
 
 

 إذا استطاع أطول نهر في العالم أن یغني: یطلق "مشروع النیل" أول ألبوم له متزامًنا مع بدایة جولته في
  الوالیات المتحدة في 2017.

 
وورلدواید أفروبوب   "ساحر وجمیل ...أقل ما یوصف عنه أنه ثوري" -   

 
 اعتماًدا على وسائل اإلنتاج الحدیثة مع خلطها بجرعة صحیة من المعدات القدیمة (األجهزة القدیمة)
جینجا  (إصدار 10 ینایر 2017) مشبًعا باأللفة  ومدفوًعا بروح العالمیة واإلرادة القویة، صدر ألبوم  

 والدفء والقوة والهواء والواقعیة.
 

 "بعد عدة جلسات للتسجیل في بدایة الجولة، قمنا بتحویل غرفتي بالفندق إلى خلیة نحل لكي تكون استودیو
 للتسجیل باستخدام أجهزة تسجیل محمولة" هكذا كان تعلیق مهندس التسجیل ومدیر البرنامج الموسیقي أندرو

 رایسیجر، "وحیث أننا تواجدنا في عدة فنادق، قمنا بالتنقل من حجرة إلى حجرة لتحدید واختیار النقطة األكثر
 هدوًءا إلقامة الستودیو. بعد ذلك قمنا بوضع المراتب والصنادیق على النوافذ ووضعنا الكراسي والحقائب
 في األركان وعّلقنا المالیات علي الحوائط. ومع نهایة الجولة وبدایة انطالق الفرقة في األفق عبر 4000

 میل، یجب أن تكون لك رؤیة وإبداع."
 

أسوان  حیث تم تسجیل أولى حفالت مشروع النیل في 2013. یضم األلبوم جینجا  طال إنتظاره بعد    ألبوم  
 فنانین من بوروندي، مصر، إثیوبیا، كینیا، رواندا، السودان وأوغندا. ویتكون األلبوم من عشرة ألحان

أوغندا. جینجا ،    رئیسیة وِلدوا خالل التجمع الموسیقي الثاني لمشروع النیل في  
 

 كل عام یقوم مشروع النیل بإختیار مجموعة من الفنانین ضمن تجمع الموسیقیین وتقوم هذه الظاهرة بنقل
 مدرسة الموسیقى التقلیدیة إلى بروفة موسیقیة واسعة النطاق حیث یكتشف الموسیقیین من 11 دولة على
 ضفاف النیل كافة الطرق لمزج لغاتهم المختلفة وموسیقاتهم المختلفة وإیقاعتهم المختلفة والطباع المختلفة

 وأسالیب العزف المختلفة. یستمر "تجمع النیل" لمدة أسبوعین من التبادل الموسیقي، األمر الذي یعطي لكل
 فنان فرصة القیادة. هذا األداء یمنح المستمع مغامرة لسماع موسیقى وأداء غیر متوقع.

 



 في الواقع یقوم مشروع النیل بمزج التعبیرات الموسیقیة التقلیدیة لتحویلها إلى نغمة نیلیة واحدة. لكن بتدقیق
 النظر سوف تبدأ رؤیة 35 عضو من المجموعة الموسیقیة یحّولون األفكار التنظیمیة المعاصرة مثل طریقة

 التفكیر والتواصل والقیادة التشاركیة.
 

 یهدف مشروع النیل باستخدام طریقة جدیدة إلى تحویل مشكلة تنازع وصراع المیاه عبر الموسیقى إلشعال
 التعاطف وإثارة الفضول البیئي بین الثقافات.الدعوات الحدیثة لقیادة ورش العمل وعروض الدبلوماسیین

 وصناع القرار الرئیسیین التابعین لمنظمة األمم المتحدة والمفوضیة األوروبیة ومنظمة الوحدة األفریقیة -
 كل ذلك أكد على قدرة هذا التعاون لتحویل الطریقة التي نفكر بها مع احترام كافة التحدیات التي نواجهها

 كلنا.
 

جینجا  التعاون الموسیقي بین الثقافات المختلفة وبین الفنانین الذین یشاركون مختلف العالقات عبر  یلتقط  
 أطول نهر في العالم. اجتمعت أوتار الهارب والقیثارات الرنانة من ینابیع النیل في شرق أفریقیا وإثیوبیا إلى
 دلتا النیل في السودان ومصر لتقدیم نغم جدید في حین تم دعم الغناء في ستة لغات بواسطة إیقاعات مبتكرة.

 
جینجا  أغنیات یمكن الوصول إلیها حیث یؤدي كل فنان بالتعاون مع بقیة الفرقة الموسیقیة واألدوات  یقدم  

 الموسیقیة لتحقیق هدفهم. سیتمكن هواة الموسیقى في أفریقیا والشرق األوسط من تحدید المقطوعة المصریة
واألوغندیة "أومویجا" والبوروندیة "بي ویلي ویلي" و "أوروزي واإلثیوبیة "یا أباي وها"    " ده المحبوبي"  

 نیل".
 

 وفي تسجیالت أخرى، یكتشف فنانو مشروع النیل المزج بین مجموعة من الموسیقى اإلبداعیة حیث تلتقي
  موسیقى الجاز اإلثیوبي بالتقسیم العربي في "تینسیو" .

 "اهللا باقي" هي أغنیة غرامیة تبین التناقض بین اللكنة المصریة والسودانیة العربیة.
التقطت عالقة صداقة غیر متوقعة بین فناني رواندا وإثیوبیا.  "مارجریتا"  

 "مولونجي مونانجي" سلطت األضواء على العالقة الموسیقیة في شرق أفریقیا بین أوغندا، بوروندي
 ورواندا.

 "إنجانجي" هي األغنیة التي بدأ بها النیل في رواندا وتدفق عبر أصوات شاطئیة واحد تلو اآلخر.
 

 و تبدأ "تینسیو" مثًال بترنیمة تأملیة مظلمة تغني غالًبا خالل صلوات یوم الجمعة العظیمة (الجمعة الحزینة)
 في كنیسة إثیوبیا األرثوذكسیة. یتطور اللحن إلى تعاون یجمع بین مختلف الموازین الموسیقیة اإلثیوبیة

 والعربیة. المنتج النهائي هو خلیط من الموسیقى التقلیدیة والحدیثة للنصوص المقدسة وموسیقى الجاز بین
 المصریین واألثیوبیین. هذه المقطوعة لم تكن لتتحقق دون لقاء الطرفین في نفس الحجرة.

وورلدواید  وصف "تحفة" أفروبوب   أطلق علیها  
 



مزیج من ألحان أخرى بالعزف على لحن تیزیتا أدخلت الرواندیة صوفي نزیاسنجا    و من خالل "مارجریتا"  
على سلم میجور،  وهو لحن طفیف بسیط من األخدود اإلثیوبي بإستعمال آلة القانون بینما تغني تیزیتا  

 ولتكملة الحلقة ردت اإلثیوبیة سالمنش زیمیني على نفس السلم اإلثیوبي.
 

جینجا  أغنى  التسجیل الذي تم خالل دورة مشروع النیل التاریخیة عام 2015 في الوالیات المتحدة، یعرض  
 تنوع لواحد من أقدم األماكن على األرض، والتقط نتیجة 3 سنوات من التعاون بین موسیقیین یمثلون 450

 ملیون نسمة.
 

 فناني مشروع النیل:
 

 داویت سیوم / إثیوبیا / كرار ، باص كرار
 دینا الودیدي / مصر / مغنیة

 هاني بدیر / مصر / دف، طبلة، رق
 جورجا میسفین / إثیوبیا / ساكسفون

 كاسیفا موتوا / كینیا / أوهانجال، دجیمبي
 میكلیت هادیرو / إثیوبیا / مغنیة

 مایكل بازیبو / أوغندا / أدونجو، إنتونجولي، طبلة أوغندا، إنجالبي
 محمد أبوذكري / مصر / عود

 نادر الشاعر / مصر / كولة
 سارة أبونامة-الجدي / السودان / مغنیة

 سالمنش  زیمیني / إثیوبیا / مغنیة
 صوفي نزیاسنجا / رواندا / مغنیة، إنانجا

 ستیفن سوجو / بوروندي / مغني، باص، اكیمبي
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