
 1

 

 
القمر فوق واحة سٌوة فً مصر : صورة من الفٌلم

 
الروح هوّية

 نسخة االستديو
 

عرض سينمائي حول خيارات االنتقام والتصالح والتسامح 
 
لٌس العمل مجّرد إنجاز فّنً هام، إّنه ذو تأثٌر بالػ ناهٌك عن أنه ٌنطوي على استبصار ثاقب “

ٌّاش عاطفٌاإّنه عمل جّبار ممؤّ ... لُكْنِه الطبٌعة البشرٌة ٌّة إن فاتك فٌلم . ر بصرًٌا وج هو
( صحٌفة ڤاردان النروٌجٌة)” .فقد فاتك شًء عظٌم... الروح

 
ٌّة . عرض ثقافً سٌنمائً ٌقدم عبر خمس شاشات متجاورة ولمدة ساعة الروحهو

 
جندي ٌحلم بالزنابق "لهنرٌك إبسن و" تٌرٌه فٌؽن"الروح ارتكز كعمل فنً على قصٌدتً هوٌة 
،  ترافقه خلفٌة صوتٌة تدمج ٌقدم صوراً مستوحاة من القصٌدتٌنلمحمود دروٌش، ل" اءالبٌض

. الموسٌقى االسكندنافٌة والشرقٌة  لتعطً للعرض رهبة وعمقا فنٌا وانسانٌا
 

ٌّةتّم إنتاج فٌلم  ٌّزٌن ذوي سمعة عالمٌة من بٌنهم هو الروح بسبع لؽات على لسان فنانٌن متم
. ٌدچٌڤمحمود دروٌش و ڤانٌسا ر

 
ٌّةشاهد فٌلم  شخص تنّقل بٌن فلسطٌن، قطر، األردن، النروٌج  35,000الروح ما ٌزٌد على هو

ٌُعرض حالٌا على شاشات السٌنما فً أنحاء برٌطانٌا . و
 
صممت النسخة المصؽرة من الفٌلم لتخدم عدد محدد من الجمهور ٌصل  كحد أعلى  الى   

وهو مثالً للعرض فً المدارس وصاالت الفنون شخصاً ، ٌعتمد  على  مكان  العرض،  400
وٌبؤ الفٌلم . الجمٌلة ودور السٌنما ونوادي األفالم والمهرجانات والمسارح والممسسات الفنٌة

عبر  خمس شاشات بالزما  متجاورة فائقة الدقة  تعتلً منصات وتوضع على شكل نصؾ 
. اء الموسٌقى والشعر والخٌالدائرة ٌؽمر  العرض المشاهد بتجربة  حسٌة ساحرة  عبر التق

 
شركة برٌطانٌة متخصصة : Arts Alliance Productionsآرتس أاليانس برودكشنز 

. بإنتاج العروض السٌنمائٌة والفنٌة
 

ورئٌس مجلس  Arts Alliance -وهو ممسس شركة آرتس أالٌانس  توماس هوغ :المخرج
مسرح اإلذاعً واألعمال الجماهٌرٌة عمال للتلفزٌون، والمسرح وال 20أخرج توماس . إدارتها

كما كان مدٌرا لعدد من إنتاجات الكاتب المسرحً النروٌجً هنرٌك إبسن . فً الهواء الطلق
 The Vikings ofالڤاٌكٌنػ فً هٌلؽٌالند “الفنٌة فً النروٌج والخارج؛ كان أبرزها 
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Helgeland" البطة البّرٌة ’’وWild Duck ‘‘ تٌرٌه فٌؽن ’’وTerje Vigen‘‘ . وٌرأس
، و لَڤ فٌلم UK Film Councilتوماس هٌئات كّل من مجلس األفالم فً المملكة المتحدة 

Love FiLM و سٌتً سكرٌن ،City Screen و مدرسة مٌتروبولٌتان السٌنمائٌة ،
Metropolitan Film School  و سلٌنؽشوتSlingshot .

 
موعة كبٌرة من التظاهرات الثقافٌة وقد أنتجت وأدارات إخراج مج مارتينا رود: الُمنتجة

وشاركت مارتٌنا فً إخراج . المسرحٌة منها والسٌنمائٌة واإلنشاءات الفنٌة فً جمٌع أنحاء العالم
ًْ افتتاح وختام األلعاب األولمبٌة عام  ، وتولّت مع آخرٌن إدارة اإلنتاج فً عروض 1994حفل

فً الجناح النروٌجً فً المعرض وكذلك  المسرحٌة فً موزامبٌق، Teatro Avinidaفرقة 
، واالفتتاح الرسمً لمكتبة االسكندرٌة بمصر، وافتتاح مركز 2000الدولً فً ألمانٌا لعام 

. نوبل للسالم فً النروٌج
 

www.identityofthesoul.com  

 

 
الشرٌط األحمر : صورة من الفٌلم          

 

األدوار والمهام  :الروحهوّية
 

ٌّب جمٌع المعلومات الخاصة بعناصر اإلنتاج المختلفة وإننا نأمل، من خالل . ٌحوي هذا الُكت
تقاسم المهام والمسمولٌات على هذا النحو، تقدٌم العرض بأسلوب ؼاٌة فً التأثٌر والجدارة 

. الممكنة
 

: آرتس أالٌانس برودكشنزتقّدم شركة 

  ومحتواه الالزمة لعرض الفٌلم رخصة الفٌلم

  ًمدٌراً فنٌاً مٌدانٌا

  وحدة تخدٌم متطورة لتقدٌم العرض

  ممسسة إنتاج من المملكة المتحدة

 مواد التسوٌق والتروٌج التً تتضّمن :

ثانٌة  30مقطع دعائً تلفزٌونً باللؽة العربٌة مدته  -
- ً دقائق ٌحوي مشاهد استعراضٌة باللؽة العربٌة مدته   DVDقرص فٌدٌو رقم
أشؽال فنٌة الكترونٌة للملصقات والنشرات  -
نشرات  -
صور ضوئٌة الكترونٌة  -

 

(: شاهد المعلومات التقنية)ويقّدم المضيف 

  مكان إقامة العرض

http://www.identityofthesoul.com/
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  تذاكر عودة المدٌر الفنً من لندن

  ًسكن وإقامة المدٌر الفن

  تنّقل المدٌر الفنً والمعّدات

  ًمساعداً فنٌاً محلٌاً للمدٌر الفن

 رضٌاً للموقع الذي تدور فٌه األحداؤ مخططاً أ

 5 ٌّب إضافة للحوامل ٌّن تفصٌال فً هذا الكت   ولوازم  /شاشات بالزما صخمة كما هو مب
المسرح          

  التٌار الكهربائً والتوصٌالت

  الصوت

  كادر محلً عند اللزوم
 

تكاليف استئجار نسخة االستديو  :الروحهوّية
 

دوالرا أمرٌكٌا وٌتحّمل  15,000ة فقط وفً منطقة واحدة تبلػ التكلفة العرض مّرة واحد
ٌّب ٌّنها هذا الكت . المضٌؾ كافة المصارٌؾ المحلٌة كما ٌب

 
ٌُضاؾ مبلػ إضافً قدره  بالنسبة للعرض أكثر من مّرة فً منطقة واحدة ذات مضٌؾ واحد 

 .دوالر أمرٌكً لكل مرة 1,000
 
 
 

 
 Terje Vigenؼن تٌرٌه فً’’محمود دروٌش ٌلقً قصٌدة إبسن 

 

 

الشعر : الروحهوّية
 

وهو أحد أعظم شخصٌات  1828، المولود عام هنريك إبسنٌعّد الكاتب المسرحً والشاعر 
ٌّاته تحتل مكانة الصدارة كما ٌتّم عرضها . األدب العالمً، أَب المسرح الحدٌؤ وال تزال مسرح

ا ألزمة الفرد‘‘ Terje Vigenتيريه فيغن ’’وتمّثل قصٌدة . فً أنحاء العالم ًٌ : استكشافاً شعر
، أْي قبل استقالل النروٌج بأربعٌن 1862عام  تٌرٌه فٌؽنَنَظَم إبسن قصٌدة . سواء انتقم أم ال

تٌرٌه فٌؽن البطولٌة بظروؾ تارٌخٌة مما جعل القصٌدة جزءاً ال ٌتجّزأ عاما، وترافقت سمات 
. من الهوٌة الوطنٌة النروٌجٌة

 
 

كتبت . ، أحد أهّم الشعراء العرب المعروفٌن عالمٌاً 1941المولود عام ، محمود درويشٌعّد 
، واستوحٌت من محادثة بٌن دروٌش وصدٌقه 1967عام  جندّي يحلم بالزنابق البيضاءقصٌدة 
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القصٌدة تتخطى الزمان، والمكان والصراع ببساطة ؼنائٌة . القدٌم، وهو أحد الجنود اإلسرائٌلٌٌن
أؼسطس عام /نشر دروٌش، الذي وافته المنٌة فً شهر آب. وجه بما ٌخدم العرض على خٌر

كان دروٌش ممسسا لمجلة . لؽة 35مجموعة شعرٌة ونثرٌة ترجمت إلى  30، حوالً 2008
. للحرٌة الثقافٌة 2001عام  Lannan Prizeالكرمل ورئٌس تحرٌرها كما فاز بجائزة النان 

 
ن من الموقع االلكترو ٌْ : هوٌة الروح: نً لفٌلمٌمكن تحمٌل كال القصٌدت

www.identityofthesoul.com 
 
 

 
هنرٌك إبسن 

 
محمود دروٌش 

 

: مقالة من مجلة بانيبال لألدب العربي المعاصر
الحاضر الؽائب ... محمود دروٌش

 

رحلتنا المثيرة سوّيًة 
توماس هوغ 

 
ٌّام من وفاة الشاعر الكبٌر، استوقفتنً عندما اجتزت نقطة ال تفتٌش من القدس إلى رام هللا بعد أ

قبل ‘‘ مرحبا’’ٌجول فً خاطري أننً قد قلت له . ‘‘وداعاً ’’الفتات وملصقات علٌها اسمه وكلمة 
ٌّةً  وأعرؾ أّن معظم القراء ٌحفظون سجل . أقّل من عام وأننا قد شرعنا للتّو رحلتنا المثٌرة سو

أما بالنسبة لً، فإّن سجل ذكرٌاتً ٌحوي فصال . فصوال كثٌرة عن حٌاته وكلماته ذكرٌاتكهم
كانذلك الفصل ٌبدأ بمقّدمة . واحدا، ولربما كان فصل أشد تركٌزا مما ٌمكن أن ٌحلم به إنسان

التً كانت تصّور دواوٌن الشعر  Julie Hoeghلقصائده بقلم زوجتً الدكتورة جولٌا هوغ 
مّثلت ‘‘ Terje Vigenتٌرٌه ڤٌؽن ’’لم لتجد إشادة بقصٌدة هنرٌك إبسن من شتى أرجاء العا

. الروحهوٌة  جوهر عملنا السٌنمائً الذي ٌعرض على خمس شاشات فً الهواء الطلق؛ هو فٌلم
، أدركُت أننً وجدت ما كنت أصبو إلٌه "جندي يحلم بالزنابق البيضاء"بعد قرائتً قصٌدة 

الشعر الجزل لم تسنح لً الفرصة سابقا بالتعرؾ علٌه بالقدر واكتشفت أٌضا عالما كامال من 
ًّ السفر للقاء هذا الرجل واستئذانه لتضمٌن كلماته إلى جانب شعر . الكافً وبدا حٌنها أّن عل

اقتضى األمر عدة رحالت ومحاوالت للقائه فً رام هللا مع . إبسن فً عروضنا فً أرجاء العالم
وخالد حورانً، الذي قام بدْور الوسٌط والبطل  Martine Rodزمٌلتً المخرجة مارتٌنا رود 

. فً مشروعنا

http://www.identityofthesoul.com/


 

 

 
تصوٌر لقطات من فٌلم هوٌة الروح فً رام هللا مع محمود دروٌش 

 
لم . كان الرجل الكبٌر متحفظا، وكان ٌطرح أسئلة صعبة فلم ٌكن مقتنعا بالشروع فً المشروع

ٌّبة سابقة مع الطواقم التلفزٌونٌة  ٌكن ٌحب أن ٌظهر فً فٌلم، كونه قد مّر بتجارب مخ
مع ذلك، عندما خضنا فً النقاش الفنً . والسٌنمائٌة، وألّن جدول مواعٌده كان حافال تماما أٌضا

وانتقل الحوار إلى الفكرة الجوهرٌة للمشروع، بدأ ٌدرك أّن هذا لٌس فٌلما عنه، وال برنامجا 
: إّنه كما وصفه أخٌرا. لسطٌنٌة مع بعض المواربةتلفزٌونٌا وثائقٌا آخر حول منظمة التحرٌر الؾ

بدأ محمود دروٌش باالنحناء إلى ‘‘ .أسلوب جدٌد لتقدٌم الشعر الذي ٌصارع موسٌقا الڤٌدٌو’’
: األمام والنظر إلى قصٌدة إبسن حٌؤ أراد مشاهدة المادة السٌنمائٌة المصّورة؛ وفجأة صرخ

لم نكن " مكننً إلقاء قصٌدتً فً الفٌلم؟إّنك لم تحصل على موافقتً وحسب، ولكن هل ي"
بعد عشر دقائق من قراءة أبٌاٍت . لنصّدق آذاننا، لكننا شعرنا أن ضوء الشمس قد دخل الؽرفة

قوٌة   وجمٌلة ’’:من الترجمة الممتازة لفاضل العّزاوي، قال‘‘ تٌرٌه ڤٌؽن’’من مطلع قصٌدة 
. من التارٌخ لقد أصبحت البقٌة‘‘ جّدا، هل لً أن أقرأ هذه أٌضا؟

 
ًٌّة فً معالجة النص والتصوٌر  بدأنا االستعداد لتسجٌل الفٌلم وأمضٌنا بعض األٌام الرائعة سو

ال ٌسعنا اآلن اال انتظار إعادة كلمات محمود دروٌش وصوته إلى . السٌنمائً فً مسرح عشتار
الجالٌات ؛ ومن ثّم إلى 2008أكتوبر عام /ثمانً بلدات فً فلسطٌن فً شهر تشرٌن األول

ستظّل مجموعة أعماله فً ثناٌا كتبه . وما بعده 2009الناطقة بالعربٌة حول العالم فً عام 
لتكن الجنة . الكثٌرة؛ وإّن قٌامه بقراءة القصائد ٌجلعنا نفخر باإلسهام البسٌط فً حفظ تركته

. مثواه، أّما كلماته فإّنها ماضٌة فً تسللها من روٍح إلى روح
 

2008شتاء /ة بانٌبال، خرٌؾمن مجل 33العدد 



 

 

 

 
 مدٌر الفلم النروٌجً توماس هوغ مع محمود دروٌش فً رام هللا

 


