
گــروه فرهنگ و هنــر -  هر 
هیچانــه ای که برای بچه هــا خوانده 
می شــود با توجه بــه محیط زندگی و 
فرهنگ کودک نوعی تقســیر خیالی را 

برای کودک به همراه دارد.
این شــاعر، نویســنده و مترجم 
ادبیات کودک و نوجوان درباره اهمیت 
و کارکــرد هیچانه ها در ادبیات کودک 
اظهــار کرد: یک غــذای خوب و پر از 
ویتامین، خاصیت خود را دارد، حتی اگر  
آن را نخورند و بروند فست فود بخورند، 
به خود ظلم کرده اند. بخصوص غذایی 
که در طول قرن ها خوشــمزه مانده و با 
تغییر ســلیقه ها مزه خود را تغییر نداده 
باشد. داســتان هیچانه ها چنین است. 
یک ســری هیچانه ها از گذشته مانده 
و همچنان هســت و اگــر خانواده ای 
بخواهد به آن هــا مراجعه کند، تأثیر و 
جاذبه و نیروی آن ها را بر بچه ها می بیند 
و اگر خانواده ای نخواهد استفاده کند، به 
ما مربوط نمی شود. او سپس درباره تاثیر 
تغییر زیست اجتماعی کودکان بر استفاد 
از هیچانه ها گفت: واقعیت این اســت 
هیچانه ها در گذر زمان هم یک شــعر 
گروهی بوده اند، شعربازی و آهنگ بازی 
بوده و نمی توانیم از نظر دور بگیریم که 
بچه ها به تنهایی با هیچانه ها کاری داشته 
باشــند؛ مادر با کودک و کودکان با هم 
در مهمانــی و اردو آن ها را می خواندند 
و یک نشاط ویژه آهنگین از هیچانه ها 
می گرفتند که بیشــتر در جمع معنا پیدا 
می کرد. شعر کودک برای این است که 
کودک خود بخواند و لذت ببرد یا برایش 
بخوانند و لذت ببرد و شاعرانگی  شعر 
بر او تأثیر بگذارد اما هیچانه ها با توجه 

به این که مبتنی بر معنی نبوده و مبتنی بر 
آهنگ و ریتم هستند، خواه ناخواه زمانی 
معنا پیدا می کنند که چند نفر با هم باشند 
و حرکاتی همراه هیچانه ها انجام دهند. 
رحماندوســت در ادامــه بیــان 
کــرد: هیچانه ها با گــذر زمان و آمدن 
تکنولــوژی ارزش و قدرت خود را از 
دســت نمی دهند و فقط ممکن است 
عــده ای کمتر از آن ها اســتفاده کنند و 
عده ای هم بیشتر. اما هر خانواده و پدر و 
مادری که به خواندن  هیچانه ها بپردازد، 
آن قدر از آن لذت می برد که تمام وسایل 
تکنولوژیک امروزی را کنار می گذارد. 
این رازی اســت  که در ادبیات و شعر 
کودکان و هیچانه ها وجود دارد؛ زمانی 
کــه والدین و بچه ها کنار هم به شــعر 
خواندن و قصه  گفتن و هیچانه و بازی 
شــعر می پردازند به لذتی می رسند که 

دیگر رسانه ها را نادیده می گیرند.
شــاعر »قصه های پنج انگشت« 
و »دوســتی شیرین اســت« درباره 
ساخت هیچانه های جدید برای بچه ها 
و امروزی کردن آن ها برای ارتباط بیشتر 
کوکان با آن ها گفت: زمانی ما این  کار را 
کردیم  و سعی داشتیم این اتفاق بیفتد؛ 
هیچانه ها فقط خالی از معنا نیستند بلکه 
پر از خیال هم هستند. هر هیچانه ای که 
برای بچه ها خوانده می شــود به نسبت 
محیط زندگی و فرهنگ دوروبر کودک، 
نوعی تفسیر خیالی برای خود درست 
می کند و به همین دلیل اگر مداومت در 
آن اتفاق بیفتد، تأثیر خود را می گذارد؛ 
مثال هماهنگی دست و ذهن. در مقدمه 
کتاب »هیچ، هیچ ، هیچانه« متنی نوشته 
و  دلیل این  را که چرا هفت شاعر پرسابقه 

نشسته و این شعرها را گفته اند آن جا ذکر 
کرده ام. دالیل علمی و تربیتی هیچانه ها 

را آن جا گفته ام.
 او ســپس خاطرنشــان کرد: من 
به ایــن کاری ندارم کــه بچه ها با این 
هیچانه هــای جدید، بــه هیچانه های 

قدیمــی مراجعه می کنند یــا نه، با این 
هم کار ندارم که ذهن شــان به ســمت 
هیچانه ها می رود یا نه. به نظرم اهداف 
هیچانه ها امروزی است؛ مثال هماهنگی 
ذهن و دست،  شادی و باال بردن قدرت 
تخیل. این ها اهداف هیچانه هاســت، 

البته اگر هیچانه ای درســت گفته شود 
که بسیار بسیار سخت است و اعتراف 
می کنم در این مجموعه کتاب به نکاتی 
رسیدیم که می توانستیم رعایت کنیم، 
هرچنــد در هیچانه هایــی که بر روی 
آن ها کار می کنیم، رعایت خواهیم کرد 

تا بچه ها بیشتر لذت  ببرند. در هیچانه ها 
هدف ظاهری لــذت و بازی آهنگین 
اســت اما اهداف دیگــری دارد که در 

مقدمه کتاب آمده است.
در مقدمــه »هیچ، هیچ، هیچانه« 

می خوانیم: 
"اتل متل توتوله

گاو حسن چه  جوره...
راستی چه کســی این متل زیبا و 
خوش آهنگ، اما بی معنــی را به ما یاد 
داده است؟ همه ما، این متل و متل های 
مشابه آن را به خاطر  داریم، اما هیچ کس 
نمی داند که این ها را برای نخستین بار  از 
چه کسی شنیده و در چه زمان و مکانی 

آموخته است.
آن، مان نباران

توتو اسکاچی...
 متل هــا کــه  اغلــب مهمــل و 
بی معنی اند، نوعی از گونه های ادبیات 
عامیانه و یا مردمی به شمار می روند  که 
در گذر تاریخ، و دگرگونی های اوضاع 
و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
هیــچ گاه ارزش و جایگاه خــود را از 
دســت نداده اند و همیشه لذت بخش 
و شــادی آفرین بوده انــد. پیرامون این 
موضوع که چرا ایــن متل های مهمل 
و بی معنی، توانســته اند در کنار آن همه 
اندیشــه های ناب و عمیق دوام بیاورند 
و از بــاد و باران گذر زمان گزند نبینند، 
سخن بسیار گفته شده است. بعضی میان 
مهمــالت و بازی پیوند برقرار کرده اند 
و دلیل پایــداری این گونه از بافته های 
آهنگیــن را، بازی گونــه بــودن آن ها 
دانســته اند. در حالی که همه می دانیم 
بازی هــا در گذر زمــان رنگ باخته اند 

و جــای خود را بــه بازی های دیگری 
داده اند؛ بازی هایــی که با ویژگی های 
زمان و مــکان پس از خود، تناســب 

بیشتری داشته باشند.
بعضی دیگــر، تخیل بی مرز و در 
نتیجه خیال انگیزی بسیار و یا پیوندهای 
دلنشین آوایی را عامل پایداری مهمالت 
یا به بیانی دیگر هیچانه ها دانسته اند. شاید 
عوامل یادشده و یا هر عامل دیگری، در 
ماندگاری مهمالت نقش داشته باشند. 
اما بایــد بپذیریم که نمی توان هیچ یک 
از عوامــل برشــمرده را علت اصلی 
ماندگاری بافته ها و ساخته های آهنگین 
و بی معنی هیچانه ها دانســت زیرا هم 
برای گسترش خیال بچه ها، هم در مسیر 
ایجاد پیوندهای آوایی و... آثار دیگری 
بوده و هســت که هرگز به ماندگاری 
مهمالت یا هیچانه ها دســت نیافته اند. 
گروهی نیــز پا را از حیطه دانش پایه و 
توان ذهنی و دنیای بچه ها فراتر گذاشته 
و معتقدند که هیچانه ها نوعی از بیان و راه 
ارتباط شخصی انسان ها با نیستان وجود 
و مادر طبیعت بوده اســت. این گروه به 
دالیل خود، در جهت اثبات ماندگاری 
هیچانه ها، رنگی عرفانی داده اند و سیال 
بودن اندیشه و خیال عارفان را که ظهور 
و بروزی رقص آیین دارند، شکل تکامل 
یافته تر سیالیت و خیال انگیزی موجود 

در متل ها و مهمالت پنداشته اند.
 هیچانه ها، همه آن چه را که گفته 
شــد در خود دارند، ولــی هیچ یک از 
آن ها نیستند. بازی آهنگین، در کالمی 
بی معنــی، با مفاهیمی در حد وارونگی 
تصاویر و پدیده های تغییریافته، چیزی 
نیست که بتوان با شیوه های متعارف به 

تبیین و تشــریح اسباب ماندگاری اش 
پرداخت. آن چه ما بــه عنوان پیگیران 
نوخاســته این نوع ادبی می توانیم ادعا 
کنیم، این اســت که کودک در پی معنی 
نیست، در پی لذت و بازی است. حال، 
بــه حکم ویژگی هایی که دارد، اگر این 
لذت بازی را در بافته ای آهنگین، همراه 
با تخیلی گسترده و بی مرز پیدا کند، به آن 
روی آورده و دل خواهد سپرد. حاصل 
چنین جمع آمدی از نظر اهل پرورش و 
تربیت، ورزش ذهنی، لذت از جادوی 
مجاورت کلمه های هماهنگ و پیوسته، 
لذت از کشف قافیه های هم گونه، بازی، 
شادی، هماهنگی حرکات دست و پا با 
ذهن، درک بهتر پیوندهای آوایی، پرش 
ذهنی و در نهایت هماهنگی ناخواسته 
با موســیقی طبیعــت و آهنگی فطری 
اســت که ما هرچه بزرگ تر شــده ایم 
بیش تــر از آن فاصله گرفته ایم. ما که از 
تأثیر هیچانه ها بر کودکان آگاهی داریم 
و هنوز به راز جاودانگی آن ها دســت 
نیافته ایــم، بر آن شــده ایم که در زمانه 
خود با تکیه بر تمام ویژگی های مثبت 
و تأثیرگذار هیچانه ها، ســروده هایی 
بســازیم که به زندگــی روزگار امروز 

بچه ها هم نقبی داشته باشند.
 سرودن شعرهای معنی دار برای 
بچه ها بســیار دشوار است، اما ساختن  
هیچانه های آهنگین و ذهن انگیز و در 
عین حال بی معنی که فقط تکیه بر منبع 
خیال و موسیقی کالم و پیوندهای آوایی 
داشته باشد و بتواند بعد از آن مهمالت به 
دل نشسته ای که جاودانه شده اند امکان 
عرضه وجود پیدا کند، کاری بسیار بسیار 

دشوارتر است."

گروه فرهنــگ و هنر -ملیحه 
ســعیدی، داور ساز قانون در جشنواره 
ملی موســیقی جــوان می گوید: اگر 
رویکرد مناســبی بــرای ادامه فعالیت 
منتخبان این جشــنواره ها اتخاذ نشود، 
می تواند تبعات نامناســبی ایجاد کند و 
این استعدادها مانند آب راکد خواهند 
شد. چون اگر این جوانان بعد از انتخاب 
در جشنواره ها نتوانند به طور تخصصی 
در زمینه موسیقی فعالیتی انجام بدهند، 
استعدادشان به هدر خواهد رفت.ملیحه 
ســعیدی، داور بخش قانون جشنواره 
ملی موســیقی جوان که چندین دوره 
داوری ایــن بخش را برعهده داشــته 
با بیان این نکته که جوانان از سراســر 
کشور در این جشنواره شرکت می کنند 
و حتی از نقاط دور افتاده هم کسانی در 
جشنواره حضور دارند، تاکید کرد: این 

ویژگی جشنواره را باید قدر دانست و 
از آن برای بهبود شــرایط موسیقی بهره 
بــرد. ولی بهترین ها در رقابت های این 
جشنواره شناسایی و معرفی می شوند 
اما بعد از جشنواره مورد حمایت نهادها 
و سازمان های مربوطه قرار نمی گیرند. 
داور بخش قانون پانزدهمین جشنواره 
موسیقی جوان تصریح کرد: رها شدن 
برگزیدگان جشــنواره سبب می شود، 
انگیــزه ای برای ادامه فعالیت نداشــته 
باشــند و به آینده شغلی شــان امیدوار 
نباشند.ملیحه ســعیدی درباره کیفیت 
آثار و داوری شــرکت کنندگان ســاز 
قانون در این دوره از جشــنواره گفت: 
شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی 
جوان، ســطح کیفی متفاوتی دارند اما 
نکتۀ قابل توجه برای او حضور پُررنگ 
شــرکت کنندگان شهرستانی است که 

قابل توجه اســت.وی اظهار کرد: برای 
داشتن هنرمند خوب در عرصه موسیقی 
باید مدیران فرهنگی به هنرمندان آزادی 
عمل بدهند و نگاه کارمندی به هنرمند 
نداشته باشند. وقتی مدیران، هنرمندان 
را کارمنــدان اداری قلمداد کنند، امکان 

خالقیت را از آنها می گیرند.
این نوازنده موســیقی دان، ضمن 
اظهار ناامیدی و تاســف از شــرایط 
موسیقی کشور، تاکید کرد که برگزاری 
جشــنواره موســیقی جــوان، اقدام 
ارزشمندی است و باید تداوم پیدا کند 
اما الزم اســت مسئوالن نگاهشان را به 
هنــر و هنرمند تغییر بدهنــد و درباره 
موانع کار حرفه ای، مشکالت اقتصادی 
و محدودیت های ایــن عرصه اطالع 
داشته باشند.سعیدی در ادامه بیانکرد: 
در گذشــته گروه هایی وجود داشتند 

که امثال من می توانستیم با عضویت در 
ایــن گروه ها فعالیت حرفه ای و درآمد 
مکفی داشته باشیم و در عین حال در راه 
اعتالی هنر قدمی برداریم اما متاسفانه در 
شرایط فعلی، اوضاع نابسامان موسیقی 
این امر را غیر ممکن می کند و در نتیجه 

موقعیت جوانان نگران کننده است.
داور بخــش قانــون پانزدهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان در پایان 

گفت: شاید در مقطعی از زمان با برپایی 
جشــنوارهایی مانند جشــنواره ملی 
موســیقی جوان، هنرمندانی شناسایی 
و شــکوفا شوند اما تعداد آن ها اندک و 

کارشان مداوم نیست. 
به نظرم این جشنوارها باعث باال 
رفتن انگیزۀ فعاالن موسیقی خواهد شد 
اما به شــرط آنکه بتوان شرایط را کمی 

تسهیل کرد.

گــروه فرهنگ و هنــر -کتاب 
یافتن الیال نوشته مگ الیسن است که 
با ترجمه هادی امینی منتشر شده است. 
کتاب یافتن الیال داستان زندگی دختری 
است که باید از پس مشکالت بزرگی 

بربیاید.
این کتاب داستان دختربچه ای به نام 
الیال است که به همراه برادر کوچکش 
در یک خانه نیمه ویران زندگی می کنند، 
الیال می داند زندگی شان طبیعی نیست 
و باید از پس خودش و برادرش بربیاید 
اما تالش می کند فقط و تنهایی شــان را 
پنهان کند. او سعی می کند مرتب باشد 
اما خودش و برادرش همیشــه کثیف 
هستند و بو می دهند، او گاهی برادرش 
اندی را به استخر یک مجتمع می برد و 
کمک می کند او بازی کند و خودش را 
بشورد و بعد به خانه برگردند. مادر الیال 
و اندی معتاد است و کم پیش می آید به 
خانه بیاید. الیال فقط یک دوست به نام 
کریستی دارد که به خانه اش می رود. او 
بــا مادر و ناپدری اش زندگی می کند و 
تصوری از فقــز و رنج الیال ندارد، اما 
بت مادر کریستی کم کم متوجه شرایط 
غیرعادی زندگی الیال می شود تصمیم 
می گیرد به او کمک کند. او اول الیال را 
به خرید می برد تا چند دســت برایش 
لباس بخرد و بعد کم کم ســعی می کند 
به او نزدیک شود و شرایط زندگی اش 

را درک کند. 
بخشی از کتاب یافتن الیال 

خانم فوربز به ما گفت می توانیم 
مقالــه میان تــرم را هر زمانــی قبل از 
تعطیالت زمســتانی تحویــل دهیم. 
امیدوار بودم بداند این یعنی قرار است 
در ۲۲ دســامبر حدود بیســت و پنج 
مقاله بگیرد. من مال خودم را درســت 
بعد از هالووین تحویــل دادم. درباره 

نمادشناســی خانم هاویشــام نوشتم؛ 
زنی که پــس از تنها ماندن در محراب 
کلیسا در روز عروسی، همه پنجره ها را 
پوشاند، همه ساعت ها را از کار انداخت 
و تمام عمر در لباس عروسی اش با کیک 
عروسی در حال فاسد شدنش زندگی 
کرد. حس می کردم او را می شناســم. 
نمره کامل گرفتــم. روی صندلی آخر 
ســمت دیگر کالس، زیر پنجره ای باز 
نشسته بودم. مهم نبود کجا می نشستم.
پائول دمارکو موقع رفتن جلوی کالس 
با آیپدی که در دســت داشت، از کنارم 
رد شــد. »خدایا، انگار یه گربه روی یه 
کیســه بادوم زمینی فاســد خرابکاری 
کرده.«رایان آدوبان درست پشت سرش 
بود. »نه، بیشتر مثل وقتیه که سگم کثافت 
خــودش رو می خوره و بعد باال میاره و 
بعد دوباره می خوره و دوباره می رینه.«

امرســن برکلی پشــت سر آن ها 
بــا هدفونــی در گوش هایــش آمد و 
یک کلمه هم به کســی چیزی نگفت. 
گوشه جلویی کالس نشست. کریستی 
می گفت امرســن عقیده دارد که آنجا 
بهترین جا برای دور بودن از چشم معلم 
است.پائول و رایان مستقیم به من اشاره 
نکردند؛ پس همگی می توانستیم تظاهر 
کنیم اتفاقی نیفتاده اســت. می توانستم 
بیرون پنجره را نگاه کنم و منتظر شــوم 
حواس پائول به آیپدش پرت شــود یا 
رایان چیزی در موبایلش به او نشــان 
دهد یا هر دوی آن ها روی چیز دیگری 
متمرکز شــوند. ولی وقتی جین ِچیس 
وارد شد، فهمیدم وقت تظاهر به اینکه 
کســی با من حرف نمی زند، تمام شده 
اســت. »الیال، می شــه یه چیزی ازت 
بپرســم؟« ابروهایش آن قــدر باریک 
برداشته شده بود که انگار هرکدامشان 

فقط یک ردیف مو داشتند. 

گروه فرهنگ و هنر -کتاب خشم، 
دومین جلد از مجموعه رمان سه جلدی 
تیرگی نوشته استیون جیمز است که با 
ترجمه زهره حیدرنژاد و نیلوفر حسنی 
می خوانید. این داســتان در ادامه کتاب 
تیرگی نوشــته شده است و ماجرای آن 

را دنبال می کند. 
کتاب خشــم، جلد دوم مجموعه 
تیرگی است. همه چیز از شهری منزوی 
و دورافتاده به نام بلدون در ویسکانسین 
آغاز می شــود. یا به عبارت بهتر، زمانی 
که جســد یکی از دختران دانش آموز 
دبیرســتان، به نام امیلی جکســون در 
دریاچه آلگونکین پیدا می شــود. شهر 
و همه مردم شــوکه شده اند. دنیل بایرز 
شانزده ساله هم درست مانند بقیه جامعه، 
معتقد اســت که مرگ امیلی جکسون 
تصادفی بوده اســت امــا این اعتقاد به 
زودی می شــکند و جایش را تردیدی 
عمیق و عالمت سوالی بزرگ پر می کند. 
چه اتفاقی برای امیلی افتاده است؟ چرا 
دنیل می تواند چیزهای مختلفی را ببیند، 
احســاس کند و دیگــران نمی توانند؟ 

ماجرا از چه قرار است؟ 
بخشی از کتاب خشم 

"دنیل، میدانی چرا اینجا هستی ؟" 
دنیل بایرز متوجه شــد که در حال پلک 
زدن بود و ســرش را به یک طرف کج 
کرد. یک المپ مهتابی با نوری شدید، 
از بــاال بــه روی او میتابیــد. با حالتی 
آشــفته، به روی کمــر، در تخت قرار 
داشت. "چی؟""پرســیدم آیا میدانی 
چرا اینجا هســتی ؟" هنگامیکه اطراف 
را نــگاه می کرد، دید کــه در اتاق یک 
بیمارستان اســت. پنجره ی روی دیوار 
مقابل پرده کرکره ی سنگینی داشت که 
در سرتاسر آن کشیده شده بود، طوریکه 
فقط پرتوهای ضعیف نور خورشــید 

از دورتادور لبه های آن می تابید. امکان 
نداشت که تشخیص دهی چه ساعتی 
از روز بود. دنیل ســرش تیر می کشید، 
افــکارش در هاله هــای عجیب و غیر 
قابل کنتــرل می چرخیدنــد. اما یک 
چیــز را به روشــنی به یاد داشــت. او 
زیــر لب گفــت: " آنها گفتند که من به 
کسی آســیب رساندم."  به چه کسی ؟ 
به چه کســی آسیب رســاندی؟"فقط 
همین؟""بله."مــردی بلنــد قامت با 
نشــان کارآگاهی در کنار تخت ایستاده 
بود . پزشــک الغر کنــار او، روپوش 
سفیدی پوشیده بود، اما زمانیکه کارآگاه 
صحبت می کرد، او ســکوت کرده بود. 
"پس یادت نمی آید که چه اتفاقی برای 
پدرت رخ داد؟""پدرم ؟" دنیل خیلی 
فکر کرد، سعی داشت به یاد بیاورد، اما 
تمام چیزهایی که به یادش میآمد تصاویر 
تیره و تار از بازی بسکتبال دبیرستانش 
در دو شــب قبل، تصاویری از رفتن به 
یک انبارکاه، تصاویری از ایستادن در زیر 
برف در کنار جسد گرگی مرده عالمی 
پرپیچ وخم و در هم آمیخته از بیداری، 
خــواب و کابوس های مبهمی که خود 
به خود تکرار می شدند. هیچ راهی نبود 
که تشخیص دهی کدام یک از تصاویر 
خاطرات و کدام یک خواب هســتند. 
هنوز خواب هستی. این یک رویا است. 
باید یک رویا باشد. حال پدرت خوب 
است. اتفاقی برای او نیفتاده. دنیل سعی 
کرد بنشــیند، اما برایش ممکن نبود. او 
به پایین تخت نگاه کرد. مچ دست ها و 
مچ پاهایش به تخت بســته شده بودند. 
اینجا چه خبر است؟"منظور آن پرستار 
چه بود وقتی گفت که به کســی آسیب 

رساندم؟آیا منظورش پدرم بود؟"
"پس چیزی از شــب گذشته به 

خاطر نمی آوری؟"
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9فرهنگ و هنر

مصطفی رحماندوست با بیان این که هیچانه ها اهداف امروزی دارند، می گوید: هیچانه ها فقط خالی از معنا نیستند
 بلکه پر از خیال اند. 

مصطفی رحماندوست پاسخ داد؛

چرا باید هیچانه ها را بخوانیم؟

یک نوازنده ساز قانون:

نگاه کارمندی به هنرمند خالقیت را نابود می کند

 هیچانه ها، همه آن چه را که گفته شــد در خود دارند، ولی هیچ یک از آن ها نیستند. بازی آهنگین، 
در کالمــی بی معنی، بــا مفاهیمی در حد وارونگــی تصاویر و پدیده هــای تغییریافته، چیزی 
نیســت که بتوان با شــیوه های متعارف به تبیین و تشــریح اســباب ماندگاری اش پرداخت.
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گروه فرهنگ و هنر - آلبوم موســیقایی »بی فاصله« 
شامل هفت قطعه در دستگاه های نوا و همایون به آهنگسازی 
مجید عسگری با صدای وحید تاج و با اشعاری از موالنا، 

هوشنگ ابتهاج و آهنگساز اثر منتشر شد.
نخستین قطعه این آلبوم با عنوان »رهگذار«، حکایتی 
گذراســت از داالن های رنگارنگ یک بازار قدیمی با بوی 
عطاری ها و آوایی در گذرگاه های این بازار که در دو بخش 
مقدمه )اورتور( و بخش اصلی در دستگاه نوا تصنیف شده 
اســت.دومین قطعه از این آلبوم به تکنوازی عود توســط 
شــهرام غالمی اختصاص دارد کــه بداهه ای برای معرفی 

قطعه واپسین با نام »سرگشته« است. 
قطعه »سرگشته« حکایتی موسیقایی در نوا از زندگی 
موالنا است که ابتدا در سرگشتگی و ناامیدی در جستجوی 
معشوق و گمگشته خویش بوده است و سرانجام شمس از 
راه می رسد و موالنا نوری تازه می یابد. در این وصال موالنا 
رقص کنان و پایکوبان سماع می کند و زندگی اش سرشار 

از معنا می شود.
ملودی این قطعه در بخش مقدمه به صورت پلی متری 

در میزان هایــی با متر ۲۲تایــی آغاز و در مترهای متفاوت 
۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۲، ۱۰ دچار سرگشتگی است. این 
سرگشتگی در بخش دوم نیز ادامه پیدا می کند و سرانجام 
با پدیدار شــدن معشوق به ثبات می رسد و قطعه بر متر ۸ 

ضربی و مشتقاتش شوری دیگر می یابد.
مهسا دامرودی همخوان، پویا سرایی نوازنده سنتور، 
شهرام غالمی نوازنده عود، شروین مهاجر نوازنده کمانچه 
و کمانچه آلتو، پاشــا هنجنی نوازنده نی، علیرضا دریایی 
ارکستر زهی و کمانچه، حمید قنبری نوازنده تنبک، دف، 
بندیر و سازهای کوبه ای، مجید عسگری نوازنده تار، بم تار 
و عود، هنرمندان همراه این آلبوم هستند که با آهنگسازی 
مجید عســگری و صدای وحید تاج منتشــر شده است. 
علی پور مقدم، احمد میرمعصومی و استودیو نغمه سازان 
دلنشین ضبط صدا و میکس و مسترینگ این اثر را به عهده 
داشته اند. آلبوم دارای ترجمه ی دوزبانه است که ترجمه ی 
متن انگلیســی آلبوم را گیلناز یوســفیان عهده دار بوده و 
مدیریت هنری این پروژه توســط فرشید پارسی کیا و در 

استودیوی پارسی به انجام رسیده است.

حکایتی موسیقایی از سرگشتگی موالنا تا وصل و بی فاصلگی


