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کرج، تازه ترین 
ایالت 

خودمختار!

پایان 
 رجزخوانی های
  6 گانگستر  
در اینستاگرام

سخنرانی علی 
الریجانی در پی یک 

اولتیماتوم لغو شد
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15 استان همچنان 
ممنوعه اند

ما متخصص 
سورپرایزیم!

تبعات امتناع از اتاق دادن به 
 یکی از اتباع افغانستانی

 در هتلی در تبریز

»شهروند« از کسب و کاری 
تازه در بازار ایران گزارش 

می دهد 

بریم نیایم...
 چه شد که پس از ۷۲0 قسمت، رامبد جوان به طالق خندوانه راضی شد؟
سرنوشت محبوب ترین و پرطرفدارترین برنامه تلویزیون چه می شود؟
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یادداشت

جشن 40 سالگی انقالب، فرصت آشتی که از دست می رود 
امیر عبودزاده| طبیعی اســت که انتظار داشــته باشیم در 
40سالگی انقالب و در روزهایی که سال هاست جشن پیروزی گرفته 
شــده، از امید و همدلی بشنویم. دهه فجر برای نسل های گذشته 
مفهومی داشته که شاید تصورش برای بچه های امروز سخت باشد. 
روزهایی که شکوه و هیجانش تنها به پخش سرودهای ملی و انقالبی 
در رادیو و تلویزیون خالصه نمی شد. بگذریم که همان رسانه ها هم 
دیگر حس وحال پخش این سرودها را ندارند و بعضا آن چه پخش 
می کنند، بیگانه با فضای انقالب و بازتاب دهنده مطالبات بخشی 
از جریانات سیاسی است. هوای شهر و بوی عجیبی که این روزها 
احساس می شد و حالی که نه فقط انقالبیون 57 که همه داشتند، 
حاال جایش را به بی تفاوتی داده و بعید است کسی نظری مخالف 

با این ایده داشته باشــد. اما توقع این بود که در 40 سالگی انقالب 
فضای متفاوتی را ببینیم، شور و هیجان در شریان های جامعه جاری 
شود و همه چیز در روبان پاره کردن ها و افتتاحیه ها و همایش های 
مدیریتی خالصه نشود. توقع این بود که حداقل اگر در بقیه ایام  سال 
به دعوا و کشمکش های سیاسی می گذرد، این روزها شاهد کمی 
آشتی باشیم، روی خوش مسئوالن را ببینیم و حداقل برای چند روز 
حمایت و دلبستگی آنها به انقالب و کشور لحن تندشان را نرم کند 
و شمشیرهای آخته و آماده شان را به نیام برگرداند. حیف که چنین 
نیست. اتفاقاتی که در مقابل داریم گویای ناسازگاری هایی است که 

حتی برای مهلتی 10 روزه نمی شود پنهانش کرد.  
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راه اندازی INSTEX در میان مقامات سیاسی و 
رسانه  ای جهان بازتاب گسترده ای داشته است

 جدیدترین فیلم رضا میرکریمی
بازگشتی به جلو بود

 سیلی سخت اروپا 
به ترامپ

 قطار بهداد
روی ریل درست! 

وقتی دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل به چرخه آموزش 

بازمی گردند

دیروز  حمله به ظریف،
 امروز تایید پولشویی

 گفت وگوی »شهروند«
 با فلیکس سانچز

سرمربی تیم ملی قطر

رویای یک زندگی داغ 
در سلطان نشین!

 شنیده ها خبر از موج جدید مهاجرت ایرانیان به عمان می دهند
بعد از فاجعه تفلیس و کالهبرداری هایش، نوبت مسقط است؟

 شاید یکی از دالیل جذابیت عمان برای ایرانیان رابطه نیم قرنی این کشور با ایران 
باشد البته ساختار سیاسی این کشور هم بی تاثیر نبوده چون توانسته از عمان  

تصویری آرام و با امنیت باال در جهان به نمایش بگذارد
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خّیران ایالمی 
»سواد« می کارند

کم حافظه شده اید 
آقای کریمی 

قدوسی! 
ایران؟ هنوز کار 
زیادی با قطر دارم

سحاب شکیبا| ساعت ۲ نیمه شب شنبه، با همین 44 
کلمه بمب بزرگ ترکید:   »ســالم به همتــون. حدود 7۲0 
قسمت خندوانه ســاختیم و پخش کردیم. ما سعی کردیم 
شــادتون کنیم و در کنار این مهم، تا تونستیم کارای مهم و 
باحال با شما انجام دادیم. ایشاال بعد از عید دیگه در خدمتتون 
نخواهیم بود. سالمت و پایدار باشید.« حساب  کاربری رامبد 
جوان با 7 میلیون و 700هــزار دنبال کننده، پرطرفدارترین 
پیج فارســی زبان در اینستاگرام اســت، هر پست این پیج 
به طور میانگین ۲هزار کامنت دارد، ولی از نیمه شــب دیروز 
تاکنون، نزدیک به ۲0 هزار کامنت برای جوان نوشــته شده 
و همه اش بی پاسخ مانده است. اکثر قریب  به اتفاق نظرهای 
مردمی، پرسیدن از چرایی این تصمیم و فغان از نبود خندوانه 
و جناب خان است. چیزی که غیر از مردم و مخاطبان گسترده 
خندوانه، برای تلویزیون الغــر و کم جذاب ما هم یک بمب 

عظیم خبری محسوب می شود.
این روزها سر رامبد جوان برای اکران »طال« در جشنواره 
ســی وهفتم فیلم فجر حســابی شلوغ اســت؛ فیلمی به 
تهیه کنندگی مشــترک او و بازی همسرش نگار جواهریان 
و کارگردانی پرویز شــهبازِی پرآوازه. با این همه، موبایل او 
از صبح دیروز پاســخگوی هیچ تماســی نیست. همکاران 
خندوانه ای همانند مردم شوکه شده اند و از علت این تصمیم 
بی خبرند. تیمی که از شــهریور امسال و پایان ضبط همین 
فصل خندوانه )شامل مسابقه ادابازی و میهمانان در سه  شب 
آخر هفته(، دیگر جلسه و دورهمی نداشته اند و خود را آماده 
می کردند تا با پایان این فصل، برای فصل جدید در  سال ۹۸ 
نقشه بکشند. به گواه تماس هایی که با عوامل پشت صحنه 
خندوانه گرفتیم، هیچ حرفی از پایان همکاری مطرح نبوده 

و اعالم این تصمیم همه را شگفت زده کرده است.
اما ســیدعلی احمدی، تهیه کننده خندوانه نیز برخالف 
همیشه به تماس های مکرر تلفن همراهش پاسخ نداد. غزاله 
شاه محمدی، دستیار تهیه کننده هم در پاسخ به سواالت ما 
فقط تکرار کرد:   »مــا هیچ توضیحی در این زمینه نداریم.« 

اصرارها برای یافتن چرایی این تصمیم و شــایعه اختالفات 
و ســرانجام این برنامه باز هم با همین پاســخ یک جمله ای 
مواجه شد که »حتی اگر با آقای احمدی هم صحبت کنید، 
 همین را خواهند گفت که ما هیچ توضیحی نداریم بدهیم.« 
آن چه مشخص است، موج نگرانی و ابهامی است که در بین 
مخاطبان پرطرفدارترین و محبوب ترین برنامه حال حاضر 

تلویزیون ایجاد شده و هیچ کس هم پاسخی برای آن ندارد.
از ما نشنیده بگیرید، ولی پیش از این شایعه شده بود که 
احمدی، تهیه کننده مورد اعتماد صداوسیما و رامبد جوان، 
کاندیدای جــدی مدیریت یکی از شــبکه های تلویزیونی 
شده اســت و رامبد جوان از این جابه جایی خرسند نیست، 
ولی پیگیری های ما نشــان داد که با مخالفت احمدی، این 
انتصاب ملغی شده و جای همه مدیران کنونی تلویزیون )اعم 
از بازنشسته یا جوان( محکم است. شایعه ها درباره مشکالت 
خانوادگی یا مالی هم شوخی ای بیش نیست و از همه مهمتر،  
خود صداوسیما هم با تغییراتی مایل به ادامه تولید این برنامه 
محبوب و پولساز است، اما این که چه اتفاقی افتاده که منجر 
به تصمیم نیمه شبانه جوان شده، از آن سوال هایی است که 
فعال هیچ کس نمی داند. آیا شایعه تغییر تهیه کننده باعث بروز 
این تصمیم و اعالم عمومی آن توسط رامبد شده است؟ آیا 
پای یک شوخی و غافلگیری تلخ در میان است؟ آیا این یک 
تاکتیک رامبد جوانی است برای دریافت بودجه و امتیازات 

بیشتر یا مقابله با خواسته مدیران باالدستی؟
هرچه باشــد، خندوانــه تا پایان  ســال قســمت های 
ضبط شده اش در شهریور را روی آنتن می فرستد و سرنوشت 
قهرمان این دوره ادابازی هم مشخص می شود، رامبد جوان 
هنگام پخش فیلمش در ســینمای رســانه ها در جشنواره 
سی وهفتم فیلم فجر به حرف خواهد آمد و شاید به این همه 
پرسش، پاســخ قانع کننده ای دهد ، اما آن چه قطعی است 
این که مدیران تلویزیون این دو روز دل نگران تر از مخاطبان 
خندوانه اند. چرا؟ چون هیچ آدم عاقلی گنج بی نهایتش را به 

این راحتی از دست نخواهد داد...


