
گروه فرهنگ و هنر - تنبور را 
بعضی تنبوره نیز گفته اند و امروزه از 
تنبور می توان به ساز محلی با دسته ای 
بلندتر و کاسه ای بزرگتر و منحنی تر 
از سه تار دارای ۲ یا ۳ سیم و ۱۴ پرده 
که به فاصله اکتاو در ســاز پرده بندی 

شده، تعبیر کرد.
این ســاز را بــا پنجه می نوازند 
و ایــن خود دلیلی اســت بر ارتباط 
خانوادگــی تنبــور و دوتار محلی و 
ســه تار که آنها نیز با انگشت)ناخن( 

به صدا درمی آیند.
شــخصیتی  دارای  تنبــور، 
عرفانی و حماســی است و این ساز 
برای نواختن قطعات حماســی نیز 
استفاده می شــود. این ساز در طول 
ســیر و ســفر تاریخــی و فرهنگی 
تنبــور در نقــاط و نواحی مختلف 
 نام هــا و شــکل های متفاوتی پیدا 

کرده است.
تنبور دارای شکمی گالبی 
و دســته ای دراز است که روی 
آن از ۱۰ تــا ۱۵ پــرده بســته 
می شود. دسته این ساز مانند 
ســه تار، بر سر ساز متصل 
اســت و سر آن در حقیقت 
ادامه دسته است که روی 
ســطوح جلویی و جانبی 
آن، هر یک دو گوشی کار 
گذارده شده که سیم ها به 
دور آنها پیچیده می شوند. 

سیم های تنبور ۴ عدد و معموالً 
به فواصل مختلف کوک می شــود. 
این ســاز معموالً بدون مضراب و با 

انگشت نواخته می شود.
انواع تنبور با اســامی و 

اشکال مختلف:
تنبــور قوچانــی، شــروانی، 

بغدادی، تیســفونی و انــواع دو تار، 
چگــور و قپوز. نواختن این ســاز با 
شــکل های مشــابه هنوز در بیشتر 

مناطق ایران رواج دارد.
تنبور بر اســاس شکل ظاهری 

دو نوع اســت؛ تنبور کاسه ای که یک 
تیکه اســت و تنبور چمنی که همان 
ترکه ای است و کاسه آن از تکه های 
چوب درست شــده است. این نوع 
مزیتی که برنوع اول دارد این اســت 
که هم ســاخت آن راحت تر است و 

هم تعمیر آن.

تاریخچه تنبور:
بر پایه ۳ مجســمه یافت شــده 
در خرابه های شــوش، تنبور دارای 
تاریخچه ای مربوط به حدود ۱۵۰۰ 
پیش از میالد اســت. تنبور زمانی در 

انواع کاســه گالبی شــکل رایج در 
ایران و سوریه ساخته می شده سپس 
از طریق ترکیه و یونان به باختر رفته و 
کاسه بیضی شکل آن در مصر نواخته 
شده است. از تنبور به سه تار باستانی 
ایرانیان تعبیر شده اســت که در زمان 
ساســانیان، خسرو پرویز و قبل از آن 

هم به کار نواختن می آمده.
تنبور ســاز نوازندگانی ایرانیان 
محســوب می شــده و ابن خردادبه 
آوازخوانی مردم ری و طبرســتان و 
دیلم را با تنبورها درســت شــمرده 

است.
امروزه تنبور در سرتاســر ایران 
رواج دارد اما کانون اصلی این ســاز 
استان های کرمانشــاه و کردستان و 
نواحی شمالی لرستان است. این ساز 
در این مناطق با نام های تَمیَُره، تَمیَره، 

تموره و تمور شناخته می شود.
در منطقه ای کرد نشین ترکیه به 
نام دیار بکر نوعی از تنبور موســوم 
بــه باقلما با کاســه ای بزرگ و ۵ تار 
و حدود ۲۰ دســتان رایج است که با 

مضراب نواخته می شود.
قسمت های مختلف تنبور:

کاســه: همان قســمت پایین 
تنبور که خود دارای اشکال مختلفی 
اســت که بستگی به منطقه و سازنده 
خود دارد. کاســه این ساز را عمومًا 
از چوب توت می سازند که انتخاب 
نــوع چوب، یعنی اینکه از چه جنس 
توتی باشد خود دارای نکاتی است.

دسته: قسمت انتهایی تنبور که 

به کاسه متصل است که در صدا تاثیر 
زیادی دارد. 

صفحه: قسمت روی کاسه که 
دارای بافت ظریف می باشد، صفحة 
نازکی اســت از چوب درخت گردو 
که بر روی دهانه کاسه قرار می گیرد 
و در وسط و یا در کنار صفحه حدود 
۷ تا ۱۲ سوراِخ ۲ تا ۳ میلیمتری دارد 
تا موجب نرمی صدای تنبور شــود. 
سوراخ روی صفحه بر صدای تنبور 

تا ثیر بسزایی دارد.
دســتان: ۱۳ تا ۱۴ دستان در 
تنبور وجود دارد کــه در محل های 
معیّن بر دســته بســته می شوند. به 
نظر اغلب نوازندگان مشــهور، محل 
دســتان ها ثابت اســت اما برخی نیز 
معتقدنــد که جای تعــدادی از این 

دستانها متغیر است.
خــرک: خرک، قطعــه چوبی 
کوچک و محکم از درخت شمشــاد 
و گردوســت که ســیم به آن وصل 
می شود و روی صفحه سیم گیر قرار 
می گیرد. در برخی از سازهای جدید 

سیم گیر کار خرک را می کند.
ســیم گیر: به قسمت انتهایی 
کاســه وصل است و ســیم را به آن 
وصــل می کنند. ســیم گیر از جنس 
اســتخوان یا چوب بــوده در انتهای 
صفحه قرار دارد که تارها را بدان گره 
می زنند و تا انتهای دسته می کشند. در 
برخی از تنبورهای جدید، خرک کار 

سیم گیر را انجام می دهد.
گوشــی: همان قطعات باالی 
تنبور را گوشی میگویند و از آن برای 
کوک کردن اســتفاده می کنند. دو تا 
ســه گوشی )در تنبورهای نامتعارف 
تا پنج گوشــی( از چوب بید وجود 
دارد. تنبــور النــه کــوک )جعبــه 
گوشــی ها( ندارد و گوشــی هایش 
مســتقیماً در سوراخهای ایجاد شده 

در انتهای دسته فرو می روند.
ســیم گیر باال: برجســتگی 
پایین گوشــی را می گویند که دارای 
شیارهایی است. شیطانک ، که قطعه 
چوب یا اســتخوانی است با دو سه 
شــیار که تارها از روی آن عبور داده 
شــده به گوشــی گــره می خورند. 
شــیطانک در حدود ۱۵ سانتیمتری 
ابتدای دســته تعبیه می شود.پرده: نخ 
نازکی است که روی دسته بسته شده 
و فاصله هر دو دســتان را یک پرده 

می گویند. 
تنبور از قدیم دارای ۲ سیم بوده 
که اکنون آن را از ۲ ســیم به یک سیم 

ارتقاء داده اند.
ســیم: دو یا ســه ســیم، که 
ســیم باالیی معموالً جفتی اســت. 
این ســیم ها از یک ســو به سیم گیر 
و از ســوی دیگــر پــس از عبور از 
روی خــرک و شــیطانک در انتهای 
 دســته بــه دور گوشــی ها پیچیده 

می شوند.
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گــروه فرهنگ و هنــر -کتاب 
دیگری مجموعه داستان های کوتاه از 
آرتور شنیتسلر، نویسنده و روان شناس 
مشهور اتریشی است. داستان هایی که 
به سرنوشت قهرمانان و شخصیت های 
اصلی از دیدگاه روان شناختی می پردازد. 
مجموعه داســتان دیگری برنده 
جایزه کتاب سال ۱۳۹۶ ایران در بخش 
ادبیات خارجی شد. این اثر را با ترجمه 

روان از علی اصغر حداد می خوانید. 
درباره کتاب :

آرتــور شنیتســلر در کتــاب 
دیگری، ۲۲ داســتان کوتاه را به رشته 
تحریر درآورده اســت. داســتان هایی 
که به سرنوشــت قهرمانانش از دیدگاه 
روان شــناختی می پــردازد و انحطاط 
جامعه  وین در آســتانه ی قرن بیســتم 
را نقــد می کند. او کــه در کتاب های 
دیگرش هــم در قالب داســتان، یک 
دیدگاه روان شناختی را بررسی می کند 
در این اثر به توصیف اختالالت روانی 
نمی پردازد. بلکه خط فکری و روندی 
را پیگیری می کند که شخصیت ها دنبال 
می کنند. او داســتان هایی با لحن شوخ 
نوشــته است و نگاهی نسبی گرایانه به 
جهــان دارد.این اثر از جنبه دیگری هم 
حائز اهمیت است. آرتور شنیتسلر در 
دوره ای که بیشــتر نویســندگان رمان 
می نوشــتند، بر نوشتن داستان کوتاه و 

داستان بلند )نوول( تمرکز کرده بود. 
کتاب دیگری را به چه کسانی 

پیشنهاد می کنیم ؟
اگر به خواندن داستان کوتاه عالقه 
دارید، خواندن کتاب دیگری را به شما 
پیشــنهاد می کنیم. این کتاب همچنین 
برای تمام کســانی که به داستان هایی 
با درون مایه های روان شناســی عالقه 

دارند، جذاب است. 

بخشی از کتاب :
دوســت من آلبین چشــم انتظار 
چنین خدایی است. آلبین ادیب است، 
به واقع استاد آثار ناتمام است. تابه حال 
هرگز نوشته ای را به پایان نرسانده است. 
اغلــب برایم تعریف می کند که ایده ها 
سیالب وار به ذهنش جاری می شوند. 
مــن خودم آن جا بــودم وقتی در جای 
همیشگی اش در کنج قهوه خانه به سطح 
مرمری میز خیره شده بود و یکدفعه از 
جا پرید، چون ایده ها دســت از سرش 
برنمی داشتند. فورآ فهمیدم قضیه از چه 
قرار است. از دست صدها شبحی فرار 
می کرد کــه در میان دودودم قهوه خانه 
دوروبرش به رقص آمده بودند، و منی 
که روبه رویش نشســته بودم، با نگاهی 
تحسین آمیز بدرقه اش کردم. می دانستم 
که روز بعد با این خبر به سراغم خواهد 
آمد: »دیشــب ساعت یک شروع کردم 
به نوشــتن یک نوول، شــاید هم یک 
درام!« بعیــد هم نبــود بگوید: »گوش 
کن«، بعد طبق معمول تأمالتش را برایم 
بخواند؛ جمالتی ازهم گسیخته یا حتی 

تک عباراتی آمیخته به اوصاف ناجور.
تأمالتش معمــوال به جمالتی با 
دونقطه ختم می شــوند، دونقطه ای که 
می گوید: »بفرمایید، اگر می توانید این 
فکــر را پی بگیرید!« یادم هســت که 
یک بار یکی از این دونقطه ها حســابی 
عصبی ام کرد، چون نمی توانستم فکری 
را که پشــت آن خوابیده بود پی بگیرم، 
به خصوص بــه این دلیل که مفهوم آن 
جمله قصار دستگیرم نمی شد. با وجود 
این، آلبین کماکان مرا الیق دوستی خود 
می دانــد، چون با همه این تفاصیل من 
تنها کسی هستم که او را درک می کنم. 
حاال می فهمید چرا من گاهی به خودم 

می بالم.

گروه فرهنگ و هنر - گتســبی 
بزرگ اثــر جاویدان اســکات فیتز 
جرالــد و به نقل از تایمــز، یکی از 
شاخص ترین آثار ادبی امریکا است. 
این کتاب جزو صد کتاب برتر جهان 
قرار دارد. رضا رضایی این اثر فاخر 
از ادبیــات کالســیک امریــکا را به 

فارسی بازگردانده است.
خالصه کتاب :

اســکات فیتز جرالد در کتاب 
گتسبی بزرگ خاطره ای جاویدان از 
هــوس، هرزگی و تباهی و بی قیدی 
که همه و همه در ثروت نهفته اســت 
را روایــت می کند. این داســتان در 
نیویــورک و در النگ آیلند، و زمانی 
اتفــاق می افتد کــه فیتزجرالد آن را 
عصر موسیقی جاز می نامد. در سال 
۱۹۲۲ که ایــاالت متحده دورانی از 
رشد اقتصادی را پس از جنگ جهانی 
اول می گذرانید. در این دوره بر تعداد 
میلیونرهای ایاالت متحده افزوده شد 
و گتســبی یک از این میلیونرها بود. 
نیک کــراوی از اهالی غــرب میانه 
که به ســواحل شــرقی امریکا کوچ 
کرده  است همسایه گتسبی می شود. 
گتســبی بزرگ و ثروتمند اســت و 
به خاطر مهمانی های باشــکوهش 
معــروف شده اســت. در میان مردم 
شایعاتی درباره شــیوه پولدار شدن 
او وجود دارد ولی کســی نمی داند 
ثــروت او از کجا آمده اســت. نیک 
ابتدا از این همــه مهمانی پر زرق و 
برق همسایه اش دل خوشی ندارد اما 
کم کم خودش بــه یکی از مهمانان 
تبدیل می شود و می تواند به گتسبی 
نزدیک شود و پی به راز میهمانی های 
هر شنبه او ببرد. گتسبی بزرگ عاشق 
است و این میهمانی ها را به شوق این 

برگزار می کند که معشوق شبی پا به 
خانه اش بگذارد. نیک زن مورد عالقه 
گتســبی را می شناسد پس شروع به 
تحقیق و پرس و جو درباره گذشــته 

این مرد می کند.
در ســال ۲۰۱۳ از روی این اثر 
فیلمی بــه کارگردانی باز لورمن و با 
بازی لئوناردو دی کاپریو ساخته شد 
که توانســت جازه اســکار بهترین 
طراحی صحنه و لباس را به دســت 

آورد.
خواندن کتاب گتسبی بزرگ 
را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم
در کتاب گتسبی بزرگ داستان 
زندگی مرســوم و جاری انســانی، 
روایــت می شــود؛ اما ایــن کتاب 
درس های انســانی عمیقی به همراه 
دارد کــه ربطی به زمان و مکان ندارد 
و هر کســی در هر شرایطی می تواند 
از آن عبــرت بگیــرد. بنابراین امید 
مــی رود تمامی مخاطبیــن طاقچه، 
کتاب گتســبی بزرگ را مطالعه کنند 
و از خواندن این شاهکار ادبی، لذت 

ببرند.
جمالتــی از کتاب گتســبی 

بزرگ
یک شــب پاییزی -پنج ســال 
پیش- وقتی برگ های پاییزی داشتند 
می ریختنــد، آن هــا در خیابان قدم 
می زدند و بعد به جایی رســیدند که 
هیچ درختی نبود و پیاده رو از نور ماه 
سفید شده بود. آن ها، رو در روی هم 
ایستادند. شب سردی بود با هیجانی 
اســرارآمیز که فقط دو بار در ســال 
هنــگام تغییر آب و هوا رخ می دهد. 
نور چــراغ خانه ها در ســکوت به 
تاریکــی بیرون هجوم می آورد و در 

بین ستارگان غوغایی بود. 

»گتسبی بزرگ«»دیگری«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: آرتور 
شنیتسلر

مترجم: علی اصغر حداد
نشر ماهی

نویسنده: اسکات فیتز 
جرالد

مترجم: رضا رضایی
نشر ماهی

گــروه فرهنگ و هنر - جوایز 
عکاســی خبری ورلدپــرس فوتو 
امســال شاهد رقابت ۵۴ تک عکس 
یــا مجموعه عکس از کشــورهای 
مختلف جهان در هشــت شــاخه 

مختلف هستند.
جوایــز ســاالنه عکس خبری 
»ورلدپرس فوتو« که هر ســال برای 
تجلیل از برترین عکاســان خبری 

برگزار می شود، امســال نامزدهای 
خود را از میان ۷۴ هزار و ۴۷۰ عکس 
ثبت شده توســط ۴۳۱۵ عکاس از 
۱۳۰ کشــور جهان انتخــاب کرده 
است و برندگان این جوایز در تاریخ 
۱۵ آوریل )۲۶ فروردین( به صورت 
مجازی از سوی هیات داوران اعالم 
می شــود که با اعطای جایزه نقدی 
۵ هزار یورویی نیــز به برگزیدگان 

همراه خواهد شد.
امســال به دلیل شــرایط ویژه 
ناشی از بحران جهانی کرونا، هیات 
داوران تخصصی جوایز ورلدپرس 
فوتــو برنــدگان این رویــداد را به 
صورت مجــازی انتخاب خواهند 

کرد.
نیوشــا توکلیــان از آژانــس 
عکــس مگنــوم با تک عکســی از 

»مراســم عزاداری شــهادت سردار 
ســلیمانی در تهــران« در بخــش 
»تک عکس اخبار عمومی« و فرشته 
اصالحــی از گروه عکس پودیوم با 
مجموعه عکس »ســودای پرواز« در 
بخش »مجموعه  عکس ورزشی« به  
نمایندگی از ایران در میان نامزدهای 
حضــور   ۲۰۲۱  ورلدپرس فوتــو 

دارند.

در جوایز امســال در مجموع 
۵۴ تک عکس یــا مجموعه عکس 
توانستند در شاخه های »عکس سال«، 
»داســتان عکس«، »مســائل روز«، 
»محیط زیســت«، »اخبار عمومی«، 
»اســپات نیوز« )اخبــار لحظه ای(، 
»عکاسی طبیعت«، »عکاسی پرتره« 
و »پروژه های عکاسی بلند مدت« به 

جمع نامزدهای نهایی راه یابند.

گروه فرهنگ و هنر - آلبوم موســیقی »سبز در سبز« به 
سرپرستی و آهنگسازی محسن رمضان نژاد در ژانر موسیقی 
تلفیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.»سبز در سبز« عنوان 
یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار موسیقی است که در 
قالب یک اثر بی کالم در ژانر موسیقی تلفیقی به سرپرستی و 
آهنگسازی محسن رمضان نژاد منتشر شد.در این اثر موسیقایی 
که در قالب یک اثر موسیقایی تلفیقی پیش روی شنوندگان قرار 
گرفته، گروه اجرایی تالش کرده با ترکیبی از سازهای ایرانی و 
سازهای الکترونیک فضای متفاوتی را با الهام از موسیقی ردیف 
دســتگاهی ایران اجرا کند که طی سال های گذشته نیز توسط 

گروه ها و هنرمندان مختلف تجربه شده اند.
»پیش درآمد شــور«، »مثنوی شــور«، »ســبز در سبز«، 
»عود«، »ترنم سبز«، »زخمه«، »پیش درآمد ابوعطا«، »کمانچه«، 
»گل من«، »مثنوی ابوعطا«، »چهار مضراب ابوعطا – اســتاد 
ابوالحسن صبا«، »دشتی«، »زرد ملیجه – استاد ابوالحسن صبا« 
»رنگ دشــتی«، »بیشه نور«، »مثل خواب دم صبح«، »روشنی، 
من، گل، آب«، »شــادمانه«، »مرادخانی«، »رنگ ماهور- استاد 
علی نقی وزیری« قطعات مختلف این آلبوم را تشکیل می دهند.
ابوذر حســینی نوازنده عود، محمد حسن زاده نوازنده 
کمانچه، مرتضی سیفی پاشا نوازنده نی، سعید سیف علیزاده 
نوازنده سازهای کوبه ای، محسن رمضان نژاد نوازنده سه تار، 

آبد درخشان نوازنده سازهای الکترونیک و صدابردار، آرش 
محسن پور میکس و مستر، میثم نوایی، امیررضا ادیبان مدیران 
اجرایی و محمد ذوالفقاری طراح گرافیک عوامل اجرایی این 

اثر موسیقایی را تشکیل می دهند.
»شــب سپید«، »دور ازدســت« و »به رنگ باران« عنوان 
آثاری هســتند که تاکنون از محسن رمضان نژاد در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.
آلبوم موسیقی »سبز در سبز« با شماره مجوز ۵۷۹۵-۱۳۹۹ 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و شماره ثبت کتابخانه ملی 

۳۲۴۴۷ منتشر شده است.

تنبور، دارای شخصیتی عرفانی و حماسی است و این ساز برای نواختن قطعات حماسی 
نیز اســتفاده می شود. این ساز در طول سیر و سفر تاریخی و فرهنگی تنبور در نقاط و 
نواحی مختلف نام ها و شــکل های متفاوتی پیدا کرده است.تنبور دارای شکمی گالبی و 
دســته ای دراز است که روی آن از ۱۰ تا ۱۵ پرده بسته می شود. دسته این ساز مانند سه 
تار، بر سر ساز متصل است و سر آن در حقیقت ادامه دسته است که روی سطوح جلویی 
و جانبی آن، هر یک دو گوشــی کار گذارده شده که سیم ها به دور آنها پیچیده می شوند. 

شنبه 21 فروردین 1400، 27 شعبان 1442 ،10 آپریل 2021، شماره 3707، صفحه


