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رياضة
شباب يطا يحلق في أجواء 

دوري المحترفين
ص 30

كتب يوسف الشايب:

"وللم���اء طع���م الم���اء" .. لعل ه���ذه العبارة تختص���ر اللوحات 
الراقصة المبهرة في عمل التونس���ية المبدعة نوال اسكندراني 
الراق���ص "إلى حد ماء"، وعرضته، مس���اء أول م���ن أمس، في قصر 
رام الله الثقافي، في افتت���اح مهرجان رام الله للرقص المعاصر 
2014، وتنظمه س���رية رام الل���ه األولى، حيث تجول���ت بنا ما بين 
تون���س، والبرازيل، وفرنس���ا، ومص���ر، وفلس���طين، التي حضرت 
بتاريخها وجغرافيتها المس���لوبة والجدار الذي يقس���م أرضها 
كما يوميات سكانها، وقضيتها ورموزها وأبرزهم الشاعر الكبير 
محم���ود درويش، وطقوس فرحه���ا وحزنها، حي���ث ال ماء يملكه 
الفلسطينيون من مائهم المستباح كما هي تفاصيل حيواتهم.

والعمل المده���ش بني دراميًا على حكايات الراقصين، التي 
انعكست في شكل حكايات راقصة، فالفلسطينية تشكو هم 
االحت���ال الذي يتحكم حتى في توقيت "االس���تحمام"، أو في 
"تدفق المياه للشرب من عدمه"، والمصري يشكو الماء الملوث، 
والفرنس���ية التي تتحدث ع���ن حالة ال مباالة ل���دى مجتمعها 
وغالبية األوروبيين بالمياه، إال عندما يقوم الرجال بغسل أطباق 
األكل، والتونس���ية التي تحلم بالمطر، والتونسي الذي يخشى 
زحف الصحراء إلى قلوب التونس���يين الخضراء، والبرازيل التي 
تؤكد قدس���ية الم���اء لدى أبناء ش���عبها، لتعكس في رقصات 
متقنة، لم تخل بعضها من نمطية لربما كانت ضرورية ليست 

لنا، بل لنقل صورة عنا وعن قضيتنا للغرب.

ب���دأ العرض برقص منفرد على خلفية فيديو لصحراء قاحلة، 
بينما رفاق���ه ورفيقاته في الفرقة على كراس���ي في الجانبين 
األيمن واأليس���ر، يبدون موتى أو ش���به موت���ى، وما إن يتدفق 
الماء إلى حيث اليباب، وتتفتح الوجوه على الشاشة العماقة، 
يخرج الراقصون من أكفانهم المستعارة إلى الحياة، فالماء هو 
الحياة، ومن هنا تتوالى اللوحات الراقصة معبرة عن قدس���ية 
الماء، وتش���ابكه بالسياس���ة، والدين، والعاق���ات العاطفية، 
وغيرها، انتهاء بمشهد دراماتيكي يجسد دون فذلكة، الصراع 
المتوق���ع على الماء، وكيف يملك األمر وحتى اإلذالل من يملك 
ق���ارورة الماء، في حي���ن يتجه البعض لعصر الش���عر الطويل 
لمعشوقاتهم لعله يقطر ماء يروي ما تبقى من حيواتهم التي 

لم يتبق منها الكثير.
العمل فيه الكثير من التأويل والذهاب في متاهات الخيال.. 
عمل فيه الرق���ص بمثابة قصائد، فالحكاية بالصورة العماقة 
ل���م تكن عبثية، بل كانت التغري���دة األولى في "تويتر" إحدى 
اللوحات، إن جاز التعبير، عبر تصوير الراقصة الش���قراء أسفل 
الم���اء ..  الع���رض "الفرجة" متع���دد المجاالت ت���راوح ما بين 
الموس���يقى والرقص والفيديو واألس���طورة، والتاريخ، وحتى 
عرض الوثائق، فكانت رس���الة الماء، وتنبؤات الحروب القادمة 
والطاحنة بحثًا عن قطرة من���ه، من فنانة عربية مرهفة، لعلها 
تخيلت كيف تتحول تونس الخضراء إلى صحراء، وكيف يلهث 

العرب خال عقود ليست بعيدة وراء سراب يليه سراب آخر.
اللوح���ات الراقص���ة في "إلى ح���د ماء" تت���راوح بين الرقص 

كفعل جمالي مغلف بش���يء من السياس���ة، خاصة في اللوحة 
التي تتحدث عن المربعات التي تضيف ش���يئًا فش���يئًا وهي 
تشير الى القضية الفلس���طينية كمعطى انساني ووجداني، 
فم���ن خال الوثائق المعلنة بالفيديو تبدو العاقة بين األرض 
حاضن���ة المياه وأهلها األصليين وبي���ن الماء الذي يتدفق من 
بين الصخور ترميزًا لإلصرار على العودة إلى يافا، وعكا، والبروة 
بلد محمود درويش، وإلى تحطيم الجدران، وقرع خزانات ليست 

فارغة.
وعن عملها قالت اس���كندراني: إنه يشكل نظرة أخرى للفن .. 
رغب���ت في دمج عديد التعبيرات الفني���ة .. ارفض الحدود بين 
الفنون وبين الدول، وأؤمن بأن الفكرة تأتي وحدها وبتلقائية.. 
ثمة خطاب جمالي وخاصة فيما يتصل بموضوع فلسطين  ..أنا 
أحكي عن الماء كما أحسه وال أطرح أجوبة.. فكرة العرض جاءت 
الع���ام 2010 في رام الله، حيث عش���ت معاناة الفلس���طينيين 
بس���بب سيطرة االحتال اإلس���رائيلي على مياههم .. تحدثت 
مع مدي���ر مهرجان رام الله للرقص المعاصر خالد عليان، فكان 
اإلنتاج المشترك ما بين فرقة س���رية رام الله األولى وفرقتي، 
وب���دأت التحضيرات الفعلي���ة له منذ الع���ام 2010، وهو عمل 
تونس���ي فلسطيني مشترك، بمش���اركة راقصين وفنانين من 
تونس، وفلسطين، ومصر، والبرازيل، وفرنسا، وبلجيكا، وغيرها 
.. أردت إيص���ال رس���الة واضحة ب���أن الماء هو عن���وان الحرب 
القادمة في العالم.. هذا العرض يس���عى لقراءات مختلفة من 

المستقبل، الذي ال نتمناه قاتمًا كما نتوقعه.

 من عرض "إلى حد ماء" للتونسية نوال اسكندراني.  )عدسة: وفا(

حضور فلسطيني الفت في افتتاح مهرجان رام الله للرقص المعاصر

"إلى حد ماء" لنوال اسكندراني .. حكايات راقصة 
وصراع على قطرة ماء ولو من شعر امرأة !

 دراسة: الملتحون يبدون أجمل بين حليقي اللحى
س���يدني - د ب أ: أظهرت دراس���ة أس���ترالية أن الشخص 
الملتحي يبدو أكثر وسامة عندما يكون بين حليقي اللحية.

وعرض الباحثون من جامعة نيو س���اوث ويلز األسترالية 
خال الدراس���ة التي تنش���ر اليوم في مجل���ة "بايولوجي 
ليترس" التابعة لألكاديمية الملكية للعلوم في بريطانيا 
صور رجال ذوي لحية مختلفة الدرجة من الكثافة على 213 
رج���ا و 1453 امرأة عبر اإلنترن���ت وكان على هؤالء الرجال 

والنساء أن يقيموا درجة جاذبية الرجال أصحاب الصور.
وكان ه���ؤالء الرجال والنس���اء قد ش���اهدوا قبل عملية 
التقييم سلس���لة من صور رجال ملتحين أو رجال حليقي 

اللحية.
تبي���ن للباحثين أن غير ذوي اللحية حصلوا على درجات 
جيدة أثناء التقييم عندم���ا كان المتطوعون للتقييم قد 

شاهدوا قبل ذلك صور رجال ملتحين.
أما المقيمون الذين ش���اهدوا قب���ل التقييم صور رجال 
حليقي اللحية فلم ينجذبوا كثيرا للرجال أصحاب اللحية.

وحص���ل الرجال الملتح���ون على درج���ات تقييم جيدة 

عندم���ا كان المقيمون قد ش���اهدوا قب���ل التقييم صورا 
لحليقي اللحية.

واس���تنتج الباحثون من نتائج الدراسة أن اللحية تكون 
أكثر جاذبية عندما تكون أقل في محيطها.

كما تبين للباحثين أن النس���اء أعطي���ن درجات تقييم 
جي���دة لصاحب اللحية عندما كانت هذه اللحية ش���بيهة 
بلحية شريك حياتهن في حين أن تشابه اللحية مع لحية 

آبائهن لم يلعب دورا في التقييم.
وأعطى المتطوعون أصحاب اللحية إجماال درجات أفضل 
من غير الملتحين، ولكن الباحثين أشاروا في هذا السياق 
إلى أن هناك حتى اآلن خافًا بش���أن م���ا إذا كانت اللحية 

تزيد من جاذبية وجه الرجل أم تقلل منها.
وقال الباحثون إن دراس���ات مختلفة في الماضي وصلت 
إلى نتائج متباينة في هذا األمر ورجحوا أن يكون الس���بب 
ف���ي ذلك ه���و أن تكون هذه الدراس���ات ق���د أجريت في 
ثقاف���ات تختلف فيها النظ���رة إلى أصح���اب اللحية من 

ثقافة إلى أخرى.

مشكلة القطط الشاردة تتفاقم في واشنطن 
واشنطن- أ ف ب: تنتشر القطط الشاردة في حي إكينغتون 
السكني في واشنطن وتستفيد مارتي كينغ من الوضع ألنها 
أصبحت على مر السنين خبيرة في اإلمساك بالقطط الشاردة.

وتنادي مارتي كين���غ وهي تنصب أربعة فخاخ تحتوي على 
مأكوالت هررة "تعال إلى هنا يا صغيري".

وهي ش���رحت لوكالة فرانس برس أنه "من السهل اإلمساك 
بالقط���ط إذا كانت جائعة وهي لم تقع في فخ من قبل ... لكن 
بعض الهررة داهية، وأنا أحاول أن أمس���ك بأنثى منذ سنتين 

ولم أفلح بعد".
وفي أقل من 20 دقيقة، وقع هر صغير رمادي اللون في الفخ. 

وهو سيسلم إلى طبيب بيطري لتعقيمه أو إخصائه.
وينتش���ر في الوالي���ات المتحدة 50 مليون قط ش���ارد، في 
مقابل 95,9 مليون قط أليف، بحس���ب المنظمة غير الحكومية 
"هيومين سوس���اييتي أوف ذي يونايتد ستايتس" المعنية 

بالرفق بالحيوان والتي تتخذ في واشنطن مقرا لها.
وجرت الع���ادة طوال عقود على اإلمس���اك بالقطط والقضاء 
عليها. لكن الممارسات قد تغيرت في واشنطن خال السنوات 
األخيرة وباتت الحيوانات تعقم قبل إفاتها، في إطار البرنامج 
المعروف ب���� "ت���ي ان آر" )تراب-نيوتر-ريتورن أي اإلمس���اك 

والتعقيم واإلفات(.
وشرح س���كوت جاكوبو نائب رئيس المنظمة لوكالة فرانس 
برس "هدفن���ا هو تعقيم جميع القطط الش���اردة لكي تندثر 

شيئًا فشيئًا".
ويس���ود اإلجماع على أن األعداد الزائدة من القطط الشاردة 
تش���كل مش���كلة، غير أن البعض يعتبر أن تعقيمها ال يكفي 

وينبغي باألحرى قتلها.
وبالنس���بة إلى محبي الطيور، يهدد انتشار القطط الشاردة، 

مخصية كانت أم ال، خطرًا على حياة العصافير.
وه���م يس���تندون إل���ى دراس���ة مش���تركة بي���ن معه���د 

إنس���تيتوت"  بايولوج���ي  كونسرفايش���ن  "سميثس���ونيين 
والخدمة األميركية للصيد والحياة البرية نشرت نتائجها في 
مجلة "نيتشر" س���نة 2013 وبينت أن القطط الشاردة تتسبب 

بنفوق ما يعادل 2,4 مليار طير و12,3 مليار حيوان ثديي.
وكش���فت مراكز مراقب���ة األمراض والوقاية منها )س���ي دي 
س���ي( أن "القطط هي أكث���ر عرضة لداء الكلب ف���ي الواليات 

المتحدة" من الكاب.
ويعتب���ر آخ���رون أن القط���ط الش���اردة تنق���ل األم���راض 

والطفيليات.
وأك���دت جمعية "أمريكان بيرد كونسرفنس���ي" التي تعنى 
بالرف���ق بالطيور في عريض���ة وجهت في كان���ون الثاني إلى 
س���الي جويل وزي���رة الداخلية األميركي���ة أن "الطريق اآلمنة 
الوحيدة لحماية األنواع البرية والبشر هي القضاء على القطط 

الشاردة".
واعترف���ت إليزابيث هولتز محامية مجموعة "آلي كات آاليز" 
الت���ي تؤيد تعقي���م القطط ب����أن "هذه المس���ألة تثير جداًل 

محمومًا".
وهي قدمت مثل مدينة جاكس���نفيل ف���ي فلوريدا )جنوب 
ش���رق الواليات المتح���دة( لتبرهن نجاح سياس���ة التعقيم، 
مذكرة بأن عدد القطط التي اس���تقبلت في الماجئ وخضعت 
لتقنية الم���وت الرحيم انخفض بش���كل ملح���وظ منذ إطاق 

برنامج التعقيم في العام 2009.
وقالت متأسفة "ال تزال مدن كثيرة تمسك بالقطط وتقضي 
عليها، غير أن عدد القطط الشاردة ال ينخفض في هذه المدن".

وفي واش���نطن وحدها، يتم كل سنة اإلمساك بحوالي ألفي 
ه���ر وتعقيمه وتلقيحه قب���ل إفاته مع وضع ق���رط في أذنه 
للتعرف عليه في إطار برنامج "هيومين سوس���اييتي أوف ذي 
يونايتد ستايتس" الذي يعول على الكثير من المتطوعين من 

أمثال مارتي كينغ.

»يا حاللي يا مالي« لعساف  يتخطى 
المليون مشاهد بعد ثالثة أيام من عرضه

حقق النجم الفلس���طيني محمد عس���اف، محبوب العرب نجاًح���ا جديًدا في 
مس���يرته الفنية، حيث تجاوز مش���اهدة فيديو أغنيته الجديدة »يا حالي يا 
مالي« على موقع »يوتيوب« أكثر من مليون مش���اهد خال 3 أيام فقط من بدء 

عرضه يوم الخميس الماضي.
واقترب رقم المشاهدين مساء امس من نحو المليون ونصف المليون.

وقال عس���اف«  عبر صفحته الش���خصية بموقع التواصل االجتماعي »فيس 
ب���وك« : الكليب يحتل المرك���ز األول على تطبي���ق Anghami لألغاني األكثر 
إعجابًا واس���تماعًا وتحميًا، مش���يرًا إلى أن الكليب يتصدر األكثر انتشارًا على 

الموسيقى باليوتيوب في العديد من الدول العربية.
يش���ار إلى أن أغنية »يا حالي يا مالي« كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان 

رواد رعد، وصورها تحت إدارة المخرج دافيد زّعني.

النرويج ستعيد للصين نسخة 
من فيلم كان يظن أنه فقد 

أوسلو - أ.ف.ب: س���تعيد النرويج للصين نسخة من أحد أفامها الكبيرة كان 
يظن أنه فقد يحمل عنوان "كهف العناكب" )1927(، على ما كش���فت المكتبة 

الوطنية النرويجية.
وتأت���ي إعادة هذا الفيلم الصامت الذي س���لم، ام���س، في بكين في حين ان 
العاقات الدبلوماس���ية مجم���دة بين البلدين منذ منحت جائزة نوبل للس���ام 

للمعارض الصيني ليو شياوبو.
وقد قامت المكتبة الوطنية النرويجية بجرد بكرات أفامها القديمة )9 آالف 
بكرة( في العام 2011 ووجدت نس���خة من فيلم "بان س���ي دونغ" وهو أول فيلم 
صيني عرض في الباد. ويبدو أنها النسخة األخيرة المتبقية من هذا الفيلم.

و"بان س���ي دونغ" الذي رمم قبل إعادته إلى هيئة المحفوظات الس���ينمائية 
الصينية مقتبس من الرواية الشهيرة "رحلة إلى الغرب" لو تشنغن.

وه���و يروي قصة راهب كلفه إمبراطور بالعثور على نصوص بوذية مقدس���ة 
لكن سبع جنيات خطفنه تبين أنها أرواح عناكب آكلة للحوم.

وعرض هذا الفيلم في أوسلو للمرة األولى سنة 1929.
وق���د أثار منح جائزة "نوبل" للمعارض ليو ش���ياوبو الذي تعتبره الس���لطات 
الصيني���ة "مجرما" اس���تياء بكين التي قطع���ت االتص���االت الثنائية رفيعة 

المستوى مع النرويج منذ ثاث سنوات ونصف السنة.

سرقة خصلة شعر ومقتنيات 
أخرى عائدة لنابليون في أستراليا

س���يدني - أ.ف.ب: ذكرت الشرطة األسترالية، امس، ان خصلة شعر لنابليون 
وقطعا أخرى "ال تقدر بثمن" سرقت من متحف أسترالي يضم مجموعة جمعها 
مقربون من اإلمبراطور الفرنسي عندما كان منفيا الى جزيرة القديسة هيانة.

ودخل اللصوص إلى المبنى الواقع على شبه جزيرة مورنينغتون في مقاطعة 
فيكتوريا على ما أوضحت الشرطة مشيرة الى ان عملية السرقة أتت بناء "على 

طلبية" تقدم بها جامع تحف.
وجاء في بيان الش���رطة ان "بين القطع المسروقة خاتما وقادة تحوي خصلة 

من شعر نابليون ووشاحا كتب عليه نابليون في العام 1815 وعلبة تبغ".
ودخل اللصوص عبر حمام المتح���ف المقام في دارة "برايرز بارك" القديمة. 

ووقعت عملية السرقة مساء الخميس الماضي.
وق���د انجز هذه المجموعة ورث���ة البريطاني الكس���ندر باكومب الذي التقى 
نابليون على جزيرة القديسة هيانة في جنوب المحيط األطلسي حيث توفي 

اإلمبراطور الذي نفاه اإلنكليز، في الخامس من أيار 1821.

دراسة حديثة: المستويات الضعيفة من السكر
ر صفو العالقة بين األزواج 

ِّ
 في الدم تعك

واش���نطن � أ. ف. ب: اظهرت دراس���ات حديثة اجراها باحثون 
اميركي���ون ان مع���دالت ضعيفة من الس���كر في ال���دم تجعل 
االشخاص المتزوجين اكثر غضبا، ما يزيد خطر العدائية لديهم 

وبالتالي يعكر صفو العاقة بين االزواج.
وتظهر هذه الدراس���ة كيف ان مجرد الش���عور بالجوع الناجم 
عن مس���تويات متدنية من الغلوكوز في الدم يمكن ان يتحول 
الى عامل توتر وخافات بين االزواج وصوال حتى الى العنف، على 
ما اكد براد بوش���مان اختصاصي علم النف���س في جامعة والية 
اوهايو )شمال الواليات المتحدة( المعد الرئيسي لهذه االعمال 
التي نش���رت نتائجها في تقارير االكاديمية االميركية للعلوم 

في عددها للفترة الممتدة بين 14 و18 نيسان الحالي.
كذلك تظهر هذه الدراس���ة التي اجريت على 107 من االزواج 
عل���ى م���دى 21 يوما ان قياس مس���توى الغلوكوز ف���ي الدم في 
آخر اليوم س���مح بتوقع درجة الغض���ب لدى كل من االزواج تجاه 

شريكه.
ولقياس درجة هذا الغضب، اعطى الباحثون لكل مشارك دمية 

فودو من شأنها ان تمثل شريكهم، اضافة الى 51 دبوسا.
وف���ي آخر كل ي���وم، كان كل م���ن الزوجين يغ���رس عددا من 
الدبابي���س في الدمية تبعا لدرجة الغضب الذي يش���عره حيال 
الش���ريك اآلخر. وكان كل ش���خص بمفرده عندم���ا اطلق العنان 
لمكنونات نفس���ه وصب جام غضبه على الدمى، ثم قام بتدوين 

عدد الدبابيس التي استخدمها خال نوبة الغضب.
وفي الوقت عينه، تعين على كل فرد قياس مستوى السكر في 

الدم لديه قبل الفطور وقبل الخلود الى النوم ليا.

واظهرت النتائج انه كلما كان مستوى السكر ادنى، كلما كان 
عدد الدبابيس المزروعة في الدمى اعلى.

كذلك فإن الرابط بين مستوى السكر في الدم ودرجة الغضب 
بق���ي حتى م���ع االخذ في االعتبار مش���اعر الرض���ا التي يبديها 

الثنائي تجاه زواجهما.
فف���ي نهاية االيام ال�21، دعي االزواج الى الخضوع الختبار ثان 
قام على الضغط على زر باس���رع وقت ممك���ن عند ظهور هدف 

احمر على شاشة جهاز كمبيوتر.
وكان للفائ���ز في كل ثنائي حرية اخضاع ش���ريكه الى ضجيج 

قوي جدا يحدد درجة قوته ومدته.
واظه���رت النتائج ان اولئك الذين كان لديهم معدالت س���كر 
منخفضة في الدم كانوا يطلقون االصوات االعلى لفترات اطول.

وفي النهاية، كشف اختبار آخر اجري ضمن الدراسة عينها ان 
االش���خاص الذين زرعوا عددا اكبر من الدبابيس في الدمى كانوا 
ايضا اولئ���ك الذين اخضعوا ازواجهم لمس���تويات صوت اعلى 
ولفترات اطول. ويمكن تفس���ير هذه الظاه���رة بكون الغلوكوز 
يعتبر الوقود الرئيسي للدماغ وبأن درجة السيطرة على النفس 
وضبط مشاعر الغضب والنزعة العدائية لدى االشخاص تتطلب 

الكثير من الطاقة، بحسب العلماء.
واش���ار البروفس���ور بوش���مان الى ان "الدماغ ال يتعدى ال�%2 
من وزننا لكنه يس���تهلك 20 % من س���عراتنا الحرارية"، ناصحا 
جميع االش���خاص الذين يخططون للتحدث بمواضيع خافية مع 
ازواجهم "التحقق من انهم ليس���وا جائعين" قبل القيام بمثل 

هذه الخطوة.

مدينة سويدية تعتمد طريقة الدفع بواسطة كف اليد 
ستوكهولم - أ.ف.ب: بات التعرف على الشخص بواسطة كف 
اليد تقنية س���ائدة للدفع في مدينة لوند الصغيرة الواقعة في 
جنوب الس���ويد، على ما كشفت جامعة الباحث الذي ابتكر هذه 

التقنية.
وأصب���ح حوالي 15 متج���را ومطعما في المدينة م���زودا بآالت 
تص���ور األوعية الدموية في اليد م���ن تصميم طالب في جامعة 
لون���د خطرت على باله هذه الفكرة عندم���ا كان ينتظر دوره في 
الصف ليدفع. ويلجأ نحو 1600 ش���خص له���ذا النظام الذي هو 
أسرع وأكثر أمنا من وسائل الدفع التقليدي باألموال النقدية أو 

البطاقات المصرفية، على حد قول مخترعه.
وش���رح فريدريك اليفان���د الطالب في الهندس���ة الصناعية 

ومؤس���س هذه الشركة الناش���ئة، إن "طريقة انتش���ار األوعية 
الدموية في كف اليد هي فريدة من نوعها عند كل شخص، ومن 

شبه المستحيل التحايل على هذه التقنية".
وتابع قائا، "جمعنا كل األطراف المعنية بهذه المس���ألة، من 
المصارف والمتاجر إلى الزبائن. وكان األمر معقدا بعض الشيء".
وبغية استخدام هذه التقنية، ينبغي على الزبائن أن يقصدوا 
متج���را يس���تخدم آلة التعرف عل���ى كف الي���د وتصوير الكف 
ثاث مرات وتقديم رقمي الضم���ان االجتماعي والهاتف. وهم 
يتلقون عبر رسالة نصية رابطا يسمح لهم بفتح حساب موصول 
بحسابهم المصرفي الذي تسحب منه المبالغ المصروفة مرتين 

في الشهر.

"تنين الجليد" تختتم رحلتها 
االستكشافية لقارة انتاركتيكا

ش���انغهاي � ش���ينخوا: رست س���فينة البحث وكاسحة 
الجليد الصينية ش���يلونغ )تنين الجليد( في شانغهاي، 
امس، لتنه���ي رحلتها االستكش���افية العلمية الثاثين 

للقارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا.
 وأنجز أفراد الطاقم ال�257 ، 30 مهمة علمية و15 مهمة 
امداد اخرى خال رحلتها التي استمرت 160 يوما، وغطت 
اجمالي 32 الف ميل بحري، حسبما قال ليو شون لين كبير 

العلماء وقائد الفريق. 
وخ���ال الرحلة االستكش���افية، أق���ام الفري���ق محطة 
تايش���ان لتكون رابع قاعدة ام���دادات وبحوث صينية في 
القارة. وعلى ارتفاع 2600 متر، تقع تايش���ان بين محطتي 
تشونغشان وكونلون الصينيتن. كما اختار الفريق موقعا 
لمحطة اخرى جدي���دة. وبينما كانت تج���ري تحقيقاتها 
العلمية، وصلت ش���يلونغ الى دائرة العرض 75.20 درجة 

جنوب���ا، وهو ابعد مكان جنوبي تصال اليه مركبة صينية. 
واجرى العلماء على متن الكاسحة ابحاث تتعلق بتحركات 
طبقة الجلي���د واثار التغير المناخ���ي على طبقات االرض 
والكش���ف عن الثلوج بالرادار. وجمع���وا 582 قطعة حجر 
نيزكى من القارة، ليرتفع اجمالي عدد تلك االجس���ام الى 

 .12035
وفي طريق عودتها الى الصين، امضت شيلونغ 10 ايام 
في البحث عن الطائ���رة الماليزية المفقودة ام اتش 370 
في جن���وب المحيط الهندي. كما اجت���ازت مركبة البحث 
الصينية ثلوج البحر الكثيفة بعد اجائها 52 ش���خصا من 
سفينة اكاديمك شوكالسكي الروس���ية العالقة. وكانت 
الصي���ن أطلق���ت أول رحاتها االستكش���افية الى القارة 
القطبية الجنوبية في ع���ام 1984 وأقامت بالفعل محطات 

تشانغتشنغ وتشونغشان وكونلون.  

رياضة
برشلونة تحت مقصلة كالسيكو 

الكأس امام الريال .. الليلة 
ص32
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 سكندراني بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل  اللنوال’ الى حد ماء‘

 ومضة جمالية حالمة وصرخة فلسطينية تصدح بالماء قيمة ومقاما

 

 

والموسيقى محض خيال .. الماء أصل الحكاية:  ـ شمس الدين العونيتونس
.. ما ىذا الضوء المتدفق من الرقص

؟ ..ما ىذا الممعان
تمك ىي محنة الكائن 

… األرض من ماء 
.. ولمماء ألف سؤال

.. …ويطل غناء الطفل في حيفا محفوفا بالنكبة والنكسة ومشتقات ال
األمل 

.. وىل قمنا باألمل
.. وبالرقصة الباذخة.. ايتيا األجساد المأخوذة بالدىشة 

.. أعيدي لنا الموال
ولعل في وقوفنا  .. فمعمنا من حمم نقف 
.. ما يغني عن الكالم
’ ماء..…الى حد‘والكالم يظل كالما 

 ..…
والشعر .. عمل فيو الرقص بمثابة الكممات ..عمل فيو الكثير من التأويل والذىاب في متاىات الخيال‘ ماء …الى حد‘ 

انيا التغريدة التي تنطمق منيا آلة ..تبدأ الحكاية بالصورة العمالقة في الخمفية الركحية حيث الجفاف وقد عبث باألرض..أيضا
تقنيات المعب بالصورة عبر ..كممات لمتاريخ ومن التواريخ..وثائق..رقص..موسيقى..ىذا العمل الفرجوي متعدد المجاالت 

نوال اسكندراني بدت في ىذا العرض كطفمة ..الى الماء..فنانة حالمة بالجرح العربي في وطن من الماء..ثم ماذا..الفيديو
اتخذت من الماء تيمة لمقول بالتفاصيل وبالشجن العربي وبما ..حالمة بالمياث خمف الصدى المتكسر في آنية الزمن الموجوع

..  بفمسطين رام اهلليعتمل في الفؤاد الفمسطيني الذي ليا معو حكايات ووشائج قديمة تمتد الى دورات سابقة لميرجان 
لوحات ..قدمت ومضة حالمة او لنقل صرخة تصدح بالماء قيمة ومقاما.. دقيقة 75ىذه الطفمة وفي ىذا العمل الذي كان في 

راقصت تمجد القول بأىمية الماء وتراوح بين الرقص كياجس جمالي يقول مثمما تقول الكممات وتشير الى القضية الفمسطينية 
كمعطى انساني ووجداني ومن خالل الوثائق المعمنة بالفيدي وتبد والعالقة الشعرية بين األرض حاضنة المياه واألىل الطيبين 

انيا نوال اسكندراني في ىذا الضرب الفني ..وبين الماء الذي ينحت مجاريو في الصخور قوال بالقوة والتدفق واالصرار والخصب
.. وعودة الوعي بالماء كقيمة وأصل وحياة.. عودة الناس الى أوطانيم..عودة األرض الى أىميا..والجمالي وىي تبشر بالعودة
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 حيث تتواصل األنشطة 2013/2014 وضمن الموسم الثقافي الجديد 2013 نوفمبر 16كان ىذا العرض مساء يوم السبت 
والفعاليات الثقافية والفنية بالمركز الثقافي نيابوليس بنابل وذلك باشراف المندوبية الثقافية بنابل التي تنتظم نشاطاتيا الثقافية 

وفق مسارات تتصل باألدب والفنون التشكيمية والسينما والموسيقى وذلك بالتعاون والدعم لعدد من الجمعيات والفعاليات 
. الثقافية بالجية 

المركز الثقافي نيابوليس يواصل ضمن ىذه المسارات الثقافية والفنية وبرؤية متجددة لألبعاد الثقافية واالبداعية وذلك من 
خالل البرنامج العام الذي تديره وتشرف عميو المديرة ندى بن نصر التي أفادتنا بعدد من المشاريع والبرامج الثقافية التي 

… يتم االعداد ليا ضمن فضاءات المركز الذي نحت تقاليده الثقافية ضمن االلتقاء االبداعي بين عدد من الفنون ‘…
والفن بيذا … أمسية فنية استعراضية راقصة فييا المتعة والتأمل والنظر ’ ماء…الى حد‘وفي ىذا االطار الثقافي كان عرض 

.. يظل مجاال لالضافة واالبداع.. المون 
ىذا العمل الفني لنوال اسكندراني يندرج ضمن تجربة ثقافية عممت عمييا مديرة المركز الثقافي منذ فترة خالل نشاط المؤسسة 

الثقافية التي أدارتيا سابقا وىي دار الثقافة بتازركة وتتمثل في فعاليات ثقافية مشتركة وتعنى بالتراث والفنون واالبداع 
.. وبالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية المعنية ونذكر بالخصوص التظاىرة المشتركة مع الفمسطينيين ومع اليمنيين

أنا أرغب في دمج عديد التعبيرات الفنية وارفض ..ىي نظرة أخرى لمفن..‘وعن ىذا العمل تقول المخرجة نوال اسكندراني 
ىناك ..السينوغرافيا استعمميا جماليا والفيديو وسينوغرافيا مستعممة كثيرا في أوروبا..والفكرة تأتي لوحدىا وبتمقائية.. الحدود

فكرة العرض جاءت ..أنا احكي عن الماء كما أحسو وال أطرح أجوبة ..فمسطينخطاب جمالي وخاصة في ما يتصل بموضوع 
 في رام اهلل حيث عشت معاناة الفمسطينيين ورأيت في كل دار خزان ماء وتحدثت مع مدير ميرجان رام اهلل 2010سنة 

 وبعد االنتفاضة وعاد 1999شاركت سنة  ..فمسطينلمرقص المعاصر فكان االنتاج المشترك عمما اني أتردد كثيرا عمى 
الماء ه وعنوان ..في رام اهلل 2014 ونشارك بعرضنا ىذا سنة 2013سنة ’ ىرسمة‘ وكان عرض 2006الميرجان سنة 

ىذا العرض يسعى لقراءات مختمفة من المتقبل وىذا طموحنا ..الحرب القادمة وفي تونس كان لدينا تخوف من نقص المياه
…’  الثقافي واالنساني الذي نصب واليو

لقد تم تقديم ىذا العمل االبداعي لنوال اسكندراني لتتواصل التجربة الثقافية ويطمع الجميور عمى تفاعالتيا وألوانيا وأشكاليا 
. ومضامينيا 

مرة أخرى يضرب المركز الثقافي نيابوليس موعدا مع االبداع في عمل ثقافي بمشاركة عربية وايطالية ضمن التواصل الثقافي 
 ..وكذلك تناغما مع فنون الفرجة ومشتقاتيا الفنية والوجدانية
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 عرض راقص بمهرجان الحمامات الدولي في تونس يبرز أزمة المياه
JULY 19, 2013 

بعرض فني  تونس ( رويترز: أطلقت مجموعة من الراقصين العالميين مهرجان الحمامات الدولي فيتونسالحمامات )
 راقص يلقي الضوء على نقص المياه في األراضي الفلسطينية وفي العالم.

للمهرجان الثقافي في مدينة الحمامات الساحلية التونسية يوم األربعاء  94عنوان العرض الذي اطلق الدورة السنوية 
 ’.الى حد الماء‘موز( كان يوليو ت 71)

وأثناء العرض الراقص تحدث الراقصون الذين جاءوا من األراضي الفلسطينية وتونس والجزائر ومصر والبرازيل عن 
 مشكالت نقص المياه في دولهم.

سية دقيقة وتضمن فقرات موسيقية وأشعارا باالضافة الى الفقرات الراقصة الفنانة التون 08أخرجت العرض الذي استمر 
 السويدية نوال اسكندراني.

 وقالت نوال اسكندراني ان المشكالت ذات الصلة بقضايا المياه ال يقتصر القلق بشأنها على السياسيين فقط.
 ôثم كان السياسيين وال العلماء يحكوا عالها… حتى الراقصين يحكون على الماء. الماء ماهيش حاجة الي‘وأضافت 

 .’أحنا الكل يلزمنا نكون واعين
يتعرض ألزمة مياه قد تجعله غير صالح للحياة عليه في غضون  غزة وقالت األمم المتحدة في يونيو حزيران ان قطاع

 سنوات.
وماء البحر يضطر كثير من سكان القطاع ومع تلوث المياه الجوفية في قطاع غزة بسبب الصرف الصحي والكيماويات 

 لشراء الماء الصالح للشرب بأعلى من أسعارها المعتادة.
وقطاع غزة ليس المكان الوحيد الذي يعاني من ندرة المياه في منطقة الشرق األوسط. فقد أظهرت دراسة لوكالة الفضاء 

بما يعادل كمية المياه  –كيلومترا مكعبا من المياه الجوفية العذبة  799والطيران االمريكية )ناسا( ان المنطقة فقدت 
 مما زاد الوضع سوءا. 3884و  3882بين عامي  -الموجودة في البحر الميت

 وأكد الجمهور الذي شاهد العرض في المسرح المفتوح استمتاعهم به.
فني ممتع.. يأسر متع الراقصين. فيه معلومات الموضوع مشوق.. الجانب ال‘وقال واحد من الجمهور يدعى وسام قوالك 

 ’تاريخية.
 وقال فتحي الهداوي مدير مهرجان الحمامات الدولي ان العرض الرئيسي به يجمع بين كل العروض في طياته.

الجملة األساسية بتاع مهرجان الحمامات كانت دائما العمل على اظهار فنون الركح أو فنون الخشبة ‘وأضاف الهداوي 
ô  هذا )العرض( يندرج تماما ويضاف و’… 

الدولي للرقص المعاصر لكن ذلك لم يحدث لنقص  رام اهلل في مهرجان’ الى حد الماء‘وكان من المقدر تقديم عرض 
 .3879في ابريل نيسان  رام اهلل الدورة المقبلة للمهرجان في الموارد. ومن المقرر اآلن ان تفتتح به

فنانين من مختلف أنحاء العالم.  7499ويجتذب مهرجان الحمامات الدولي في تونس والذي بدأت أولى دوراته في عام 
 والبرازيل والواليات المتحدة. فرنساهذا العام عروض من وتقدم فيه

 

http://www.alquds.co.uk/?tag=ouuo
http://www.alquds.co.uk/?tag=ouuo
http://www.alquds.co.uk/?tag=ooo-2
http://www.alquds.co.uk/?tag=oou-ouuu
http://www.alquds.co.uk/?tag=oou-ouuu
http://www.alquds.co.uk/?tag=uouoo


 

 3102 سبتمبر 01 لثالثاء

 والماء الحٌاة إٌقاعات على وموسٌقى رقص: اسكندرانً نوال عرض

 الحٌاة وهو الماء فً الحق تفقدنا أن ٌمكن مآس كلها والفقر الجفاف..التلوث..المرض..االحتالل..الحرب

 بافتتاح الخاص الجدٌد اإلبداعً لعملها اموضوع الماء االسكندرانً نوال والراقصة الغورٌغرافٌا مصممة اختارت المنطلق هذا من

 مهرجان افتتاح".    EAU SECOURS"  أو" الماء حد إلى" عنوان تحت واألربعٌن التاسعة دورته فً الدولً الحمامات مهرجان

 على اسٌةالدبلوم الوجوه من عدد حضره كما والمسرح للرقص المحب جمهوره بنخبوٌة تمٌز الثقافة، وزٌر عنه غاب الذي الحمامات

ٌّن الفنانٌن وبعض الفلسطٌنً السفٌر غرار  قنون وعزالدٌن الجبالً وتوفٌق الجعاٌبً فاضل منهم المسرحٌ

 ممزوجة األمواج أصوات ترافقها المسرح إلى شفافة أجساد بصعود ربع إال عشرة الحادٌة حدود فً" الماء حد إلى" عرض انطلق

 حد إلى" أبطال ٌتحرك الراقصٌن خلف العمالقة للشاشة البصرٌة السمعٌة المإثرات عوم..الباسطً جوهر وغناء الموسٌقى بإٌقاعات

 والبعض الجفاف ٌعانً البعض..آخر إلى بلد من تختلف فالمعضلة الماء مع حكاٌته راقص ولكل المسرح اتجاهات مختلف فً" الماء

 نوال خاللها من وحاولت األبرز كانت" الماء حد إلى" ضعر فً الفلسطٌنٌة الحكاٌة ولّعل واالحتالل الحرب وآخرون التلوث اآلخر

 بٌعه إعادة ثم الفلسطٌنٌٌن من للماء إسرائٌل افتكاك أن التونسٌة الفنانة اعتبرت حٌث المؤساة، هذه على الضوء تسلٌط االسكندرانً

 إثره نقلت بفٌروس وإصابتها للماء وشربها لبالده اٌطالٌة صدٌقة قدوم أن رباعً محمود المصري الراقص كشف فٌما جرٌمة هو لهم

 أن وهً واحدة فكرة فً تلتقً اختالفها ورغم الحكاٌات..ملوث المصري الشعب كل ٌشربه الذي الماء، أن ٌكتشف جعله للمستشفى

 بالشعو مختلف حٌاة فً الماء قٌمة االسكندرانً نوال تستعرض" الماء حد إلى" لعرض الراقصة اللوحات ومع الحٌاة هو الماء

 فً عرضها ختام لوحة الماء قطرات على الصراع مشهد وكان.   المحترفٌن راقصٌها وتصورات حركات خالل من والحضارات

 العربٌة الثورات  دول وبقٌة تونس فً تدرٌجٌا ٌنتشر الذي الدٌنً، والتطرف والعنف السٌاسٌة للخالفات إشارة

 على ونصف وشهرٌن اإلنتاج مستوى على سنتٌن منها أخذ" الماء حد إلى" ضعر أن الحمامات افتتاح اثر أكدت االسكندرانً، نوال

 والبرازٌل وفرنسا وفلسطٌن تونس من كورٌغرافٌٌن العرض ضمّ  حٌث بلد من أكثر ٌمثلون الذٌن الراقصٌن، مع التحضٌرات مستوى

 رام مهرجان ومنها ودعمه إنتاجه فً كةالمشار األطراف تعدد رغم المالٌة الصعوبات عدٌد عرف العمل هذا أن إلى مشٌرة ومصر

 والفنون للثقافة العربً والصندوق االٌطالً" انتٌاترو" ومهرجان الوطنً والمسرح المعاصر للرقص هللا

 لم جمهوره، نخبوٌة ورغم -لفلسطٌن المهداة - واألربعٌن التاسعة دورته فً الدولً الحمامات مهرجان افتتاح أن إلى اإلشارة تجدر

 على دلٌل خٌر الصعوبات عن الحدٌث من فٌها أكثر التً الهداوي، فتحً لمدٌره االفتتاحٌة الكلمة ولّعل علٌه عودنا الذي برٌقبال ٌكن

 البٌع شبابٌك فً جاهزة تكن لم االفتتاح حفل تذاكر أن مطلعة مصادر من علمنا كما المهرجان منها ٌعانً التً المشاكل

 قّموع نجالء  



 



 
 

Journées Théâtrales de Carthage 2013 أيام قرطاج المسرحية 
(Le Quotidien des JTC)  

 

 

"Eausecours" de Nawel Skandrani 
 

Musique live et danseurs en verve 

 

Le spectacle chorégraphique"Eausecours" de Nawel Skandrani à été présenté samedi 23 novembre au 

Mondial devant un public nombreux. Cette œuvre pose le problème universel de l'eau et de sa rareté 

avec un ensemble de danseurs palestiniens, tunisiens et autre (Brésil, France, France...) 

 

L'idée est née en avril 2010 à Ramallah lorsque les Israéliens ont coupé l'eau aux Palestiniens. A partir 

delà, Nawel Skandrani a conçu cette œuvre contemporaine qui va ouvrir le festival de Ramallah le 14 

avril 2014, avant une tournée à Amman, Le Caire et Beyrouth. 

 

Dans le cadre des JTC, ce spectacle a eu un succès important et a vibré comme un hymne à la beauté 

et la jeunesse, dans un langage universel, celui de la danse. 

 

 

 

 كندرانيالسإلى حّد ماء لنوال 

 

 
ٍّ ٌىو انّسبج  غفٍس  سكُدزاًَ جًهىزالنُىال " إنى دّد ياء"  َىفًبس بعسض 23إَخشى أدبّاء انف

وقد . حابع هرا اإلَخاج انّري ٌطسح إشكانٍّت يفصهٍّت حخعهّق بانًاء وَدزحه فً كثٍس يٍ انًجخًعاث
 .سكُدزاًَ ذاحها بًبدعٍٍ زاقصٍٍ يٍ فهسطٍٍ انبساشٌم فسَسا، يصس وحىَسالأداطج 

 

إنى دّد ياء "  فً زاو انهّه، 2010عًم حخًاهى فٍه عدٌد انفُىٌ وقد إَطهقج فكسحه فً أفسٌم 
أَشىدة دٍاة ونغت جًال قّدو فً إطاز أٌّاو قسطاج انًسسدٍّت وٌُخظسأٌ ٌفخخخ يهسجاٌ زاو انهّه " 

  . ثى ّ ٌقىو بجىنت فً عًاٌ، انقاهسة وبٍسوث2014 أفسٌم 14ٌىو 
 

زقص، يىسٍقى، سٍُىغسافٍا : خطاب إبداعً ٌصم بٍٍ كىكبت يٍ انفُىٌ " دّد ياء  "إنى
 .إضافت إنى أهًٍّت انًفسدة فٍه. وفٍدٌى

 

https://www.facebook.com/jtcarthage


 

le 18 - 07 - 2013 

 

 

Le public était mercredi soir 17 juillet au rendez-vous avec la première de Nawal Skandrani « 

EAUsecours ». Loin d’être un spectacle sans saveur, ce bal de chorégraphies de Skandrani est 

une rencontre heureuse de la danse, du théâtre et de la musique.  

Dans ce spectacle, les chorégraphies et les sons s’entremêlent et rivalisent pour nous 

introduire dans cet univers d’eau. « EAUsecours » est un spectacle séduisant et passionnant. 

Sa musique est signée Jawhar Basti, la vidéo Sergio Gazzo, la lumière Muaz Al-Jubeh et 

Sabri Atrous et la photographie Ghneim Zaarour. L’équipe de danseurs est composée de 

Marion Blondeau (France) Ahmed Khemis ( Algérie) Jumana Dabis ( Palestine) Larbi 

Namouchi (Tunisie) Hiba Harhash – (Palestine) Mahmoud Rabiye ( Egypte), Yasmine 

Khedhiri( Tunisie) Bruno Serravalle Silva ( Brésil) Abdelaziz Touati et Haythem Toumi 

(Tunisie). 

Pourquoi ce thème de l’eau ? Nawal Skandrani estime que l’environnement et la préservation 

de notre planète est et sera toujours une de ses préoccupations « Aujourd’hui, plus que jamais, 

je considère mon implication en tant qu’artiste citoyenne, bien plus qu’un devoir, une 

urgence. L’art est moyen de communication en faveur de l’écologie. L’eau préoccupe le 

monde. La situation est très critique, due aux conflits en tous genres, à la colonisation et aux 

grandes sécheresses ». Le spectacle est séduisant… Le geste et le son se complètent. Une 

musique, très riche et des mouvements gracieux de ces corps qui tournent et expriment des 

sentiments et des idées autour de l’eau.. Un grand degré de maîtrise tant au niveau de la 

chorégraphie qu’à celui de l’expression corporelle. 



 

 

Les différents tableaux présentés par le groupe expriment les peurs et les espérances sur ce 

problème universel. Dans cette succession de tableaux où l’on trouve la danse, la musique, le 

vidéo scénographie, la poésie… Le corps devient l’objet non seulement d’une transformation, 

voire d’une métamorphose, mais aussi d’une expression cérébrale qui tend vers la 

cristallisation d’une pensée. Cela est précisément le but recherché par les auteurs de ce 

spectacle de Nawek Skandrani puisqu’il s’agit de trouver là une jonction harmonieuse entre 

un texte poétique et une expression corporelle. C’est sans doute leur finesse qui a fait le 

charme et la beauté de ce spectacle réussi et applaudi par un public nombreux. 



 

Ouverture du festival international d’Hammamet 

Evénements | Publié le 19.07.2013 

La danse de l’eau  
 

La 49ème édition du festival international d’Hammamet a démarré ce 17 juillet 

sous le signe de la danse/théâtre et sous le signe de l’eau. Le spectacle inaugural a 

été, en effet, dédié à l’eau et intitulé : « Ila haddin mâa », lire « Eau secours » dans 

sa traduction française. 

 

D’après une conception de Nawal Skandrani et l’équipe qui l’entoure, ce spectacle 

de mouvement est visuel et ne manque pas de beauté. Il est en plus dédié à la 

Palestine. Pourquoi ? Parce que sa créatrice y est allée et a vécu les malheurs des 

habitants de cette contrée arabe face aux exactions israéliennes allant jusqu’à 

couper l’eau à la population ! La valeur de l’eau, source de la vie, est indéniable. A 

partir de cette idée, Nawal Skandrani s’est entourée d’artistes tunisiens, 

palestiniens, égyptiens, libanais, brésiliens, français et italiens pour concocter un 

spectacle de danse et de théâtre où l’audiovisuel ne manque pas.  

 

C’est un voyage de pays en pays truffé de témoignages audibles et d’extraits vidéo 

qui racontent et vantent la valeur de l’eau. Les tableaux se succèdent et ne se 

ressemblent pas. La bataille de l’eau prend parfois des proportions grandioses. Les 

mouvements parlent d’eux-mêmes parfois. La musique et les chansons qui 

accompagnent les performances des danseurs et des danseuses est jouée en live par 

un groupe tunisien au fond de la scène. Il s’agit de Jawhar Basti et consorts.  

 

Ce spectacle d’une heure et quart a été fortement applaudi à sa fin par un nombreux 

public. Un standing ovation bien méritée pour la première d’un spectacle bien 

fignolé. 

  

 B.L. 

http://www.jetsetmagazine.net/jetset,mag/evenements.6.6/


 
Actualités : Culture 

le : 20-07-2013 

Ouverture du festival international de Hammamet 

Au secours, eau en péril ! 

 

 

 L’eau, source de la naissance et de la vie, symbole de paix et de pacifisme, objet de convoitises et d’enjeux 
stratégiques et politiques, a toujours été précieuse, au propre comme au figuré.   

 
Avec le réchauffement de la terre, les poussées démographiques, le tarissement des sources, la préservation de 
l’eau est devenue, de nos jours, un problème planétaire qui concerne la majorité des pays, notamment ceux de la 
moitié sud de la planète. Aussi, les campagnes publiques de sensibilisation quant à la nécessité de ne pas la 
dilapider et de la considérer comme une richesse en péril, se sont-elles multipliées partout dans le monde. La 
chorégraphe Nawal Skandrani l’a fait, elle aussi, mais d’une manière subtile et artistique, à travers son dernier 
spectacle Eau secours qui a donné le coup d’envoi, mercredi dernier, à la 49e session du Festival international de 
Hammamet.  Une production exclusive du festival qui réunit des artistes palestiniens, égyptiens, français et 
tunisiens et qui se décline comme un hommage à la Palestine et à sa lutte pour la libération. 

 
Le public, venu assez nombreux au coquet théâtre de plein air du Centre culturel, a eu droit à un spectacle de 
danse et de performance théâtrale de qualité. Sur une musique de fond qui  suggère le bruit du vent et des 
vagues, dix danseurs habillés en gris entraient sur scène, avançant petit à petit à pas lourds, avant de se mettre à 
onduler du corps, dans une parfaite harmonie.  Les danseuses, comme des sirènes de la mer sorties,  
exécutaient des pas de danse tantôt rapides, tantôt lents, ceux-ci et celles-là peignant des tableaux où l’on 
devinait le danger qui guette l’homme et qui menace «son» eau. Ils dessinaient des portraits et des 
comportements quant à l’utilisation du H2o, tout en abordant le problème de la pollution, du gaspillage… 
Inspirés de la réalité, ils nous ont, parfois, renvoyés à des époques lointaines, à des mythes et légendes qui 
n’étaient pas sans nous rappeler certaines « danses de la pluie » dans les anciennes civilisations, hindoue, 



africaine, de l’Egypte première… Rythmicité et déchaînement de mouvements rapides dans une chorégraphie 
inspirée ont renvoyé à ces rituels vieux de  plusieurs  siècles.  

 
Eau secours, un spectacle à dimension écologique manifeste où Nawel Skandrani, en collaboration avec  Khaled 
Elyyan de Ramallah et (côté musique) Jawhar Basti, a fait preuve de beaucoup de maîtrise et d’imagination dans 
l’alarmant, mais esthétique cri qu’elle lance au monde, pour qu’il tente de sauver sa source de vie, tant qu’il est 
temps.  Si jamais temps il y a encore… 

Auteur : H. SAYADI 



 

Culturel 

 

Vendredi 19 juillet 2013 
  

 

«EAUsecours» de Nawel Skandrani ouvre le bal à Hammamet 

 

D'amour et d'eau fraîche 
 

  

 

EAUsecours» ! D’emblée, le titre est significatif. Il est révélateur du contenu  de la nouvelle 
création de Nawel Skandrani. Quelques paroles pour l’ouverture du spectacle par Fethi Haddaoui, 
directeur du festival et c’est déjà le voyage avec les dix danseurs qui ont choisi le mouvement 
comme moyen d’expression dans un style particulier.  

 

Des chorégraphes essayent d’exprimer, de communiquer sur le problème de l’eau. Pourquoi ce 
thème ? Nawal Skandrani estime que l’environnement et la préservation de notre planète sont et 
seront toujours une de ses préoccupations. « Je considère mon implication en tant qu’artiste 

citoyenne, bien plus qu’un devoir, une urgence. L’art est un moyen de communication en faveur de 
l’écologie.   L’eau préoccupe le monde. La situation est très critique, due aux conflits en tous 
genres, à la colonisation et aux grandes sécheresses ».   

 
Le spectacle très beau  était une alternance entre musique, danse et théâtre. Des chorégraphes 
venant de Tunisie, d’Egypte, de Palestine, de France et du Brésil se justifient par le fait que la 

situation de l’eau dans leurs pays est alarmante. Avec des mouvements bien étudiés, tantôt 
improvisés. C’est un vrai régal, un mélange de grâce et de sensualité, des mouvements subtils en 
communion avec la mélodie envoûtante de la musique et le rythme entraînant de la tabla (Khaled 
Yassine) , de la guitare (Jawhar Basti)  et du piano (Mohamed Ali Kamoun)   . Des danseurs  qui 
incarnaient la beauté, le charme et la volupté.  Leur danse, leurs pas, leur chorégraphie évoquent 
 à chaque moment ce problème de l’eau mais aussi  des images, des frustrations et des émotions 
en donnant libre cours aux mouvements de leurs corps. L’art n’a pas de frontières avoue Nawal 

Skandrani comme en témoignent ces danseurs interprètes qui communiquent et se déplacent dans 
l’espace nu, s’y inscrivent et s’en emparent. Une musique très riche et des mouvements gracieux 
de ces corps qui tournent et qui expriment ces enjeux liés à l’eau.  S’entremêlant, le langage 

musical et gestuel passe par l’expression du corps. Tout est exprimé à travers le moindre geste et  
le moindre pas.  

 
Un spectacle vivant, d’une grande liberté créatrice.   Chaque danseur se distingue de l’autre aussi 
bien par son physique que par sa manière d’esquisser ses mouvements. Le corps  nous dit Marion 
Blondeau est ici un instrument magnifique de communication. Il exprime l’angoisse, la résignation 

mais aussi l’envie de se libérer.  Une rencontre, une grande complicité, un partage, une passion. La 
classe de Marion Blondeau, Jumana Dabis, Hiba Yarhash, Yasmine Kdhiri, la  maîtrise tant au 



niveau de la chorégraphie qu’à celui de l’expression corporelle des danseurs Ahmed Khemis, Larbi 

Namouchi, Mohamed Rabiye, Bruno da Silva, Abdelaziz Touati et Haythmem Toumi.  reflètent ce 
bel effort et cette générosité des   artistes.  

 
L’art dans toute sa splendeur. Un va et vient sur scène de danseurs, de figures narratives se 
débattant dans une bien triste confusion. A cela s’ajoutent les images  vidéo de Sergio Gazzo, la 
bonne lumière de Moez Al Jubeh et Sabri Atrous et la photographie de Ghenim Zaarour. C’est tout 
cela que Nawel Skandrani a développé dans « EAUsecours » qui a réuni plusieurs arts. Le public qui 
n’est pas habitué à ce genre de prestation, arrive- t-il à apprécier le spectacle à sa juste valeur. 
Pour ce genre d’entreprise, il y a danger pour l’artiste d’être incompris. Mais Nawal essaie de temps 

à autre de lancer des messages pour  parler de l’eau et en même temps aider à une prise de 
conscience générale dépassant tout type de frontières.   

 
Ce spectacle est aussi un hommage à la Palestine et à ses artistes. La situation de l'eau est très 
critique dans ce pays. Nawal a donné la chance à ces jeunes chorégraphes palestiniens pour 
exprimer leurs colères, leurs engagements mais aussi leurs espérances sur un sujet aussi universel 
.Bref un spectacle de qualité mais qui mérite d’être vu et revu dans nos festivals d’été car se 

contenter d’une première à Hammamet n’est pas la bonne affaire. Nawal nous a promis d’autres 
sorties d’ici  octobre, à Sousse et à Sfax. Mohamed Toumi affirme que c'est un pari réussi " C’est 

un grand challenge qu’on a su relever. On apprend toujours et pour moi c’est l’essentiel .Contacté 
à la fin du spectacle, le public a beaucoup apprécié cette  ouverture. Mohamed Ali, estime que 
Nawel Skandrani est une très bonne chorégraphe en constante évolution car elle cherche toujours 
l’innovation et l’originalité : « j’apprécie particulièrement son énergie et sa manière de  marier la 
danse à la musique et au théâtre. » Samia, une jeune chorégraphe : « Nawel a tiré son épingle du 
jeu. Pour moi elle est mon modèle. . Elle a un talent incroyable! Elle nous a fait voyager  à travers 
cette histoire d’eau ». Jamel ajoute  « Je l’admire beaucoup! Ses chorégraphies sont toutes 

superbes!  Je rêve de devenir et de réussir comme elle. C’est mon modèle …! » 
 
Kamel Bouaouina 

 



 

Culturel 
 

 Mercredi 17 juillet 2013 
  

Festival de Hammamet Ouverture avec « Eau secours » de Nawel Skandrani 

 

C’est écologique 
 
 

 

Ce soir à 22h30, démarre la 49ème session du festival international de Hammamet avec un 

spectacle inédit de théâtre danse « Eau secours » de Nawel Skandrani. Cette production spéciale, 
Hammamet, est un hommage à la Palestine et à ses artistes. 

La création est composée d’une série de séquences de solos, duos et danses de groupe, 
accompagnée d’une musique originale, de vidéo-scénographies et de textes (récits, dialogues, 
poésies, chants....). Les différentes personnalités et sensibilités de ces jeunes danseurs servent de 
base de travail et de source d’inspiration pour le processus de création chorégraphique, musicale et 
audio-visuelle. En dehors de leurs qualités d’artistes, le choix de danseurs venant de Tunisie, 

d’Egypte, de Palestine, de France et du Brésil se justifie par le fait que la situation de l’eau dans 
certains de ces pays est déjà critique et alarmante.  

 

Les enjeux liés au pétrole ont caractérisé le XXème siècle et l’on sait déjà que ceux de l’eau 
caractériseront ce siècle et ceux à venir. L’eau est l’enjeu majeur de demain. Dans notre région le 
problème est crucial et déjà source de conflits. Artistiquement l’idée est de combiner la danse 
contemporaine avec les arts visuels, la musique et le verbe pour créer une série de portraits ayant  
comme protagonistes, 09 jeunes danseurs provenant de Tunisie, de Palestine, d’Egypte, de France 
et du Brésil, pays où l’eau est déjà le cœur de tous les dangers. 

 

 



« Eau secours » est produite par Nawel Skandrani et d’autres partenaires dont Khaled Elyyan de 

Ramallah, Palestine. La musique est signée Jawhar Basti, la vidéo Sergio, la lumière Muaz Al-Jubeh 

et Sabri Atrous et la photographie Ghneim Zaarour. L’équipe de danseurs est composée de Marion 
Blondeau – France, Ahmed Khemis: Soliste invité – Algérie/Tunisie, Jumana Dabis – Palestine, 
Larbi Namouchi – Tunisie, Hiba Harhash – Palestine, Mahmoud Rabiye – Egypte, Yasmine Khedhiri 
– Tunisie, Bruno Serravalle Silva – Brésil, Abdelaziz Touati – Tunisie et Haythem Toumi.  
Nawel Skandrani a commencé la danse  à l’âge de cinq ans. Cette passion devient pour elle une 
véritable discipline qu’elle perfectionnera grâce à une solide formation au sein du Conservatoire 

National de Musique et de Danse de Tunis. A peine 17 ans, elle est lauréate du premier prix 
d’études chorégraphiques. Après avoir obtenu le troisième prix d’études pédagogiques de 
l’Académie Internationale de la Danse de Paris, elle entame sa carrière professionnelle d’abord en 
Italie puis se fait engager au Berkeley Ballet Theater aux Etats Unis.  
Elle croyait ne jamais revenir en Tunisie puisqu’au-delà du conservatoire, rien n’était programmé 
dans le visage culturel pour l’épanouissement de sa carrière et surtout de sa passion. Un concours 

de circonstances, favorisé par Mohamed Driss, directeur du Théâtre National Tunisien la pousse 
alors à retourner dans son pays en 1988. Elle avait alors à peine trente ans. Pendant quatre 
années au Théâtre National, elle met en place une formation non seulement pour les danseurs 
dans le cadre de l’académie « Studio danse- théâtre » mais aussi pour les acteurs encore en 
méconnaissance de l’importance du travail sur le corps.  

En 1992, elle est désignée par le Ministère de la Culture pour fonder le Ballet National Tunisien, 
institution qu’elle dirigera jusqu’en 1996. Sous sa direction, cette institution produira en quatre 

ans, 13 créations signées par des chorégraphes nationaux et internationaux. Elle créera également 
trois pièces pour le BNT, « De la porte à la mer », « Didon-Elyssa », « D’encre et de sang ».  
A partir de 1997, elle entame une carrière de chorégraphe indépendante et réalise des pièces telles 
que « A la recherche du centre perdu », « Les gosses du quartier », « Corps complices », « Les 
étoiles filantes meurent en silence », « La feuille de l’Olivier », « ARTcè/seuLement » ainsi que les 
chorégraphies de « Soirée particulière », « Grand ménage », « Jûnun/Démences) » et « 
Khamsoun/Corps otages ». Le célèbre metteur en scène Fadhel Jaïbi, avec qui elle a travaillé lors 

de la réalisation de ces œuvres, la surnomme « l’artiste citoyenne ». Depuis 2008, elle est 
directrice artistique du Studio Bambou, résidence d’artistes située dans la ferme Fourati (Boukrime 
– Cap Bon).  

 
Nawel Skandrani est aussi membre fondateur du bureau tunisien de l’Institut International du 
Théâtre, membre fondateur du Syndicat tunisien des Arts Scéniques, membre des conseils 
d’administration du Young Arab Theatre Fund et du Fonds Roberto Cimetta. Voulant savoir ce qui 

régénérait sa passion, la question lui fut incongrue. En effet pour elle la danse est une évidence. 
Selon elle, il n’y a pas un art plus noble qu’un autre, il n’y a que l’émotion et le travail dans un 

espace où la frontière n’existe pas pour créer une œuvre authentique. Sa décision de revenir en 
Tunisie a été la cause d’une estimable valeur ajoutée - presque rare - dans le domaine de la danse 
en Tunisie et une véritable source d’inspiration à ses fans avertis.  

 
H.G. 
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 عرضا قدمت التً  اسكندرانً لنوال  ماء حد إلى  سهرة وقع على األربعاء لٌلة بالحمامات الطلق الهواء مسرح عاش 

 .بالماء اإلنسان عالقة ٌروى الذي الكورٌغرافً والرقص الجسمانً للتعبٌر

 ٌخالج عما تعبٌر    ما حد إلى  العرض فإذا  طقالن أو الطبع أخطاء بعض على  ماء حد إلى  العرض اسم ٌحٌل قد

  .  المواطنً الفن  اسكندرانً نوال علٌه تطلق وبما  بالبٌئة إحساس من الفنان

 وأرجل أٌدي وحركات لوحات فً تتالى وقطرات دفقات الماء فإذا  الحٌاة أسرار أبرز بأحد احتفاء هو   ماء حد إلى

  مصر إلى  تونس إلى  فلسطٌن والى من الحٌاة ٌنقل ماء والجنوب الشمال ٌنوب والغرب الشرق بٌن لتصل الراقصٌن

 .فرنسا إلى  البرازٌل إلى

 للوحة حولوه الذي الحمامات ركح على الرقص لغة جمعتهم مختلفة مشارب ومن تونس من الشبان من مجموعة

 والقٌثارة اإلٌقاع آالت دقات أنغام على والحركات واألشكال والتعبٌرات األلوان فٌها اختلطت الذي التشكٌلً الفنً للتعبٌر

 من ٌعبروا أن الراقصون حاول لغة  ومحٌطات بحار ولغة  وجزر مد لغة هً فإذا  أخرى أحٌانا ولتتنافر أحٌانا لتلتقً

 .لجمٌعا وٌوحد الكل ٌجمع مستقرا الطبٌعة فً لتجد الثقافات حدود تتجاوز عالمٌة لغة  وللماء للحٌاة حبهم عن خاللها

 فً بالمتفرجٌن وألقى الماء عذوبة عذبا كان أوت 32 إلى تتواصل التً 94 دورته فً الحمامات مهرجان افتتاح عرض

 .  والثقافً الفكري والتدافع والسٌاسة الثورات صخب عن منهم عدد بأكبر الرحٌل فً نجح قد وانه سٌما  حٌرة

 لألنباء إفرٌقٌا تونس وكالة:  المصدر
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Culture : Nawel Skandrani ouvre le bal du 49ème Festival International d’Hammamet avec ‘’Eau 

secours’’ Festival CulturePublié le 18/07/2013 Cette année encore, le Festival International 

d'Hammamet vous fait découvrir les voix et les notes de notre temps, en multipliant les passerelles 

entre les différentes formes d’expressions contemporaines, et en proposant des spectacles vivants et 

attractifs (musique, théâtre, théâtre musical, ballet, variété, danse contemporaine…)   Le festival 

assoit sa notoriété internationale avec la participation d’artistes venant  des quatre coins du monde : 

Maghreb, Afrique, Amérique Latine, Syrie, Palestine … Fidèle à sa ligne artistique de mettre en avant 

la créativité tunisienne, la culture tunisienne sera présente avec des créations théâtrales et des 

spectacles de musique et de chant.  L’ouverture de ce grand festival, dans sa 49 ème édition, a été 

confiée à Nawel Skandrani, avec son œuvre ''Eau secours'' théâtre/danse de Nawel Skandrani 

(Tunisie/Palestine/Egypte/France/Italie).  Mercredi soir, c’était un spectacle inédit de théâtre et 

danse, une production spéciale Hammamet, en hommage à la Palestine et à ses artistes. Un 

magnifique spectacle, pour ne pas dire grandiose, qui a émerveillé le grand public et les habitués du 

grand Festival international d’Hammamet. Rappelons que depuis son plus jeune âge, Nawel 

Skandrani a été initiée à la danse classique, en 1975, elle obtient le prix d’études chorégraphiques.  

Elle a dirigé le ballet national tunisien durant les années 90, et est membre aujourd’hui de l’Institut 

international du théâtre, du Young Arab Theatre Fund et du réseau euro-méditerranéen Danse 

Bassin Méditerranée.   

“ A.CHENNOUFI” 

 



 Retrouvez le programme complet de cette édition de grande qualité sur notre site web :   

www.festival-hammamet.org ” 

 


