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ــ ــا و �وش ســـــــــــ ��دن بـــــھ صـــــــــــــــــدای آن �مـــــانـــ

ــــــــــق این  ـــــدن �مان. من عاشـ عاشـــــــــــقش شــــــ

ــــــتم چراکـــھ در �یچ یـــک از  بلنـــد�و�ـــا �ســـــــ

ــارف ن�� گنج ــــــھ �ــــای متعــ ـــــــ د. این نــــ�ل�شـــ

محصــــو�� برجســــتھ و فوق العاده مرغوب 

اســـت. چنانچھ بھ عنوان یک فرد مشـــتاق 

و پر و پا قرص برای رف�ن بھ ک�سرت 

بـــا �ـــالـــھ ی طبی�� �ی  ،�ـــا

ــــــــھ در اطـــــــــــــــراف  کـــــــ

ــای  ـــــــــــــــ ــاز�ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ســــــــــ

موســیقیا�ی شــ�ل 

ــنــا�ی  ـــــــ می گ��د آشــــ

شـــــما آن�اه دار�د،  

از �مانندی بازتولید 

ــــــیلھ  طبی�� صـــــــــــــدا  بوســـــــ

بـــــھ وجـــــد  Mangerبلنـــــد�و�ـــــای 

آنهـــا چ�ونـــھ بـــھ این �ـــدف  خوا�یـــد آمـــد. 

دست یافتند؟ البتھ کھ این بھ فوت و فن 

�شـــــــت تر�ســـــــدیوســـــــر و�ژه منگر در پنهان 

 برم
ً
 ســـف باری بھأخ�� ت ی گردد. اما، اخ��ا

�وش رســــــــــید:  ژوزف و�لهلم منگر، مخ��ع 

دنیا  سـال�ی از ۸۷و مبتکر نا�غھ، در سـن 

ــامــــی آرامــــش بــــخــــش از ســــــــــــــــوی  رفــــــت. پــــیــــ

ــانم دانیال منگر، اینچن�ن  فرزنــــــدش ، خــــ

ــــــت: " م��اث ژوزف منگر زنده  اظهار داشـــــــ

خط تولید این کمپا�ی در  –خوا�د ماند 

Franconian Mellrichstadt  بــــــــھ

یـــک �ـــار�ـــاه ی  آورنـــده غـــایـــت یـــاد 

چراکـــــھ تولیـــــد ســـــــــــــــــاعـــــت اســـــــــــــــــت 

قت با دمتخصص�ن کمپا�ی منگر 

ـــــــــــــــــــــــبھ �ار خ ی میکرومیلیم��  ــــ ـــــــــ ـــــــــــ  ودـ

ــــــــ ــــــــمشـــــ ـــــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــغـــولـــنـ ـــــــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ   د."ـ

یـــک تر�ســـــــــــــــدیوســـــــــــــر منگر 

چــ�ــونــــــھ �ــــــار مــی 

کند؟ پا�ـــــ� 

بــــــــــھ ایــــــــــن 

پرســـــــــــــش 

حــــــداقــــــل 

بـــھ انـــدازه 

یــــــک کتــــــاب 

تـــــوضـــــــــــــــــیـــــح مـــــی 

طلبد و�� نیازی ن�ســـــــت 

شـــــــــــــمــا بــھ تمــام جز�یــات اشـــــــــــــراف 

داشـــــــــتھ باشـــــــــید. توضـــــــــی�� کھ در 

پوســـــت گردو بگنجد ای�ســـــت: یک 

تر�سدیوسر م�ش�ل است از یک 

ــــــــاس اصـــــــــــــــل موج  ورق کـــھ بر اســـــــ

 Bending Waveخـــــــــمـــــــــیـــــــــده یـــــــــا 

Principle  .بـــھ ار�عـــاش در می آیــد

ســـــــــنگ ر�زه �ی را تصـــــــــور کنید کھ 

ــــطح آ�ی آرام  در حو�ـــــ�ھ �ی با سـ

می افتـــــد. امواج بـــــا مرکز�ـــــت  و فر 



 
 

محــل تمــاس ســـــــــــــنــگ ر�زه بــھ شـــــــــــــ�ــل دایره 

ان�شـــــــــار می یابند و از مرکز بھ ســـــــــوی لبھ 

ـــا  �ـــــای ب��و�ی حرکـــــت می کننـــــد. امواج بــ

�ســامد باال در �مان مراحل اولیھ مســطح 

شـــده در حالیکھ امواج با �ســـامد پای�ن تر 

وی کھ بھ سـ بوسـیلھ لبھ �ای سـتاره شـ�ل

د نصـامت می شـو  ب��ون کشـیده شـده اند

ــــــــــتــھ جلوگ��ی  تــا از ا�ع�ــاس �ــای نــاخواســـ

ـــود.  ـــــک، شــــــــــ ـــــــ چن�ن طرا�� �ی، بــــــدون شــــــ

برتر�ن ام�ـــانـــات ســـــــــــــــاخـــت برای عـــالی��ین 

محصـــوالت م�انی�ی را میطلبد تا بتوان از 

ـــــــــ�ـــت عملکرد �مـــھ چ�� �س از تولیـــد  �ــــ

ــــــت.  ــ�:اطــــمــــیــــنــــــان داشـــــــــــــ ـــانــــ�ــ  عــــوارض جـــ

ـــــــر منگر ( ) Manger MSWتر�ســـــــــــــــــدیوســــــ

ــــــــــیـــار ز�بـــاســـــــــــــــت! بنـــا بـــھ  اعالم رســـــــــــــ�� �ســـ

تـــــا  ۸۰کمپـــــا�ی، این یون�ـــــت می توانـــــد از 

�رتز را بــازتولیــد کنــد. این دامنـــھ  ۴۰۰۰۰

مل بلند�وی �افر�ا�س برابر اســـــــت با یک 

Full Range  اما با امتیاز بهر مندی از یک

�یچ نیازی بھ یک . نقطھ �یمنبع صـــــــــــــدای 

تو�ی�� �شــت�بان ن�ســت! اما، برای افزودن 

حس پانچ ب�شــــــ�� در ناحیھ ی باس، منگر 

مجهز  این�� ۸را بـــــھ یـــــک ووفر  s1مـــــدل 

پوستھ ووفر از فای�� گالس و کرده است. 

 و ســــ�� ســــاندو�چ شــــده ســــاختھ شــــده� پ��

�رتز تنظیم  ۳۴۰آور در  فر�ـــــا�س کراس

  شده است.

  

از  ب�ش ) Manger s1وزن این بلنــــــد�و (

ـــت گرچھ ظا�ر آن چن�ن  ۵۰ کیلوگرم اســـــــ

 s1ح ظا�ری بلند�وی طر �شـــان ن�� د�د. 

ــــــــــت (بــھ  ـــــیــار خوش ذوق و بــا وقــار اســــ �ســــــــ

�ونھ ای کھ) می توا�ســـــــــــــت ی�ی از �ار�ای 

Bauhaus  باشـــــــــد. اما چھ چ�� این بلند�و

ا�� پ را این�ونھ سنگ�ن وزن کرده است؟ 

 ای�ســـت: پانل �شـــ�� 
ً
دو آمپ��  s1مختصـــرا

را بھ �مراه  Class-A/Bفایر ترانز�ستوری 



 
 

فیل���ــــــای دیجیتــــــال در خود جــــــای داده 

اســـت. �ر�ک از شـــا�ـــ�� �ا یک آمپ�� فایر 

ــــــط یک  برای خود دارد. یون�ت ووفر توســـــــ

ــــر  ـــــ�ــــــــ� فــــــــایــــ ا�ــــــــم و  ۸وات در  ۲۵۰آمــــــــپـــ

تر�ســـــــــدیوســـــــــر صـــــــــو�ی منگر توســـــــــط یک 

وات راه اندازی می شوند.  ۱۸۰آمپ�� فایر 

ا دقت بھ صـــــــــــفحھ ی آمپ�� فایر چنانچھ ب

ــاخــــت پــــانـــل  ـــــــ ــد از کیفیــــت بــــاالی ســـــــ بنگر�ــ

ھ بآلومی�یومی شــــــگفت زده خوا�ید شــــــد. 

عالوه، کن��ل �ـــای متعـــددی برای اعمـــال 

در پــانــل  Fine Tuningتنظیمــات دقیق یــا 

ـــاســـــ�ت  �شـــــ�� �عبیھ شـــــده اند: م��ان حســ

وضـــــــــــــعیــت قــابــل تنظیم  ۱۱ورودی �ــا در 

ــــــــو�ــیــ�ــ� بــرای تــنــ ظــیــم انــــــد. �ــمــچــنــ�ــن ســــــ

ـــــــ�یک اتاق �عبیھ شـــــــــــــده  وضـــــــــــــعیت آ�وســــــ

ـــــاخــــت  ـــــــ ــــــت. �عــــدادی چیــــپ ســــ ـــــــ  Burrاســـ

Brown  ــــــــغول بــــــھ ن�� در �س زمینــــــھ مشـــــ

�ــــــارنــــــد. بنــــــابراین، اتــــــا�� کــــــھ این بلنــــــد�و 

ـــــ�� �ــــار کنــــد �نوز   نتوانــــد در آن بــــھ درســــــــ

ــــــــده اســــــــــــــــت!  عکس �ـــای وب  اخ��اع �شــــــــ

ــا�ــی  s1ســـــــــــــــــــایــــــت مـنـگـر،  را در مـحـیـط �ــــ

ـــند نما�ش می د�ند   او این پیام ر  –دل�ســـــــ

ــــــــانـد کـھ این بلنـد�و از نظر ز�بـا�ی  می رســـــ

ــ�� با �ر اتا�� �ما�نگ خوا�د بود.  شـــــنا�ـــ

بـــا تنو�� را  MSM s1کمپـــا�ی منگر مـــدل 

�ی شـــــــــــــمــــــار در رنگهــــــا و و�ن���ــــــای خوش 

  کالس عرضھ می کند. بھ مانند یک �و�ر.

ت �ا
ُ
  فراسوی ن

اما این بلند�و�ا چ�ونھ صــــــــدا می د�ند؟ 

ــای غــــذا�ی  �ونــــا�و�ی را مــــا بــــھ آن رژ�م �ــ

د�ســـــــــــــ�ی  ۳خورانـــدیم، و البتـــھ، بـــا آلبوم 

ن
َ
�ار  ”Triplicate“با نام  جدید از باب دیل

اســـــــــــــتــاد اعظم در این را شـــــــــــــروع کردیم.  

و  ۲۰آلبوم بھ بازخوا�ی آثاری از د�ھ �ای 

میالدی پرداختـــــھ کـــــھ �م�ی در زمـــــان  ۳۰

خود جزو پرطرفــدار تر�ن آثــار بــھ شـــــــــــــمــار 



 
 

 می رفتھ اند. میکس �ار 
ً
 غبارآلود و �عضـــــا

ـــــــــت. اســــــــــتاد اعظم دیگری ن��  ــــــــک اسـ خشــ

تهیــھ کننــده این آلبوم بوده اســــــــــــــت، �ع�� 

ـــــت. در مواق�� اینچن�ن  اســــــــت جک فراســـ

ــــــــفر نیاز دار�د، نوا�ای کھ  ــــما بھ اتمســ شــــــ

ت �ا. 
ُ
  متعا�� �ی فراتر از ن

 �مان چ��ی اســـــــــــــت کھ 
ً
بھ  s1و این دقیقا

ـــــــــــــھ  خو�ی ارائـــھ می د�ـــد.  انتقـــال حس ســ

ــــــــگفـــت ا�عـــدی از  نگ�� صـــــــــــــــدای درامز شـــــ

اســــت، بو�ژه صــــدای کشــــیده شــــدن دایره 

وار بـراش بــــــا ســـــــــــــیـم �ــــــای فـلـزی بـر روی 

کھ ر�تم اص�� را �شکیل  ،زدرام ی پوستھ

  بھ خو�ی بھ �وش می رسید.  ،د�می د

 شــــــــــــکننده 
ً
ــــــدای باب دیلن، کھ معموال صــــــ

اســت و �و�ی با آن بدرفتاری شــده ، اینجا 

ــــــــــیـــار دلپـــذیر و خوش آوا شـــــــــــــ�یـــده  می �ســـ

شــود. ســو�یچ تنظیمات تطبیق آ�وســ�یک 

ــــــــــده و بــا اِ  عمــال آن اتــاق بــا دقــت مــدرج شــــ

صــــــــدا بھ طور مطلق قابل اســــــــتماع تر می 

 
ً
ــــــــــرا ــــود. مختصـــ ـــــــ ، دیگر راه به��ی اینکــھ شــ

  برای بازتولید موسیقی وجود ندارد. 

ــا�ی از روی وقــــــار و  ، من خودنمــــ
ً
ــا بــــــدعتــــ

ی ستایم، بو�ژه زمانیکھ موسیق�ز�با�ی را م

ن�� از آن جاری باشــــــــد. این بلند�و نھ تنها 

�یچ�اه آزار د�نده نبوده، بلکھ �م�شـــــــــــــھ 

  در باالتر�ن سطح آماده و چابک است. 

  

  

تصـــو�ر! -و ســـ�س می رســـیم بھ عمق صـــدا

ـــــا  در جــــــایــ�ــــــاه یــــــک مــوســــــــــــــیــقــی مــرجــع، مـ

 ر�مس�� شده از 
ً
دلباختھ ی ���ھ جدیدا

ـــمفو�ی ا ر���ی لورن �ای ســـــــــ�بلیوس ب ســــــ

ــاپ مـــــازل  ـــار Decca(چـــ ) شـــــــــــــــــدیم.  �ســـــــــــــیــ

ــــ�یدیم کھ  ـــگفت آور بود وقتیکھ می شــــــ شـــــــ

ــا چـــ�ـــونــــــھ مـــی تـــوانـــــــد  یــــــک کـــالر�ـــ�ــــــِت  تـــنـــهــــ

اتمســفر یک قطعھ را �غی�� د�د. بازتولید 

صــــــــدای �یچ ســــــــازی بھ دشــــــــواری صــــــــدای 

ــــــــت. و البتھ کھ  با نهایت  s1کالر��ت ن�ســـــ

وفـــاداری این �ـــار را انجـــام داد. شـــــــــــــ�یـــدن 

ر��ت و اینکھ چ�ونھ در قامت صــــــدای کال 

رشــــــــــد نموده اســــــــــت بھ یک ارکســــــــــ�� �امل 

بود.  ســـــــــــــ�س فینالھ ی  انگ��واقع �ـــــــــــــ�ر 

: اینجا ســـــاز�ای برن�� ۵ســـــمفو�ی شـــــماره 

�مھ �اره اند. بھ ندرت من چن�ن قدرت و 

تـــاث��ی را شـــــــــــــ�یـــده بودم. بـــا �ر م��ا�ی کـــھ 

آغاز م�شد ما ن�� یک �ام ب�ش�� در عشق 

MSM s1 ایـــن تـــنـــهــــــا  تــــــادیـــم. فـــرو مـــی افـــ

ـــت کھ از خود  اطالعات محرمانھ �ی ن�ســــــــــ

بر مال می کنیم، بلکھ ما �م�ی �م عقیده 

ـــــت می  s1بودیم طی روز�ــــا�ی کــــھ  را �ســـــــــــ

کرده ایم بـھ واقع بـھ صـــــــــــــدای یـک بلنـد�و 

َبر واق�ِ� در کالس 
َ
َمســـــــــــــِ�� ِرفِر�س �ــــــا (ا

  مرجع) �وش س��ده ایم.  

ــ�� ـــــــ  روی �ســـــــــــــتھ اصــــ
ً
  در پایان، ما مجددا

موســیقی متمرکز شــدیم و قطعھ �ی مونو 



 
 

ـــــــــــ�ـــیــــــدیـــم.  از و�ـــلـــهـــلـــم فـــورت وانـــ�ـــلـــر را شــــ

فـیـالرمـونـیــــــک بـرلـ�ـن قـطـعــــــھ �ـی از فـرانـ�� 

ــــو�رت بــا نــام ســـــــــــــمفو�ی در  ـــــــ مــاژور یــا  Cشــ

را اجــــرا مــــی نــــمــــود.  "ســــــــــــــــمــــفــــو�ــــی بــــزرگ"

بــــھ این اثر قــــدرت  MSM s1بلنــــد�و�ــــای 

ـــک پـــــذیری  ــــــــیـــــد.  تفکیــ ـــــــــــگرف می بخشـــــ شــ

فر�ــــا�ســـــــــــــهــــا از یکــــدیگر و �مچن�ن تمــــایز 

ــــوات و�ولن �ـــا و  ـــــــ قـــابـــل توجـــھ مـــا ب�ن اصــ

ــِ  ــــــــعف انگ�� بود. و�ولن ســـــــ ـــیار شـ ل �ا �ســــــ

ــاز�ای  بادی چو�ی �عالوه ی صـــــــــدا�ای ســـــــ

کھ بھ خو�ی �رچھ تمام تر در فضـا پخش 

، این به��ین 
ً
ــــــدنــد. قطعــا ـــــــ و تفکیــک می شـ

یــد و پخ�ـــــــــــــ�� بود کــھ من تــاکنون از بــازتول

این اثر افســانھ �ی شــ�یده بودم. و �مھ ی 

ـــــــــھ ی یک اقدام ��ظھ �ی را در  ،اینها ماشـ

ــــــیـــــد کـــــھ برای یـــــک ر�و�و نو�س  ،من کشـــــــ

چندان مرســوم ن�ســت: آنرا �ی درنگ تهیھ 

این بلند�و بھ یک ُبت �ـــــــــــــ��ـــــــــــــ��  –کن! 

   از اش�ن آنبرای من بدل شد، کھ برای د

ــتاقان�م اینک  ھ شــــــــروع بھ �س انداز مشــــــ

     پایانمی کنم. 

  ترجمھ: وحید صفوی زاده

  

 




