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AL-AYYAM

تأخير هبوط المركبة اليابانية
"هايابوسا  "2على الكويكب "ريوغو"

									
المصممة مي سالمة مع العارضات اللواتي قدمن أزياء من تصميمها.

(عدس���ة :يوسف الشايب)

نابلس تحتضن عرض الزي الشعبي الفلسطيني
كتب يوسف الشايب:
ثماني عش���رة عارضة قدمن ثمانية عش���ر ثوبًا تراثيًا مثلن
مدن ومناطق :القدس ،وش���عفاط ،ولفتا ،والخلي���ل ،ورام الله،
والبيرة ،وبئر الس���بع ،وبيس���ان ،وأريحا ،والمجدل ،وبيت دجن،
وطولكرم ،وثوب "الجنة والنار" المش���ترك ما بين القدس ورام
الل���ه ،من مجموعة جمعية إنعاش األس���رة وهنادي أبو خضير،
وذل���ك في مدينة نابلس ،أول من أمس ،بمناس���بة إحياء وزارة
الثقافة ليوم التراث الشعبي الفلسطيني ،تحت عنوان "أرضنا
هويتنا" بعرض للزي الشعبي الفلسطيني.
"ثوب نساء القدس صنع من المخمل الليلكي المطرز بخيوط
الذهب على ش���كل زهور ،عدا تأث���ره بالطراز التركي المعروف
باس���م (الصرمة) ،الذي كانت ترتديه الفتيات في مناس���بات
األفراح" ،كما أشار أسامة ملحس ،عريف الحفل.
وقال ملحس" :تمتاز أكمام ثوب ش���عفاط بعرضها الكبير ،ما
يس���هل ربطها ،وهذا ما تفعله النسوة عندما يقمن بأعمالهن
المنزلي���ة ،أو بعض األعم���ال الزراعية ،والزن���ار أو الجداد ،وهو
مبطن بقماش مقوى بعكس زنانير قرى أخرى في فلسطين".
وأضاف" :كان نسيج رام الله الشهير المعروف باسم الرومي،
ّ
ُينس���ج بالن���ول اليدوي ،وتطرزه النس���اء م���ن الكتان األبيض
لموس���م الصيف .وكان ذات الثوب ُيصبغ باألسود للشتاء .وقد

ُ
ُ
ّ
رز
ع���رف عن هؤالء النس���وة دقتهن في عد الخي���وط إلنتاج غ ٍ
ُ
منتظمة ،كما عرف عن نس���اء رام الله إدخالهن نقش الزهور
باستخدام الخيوط الحمراء والسوداء ،لكن الرغد النسبي الذي
ً
ُعرفت به المدينة عمن سواها منح نساءها قدرة شرائية وافرة
ّ
ّ
لشراء الكتان والحرير المخصص إلبداعاتهن الفنية ،واتخذنه
ُ
لحياكة أثوابهن ،حتى ذاعت ش���هرتهن ف���ي اقتناء األثواب
ّ
الفارهة .أما أثواب بئر الس���بع ،فلكل ث���وب حكاية ،فـ"الملون
من األسفل باألحمر للعزباء ،والملون للعروس ،واألزرق لألرملة،
أما إذا تطرز الث���وب األزرق بنقوش من الص���ور واألزهار أقرب
إلى البرتقالي والوردي ،فهذا يعن���ي أن األرملة تزوجت للمرة
الثانية".
وإضافة إلى عرض األزياء الرئيس���ي هذا ،اشتمل الحفل على
عروض ألزياء ش���عبية ّ
محدثة وعصرية ل���كل من المصممات:
مي س�ل�امة ،وداليا مصري ،وصمود جمالن ،وس���امية الرجوب،
كما اش���تمل على فقرة زجل ش���عبي لكل من إبراهيم الشنار
ود .محمود منصور قدما خاللها مقطوعات حول الزي الش���عبي
والثوب المطرز وارتباطه بالهوية الوطنية الفلسطينية ،وفقرة
لعرض األزياء الرجالية للطائفة السامرية.
وقدم���ت كل م���ن المصمم���ات س�ل�امة ،ومص���ري ،وجمالن،
والرجوب ،تنويعات على الزي الش���عبي باتجاه إما اس���تخدامه
في تصميمات عصرية ،أو محاكاة تصميمات لدول مجاورة في

"هوندا" تكشف عن أول تكنولوجيا
"للتقاطعات الذكية" في العالم
واش���نطن  -د ب أ :كشفت ش���ركة صناعة السيارات
اليابانية "هوندا موت���ور" عن تقنية جديدة للتقليل
م���ن احتم���االت الح���وادث ف���ي التقاطعات باس���م
"التقاطعات الذكية".
وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت ،في شباط الماضي،
برنامجًا قيمته مليون���ي دوالر لتطوير أول تقاطعات
ذكي���ة ف���ي العال���م .ويجري تطوي���ر ه���ذا البرنامج
بالتعاون م���ع حكومة مدين���ة "ماريس���فيل" بوالية
أوهايو األميركية ووكالة "درايف أوهايو" لتكنولوجيا
القيادة الذاتية التابعة للوالية األميركية.
تحمل التقنية التي تختبرها "هوندا" اسم "سيارة
لكل شيء" أو "في تو إكس".
وقد ثبتت "هوندا" كاميرات فوق أماكن لإلش���ارات
الضوئي���ة ف���ي أركان تقاط���ع الش���ارع الرئيس���ي
والش���ارع رق���م  5في مدين���ة "ماريس���فيل" ،ويمكن
لهذه الكاميرات التقاط س���يارات الطوارئ والمش���اة
والمخالفي���ن المحتملين لإلش���ارة الحم���راء من بعد
حوالى  100مت���ر أو من أحد مبان���ي المدينة ،وتحذر
السائقين الذين قد ال يستطيعون رؤية هذا الشخص
أو الس���يارة القادمة من خلف المباني أو من خلف أي
شيء يحجب الرؤية.
ونق���ل موق���ع "موت���ور ترين���د" المتخص���ص في
موضوعات التكنولوجيا عن كبير مهندس���ي قس���م
األبحاث والتطوير في فرع "هوندا" بالواليات المتحدة
الق���ول :إن هذه التقنية "س���تفعل كل م���ا ال يمكن

بالد الش���ام أو غيرها كمصر والمغرب العرب���ي أو حتى أوروبا،
أو إدخ���ال الخط العربي كعنص���ر إضافي م���ع التطريز ،ودون
إهمال توظيف الكوفية في لباس الفتيات ،حتى ثوب العروس
المطرز الذي قدمته الرجوب ،واختتم فيه الحفل.
وكان وزير الثقافة د .إيهاب بسيسو ،افتتح الحفل بكملة أكد
فيها أن "االحتفاء بالزي الش���عبي والثوب الفلسطيني يشكل
رس���الة صمود وحي���اة ،التطلع نحو مس���تقبل الحرية عنوانها
األس���اس ،ورس���الة بأن نكون هنا على أرض فلسطين ،رغم كل
محاوالت االحتالل اإلس���رائيلي في خلق وقائع على األرض عبر
االستيطان والحواجز واالنتهاكات اليومية بحق شعبنا".
وأضاف في الحفل ،بحضور محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب،
ورئي���س بلدية نابلس عدلي يعيش ،وعض���و اللجنة المركزية
لحركة "فتح" دالل س�ل�امة :االنتباه إلى أهمية التراث وأهمية
الثوب يكمن ف���ي ضرورة االنتباه إلى قوة اإليمان بمس���تقبل
فلس���طين وحريتها ،وبأنه رغم كل الصعوبات إال أن فلسطين
تحقق دائمًا رسالة االنتصار للحرية.
وق���ام كل م���ن بسيس���و والرج���وب بجولة على "األكش���اك"
المش���اركة في حفل إحياء يوم التراث الش���عبي الفلسطيني
في نابلس ،والتي توزعت محتوياتها ما بين مصوغات ومالبس
تراثي���ة ،ومأكوالت ش���عبية ،وصناع���ات ذات طاب���ع تاريخي
كالصابون النابلسي (صابون الزيت) ،وغيرها.

"سنابتش��ات" تراهن على المسلسالت
الحصرية للحد من تراجع مستخدميها

ألعينن���ا أو آذاننا عمله ،لذلك ف���إن هذه التكنولوجيا
تنقلن���ا إلى م���ا وراء كل ما يمك���ن أن توفره وحدات
االستشعار الموجودة في السيارات اليوم".
وبحس���ب "س���وي باي" ،فإن التقاطع ال���ذي يحتوي
عل���ى مبان يصل ارتفاعها إل���ى  5طوابق على جوانبه
األربعة ،كما أنه مزدحم بالعابرين المشاة نسبيًا ،وهو
ما يجعله "موقعًا مثاليًا" لالختبار.
ومنذ بدء اختبار ه���ذه التقنية قبل حوالى ثمانية
أش���هر أصدرت التقنية تحذي���رات لحوالى  200من
موظفي هوندا العاملين في مصنع تجميع سياراتها
في أوهايو ،والذين تم تزويد س���ياراتهم بشاش���ات
عرض تجارب االستخدام بعد البيع.
وقام���ت هوندا بتنزيل البيانات التي جمعتها هذه
الشاش���ات وأضافت خبرات موظفيها إلى تكنولوجيا
"في تو إكس".
ولم تح���دد الش���ركة اليابانية موع���دًا لوقف هذه
البرنامج التجريبي ،بعد عرضها للتكنولوجيا الجديدة
على مجموعة من الصحافيين والسياس���يين وبينهم
حاكم الوالية جون كايسش.
وبحس���ب موقع "موت���ور تريند" ،ف���إن تكنولوجيا
التقاطع���ات الذكية لن تس���تطيع التواص���ل إال مع
السيارات والش���احنات األحدث التي سيتم تزويدها
بتكنولوجي���ا "في .تو إكس" ،في حي���ن أن ما بين 80
أو  %90من الس���يارات الموجودة على الطرق حاليًا لن
تكون مزودة في هذه التكنولوجيا.

نيويورك  -أ ف ب :أطلقت "سنابتش���ات" ،أول من أمس ،مسلس�ل�ات خاصة
حصرية في محاولة جديدة لتعزيز هذه الش���بكة االجتماعية التي خس���رت
عددًا من مشتركيها في الربع الثاني من العام.
وكانت الش���بكة تعرض برامج حصرية لكن من إنتاج ش���ركاء لها .وهي لم
تكن مسلسالت درامية بل برامج إخبارية ورياضية وترفيهية.
وتخوض "سنابتش���ات" هذا الغمار الجديد مع مسلس���ل بوليسي بعنوان
"كالس أوف الي���ز" وآخ���ر كومي���دي بعنوان "كو-إي���د" وبرنام���ج لتلفزيون
الواقع يحمل اس���م "إندلس س���امر" من توقيع منتجي "كيبينغ آب ويذ ذي
كارداشيانز".
وقد صورت هذه المسلس�ل�ات بنس���ق يتالءم مع الهوات���ف الذكية وهي
تتسم بتوليف سريع مع انقسام للشاشة مرات عدة خالل الحلقات.
وس���يتمكن المش���اهدون أيض���ًا من تأدي���ة أدوار ش���خصيات في بعض
المسلس�ل�ات بفضل تقنية الواقع المعزز ،وفق بيان نش���رته "سنابتشات"،
أول من أمس.
وتعتزم الشبكة إنتاج مسلسالت عدة أخرى قريبًا تحت راية مشروع "سناب
أوريجينلز".
وفي الربع الثاني من العام الحالي ،أعلنت الشركة األم لخدمة "سنابتشات"
أن عدد مستخدميها اليوميين تراجع بنسبة  %2مقارنة مع الربع األول ليصل
إلى  188مليونًا .وهذا التراجع في عدد المس���تخدمين هو األول منذ إطالقها
في العام .2011
ومنذ اإلطالق ،لم تسجل أي أرباح .وهي تكبدت خسائر صافية بقيمة 353
مليون دوالر في الربع الثاني.

طوكي���و  -أ ف ب :أعلن���ت وكالة الفضاء اليابانية (جاكس���ا) ،أمس ،أن
ّ
المصممة لجمع ّعينات تفيد في فهم أصل تكوين
المركبة "هايابوسا"
المجموعة الشمسية ،س���تهبط على سطح الكويكب "ريوغو" بعد أشهر
من الموعد ّ
المقرر.
وأظهرت الص���ور والمعلومات األخيرة التي حص���ل عليها العلماء أن
ّ
س���طح هذا الكويكب أكثر ّ
تعرجًا مما كان ُيتوقع ،ولذا فإن عملية هبوط
ّ
المركبة غير المأهولة عليه س���تؤجل إلى "آخر كانون الثاني" على أقرب
تقدير ،بعدما كانت مقررة في آخر تشرين األول.
وتقض���ي ه���ذه المهمة ب���أن تالمس المركب���ة غير المأهولة س���طح
الكويك���ب من دون أن تصطدم بالحصى و"هو أمر صعب جدًا"؛ ألنه يبدو
أال مساحات منبسطة هناك ،بحسب يوسي تسودا المسؤول عن المهمة.

وحصل العلماء حتى اآلن على معلومات عن سطح الكويكب بعد إنزال
مسبارين ومختبر صغير عليه.
ّ
وقد حط المختبر األلماني الفرنسي "ماسكوت" ،وهو بحجم علبة حذاء،
على سطح "ريوغو" ،األسبوع الماضي ،بعد انفصاله عن "هايابوسا" ،وقد
درس السطح لمدة  17ساعة.
ّ
وقبل ذلك بعش���رة أيام ،حط مس���باران صغيران "مينرفا" على سطح
"ريوغو" وهما ينتقالن من موقع إلى آخر بقفزات طويلة ّ
يسهلها ضعف
جاذبية الجرم الصغير.
بدأت مهمة "هايابوس���ا" في الثالث من كان���ون األول من العام ،2014
وقد قطعت "هايابوس���ا" ثالث���ة مليارات و 200ملي���ون كيلومتر قبل أن
تصل إلى جوار الكويكب.

دراسة تكشف عالقة بين الرجفان
األذيـنـي وخطـر اإلصـابـة بـالخـرف
رويت���رز :قال باحث���ون :إن اإلصابة بنوع م���ن اضطراب ضربات
القل���ب يعرف بالرجفان األذيني قد يزي���د خطر إصابة المريض
بالخرف ،لك���ن يبدو أن عالج ه���ذه الحالة باألدوي���ة التي تزيد
سيولة الدم يحد من هذا الخطر.
ووجد فريق الباحثين في دراس����ة جديدة أن الرجفان األذيني يزيد خطر
اإلصابة بالخرف بنس����بة  40في المئة ،ويرفع خطر اإلصابة بالخرف الوعائي
والخ����رف المختلط بنس����بة تقترب م����ن  90في المئة .لكن الدراس����ة التي
نشرت في دورية طب األعصاب أفادت بأن المرضى الذين يتناولون عقاقير
مضادة للتجلط يقل لديهم احتمال اإلصابة بالخرف بنسبة  60في المئة.
وقالت موتس���و دينج ،كبيرة الباحثين في الدراس���ة من معهد
كارولينس���كا في س���توكهولم" :وجدنا أن المصابي���ن بالرجفان

األذيني قد يعانون تراجعًا أسرع في األداء اإلدراكي مثل التفكير
والتذكر ويكونون أكثر عرضة لإلصابة بالخرف مقارنة بغيرهم".
وأضافت" :الحظنا أن كبار السن الذين يعانون الرجفان األذيني
الذين يتناولون مسيالت للدم ،والتي تمنع تكون جلطات داخل
القل���ب وانتقالها إل���ى المخ ،كانوا أقل عرض���ة لإلصابة بالخرف
مقارنة بمن لم يتناولوا هذه العقاقير".
وف���ي حالة اإلصاب���ة بالرجفان األذيني ،يح���دث اضطراب في
اإلش���ارات الكهربائية بعضلة القلب ،ما ي���ؤدي الرتجاف القلب
ً
بدال م���ن انقباضه الع���ادي .ونتيجة لذلك ال يتح���رك الدم كما
ينبغي داخل القلب ،ما قد يؤدي إلى حدوث جلطات ربما تنتقل
إلى المخ وتسبب سكتة دماغية.

تش��ارليز ثيرون :أحيانًا أشك بقدراتي التمثيلية
لوس أنجليس  -د ب أ :قالت الممثلة األميركية تش����ارليز ثيرون:
إنها أحيانًا تشعر بالشك في قدراتها التمثيلية.
وأوضح����ت ثيرون ( 43عامًا) ،في حوار م����ع مجلة "آيلي" المعنية
ً
بأخبار المش����اهير والموضة" :كل مرة أب����دأ فيها عمال فنيًا ،أصاب
بالخوف ،أشعر بأنهم سوف يفصلونني ألنني ممثلة سيئة".
ويذكر أن ثيرون حصلت على جائزة األوس����كار أفضل ممثلة عن
دورها في فيلم "مونستر" عام .2003
وتحدثت ثيرون عن المعايي����ر المزدوجة في هوليوود ،وأهمية
تقديم الدعم للجنسين لتحقيق المساواة.
وقالت" :ف����ي حالة إخفاق فيلم م����ا ،إذا كان البطل ذكر يقولون:
ربما لم يكن الفيلم جيدًا ،وإذا كانت أنثي يقولون :إن الفيلم أخفق
بسببها ،هذا يجب أن يتغير".
وأضافت" :ش���ركات اإلنتاج مس���تعدة بصورة أكبر لتمويل
أفالم أبطاله���ا من الرجال ،أتعجب من ك���م القصص الجميلة
التي لم يتم تجسيدها بسبب خوف المنتجين من االستعانة

ببطلة وليس بطل".
وكش����فت ثيرون عن أنها لم تش����عر بالدهشة باالتهامات التي
وجهت للمنتج هارف واينس����تين ،بعد فضيحة التحرش الجنسي
التي هزت قطاع السينما في هوليوود العام الماضي.
ويش����ار إلى أن عدد من السيدات اتهمن هارفي بالتحرش بهن،
حيث تم القبض عليه في أيار  2018ثم اإلفراج عن بكفالة ،كما تم
فصله من شركته اإلنتاجية.
وقالت" :عندما أتذكر تجربتي معه وكيف ش����عرت حياله ،كانت
هناك أمور واضحة وليس افتراضات".
وأضافت ثيرون" :بصفتي أم لطفل����ة جميلة ،لدي نفس مخاوف
أي أم ،أريدها أن تكون بأمان وتستطيع أن يعيش حياتها بحرية".
ويش����ار إلى أن ثيرون لديه����ا ابن بالتبني يدعى جاكس����ون (6
أعوام) وابنة بالتبني تدعي أوجست ( 4أعوام).
ومن المقرر نش����ر الحوار في عدد المجلة لشهر تشرين الثاني،
الذي سوف يصدر في  23من الشهر الجاري.

تأجيل إعدام سجين أميركي طلب
ّ
بكرسي كهربائي
إبدال الحقنة القاتلة
واش���نطن  -أ ف ب :أرج���أت الس���لطات األميركية تنفيذ حكم
ّ
بكرس���ي كهربائي،
اإلعدام بس���جين طلب إبدال الحقنة القاتلة
بحسب محاميه.
وكان مقررًا تنفيذ الحكم بإدموند زاغورسكي البالغ من العمر  63عامًا ،مساء
ّ
أمس ،وقد صدر الحكم في حقه في العام  1984بعدما أدين بذبح رجلين.
لكن الس���لطات في والية تينيس���ي جنوب الواليات المتحدة
قررت تأجيل التنفيذ لدراس���ة طعن بالحك���م يرتكز على "عدم
حصوله على نصائح مناسبة" في المرحلة األولى من المحاكمة.
ّ
يحق له عل���ى األقل أن ّ
يقدم
وقررت محكمة االس���تئناف أنه

حججه حتى وإن كانت التهمة تبدو مثبتة عليه تمامًا.
إضافة إلى ذلك ،طلب محاميه من المحكمة الفدرالية ،أول من أمس،
ّ
أن ينفذ حكم اإلعدام بالكرسي الكهربائي وليس بالحقنة القاتلة.
ّ
وقال :إن الذين تنفذ بهم العقوبة بالحقنة يعيش���ون "الدقائق العشر
ّ
بالكرسي
إلى الثماني عشرة األخيرة من حياتهم في رعب تام" ،أما اإلعدام
الكهربائي ّ
فيسبب "ألمًا كبيرًا لكن لمدة  15ثانية إلى ثالثين فقط".
ّ
ّ
وما زالت والية تينيسي تشرع استخدام الكرسي الكهربائي في
اإلعدام ،لكنها لم تس����تخدمها فعليًا س����وى  14مرة من أصل 900
ّ
حكم إعدام منذ العام  ،2000ولم تستخدمها قط بعد العام .2013

إط�لاق المجموعة القصصية "اآلثار ترس��م خلفها أقدام �ًا" للراحل مهند يونس
كتبت بديعة زيدان:

						
الباكستاني بالل آصف يعمل على أرجوحته.

(أ.ف.ب)

أرجوحة "باكستانية" بعشرات آالف أقالم التلوين
كراتش���ي  -أ ف ب :يح���اول الباكس���تاني بالل آصف أن
يدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية بصنع أرجوحة
من عشرات آالف أقالم التلوين.
ّ
ينكب
في مش���غل بمدينة كراتش���ي جنوب باكستان،
ب�ل�ال على عمله مس���تخدمًا أداة تقطي���ع ،ليجمع األقالم
ّ
ّ
الفني الكبير
الملون���ة بعضها إلى بعض ،فيما ب���دأ عمله
يقترب من شكله النهائي.
ويقول لمراس���ل وكالة فرانس ب���رس" :هدفي ليس أن

أصنع أرجوحة فحس���ب ،بل أن تنط���وي على أكبر قدر من
اإلبداع".
وهو يأمل أيض���ًا أن بدخول موس���وعة غينيس لألرقام
القياسية مع حلول كانون الثاني  ،2019علمًا أنه يستخدم
ّ
ثالثين ألف قلم تلوين مقطعة إلى مئة ألف قطعة.
ّ
وفي حال نجح في مسعاه ،سيكون قد حقق حلمًا يراوده
من���ذ الصغر ،من���ذ أن بدأ بجمع أقالم تلوي���ن من مختلف
أنحاء العالم.

م���ا بي���ن رام الله وغزة ،وبمش���اركة عدد م���ن الروائيين وكت���اب القصة
والش���عراء ،أطلقت مؤسس���ة عبد المحس���ن القطان ،المجموعة القصصية
"اآلثار ترسم خلفها أقدامًا" للقاص الراحل مهند يونس ،والصادرة حديثًا
عن "األهلية للنشر والتوزيع" في العاصمة األردنية ّ
عمان ،وبالتعاون معها،
وه���ي المجموعة التي كانت لجنة تحكيم مس���ابقة الكاتب الش���اب للعام
 2017أشادت فيها ،وأوصت بطباعتها.
و"تميزت هذه المجموعة القصصية بمقاربتها لثيمة الموت عبر الغوص في
سرديات الفرد والجماعة ،في حيز سياسي معدوم األفق ،حيث تالمس القصص
الس���وريالية من جهة ،وأسلوب قصيدة النثر من جهة أخرى .وهي تتمتع بلغة
فنية واضحة تتوجها حبكة قصصية غرائبية غالبًا ما تبدو مبتكرة ،خاصة على
مس���توى البحث الذهني ،وحتى حين تبدو مباش���رة فإن هذه المباشرة تتحول
القص في هذا ّ
إلى أداة مساعدة على عوالم أكثر تحليقًا .موهبة ّ
النص واضحة،
والس���رد أنيق ومحكم ومقتصد ومفعم باإلحس���اس العال���ي ،وينم على تأمل
وجودي عميق ،وانتباه لعنصر الزمن بمعنييه الفلسفي والسردي" ،وفق ما جاء
في بيان لجنة الجائزة التي تمنحها "القطان" كل عامين مرة.
وما بي���ن "عائلة مؤقتة" و"الش���هيد المجهول" ،ثمة ح���وت يصفق باب
الغرفة بذيله في بح���ر مفقود ،وثمة صرخة وجلطة ومخاض وأمنية مؤجلة
وقصة حول الرجل الدب والسرطان والشيخ محمد طمليه ،وسنين من الملل
القاتل ،والندم ،والحلم بوقت آخر ،هناك فوق خش���بة مسرح الهالل األحمر،
حيث لم يكن هناك ،وحيث ال شيء مجانيًا.
س���امح خضر ،مدير متح���ف محمود درويش الذي احتضن األمس���ية في
رام الله ،أش���ار إلى أنها األمسية األولى التي يصدر فيها كتاب لن يوقعه
كاتبه ،متحدثًا عن الوجع الذي يحيط بأجواء أمس���ية إطالق هذه المجموعة
القصصية ،وهو الوجع الذي أوصل مهند يونس إلى هذه النتيجة.
ّ
وقدم الش���اعر علي مواس���ي قراءة في المجموعة ،مش���يرًا إلى أن "مهند
يونس يقول لنا في هذا المجموعة :إن التجربة أعم وأش���مل ،أرخص وأغنى
م���ن أن تحدد بهوية وجغرافي���ا ،فنجد المكان في غالبي���ة النصوص عامًا
غي���ر محدد على نحو دقيق ،والزمان كذلك .ل���ك أن تخمنه بما يحيل إليك،
وبمواقيت األحداث ،لكن ال زمن معلنًا ..والش���خصيات كذلك سيكون أغلبها
بال أس���ماء ،وبال اس���تفاضة في تصوير عوالمها الخارجي���ة ،فاألهم الباطن

الفنانة ريم تلحمي تقرأ نصًا من المجموعة.

مصدر فهم الخارج ومساءلته".
وأضاف مواس���ي :إن غالبية نص���وص مجموعة "اآلثار
ترس���م خلفها أقدامًا" تقوم على "الالمعقول الواقعي"،
وعلى "الغرائب���ي" ،ألن "ال معقول يحيطنا في كل لحظة
وحي���ن" ،مؤك���دًا أنه "ف���ي كل نص من نص���وص هذه
المجموعة ثمة سؤال فلسطيني ،كما تحضر غزة ،وأسئلة
الوطن بجرأة كبيرة" ،وهي "أسلوبيًا ليست كل نصوصها
قصصية ،أو سردية ،أو متنية ،فهناك نصوص تخلو من
العناص���ر التقليدية في التجني���س لما هو قصة ،حتى
يمكن اعتباره قصة القصيدة".
وقدمت هال الش���روف قراءة ش���عرية في المجموعة،
عبر قصيدة ترصد من خالله���ا انطباعاتها عن نصوص
المجموع���ة القصصي���ة لمهن���د يون���س ،أو تحاكيها
وصاحبها بشكل أو بآخر ،وهي التي قرأت ،من قلب قاعة
الجليل في المتح���ف ،برفقة الفنانة ريم تلحمي ورأفت
جمال نصوصًا من "اآلثار ترس���م خلفه���ا أقدامًا" ،فيما

ّ
قدم من غزة الش���اعر والكاتب غريب عس���قالني ،وهند
جودة ،ومحمد نصار نصوصًا أخرى ،ش���اركهم فيها من
جني���ن ،أحمد جابر ،الفائز بجائزة الكاتب الش���اب للعام
 2017عن فئة القصة القصيرة.
وتحوي المجموعة تسع وعش���رين قصة ،توزعت على
 111صفح���ة ،ضمتها دفت���ي كتاب بالل���ون األزرق ،من
تصميم زهير أبو ش���ايب ،فيما لوحة الغ�ل�اف للفنانة
الرومانية كرستين مبهاي كريست.
ومهند يونس م���ن مواليد آب  1994ف���ي غزة ،وتوفي
فيه���ا ف���ي آب  2017بعد أن وضع ح���دًا لحياته بطريقة
مأساوية ،ونشر العديد من المقاالت والقصص القصيرة
الالفت���ة ف���ي مج�ل�ات أدبية وعل���ى وس���ائل التواصل
االجتماع���ي ،وحص���ل على عدة جوائز رغم صغر س���نه،
ونش���رت له بعد رحيله مجموعة قصصية بعنوان "أوراق
الخري���ف" العام الماضي ،عن دار خطى للنش���ر في غزة،
برعاية وزارة الثقافة.

