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مشروع عالمي ،تأخر بسبب وباء عالمي
أُطلق لتوحيد العالم
للمرة األولى في التاريخ ،ينضم  197موسيقيًا  -واحدًا من كل دولة في العالم معًا في أغنية واحدة جديدة
فيلم يوثق هذا اإلنجاز على مدى ثالث سنوات

أوركسترا األرض
"الحياة جميلة بوجودنا معًا"

صدر الفيلم الوثائقي عام 2021
في  4ديسمبر  2020سيتحد العالم للمرة األولى في تسجيل التاريخ ،سيتم إصدار فيلم وأغنية تضم موسيقيين من كل بلد في العالم .تم إصدار الفيلم واألغنية
بواسطة شركة إيجل روك ويونيفرسال ميوزيك على التوالي ،ويحمل الفيلم اسم "أوركسترا األرض" وتحمل األغنية اسم "الحياة جميلة بوجودنا م ًعا"
ويجمعان  197موسيقيًا من  197دولة حول العالم في أغنية تم كتابتها لتسليط الضوء على قوة الموسيقى في توحيد األشخاص من جميع الثقافات  -مع
تجاوز الحواجز المادية والثقافية والسياسية.
استغرق إعداد مشروع التسجيل الفريد هذا ،والذي لم يسبق له مثيل ،زهاء ثالث سنوات .يوضح الفيلم أن العالم كله جزء واحد ،متحدًا من خالل الموسيقى،
من خالل وجه كل موسيقي مشارك في المشروع من خالل توثيقه كل خطوة في الطريق  -أول أوركسترا األرض على اإلطالق.
في عام  ،2018ظهرت فكرة طموحة تحتاج من موسيقي واحد على األقل من كل بلد  -بإجمالي  197موسيقيًا  -تسجيل مقطوعة موسيقية معًا ،على أمل
أن يتمكنوا من إضاءة منارة األمل لمستقبلنا .لم تشغل الحواجز الثقافية واللغوية أولئك الذين قبلوا التحدي ،فلكل منهم فهم عميق لقوة الموسيقى الموحدة.
"كان التواصل مع أحد الموسيقين من كل بلد في العالم تجربة رائعة لكلينا .إن الموسيقى أداة تواصل فعالة ،كما أن رؤية هؤالء األشخاص واالستماع إلى
التسجيل النهائي لجميع الموسيقيين البالغ عددهم  197فيه أمر مؤثر للغاية .ونشعر بالتواضع جراء هذه التجربة ونأمل أن تجلب البهجة ،حيث كان عا ًما
مليئًا بالتحديات على مستوى العالم بالنسبة للجميع في جميع أنحاء العالم" .إيما نيومان وجود ديكستر سميث (مديرا المشروع ،أوركسترا األرض)
اجتمع موسيقيون من جميع أنحاء العالم معًا إلصدار أغنية "الحياة جميلة بوجودنا معًا" على مدار ثالث سنوات ،مع حدوث تأخيرات بسبب الوباء العالمي
الحالي .تحت العين الساهرة للملحن الحائز على جائزة األكاديمية البريطانية لفنون األفالم والتليفزيون جورج فينتون (الكوكب األزرق ،غاندي ،صرخة
صا للمشاركين ،تبدأ الموضوعات واأللحان األولى لهذه القطعة الرائعة في الظهور.
الحرية) ،الذي كتب الموسيقى خصي ً
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صرح فنتون ً
قائال" :إن أوركسترا األرض هي األكبر وأهم أوركسترا في التاريخ من وجهة نظري .كما أن استعداد هؤالء األشخاص الموهوبين
والمتنوعين للمشاركة يعبر عن كل شيء بالنسبة لي .فهي بسيطة وعميقة .ولدي سبب وجيه لتأليف الموسيقى وهو شرف لي أن أكون جز ًءا منها".
تُبرز اللقطات الخاصة بهؤالء المشاركين ،التي تم تصويرها باستخدام هواتف الكاميرا ،التنوع الثقافي والتقني الهائل للمشروع وتش ّكل أساس الفيلم الوثائقي
الذي تم إصداره جنبًا إلى جنب مع التسجيل ،الذي وزعته شركة إيجل روك .يعرض الفيلم الوثائقي ،من إخراج جيمي ولفيلد (قصة إخبارية أخرى2017 ،
"رائعة وملحمية" قاعدة بيانات األفالم على اإلنترنت) ،بعض القصص الرائعة للموسيقيين المشاركين في المشروع بما في ذلك رغد حداد ،طالبة اللجوء
من سوريا وعازفة الفيوال المحترفة ،ومايكل كريتو ،موسيقي شعبي روماني وعازف الكمان األجهر .وأيضًا بات إيردين فيكتور نيامدافا ،مغني الحنجرة
وعازف الموران خور من منغوليا؛ وداي لي من كوريا الجنوبية؛ وزحل من العراق؛ وغارنيل من جزر البهاما؛ وفيشال من الهند؛ وجالي من غامبيا؛
والبا ريتون باتريزيو ال بالكا ،الذي يغني في كنيسة سيستين ،والعديد من العازفين اآلخرين الذين يشاركون قصصهم المذهلة ،ويبرزون أهمية الموسيقى
وقوتها للجميع على هذا الكوكب* .القائمة الكاملة للموسيقيين مدرجة في المالحظات للمحررين.
حيث يتم تمثيل كل ثقافة وجنسية في هذا العمل من الصحاري الشاسعة في موريتانيا إلى جزر توفالو الصغيرة ومن جبال بوتان إلى براكين السلفادور.
وتتنوع اآلالت الموسيقية واألنماط من موسيقى الجاز والكالسيكية والهيب هوب والريجاي والفولك والعديد من اآلالت واألنماط األصلية في البلدان حول
العالم.
صرحت عازفة البيانو األيسلندية كيرا كيرا قائلةً" :ال أعتقد أنني أعرف عدد الدول الموجودة على وجه األرض .وأعتقد أن البحث عن أوجه التشابه فيما
بيننا ً
بدال من اكتشاف ما يفرق بيننا أمر جميل للغاية لفهم مدى تشابهنا بطريقة بدائية .وأوركسترا األرض عبارة عن تجمع لألصوات من جميع دول العالم
مع  197ابتسامة".
صرح بات إيردين فيكتور نيامدافا ،مغني الحنجرة وعازف الموران خورً ،
قائال "من المنطقي أن يكون الجميع مختلفين ،فكل شخص يعيش في بلد
مختلف ،ويتحدث لغة مختلفة ،ويحمل ثقافة مختلفة ،ولكننا في النهاية نصنع هذه القطعة الموسيقية الواحدة ،بشكل جميل للغاية كجسد واحد ،معًا".
وعلقت زحل سلطان من العراق قائلةً" :أود أن أقول إذا كنت موسيقيًا وتعزف على أي آلة موسيقية قد تعزف أو تغني ،وتحب ما تفعله ،فأنت بالتأكيد مرتبط
بكل شخص لديه نفس الشغف .لذلك أعتقد أن ذلك يمثّل مجموعة من األشخاص الذين ينشئون كيانًا موحدًا في حبهم للموسيقى".
طويال ،لكن الروابط لم تنتشر عبر الحدود فحسب ،بل أظهرت ً
ً
دليال مه ًما للتفاؤل اإلبداعي على الصعيد
لقد كان الطريق إلى بناء أوركسترا األرض
العالمي .ومن خالل الموسيقى ،يمكننا اإلبحار في المشاعر والعواطف التي تتجاوز قدرة الكلمات .يُظهر فيلم "الحياة جميلة بوجودنا م ًعا" ،الصادر عن
شركة يونيفرسال ميوزك ،كيف أنه يمكن للعالم أن يجتمع م ًعا ويحدث فارقًا حقيقيًا ودائ ًما.
سيتم طرح األغنية الرئيسية ألوركسترا األرض "الحياة جميلة بوجودنا معًا" في  4ديسمبر.
وتم إصدار األلبوم مع الموسيقى لجورج فينتون في  15يناير 2021

شاهد اإلعالن الدعائي للفيلم الوثائقي هنا
استمع إلى المقطع الصوتي أو حمله من هنا
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مالحظات للمحررين:
تعريف بشركة إيجل روك إنترتينمنت
شركة إيجل روك إنترتينمنت هي المنتج والموزع الرائد عالميًا لألفالم الوثائقية الموسيقية وأفالم الحفالت الموسيقية .تأسست الشركة في عام ،1997
وتصدر الشركة الحائزة على العديد من الجوائز أكثر من  50إنتا ًجا سنويًا وتتحكم في توزيع أكثر من  2000ساعة من البرامج الموسيقية .يتضمن الكتالوج
أعمال صانعي األفالم الحائزين على جوائز مثل مارتن سكورسيزي وبريت مورغان وستانلي نيلسون وبول دوغديل وبوب سميتون وجيريمي مار ومايك
فيجيس وليزلي وودهيد ومايكل إبستين .تعمل إيجل روك مع مجموعة كبيرة من الفنانين بما في ذلك رولينج ستونز وإيمينيم ومادونا وإريك كالبتون وميوز
وستيفن ويلسون وسالش وإيجي بوب وجيف بيك وبول مكارتني وشانيا توين وفان موريسون .ويقع المقر الرئيسي لشركة إيجل روك في العاصمة البريطانية
لندن.
*القائمة الكاملة للبلدان والموسيقيين
أفغانستان

أنيتا علمي

ألبانيا

أوريل كيرجو

الجزائر

زاد دي مرسيليا

الطنبور
الكمان
الكمان األجهر

أندورا

إفريم روكا

أنجوال

تيلو مورغادو

أنتيغوا وبربودا

عمري كينج

األرجنتين

جورج سانتو

أرمينيا

آنا هامبارزوميا

أستراليا

مايكل بيلي

النمسا

سوزان سيما

أذربيجان

شهريار إيمانوف

جزر البهاما

جارنيل لويز ليمبرز

البيانو

البحرين

نور القاسم

البيانو

بنغالديش

شابال ساليك

بربادوس

يعقوب اليسون

الجيتار

بيالروسيا

تاتيانا ريجيني

الفلوت

بلجيكا

بارت ديفيري

الجيتار

بليز

ميلوني جيليت

الغناء الصوتي

بينين
بوتان

جيوفاني هوسو
تاندين وانجتشيك

الغناء الصوتي

بوليفيا

روبي اسبينال

البوسنة والهرسك

دزانا حقل

بتسوانا

آبي موزيندا

البرازيل

ديلسون الجونا

الجيتار

بروناي

نيسيا ماجولي
ديسي ديميتروفا

البيانو
الفلوت

بوركينا فاسو

موسى ديمبيلي

البالفون

بوروندي

نيكول إيراكوسي

بلغاريا

الساكسفون
اآلالت اإليقاعية
الساكسفون
اآلالت اإليقاعية
س ْن ُ
طور
ال َ
الترومبون
المزمار والطبول
التار

الغناء الصوتي

الجيتار
القيثار
التشيلو
الغناء الصوتي

الغناء الصوتي
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الرأس األخضر

لويس فيرمينو

كمبوديا

خيف سوثان

الكاميرون

أولغا نك

كندا
جمهورية إفريقيا الوسطى

ليندا راند
مارينا كانجاال

تشاد

دونجوس دي جوسبا

شيلي
الصين

إيان زاراتي
هايالن كاي

كولومبيا

أليخاندرو مارتينيز

جزر القمر
جمهورية الكونغو (الكونغو  -برازافيل)

إلياس
دوسي ال نونوسيتي

كوستاريكا

بابلو كروز

ساحل العاج

هنري جوبي

اآلالت اإليقاعية

كرواتيا

كالرا شومان

التشيلو

كوبا

جينيفر كاسي سواريز

التشيلو

قبرص

جيانيس كودوناس

البوق

التشيك (جمهورية التشيك)

مارتينا ميهولكوفا

الفلوت

جمهورية الكونغو الديموقراطية

فيستون لوزامبو

الجيتار

الدانمرك

بال سولشتاين
حسن فورشيد

الغناء الصوتي

دومينيكيا

بيير كاميرون

الجيتار

جمهورية الدومينكان

ديفيد المنجود

الجيتار

اإلكوادور

جورج سايد

الكمان

مصر

ليلى تشيلنج

الكمان

السلفادور
غينيا االستوائية

سارة دي جواريز
جوديث بيجيري بوكو

الكمان
الغناء الصوتي

إريتريا

ديستا هايلي

الغناء الصوتي

إستونيا
ً
إسواتيني (سوازيالند سابقا)

تيف ليبس

الكمان المتوسط

تاللي مخين

اآلالت اإليقاعية

أثيوبيا

تيميسجين زيليكي

فيجي

سيمي روفا

الغناء الصوتي

فنلندا

إلينا تكانين

اليوفونيوم

فرنسا

سيندرين المبرت

الجابون

جود ماكسينت أويومي

الفلوت

غامبيا

جالي كيبا سوسو

الكورا

جورجيا

نيكا كوتشاروف

الجيتار

ألمانيا

موريتز جريم

البوق الفرنسي

غانا

نيي كوارتي أوو

طبل كابانلوجو

اليونان

صوفيا رباتي

غرينادا

جودسون براون

جواتيماال

كارلوس توك

غينيا

بابا جايل كانتي

الفلوت الفوالني

غينيا بيساو

إرنستو دا سيلفا

اآلالت اإليقاعية

غويانا

جافين ميندوكا

الغناء الصوتي

هايتي

نانلي دوفيرلي

الفلوت

هندوراس

كاثيا ريفيرا

المجر

جيزا مولنار

جيبوتي

الجيتار
الكيم
الغناء الصوتي
المزمار
الغناء الصوتي
الجيتار /الغناء الصوتي
الجيتار
التشيلو
اآلالت اإليقاعية
الجيتار /الغناء الصوتي
الغناء الصوتي
الكالرينيت

البوق الفرنسي

الكرار

البوق الفرنسي

الساكسفون
اآلالت اإليقاعية
الكمان

الكمان
الترومبون
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أيسلندا

كيرا كيرا

الهند

فيشال راماكريشنان

البيانو

أندونيسيا

عائشة إحسان

الكمان

إيران
العراق

ياسامين شاه حسيني
زحل سلطان

البيانو

أيرلندا

فاليري جانينج

الكمان

إسرائيل

آري بوليتي

الجيتار

إيطاليا
جامايكا

جيوفاني ري
أندرين رايت

البوق

اليابان

كوميكو سوزوكي

األردن

مكادي نحاس

الغناء الصوتي

كازاخستان

بالنور كوداي بيرجين

الغناء الصوتي

كريباتى

بول شيج
باتريشيا تاباكيا

الغناء الصوتي

كوسوفو

منان بيرفينيكو

البيانو

الكويت

رحماني بوشهري

قيرغيزستان

تشينارا شارشينوفا

الكمان

الوس

أوداي سينغدافونغ

الخين

التفيا

إيليز سيرا

التشيلو

لبنان

جوليان أزكول

الكمان

ليسوتو

ماهالي سيليبي

الغناء الصوتي

كينيا

الغناء الصوتي

العود

الغناء الصوتي
اآلالت اإليقاعية

الكمان

الغناء الصوتي

ليبيريا

كاميال أركو

ليبيا

نادية الفقيه حسن

الدربوكة

ليختنشتاين

مانويل إلياس بشل

لتوانيا

فايفا تاموسيوناتي

توغينبير هاليزيثر
الكمان

لكسمبورج

كين ريشارد
تاهيني علي رافانانينا

ماالوي

فيث موسى

البادزا

ماليزيا

فؤاد الحبشي

الجيتار

جزر المالديف

أحمد عفان عادل

مالي

ماهالمادان تراوري

مالطا
جزر مارشال

لورا سيوفي
كايرو النغروس

موريتانيا

يوبا ديا

موريشيوس

نيل باكتور

المكسيك
ميكرونيزيا

ماريانا باراس
فنسنت رييس

مولدوفا

كريستيان بانتاس

اآلالت اإليقاعية

موناكو

دوريان مارسيل

الكمان األجهر

منغوليا

بات إردين فيكتور نيامدافا

الجبل األسود

فيريكا كولجكوفيتش

المغرب

حمزة الفاسيكي

موزمبيق

فينانسيو مباندي جونيور

مدغشقر

ميانمار (بورما سابقًا)

آه مون

ناميبيا

سوزي ايسيس
جويفول يتوهيب سسيكفو

نيبال

جانجا ثابا

ناورو

البيانو

الجيتار
اآلالت اإليقاعية

الجيتار
اآلالت اإليقاعية
الفلوت
الغناء الصوتي
الجهير
الساكسفون
المزمار
الغناء الصوتي

الغناء الصوتي والموران خور
الكمان
العود
الكاليمبا
الغناء الصوتي
الساكسفون
الغناء الصوتي
التونجنا
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هولندا

ويلما بيستوريوس

التشيلو

نيوزيالندا

أنابيل دروموند

الكمان

نيكارجوا

كارلوس أوستا
زهير عروداني

الكمان

النيجر

الجيتار الكهربائي

نيجيريا

أوغونديبي أولوامايوا إيليا

البوق

كوريا الشمالية

جون هيوك هونغ

الكمان

مقدونيا الشمالية

أندريانا جانيفشا

الكمان

النرويج

هافارد تانر
جوخة الناعبي

باكستان

آنا سلمان دار
روبرتو هيرنانديز

دولة فلسطين

رشا نحاس

عمان
باالو

الكمان األجهر
البيانو
الغناء الصوتي
البيانو
الغناء الصوتي

بنما

راؤول تروخيو

بابوا غينيا الجديدة

جيمي تاوجيرا سيجودي

الغناء الصوتي /صدفة المحار

باراجواي

فيكتوريا أوفييدو جاليانو

القيثارة الباراجوانية

بيرو

كارلوس كارتي

الفليبين

برنيس إيلين غو

بولندا

ناتاليا ويرزبيكا

الكمان المتوسط

البرتغال

جافين فرنانديز
محمد السليطي

الكمان

رومانيا

مايكل كريتو

روسيا

كاتي سازانوفا

الفلوت

رواندا

يوجين توريكومانا

الكمان

سانت كيتيز ونيفيس

جازيك شيفرتون

البيانو

سانت لوسيا
سانت فينسنت وجزر جرينادين

تاج ويكيس
كلود جودينج

الريديم

ساموا

ليفي لبن

الجيتار

سان مارينو

فرانشيسكو ستيفانيلي

التشيلو

قطر

الكمان المتوسط

البان فلوت
الكمان

العود
الكمان األجهر

الغناء الصوتي

الغناء الصوتي

ساو تومي وبرينسيبي

ميسارو سواريز

المملكة العربية السعودية

إيمان قستي

البيانو

السنغال

عبد هللا سامب

الجيتار

صربيا

نيناد إيفوفيتش

البيانو

جزر السيشل

أنجيليكا اليسوب

سيراليون

جاهسون بول

سنغافورة

ماريتا كو

سلوفاكيا

توماس جافنيكي

الغناء الصوتي
الجيتار
الكمان المتوسط
الساكسفون

سلوفينيا

الينكا بوجاتاج

جزر سليمان

إيفان مانونوا
آر مانتا

جنوب إفريقيا

لو دالماني

كوريا الجنوبية
جنوب السودان

داي لي
ويني الدو

إسبانيا

ليديا ألونسو

التشيلو

سيريالنكا

سامباث بلوك

البوق

السودان
سورينام

سيبويه أركي
دينيس جانا

الجهير

السويد

جوهان نوردفيلدت

الصومال

الفلوت
البان فلوت
الغناء الصوتي
أوماخويانا
اآلالت اإليقاعية
الغناء الصوتي

الغناء الصوتي
البوق
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سويسرا

هيلين كوكروفت

سوريا

رغد حداد

تايوان
طاجيكستان

تزو فان تانج
طلعت نصر الدين

األوبوا
الكمان المتوسط
الكمان
الغناء الصوتي

تنزانيا

فريدي ماتشا

تايالند

بونجثيب جيتديونجبرم

الكمان المتوسط

تيمور الشرقية

إيتسون كامينا

اآلالت اإليقاعية

توجو
تونجا

راليسيا جبالي
تيفيتا هـ .هافوكا

الغناء الصوتي

ترينداد وتوباجو

أندريه ج دوناوا

الكمان

تونس

نضال جبالي

الكمان

تركيا

هاكان هيلمان

تركمانستان

مايا تويليفا
لوليف فايال وليلي بوجامو

أوغندا

ألبرت بيساسو سمبيك

أوكرانيا

إيرينا جليبوفا

اإلمارات العربية المتحدة

عبد هللا

المملكة المتحدة

جو ستيل

الواليات المتحدة األمريكية

وليام هارفي

أوروجواي

إدجاردو كامبون

أوزبكستان

نور الدين خوجامبردييف
فانويال وات

الغناء الصوتي

مدينة الفاتيكان

باتريزيو ال بالكا

الغناء الصوتي

فنزويال

فيرونيكا مارزيانو

فيتنام

توان كاو

اليمن

أحمد الشيبة

زامبيا

سيا فاندفوندا

الغناء الصوتي

زيمبابوي

رونالد بادزا

اآلالت اإليقاعية

توفالو

فانواتو

الجيتار

الغناء الصوتي

الترومبون
البيانو
الغناء الصوتي
القيثارة المقوسة
الكمان
العود
الساكسفون
الكمان
اآلالت اإليقاعية
المزمار

الكمان
الكالرينيت
العود

