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هستند که می آیند و همه هم بدون درد و 
مشکالت نیستند اما با همه این ها می آیند و 
حالشان خوب می شود. حال خوبشان شاید 
ماندگار نباشــد اما به هرحال »خندوانه« 
تأثیر کوچک خودش را داشته است. همین 
دیشب یک خانم مسنی به اینجا آمده بود 
و ما را دعا  کرد و گفت که کبد من مشکل 
داشته و االن بهترم، می گفت دکترم گفته 
اگر حال روحت با دیدن »خندوانه« بهتر 
است پس این برنامه را بیشتر تماشا کنچون 
شادی تاثیر مستقیم روی سالمتی دارد. 
پس باز هم این حال بهتــر برمی گردد به 
انتخاب؛ اینکه تو انتخاب می کنی که حالت 
بدتر یا بهتر شــود. اگر به عنوان مخاطب 
کســی فکر می کند که بــا »خندوانه« 
خشمش بیشتر می شود خب ما »خندوانه« 
را تعطیل می کنیــم، با بدون توقف حرص 
خوردن و غم انگیز بــودن کدام موضوع 

درست می شود؟ 

آیا بعد از این همه مواضعی که مردم 
می گیرند و بعضی هایشان خیلی منفی 
اســت، به این فکر کرده اید که مثال 
بگویید من چرا این قدر حرف بشنوم؟ 

نمی خواهم بسازم. 
واقعیتش این است که آنها که همه نیستند، 
من خیلی ها را هم می بینم که »خندوانه« را 
خیلی دوست دارند و انگیزه کار ما هستند. 

تأثیر جمله و کلمه برای شما حتما که 
زیاد است با انتقادها چه می کنید؟

من یاد گرفته ام که به انتقادها توجه کنم 
ولی متوقف نشوم.  

عصبانی نمی شوید؟

بدیهی اســت که من هم گریه می کنم، 
غصه می خورم، عصبانی می شوم، کالفه 
می شــوم و هزار چیز دیگر. من هم آدمم! 
»خندوانه«جایی است که می گوید قوی 
باش، پس مــن باید ایــن حرف هایی که 
می زنیم را درک کرده باشم که بتوانم آن 
را ادامه بدهم؛ من باید خودم قوی باشم تا 

بتوانم ادامه بدهم. 
شــما می توانید قهرمــان و صاحب 
مســئولیت ســخنگوی مردم بودن 
در همه  موضوعات اعم از سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و... را انتخاب کنید 
و از طرفی هــم می توانید بگویید من 
الزم نیســت درباره هر چیزی موضع 
بگیرم. اما نمی توان از کنار خشم عده 
ای بگذریم که معتقد هستند شما به 
سادگی از خشم مردم عبور می کنید 
و حتی یک تفکری هــم می گوید که 
اگر رامبد جوان به عنوان یک نماینده  
مردمی در خندوانه است پس تریبون 
من اســت و نباید فالکت را به نوعی 

عادی سازی کند.
مگر من عادی سازی کرده ام؟ من فالکت را 
عادی سازی کرده ام؟ این خیلی بی انصافی 

است.

من دقیقا با این جمله مواجه شــده ام 
که رنج در »خندوانه«عادی است چون 
می گوید دورش بزن و باز هم بخند و 
خوش باش در حالی که مگر می توان 
کتمان کرد که رنج دارد کمر مردم را 

خم می کند؟ 
قطعا خیر؛ بــه نظر من این نــگاه خیلی 
غیرمنصفانه اســت. وقتی  می گوییم که 
»خندوانه« مثل یک مهمانی است، پس شما 
وقتی که به مهمانی می روید آیا به همه چیز 
می خندید؟ خیر. شــما در مهمانی حرف 
هم می زنید، معاشرت هم می کنید، چهار 
جمله هم می گویید، از این و آن می شنوید 
و بعد به دنبال کار و زندگی تانمی روید. مگر 
ما می گوییم که همه چیز خوب است؟ من 
حتی یک بار هم در »خندوانه« نگفته ام که 
همه چیز خوب است. من ادعایی برای عالی 
بودن و حتی خوب بودن شــرایط نکردم، 
همیشه گفتم اوضاع بد است اما بیا من و 
شما سهم خوب بودن خودمان را برداریم 

و در بدبختی غرق نشویم. 

این را قبول دارم که شــما همیشــه 
گفته اید که ممکن است خیلی چیزها 

بد باشد اما باید خودمان را نبازیم.
بله، همین طور است. من چه زمانی گفته ام 
که ایران عالی اســت؟ حتی یک بار هم 
نگفته ام که ایران عالــی و بهترین جای 
دنیا است. من هیچ وقت این را نگفته ام و 
این جمالت از دهان من در نیامده اســت. 
من می دانم که چه دارم می گویم. درواقع 
این  ها ترجمه  غلطی است و ماجرا به همین 
سادگی اســت که می گویم. من هیچ وقت 

نگفته ام که ایران بهترین جای دنیا است، 
هیچ وقت نگفته ام کــه ایران جای خیلی 
خفن و خوبی است، هیچ وقت هم نگفته ام 
که ما خیلی وضعیت خوبــی داریم. فقط 
مدام گفته ام که ما خیلی باحالیم، ما خیلی 
قشــنگیم، ما خیلی ماه هســتیم و این 
جمله ام هم طراحی شده است و یکدفعه 
از جیبم بیرون نیامده اســت و روی آن 
ساعت ها فکر شده. اصال مگر چشم ندارم 
ببینم در چه شرایطی هستیم که بخواهم 
بگویم اینجا بهترین نقطه زمین اســت و 

رنجی هم وجود ندارد؟

برای ترجمه  درست این اتفاق غلطی 
که راجع به شــما افتــاده، کاری هم 

کرده اید؟
فعالیت رسانه ای ما همیشه بسیار ضعیف 
بوده اســت، یعنی ما فقــط برنامه مان  را 
ساخته ایم و پیرامون آن کاری نکرده ایم. 
فقط خاطرم اســت که یک بار یک جلسه   
مطبوعاتی گذاشــتیم که در فصل پنج 
بــود و حرف های به درد بخــوری هم در 
آن زده شــد. برای مثال اینکه سپاه پول 
»خندوانه« را می دهد کــه خیلی واضح 
و مشــخص جواب این را دادیم که خیر و 
یا مثال اینکه می گویند پول مردم دســت 
»خندوانه« اســت، پول مردم دســت ما 
نیست. چون برنامه  ما از بودجه صدا و سیما 

تأمین نمی شود.

یعنی »خندوانه« با بیت المال ساخته 
نمی شود؟

خیر. اصال و ابــدًا؛ »خندوانه« و امثال آن 
مثل »نود«، »دورهمی« و برنامه هایی که 
بیننده دارند با بودجه  تلویزیون ســاخته 
نمی شــوند. این  برنامه ها با پول اسپانسر 
ساخته می شــوند، یعنی اسپانسر تبلیغ 
می کند و پولش را می دهــد. آن پول هم 
یکسره می رود به بخش بازرگانی تلویزیون 
و تلویزیــون پول ما و گــروه خندوانه را 
می دهد. در واقع تلویزیون از  راه قانونی 

خودش به ما دستمزد می دهد.

شما در جایی از گفت وگو به این اشاره 
کردید که من از کره ماه نمی آیم، مردم 
فکر می کنند که مــا در یک قاره  دیگر 
زندگی می کنیم و خودشــان در یک 
جای دیگر. این برای من محل سؤال 
شــد از این جهت که حتــی دیده ام 
عکس ساعت شما منتشــر شده و 
نوشته شــده که رامبد جوان با چنین 
ساعت گران قیمتی دارد تبلیغ قناعت و 
رژیم می کند. می خواهم نظر شخصی 
شما را بدانم که ســلبریتی، چهره و 
شخص شناخته شده، موظف است که 
در زندگی و در زیست شخصی خود، 
مراعات وضعیت مردم را کند یا اینکه 
اساسا این موارد به هم هیچ ارتباطی 

ندارند؟ 

مگر ما می گوییم 
که همه چیز خوب 
است؟ من حتی یک 
بار هم در »خندوانه« 
نگفته ام که همه چیز 
خوب است. من 
ادعایی برای عالی 
بودن و حتی خوب 
بودن شرایط نکردم، 
همیشه گفتم اوضاع 
بد است اما بیا من 
و شما سهم خوب 
بودن خودمان را 
برداریم و در بدبختی 
غرق نشویم


