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ذهنت را آرام نگاه داری و فقط گوش بدهی، 
چرا که شاید در طول جمالتی که گوینده 
دارد می گوید بخشی از موضوعاتی که در 
ذهن تو هست هم حل شــود و به جواب 
برسی یا اینکه یک دفعه متوجه بشوی که 
اصال میهمان یک چیــز دیگر گفت و باید 
یک سؤال دیگر بپرســی. در طول تمام 
این قســمت هایی که من در »خندوانه« 
به عنــوان گفت وگو کننده یا معاشــر در 
استودیو نشســته ام، واقعا گوش داده ام 
ضمن اینکه مــا از روز اول یک قانونی را 
در »خندوانه« گذاشته ایم که قرار نیست 
مهمان را به چالش بکشــیم. برنامه های 
چالشــی، برنامه های دیگری هســتند 
و »خندوانه« صرفًا یک معاشــرت است؛ 
یعنی گپ می زنیم، می خندیم، شــوخی 
می کنیم، ماجرا تعریف می کنیم، تعجب و 
سکوت می کنیم، اگر طرف مقابل یک حرف 
جالب بزند ما هم به آن فکر می کنیم و با او 
همراه می شویم. دقیقا مثل گپ زدن با یک 
شخص و چای خوردن است. ما در حین یک 
معاشرت یقه  همدیگر را نمی گیریم و اینجا 
هم همین است. بنابراین حتما مهمان باید 
احساس آرامش کند. ضمن اینکه مهمانی 
که روی صندلی نشسته و دارد حرف می زند 
باید این را باور کند که کســی که دارد به 
حرف های او گوش می دهــد، واقعا دارد 

همین کار را می کند.

مورد دیگری که به نظر من مثبت می آید 
این است که مخاطب برنامه  شما زیاد 
اســت و از طرفی در صفحه  خودتان 
و صفحــه  »خندوانه« هــم مخاطب 
زیادی دارید. در نتیجه کســی که به 
اینجا می آید خیلی در معرض دید است 
و این برای او یک فرصتــی را ایجاد 
می کند تا بیشتر خودش را به رخ بکشد 
تا بعد از این حضــور اتفاقات دیگری 
برای او بیفتد. معمــوال در برنامه های 
دیگرمی بینیم که میزبــان خیلی این 
فرصت را نمی دهد اما شما مخالف این 
جلوه گری نیســتید و به افراد فرصت 
می دهید تا خودشــان را نشان دهند 
و برخــالف باقی مجریان احســاس 
نمی کنید کســی دارد از موقعیت شما 

سوءاستفاده می کند.
یک برنامه باید ظرفیت کشــف، ارائه و 
معرفی داشته باشد. برای مثال همین االن 
»خنداننده شو« این ها را دارد. به نظر من 
این قانون یک برنامه اســت. نباید کسی 
هنگام تماشای این برنامه احساس کند که 
همه چیز برای من است و هیچ سهمی از آن 
را به کسی نمی دهم. بنابراین میدانی برای 
عرضه  اســتعداد، توانایی، حرف های 
به درد بخور و آدم های جالب است. 
همچنینعرضه  آدم های مفیدی که 
جامعه می تواند از آشنا شدن با آنها 
یک منفعتی را ببرد. برای مثال یک 

بار دیگر تمام این آیتم هایی که نام بردم و 
همچنین کمپین هایی که برگزار کردیم را 
مرور کنید. در ایــن کمپین ها انجمن های 
زیادی دیده شــدند و ما معرف بسیاری 
از انجمن های بیماری های ســخت و غیر 
قابل درمان بوده ایم؛ مــا این ها را معرفی 
کردیم چرا که اینجــا محلی برای معرفی 
آنها می تواند باشــد. وظیفه  من این است 
که اینجا را گرم، جذاب و با حال خوب نگه 
دارم و امکان دیده شــدن را به آدم هایی 
که الزم است، بدهم. شــبیه به این است 
که تو یک پاســاژی را می سازی و باید آن 
را پر رفت و آمد نگاه داری تا رونقش حفظ 
شود. بنابراین من اینجا را باید با ایده های 
مختلف؛ پر جنب و جــوش و جذاب نگاه 
دارم که تماشاچی نگاهش کند و در حین 
نگاه کردن حرف مهم هم در آن زده شود، 
کار فرهنگی و اجتماعی هم در آن بشود، 
آدم های مهم در حوزه هــای مختلف هم 

بیایند و حرفشان را بزنند.

در تمام ایــن فصل ها یــک مواجه 
شدم با اینکه شــما می خواهید خرده 
فرهنگ ســازی  کنید. یعنی دیده ام 
که برای مثــال در فصل هــای اول 
می خواستید کلمه  »ســپاس« را جا 
بیندازید و یا از آن خانمی که در مورد 
خواستگار و ازدواج دخترها استندآپ 
 کرد خیلی جدی انتقاد کردید تا حقوق 
زنان زیر سؤال نرود. همان طور که در 
همین استند آپ ها تذکر دادید که اسم 
حیوان ها به جای ناسزا استفاده نشود 
و به محیط زیست و آشنایی با اقوام هم 
توجه داشتید. در واقع به نظر من این 
مسائل به شکلی خرده فرهنگ سازی 
اســت. آیا این ها دغدغه های رامبد 
جوان اســت یا منشــا آن اتاق فکر 

است؟
می توانــم بگویم که خیلــی جدی تفکر 
خودم است اما می دانید در حال حاضر چه 
اتفاقی در »خندوانه« افتاده اســت؟ من، 
»خنداونه«، اتاق فکر، بچه ها و همه ی ما، 

االن دیگر شبیه هم هستیم و یک دست 
شــده ایم. یعنی االن نمی توانم بگویم که 
این مسأله برای حرفی است که در جلسه 
زده شد یا فالن مسأله را خودم طرح کردم 
و خواندم یا در جلسات مطرح شده است. 
ما در »خندوانه« چه کار می کنیم؟ سعی 
می کنیم تا با کلیت برنامه، حال مخاطبمان 
را در یک ســاعت و نیمی که پای برنامه 
نشسته استخوب نگه داریم. من همیشه 
می گویم و تکرار می کنم که »خندوانه« مثل 
یک مهمانی است و ما به مهمانی رفته ایم تا 
معاشرت کنیم و یک شامی بخوریم و بعد 
به خانه مان برویم. قرار نیست تا در طول 
آن، خیلی اتفاق های مهم و بزرگ بیفتد. 
دیده اید که آدم ها در مهمانی می خواهند 
درباره کارشان حرف بزنند، قراردادشان 
را ببندند، معامالتشــان را انجام بدهند و 
کارهایی از این دســت؟ آن دیگر مهمانی 
نیست، جلسه است که انگار در آن چهار 
آدم بی ربط دیگر هم نشســته اند. یعنی 
همه چیز درهم شده، در صورتی که مهمانی 
برای مهمانــی اســت. »خندوانه« برای 
ایجاد حال خوب اســت و با بحران هایی 
که داریم، ما معتقد هســتیم که با شرایط 
روانی و حال بهتر می توانیم بهتر به آن ها 
بپردازیم. »خندوانه« مثل یک دوســتی 
است که شما وقتی در کنارش می نشینید، 
ماجراهای شما را حل نمی کند و قرار هم 
نیست که هر کسی ماجراهای شما را حل 
کند. در واقع قرار نیســت که یک دوست 
همه  مشــکالت من را حل کند. شاید آن 
دوست قرار است که به حرف های من گوش 
بدهد، چهار جمله  با حــال به من بگوید و 
بعد هم به من یادآوری کنــد که تو قوی 
هستی، تو می توانی، نگران نباش، زندگی 
خیلی پر جریان تر از این است، سختی ها 
خیلی زیادتر بوده، هستند و خواهند بود. 
سختی چیزی نیســت که از بین برود و 
نباشد، چوناگر نگاه کنیم در همه  دوره های 
زندگی بشر، گرفتاری های بسیاری وجود 
دارد. تصور ما این است که گرفتاری های 

 من قهرمان نیستم. 
قهرمان بودن 
خصلت هایی را 
می خواهد که من آنها 
را ندارم. من چه گوارا 
نیستم، یک کمدین 
و برنامه ساز هستم!  
طبیعی است که من 
هم از شرایط ناراضی 
هستم و اعتراضات 
و انتقادهای جدی 
دارم اما حقیقتش 
بیشتر دلم می خواهد 
تأثیر بگذارم. اما حق 
بدهید که همه آدم ها 
روحیه های مشابه هم 
نداشته باشند. من 
اگر نتوانم چیزی را 
به درستی منتقل کنم 
و راکد بمانم بیمار 
می شوم
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