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«دروغ رو که همه میدونن چه کار زشت و گناه بزرگیه،
هر اسمی هم مثل خالیبندی ،الکی ،شوخی و  ...بذاریم
پرونده
روش ،باز چیزی از حرا مبودنش کم نمیکنه»« ،یکی از
چیزهایی که در زندگی شهری خیلی با اون درگیریم،
چیه؟ ترافیک ،آلودگی هوا و  ،...بله ،اینا هم هست ولی این بار میخواهیم
درباره آپارتمان نشینی حرف بزنیم ...در این بین اگر شارژ ندین به خاطر
سهمی که از امکانات مشترک ساختمان استفاده میکنین ،مدیون هستین
 ،»...رشوه ،وصیتنامه ،با اموال پیدا شده چه کنیم؟ و  ...موضوعاتی هستند
که هر روز چندین بار در ویدئوهایی یک دقیقهای از شبکه 3پخش میشوند.
ویدئوهایی سرگرم کننده که با ارائه ای متفاوت ،مورد توجه و استقبال هم
قرار گرفته است .به همین بهانه به سراغ «مجید خسروانجم» ،کارتونیست
و ایدهپرداز اصلی این ماجرا رفتیم تا برایمان از این سبک جالب آموزش
احکام ،فرهنگسازی ،ترویج سبکزندگی صحیح با شوخی و سرگرمی
بگوید و این که چه روالی برای ساخت آنها طی شده است؟

«والز» ،سنتی برای استادکار شدن
در اروپا
جوانان اروپایی بعد از یادگیری حرفههایی مثل نجاری ،آهنگری ،خیاطی

و ...برای رسیدن به درجه استادی باید با لباس و عصاییمخصوص ترک دیار
کنند ،ماجرا چیست؟

نوع این ویدئوها ،رئالمونشن است
توگو درباره این ویدئوها اظهار می کند« :من نزدیک پنج سال است که در حوزه رئالمونشن به همراه
خسروانجم در ابتدای گف 
چند نفر از دوستان تدوینگر ،تصویربردار و  ...مشغول فعالیت هستم .از یک سال پیش ،امور مذهبی و شرعی را به صورت
رئالمونشن کار میکنم و نوع این ویدئوهایی که از شبکه  3پخش میشود ،رئال مونشن است .عالوه بر کشیدن کارتونها،
ایدهپرداز اصلی این کار هم خودم هستم .البته بهطور کلی با «ابوالفضل باقری» دو نفری با هم کار میکنیم .تدوین ،میزانسن و
تصویربرداری با ابوالفضل باقری است ،ایدهپردازی محتوایی هم تقریبا با هر دو نفرمان و اجرا هم با من است».

برای فرهنگسازی باید
به روز بود

ساخت هر رئالمونشن یک
دقیقهای ،یک هفته طول میکشد

اودربارهاینکهنظرخودشبرایحضوردراینعرصه
چه بوده ،میگوید« :من دو سال قبل یک مجموعه
کاربرایستادامربهمعروفونهیازمنکرکارکردم،
فضایش فقط مربوط به موضوعاتی مثل حجابت
را رعایت کن ،نبود .فضای سبکزندگی بود .مثال
دربارهمسائلاجتماعیبود،اینکهمابایدبهمدیری
کهرشوهمیگیرد،انتقادکنیمو ....بهنظرمنبرای
فرهنگسازی باید به روز بود .درباره این ویدئوهای
احکام به زبان ساده ،راستش من از روز اول با کلیت
ماجرا مخالف بودم .دلیلش هم این بود که قلم من
خیلی فانتزی است و نگران بودم که متهم شویم به
وهنامورمقدس.دراینحوزهباسختیهایزیادی
روبـهرو شدیم .االن من از شما به عنوان یک جوان
مسلمان و اهل نماز میپرسم که آیا بعد از شک در
نماز مستحبی ،نماز باطل میشود؟ حق دارید که
ندانید چون درباره بعضی مسائل مراجع
مختلف ،نظرات متفاوتی دارنــد.
عــاوه بــر ایــن ،یــک ســری افــراد
همیشه در برابر ساختهشدن
چنینبرنامههاییمیگویند
که آیا همه مشکالت کشور
حل شده و حاال نوبت رسیده
بهاینمسائل؟»

از او درباره نحوه ساخت این ویدئوها هم میپرسم که چه مراحلی
برای تولید هر کدامشان اتفاق میافتد و تقریبا چقدر زمان میبرد؟
خسروانجم اینطور پاسخ میدهد« :ابتدا یکسری داده برای تولید
محتوامیآید،مثالمامیخواهیمدریکدقیقه،دربارهدروغمصلحتی
ویدئو بسازیم .تمام این دادهها باید به یک متن یک دقیقهای تبدیل و
سپسایدهرئالمونشنرویمتنبررسیشود.درمرحلهبعد،برایهر
جمله باید یک میزانسن طراحی و چیده شود .بعد آکسسوار(وسایل
و اثاثیهای که در صحنه و دکور از آن استفاده میشود) در صورت
نیاز برای آن خریده میشود .بعدش هم یک سری کارهای طراحی
مثل دوربری و  ...انجام میشود ،اتود زده میشود و میرویم برای
ضبط .همانطور که متوجه شدید ،دوربین در باال قرار میگیرد،
من و ابوالفضل در تمام این مراحل حتی در دقیقه  90موقع ضبط،
گاهی متن یا میزانسن را عوض میکنیم ،چندین بار عوض میکنیم،
دوباره خروجی کار را میبینیم تا اگر حالت دیگری با نمکتر است،
آن را انتخاب کنیم .پالنها به ترتیب ضبط میشود و سپس در مرحله
تدوین ،صــداگــذاری توسط نریتور انجام میشود.
بنابراین کــارگــردان ،نویسنده ،فیلم بــردار،
تدوینگر ،نریتور و یک نفر مدیر تولید برای
آفیش و هماهنگی این مجموعه ،مشغول
کار هستند .هر آیتم از ابتدا تا آخر ،از
چهار روز تا یک هفته طول میکشد
و برای باال رفتن سرعت ،گاهی تا
سه مورد را با هم پیش میبریم».

مشکلاصلیبرایفرهنگسازی،توجیهرفتاراشتباهتوسطافراداست
از او میپرسم نظر شما درباره تولید محتوا با رویکرد سرگرمی و
شوخی برای فرهنگسازی در حوزه سبکزندگی چیست که
اینطور پاسخ میدهد« :من یک نظر بیرحمانه دارم .آیا تا حاال
برایشماپیشآمدهکهدریکجمعی،بهیکنفربگوییدکهغیبت
نکن و بپذیرد داشته غیبت میکرده و رفتارش را اصالح کند؟
من ندیدم تا حاال .چون هر کسی که غیبت میکند ،یا میگوید
داشتمصفتفالنیرامیگفتمیامیگویددارمیکخبریدرباره
فالنی میدهم یا میگوید این موضوع را همه خبر دارند یا هم
میگوید برو ولمان کن بابا .یک قدم آن طرف تر از این هم هست
کهمیگوید،آرهبابا،توخوبی!میخواهمبگویمکهباالخرهبهیک
شیوهایرفتاراشتباهشراتوجیهمیکندواینمشکلاصلی
درراهفرهنگسازیاست.یامثالمادرجامعهمانتعدادی
شکستخوردهعشقیداریمکهدرحقهمهشاننامردی
شده است .این نامردها کجاها هستند ،معلوم نیست!
میخواهمبگویمدربرابرمنکرها،اتفاقاتبدزندگی،ماهمهقربانیهستیم،ماآدمبدهماجرانیستیم.منآدمیرامیشناختم
کهبهشدتمنتقدبهفالنشهرداربودکهبچههایشراسرکارگذاشتهبود.یکروزآمدبهمنگفتکهاینکسبوکارمنرادر
صفحهاتتبلیغکن.گفتمباشدولیازتومستحقتروبهتردراینحوزههستاگربخواهمتبلیغچنینکاریرابکنم.گفتیعنی
نمیخواهی رابطه فامیلیمان را در نظر بگیری؟ خالصه اینکه در حوزه مدنیت ،زندگی اجتماعی ،رفتارهای اخالقی،
سبکزندگیو....کارفرهنگسازیخیلیسختاستچونهیچفردینمیپذیردکهمخاطباینحرفها،اوست».

بابت این ویدئوها ،دستمزدی نمیگیریم
ازاینکارتونیستخوشذوقدربارههزینههایساختچنینویدئوهاییودرآمدشازاینکارمیپرسمکه
میگوید« :هزینههایش بستگی به عوامل زیادی مانند تعداد پالنها ،نیاز به آکسسوار و  ...دارد .وسیلهای
داشتیمکهبرایساختیکویدئویکثانیهازآناستفادهکردهایموبعدشازکادربیرونرفتهاماهمانشده
بودیکمیلیونتومان.بهجزاینها،بقیههزینهساختمربوطبهدستمزدهاست.برایهمینهزینههاخیلی
متفاوتاست.امادربارهاینکاریکهبرایشبکه 3تولیدمیکنیم،بودجهایکهبهمامیدهندتقریباباهزینههای
جانبی برابری می کند و بچهها هیچ دستمزدی دریافت نمیکنند .تا امروز ،تقریبا 40قسمت پخش شده و االن هم
مشغولضبط 8یا 9قسمتآخرآنهستیم.قرارماباشبکه،ضبط 50آیتمبودهاست».

واکنشهای مثبت زیادی به این
ویدئوها دیدم
از او درباره واکنش مخاطبان به این ویدئوها و بهطور کلی این سبک
از فرهنگسازی می پرسم که میگوید« :خدا را شکر ،واکنش مثبت
زیــادی داشتیم .من حداقل در شبکههای اجتماعی ،پیا مهای
زیادی داشتم که ما فالن حکم فقهی را نمیدانستیم و با دیدن این
برنامه یاد گرفتیم؛ یا مثال والدین پیام میدهند که به محض شروع
این برنامه ،توجه بچههایشان به تلویزیون جلب می شود و از کودکی
با احکام آشنا میشوند ،این که احکام را از کودکی هم درست یاد
بگیرد و هم از یک منبع معتبر ،این دستاورد بسیار خوبی است .این
جا معلوم میشود که به لحاظ رسانهای ،این ویدئوها جذاب بوده و
توجه مخاطب را به خودش جلب کرده است».

از ترویج سبکزندگی با رویکردی
سرگرم کننده کیف میکنم

او در پایان میخواهد از احساس خودش دربــاره این کار بگوید و
چند جملهای را هم با مردم در میان بگذارد« :من مکلف به تالش
هستم .اینکه بعضیها از این رئال مونشنها تعریف میکنند ،لذت
میبرم و امیدوارم که این نوع ارائه برای مطالب حوزه سبکزندگی
با رویکرد سرگرمی و شوخی ،تاثیرگذار باشد و خودم از این کار
کیف میکنم .اما این را هم باید بگویم ما مخاطبی در ایران داریم
که به دلیل تاثیر رسانههایی که کارشان را خوب بلدند ،دو تا اتفاق
برایشان افتاده است .اول این که اعتمادبهنفس فردی بسیار باالیی
دارند ،کار خاصی هم بلد نیستند اما حق خودشان میدانند که در
یکی از بهترین شهرهای جهان زندگی کنند .دومیها در مقابل
این دسته هستند ،اعتمادبهنفس اجتماعی بسیار پایینی دارند،
یعنی میگویند ما اصال نمیتوانیم ،هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم،
هرگز نمیتوانیم موفق شویم و پیشرفت کنیم .از این میمها هم در
شبکههای اجتماعی زیاد میبینیم که تفریحات ما ،تفریحات آنها،
مجری ما ،مجری آنها ،ماشین ما ،ماشین آنها و  . ...این دوتا با
هم در جامعه ما ترکیب شده و شرایط عجیبی را به وجود آورده
است .من یکی از دغدغههایم برای فرهنگسازی همیشه با
دانشجوها و دانشآموزانم همین است که ابتدا یک آینه بگذارم
جلویشان تا به آنها بگویم که ببینید دقیقا کجا هستید ،یک
نگاهی به پیشرفتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هم
بیندازید .این که ما در قعر جهان هستیم ،اصال نکته
درستی نیست .حاال شما فکر کنید در چنین
شرایطی بخواهید دستورالعمل اجتماعی
و سبکزندگی و درســت زنــدگــی کــردن
بدهید .مثال در بحث زباله ریختن در کف
خیابان ،آیا مسئوالن هستند که این کار را
میکنند؟ طبیعتا من و شما هستیم که این
کار را میکنیم .گاهی من و تو هستیم که
رشوه میگیریم بنابراین یک آنهایی درست
کردیم و همه مشکالت کوچک و درشت را
به پای همانها میاندازیم .این اصال درست
نیست و باعث میشود که فرهنگسازی در
کشور بی ثمر یا خیلی سخت شود».

نجات شکوندی | روزنامهنگار

در روزگاری که ارتباطات محدود مانع
از گسترش حــرفـههــا و مــهــارتهــای
شغلی میشد ،سنتی عامالمنفعه به
نام «والز» در سرتاسر اروپا شکل گرفت
که از طریق آن صنفهای مختلف به
تبادل کار و تجربه پرداختند .هرچند
در لغت فارسی این کلمه به دورهگــرد
معنا میشود ،امــا در عمل تفاوتی از
زمین تا آسمان با آن دارد .بدین نحو
که پیشهورزان در مناطق آلمانیزبان
در قرون وسطی ،مدتها قبل از ظهور
اولیناتحادیههایصنعتیوجنبشهای
کارگری در قرن نوزدهم ،شروع به سازماندهی خود در اصناف و شرکتهای تولیدی
کردند .آنها با پیروی از چیزی شبیه فتوتنامه ،در صدد کسب و انتقال تجربه زندگی
حرفهایبهآدمهاومناطقمختلفبرآمدند.اینسنترایجدراروپابهخصوصآلمانمختص
جوانهایی است که در یکی از مهارتهای حرفهای مثل بنایی ،نجاری ،آهنگری ،زرگری،
خیاطی ،نانوایی و  ...کارآموزی میکنند و پس از موفقیت در امتحان پایانی برای رسیدن
بهدرجهاستادیبایدبالباسوعصایمخصوصیترکدیارکنند.نقلاستکهدرقرن۱۵
میالدی این سفر برای استادکار شدن اجباری بوده و حتی گاهی تا 12سال طول کشیده
است.درمینیپروندهامروززندگیسالم،بیشتربااینسنتمتفاوتآشناخواهیدشد.
ب ورسوم انجام این سنت
آدا 
هر پیشهور شب قبل از حرکت از خانه ،بهطور سنتی یک مهمانی را برای خداحافظی با خانواده و
دوستان برگزار میکند .در طول این شب ،سوراخی در الله گوش او ایجاد و گوشواره مخصوصی
در آن گذاشته میشود و هر فردی هم ملزم است تا پایان سفر آن را برگوش داشته باشد .طبق
رسوم،مردمآلمانبراینباورندکههرکسقوانینسفررازیرپابگذارد،گوشوارهاشپارهوآنفردبه
گوششکافمعروفمیشود،اصطالحیکهمدتهاستدرزبانآلمانیبرایکالهبرداراستفاده
میشود.صبحروزبعدازمهمانی،فردیکیادگاریباارزشرادرنزدیکیزادگاهشدفن وسپساز
تابلویمحدودهشهرخودعبورمیکند.
سفریباقوانینسختگیرانه
این سنت که در طول سالهای نازی
ممنوعوبعدتحترژیمکمونیستیدر
آلمان شرقی قابل اجرا نبود ،درحال
احیای مجدد است .هم اینک هفت
انجمن «بـــرادری» صنفی فقط در
آلمان فعال است تا جوانان تازهکار را
برای این سفر هیجانانگیز حمایت
کند.سفراینافرادکهدرزبانآلمانیبه Gesellenمعروفاند،قوانینسختگیرانهمربوطبهخود
رادارد،قوانینیکهدرآنفردبایدمجرد،بدونفرزند،بدونبدهی،زیر30سال،بدونمحکومیت
قبلی،بدوناستفادهازفناورییاهرگونهوسایلحملونقلباشد.همچنیناینافراداجازهندارند
نزدیکتراز50کیلومتریشهرخودهمباشند.
بیکاربودنبیشازیکهفته؛ممنوع
این سفر سه ساله و ی ـکروزه این گونه است که این افــراد هرجایی میتوانند بروند و با یکی از
مهارتهای حرفهای مثل بنایی ،نجاری ،آهنگری ،زرگری ،خیاطی ،نانوایی و  ...کارآموزی
کنند.اینافرادروزانهملزمهستندهشتساعتکارکنند،مثالطیمسیرباکارموقتدرکافهها
و مهمانخانهها یا مزرعهها و کارگاهها روزگار میگذرانند .این افراد نباید بیش از یک هفته بدون
کاربمانندونبایدبیشازششماهرادریکمکانسپریکنند.دربیشتراوقات،مردمبادادنجای
خوابوغذاازاینگونهافرادحمایتمیکنند.بااینحالبعدازپایاناینسنتوبرگشتنبهخانه،
این افراد موظفاند به پاس حمایت و همراهی مردم در طول سفرشان هر ساله در کارهای عام
المنفعهایکهصنفمختصبهخودشانانجاممیدهد،ازجملهساختدرهاییکمدرسهیاسقف
یکمهدکودکو...شرکتکنند.
لباسهاینمادینوپیامهایش
لباسهایاینافرادهمبراساساینکهمربوطبهکدامانجمنوصنفهستند،تفاوتهایظریف
و نمادینی دارد ولی به طور کلی پوشیدن این لباس در مألعام الزامی و نوعی آگهی برای حرفه
آنها محسوب میشود .همچنین عالمت همبستگی و پایبندی به سنت کار صنفی در فرهنگ
اروپاییبهحسابمیآید.هشتدکمهرویجلیقهبرایساعاتکاریدرروزوششدکمهرویکت
نشاندهندهششروزکاریدرهفتهاست.رنگلباسهرکدامازاینافراد،بیانگرحیطهحرفهای
آن هاست؛ بدین نحو که رنگ مشکی مربوط به نجاری ،رنگ قرمز برای نقاشها ،رنگ آبی برای
آهنگریوطوسیبرایسنگبریاست.اینلباسهمچنینشاملیککاله،معروفبهDeckel
(بهمعنایپوشش)ویکعصاستکههرفردخودشآنرامیسازد.
تاثیرات کرونا روی «والز»
درسال،2014والزدرفهرستمیراثفرهنگیغیرمادییونسکوثبتواهمیتفرهنگیپایدارو
جایگاهمنحصربهفردآندرسراسرجهانبرهمگانروشنشد.بعدازهمهگیریکووید،19نهاد
اروپایی که بر دورههای سفرهای حرفهای نظارت میکند دستورالعملهایی را برای این اعضا
صادرکردتااینافرادعالوهبرقوانینسختگیرانهقبلی،مجبوربهرعایتقوانینومحدودیتهای
کروناییهمباشندواینسنتهمچنانادامهدارد.
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