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گیریم  های ب دی ناممکن کنند. از این رب انتشار این مقاله را به فال نیک می زندگی در کره صاکی را برای نسل
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 5Gآوری  های پیش روی فن چالش
 نویسنده: علی شهیدی نژاد

میلی وات بر سانتی متر مربع بررا  مر ت امراد در ود            3عموم مردم 

گیگاهرتز است. ایر   333گیگاهرتز تا  3.5هایی اا  دقیقه در فرکانس 13

به منظور محافظت اا انساد در برابر مواجرهره  3991دستورالعمل در سال 

ها بررا   داد و آثار درارتی امواج تصویب ش . با ای  دال، ای  دستورالعمل

محافظت اا ما در برابر خطرات غیر درارتی که ممک  است در اثر تمرا  

 ان . طوالنی م ت با ای  دسته اا امواج رخ ده ، طرادی نش ه

، بسیار  اا مرردم بررا  5Gها  بی سیم نسل پنجم  با استقرار ایرساخت

گیرن . با توجه  اولی  بار به طور م اوم در معرض امواج میلی متر  قرار می

ها  کمیسیود ارتباطات ف رال آمریکا، ای  مواجهه ادتماالً  به دستورالعمل

بره   5Gش ت کمی خواه  داشت. اا ای  رو، پیام ها  سالمتی مواجهه با 

آثار غیرگرمایی ناشی اا مواجهه طوالنی م ت با امواج بان  پایی  و برانر  

 شود. متوسط مح ود می

متأسفانه، در مطالعات ان کی مواجهه با امواج میلی متر  برا شر ت کرم 

مواجهه امواج میرلری دانم(،  )تا آنجا که م  میان  و هیچ تحقیقی  بررسی ش ه

 متر  همراه با سایر پرتوها  رادیو فرکانس را بررسی نکرده است.

ها به ویژه در  با ش ت کم برا  دهه  متر  اگرچهٍ آثار بیولوژیکی امواج میلی

اروپا  شرقی مطالعه ش ه است، نتایج مطالعات اغلب متناقض است ایررا 

اثرات ایجاد ش ه به بسیار  اا عوامل اا جمله فرکانرس، مر والسریرود، 

ها  مورد  چگالی تواد و م ت اماد مواجهه و همچنی  نوع بافت یا سلول

 بررسی بستگی دارد.

ارتباطات بی سیم در سطح جهانی با نرخ نمایی در دال گسترش اسرت. 

نرام دارد و نسل چهارم(   4G) آور  شبکه تلف  همراه  آخری  نسخه ف 

)نسل پنجم( نام دارد که در مرادل اولیه پیاده سراا   5Gنسخه بع   

 است.

 5G بان  متوسط گیگاهرتز(،  1.7 -گیگاهرتز  3.1) ها  بان  پایی   اا فرکانس

استفاده خواه  کررد. گیگاهرتز و باالتر(  42) و بان  باال گیگاهرتز(  42  -  1.7) 

تشکیرل   (MMWs)عم تا اا امواج میلی متر  “  بان  باال” ها   فرکانس

ها  یک تا ده میلری  شود، نوعی تابش الکترومغناطیس با طول موج می

 )یا میلیاردها سیکل در ثانیه(.گیگاهرتز  133تا  13هایی اا  متر و فرکانس

اسرت “  بان  پاییر ” ها   ها  امواج میلی متر  متفاوت اا فرکانس ویژگی

کرنرنر .  که در دال داضر صنایع تلف  همراه و بی سیم اا آد استفاده مری

توانن  مق ار ایاد  داده را در فواصل کوتاه منرترقرل  امواج میلی متر  می

میلیارد بیرت  33)برا  مثال تا ها را با سرعت باال  توانن  داده کنن . همچنی  می

هرا  ها مانع گذر سیگرنرال با تأخیر و افت کم انتقال دهن . ساختماددر ثانیه( 

توان  مق ار ایاد  اا انرژ  آنها را جذب کرنر .  شون  و شاخ و برگ می می

 توانن  امواج را منعکس کنن . همچنی ، سطوح فلز  می

اا نظر ایمنی در شرایط مشابه ان گری واقرعری   5Gو نه   4Gتا کنود نه 

ان . جالب اینکه بسیار  اا مرطرالرعرات انرجرام شر ه در  آامایش نش ه

هرا  بار ای  اشعه تر اا شرایط ان گی طبیعی، تأثیرات ایاد هایی مالیم محیط

ها  روامره موجرود در  ده . با ای  دال، دتی در غیاب مولفه را نشاد می

)که باعث تش ی  اثرات سرو ها  ان گی مانن  مواد شیمیایی سمی و بیوتوکسی 

ده  دالیل معرتربرر  بررا   مطالعات نشاد میشون (،  ها  بی سیم می تابش

 5Gو   4Gنگرانی در مورد اثرات سو ادتمالی سالمتی اا هر دو فناور  

 وجود دارد.

میلی متر  اا پروسرت  4تا  3بیشتر در عمق   (MMWs)امواج میلی متر  

شون . بنابرای ، پروسرت یرا  ها  سطحی قرنیه جذب می انساد و در الیه

ها هستن . اا آنجرا  ها اه اف اصلی ای  تابش مناطق نزدیک به سطح بافت

ها  عصبی است، آثار ایستی امواج میلی  که پوست داو  مویرگ و پایانه

ها  مولکولی توسط پوست یرا  متر  ممک  است اا طریق مکانیسم

 سیستم عصبی به سایر نقاط منتقل شود.

افت  که چگالی تواد امواج  هنگامی اتفاق می)یا گرمایشی( آثار گرمایی 

میلی وات بر سانتی متر مربع باش . چنی  امواج میلی  33-5باالتر اا 

متر  با ش ت باال بر رو  پوست و قرنیه انساد به روشی وابسته بره 

کنن  یعنی شروع اثرات با ادسا  گرما و به دنبرال آد  دوا عمل می

توانر  برر  درد و آسیب جسمی و در مواجهه ش ی تر، افزایش دما می

ها تأثیر بگذارد، باعث تولریر   رش ، ریخت شناسی و متابولیسم سلول

 آسیب برسان .  DNAها  آااد شود و به  رادیکال

د اکثر مواجهه مجاا توسط کمیسیود ارتباطات ف رال آمریکا بررا  
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ها و  ... باکتر  «ها  خود را به شرح ایر خالصه کردن :  نویسن گاد یافته
ها  دیگر ممک  است در یک می اد الکترومغناطیسی در دامرنره  سلول

فرکانس بسیار باال با یک یگر ارتباط برقرار کنن . ای  امواج میلی مرترر  
ها  دیگر را تحت تأثیر قرار  و بسیار  اا باکتر  Escherichia coliباکتر  

دهن  و باعث تغییر خواص و  دهن ، به طور عم ه رش  آنها را کاهش می می
شون . ای  اثرات غیر گرمایی است و به عوامل مختلفی  ها  آنها می فعالیت

تروانر   ها مری بستگی دارد. آثار قابل توجه امواج میلی متر  بر رو  سلول
آب، غشا  پالسما  سلول و ژنوم را تحت تاثیر قرار ده . عواقب تعامرل 

ها تغییر در دساسیت آنها به مواد شیرمریرایری  امواج میلی متر  با باکتر 
هاست. تغییر در مسیرهرا   مختلف فعال بیولوژیکی، اا جمله آنتی بیوتیک

ها ممک  است منجر به مقاومت آنتی بیوتیرکری در  متابولیکی در باکتر 
 »آنها شود. 

ها توسط تابش امرواج مریرلری  ها به آنتی بیوتیک تغییر دساسیت باکتر  
توان  اا منظر بحث مهم و دسا  روا یعنی مرقراومرت آنرتری  متر  می

بیوتیکی در محیط مهم باش . اا ای  رو  جرالرب اسرت بر انریر  کره 
و   Bacillusها  فرستن ه اا قبیل  ها  ان ه مان ه در نزدیکی دکل باکتر 

Clostridium sppان . ، به چن ی  دارو  آنتی بیوتیک مقاوم ش ه 
ده  که قرار گرفرتر  در  به طور خالصه، تحقیقات بررسی ش ه نشاد می

ها   معرض تابش کوتاه م ت امواج میلی متر  با ش ت کم نه تنها سلول
دهن ، بلکه ممک  است مرنرجرر بره رشر   انساد را تحت تأثیر قرار می

ها  مقاوم در برابر چن ی  دارو برا  انساد شون . اا آنرجرا کره  باکتر 
تحقیقات کمی در مورد پیام ها  سالمتی ناشی اا مواجهه طوالنی مر ت 

سیم نسل  ها  بی با ای  امواج انجام ش ه است، استقرار گسترده ایرساخت
یک آامایش عظیم است که تأثیرات سوئی بر سالمت عمرومری   5Gیا  5

 خواه  داشت.

تع اد ایاد  اا مطالعات سلولی نشاد داده است که امواج میرلری مرترر  
ممک  است خواص ساختار  و عملکرد  غشاها را تغییر دهن . مواجهه با 

ها  یونی موجرود  امواج میلی متر  ممک  است باعث تغییر فعالیت کانال
 ها شود. در غشا و در نتیجه، تغییر در ترکیب پالسما  سلول

ها ای  است که اگر آثار نامرطرلروب  باور رایج ارائه ش ه در مقاالت و رسانه
بان  باال وجود داشته باش ، عموما تأثیرات نزدیرک بره   5Gناشی اا امواج 

هرا   سطح خواه  بود مانن  سرطاد پوست، آب مرواری  و سایر بریرمرار 
ها  بیولوژیکی به تابش  پوستی. با ای  دال، شواه   وجود دارد که پاسخ

ها  سیستمیک بع   در  شون ، و پاسخ امواج میلی متر  اا پوست آغاا می
توان  منجر به اثرات فیزیولوژیکی بر رو  سیستم عصبی، قلب و  پوست می

 (. 4332)راسل، سیستم ایمنی ب د شود 

دانشمن اد روسی، بسیار  اا تحقیقات اولیه در مورد آثار مواجهه با تابرش 
 N.P. Zalyubovskaya، 3977امواج میلی متر  را انجام دادن . در سرال 

را در یک مجلره “  اثرات بیولوژیکی امواج میلی متر ” ا  با عنواد  مطالعه
ها در مرعررض  روسی اباد منتشر کرد. ای  مطالعه آثار قرار گرفت  موش

بره میلی وات بر سانتی متر مربع(  3گیگاهرتز ؛  13-17) تابش امواج میلی متر  
روا را بررسی کرد. نتایج بره دسرت  13دقیقه در روا و به م ت  35م ت 

ا  اا افراد  که با امواج میلی متر  سر و کرار  آم ه اا دیوانات با نمونه
 داشتن ، مقایسه ش .

نه تنها پوست، بلکه قلب، کب ، کلیه، بافت طحال، خود و مغز اسرترخرواد 
نیز تحت تأثیر منفی قرار گرفتن . ای  نتایج نتیجه گیر  راسل را تقرویرت 

ها  سیستمیرک  کن  که در نتیجة تابش امواج میلی متر ، آثار و پاسخ می
هرا   ده . برا  تأکی  بیشتر شایراد ککرر اسرت، در آامرایرش رخ می

Zalyubovskaya سیگنال مواجهه فقط فرکانس دامل م وله نش ه برود و ،
داشت. بنابرای ، نتایج مرورد )عامل مواجهه( ای  آامایش فقط یک استرسور 

ها پالس  گیرد، سیگنال )هنگامی که انساد تحت تأثیر قرار میانتظار در دنیا  واقعی 

ها  سمی دیگر نیز قررار  ان  و انساد همزماد در معرض بسیار  اا محرک و م وله ش ه

ترر(  )شای  خیلی پایی تر خواه  بود و با ق رت تابش کمتر  بسیار ج  گیرد(  می

 شون . اا د ود استان ارد تعیی  ش ه، آثار سو شروع می
ا  در  مقاله 4331گیرن . در سال  ها نیز تحت تأثیر تابش قرار می میکروب

                     هرا مرنرترشرر شر  خصوص آثار امواج میلی متر  بر رو  براکرترر 
(Soghomonyan et al 4331 .) 



 

 )قسمت دوم(های الکتریکی صدا سیگنال (Summation)جمع شدن
 نویسنده: سارا محمودان

 Dip frequencies–)افت دامنه دامنه فرکانس(هایفروبردهشدهفرکانس

هنگام بحث در خصوص فاا سیگنال الکتریکی اا اختالف امانی بیر  دو 
کنیم. امانی که دو سیرگرنرال  سیگنال الکتریکی هم فرکانس صحبت می

هرا و  بن   یکساد دارن ، بطور  کره قرلره الکتریکیِ هم فرکانس، اماد
شون . اگر  گفته می(   In- phase) ان ، هم فاا ها  آنها دقیقا بر هم منطبق دره

شرود. اگرر  ها به هم اضافه می ای  دو سیگنال با هم جمع شون ، ولتاژ آد
دامنه هر دو سیگنال یکساد باش ، ولتاژ شکل موج دراصرل، دو بررابرر 

 یاب ( دسیبل افزایش می 1)شود.  می
گوییم که اخرترالف فراا  ها  مختلف برسن ، می اگر دو سیگنال در اماد

وجود دارد، ش ی تری  دالت ای  است که قله یک سیگنال دقیقاً برا دره 
سیگنال دیگر منطبق شود. با فرض هم دامنه بوددِ آنها، وقتی با هم جمع 

شرود. در  کنن  و ص ا قطع می شون  به طور کامل هم یگر را دذف می می
ها متفراوت  هستن . هرگاه دامنه  de-phaseگوین  دوسیگنال  ای  صورت می

 باشن ، میزاد دذف کمتر خواه  بود، اما هنوا تا د   وجود خواهن  داشت.
در اختالف امانیِ بی  ای  دو د ، ترکیبی اا دو موج، درجات مرخرترلرف 

گذارد. فاا بر دسب درجه انر ااه گریرر   اضافه یا دذف را به نمایش می
رادیراد   2πدرجه یا  113شود. یک چرخه شکل موج کامل به صورت  می

بررا هررم درجره  323ها  شود. گفتیم وقتی شکل موج بیاد می
اختالف فاا داشته باشن ، د اکثر دذف را در شکل موج ترکیبی خرواهرنر  
داشت. اختالف امانیِ بی  ای  دوسیگنال بر دسب دوره تنراوب در ایر  

 خواه  ش . دالت برابر با 
 

اا هم فاصله داشته براشرنر          دوره ترنراوب               3.5اگر دو سیگنال به ان ااة 
ها   شود قله کنن ، ایرا باعث می باا هم یک یگر را دذف می

ها  شکل موج دیگر باش . ای  اتفاق دوباره  یک شکل موج منطبق بر دره
ده . به همی  تررتریرب،  و ... رخ می 2/5T ،3/5Tدر اختالف امانی معادل 

ها و اضرافره شر د  و... باعث همزمانی قله  T ،2T ،3Tها  امانی  فاصله
 شود. ها به هم می دامنه

توضیح ساده فاا که تاکنود ارائه ش ، آنچه را در امواج سیرنروسری سراده 
ها  ص ا مانن  موسیرقری و  کن ، اما شکل موج افت ، توصیف می اتفاق می

 دهن .  ها را تشکیل می گفتار معموالً ترکیبی پیچی ه اا فرکانس
اگر سناریو  مشابهی را بررسی کنیم که در آد دو نمونه اا یک سیگرنرال 

هرا  شون ، دامنه برخی اا فررکرانرس موسیقی با کمی تأخیر با هم جمع می
 یابن . شون  یا کاهش می شون ، در دالی که برخی دیگر دذف می اضافه می
هایی که دو سیگنال در فراا  در فیلتر شانه در تمام فرکانس)فاا( پ ی ه دذفِ

 افت . مخالف قرار دارن ، اتفاق می
ها  مختلف اا  بطور مثال در یک شکل موج ترکیبی را که شامل فرکانس 

کیلو هرتز دوره تنراوب    3کیلوهرتز است، در نظر بگیری : فرکانس  3جمله 
 میلی ثانیه است.  3.5میلی ثانیه دارد. نصف دوره تناوب  3

  : (Comb filtering)ایفیلترشانه

امانی که یک سیگنال با تاخیر یافتة خودش جرمرع شرود، پراسرخ      
نامگرذار   ا  فرکانسی داصل اا آد شبیه شانه است، اا ای  رو فیلتر شانه

ا  تقریباً هرگز عم   نیست، اما همیشره در  ش ه است. وقوع فیلتر شانه
افرتر . بره صرورت  تولی  ص ا بصورت آکوستیکی و الکتریکی اتفاق مری

افت  که ص ا در مسیر خود  آکوستیکی، ای  دالت معموالً هنگامی اتفاق می
اا منبع به گیرن ه، بخشی مسیر مستقیم و بخشی دیگر اا طرریرق یرک 
سطح بااتابن ه، مسیر غیر مستقیم را طی کن . برا  اینکه جمع سیرگرنرال 
مستقیم و بااتابی، تأثیر  در می اد ص ا در موقعیت گیرن ه ن اشته باشر ، 

بل نسبت بره  دسی 35دسی بل و ترجیحاً  33بای  سیگنال بااتابی د اقل 
در غیر ای  صورت، اثر شرنریر ار  (  3.) شکلسیگنال مستقیم کاهش یاب 

 ا  محسو  خواه  بود. فیلتر شانه

به صورت الکتریکی ای  پ ی ه امانی رخ می ده  که یرک سریرگرنرال     
می بینیرم   4الکتریکی با تاخیر یافته خود جمع شود. همانطور که در شکل 

دو میکروفود در فاصله معی  نسبت به هم قررار دارنر  و سریرگرنرال 
کنن  اما به دلیل تفاوت در فاصله منبع تا  اکوستیکی یکسانی را دریافت می

میکروفود ها، اماد دریافت سیگنال ص ا در دو میکروفود نسبت به هرم 
متفاوت است. پس امانی که خروجی دو میکروفود با هم جمع شود پ ی ه 

 (4.)شکلآی  ا  به صورت الکتریکی به وجود می فیلتر شانه
ها  دیجیتال به اماد نیاا دارد پس  ها  سیگنال به طورکلی؛ تمام پردااش

خروجی پردااشگرها نسبت به ورود  تاخیر امانی دارد. ای  ب اد مرعرنری 
کرنریر  و ایر   ( loopاست که اگر سیگنالی را اا طریق کمپرسور، دلقه )

ها  فیلتر شانه  سیگنال را با سیگنال اصلی ترکیب کنی ، ممک  است جلوه
 ایجاد شود. 

 آیند. های شانه به صورت آکوستیکی یا الکتریکی بوجود می دو حالت معمول که فیلترهای -6و1شکل

 6شکل 

 1شکل 



 

میلی ثانیه رخ ده ، به ای  معنی است کره در  3.5اگر تاخیر امانی دقیقاً 
ده . نه تنها در فرکانس یک کیلوهرتز  کیلو هرتز دذف رخ می 3فرکانس 

و... هرم                 7، 5، 1هرا   بلکه طبق آنچه در باال گفته ش ، در فرکانرس
 دذف رخ خواه  داد:ها  فرکانسیِ سگنال موجود باشن (  )اگر در مولفه

ا  را که با ترکیب دو سیگنرال برا دامرنره  ا  اا فیلتر شانه نمونه 1شکل
میلی  3ده ، تاخیر امانی بی  آنها فقط  یکساد ایجاد ش ه است، نشاد می

 3.5هرتز،  533ها   ثانیه است. افت دامنه به سبب دذفِ فاا در فرکانس
کریرلرو  3ها   ده  و در فرکانس کیلوهرتز و غیره رخ می 4.5کیلوهرتز، 
 شود. کیلو هرتز و غیره دامنه دو برابر می 1کیلو هرتز،  4هرتز، 

 جمعآکوستیکیدوسیگنال:
تراا ص ا  داصل اا جمع آکوستیکی دو منبع ص ا، به عنواد مرثرال دو 

 بلن گو  مانیتورینگ، هم به سیگنال و هم به آکوستیک بستگی دارد.
باشن .    (  uncorrelated)یا ناهمبسته (correlated)توانن  همبسته منابع ص ا می

توان  در می اد ص ا  مستقیم  میگیر (  )یا موقعیت ان ااهموقعیت گوش دادد
 (direct sound field  )  باش  یا در می اد پخشرا (diffuse sound field  ) براشر . در

می اد ص ا  مستقیم، فقط یک جهت ص ا وجود دارد. می اد مستقیم در 
فضا  باا، در یک اتاق ب ود انعکا  یا نزدیک به بلن گوها وجود دارد. اما 

افت  که شما خریرلری اا  می اد صوتی پخشا وقتی در یک اتاق اتفاق می
ها  بلن گوها فاصله داری  که در آنجا میزاد ص ا  مستقیم اا مجموع بااتاب

ا  اا بلن گو که در آد می اد ص ا  مستقیم و مریر اد  کمتر است. فاصله
 شود.  نامی ه می( critical distance)ان ، فاصله بحرانی پخشا ص ا به یک ان ااه

مرترر  1ترا  3به طور معمول   در یک اتاق کنترل معمولی، ای  فاصله 
توان  باش . با ای  دال ای  فاصله به فرکرانرس وابسرتره اسرت. در  می

هرا  براالترر  تر فاصله بحرانی در مقایسه با فرکانرس ها  پایی  فرکانس
تواد یک می اد مستقیم  تر است. می اد نزدیک جلو  بلن گوها را می کوتاه

در نظر گرفت. در جمع آکوستیکی دو سیگنال ص ا اا دو منربرع برا ترراا 
یکساد؛ جمع در می اد مستقیم با توجه به همبستگی یا ناهمبسته برودد 
منابع مشخص خواه  ش  اما جمع در می اد پخشا مستقل اا همبسترگری 

 ( 5و  2)شکلمنابع است.

 
 
 
 
 
 

 )قسمت دوم(های الکتریکی صدا سیگنال (Summation)جمع شدن
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 )بخش دوم(نفره در ساختار گفتگومحور  بندی قاب تک ترکیب
 نویسنده: سعید آتشین

کن  و آرامش بصر  را برهرم  دیگر  است که که  مخاطب را درگیر می
امریرنره  ، ناقص بودد تصویر انساد در پرس2و  1ها   ان . در شکل می

بن   نامناسبی را برا  تصویر ایجاد کرده است کره کهر   مجر  ترکیب
امینه خرواهر   بینن ه دائما در دال جستجو برا  برطرف کردد نقص پس

بود. در ای  دو تصویر که مربوط به یک برنامه است تأثیر مرنرفری قررار 
شرود. ایرنرکره  امینه مجر  به خوبی دی ه می گرفت  تصویر افراد در پس

ها   یا اینکه بخش(  1)شکلعکس افراد به صورت ناقص در قاب دی ه شود
اختالل بصر  است و خطا (  2)شکلنامتعارف در پشت سر مجر  قرار گیرد

 شود. محسوب می

هرا   بن   قاب تک نرفرره در بررنرامره در ادامه و در خصوص ترکیب
پرداایم. آنچه  گفتگومحور، به نقش عناصر دکوراتیو در پیش امینه قاب می

خواهم به آد بپرداام در مورد نخستی  الیه اا عناصر دکروراتریرو در  می
گرویرنر ،  می  »پل  اول«صحنه تلویزیونی است که طراداد صحنه به آد 
  ( Foreground) امریرنره هماد چیز  که در اصطالح عُرف، به آد پریرش

 (5.)شکلگوییم می

در شماره قبل گفتیم که چینش عناصر بصرر  در دکرور بررنرامره     
تلویزیونی بای  به شکلی باش  که عناصر  که در پس امینه سوژه انسانری 

ها  بصر  ناخواسته و ادیاناً با معانی منفی ترولریر   گیرن ، انگاره قرار می
هایی اا دکور که در قاب عناصر انسرانری دیر ه  نکنن .  بطور کلی بخش

ها، خطوط، ادجام و تصاویر عار  براشر  ترا  شود بای  اا اشکال، رنگ می
منحرف نکن . بطور مثرال اگرر )انساد( تمرکز نگاه بینن ه را اا سوژه اصلی 

قرار است نمایشگر  در پس امینه مجر  یا مهماد برنامه قرار گیرد، بای  
آد  )اعم اا گرافیک متحرک، وی ئو و...(دقت شود سرعت درکات و ریتم تصاویر

 ق ر ایاد نباش  که دوا  بینن ه را پرت کنن . 
امینة عنصر انسانی شرلروب براشر          اما چه بای  کرد اگر به هر دلیلی پس

امینره  و تغییر یا خلوت کردد پس)و در نتیجه اختالل بصر  در قاب ایجاد کن ( 
گیر  اا  پذیر نباش ؟ یکی اا بهتری  راهکارها در چنی  مواقعی، بهره امکاد

است. با کاهش عمق می اد تصرویرر،   (Depth of field)مفهوم عمق می اد
امینه اا وضوح خارج ش ه و تمرکز نگاه بینن ه بر رو  سوژه انسرانری  پس

امینة  گیرد. در ای  تصاویر با کاهش عمق می اد و خارج ش د پس قرار می
.شلوب اا وضوح، تمرکز بصر  رو  سوژه انسانی افزایش یرافرتره اسرت

 (4و3)شکل

یکی اا نکات مهم در طرادی دکور برنامه تلویزیونی، پرهیز اا قررار دادد 
امینه سروژه انسرانری  تصویر افراد در ان ااه طبیعی به عنواد پرکنن ه پس

هرا  امینه دی ه شود، مقایسه نسبت است. هنگامی که تصویر انساد در پس
در که  بینن ه باعث کم ش د تمرکز بر محتوا و کرالم سروژه اصرلری 

به صورت ناقص در پس امیرنره، اخرترالل  3شود. قرار گرفت  تصویر می

 1شکل 
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 )بخش دوم(نفره در ساختار گفتگومحور  بندی قاب تک ترکیب

ها  انسانی را بپوشانن  یا اینکه بریر   طور  در قاب قرار گیرن  که سوژه
آنها فاصله ایجاد کنن . ایرا در ای  دالت نه تنها کارکرد اصلی خود را اا 

شون  و در قراب  دهن  بلکه به عناصر  اضافه و نابجا تب یل می دست می
امینه طرور   عناصر پیش 34کنن . در شکل  تصویر معانی منفی ایجاد می

 ان !    را پوشان ه)مهماد وسط( ان  که عنصر انسانی  در قاب قرار گرفته
ان  کره بریر   امینه طور  در قاب قرار گرفته نیز عناصر پیش 31در شکل
ها  انسانی فاصله و ج ایی بصر  ایجاد کرده که در قاب تصرویرر  سوژه

 مفهومی منفی پ ی  آورده است. 

کارگرداد به عنواد مسئول اصلی کیفیت فرم برنامه تلویزیونی بای  تالش 
ها را برا  نماها  تک نرفرره  بن   تری  و موثرتری  ترکیب کن  که خالص

در ساختار گفتگومحور به بینن ه ارائه کن . مالک اصلی برا  خلوص قراب 
)انسراد( ای  است که هیچ عنصر  توجه و تمرکز بینن ه را اا سوژه اصرلری

 منحرف نکن . 
بن   قاب که مادصل فنود تجربی ب ست آم ه طری  رعایت قواع  ترکیب

چن ی  دهه تاریخ تولی  تلویزیونی و ترکیب آد با دسرتراوردهرا  عرلروم 
تروانر   است، مریعکاسی(  -)نقاشی شناسی قاب روانشناسی و مفاهیم ایبایی

راهنما و راهگشا  ما برا  ارائه جذابیت بصر  در گفتگو  تلرویرزیرونری 
 باش . 

امینة صحنه، ایجاد دسِ  تری  کاربرد چینش عناصر  در پیش شای  اصلی 
صحنه  »پل  اول«در نگاه بینن ه است. به عبارت دیگر   (Perspective)عمق 

و مُعرف، درس بصرر   (  Long Shot)کن  که در نماها  باا به ما کمک می
کنیم نزدیک به تجریبات دی ار  او در  تصویر  که به مخاطب ارائه می

امینة صحرنره، ایر   ان گی واقعی باش  و ب ود طرادی عناصر  در پیش
یاب  و تصویر تلویزیونی، عمق قابرل درک  دس در نگاه بینن ه کاهش می

در نماها  معرف و ان ااه باا نخواه  داشت. برا  مثال قرار دادد گرلر اد 
امینه که در قراب  گل یا عناصر دکوراتیو مرتبط با موضوع برنامه در پیش

شود، دس عمق را در قاب دو بع   تلرویرزیرود  دوربی ِ نما  باا دی ه می
کن  و تصویر تلویزیونی را به تجربیات بصر  مخاطب در دنیرا   ایجاد می

که مربوط به دو برنامه  7و  1ها   کن . در مقایسه شکل واقعی نزدیک می
امینه با ه ف ایجاد  مختلف است تأثیر قرار گرفت  عنصر دکوراتیو در پیش

عنصر  دکروراتریرو در  1قابل مشاه ه است. شکل)پرسپکتیو( عمق بصر 
به دلیرل  7کن  و در شکل امینه دارد که دس عمق را بهتر منتقل می پیش

امینه، تصویرر   امینه به پس امینه، و چسبی د میاد نبود عنصر  در پیش
 ا  و تخت ایجاد ش ه است.   یک الیه

اما نکته اصلی ای  مطلب آد است که اگر بخشی اا همی  عناصر دکوراتیو 
امینه نما  باا ایجاد پرسپکتیو و درک بهتر بصر  مخاطب اا  که در پیش

قرار گیرد باعرث ایرجراد )تک نفره( کن ، در نماها  بسته  صحنه برنامه می
ده .  همرانرگرونره کره در  ابهام بصر  ش ه و چشم مخاطب را آاار می

امینه در نماها  ترک  بینی ، با گنجان د عناصر پیش می33تا  2ها   شکل
نفره، چشم بینن ه اا دضور عناصر  گنگ و نامفهوم در تصویر تلویزیونری 

شود. در چنی  دالتی ای  عناصر همانن  خار  در چشم بینرنر ه،  خسته می
 آااردهن ه خواهن  بود. 

امینه که ه ف اصلری و  نکته دیگر اینکه عناصر دکوراتیو موجود در پیش
فلسفه وجود  آنها ایجاد پرسپکتیو در نماها  معرف برنامه است، نربرایر  
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  )بخش دهم و آخر(هایی برای رنگ چهره تصحیح رنگ:ایده
 نویسنده: مجید نائیجیان

 روشمتعادلکردنصحنه
فرآین  متعادل کردد همة نماها در صحنه نیاامن  نظم و ترتیب و ظرافرت 
خاصی است. هنگام شروع، بهتر است اا میاد نماها،  شاتی که بیشتر بیاد 
کنن ه دال و هوا  صحنه است، انتخاب شود. برا  ای  منظور بهتر اسرت 
اا نما  باا آد صحنه یا به اصطالح شات مادر شروع شود چود ترقرریربراً 

ها و محیط اطراف در شات مادر موجودن  بنابرای  پرس اا  تمام شخصیت
شون . پرس اا  ها  دیگر براسا  آد متعادل می تنظیم شات مادر،  شات

انجام تعادل رنگ و تنظیم نوردهی و نسبت کنتراست برا  شات مادر بقیه 
شات اصلی را انتخاب  323کنیم.در شکل  نماها را بر اسا  آد متعادل می

 ها را با آد مقایسه کنی . و پس اا تنظیم بقیه شات

 چگونگیتطبیقنماها
ها  آنهاسرت. هرنرگرام  برا  تطبیق دو شات، بهتری  کار مقایسة تفاوت

ها  متفاوت اا یک صحنه بهتر است ابت ا تنظیمات مورد نظرر  وجود شات
 ها با آد تطبیق شون .   به شات اصلی اعمال شون  و سپس بقیه شات

 مقایسهکنتراست
ها  کنتراست هر شات نقطه شرروع خروبری اسرت. در  مقایسة نسبت

تصویر سمت چپ نمایی تصحیح ش ه و تصویر سمرت راسرت  323شکل
تصویر  تصحیح نش ه است که اا ااویه دیگر  هماد صحنه را نشراد 

تری  و متوسرط  تری ،  تاریک ده . برا  تنظیم کنتراست بایستی روش  می
ها  مختلف دو تصویر با هم مقایسه شون . برا مرقرایسره  روشنایی بخش

شویم که سطح سیاهی نمرا   ها  ژاکت اد داخل ماشی  متوجه می سایه
تصحیح نش ه باالتر اا نما  تصحیح ش ه است. عالوه برر ایر  نرمرا  

آی . چود آسماد در هرر  تر اا تصحیح ش ه به نظر می تصحیح نش ه روش 
گیریم سطوح میانی شات تصرحریرح  دو شات روش  است پس نتیجه می

ها و سرطروح  نش ه باالتر است بنابرای  برا  تنظیم کنتراست بایستی سایه
 میانی تصویر تصحیح نش ه تنظیم شون .

( با استفاده اا بافت و رنگ، تررکریرب چشرم Emmaسریال تلویزیونی اِما)
ا  و  ایجاد کرده است.  دو رنگ نارنجی قهروه 317نواا  در نما  شکل 
ها  مسلط هستن . رنگ شال دور آرنج در برافرت  سبز با اشباع پائی  رنگ

طرح گل لبا  اد تکرار ش ه است و گردنبن  دور گردنش طرح آجر دیوار 
ان . طرح لبا  او با پرچی  سبز رنگ پشرت  و مو  سرش را اداطه کرده
 سرش بخوبی  هماهنگ است.

نیز اِما لبا  گل ار  پوشی ه که طرح گل ارد کراغرذ  312در نما  شکل 
دیوار  و طرح گل طالیی رنگ دور قاب نقاشی ترکیب ایبایی را به وجود 

 ان . شال دور کمر او بخوبی با کواه پس امینه هماهنگ است.  آورده
هرا  آبری  نیز یکی اا نماها  ایباست که چن  تابلو با منرظرره319شکل 

 ده .   رنگ با اشباع پائی  جلوة ایبایی به رنگ آبی چشم باایگر می
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 است. 325درشکل
شود که نمودار سمت چپ بخوبی متعادل ش ه چرود برر رو   مشاه ه می 

خطوط ضرب ر  وکتور مرکزدهی ش ه است،  همچنی  آبی سررد  کره در 
آی  مطابق با بااو  نمودار است کره بره  به چشم می 325تصویر سمت چپ

سمت نقطه آبی وکتور کشی ه ش ه است اا طرف دیگر نمودارسمرت راسرت 
بیشتر به سمت نقاط قرمز و ارد کشی ه ش ه است و آبی ن ارد. به هنگام کرار 

 با وکتور اسکوپ نکات ایر را بای  در نظر داشت : 
* مقایسه تعادل رنگ نسبتاً ساده است. اگر تصویر، تعادل رنگ داشته براشر  

گیرد. مقایسه جنس رنگ عناصرر  مرکز نمودار در مرکز وکتوراسکوپ قرار می
ها  مختلف بصورت بااوها  مختلفی بر رو   مبهم است رنگ ج اگانه کمی

شون  برا  مثال برا  عنصر خاصی اگر در یک شات نمرودار  نمودار ظاهر می
اا قرمز منرحررف شرود،  به سمت قرمز گسترش یاب  ولی در شات بع  کمی 

 نشاد دهن ة ن اشت  تطبیق است.
تر است اشباع به صورت قطر نرمرودار وکرترور  * مقایسه اشباع اا همه ساده

شود با مقایسه طول نمودار وکتور اسکوپ بررا  یرک  اسکوپ نشاد داده می
 تواد اشباع آنها را منطبق کرد. عنصر خاص می

 تطبیقکردنصحنه
که اا یک صحنره  327اکنود با مثالی عملی تطبیق را برا  پنج شات شکل 

 دهیم: ان  توضیح می ضبط ش ه
کنیم و سپس یک شات را به عنواد شات اصلری  ها را نگاه می همه شات - 3

 کنیم. انتخاب می

  )بخش دهم و آخر(هایی برای رنگ چهره تصحیح رنگ:ایده

 مقایسهتعادلرنگ
پس اا تنظیم کنتراست بای  نماها اا نظر کیفیت رنگ برررسری شرونر . در 

ها  خاص ترمررکرز کررد ترا  ها بایستی بیشتر بر بخش متعادل کردد رنگ
ها  تصویر اا نظر سطوح با هم فرق دارنر   مشخص شود ک ام یک اا بخش

ها یا در سطوح میانی است. نکته قابل توجه ایر   و بیشتری  تفاوت در روشنی
 324است که بیشتر تغییرات در دما  رنگ، نتیجه تفاوت در نور است. شکل 

ده . شات سمت چپ تصحیح ش ه و شات سمت راسرت،  دو نما را نشاد می
اا ااویه دیگر  در هماد صحنه گرفته ش ه است. با مقایسه کیفیت کلی نرور 

گررمرترر  شویم که شات تصحیح نش ه اا دیگر  کمی بی  دو شات متوجه می
ها  صورت مرد در دو تصویر، کیرفریرت  با مقایسة روشنیتر است(. )نارنجیاست

 شود.  گرم بودد شات تصحیح نش ه مشخص می

 مقایسهاشباع
ترواد آد را  ها  کلی رنگ است ولری مری اگرچه اشباع یکی اا مشخصه

ج اگانه تغییر داد ممک  است تصویر اا نظر تعادل رنگ  صحیح باشر  ولری 
دو شات مختلف اا یک صحنه را  321اشباع آد به ان ااه کافی نباش . شکل 

ده  که اا نظر تعادل رنگ و کنتراست با هم تطبیرق دارنر  ولری  نشاد می
تر اا تصویرر  کن . اشباع در تصویر سمت راست، پائی  اشباع آنها باهم فرق می

سمت چپ است برا  تشخیص ای  تفاوت به اشباع صورت مرد در دو شرات 
و چم  سبز در شات سمت راست و درختانی که در پس امینه شات سرمرت 

 چپ در دالت تار قرار دارن  نگاه کنی .

 هاباویدئواسکوپهامقایسهشات
ها تنظیم و با هم  ها با استفاده اا اسکوپ ها با چشم، شات پس اا مقایسه شات

 شون .   منطبق می

 استفادهازمونیتورشکلموج
برا  تطبیق کنتراست بهتری  راه استفاده اا مونیتور شکل موج اسرت بررا  
مقایسه نقاط سیاه و نقاط سفی  بای  به باال و پائی  نمودار دقت کرد. متوسرط 

شرود هایی انبوه بررو  نمودارنشاد داده مری سطوح میانی به صورت خوشه
و برا  مقایسه متوسط روشنایی دریافت ش ه توسط دو تصرویرر (  322)شکل 
 است. 

 استفادهازوکتوراسکوپ
 321شود. شکرل  ها اا وکتور اسکوپ استفاده می برا  مقایسه و تطبیق رنگ

نمودارها  وکتوراسکوپ برا  دو شات گررم و سررد نشراد داده شر ه 
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هرا   کنیم. ای  شات دو نفره شامل شخرصریرت شات یک را انتخاب می  –4
 (.322)شکل اصلی و بخشی اا محیط است

گسترة ( 322)شکل گرفته ش ه  REDای  شات که با استفاده اا دوربی   – 1
کنتراست پائینی دارد بنابرای  اولی  کار، گسترش کنتراست اسرت، بررا  

درص  نسبت به آنچه در مونیرترور  1تا  4ای  کار بایستی سطح سیاهی را 
شکل موج است،  کاهش دهیم  و ش ت روشنایی آسماد را بایستی براال 

 درص  برس . 333بیاوریم  تا به سطح
ها  پایانی بع  ااظهر گرفته ش ه است با کرم  ای  شات که در لحظه  –  2

شرود،  ها  صحنه به دال و هوا  اماد شرب نرزدیرک مری کردد سایه
 ( 329)شکلآوریم. بنابرای  تونها  میانی را باال می

تر  ایجاد شون  ای  تغییررات  ها  قو  آوریم تا رنگ اشباع را باال می  –  5
 تواد در لبا  مرد و برگ درختاد محوطه مشاه ه کرد. را می
رنرگ نرارنرجری  ها  روش  کمی درنهایت برا  گرمتر کردد صحنه – 1

هرا فرراهرم  با ای  تنظیمات تصویر مرجع برا  مقایسه با بقیه شرات -7
 شود. می
شات بع   با ااویه معکو  و اا شانه مرد است دتی ب ود توجه بره  -2

تواد متوجه ش  که در ای  شات سطوح میانی به طور قابل  شات اصلی می
 (353.)شکل تر هستن  توجهی تاریک

  )بخش دهم و آخر(هایی برای رنگ چهره تصحیح رنگ:ایده
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های مختلف،  مفتفعفادل  تصحیح رنگ فقط شامل تطبیق نما
ها و تنظیم نوردهی نیست. رنگ و کنتراست و  کردن رنگ

صدا سطح دیگری از کنترل دراماتیک برروی بفرنفامفه را 
توان غنی و اشبفا   بندی ماهرانه می کنند. با رنگ فراهم می

تفوان  بودن یا خفه و آرام بودن تصویر را کنترل کفرد. مفی
ها را بفیفرون  تر یا سردتر کرد  جزئیات سایه نماها را گرم
ها را فشرده کرد. چنین تغییفراتفی دریفاففت  آورد یا رنگ

 دهند.  بیننده و حال و هوای صحنه را تغییر می



 

 (  357.)شکلکنیم مقایسه می

شویم که ایر  دو بره هرم  با مقایسه مونیتور شکل موج متوجه می-32

تفاوت دارن . برا  تطبیق کنتراست الام است کره  نزدیک هستن  اما کمی

دما  رنگ ژاکرت  افزایش دهیم. با مقایسه چشمی ها  میانی را کمی تود

شویم کره شرات جر یر   باایگر اد در هردو طرف ج ا کنن ه متوجه می

قرمز دارد، تصویر ایر شات سوم را پس اا تطبیق کنتراست و رنرگ  کمی

 (.352.)شکلده  نشاد می

اگر تنظیمات رنگ شات اصلی را کپی کرده و بر رو  شات چرهرارم -35

انر   شود که دو شات که اا یک ااویه گرفتره شر ه بچسبانیم مشخص می

 (359)شکلکامالً با هم منطبق هستن 

شات پنجم اا نظر ااویه با شات سوم یکی است پس شات سروم را  -31

 (313)شکلچسبانیم.  کپی و بر رو  آد می

ها،تمام وی ئو  ت ویر  شر ه  بن   همة شات بهتراست پس اا رنگ -37

ها را قبل و بع  اا رنگ بن   نشراد  شات 313یکی دو بار دی ه شود. شکل

 ده . می

برا  تطبیق کنتراست بایستی با چشم و مونیتور شکل موج دو تصویرر  -9

استفاده   (splitter)و نمودار را با هم مقایسه کرد. برا  اینکار اا ج ا کنن ه

 (.354)شکل کنیم تا تصویر مرد در دو شات با هم دی ه شون  می

شود که بایستی سطوح تریرره  با نگاه به مونیتور و شکل موج دی ه می-33

 ( 351)شکلها افزایش یابن   پائی  بیاین  ولی سطوح میانی و روشنی

با استفاده اا نمودار وکتور اسکوپ دو تصویر را با هم مقایسه کرنریر  -33
 (  355و  352)شکل
شود که اشباع باایگر مرد در تصرویرر  با مقایسه ای  دو مشخص می-34

تصحیح نش ه بایستی باال بیای  تا ان ااه نمودار وکتوراسکوپ برا تصرویرر 

تصحیح ش ه منطبق شود. در ضم  با استفاده اا نمودار وکترور اسرکروپ 

ها  میانی بایستی اضرافره  شود که چه مق ار نارنجی به تود مشخص می

)شرکرل شود. مقیا  تشخیص خطوط ضرب ر  بر رو  وکتوراسکوپ است

351.) 
افزارها  ت وی  و تصحیح رنگ، یک تصحیح را بره  با استفاده اا نرم-31

عنواد تصحیح مرجع کخیره و تصویر تصحیح ش ه را برا شرات برعر   

  )بخش دهم و آخر(هایی برای رنگ چهره تصحیح رنگ:ایده
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 )منشی صحنه بازنشسته(کنتراست: سوسن بابایی
 نویسنده: مریم خوشچهره

ساله بودم که یکی اا  39بود و م   3113م  سوس  بابایی هستم. اواخر آکرماه
دوستانم گفت رادیو تلویزیود برا  کادر ادار  افراد مح ود  را  اسرترخر ام 

کنه. در اود اماد م  و هم نسالنم، به خاطر انقالب فرهنگی کره اا سرال  می
کرنرم  شروع ش ه بود، پشت کنکور مون یم. با خودم گفتم تالشم رو مری 3159

تونم وارد سااماد بشم. در ضم  گرذرونر د  برا  شرکت در آامود تا ببینم می
رو با باالتری  مع ل گرفتم چود  به ) تایپ( دوره  دبیرستاد، دیپلم ماشی  نویسی

ها  م  مادر مردومرم برودنر ،  فعالیت در اجتماع عالقمن  بودم. یکی اا مشوق
توانن  در جامعه نقش آفری  باشنر . برا  خودم هم ایماد داشتم که بانواد هم می

پیگیر  برا  روا آامود آماده ش م و اود موقع  امتحاد م  و دیگر دوستاد که 
شر . بره مرا  نفر بودیم در ساختماد ادار  واقع در خیاباد جردد برگزار می 33

گفتن  اگر در امتحاد قبول بشوی  بع ش مصادبه و گزینش خواهی  داشت. خر ا 
را شکر در آامود پذیرفته ش م و  بع  اا چن  روا مصادبه در همود ساخرترمراد 

 برگزار ش .  )م یر امور ادار  شبکه یک( ادار  توسط آقا  کمالی 
ا  برا  م  نوشتن  که بره عرنرواد  ایشود نتیجه رو مثبت اعالم کردن  و نامه

)در جرام منشی م یر تولی  شبکه یک بای  در ساختماد تولی 

خودم رو معرفی کنم. وقتی به ساختماد تولی  رفتم، به   جرم(
دفتر م یر تولی  معرفی ش م. دفتر ایشود دو منشی خرانرم 
داشت که قرار بود م  جایگزی  یکی اا آنها باشم. طبیرعری 
بود که عکس العمل خیلی خوبی ن ی م ولری مر  برایر  

گذشت و خانم همرکرار  دادم. رواها می ام رو انجام می وظیفه
بود، رفتار تلخ و سرد  برا مر    55م  که استخ ام سال 

کردم با خوب کار کردد و ایرجراد  داشت ولی م  تالش می
تونیم برا  ارتباط دوستانه و ادترام به ایشود ثابت کنم که می

هم کار کنیم. خوشبختانه همینطور هم ش  و دوستی خوبری 
ها  تولی   ایر نظر م یر ترولریر   بی  ما برقرار ش . گروه

بودن  به خاطر همی  با بسیار  اا همکاراد خوبی کره در 
) تهیه کنن گاد، کارکرداناد فیلم و مجموعه تولی  بودن  آشنا ش م

ها. انریرمراترورهرا،  ها  صحنه، م یراد صحنه،گرافیست وی یو، طراداد لبا ، ص برداراد، منشی

 (  خطاطاد و... 
با گذشت اماد کارها  دفتر م یر تولی  رو بهتر یاد گرفتم و کم کم عالقمن  به 

صحرنره  ها  تولی   ش م و داوطلب ش م به درفه تصویربردار   یا منشی رشته
تغییر شغل ب م که با م یرم مطرح کردم و ایشود گفتن  با توجه به شرایط کنونی 

ها  شاغرل  پذیره و  بع  اا باانشستگی خانم سااماد دیگه تصویربردار خانم نمی
در درفه تصویربردار  ما فقط تصویربردار آقا در سااماد خواهیرم داشرت کره 

ها  به همی  منوال بود. ولی بع ا آامود تصویربردار  برا  خانم 23تقریبا تا سال 
و آقایود برگزار ش . البته م  بع  اا تقریبا سه سال که در دفتر م یر تولیر  کرار 
کردم به شغل منشی صحنه وارد ش م البته قبل اا ورود به واد  منشی صحنه اا 
همکاراد شاغل در ای  درفه در خصوص ای  شغل پر  و جو کردم که بعضری 

به م  کمک کردد تا  -که هنوا با هم ارتباط داریم -اا آنها اا ای  دوستاد خوب
 ای  شغل دوست داشتنی و دسا  رو بهتر بشناسم. 

تغییر شغل دادم. با توجه به اینکه دانشک ه ص ا و سیما تعطیل بود، اود امراد 
هرا  آمرواشری  دوره ب و خ مت ن اشتیم و گفتن  بع  اا انقالب فرهنگی دوره

بایست چن  ماه در کنار همکاراد ق یمی و پریرشرکرسروت  شه ولی می شروع می
ها  تلویزیونی بشم. در  آمواش ببینم تا بع  به تنهایی بتونم منشی صحنه برنامه

اود اماد شور و هیجاد بسیار  در ساختماد تولی  و کالً در سااماد برود. اوج 
ساا  سینمایی و سریال و تئاتر بود و چود کشورمود در دال جنگ با عراق  فیلم

ها  جنگ و جهاد و گروه سپاه مستقر در سااماد بسیار فعال برودنر .  بود گروه
تونستم در برنامه نوع دال و  کارآموا  م  تموم ش ه بود و دیگه به تنهایی می

شر  و  گاهی ج کار کنم. به دلیل اینکه بای  روال کار به طور صحیح انجام مری
 اینطور نبود منشی صحنه تااه کار  مثل م  بتونه برنامه نوع ب رو کار کنه. 

برا  م  هر برنامه یک تجربه بود ولی چود کارم رو دوست داشرترم، ترالش 
ا  یاد بگیرم. چود به ایر   کردم اا هریک اا همکاراد با تجربه چیزها  تااه می

شغل عالقمن  بودم پس سعی کردم با خوان د کتاب هایی که مربوط به شرغرل 
ها گذشت و ترجرربره  منشی صحنه بود، مطالب بیشتر  یاد بگیرم. رواها و سال

برنرامره سراا   73ش  و سااماد تقریبا تا  اواخر دهه  م  و امثال م  بیشتر می
بسیار خوبی داشت. خاطرات شیری  و گاهی کمی تلخ در ضم  کار داشتم. ولری 

شیم. یکی  وقتی به کار عالقمن  باشیم، هیچ وقت خسته نمی
کنم. یرکری اا  تاد تعریف می اا خاطرات شیری  رو خ مت

ش ، مسابقره  ها که در تپه صبا و با واد  سیار ضبط می برنامه
ا  بود که مجر  آد آقا  رشی پور و تهیه کنن گانش  تلفنی

پور بودن  که بسیار با هم شباهت چهره  آقایاد دوقلو صفاریاد
دارن . همکاراد فنی مشغول آماده کردد امکانات فنی برنامه 
بودن  م  هم در واد  سیار نشسته بودم و مشرغرول نرگراه 
کردد کن اکتور بودم که یکی اا همکاراد فنی کره اواخرر 
کارشود بود و چن  وقت بع  باانشسته ش ن ، اا پرلره هرا  

خانم بابایی ای  تهریره «واد  سیار اوم د باال و بم  گفتن :
کنه و میاد یک چیز  بم   ره لبا  عوض می کنن ه چرا می

گه و چن  دقیقه بع  با یک رنگ لبا  دیگه میراد چریرز  می
   »خواد، اعصابم رو خرد کرده. ا  می دیگه

م  که متوجه جریاد ش م به ای  همکار فنی گفتم ای  آقایود برادرها  دوقلرو 
ا . بع  وقتی بررادراد  هستن  که یکی پیراه  سبز پوشی ه و دومی پیراه  قهوه

پور آم ن ، جریاد رو براشود تعریف کردم و کلی همگی خن ی م. به نظر  صفاریاد
م  بای  اگر به شغلی عالقمن یم، وارد آد کار بشیم تا بتونیم پیشرفت کنیم و اا 

تونم به جرات بگم شغل منشی صحنه یکی اا دسا   خودمود راضی باشیم. می
تری  مشاغل تولی   است. برایر    تری  و در عی  دال شیری  تری  و پر استر 

ابت ا هر کسی ه فی رو که عالقه داره دنبال کنه و مطلع براشره هرر کرار  
ها  خودش رو داره. بنابرای  با توجه به اینکه ای  کار، شیفرتری اسرت،  سختی

جمعه و غیر جمعه، شب یا روا و رواها  تعطیلی ن اره. بای  عشق به کار داشتره 
باشیم تا بتونیم همه مسایل مربوط به شغلمود رو به خوبی و شایستگی انرجرام 

سال آخر کارم مسئول واد  منشی صحنه بودم که دوراد بسیار ایبرایری  2ب یم. 
کردم ارتبراط  برا  م  بود چود با همکارانم ارتباط نزدیکتر  داشتم و سعی می

باانشسته ش م. با  27عاطفی بیشتر  با هم داشته باشیم. باالخره در اسفن  سال 
امی  به پیشرفت روا افزود برا  همکاراد و دوستانی که در آین ه به ای  شرغرل 

 پیون ن . ایبا می


