
 

 

 

 |  تنبکبا  مصاحبه | 

 

 ؟حالت خوبه . کنم بر تنبک عزیزمالم یمس -

 سالم ممنون خوبم

؟ ، تنبک عزیز  خب  -
ی

 میخوای یکم از خودت برامون بگ

 من و خانوادم هممون تو ایران ساخته شدیم و هر کدوم . خوب من اسمم تنبک و فامیلیم هم گالره است 

سمت چوب و پوست ساخته شده ایم و با ق ۲صاحب هایی داریم . منم صاحبم گالره است. ما از 

 . مادر همه ساز ها هستیم و با هر سازی میتونیم مچ بشیم اجازتون

 ؟از گالره چه خب   ! بسیار هم عایل  -

 منم یه رسی گالره هم مشغول هست االن هم که زمان درس ها هست دیگه خییل وقت کم میاره که به 

 بزنه

ه .  هر سال که درس ها سنگی   ؛ ه دیگهآر  - ی از ادم میگب 
چند ساله  حاال تو تر میشه وقت بیشبر

 شنایس؟ یمو گالره ر 

 سایل میشه  ۷

عوض کرده یا   ست دارم بدونم پوستت از جنس چیه؟ و اینکه ایا تا االن گالره پوستت رو دو  -

 نه؟

 گالره تا حاال که عوض نکرده  ،و نه ه؛پوست من از جنس شت  

 کنید؟و گالره از چه نتر خوشتون میاد و باهاش حال یمتو  -

ز دیگه است  . ما با نت شیش هشتم خییل حال میکنیم  . البته همه نت ها خوبن ویل شیش هشتم یه چت 
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تا حاال شده  آیا و اینکه  ؟چه سازی  ،رهآاگه  ؟تا حاال شده بخوای به جای یه ساز دیگه بایس   -

 ؟  به سازی حسودی میکت  که 

 چونویل ترجیح میدم خودم باشم   ،خوب کیل ساز هست که صدای خویی میده و منم بدم نمیاد 

ز یم اینجوری ون بدم و بقیه هم حال کنز هم بگم که   رو  این . البته به کمک گالره ،تونم صدای خودم رو بت 

 خویی نیست. پس این کار رو به بقیه هم توصیه  و هم کال چ  ،باعث رنج میشه و ناراحت    حسودی هم
ز ت 

ز  میکنم که  . نکنز

 . ات برامون بگوخوب یکم از تاریخچه -

ز نمونه ضبط  ز سال های (ه مربوط به زمان قاجار  موجوده تنبک هایی که از ساز اولن  ه  ۱۲۹۳تا  ۱۲۵۸بن 

فت قابل توجه  یمن و خانواده ام در چند دهه .(. ش ه تبدیل به یک ساز ، جوری کداشتیم ایگذشته پیشر

 . تکنوازی شدیم

 عجیب داری؛ اینکه باید زیر مشت و سیلی ی -
ی

ت انوازنده ه سوال اسایس ازت دارم: تو یه ویژگ

 نغمه زیبانی پدید بیاری. یعت  خودت رنج یم بایس  
 تا برای دیگران زیبانی درست تا بتون 

کش 

. از  ؟ یعت  مثال به گیتار حسودی نیم اینکت  جای مشت و ه کت  که بوضعیت ناراض  نیستر

 نوازش دریافت میکنه؟ اشهسیل، از نوازند

 البته گالره هم زیاد من . خوب هر کیس برای خودش مشکالی  داره منم مشکالت خاص خودم رو دارم 

 تونم صدای خوب وبه نزنه که من نیمرو ناراحت نمیکنه که زیاد رنج بکشم. خوب اگه گالره به من ضز 

ن ها دلنشیتز بدم و انسان و این رو هم بگم که خوب بعد زمان کوتایه که  . پس الزمه، هم هم لذت بتی

 مدت زیادی من رو گالره محبت هم به من میکرد یا میکنه. زمایز که   گالره  کنم . تازههستم عادت یم رسد 

نه ،ناراحت شدم و رنج کشیدمکاورم تنها گذاشت خییل توی   ز   . ویل چند وقت  هست که بیشت  بهم رس مت 

نه حس نمیکت  داره دعوات میکنه؟ و اصال چه حش داره؟ یا وقتر   -  که گالره تورو مب  
 زمان 

ه از صدا ؟ اصال احساساتت رو چجوری و گ ابراز  ت،یه نفر کل لذت میب   تو چه حش پیدا میکت 

؟   میکت 

 خوب نه چرا حس کنم اون داره با تمرین از من یه صدای زیبا در میاره . خوب یه احسایس هست بسیار 

نه. خدارو شکر میکنم که،  میکنه هعایل احسایس است که یک داره بهت توج ز وجودم  باهات داره حرف مت 

 دم. کنم با کمک به گالره که صدای خویی داشته باشم احساسم رو بروز ب ت. سیع یمیی معتز نیس
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نه  هتن به نت شادی بدی ک بش   شده غمگی   بایس  و مجبور  -  ؟گالره مب  

 وقت  میبینم گالره با کل تالش میخواد نتیجه ای رو بزنه سیع میکنم تن بدم چرا که گالره رو . شده ،رهآ

 . خییل دوست دارم

؟   -  از اینکه تو خایل هستر راض  هستر

 اگه تو خایل نباشم یک صدای ناجوری ازم در  . خوب تو خایل بودن من باعث میشه صدا ازم خارج بشه

 . میاد 

؟  -  کجا دوست داری نواخته بش 

ز   که قدرم رو بدونن و از صدایی که گالره ازم در  ،خوب من دوست دارم جایی نواخته بشم که درکم کنز

ن  . میاره لذت بتی

؟ د -  وست داری با چه ساز هانی ترکیب بش 

دارم باهاش ترکیب   دوست بیشت  از همه  یل سازی که و بشم،خوب من با همه ساز ها میتوانم ترکیب 

 است.  بشم گیتار 

ی یا نه ،نواخته میش  توسط گالره زمان  که   -  چرا؟؛ اگه آره، لذت میب 

 زیرا با صدایی که در میارم احساس میکنم خودم و گالره با هم به کهکشان های دیگه سفر ،بله خییل

ز فرود یم   ییم آمیکنیم و وقت  که تمام یم شود انگار روی زمن 

 کدوم انگشت گالره رو بیشبر دوست داری ؟  -

 انگشت ییک مونده به آخر 

 این موضوع چیه؟ بنظرت راج ؛من شنیدم که گالره از یه زمان  تا االن عاشق ساز گیتار بوده -

ز م دوما مط، ویل از این بابت هنوز خیالم راحته که اوال گالره هنوز گیتار نداره ،خوب یکم حسودیم میشه   ن 

دلیل  هستم که گالره به اندازه کافز به من عالقه داره که اگه هم گیتار خرید من رو فراموش نکنه . راست  

  دوست دارم بدونم سازی که گالره دوست داره ؛بشم هم همینه اینکه دوست دارم با ساز گیتار ترکیب 

 . دقیقا چیه و چه صدا هایی هم ازش در میاد

 رو چجوری تو ، یعت  فقط عاشِق تو بود، ه نظرت اگه گالره عاشق سازی به جز تو نبود ب -

 نواخت؟ یم

ی هم من را یم نواختخوب با من بهت  رفتار میکرد و به من خییل بیشت  اهمیت میداد و با لذت   بیشت 
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 . شدیمو بیشت  با هم رفیق یم

 یا سخن پایان  داری؟ . آمصاحبه من با تو به پایان رسیده  ،خوب تنبک جان -

را بیشت  بدونید ما صاحب هامون رو خییل دوست داریم و   بله . میخواستم به شما بگویم که قدر ما 

ما هم نیاز به درد و دل کردن و . آخه ما مهر بورزند نها هم به و کنند و ا  هداریم انها به ما توج   دوست 

 کنند و برای گالره هم امیدوارم همه ساز ها در کنار صاحب . مراقبت داریم 
ی

هاشون به خویی و خویسر زندیک

 . امیدوارم وقت  گیتار خرید من رو فراموش نکنه. سالمت  و دلخویسر دارمی رزو آ

هم باید بیاد که میخوایم مصاحبمون رو با ایشون یل هم خوب. حاال به نظرم گالره جان خ -

 ...؟ بدیم . گالره جان ادامه

 سالم ،سالم +

؟  ! گالره جان،  به به -  خون 

 خوب باشه . خوبم، ممنون +
ی

 . امیدوارم حال همیک

؟  خ - وب گالره جان برای سوال اول: اون موقع که تنبک رو توی مغازه دیدی چه حش داشتر

 این یگ رو انتخاب کردی؟  چی شد که تنبکچی شد از بی   اونهمه  اصال 

 . بعد بلد نبودم باهاش بزنم  . راستش خوب من تا اون موقع سازی نداشتم و خوب حس خییل خویی بود  +

 داشت  انتخاِب من خوب
ی

ز ها بستیک اینکه بتونم تو دستم   ،شکل و ظاهری که دوست داشتم ،به خییل چت 

م راحت  ز اونهمه تنبیک که توی مغازه بود،زمون سخت آباشم باهاش. خوب اون تو این  بگت  مورد   ، از بن 

 قبویل واقف شد و نمره خویی گرفت .  

 چی شد که از همدیگه دور شدین توی دوران کرونا؟   -

فتم و سال به سال هم درس ها سخت تر میشد + باعث شد  هم راستش یکم تنبیل . خوب دیگه کالس نمت 

مش و کال تنهاش ب نادیده البته خودم هم قبول دارم که اینها همش بهانه است و من میتونستم   . ارمذبگت 

 . بزنم و ازش دور نشم بهش رس 

نوازی یا تنبک تو رو خیل خوبه که به این نتیجه رسیدی. حاال به من بگو تو تنبک رو یم -

 نوازه؟ یم

  و ما به کمک یک دیگر نواخته میشیمباید بگم هر د +

؟ اصال تنبک رو دوست داری؟  ،خب گالره  -  از بودن در کنار تنبک راض  هستر
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 ،من عاشق گیتارم ؛فکر کنم تنبک بهتون گفته . خوب من اصال با سازی به اسم تنبک اشنا نبودم +

 ویل

تنبک رو  ن که هفت سال هست که مادر همه ساز هاست خوب برام جالب بود و االتنبک وقت  فهمیدم  

 . ویل بگم نه خییل زیاد ،عالقه مند شدم دارم خوب بهش

 قتر عصبان  هستر چجوری تنبک یم زن  ؟ و  -

نم + ز  باشم اصال نمت 
م  ویل وقت  دارم تالش میکنم، خوب اگه عصبایز  تنبک رو  ،نت  رو بزنم و یاد نمیگت 

ز می  م وقت  اروم شدم و روحیه  ذزمن  وع میکنم ارم و راه مت   گرفتم میام و دوباره رسر

و  ازت بابت همرایه ممنونیمخیل خیل ه. اتمام به وقت ما رو ! متاسفانه خیل هم عایل -

. اگه سخن پایان  داری   امیدواریم که از این به بعد   کت 
ی

خوب و خوش با تنبکت زندگ

 . شنویمیم

ی میکنم و  آرزویها چهباعث افتخار بود. من فقط برای همه ب ،خواهش میکنم + عاقبت بخت 

مندهاهایی که در حق ات انجام دادهاینجا به تنبکم بگم بابت تمام کوتایه  میخواستم از  ام و امیدوارم م رسر

 ! خدانگهدار  . ببخیسر و از من بگذری من رو 

-   
ی

 خدا یار و نگه دار شما، خیل ممنون از همگ


