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با سپاس از دوستانی که به اشکال مختلف تماس می گیرند و و پیشنهادها و انتقادات 
خود را در مورد نشریه با ما در میان می گذارند، به ویژه عزیزانی که از مراکز استان ها با 
عالقه، مطالب را دنبال می کنند، الزم است نکته ای را در مورد موضوعات نشریه خدمتتان 
عرض نمایم. همانگونه که بارها گفته شده هدف ما ارائه مطالب مفید و کاربردی در حوزه 
رسانه های شنیداری و دیداری به ویژه مطالب مرتبط با فرم است. زیرا اگر مانند بعضی 
از کارشناسان، تلویزیون را چیزی جز فرم ندانیم، الاقل معتقدیم کار رسانه تلویزیون و 
البته رادیو نیز در حیطه خود افزودن ارزش افزوده ای است که از طریق فرم بر قامت 
محتوا می توان پوشاند. بنابراین کار اصلی این دو رسانه و تلویزیون بسیار بیشتر در حوزه 
فرم است. در حالی که دیده می شود بسیاری از تصمیم گیران و مدیران این رسانه ها 
گاهی چنان سرگرم محتوا می شوند که وظیفه خود در عرصه فرم را فراموش می کنند. 
از این روست که سعی ما یادآوری مشکالت موجود در حوزه فرم است. بنابراین هرچند 
این توقع، که به فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه فرم پرداخته شود، انتظار بجا 
و مهمی است، اما نباید از پرداختن به موضوعاتی که مرتبط با فناوری های قدیمی تری 
است که در حال حاضر در سازمان صدا و سیما به کار گرفته می شوند، غافل شویم. 
چون در به کارگیری آن ها در تولیدِ محتوا، اشکاالتی دیده می شود که به حوزه تولید 
لطمه های جدی وارد کرده است و ضروری می بینیم به این آسیب ها هم بپردازیم.. 

 برایتان موفقیت و کامیابی آرزو می کنم.   
                                                                   احد رجایی

6  مقدمه ای بر مبانی صحنه و دکور
    عبدالعباس برغشی   
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اثر مجاورت 
)Proximity effect(
                   ) بخش پایانی(

رفتار  آل  ایده  ای  نقطه  منابع  مانند  معموالً  صوتی  منابع 
نمی کنند. این امر به ویژه در فرکانس های باالتر، جایی که منبع 
معموالً از نظر فیزیکی بزرگتر از طول موج است، مشهودتر است. 
در عمل، صدا بیشتر شبیه یک موج صفحه ای )معروف به موج 
عمالً  متوالی  های  موج  جبهه  که  بطوری  کند،  می  رفتار  تخت( 
زیاد  با  انرژی  اتالف   ، این صورت  در  موازی هستند.  یکدیگر  با 
)شکل7( است.  معکوس  مربِع  قانون  از  کمتر  فاصله،  شدن 

شکل 7- انتشار جبهه موج صفحه ای )موج تخت(

الگوهای انتشار صدا با فرکانس و فاصله تغییر می کند.
دارد  قرار  میکروفن  از  دور  صدا  منبع  که  هنگامی 

ابعاد  از  )صرفنظر  صدا  های  فرکانس  همه   ،  )far-field(

امواج  صورت  به  اساساً  موج(  طول  به  نسبت  منبع 

)8 )شکل  رسند.  می  میکروفن  دیافراگم  به  باال  تخت 

جلو  در  صدا  دامنه  تفاوت  دور  فواصل  در  صورت  این  در 

است.  کم  نسبتاً  ها  فرکانس  همه  برای  دیافراگم،  عقب  و 

اما تفاوت مسیر باعث تغییر فاز می شود که به اندازه کافی 

کند. می  ایجاد  خروجی  تولید  برای  خالص  فشار  اختالف 

 ،)near-field( است  نزدیک  صدا  منبع  که  هنگامی 

تخت  امواج  صورت  به  اساساً  همچنان  باال  فرکانس های 

به  و  دارند  کوتاهی  موج  طول  می رسند،چون  دیافراگم  به 

شود  نمی  محسوب  ای  نقطه  صدا  منبع  موج،  طول  نسبت 

اما  است.  دور  میدان  مانند  دقیقاً  آن  به  میکروفون  پاسخ  و 

یابد،  می  افزایش  موج  طول  که  پایین  های  فرکانس  برای 

تولید  موج  طول  از  کوچکتر  بسیار  منبع صوتی،  فیزیکی  ابعاد 

کرد.  تصور  ای  نقطه  منبع  را  آن  توان  و می  باشد  شده می 

پس در این حالت قانون مربع معکوس برای آن صدق می کند.

شکل 8- انتشار جبهه موج تخت در فواصل دور از منبع

منابع نقطه ای برای فرکانس های پایین
از نظر فنی “میدان   - فرکانس های پایین، در نزدیکی منبع صدا 
خیلی نزدیک” - در واقع مانند یک منبع نقطه ای عمل می کنند، 
زیرا در این حالت منابع عمدتا بسیار کوچک تر از طول موج صدای 
فرکانس پایین هستند. برای مثال، طول موج 250 هرتز نزدیک 
به 1.37 متر )4.5 فوت( است. بنابراین هر موج صوتی که طول 
از  باالیی  درجه  باشد،  بزرگ  منبع  اندازه  با  مقایسه  در  آن  موج 
انحنای جبهه موج را نشان می دهد )جبهه موج کروی( و میزان 
کاهش انرژی صدا بسیار نزدیک  به قانون مربع معکوس است.

پایین  فرکانس های  از  دسته  آن  برای  که  معناست  بدان  این 
اساس  )بر  می یابد  کاهش  سریع تر  فاصله  با  آن  دامنه  که 
فشار  موج(،  جبهه  کروی  انتشار  برای  معکوس  مربع  قانون 
میکروفون  کپسول  عقب  و  جلو  درگاه های  در  حس شده  هوای 
این  که  آنجایی  از  بود.  خواهد  متفاوت  قابل توجهی  به طور 
میکروفون  دیافراگم  حرکت  باعث  که  است  فشار  تفاوت 
می شود، حساسیت فرکانس پایین میکروفون برای منابع بسیار 
باال بسیار اغراق آمیز است   با فرکانس های  نزدیک در مقایسه 
خروجی  در  شده  تقویت   )Bass( باس  عنوان  به  را  اثر  این  ما 
میکروفون می شنویم و آن را اثر مجاورت می نامیم. )شکل 9(

بنابراین اثر مجاورت ناشی از افزایش اختالف دامنه )در مقایسه 
است. نزدیک  فاصله  در  پایین  فرکانس های  فاز(  اختالف  با 

آیا اثر مجاورت میکروفون چیز خوبی است؟
خوانندگان اثر مجاورت را دوست دارند زیرا می تواند صدای آنها 

را »بزرگ تر«، گیراتر و تاثیرگذارتر کند.

 

نویسنده: سارا محمودان
مهندس فنی

شکل 9
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نزدیک  شوند.  بسیار  میکروفون  به  که  دارند   برای همین عالقه 
این تکنیک گاهی اوقات در اصطالح ضبط و صدابرداری »خوردن 
تغییر  با  شود.  می  نامیده   ”eating the mic“ میکروفون« 
فاصله بین خود و میکروفون، و موقعیت شان نسبت به محور 
اضافی  ابزار  و هنرمنداِن حیطه ی صدا،  میکروفون، خوانندگان 
دارند. اجرا  از  بخشی  عنوان  به  را  خود  صدای  دستکاری  برای 

و  فاصله  با  میکروفون  فرکانس  پاسخ  که  موضوع  این  درک  با 
ابزار  یک  عنوان  به  اثر مجاورت می توان  از  تغییر می کند،  زاویه 
فرکانس  در محدوده  باند صدا  پهنای  به  بخشیدن  برای وسعت 
به  بزرگتر  از یک موضوع  بخشی  این  کرد.  استفاده  پایینی  های 
“ است و   microphone technique“ نام »تکنیک میکروفون«  
چیزی است که خواننده های حرفه ای را از آماتورها جدا می کند.

انتخابی  میکروفون  اطراف  در  زمان  صرف  با  تواند  می  خواننده 
مانیتورینگ  برای  استودیویی  های  هدفون  از  که  حالی  در  خود 
بهبود  را  استفاده می کند، »تکنیک میکروفن« خود  بر خروجی 
و توسعه بخشد. از این تکنیک میتوان برای تقویت باس صدای 
ابزارهای موسیقی مانند کیک درام، گیتار باس و... نیز استفاده 
نیست. خواننده(  )صدای  وکال  تنها  آن  ی  استفاده  مورد  و  کرد 

چه زمانی اثر مجاورت بد است؟
پایین  فرکانسهای  تقویت  میزان  در  مداوم  1-تغییرات 
نموده  تنظیم  دقت  بات  که  را  میکروفن  ورودی  تواند  می 
اجرا  هنگام  در  خواننده  چنانچه  مثال  کند.  خرابی  دچار  اید 
مداوم  تغییر  صورت  این  در  باشد؛  داشته  زیادی  های  حرکت 
فرکانس  تقویت  میزان  در  تغییر  باعث  میکروفن  با  اش  فاصله 
داشت. نخواهد  مطلوبی  شنیداری  اثر  که  شد  خواهد  پایین 

مجاورت  اثر  شد،  ذکر  نیز  قبال  که  همانطور  2-همچنین 
باشد  داشته  منفی  اثر  گفتار  فهم  قابلیت  میزان  در  تواند  می 
کند. آلود  مه  یا  کدر  پایین  فرکانس  ی  محدوده  در  را  صدا  و 

از مزایای  تا  3-وقتی میکروفن را به منبع صدا نزدیک می کنید 
اثر مجاورتی استفاده کنید، سطح کلی فشار صوتی که میکروفون 
دریافت می کند به طور چشمگیری افزایش می یابد و اضافه بار 
شود.  اعوجاج  باعث  تواند  می  میکروفون  دیافراگم  روی  ورودی 
نزدیکی همچنین می تواند باعث صدای انفجاری »P-pops«  شود.

برای حل این مشکالت:
1-میکروفونی را انتخاب کنید که حداکثر فشار صدای ورودیِ آن 
باشد. مناسب  منبع  صدای  باالی  سطح  با   )Maximum SPL(

2-گین ورودی را به دقت تنظیم کنید تا محدوده مورد انتظارِ تراز 
صدای تحویلی را تامین کند.

3- از یک محافظ pop-shield  استفاده کنید.
آیا می توانم اثر مجاورت را کنترل کنم؟

می توانید با تغییر زاویه میکروفون نسبت به منبع صدا، میزان 
دار  میکروفون جهت  یک  تغییر دهید. چرخاندن  را  اثر مجاورت 
مثال یک میکروفن کاردیوئید به طوری که در زاویه 90 درجه نسبت 
به منبع صدا قرار گیرد به این معنی است که درگاه های ورودی 
جلو و عقب صدا، انرژی یکسان را بدون توجه به فرکانس سیگنال 

و انحنای جلو موج دریافت می کنند. این کار اثر مجاورت را از

دار  جهت  میکروفون  نسبی  چرخش  همچنین  برد.  می  بین 
چرخش  این  هرچند  دهد.  می  کاهش  را  مجاورت  اثر  منبع،  از 
یک  در  اما  گذارد،  می  اثر  نیز  صدا  تعادل  و  کلی  حساسیت  بر 
میکروفون کاردیوئید معمولی، با میزان چرخش حدود 45 درجه 

این تاثیرات نسبتاً جزئی خواهد بود.

نظرات شما

با سالم و احترام
برگیرندگی  در  لحاظ  به  بسامد  ماهنامه  در  منتشر شده  مطالب 
بخش های مختلف پخش و تولید بسیار ارزنده هستند.به عنوان 
منشی صحنه پخش در شماره های مختلف ماهنامه مطالب خوب 
و آموزنده ای خواندم. سپاسگزارم از اساتید با سابقه سازمان که 
سخاوتمندانه دانسته های علمی و دستاوردهای خود را در اختیار 

همه همکاران قرار می دهند.
                                                خانم حدیثه کیادربندسری
                                               منشی صحنه پرس تی وی

با سالم
ممنونم بابت انتشار شماره جدید122،انتقادی داشتم نسبت به 
مطالبی که در قسمت مربوط به تکنولوژی صدا نوشته میشه این 
مطالب بسیار کامل هستند و تشکر می کنم از خانم محمودان 
هستند.در  قدیمی  واقعا  مطالب  این  نویسندگان،ولی  سایر  و 
متاسفانه  کنن  می  سراند  صدای  از  صحبت  برودکسترها  دنیای 
پخش ما هنوز مونو هستش و داریم راجع مساله پیش پا افتاده 

صدابرداری صحبت می کنیم.
                                  آقای رحیمی

                                 از کرمان

گرامی ماهنامه تخصصی بسامد مخاطبان 

پیشنهادهای  و  نظرها  توانید  می  شما 
این  در  مندرج  مطالب  مورد  در  را  خود 
 EMAIL/الکترونیکی پست  به  شماره 
نظرات  نقطه  نمایید.گزیده  ارسال  نشریه 
شد. خواهد  بعدی،منتشر  شماره  در  شما 

EMAIL:basamad.magazines1@gmail.com
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اخیراً مدیریت بی بی سی، اعالم نمود که قصد دارد برخی شبکه 
حذف  را  زبان  عربی  و  فارسی  رادیو  مانند  قدیمی  رادیویی  های 
دوست  نماید.  دیجیتال  فضاهای  توسعه  صرف  را  آن  بودجه  و 
در  دراز  سالیان  خود  که  اسماعیلی،  داوود  مهندس  عزیزمان 
وسیما،  صدا  سازمان  رسانی  خبر  و  سیاسی  معاونت  حوزه 
تدوین  را  حاضر  مقاله  خصوص  این  در  است،  نموده  فعالیت 
نیاز  باید  که  است  این  مقاله  این  پیام  ترین  مهم  اند.  نموده 
روز مخاطب را شناخت و برای رسانه های کم مخاطب، هرچند 
نکرد.  صرف  هزینه  مخاطبان،  برای  انگیز  خاطره  و  باسابقه 

                                                                           سر دبیر

سرویس جهانی بی بی سی پنج شنبه هفتم مهر 1401 در بیانیه ای 
اعالم کرد در راستای »تغییرات استراتژیک« باهدف تمرکز بیشتر 
بر انتشار محتوا بر روی پلتفرم های دیجیتال و به دلیل یک برنامه 
صرفه جویی و کاهش هزینه تغییرات عمده ای را اعمال خواهد کرد 
به گونه ای که قرار است پخش رادیویی بی بی سی به چندین زبان 
شامل زبان های عربی، فارسی، چینی و بنگالی تعطیل شوند. با این 
رویکرد حدود 382 شغل حذف و برنامه صرفه جویی ساالنه 28.5 
میلیون پوندی بخش جهانی که قسمتی از برنامه کلی کاهش 500 
میلیون پوندی هزینه سازمان بی بی سی هست محقق خواهد شد.
اگرچه هیچ سرویس زبان خارجی تعطیل نخواهد اما بسیاری از

بیشتری  تأثیرگذاری  تا  آمد  درخواهند  آنالین  به صورت  آن ها 
و   CBBC شبکه های  کردن  آنالین  باشند.  داشته  مخاطبان  بر 
برنامه صرفه جویی سازمان  از  نیز قسمتی  آینده  در   BBC Four
زمانی  بی بی سی  جدید  رویکرد  بود.اهمیت  خواهد  بی بی سی 
عربی  بی بی سی  مانند  شبکه هایی  بدانیم  که  می گردد  نمایان 
سال   84 با  انگلیسی  غیر  اطالع رسانی  سرویس  قدیمی ترین 
با 82 سال قدمت در آستانه  قدمت و بخش فارسی بی بی سی 
جدید  طرح  در  اخیر،  بیانیه  اساس  قرارگرفته اند.بر  تعطیلی 
تنها  را  خود  محتوای  دیگر،  سرویس  هفت  که  پیشنهادشده 
شبکه های  یا  وب سایت  مانند  دیجیتال  پلتفرم های  روی  بر 
به  سرویس  هفت  این  شدن  اضافه  با  کنند.  منتشر  اجتماعی 
کرده اند،  تجربه  را  تغییری  چنین  پیش ازاین  که  سرویس هایی 
خارجی  زبان های  سرویس های  از  نیمی  به  نزدیک  محتوای 
بود. خواهند  دسترس  در  اینترنت  روی  بر  تنها  بی بی سی، 

به رغم کاهش بودجه، سرویس جهانی بی بی سی می گوید که به 
ارائه محتوا در تمامی زبان هایی که پیش ازاین برنامه ارائه می کرده، 
ادامه خواهد داد و هیچ  یک از 41 سرویس فعلی، بسته نخواهد 
شد.به گفته بی بی سی دیگر رادیوی موج کوتاه، ابزار مهم ایرانیان 
برای دسترسی به رسانه ها نیست و مردم به جای رادیوی موج کوتاه 
از تلفن های هوشمند استفاده می کنند و درعین حال تأکید کرده 
»تلویزیون  طریق  از  ایران،  در  رسانه  این  مخاطبان  اکثر  که 
فارسی« به محتوای این رسانه دست پیدا می کنند و افزوده: »ما 
کماکان بر روی تلویزیون فارسی بی بی سی متمرکز خواهیم بود و 
تولیداتمان را بر روی پلتفرم های دیجیتال توسعه خواهیم داد.«

»اول دیجیتال«
رادیوی انگلیسی سرویس جهانی بی بی سی که به شکل 24 ساعته 
در سراسر جهان برنامه پخش می کند به کارش ادامه خواهد داد. 
سرویس جهانی بی بی سی می گوید که تغییرات پیشنهادی اخیر، 
باهدف  که  دیجیتال« هستند  کلی »اول  استراتژی  در چارچوب 
طراحی شده  اینترنت  روی  بر  انتشار  برای  بیشتر  محتوای  تولید 
به  در حال حاضر،  این سرویس  که  است  آمده  بیانیه  است.در 
دیجیتال  پلتفرم های  در  مخاطب  میلیون   148 هفتگی  شکل 
دارد و سهم مخاطبان دیجیتال سرویس جهانی از کل مخاطبان 
این سازمان، از سال 2018 تاکنون دو برابر شده و از 19 درصد 
فارسی  رادیو  اهمیت  به  توجه  با  است.  رسیده  درصد   43 به 
نگاهی  ایرانیان  تاریخی  وقایع  در  رسانه  این  نقش  و  بی بی سی 
آن  بر  عالوه  داشت.  خواهیم  رادیو  این  تاریخچه  به  مختصر 
معرفی مختصری هم از بخش جهانی بی بی سی ارائه خواهد شد.

بخش فارسی بی بی سی
هم  لندن  رادیو  ایرانیان  بین  که  بی بی سی  فارسی  بخش 
)هشتم  میالدی   1940 سال  دسامبر   29 در  می شود  شناخته 
رادیوی  برنامه های  ابتدا  در  کرد.  کار  به  شروع   )1319 دی 
یکشنبه،  )شب های  هفته  در  روز  چهار  فقط  بی بی سی  فارسی 
نوبت  هر  که  می شد  پخش  چهارشنبه(  و  سه شنبه  دوشنبه، 
برنامه  ساعت  یک  یعنی  نمی کرد  تجاوز  دقیقه   15 از  نیز 
داشت.  اخبار  پخش  به  اختصاص  فقط  آن هم  و  هفته  در 

 

تغییرات پیشنهادی 
سرویس جهانی

نویسنده :داوود اسماعیلی
مهندس فنی
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به پنج و سپس به هفت  رادیو  این  برنامه  از سه ماه،  اما پس 
از  سال  دو  باگذشت  سپس  یافت.  افزایش  هفته  در  نوبت 
العلمین  دوم  نبرد  درگیر  متفقین  که  بازمانی  مقارن  و  تأسیس 
علیه ورماخت بودند، 15 دقیقه دیگر به زمان پخش برنامه رادیوی 
رویدادهای  خبری  پوشش  گردید.نحوه  اضافه  بی بی سی  فارسی 
مهمی از قبیل جنگ های جهانی، برکناری مصدق، انقالب ایران، 
جنگ ایران و عراق و ... رادیو فارسی بی بی سی را برای مخاطبان 
ایرانی خود دارای جایگاه ویژه ای نموده است.امروز رادیو بخش 
فارسی بی بی سی هرروز هفته، روزی یک ساعت برنامه به زبان 
فارسی دارد که از طریق امواج کوتاه و متوسط و در افغانستان 
رادیو  برنامه های  صدر  در  می شود.  پخش  ام  اف  موج  روی  بر 
بی بی سی، اخبار و گزارش های خبری درباره تحوالت جهان، ایران 
و منطقه قرار دارد.بخش فارسی بی بی سی نه تنها در کشورهای 
در  بلکه  تاجیکستان  و  افغانستان  ایران،  یعنی  فارسی زبان 
حوزه  کشورهای  در  و  قفقاز  و  میانه  آسیای  جمهوری های  سایر 
خلیج فارس و اروپای غربی نیز شنوندگانی دارد.بیشتر برنامه های 
بخش فارسی بی بی سی عالوه بر امواج متوسط و کوتاه، از موج 
اف ام هم در کابل و 18 شهر دیگر افغانستان پخش می شود.

ازجمله  جوایزی  خود،  فعالیت  طول  در  بی بی سی  فارسی  رادیو 
جایزه سازمان ملل برای گزارش غیر خبری درباره اچ آی وی و نیز 
شیر طالیی برای برنامه روز هفتم را برده است.برنامه بامدادی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اخبار  شامل  بی بی سی  رادیو 
است. دریافت  قابل  هم  پادکست  به صورت  که  است  ورزشی 

بخش جهانی بی بی سی
بخش جهانی رادیو بی بی سی به عنوان یک رسانه جهانی در سرتاسر 
دنیا بیش از 210 میلیون مخاطب هفتگی دارد )آمار سال 2015( 
و گزارش های مختلفی از رخدادها و مسائل جهانی پخش میکند. 
برنامه های رادیو بی بی سی به 27 زبان پخش می شود و همه این 
قابل دسترسی  صدا  پخش  امکان  با  اینترنت  طریق  از  برنامه ها 
بی بی سی  جهانی  بخش  کار  مرکز  در  بین المللی  است.خبرهای 
قرار دارد. عالوه بر برنامه سازان که در 27 بخش جهانی بی بی سی 
فعال اند، 250 خبرنگار نیز به طور شبانه روزی مهم ترین تحوالت 
دنیا  به  زبان ها،  این  به  را  مردم  زندگی  در  تأثیرگذار  بین المللی 
ارائه می کنند.برنامه سازان بی بی سی به همه 27 زبان، عالوه بر 
نمایشنامه،  علمی،  برنامه های مستند  روزانه،  تحوالت  و  خبرها 
مطالب ورزشی، فرهنگی و هنری را به شنوندگان ارائه می دهند.

برنامه های بی بی سی را می توان در سراسر جهان روی امواج کوتاه، 
متوسط و در بعضی کشورها روی موج اف ام شنید. در بعضی از 
کشورها این برنامه ها را می توان توسط شبکه های ماهواره ای و 
دیجیتال نیز دریافت کرد یا می توان از طریق اینترنت آن ها را شنید.

درباره  اطالعات  به  دسترسی  برای  راه  کوتاه ترین 
آدرس  این  در  آن  زبانی  چند  سایت  بی بی سی  برنامه های 
به  اخبار  مطالعه  برای  و   bbcworldservice.com:است
.bbcnews.com:کنید مراجعه  سایت  این  به  انگلیسی  زبان 

  www.bbc.com/persian/articles منبع : سایت بی بی سی

در نوبت های پیشین در مورد مبانی هنر هاي تجسمی و تاثير 
آن در طراحی صحنه،  زبان بصری ، ساختار در طراحی صحنه 
و مختصری در مورد عناصر بصری مطالبی را ارایه کردیم. اینک 
در ادامه پرداختن به عناصر بصری به موضوع خط می پردازیم.

line :خط
از حركت نقطه ، خط به وجود مي آيد ، خط طول دارد ، اما عرض 
ندارد. موقعيت و جهت دارد و به وسيله نقاط محدودشده است. 
توان  می  دیگر  از سوی  دهد.  مي  نشان  را  يك سطح  مرز  خط 
چنین تعبیر کرد که خط از بی نهایت نقطه های نزدیک به هم 
آید. می  وجود  به  سو،  یک  و  ردیف  دریک  هم چسبیده،  به  یا 

و  زمینه  یا  اصلی  ی  گستره  بر  نوشتن  ابزار  تماس  از  خط 
نگاشتاری( آید.)خط  می  وجود  به  مشخص  زمانی  طول  در 

این خط در تمام شاخه های هنرهای تجسمی، به ویژه در هنرهای 
نگاشتاری Arts graphic کاربرد دارد. این گونه خط را می توان در 
طبیعت، در همه جا دید،خواه در طبیعت یا در آثار دست ساخته.

عالوه بر مفاهیم و معانی زبانی و بیانی یا گفتاری و نوشتاری، 
خط مفاهیم تجریدی و روحانی نیز دارد که باید نخست در شکل 
های ساده بررسی شود. به همین جهت از ساده ترین شکل خط، 
یعنی خط مستقیم شروع می کنیم و سپس به مباحث مفهومی 
پردازیم. می  ودکور  صحنه  درطراحی  شکسته  و  منحنی  خطوط 

كار  به  مختلفی  های   شکل  دكور،  به  و  صحنه  طراح  در  خط   
گرفته مي شود كه بيان های متفاوتی را در معماری دكور موجب 
می گردد ، چرا كه خط های متعددی در طراحی صحنه وجود دارند.

انواع خطوط
الف : خط های مستقيم

1-خط عمودی  2- خط افقی 3- خط مورب
ب- خط های منحنی        

1-خط منحنی باز  2- خط مارپيچ 3- خط منحنی بسته
ج- خط های شكسته

1-خط شكسته ناهنجار  2- خط شكسته هنجار
الف – خط های مستقيم

خط عمودی :
يا  پايين  به  باال  از  كه  است  خطی  شاغولی،  يا  قائم  خط 
گيرد. قرار مي  نخ شاغول  موازات  به  و  كند  برخالف حركت می 

سازد.  مي  درجه   90 ی  گوشه  افق  با  كه  است  خط، خطی  اين 

 

مقدمه ای بر مبانی 
طراحی صحنه و دکور)5(

نویسنده: عبدالعباس برغشی
طراح صحنه و لباس
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آنرا " خط عمودی " نيز مي گويند. لیکن میان خط قائم)ایستاده( 
یا شاغولی و خط عمودی تفاوت هایی وجود دارد:

بر گستره  بنابراین  و  افقی  بر خط  و  افق  بر  الزاماً  خط شاغولی 
عمودی  خط  که  درحالی  دیگر.  برهرخط  ونه  است  عمود  زمین 
خطی است که بر هر خطی می تواند عمود باشد. پس هر خط 
که با خط دیگر، زاویه نود درجه بسازد خط عمود است ولی وقتی 
گویند. می  شاغولی  قائم  خط  آن  به  شود  عمود  افقی  خط  بر 

با امكانات ويژه ی  بنابراين خط عمودی را می توان خطی آزاد، 
جنبش های متغير دانست. از ديدگاه فيزيكی، خط عمودی دارای 
پايين،  يابه  باال  به  حركت  نشانگر  و  است  بلندا  يا  درازا  و  پهنا 
با گوشه ی راستی   استقامت،  گرما و استحکام است. خط قائم 
با افق می سازد،  از حداكثر ايستادگی و استقامت برخوردار  كه 
است. نمودار برافراشتگی، رشادت، مقاومت، استقامت است و 
در صورتی كه از ضخامت زيادی برخوردار باشد نشانه ی حركت از 
پايين به باال ) از باال به پايين(، پويايی و نيرومندی، گرما و شادی 
زندگی،  نمايانگر  است.  بيداری  و  گرم  های  جنبش  امكانات  و 
سرسختی و حاالت ويژه ای از آن نمايانگر طغيان است. ازطرف 
دیگر خط قائم از غرور و خودپسندی سرشار است، خطی شادی 
آفرين و پرتحرك و از حداكثر امكانات جنبش برخوردار است.گرمای 
خط قائم با رنگ زرد تطبيق می كند و هنگامی كه بار زرد دارد بر 
تحرك و امكان جنبش، بر شادی و پويايی خود می افزايد. زمانی 
كه بار رنگ های آبی دارد، با بار رنگين خود در تضاد قرار می گيرد 
و ماليم می شود. از تحرك آن كاسته می شود و نيروهای درونی 
كاسته می شود. پوياييش  از  الاقل  يا  و  گردند  می  آن سركوب 

خط افقی:
حالت  و  است  بخش  آرام  و  آرام  سرد،  افقی،  يا  كشيده  خط 
استراحت و سكون را القا می کند و با رنگ های سرد به ويژه آبی 
و سياه هماهنگ و هم بيان است. آبی و سیاه رنگ شب است. 
پس خط افقی، آرام و سرد و هماهنگ با رنگ آبی، سیاهی و شب 
يعنی مرگ  آرامش  نهايت  و  افقی  نهايت رنگ خط  است. سياه 
است. آبی خط افقی از حيات و زندگی بارور است. ما در بخش 
رنگ و ويژگی های آن خواهيم ديد چگونه در "رنگ – درمانی" از 
خصيصه ی آرامش بخش آبی در وضعيت كشيده و افقی برای 
حالت  و  است  خواب  افقی  شود.  مي  استفاده  بيماران  درمان 
و موجزترين  افقی سرد است  روياها است.  از  بارور  و  خوابيدن 
شكل بی نهايت بودن امكانات جنبش های سرد را می نمایاند. 
بودن  نهايت  بی  و موجزترين شكل  آبی  افقی= سرد=  بنابراين: 
يا  تأنيث  افقی حالت  امكانات جنبش های سرد طبيعت است. 
زنانگی را می رساند، در برابر عمودی كه حالت تذكير و مردانگی 
است هنرمندان زيادی بر اين حالت تكيه كرده اند و آن را در آثار خود
 آزموده اند،  از آن جمله، موندریان، فرناند لژه و گلیز را می توان نام برد.

محزون  است  خطی  آفرين،  افقی  نيرو  و  پويا  های  تركيب  در 
تحرك. بی  و  آرام  و  است  خموش  و  مغموم  و  اندوهگين  و 

زدگي،  خواب  و  ها  چشم  فروبستن  يادآور  است  خطي 
خط  در  کافی  تحرک  عدم  دریاها.  دوردست  آبی  افِق  يادآور 
افقی، به  مایل  خطوط  هیجان  وبدون  مالیم  تحرک  ویا  افقی 

ودارای  آرام  هنری  آثار  و  ها  نقاشی  پرده  که  کند  می  ایجاب 
وافقی  کشیده  های  قطع  در  ایستایی،  و  دوام  با  مفاهیم 
بیابان.  و  دریا   ، دشت  های  منظره  همانند  شوند،  اجرا 
در  تصویری  تنش  بردن  بین  از  برای  گفت  باید  همچنین 
است. کارساز  ومنطقی  بجا  افقی  خطوط  از  استفاده  دکور 

استفاده از خطوط افقی و عمودی در نقاشی پیِت موندریان

زمانی كه خط با خود رنگ دارد و يا ذاتاً رنگين به وجود آمده است 
يا  تباين  در  رنگی خود  ويژگی  با  ))بارِرنگی(( است،  يعني حامل 
يا بر آن می افزايد.  اثر خود كاسته  از  در تضاد قرار مي گيرد و 
بنابراين خط افقی با بار آبی بر شدت)) آبی بودن(( و آرامش خود 
مي افزايد و يا بار زرد يا قرمز از اثر ))آبی بودن(( خود يا سرديش 
می كاهد.  در اين حال بر حسب شدت گرمای رنگينش توان جنبش 
آن افزوده می شود. اين حالتی است بسيار مؤثر و دقيق كه در 
ً  مورد توجه قرار گيرد. محل استقرار  طراحي صحنه و دكور بايد كامال
خط در سطح ديداری دكور و احجام آن،  وضعيت و موقعيت متفاوت 
پيدا مي كند و هم چنين در پويايی يا در ايستايی اش مؤثر است.

میاِن  و  ازباال  تر  سنگین  است،  سنگين  دكور،  پايين  افقیِ  خط 
سطوح گسترده یا بدنه دکور است. به عبارت ديگر، خط افقي آرام 
و كم جنبش در پايين سطوح گسترده دكور سنگين تر و حالت 
ايستا پیدا می کند ، همچنین نيرو و توان جنبشي خود را از دست 
مي دهد. سردتر و سنگين تر مي شود، همانند قطعه فلزی که در 
ته مردابی فرو رود و بیارامد. همين خط افقی با همين وضعيت در 
موقعيت ميانی دكور يا در باالی آن از وزن خود می كاهد، به گرمی 
می گرايد و سبك می شود. گويا بخشي از وجودش تبخير شده و 
سبب تصاعدش مي گردد. خط افقی در میانه سطوح گسترده دکور 
خطی است نه سنگین ونه سبک، وزنی متعادل دارد ولی حالت 
سردی خود را بیش و کم حفظ می کند و هنوز هم آرامش بخش 
است. اگر اين خط افقی بار آبی داشته باشد،  در باالی گستره ی 
دكور با بار رنگی خود در تباين بيشتری قرار می گيرد و رنگ آبی 
با حالت آرامش بخشی كه دارد متضاد می شود. در  آن بيشتر 
اين صورت بايد از رنگ آبی كاست تا آرامش آن محفوظ بماند.

اگر برخالف این حالت،  بارِ خط افقی زرد يا نارنجی يا هر رنگ گرم 
بر شدت رنگ  باالی گستره ی دكور  در  باشد،  زنده ی ديگری  و 
می افزايد و در پايين گستره ی آن رنگش را متقابالً خنثی می كند.

نيروی  بر  دكور  ی  گستره  پايين  در  گرم  رنگ  با  افقی  خط 
خويشتن آرامش  از  و  افزايد  می  خود  جنبشی  ويژگی  و  فعال 
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می كاهد يا آن را از دست می دهد و  متعادل می شود و رنگ 
از گرما و شدت خود می كاهد و شخصيتی  نيز به نوبه ی خود 
پايين  اينكه  به دليل  اين،  بر  پیدا می کند. عالوه  آرام و سردتر 
سنگين  گستره  پايين  در  افقی  خط  است،  سنگين  دكور  گستره 
كند  می  جلوه  كه هست  آنچه  از  تر  فشرده  و  قطورتر  لذا  و  تر 
می  ارائه  را  آن  عكس  حالت  درست  دكور  گستره  باالی  ودر 
شود،  می  تر  سبك  اينكه  عين  دكور،در  گستره  درباالی  نمايد. 
گردد. می  تر  ونازك  كرده  پيدا  تبخير  حالت  آيد  می  نظر  به 

صحنه،  و  دكور  طراحي  در  افقی،  و  عمودی  خط  دو  تقابل 
بازی های بصری و بيان های متفاوت تصويری را به وجود می آورند.

خط افقی دارای درازا، پهنا و ژرفا است،  يعنی می تواند در هر يك از 
اين سه بعد فيزيكی- هندسی آشكار گردد، در حالی كه خط عمودی 
فقط پهنا و درازا يا بلندا دارد. ژرفای خط افقی كه نمايانگر همواری 
آن است جای خود را در حالت ايستادگی به بلندا می دهد كه در 
عين حال كه در ازای آن را نمايان  می سازد نشانگر حركت به باال 
يا به پايين، استقامت و گرمای خط در فضای حجمی صحنه است.

با  خط  اين  است.  افقی  خط  با  كامل  تضاد  در  عمودی  خط 
ايستادگی  حداكثر  از  سازد،  می  افق  با  كه  راستی  گوشه 
خط  دو  اين  برخورد  دليل  همين  به  است.  برخوردار  واستقامت 
توام  هنری  منطق  و  عقالنيت  با  اگر  صحنه  و  دكور  طراحی  در 
اين  درغير  شود.  می  بصری  حركت  و  انر   ژی  ايجاد  باعث  شود 
گردد. می  كننده  خسته  و  بار  كسالت  فضايی  به  صورت،  منجر 

همان اندازه كه خط افقي متواضع و فروتن و افتاده است، خط 
قائم از غرور وخودپسندی سرشار می باشد. خطی است شادی 
آفرين و دارای تحرك که از حداكثر امكانات جنبش برخوردار است. 
به  بايد  گفتيم  سخن  دكور  در  افقی  خط  موقعيت  از  وقتی 
وضعيت و موقعيت خط عمودی اشاره کنیم. محل خط عمودی 
است.  موثر  آن  وموقعیت  دروضعیت  دکور،  گسترده  در سطوح 
طرف راست دکور نسبت به طرف چپ آن سنگین تر و باوقارتر 
بالطبع حرارت و گرمای کمتری دارد. طرف چپ همانند  و  است 
پايين. چپ سبک وگرم است.  راست همانند  و طرف  باال است 
بنابراین خط عمودی در طرف چپ گستره ی دکور سبک تر وگرم 
تراز همان خط در طرف راست گستره دکور است. چپ سبك و 
راست  و طرف  افراط  اينكه طرف چپ  ديگر  گرما است.  از  لبريز 
هميشه  عمودی  خط  برای  دكور،  مياني  موقعيت  است.  تفريط 
ی  گستره  در  میانی  عمودی  خط  اعتدال  است.  كامل  اعتدال 
دکور از اعتدال خط افقی میانی گستره ی دکور بیشتر است. به 
به  در طراحی صحنه، هميشه  تركيب های معتدل  دليل  همين 
صورت تقارن در طرفين محور عمودی ساخته مي شوند و ليكن 
تقارن  ی  زاييده    ً معموال كه  يكنواختی  حالت  بردن  بين  از  برای 
را  است، می كوشند كه محل عناصر طرفين محور خط عمودی 
حفظ كنند، لكن عناصر را  با فرم های متفاوت جاسازی نمایند.

      ...ادامه این مطلب را در شماره های آتی می خوانید.

لیگ  اختصاصی  تلویزیونی  کانال   LaligaTV اللیگا   تلویزیون 
اسپانیا که یک سازمان تولید ورزشی است و پلتفرم پخش اینترنتی 
)OTT( خود را دارد خیلی منحصر به فرد نیست. نمونه های زیادی 
از پخش کننده های ورزشی خاص وجود دارد که عملکرد مشابه 
کابلی  کانال های  مدت هاست  شمالی  آمریکای  لیگ های  دارند؛ 
داخلی و پلتفرم های پخش بین المللی را ارائه می دهند. در همین 
حال، اکثر لیگ های بزرگ فوتبال به پخش کننده های خود گزینه 
پخش زنده »فید جهانی« و برنامه های مکمل را ارائه می دهند. 
برخی ممکن است این موارد را بدون تغییر ارسال کنند، در حالی 
که برخی دیگر مسابقات زنده را با تولیدات خود مانند گزارشگران 
)مفسران( و یا گفتگو با کارشناسان داخل استودیو ارسال می کنند.

همچنان  آنها  عالقه  مورد  کار  و  کسب  مدل  حال  این  با 
های  لیگ  میان  در  اللیگا  است.  پخش  حق  فروشی  عمده 
کننده«  مصرف  به  »مستقیم  خدمات  ارائه  در  اروپایی  بزرگ 
مختلف  بازارهای  در  خود   )DTC: Direct to Consumer(
زیادی  های  درس  و  نگرش  تجربه،  این  و  است  تاز  یکه 
دهد؛  می  ارائه  تلویزیون  صنعت  صاحبان  بقیه  برای  را 
پخش نوآوری  یا  محتوا،  استراتژی  در  چه  توزیع،  در  چه 

مدل سنتی توزیع، درآمدهای تضمین شده ای را ارائه می دهد 
و  ثابت  توزیع  کانال های  با  به شرکای پخش  را  ریسک  و خطر 
روابط با مشتری منتقل می کند. اما حرکت از مسیر DTC کنترل 
بیشتری بر محتوا فراهم می کند و به LaLiga اجازه می دهد تا روی 
داستان هایی که می خواهد بگوید تمرکز کند و اطالعات مشتریان 
را به دست آورد که می تواند برای باز کردن جریان ها درآمدهای 
جدید و گسترش جذابیت بین المللی لیگ اسپانیا استفاده شود.

 

Laliga TV یک شبکه 
مدرن تخصصی فوتبال

نویسنده: سعید آتشین
کارگردان

کارشناس ارشد برنامه سازی

مدرس فرم تلویزیون
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»راجر بروسل« مسئول محتوا و 
برنامه سازی در اللیگا تی وی 

می گوید: »ما به طور سنتی با مدل 
کسب و کار رایج کار می کردیم،

با  که  فروختیم  می  پخش کننده ای  به  را  خود  حقوق  بنابراین   
نمی  را  خود  طرفداران  واقعاً  ما  است.  ارتباط  در  ما  طرفداران 
بنابراین این  شناختیم، پخش کننده های ما آنها می شناختند. 
با  مستقیماً  که  داد  را  امکان  این  ما  به   OTT دنیای  به  انتقال 
آنها آشنا شویم.« با  ارتباط برقرار کنیم و بیشتر  طرفداران خود 

LaLiga TV یک کانال 24 ساعته فوتبال در اسپانیا است جایی که 
از امکانات سازمان رسانه ای Mediapro در بارسلونا سرچشمه 
اکثر محتوای  تولید  می گیرد. یک استودیوی اختصاصی مسئول 
این کانال پخش می کند، در حالی که  24 ساعته ای است که 
زنده  های  بازی  برای  مسابقه  از  بعد  و  قبل  آنالیز  برای  بستری 
فراهم می کند. مجموعه ای از برنامه های کامل تلویزیونی برای 
 LaLiga ارائه چیزی فراتر از نمایش فوتبال اسپانیایی ، تلویزیون
عمیق تر  را  تعامل  که  دهد  ارائه  متنوع تری  محتوای  می تواند 
 Viva La Liga برنامه  می افزاید.  اشتراک  ارزش  به  و  می کند 
زنده باد اللیگا پرچم دار مجله های تلویزیونی برای روزهای هفته 
است، برنامه LaLiga Tactics تاکتیک های اللیگا نمایی عمیق از 
 LaLiga Chronicles بازی های هفته قبل ارائه می کند، و برنامه
شرح وقایع اللیگا مروری سینمایی از اکشن در زمین مسابقه ارائه 
LaLiga Nations اللیگای ملت ها نگاهی به  می کند. همچنین 
بازیکنان یک کشور خاص است که در فوتبال اسپانیا حضور دارند.

مجریان و کارشناسان این برنامه ها فهرستی از شخصیت های 
رسانه ای اسپانیایی- انگلیسی زبان از جمله »سمرا هانتر« مجری 
نگارانی  روزنامه  و  نظران  صاحب  مادرید،  رئال  تلویزیون  سابق 
مانند »گیالم باالگو«، »سید لو« و »گراهام هانتر« و چهره های 
جدیدتر مانند »آندریا اورالندی«، »گایزکا مندیتا« و »آلبرت فرر« 
را تشکیل می دهند. یافتن مجریان و کارشناسان برای تلویزیون 
اللیگا بیشتر از سایر پخش کننده ها چالش برانگیز است، زیرا 
دانش  کنند،  برقرار  بیننده  با  خوبی  ارتباطات  بتوانند  باید  آنها 
گسترده ای از بازی اسپانیایی داشته باشند و بتوانند با استاندارد 
خاصی به زبان انگلیسی هم صحبت کنند.بروسل با ابراز تاسف 
می گوید: »پیدا کردن بازیکنان سابق اسپانیایی که به اندازه کافی 
به زبان انگلیسی مسلط باشند و بتوانند برای یک ساعت و نیم در 
تلویزیون حضور موثر داشته باشند، بسیار سخت است.« البته 
او اظهار امیدواری می کند که افزایش بازیکنان اسپانیایی که در 
لیگ انگلستان بازی کرده اند بتواند این مشکل را در آینده حل 
در  را  جدید  فناوری های  از  استفاده  دائمی  استودیوی  یک  کند. 
 )AR( افزوده  واقعیت  فناوری  می کند.  آسان تر  چندگانه  پخش 
از  یک  هر  از  بازیکنان  کردن   »Teleport »تله-پورت  باهدف 
برای  به شکل هولوگرام  آنها  و ظاهر شدن  استادیوم اللیگا   20
مخصوص  نمایشگرهای  همچنین  بازی،  از  بعد  مصاحبه های 
بررسی چیدمان بازیکنان و پدهای لمسی تعاملی به کارشناسان 
نمایند. آنالیز  بهتر  را  تا روایت مسابقه  و مجریان کمک می کند 

به  دیگری  برنامه  هر  از  بیش  اللیگا«  های  »تاکتیک  برنامه 
فناوری  از  استفاده  و  معتبر  کارشناسان  و  مجریان  دنبال جذب 
و  اورالندی«  آندریا   « مثل  است.  بیننده  با  تعامل  تعمیق  برای 
»آلبرت فرر« که هر دو کاریزماتیک و آموزنده هستند، و به عنوان 
برای  کافی  انگلیسی  زبان  استاندارد  برتر،  لیگ  سابق  بازیکنان 
بحث در مورد مفاهیم تاکتیکی پیچیده را دارند. در همین حال، 
برای  بصری  راهنمای  ارائه  باهدف  لمسی  یک صفحه  از  »فرر« 
تجزیه و تحلیل خود استفاده می کند که توسط اطالعات جمع 
آوری شده توسط پلتفرم مخصوص LaLiga پشتیبانی می شود.

ما  اللیگا«  »تاکتیک های  برنامه  »در  می دهد:  توضیح  بروسل 
استفاده  دسترس  در  که  هایی  داده  و  گرافیکی  منابع  تمام  از 
می کنیم. ما نرم افزاری به نام »Mediacoach« داریم که هدف 
تیم  که همه  است  تاکتیکی  ابزارهای  برای  دموکراسی  ایجاد  آن 
در  دارند.  را  آن  از  استفاده  امکان  ها  تیم  مربیگری  کادر  و  ها 
گذشته متوجه شدیم که هر تیم از نرم افزار، سیستم های ردیابی 
و دوربین های مخصوص به خود استفاده می کند و همه این ها 
ایجاد  متمرکز  منبع  یک  خواستیم  می  ما  هستند.  تجمیع  قابل 
کنند. استخراج  آن  از  را  اطالعات  بتوانند  ها  تیم  که همه  کنیم 

این منصفانه است. چه بارسلونا، چه رئال مادرید یا آخرین تیم 
دسته دوم»Mediacoach به عنوان یک ابزار مربیگری فقط برای 
از آن  بتوانیم  اما ما می خواستیم  کار کرد،  به  حرفه ای ها شروع 
دارد  بسیار خوبی  داده های  زیرا  کنیم،  استفاده   LaLiga TV در
ما  اللیگا،  های  تاکتیک  در  است.  آسان  واقعاً  آن  از  استفاده  و 
سعی می کنیم بهترین ها را از این داده ها و ابزارهای گرافیکی 
استفاده کنیم.بروسل می گوید: »من فکر می کنم هر کسی که در 

تلویزیون اللیگا مشترک شود ...ادامه مطلب در صفحه آخر 
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نویسنده: احد رجایی

 

  

مردم  از  برخی  برای  نوروزی  حاجی  علی  تصویر  و  نام  شاید 
های  برنامه  صدای  که  است  کسی  همان  او  ولی  نباشد.  آشنا 
مهمی از رادیو به ویژه »صبح جمعه با شما« را به گوش آن ها 
رسانده است. در این شماره از کنتراست او از خودش می گوید.

بافت  دلیل  به  کودکی  دوره  در  هستم.   1331 سال  متولد  من 
مذهبی خانواده ام، نه رادیو داشتیم و نه تلویزیون. ما در منطقه 
خانی آباد زندگی می کردیم و مثل همه خانه های قدیمی حیاطی 
بود و درختی و حوضی و بعد از ظهرهایی که بزرگترها در حیاط 
های  بچه  از  زدند.  می  گپ  و  خوردند  می  چای  و  نشستند  می 
قرار  ناودان  در  که  ای  وسیله  طریق  از  که  بودم  شنیده  مدرسه 
منظورشان  فهمیدم  بعدها  توان صداهایی شنید،  می  گیرد  می 
نواهای رادیو بود! به هر حال آن موقع رادیو بود، اما محفل های 
خانوادگی هم گرمی خود را داشت. به تدریج رادیو جای خود را باز 
کرد. بزرگتر که شدم به ویژه در مدرسه بیشتر با رادیو آشنا شدم.

در جنوب شهر بیشتر خانواده ها رادیو نداشتند. بعضی ها یک 
روشن  تا  برد  می  زمان  خیلی  هم  آن  که  داشتند  المپی  رادیو 
با رادیو آشنا شدم تصمیم گرفتم  شود. وقتی در مدرسه بیشتر 
دوست  را  فنی  کارهای  که  آنجایی  از  دربیاورم.  رادیو  کار  از  سر 
دادم  اتصال  و  کردم  ناودان  وارد  را  برق  سیم  رشته  دو  داشتم 
و گیرنده دست و پا شکسته ای سرهم کردم و از طریق گوشی 
صداهایی شنیدم. آن کنجکاوی ساده، من را با رادیو آشنا کرد.

بعدها در 14 سالگی پدر رادیویی خرید و من با قصه های شب و 
جانی دالر)نمایش معروف رادیویی( آشنا شدم و تقریباً شنونده 
همیشگی این برنامه ها بودم. حاال دیگر شنونده حرفه ای و پر و

طرفداران  شب«  »داستان   40 دهه  در  بودم.  رادیو  قرص  پا 
این  داشتند  رادیو  که  کسانی  همه  تقریباً  و  داشت  شماری  بی 
اما  شناختم.  نمی  را  ها  خیلی  من  البته  شنیدند.  می  را  برنامه 
بازیگران قَدَر و خوش صدایی در این برنامه ها بودند مثل خانم 
رامین  مصدق،  عباس  مشکین،  اکبر  مهرزاد،  توران  علو،  ژاله 
فرزاد، مهین دیهیم که بعد از ورود من به رادیو از جمله دوستان 
بودند.ورود  زمان  آن  شاخص  صداهای  ها  این  شدند.  عزیزم 
من به رادیو از این قرار بود که بعد از فارغ التحصیلی و خدمت 
با آگهیِ جذِب نیروی صدا و سیما که در روزنامه چاپ  سربازی 
شده بود، مواجه شدم. به سختی در آزمون ورودی پذیرفته شدم 
وارد  البته  استخدام شدم.  و  گذراندم  را  آموزشی  دوره  و سپس 
شدن خیلی سخت بود و بعد از طی مراحل آموزشی، حکم من 
تلویزیون زدند. ولی من خیلی دوست داشتم  برای شبکه دو  را 
از طرفی  بود.  رادیو  اول آن روزها  زیرا رسانه  کار کنم.  رادیو  در 
ساختمان رادیو در میدان ارگ و به منزل ما نزدیک بود. اما حکمم 
را برای تلویزیون زدند! خیلی ناراحت شدم و با وجود سختی های 
زیادی که برای قبولی در آزمون و طی دوره آموزش کشیدم سر 
آن کار نرفتم و همزمان در جای دیگری مشغول شدم. بعد از چند 
ماه یکی از دوستان تماس گرفت و گفت رادیو برایت حکم زدند 
با حقوق ماهی 1800 تومان؛ که رقم باالیی بود. من هزارتومان 
حقوق می گرفتم و آن مبلغ در آن سال خیلی زیاد بود. با خودم 
فکر کردم و رفتم خدمت مدیر اداره ای که درآن شاغل بودم و 
به رادیو بروی،  را دوست دارم. گفت نمی شود  گفتم من رادیو 
استعفا  فردا  گفتم می شود  مردد شدم.  کمی  بده!  استعفا  برو 
دهم گفت برو فردا بیا. وقتی از مجموعه خارج شدم و به خیابان 
دهم!  می  استعفا  امروز  همین  فردا؟  چرا  گفتم  خودم  با  رفتم 
نمی دانم چه  دوباره برگشتم و گفتم آمدم استعفا دهم. واقعاً 
همه  این  است  حیف  گفت  و  کرد  من  به  نگاهی  افتاد.  اتفاقی 
زحمت کشیدی ولی برو رادیو همان جایی است که دوست داری. 
نمی دانید چه قدر خوشحال شدم و به رادیو رفتم و نامه ام را به 
مهندس عظیمی مدیر صدابرداران آن زمان دادم و رسماً از همان 
روز کارم در رادیو شروع شد. حکم من متصدی صدا بود. راستش 
اما عالقمند  را بخواهید در زمینه صدابرداری تخصصی نداشتم. 
کار صدابرداری  پس  داشتم.  دوست  را  فنی  کارهای  چون  بودم 
باور نکنید مدت 2 سال در استودیو می  انتخاب کردم. شاید  را 
نشستم و حق حرف زدن نداشتم، حتی در حد یک کلمه! فقط 
اجازه داشتم نگاه کنم. 2 سال هر روز این کار را انجام می دادم.

ای  حرفه  صدابرداران  از  فهیمی  و  جهانفرد  آقایان  زمان  آن 
نگاه  را  آنها  فقط  ها  ساعت  و  آموختم  آنها  از  بسیار  که  بودند 
چند سوال مختصر  توانستم   می  از ضبط  بعد  البته  کردم.  می 
آن  با  کردن  کار  و  آنالوگ  صدا  ضبط  سیستم  زمان  آن  بپرسم. 
دستگاه ها بسیار دشوار بود. سرانجام و بعد از 2 سال کارآموزی 
برنامه ای تک گوینده به نام »صدای کارگر« به من سپرده شد 
پوستم  در  خوشحالی  از  و  داشتم  ذوق  کار  آن  برای  بسیار  که 
»داستان  برنامه   8 استودیو  در  زمان  همان  گنجیدم.  نمی 
تشنه  که  من  و  شد  می  ضبط  شما«  با  جمعه  »صبح  و  شب« 

 

علی حاجی نوروزی 
                صدابردار پیشکسوت

عکس: مجید حق دوست
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برنامه وارد  هم  دوبله  های  بچه  همزمان  شد.  بیشتر   هم 
در و  گرفت  خود  به  ای  تازه  بوی  و  رنگ  برنامه  و   شدند 
داشت شنونده  درصد   48 برنامه   این  دادند  ما  به  که  گزارشی 

باالی به دلیل حجم  از سال ها   االن که فکر می کنم در خیلی 
 کار از زندگی غافل شدم. حدود 4۶ سال از حضور من در رادیو
را کار  این  من  ام.  راضی  زندگی  از  مجموع  در  اما  گذرد.   می 
روزهای ضبط کردم.  پله طی  پله  را  چیز  و همه  داشتم   دوست 
از زودتر  رادیو می آمدم و دل نمی کندم. هنوز هم  به   با ذوق 
 بقیه می آیم، درِاستودیو  را باز می کنم همه چیز را مرتب می
 کنم، می خواهم بازیگر نمایش رادیویی، آرامش و تمرکز داشته
 باشد. طوری رفتار می کنم که بچه ها انرژی بگیرند و کار کنند،
می سعی  و  دارم  تعامل  ضبط  حین  کننده  تهیه  و  کارگردان   با 
به جوان ها کار کردن ام   کنم همه احساس راحتی کنندتوصیه 
 با عشق و عالقه است. یادم می آید زمانی که مرحوم عزت هللا
از روزی خبردار شدیم، شخصی  رادیو حضور داشتند  در   مقبلی 
 عزیزانشان را از دست داده اند و به مراسم خاکسپاری رفته اند.
 همان روز حدود ساعت 2 دیدم زنده یاد مقبلی به رادیو آمد و
 به آقای شیشه گران گفت: متن من را بدهید، مردم را نمی شود
این بگذرم.  کار  از  به خاطر خودم  توانم  نمی  و  گذاشت   معطل 
واقعا عاشق بزرگان  این  کنم.  نمی  فراموش  وقت  را هیچ   رفتار 
داشتند دوست  خیلی  را  آنها  هم  مردم  متقابالً  و  بودند  مردم 

ادامه مطلب از صفحه 9
قبل از هر چیز، طرفدار فوتبال و بویژه اللیگا است. فکر نمی کنم 
افراد زیادی باشند که فقط برای یک یا دو بازی مشترک شوند زیرا 
این کانالی نیست که برای پرداخت به ازای مشاهده طراحی شده 
باشد زیرا هر مشترک تعداد 10 بازی در هفته و محتوای مرتبط و 

برنامه های جذاب زیادی دریافت می کند.«

لینک متن اصلی
https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/laliga-tv-behind-the-

/scenes-ott-premier-sports

آرزوی من ورود به استودیو 8 و دیدن مراحل ضبط در اتاق فرمان 
بود. االن با تجربه ای که دارم موافق این سخت گیری ها هستم. 
آن وقت ها نظرشان این بود که در بخش صدابرداری باید پله پله 
بیاموزی تا کاربلد شوی و اجازه نمی دادند کسی یک شبه َسمت 
میز صدا بیاید و کار کند؛ اتفاقی که این روزها به کرات می افتد.

صدابرداری برای خود دنیای وسیعی است و به یک باره نمی توان، 
آن را آموخت. بلکه باید کم کم تجربه کنی، صداها را بشنوی تا 
بیاموزی. آن زمان این شغل بسیار ارزشمند بود. فرض کنید مثل 
وارد  تا  ماه ها طول می کشد  نیروی ذخیره  که  فوتبال  تیم  یک 
زمین شود و 10 دقیقه بازی کند. حکایت ما هم اینگونه بود.رادیو 
نیازمند صدای خوب است و این صدا از طریق صدابردار منتقل 
می شود. االن متاسفانه به دلیل ازدیاد شبکه ها دوره آموزشی به 
آن معنا طی نمی شود و خیلی ها به سرعت وارد کار می شوند. 
زمانی که من مسئول بودم خودم اجازه نمی دادم به این سرعت 
اما  کردند،  می  ای سفارش  عده  حتی  کار صدا شود  وارد  کسی 
من ممانعت می کردم. به عالوه در سیستم آنالوگ پرسپکتیو و 
االن به خصوص در کارهای  اما  بود.  به گونه دیگری  حجم صدا 
تولیدی گوینده به صورت انفرادی  ضبط می کند، آیتم ها برای 
تهیه کننده فرستاده می شود و او هم در یک کامپیوتر همه چیز 
را کناره هم با موسیقی میکس می کند. در چنین شرایطی طبیعتاً 
کیفیت فدای سرعت ساخت برنامه ها می شود و آن دقت سابق 
در  مثالً  نیست.  ای هم  چاره  ندارد؛ هرچند  وجود  ها  برنامه  در 
نمایش، یک صدای افکت پا برای همه استفاده می شود در حالی 
که صدای پای زن و مرد با هم تفاوت دارد و باید جداگانه ضبط 
شود اما این دقت این روزها وجود ندارد.بعد از انقالب بسیاری 
از صدابرداران یا بازنشسته شدند و یا رفتند. من هم عالقه زیادی 
به حضور در برنامه های نمایشی و یا برنامه های ترکیبی داشتم 
و حول و حوش سال ۶2 به فکر وارد شدن به استودیو 8 بودم و 
دوست داشتم نحوه ضبط در این استودیو را هم یاد بگیرم. آقای 
استودیو  وارد  داد  اجازه  من  به  باالخره  بود  استادم  که  جهانفرد 
شوم و گفت برو 10 دقیقه نگاه کن و بیا که آن 10 دقیقه برای من 
دنیایی بود. می رفتم و همه چیز را در خاطر می سپردم و وقتی 
ضبط تمام می شد و کسی در استودیو نبود، تمرین صدابرداری 
می کردم. سرانجام سال ۶3 وارد عرصه نمایش شدم و برای ضبط 
برنامه »صبح جمعه با شما« انتخاب شدم. باور نمی کنید 7 صبح 
بودم!  وقفه مشغول  بی  11 شب  تا ساعت  و  رفتم  رادیو می  به 
از سال ۶5 صدابردار  را احساس نمی کردم.  اصال گذشت زمان 
ثابت »صبح جمعه با شما« شدم. از صبح، ضبط های ریتمیک 
داشتیم و موسیقی ها را ضبط می کردیم. ساعت 13 تماشاچیان 
می آمدند و ضبط شروع می شد و بعد هم ما مشغول میکس

 می شدیم. بعد از این مرحله آنقدر ذوق داشتم که برنامه را به 
تنهایی ادیت می کردم. این برنامه تا سال 80 ادامه داشت. اینقدر 
برنامه شلوغ و پر آیتم بود که صدابردار می بایست حرفه ای و تیز 
و زرنگ می بود تا می توانست میکروفن ها را جابه جا کند و کار را 
سامان دهد.حضور در »صبح جمعه با شما« به کار حرفه ای من 
بسیار کمک کرد و دقتم را چند برابر افزایش داد و تسلّطم به صدا 
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