
 و ی قربانیرضا علي موالنا ساخته هوشنگ کامکار با صدای قبل در آلمان سمفونيچند
 موالنا، یات از غزلیکی جوانان شهر دوسلدرف آلمان براساس ی ارکستر سمفونياجرا

 ینید ببید توانی میر زیت آن را در سایدئواجراشد که و
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 یر موالنا خواند شده که کامل غزل بشرح زیات از غزلیکی از ی قسمتهائی سمفونین ادر
 :است

  مرومن ی دوستان در بوستان بیات حی         ا مرومن ی جان جان بی اروی یخوش خرامان م            

  مرومن ی زمان بی و ای مرومن ی بین زمی   ا     متاب      من ی قمر بی مگرد و امن ی فلک بیا                

  مرومن ی مباش و آن جھان بمن ی جھان بین جھان با تو خوش است و آن جھان با تو خوش است         ااین

  مرومن ی روان بی و این مبمن ی نظر بی  ا     مخوان     من ی زبان بی مدان و امن ی بیان عیا              

  مرومن ی        من شبم تو ماه من بر آسمان بید سپیند را بیش خویشب ز نور ماه رو                     

  مرومن ی من خار تو در گلستان بی  تو گل   گشت ز آتش در پناه لطف گل       یمنخار ا                     

  مرومن ی مران بمن ی در من نگر بین   ھمچن     چو چشمت با من است     تازم یدر خم چوگانت م          

  مرومن ی پاسبان بی ای چون به بام شه رو    منوش       من ی طرب بی ای شاه باشیفحرچون             

  مرومن ی بنشان ی بی ایی تو رود        چو نشان من تونشان ی ره بین آن کس کو در ایوا                   

  مرومن ی راه دان بی ایی   دانش راھم تو        دانشی ی برود ی ره مین آن کو اندر ایوا                    

  مرومن ی و آن بین تو باالتر ز وھم ای   ا       و من سلطان عشق     خوانند ی عشق میگرانتد           

 و تحول و ی لحظه به لحظه در حال دگرگونی که جهان هستین دارد به اي اشاره اغزل
 ینا عیداديو و ریده پدیچ باشد و هی تمام آنها نو میت است که ماهی هائیدهخلق پد
  . شودیتکرار نم

  : استیر بشرح زی مضمون29 یه رحمن آة قرآن سوردر

 " استيهر روز در شأن و کار) خداوند(او "



 : مضمونیناست بد)  ع( ی از حضرت علیثی رابطه حدین  در او

 یان خلقتش پایهاي و شگفتیرد می است که هرگز نمي مخصوص خداوندیشحمد و ستا"
 که هرگز یند آفری مي است و خلقت تازه اي هر روز در شأن و کار چرا کهیرد، گینم

 "نبوده است

 یر گذشته خود تعبي های نو را با دانستگي هایده پدینا "نفس" یا "من" یر انسان اساما
 یکاز انسان  "من" ی کند، بعبارتی درك مي کند و آنها را اغلب تکراری میرو تفس

 یدادهاي تواند خود را با روی نمیستا ایستم سیک ساخته است و یستا ایا  بسته یستمس
 .یدنو هماهنگ نما

 دوستان،فلک، یاتجان جانان، ح( غزل ضمن اشاره به حرکت جهان ین موالنا در احال
 : هماهنگ باشدی حرکت و دگرگونین خواهد که با ایم...)  زمان،ین،قمر، زم

           مرومن ی جان جان بيا 

  مرومن یدوستان در بوستان ب یات حاي

  مگردمن ی فلک باي

           متابمن ی قمر باي

  ي مرومن ی بین زماي

  مرومن ی زمان باي

....................... 

 را اجرا کرده با هم ی سمفونین ارکستر که این مانند اي تمام کائنات به نحوبعبارتی
 ینم "من" یستائی ایلاست که بدل) یم دانیتا آنجا که ما م( دارند و تنها انسان یهماهنگ

  .یست جهان کوك نیتواند خود را با ارکستر کائنات هماهنگ کند و  سازش با سمفون


