
بدیهی اســت که باید حواسمان به مردم 
باشد. اصال حواس و دغدغه ما مردم است 
که خندوانه را ساختیم. من هم هیچوقت 
درتیزر نگفتم که چون گرانی اســت پس 
رژیم بگیــر. نکته و پیــام آن تبلیغ این 
بود که با هزینه هــای مختلف رژیم های 
مختلفی هســت و گرانی مانع از گرفتن 

رژیم نمی شود. 

فکــر نمی کنید بی مهــری برخی از 
مخاطبان نســبت به شــما از زمانی 
شروع شد که شــما از عرق به ایران 
گفتید اما فرزندتــان جای دیگری به 

دنیا آمد؟
برخی این طور تعبیر کردند که رامبد  با ما 
دوگانه حرف می زند و دوگانه رفتار می کند. 
اگر که خودت مملکت را دوست داری و به 
ما  می گویی که مملکت را دوســت داری، 
پس چرا این تصمیــم را گرفتی؟ من این 
را می فهمم ولی واقعیتش این اســت که 
در روزگار ما و در زندگــی  ای که ما امروز 
داریم آن قــدر آیتم هــای مختلفی در 
تصمیم گیری های آدم هــا نقش دارند که 
قطعا همینی که داریم می بینیم نیســت 
و مطمئنا آن چیزی هم کــه از آن تعبیر 
می شود هم نیســت. چیزهایی هست که 
جزییات زندگی من اســت که اگر بگویم 
حتما دیگر این بی مهری به وجود نمی آید 
و متوجه هســتم که وقتی یک برنامه ای 
در تلویزیون دچار این اســتقبال و اقبال 
می شــود، رابطه ای بین مــن و مخاطب 
صمیمی تر و قوی تر می شود. هر برنامه ای 
و هر آدمی کــه این طور مــورد توجه و 
اقبال قرار می گیــرد قطعا مخالفینی پیدا 
می کند که این مخالفین چه با منطق و چه 
بی منطق، چه با تحلیل فنی و حرفه ای و چه 
با تحلیل غیر فنی و غیر حرفه ای، مخالف 
آن چهره می شوند و ترجیح می دهند تا از 
موقعیت هایی که به دست می آورند و حتی 
از موقعیت هایی هم که به دست نمی آورند 
استفاده کنند تا اینکه بتوانند آن آدم را در 
رابطه با مخاطبش تضعیف کنند و مدام این 
رابطه را ضعیف تر کنند. به اینکه این ها چه 
کسانی هســتند کاری ندارم و همین قدر 
که االن دارم این را انسانی روایت می کنم 
مفهوم است که چه دارم می گویم.  بنابراین 
می خواهم این را بگویــم که جوی که راه 
می افتد جوی نیست که ما دقیقا اسمش 
را مردم بگذاریم. من همان طور که پیش تر 
گفتم با آدم های فراوانی مواجه می شوم، 
که هم به »خندوانه« و هــم به اجزای آن 
عالقه مند هستند بنابراین من نمی توانم 
بگویم که همه دلخور و یــا همه ناراضی 
هســتند. راجع به جو آن زمــان دارم 
صحبت می کنم و از آنجا کــه من اصوال 
هیچ وقت هیچ چیز ایــن ماجرا را جواب 
ندادم همین طور هــم ادامه پیدا می کند؛ 

یعنی هیچ وقت ماجــرای اینکه ما چرا به 
کانادا رفتیم را نگفتم چون لزومی نداشت 
که بگویم و این چیزهــا از حوصله مردم 
خارج است و من که مدام نمی توانم بیایم و 
جواب حاشیه ای که ممکن است عده ای به 
وجود بیاورند را بدهم این توضیح دادن ها 
در روحیات مــن نمی گنجد و می دانم که 
ممکن اســت ضربه اش را هم بخورم اما 
ترجیحم این است که برای خودم حریمی 

داشته باشم.

عده ای دوســت دارند شــما درباره 
 همه مسائل و اتفاقاتی که مهم است 

حرف بزنید
ما تا جایی که بتوانیم ایــن کار را انجام 
می دهیم و از یک جایی به بعد هم سانسور 
می شــود. من چــه کار می توانم بکنم؟ 
برنامه  زنده نیســت. بنابراین ما اصالحیه 

می خوریم. 

شما به کنار کشیدن و قهرمان شدن 
اعتقاد دارید؟ یعنی روحیه  قهرمانی به 

این شکل را دارید؟
قهرمانی خیلی بحــث جذابی 

اســت و این هم بحث خیلی 
مفصلی اســت. در این دوره 
یکی از بچه ها -نیما سهرابی- 
استند آپ خیلی درخشانی 
داشــت که درباره  قهرمان 

بود. حرفش ایــن بود که 
خود مردم یکــی را که 
اصال خودش نمی خواهد 
قهرمان می کنند بعد هم 

وقتی از پس قهرمانی اش 
برنمی آید بر سرش می زنند 

که تو خائن ملت هستی، پس 
پایین بیا و لهش می کنند؛ 
این مکانیزم همیشــگی 
است. من قهرمان نیستم و 

ادای آن را هم در نیاورده ام؛ 
اعالم هــم نکرده ام کــه قهرمانم و 

کارهای قهرمانانه هم نکردم. 

دلتان هــم نمی خواهد که قهرمان 
باشید؟

خیر، آخر من قهرمان نیستم. قهرمان 
بودن خصلت هایی را می خواهد که من 

آنها را ندارم. من چه گوارا نیســتم، یک 
کمدین و برنامه ساز هستم!  طبیعی است 
که من هم از شــرایط ناراضی هســتم و 
اعتراضات و انتقادهای جــدی دارم اما 
حقیقتش بیشــتر دلم می خواهد تأثیر 
بگذارم. اما حق بدهید کــه همه آدم ها 
روحیه های مشابه هم نداشته باشند. من 
اگر نتوانم چیزی را به درستی منتقل کنم 
و راکد بمانم بیمار می شوم پس چرا نیایم و 
به جای سکوت الکی یا به جای اعتراضی که 

چهره ماه


