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رادیو وتلویزیون

نظر شما درباره برگزاری جشنواره برنامههای رادیویی چیست؟
برگزاري جشــنواره بهعنوان يكي از روشها و راههاي ايجاد فضاي
شور و نشاط و همچنين رقابت سالم بين برنامهسازان و شبكهها امري
مبارك و در خور تقدير است.
جشنواره يكي از راههاي شناخت استعدادها و توانمنديهاي اصحاب
راديو است و عالوه بر اين كه عرصه نوآوريهاي ساختاري طراحي
و ايدهپردازي است كالس درس و آموزش محسوب ميشود .انتقال
تجربه ،تخصص از نســلي به نسلي در كنار نشــان دادن جسارت و
پيدايي قالبهاي جديد ساختارشكنانه با حفظ اصول برنامهسازي
يكي از زيباترين جلوههاي جشنواره است.
همچنين حضور و رقابت اعضای خانواده بزرگ راديو در يك محيط
عالوه بر اينكه فضايي رقابتي با چاشني استرس ناشي از مسابقه را
شــكل ميدهد باعث انگيزههايي براي خلق آثاري بهتر در آينده
خواهد شد.
در جشنواره است كه حتي افراد غيربرنامهساز ميتوانند استعدادهاي
خودشان را در قالب يك برنامه راديو در معرض قضاوت و داوري قرار
دهند و براي راديو آن كار يك فرصت محسوب ميشود كه بتواند از
اين استعداهاي پنهان استفاده بهتري ببرد.
از لزوم برگزاری جشــنواره چهاردهم بگویید؟ با وجودی که در آن
وقفه پیش آمده بود؟
جشنواره بينالمللي راديو ،عرصه جوان و هنر
از آنجا كه جشنواره عالوه بر ايجاد فضايي رقابتي بين برنامهسازان
بهنوعي بين شــبكههاي مختلف هم رقابت ايجاد ميكند خصوصا
بهلحاظ روحي و رواني آثار بسيار مثبتي در خانواده بزرگ راديو دارد.
جشــنواره يعني حركت ،حركت رســانه و راديو به جلو .نفس اين
حركت ارزشمند و پسنديده است.
جشنواره بهمثابه آيينهاي است كه برنامهسازان و شبكههاي راديويي
ميتوانند با نگاه به آن ايرادها و نواقص خودشان را اصالح کنند و اين
مسئله وظيفه دستاندركاران جشنواره را سنگينتر ميكند.
جشنواره براي راديو الزم اســت زيرا عالوه بر اينكه موجب فضاي
شور و نشاط ميشود باعث همگرايي و هويتبخشي و احساس تعلق
بيشتر برنامهسازان به راديو بهعنوان رسانهاي قديمي با ويژگيهای
خاص خود ميشــود .جشــنواره ميتواند يكي از دلخوشــيهاي
برنامهسازاني باشد كه يك سال در استوديوها و باكسهاي بازشنوايي
درگير توليد و ساخت برنامه براي راديو هستند و اين چند روز حضور
در جشنواره ،هواي تازهاي در كالبد اين جسم خسته از كار و تالش
شبانهروز اســت ،لذا ضرورت دارد كه به برگزاري منظم و هر ساله
جشنواره توجه بيشتري شود.
همكاران ما در راديو شبيه يك خانواده هستند و نفش جمع شدن
آنها دور هم و توجه به اين استعدادها و آثارشان در قالب گردهمايي
به نام جشنواره خيلي در ايجاد حال خوش آنها موثر است.
آیا پیشنهادی برای برگزاری بهتر جشــنواره چهاردهم برنامههای
رادیویی دارید و اگر نواقصی را در جشنوارههای قبل مشاهده کردید
مطرح کنید؟
فارغ از همه هياهوها ،باكولهباري ازتجربه امسال ميآييم
برگزاري سيزده دوره جشــنواره تجربه بسيار ارزشمندي است كه
حتما دستاندركاران جشــنواره چهاردهم از آن استفاده خواهند
كرد جشنواره راديو ديكته نوشتهشدهاي است كه باالخره معايب و
محاسن خودش را دارد و خوب است ضمن مشورت با مسئوالن قبلي
از تجربه آنها استفاده كرد.
يكي از كارهاي بسيار خوب و مهمي كه در اين جشنواره پيشبيني
شده ،ايجاد بخش مســتمر در جشنواره اســت ،يعني برنامههاي
معرفيشده هر شبكه بهصورت مستقيم از آنتن ضبط و مورد داوري
قرار ميگيرد .اين يعني تاثير كامل و مستقيم جشنواره روي آنتن
هر شبكه .درواقع جشنواره نبايد صرفا رقابت برنامهسازان براساس
برنامههاي ساختهشــده براي جشنواره باشــد .رقابت برنامههاي
مســتمر موجب ارتقای برنامهســازي بهلحاظ محتوايي و ساختار
ميشود و با اين كار مخاطب راديو هم از جشنواره بهرهمند ميشود.
باالخره زنده بودن هر رســانه به وجود مخاطب است و زنده و پويا
بودن راديو هم به وجود شنونده است و وقتي جشنواره باعث خلق
آثار خوب و مفيد روي آنتن شــود اقبال و رضايت شنونده به راديو
بيشتر خواهد شد.
نكته ديگر اينكه اگر در جشنواره به برگزيدگان قول و وعدهاي داده
ميشود بايد به آن وعده وفادار بود.
در يكي ازجشنوارههاي قبل گفته شــد كه افراد رتبه اول جشنواره
استخدام ميشوند ولي هستند افرادي كه بعد از گذشت حدود ده

سال از آن جشنواره هنوز استخدام نشدهاند درحاليكه در جشنواره
بايد از افراد خالق كه ســرمايههاي ارزشمند ســازمان محسوب
ميشوند حمايت كرد.
رادیو معارف برای شرکت فعالتر در جشنواره چهاردهم چه کرده
است؟
جوششي از درون در جشنواره بينالمللي راديو
همزمان با اعالم فراخوان جشنواره کارگروهی از بهترین برنامهسازان
شبکه معارف را تشکیل دادیم تا روند انتخاب آثار با مشارکت خود
برنامهسازان انجام شود .بیشتر این برنامهسازان در سالهای گذشته،
در جشنوارههای داخلی و بینالمللی حائز رتبه شده بودند و از نظر
فعالیت حرفهای در جایگاه ممتازی قرار دارند .همچنین یک نفر از
همکاران را که تجرب ه خوبی در جشــنواره دارند و بارها رتبه کسب
کردهاند بهعنوان دبیر کارگروه انتخاب کردیم تا عالوه بر تبلیغات،
فرآیند دریافت آثار و تشکیل جلسات کارگروه را پیگیری کند.
این کارگروه پس از برگزاری هفت جلســه کارشناســی و ارزیابی
برنامهها ،هفت برنامه را در بخش مستمر و ویژه(باتوجه به سهمیه
تعیین شــده برای رادیو معارف در مرحله نخســت) معرفی کرد و
انشاءاله تا پایان آذر که فرصت اعالم مرحله دوم آثار است ،جلسات
کارگروه ادامه خواهد یافت و بقیه آثار هم انتخاب میشود.
برای حضور در بخش مستمر جشنواره ،قطعاً از تمام سهمیهای که
برای رادیو معارف در نظر گرفته شده است استفاده خواهیم کرد.
پیشبینی شما برای حضور آثار رادیو معارف برای جشنواره به چه
میزان است و در چه ساختارها و قالبهایی برنامه دارید؟
در نگارخانه اصحاب هنر ،چه ذوقها كه شكوفا نشود
بحمدهلل در بخشهای داخلی و آزاد شاهد استقبال خوب همکاران
بودیم بهشکلی که حتی همکاران اداری ما که در عرصه برنامهسازی
فعالیت ندارند ،در بخش آزاد حضور مطلوبی داشتند .البته باتوجه
به اینکه فرصت دریافت آثار در بخــش آزاد ادامه دارد پیشبینی
میکنم که این استقبال چشمگیرتر شود.
برنامههایی در قالبهای مجله ،گفتوگو ،مستند و ...برای حضور در
بخش رقابتی ساخته شده است.
نحوه حضور همکاران رادیو ایران در جشنواره به چه صورت است؟
ما برای تشــویق همکاران به حضور در جشنواره از سالهای پیش،
جوایز داخلی(جایزه نقدی و ارتقای رده شغلی به مدت یک سال) در
نظر گرفتیم که امسال نیز آن را اعمال خواهیم کرد .همچنین برای
طرحهای ممتازی که در بخش آزاد ارائه شود هدیه جداگانهای در
نظر گرفتهایم .رویکرد ما تشــویق همکاران به حضور در جشنواره
است و در این راه از اقدامی فروگذار نکردهایم.
انتظارات شما از جشنواره چیست؟
انتظار ما از جشنواره ایجاد فضای بانشاط ،سالم و عادالنه برای رقابت
سازنده و شکوفایی استعدادهای نهفته است.
توجه به تجربه پیشکسوتان به باال بردن (کیفیسازی) جشنواره چه
کمکهایی میکند؟
جشــنواره بينالمللــي راديو ميــدان بالندگي جوانــان و تكريم
پيشكسوتان
پیشکسوتان سرمایههای هر سازمانی هســتند و شاید بتوان ادعا
کرد که موفقیت بدون اســتفاده از دیدگاهها و تجربیات آنان امری
دســتنیافتنی باشــد .در رادیو معارف هم افتخار ما این است که
بتوانیم از این سرمایهها بهره ببریم و همان طور که پیش از این عرض
کردم ما در کارگروه ارزیابی آثار ،همکارانی را انتخاب کردیم که در
سالهای گذشته در جشنوارهها افتخارآفرینی کردهاند .این عزیزان
سالهاست که در رسانه مشغول کار هســتند و بعضی از آنها در
آستانه بازنشستگی قرار دارند.
تالش کردهایم از این تجربه گرانبها در طول سال نیز بهره ببریم و
با برگزاری جلسات هفتگی ارزیابی برنامهها ،سخنهایی از جنس
برنامهسازان مطرح کنیم نه صرفاً سخنان مدیریتی.
این رویکرد را در جشــنواره چهاردهم نیز ادامــه دادیم و در بخش
برنامههــای آزاد ،کارگروه ارزیابی آثار ،نظر مشــورتی خود را بیان
میکند تا همکاران ،برنامه فاخر و در تراز حضور در جشنواره تولید
و ارائه کنند.
توجه به جنبه آموزش جشنواره تا چه اندازه انجام میشود؟
اگر امکان داشته باشد که بعد از جشنواره آثار منتخب در کارگاههایی
تخصصی با حضور کارشناسان و سازندگان آثار بررسی و بهنوعی به
صورت آموزشی نقد و بررسی بشوند ،بسیار موثر و مفید خواهد بود.
آیا نگرش نقادانه به جشنواره از هماکنون وجود دارد؟
نقدها معموال بعد از جشنواره است ،االن هر چه هست پیشنهاد است.
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با مسعود کاویانی؛ سرپرست راديو سراسري معارف ،دربار ه برگزاری جشنواره برنامههای رادیویی پس
از وقفهای که ایجاد شده بود ،همصحبت شدیم و نظر او را درباره لزوم برگزاری جشنواره چهاردهم
پرسیدیم .او نیز از انتظارات ،پیشنهادها و حضور فعالتر رادیو معارف در جشنواره بینالمللی رادیو
صحبت کرد که در ادامه میخوانید.

