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 ،دانشگاه کنت> 1997موسیقی: کنسرتو فاگوت ھومل،تری اییول نوازنده فاگوت و پیتر آمستوتز نوازنده پیانو اکتبر 

ھستم کھ چند ویدیو اول بسیار کمک کننده بوده برای معرفی برخی تعاریف مھم و دالیلی کھ برای ساخت .من مطمئن 1
 قمیش نیاز داریم .

.در این ویدیو تمرکز بر روی مشاھده و متعادل سازی است کھ دو معقولھ ی بسیار مھم برای سازندگان محسوب 2
ید فقط بھ کوک یا سایر ابعاد توجھ کنید بلکھ باید بھ تعادل طرفین ھم میشود .زمانی کھ در حال نھایی سازی قمیش ھستید نبا

 توجھ کافی داشتھ باشید کھ یکی از مھم ترین مسایل در شدت صوت و دینامیک در ساز شما ھستند .

آن  راه اصلی برای مشاھده بھ ھنرجویانم معرفی میکنم .ھمھ آن ھا نیازمند یک قمیش خیس ھستند .ھمچنین تمامی 4.من 3
راه مورد نیاز است یک پالک است .دلیلی کھ برای خیس کردن قمیش  4تنھا ابزاری کھ برای این ھای بسیار ساده ھستند.

قبل از کار گفتھ شده است این است کھ کانال ھای و آوند ھای چوب شامل فیبر و الیھ ھا فقط در حالی قابل مشاھده خواھند 
شاھده ی آن خواھیم بود .در اخرین ویدیو از این سری من تعدادی قمیش را جلوی بود کھ قمیش مرطوب باشد.ما قادر بھ م

 دوربین نمایش میدھم کھ این موضوعات در آن ھا قابل مشاھده خواھد بود.

یکی از مشکالتی کھ با قمیش غیر متعادل داریم وجود انحنای تیغھ در قسمت ھای مختلف است .اینجا یک مثال برای این .4
م کھ تیغھ ی باالیی تاحدی فشار وارد میکند بر تیغھ ی پایینی .اینجا قسمت پایینی این تیغھ است کھ با ھل دادن موضوع داری

بسمت باال باعث شده تیغھ در این موقعیت قرار بگیرد.اینجا باز یک مثال دیگر است کھ میبینید تمامی نقاط باالی تیغھ 
 مت بھ خوبی متعادل است .قدرتمند تر و ضخیم تر است ، اگرچھ  در این قس

.من یک اصل مھم داشتھ و دارم .اغلب ھنرجویان نمیدانند باید چھ کارھایی برای احیای یک قمیش انجام دھند.اگر شک 5
دارید ، متعادلش کنید .این یک اصل بسیار مھم برای من و ھنرجویانم بوده است بھ منظور تالش برای بھبود وضعیت 

، با یک متعادل سازی بسیار ساده میتوانید تغییر بزرگی در آن ببینید.بدور تعادل سازی نشده باشد قیمش .معموال اگر قمیش م
 از مسایل تعادل طرفین،البتھ کھ برخی اھداف و ایده ھا در ویدیو سوم معرفی شده کھ میتواند راھگشا باشد .

یغھ ھای قمیش است بھ صورت ظاھری.در واقع روش بپردازیم . اولین راھکار آزمایش ت 4.خب اجازه بدید بھ معرفی آن 6
در این بھ دنبال رویت فیبر و کانال ھای روی چوب ھستیم .آزمایش میکنید برای اینکھ نقاط متقارن را بر روی چوب بیابید.

مثال میتونید ببینید کھ قسمت باالی سمت چپ دارای مقادیر بیشتری فیبر و جرم نسبت بھ نقطھ ی مقابل در سمت راست 
ست .حاال اگر واقعا دقیق بھ یک قمیش نگاه کنید فیبر ھای یک تیغھ را میبینید .مقداری از انھا ناگھانی در اینجا ظاھر شده ا

اند.اما اینجا ما بھ دنبال فیبرھای طولی ھستیم کھ از قسمت ھای عقبی شروع شده اند.سپس در اینجا ما در الیھ متفاوتی از نی 
 قمیش ھستیم .

مشاھده ی بافت و فیبر ھا میتواند بھ شما کمک کند تا قسمت ھای ضخیم را پیدا کنید.این متد بسیار کارامدی است .بنابراین 7
کھ من اکثرا در ساخت قمیش ھا از آن استفاده میکنم .دوباره تاکید میکنم در صورت مرطوب بودن قمیش میتوانید براحتی 

 بافت و فیبر روی تیغھ ھا را مشاھده کنید .

 



ومین راھکار برای مشاھده کھ من از آن استفاده میکنم "تست حباب" نامیده میشود.بھ این صورت انجام میشود کھ شما .د8
میبایست انگشت خود را روی دو طرف تیغھ در قسمت تیپ و دھانھ مستقر کنید در حالی کھ قمیش را از قسمت تیپ 

کمک انگشت سبابھ و شست ببندید.آنچھ کھ میخواھیم از این تست بھ آرامی دھانھ قمیش را با   روبروی خود نگھ داشتھ اید
شروع میکنید کھ ھیچ فشاری روی انگشتان نیست.با کمی  1شما با پوزیشن شماره حباب نتیجھ بگیریم بھ این صورت است .

یی است کھ ھوا وارد میرسید .توجھ کنید مرکز ثقل باید در وسط قمیش و دھانھ باشداینجا جا 2فشار و بستن دھانھ بھ شماره 
 یک دھانھ ی بسیار کوچک تر خواھیم داشت. 3کانال ھا میشود .در اینجا تیغھ ھا با ھم در تماس ھستند . در شماره 

حاال میتوانید مشاھده کنید کھ این یک قمیش بسیار عالی از لحاظ باالنس است چرا کھ دھانھ و ریل ھا در خط دو طرف .9
ط قرار دارند.اگر حباب در وسط نیست برای مثال اگر در اینجا قرار گرفت بھ معنا خواھد بود کامال منطبق بر ھم و در وس

کھ سمت راست تیغھ ضخیم تر است .در سمت چپ تیغھ ضعیف تر واقع شده کھ در حقیقت متحمل وزن تیغھ ی ضخیم شده 
است و این دلیلی است برای آنچھ  و زیر بار میرود اصطالحا.سمت راست دارای بخش ھای قوی تری نسبت بھ طرف دیگر

در طرف چپ اتفاق میافتد.چیزی کھ مایلم سریعا بھ شما یاداوری کنم این است کھ برای متعادل سازی این قمیش نیازی بھ 
تراش قسمت چپ نیست و شما تنھا باید انژی خود را متمرکز بروی متعادل سازی قسمت راست انجام بدید کھ حباب دقیقا در 

 و تیغھ اتفاق بیافتد.در نھایت طرف راست باید کامال منطبق با سمت دیگر باشد.وسط این د

.قدم بعدی کھ من از آن بھره میگیرم آزمایش با انگشت نام دارد.من میدانم کھ در تست حباب ھم از انگشتان بھره گرفتھ 10
شده است .بلھ من این را میدانم.اما این تست با انگشت تمام نقاط تیغھ را لمس و مقایسھ میکند نھ فقط بخش ابتدایی. من نقاط 

، راھرو ھا و ... را احساس و لمس میکنم.من متوجھ شده ام کھ انگشتان میتوانند لمس کنند مختلف از جملھ تیپ، قلب ، ریل 
ضخیم تر یا سبک تر ھستند.چیزی کھ با انگشتانم میتوانم احساس کنم با چشمانم ، احساس کنند کھ کدام قسمت ھا 

 ممکن است شما ھم این ابزار ھا را خوب و سریع تلقی کنید.نمیتوانم .

.چھارمین متد برای مشاھده وضعیت، وارد کردن پالک بھ قمیش و بررسی ضخامت ریل ھا است.برای مثال ما اینجا 11
پالک را در داخل قمیش قرار داده ایم .تیغھ ھای قمیش جداتر از ھر زمان دیگر ھستند بھ طوری کھ ضخامت آن ھا را 

ص از قمیش دقیقا برھم منطبق است .برخی قمیش ھا ، اگرچھ یکی میتوانید براحتی از بین پالک مشاھده کنید.این قمست خا
از ریل ھایشان ضخیم تر از بقیھ است .در این صورت شما نیاز است مقداری از ریل مقابل را بتراشید تا بھ تعادل نسبی در 

 دو تیغھ برسید.

م کھ برای ما بسیار با اھمیت و مفید .آخر از ھمھ،میخواھم بھ ابزار ھای دیگر اندازه گیری در ساخت قمیش اشاره کن12
ھستند.من قبل از این تا بھ اینجای بحث بھ آن ھا اشاره نکردم.یک المپ یا منبع روشنایی یک متد بسیار خوب برای اندازه 

 سنج ھم وجود دارد. ضخامتگیری است.من یک ویدیو کوتاه از آن را نشان خواھم داد.و ھمچنین دستگاه 

گاه کردن بھ قمیش در نور را بسیار کمک کننده میدانند.برای مثال این اولین قمیشی است کھ من .بسیار از افراد ن13
دارم.شما میتوانید مقداری از الیاف چوب را راحتتر ببینید.چیزی کھ باید در مورد آن آگاه باشید این است کھ بھ ھر صورت 

یاف متراکم تر شکل مات تری دارد.آنھا دو قمیش نو بودند مقداری ھم سن چوب و تراکم الیاف در آن موثر است .قمیش با ال
کھ من بھ شما آن ھا را نشان دادم.این یکی قدیمی تر است.این قمیش مقداری بیشتر از آن ھا مات است .شاید این قمیش قدیمی 

مچنان شما میتوانید با این ترین در این گروه باشد .شما میتوانید ببینید کھ این قمیش نسبت بھ بقیھ چقدر کدر تر است .اما ھ
 روش مشکالت و مسایل چوب را پیدا کنید با مشاھده ی الیاف و فیبر ھا .

.یک دستگاه قطر سنج چوب راه دیگری است برای یک فاگوتیست بھ منظور اندازه گیری قمیش ھا .قطر سنج مقادیر 14
گیری آن است.اندازه گیری ستون وسط ، قلب و ... مختلفی از قمیش را اندازه گیری میکند.مزیت این دستگاه دقت اندازه 

بسیار خوب است.اگرچھ در اندازه گیری برخی قسمت ھا مثل ریل ھا و طرفین خوب عمل نمیکند.این ھم معایب این مدل از 
 اندازه گیری است .

 

 دھم . .بسیار خوشحالم کھ توانستھ ام با ارتباط بین من و شما مقداری اطالعات در اختیارتان قرار15


