��صرف ،احلظ يدعمك ويجعلك
تطل على م�شاريع منا�سبة
عاطفي ًا :تكون برفقة �أ�شخا�ص حمبطني ي�سعون �إىل
رفقتك على �أمل �أن متدهم بالقوة النف�سية واملعنوي
التي يحتاجون �إليه

القوس

مهني�� ًا :كل م��ن ت�أنى ح�ص��ل على مبتغ��اه .ها �أنت
حت�ص��ل على ما كنت تتمناه لتحقيق م�ستقبل واعد
وزاه��ر ،جن��اح تل��و �آخ��ر ،وتق�� ّدم ملح��وظ على كل
ال�صعد
ً
عاطفي��ا :حيات��ك العاطفي��ة غني��ة ،وجتعل��ك �أك�ثر
انفتاح ًا على اخلارج

الجدي

مهني�� ًا :رغب��ة �ص��ادقة م��ن قبل��ك جت��اه بع���ض
املت� ّرضرين من ت�رصفاتك ،وهذا يتطلب منك جر�أة
الفتة ،وحاول �أن تدر�س �أي مو�ضوع بعناية كبرية
قبل الإقدام على �أي خطوة
عاطفي ًا :ي�س��هل عليك �إي�صال ر�س��التك �إىل احلبيب
بدون ت�شويه او حتوير

الدلو
مهني�� ًا :حتت��اج اىل مواهب��ك الدبلوما�س��ية لتج��اوز
بع���ض االزمات الطارئة ،ال تنفع��ل وجتنّب التورط يف
النزاعات وال جتادل بقوة بل بليونة تامة
عاطفي ًا :تتعاطى مع م�س���ألة عاطفية غام�ضة وتنهمك
يف بع�ض ال�ش�ؤون التي ترتك �أثراً �سلبي ًا

العقم عند الرجال ..علماء يكتشفون "السبب المعرقل"
كت�ش��ف علم��اء ع��ن �أخط��اء يف احلم�ض الن��ووي ل��دى الفئران،
ميكن �أن تعيق احليوانات املنوية ،الأمر الذي من �ش���أنه �أن يقدم
�إجابات عن العقم يف �صفوف الب�رش ،ال �سيما لدى الرجال.
ووج��د العلم��اء �أن الفئ��ران امل�ص��ابة بالعق��م تفتق��ر �إىل "جني
�إ�ص�لاح" مه��م ،ي�س��مى  ،XRCC1وه��و ��ضروري لتنمي��ة
احليوانات املنوية و�ض��مان ارتفاع عدده��ا وحركتها ال�رسيعة
و�شكلها الطبيعي.
ومل يكن معروفا حتى وقت قريب مدى �أهمية اجلني XRCC1
خل�ص��وبة الرجال ،لكن درا�سة جديدة قام بها باحثون �صينيون

وجدت �أنه ال�شيء الوحيد الذي حدد جودة احليوانات املنوية يف
جمموعة من الفئران الذكور .ويقول اخلرباء �إن هذه االكت�شافات
ت�ستدعي �إجراء �أبحاث على الب�رش ،حيث ت�شري البيانات �إىل تزايد
ن�س��ب العقم عند الذكور يف خمتلف �أنحاء العامل ،وفق ما ذكرت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،االثنني.
وق��ال �أي��ه هوا ق��و ،الباح��ث يف كلي��ة ال�ص��حة العامة ب��وزارة
ال�ص��حة يف ال�ص�ين" :حتى التلف الب�س��يط يف احلم���ض النووي
يف احليوان��ات املنوي��ة الب�رشية ،ميك��ن �أن يقلل من اخل�ص��وبة
ويزيد من خطر الإ�ص��ابة ب�أمرا�ض الن�س��ل" .و�أ�ضاف" :الآن وقد

�أ�صبحنا نعرف �أن  XRCC1يلعب دورا مهما يف احلفاظ على
تكوي��ن احليوانات املنوي��ة الطبيعي لدى الفئ��ران ،يجب البحث
ع��ن عالج��ات حمتملة ميكن �أن ت�ص��لح هذا اجلني ل��دى الرجال
الذين يعانون من العقم".
وت�ص��درت املخاوف ب�ش���أن العقم عند الرجال عناوين ال�صحف
على م�ستوى العامل يف عام  ،2017عندما ن�رش باحثون بيانات
مروع��ة ت�ش�ير �إىل �أن عدد احليوانات املنوي��ة بني الرجال الذين
يعي�ش��ون يف الدول الغربية ،انخف�ض بن�س��بة  59.3يف املئة يف
ال�سنوات الأربعني املا�ضية.

الحوت
حت�س��ن الأو�ض��اع وح�ض��ورك الذهن��ي
مهني�� ًاّ :
ي�س��همان �إىل ح ّد كبري يف رفع قدراتك للتكيف مع
كل الأمور التي تطر�أ يف جمالك املهني
عاطفي�� ًا :ابتع��د ع��ن م�ض��ايقة ال�رشيك والت�س��بب
بالأذى له ،ف�أن��ت ال تدرك عواقب ما
تقوم به على الأطالق

