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اگر احساس خواب به شما
دست داد در مکان امنی مانند
پارکینگهای جادهای خودرو را
متوقف کنید و از توقف در شانه
بزرگراه خودداری کنید.

بچه پولداری
عیب است؟!

خانم لواسانی االن برنامه «کامال دخترونه» را در
شبکه ســوم اجرا میکنید و درواقع این گفتوگو
هم به همین بهانه رقم خورد .راستش نقدی که به
برنامه شما وارد است ،مسأله تفکیک جنسیتی و
نشاندادن برتری زنان به مردان است؛ خودتان این
نقدهاراقبولدارید؟

چراهمهفکرکردند
میخواهیم تفکیک
جنسیتیکنیم؟

برنامه کامال دخترونه نسبت به
اجراهای قبلی من خیلی جسورانهتر
است
احساسم این است که شاید خیلی
از بیپرواییهای آقایان را اصال خود
خانمها ندارند
اگر یک عکس از رفتن به فالن
جشن بگذارم ،میدانم که کدام
فالوورهایم دوست ندارند
من یک پدر وکیل دارم که اساسا
وکالت هر پروندهای را قبول میکند
بهجز پروندههای طالق
دختر که باشی میتوانی جهان را
لطیفتر و زیباتر بسازی .دختر که
باشی میتوانی آرزوهای رنگینی
داشته باشی و به دنبالشان بروی
برای دهه  30تا  40زندگیام قرار
است تمرکزم بیشتر روی وکالت
باشد؛ خیلی بیشتر از تلویزیون

از سه سالگی در رادیو مشغول به کار شدید .این اتفاق
برای هر کودکی نمیافتد و قطعا زندگی متفاوتی را تجربه
کردهاید؛ چون ظاهرا مثل خیلی از همسنوسالهایتان
کودکی نکردید .مژده لواسانی حاال بیستوهشت ساله
شده و یک دختر جوان است؛ جوانی میکنید؟

بله؛ البته کودکی هم کردم اما شــاید نه به اندازه همه
بچهها .بههر حال من از وقتی چشم باز کردم و حرفزدن
یاد گرفتم در رادیو بودم و به مناسبات کاری گره خوردم.
برای همین شــاید جنس نوجوانی و جوانــی من هم به
نسبت خیلی از همسنوساالن خودم متفاوت بوده است.
وقتی کار احاطهات میکند ،قطعا نمیتوانی خیلی جوانی
کنی .حتی ســفرهای زندگی من با کارم چیده میشود؛
ولی با تأکید میگویم که بشدت از جوانیام راضی هستم؛
هر چند ممکن اســت که به خاطر شرایط کاریام جنس
جوانی کردنم با خیلی از همسنوساالن خودم فرق کند.
جنس جوانیکردن شــما چه فرقی بــا بقیه میکند؛
منظورم این است که اصال ذهنیت شما از جوانیکردن
چیست؟

من همه تالشــم را کردم که علیالسویه زندگی نکنم!
از معمولیبودن همیشه بیزار بودم؛ مثال نوشتن برای من
یک نوع جوانیکردن اســت و برای همین دنیا را از زاویه
دید خودم مینویسم .شاید خیلی کارها را نکرده باشم اما
در همین محدودهای که برایم مشــخص است ،هر کاری
کردهام برای اینکه بیاثر نباشد.
مگر بقیه چطور جوانی میکنند یا اصال سوالم این است
که شما چه کارهایی را نکردید؟

ببینید! من  16سالم که بود ،ســردبیر یک برنامه زنده
رادیویی بودم .کدام دختر  16سالهای دغدغهاش محتوای
برنامه رادیویی اســت؟! (میخندد)؛ مثال دخترخاله من
متولد  74است و وقتی خودم را با او مقایسه میکنم ،فکر
میکنم چه دنیای متفاوتی با من دارد.
به طور مثــال دنیای مژده لواســانی چــه تفاوتی با

دخترخاله متولد هفتادوچهاریاش دارد؟

همه تالششان را کردند اما نه اگر قرار بود نابود شوم که
قطعا االن اینجا نبودم! (میخندد)

مشــخصا کار و کار و کار؛ کاری که معمولی نیســت و
از هر طرف باید به همه چیز فکــر کنم .یک بخش ماجرا
کیفیت کارم اســت و یک طرف دیگر حواشی؛ یعنی آن
همکار فالن حرف را میزنــد ،آن یکی همکار فالن کار را
علیهات انجام میدهد! اتفاقاتــی که از کودکی همراه من
بوده و برای همین است که اگر یک روز خودم بچهدار شوم
و او بخواهد وارد کار من شــود ،هرگز اجازه نمیدهم که
تا قبل از رفتن به دانشــگاه وارد فضای هنر و رسانه شود!
حتی دخترخالهام هم دوست داشت که وارد کار من شود
اما به او گفتم اول دانشــگاهت را برو بعدا اگر خواستی به
این سمت بیا.

خیلی مرزبندی نــدارد .همانقدر که مــن از بهترین
همکاران خانمم که دوســتان درجه یک من بودند ،ضربه
خوردم از بســیاری از آقایان همکارم هم آســیب دیدم.
بنابراین این تفکیک جنسیتی وجود ندارد که بگویم مردها
بیشتر آزار دادند یا زنها! البته بحث حسادتهای مرسوم،
کینه و خشم در هر کاری که آدمهایش خودشان را با هم
مقایســه میکنند در همه محیطهای کاری وجود دارد و
تنها خاص فضای کاری ما نیست.

بله کتمان نمیکنم؛ بسیار زیاد از آدمهای فضای کارم
دلگیر هســتم .برای همین است که فکر میکنم بیشتر از
اینکه کار انرژی آدم را بگیرد ،این آدمها و اتفاقات پیرامون
هســتند که انرژیات را میگیرند؛ یعنی اینکه مثال یک
برنامهای را اجرا میکنی و از مردم فیدبک خوب میگیری
اما دردش اینجاست که بعدش باید 90درصد انرژیات را
صرف این کنی که فالن خانم مجری چی گفت ،آن یکی
تهیهکننده چه جوری برنامهات را زد.

من از بچگی در رادیو بودم و در سن هفت ،هشت سالگی
برنامه اجرا میکردم؛ بنابراین در خود رادیو چون همه من
را میشناختند کارم را قبول داشتند اما بههر حال قبل از
اینکه سردبیر شوم ،خیلیها به مدیر گروهمان میگفتند
مطمئن هســتی میتواند برنامه زنده اجرا کند! اما خدا را
شکر وقتی برنامه را شروع کردم ،اینقدر همه چیز خوب
پیش رفت که همه من را پذیرفتند.

ظاهرا از فضای کارتان دلگیر هستید و نامالیمات زیادی
دیدهاید.

فکر میکنم منظورتان زیرآبزنی و رقابتهای ناسالم
است که البته در بیشتر محیطهای کاری هم وجود دارد.
اساسا این اتفاق فقط برای شما میافتد یا کال این فضا
برای همه همکارانتان به شکلهای مختلف وجود دارد؟

خدا نکند برنامهای دیده شــود! یا اینکه بیشتر از حدی
به چشم بیایی که فکر نکنند ،خنثی هستی! اگر احساس
کنند که فالن مجری امروز اجرایش خوب بود و دیده شد،
تمام است برای اینکه تصمیم بگیرند نابودت کنند!
تا به حال حس کردید که همین آدمها توانستهاند شما
را به مرز نابودی برسانند؟

این آســیبها از طرف کدام همکارانتان بیشتر بوده
است؛ خانمهای مجری یا آقایان؟

خانم لواسانی گفتید در سن شــانزده سالگی سردبیر
بودید .همکارانتان یک دختر نوجوان را در این جایگاه
جدی میگرفتند؟

برای یک دختر نوجوان کارکردن در فضاهایی مثل رادیو
و تلویزیون که اساسا به خاطر شــهرت فضای رقابتی
ناسالمی دارد ،سخت به نظر میرسد .از دختر بودنتان
راضی هســتید یا اینکه  گاهی به خاطر جنسیتتان با
سختیهای بیشتری روبه رو شدید؟

من به طرز عجیبی دختربودن را دوســت دارم .شاید
برای اینکــه خانوادهای دارم که بــرای یک دختر خیلی
شــخصیت قایل میشوند و من همیشــه فکر کردم که
چقدر خوب که من دختر هســتم اما بــههر حال خیلی
وقتها در کارم دچار محدودیت شــدم ولی همیشــه با

این جریانات مبارزه کردم .شاید خیلیها که از دور نگاه
میکنند ،فکر کنند که مژده لواســانی به خاطر شرایط
ظاهریاش هر چیزی بخواهد به دست میآورد و بهترین
برنامهها مثل برنامه تحویل ســال را هم به او میدهند تا
اجرا کند! اما نه؛ نبایــد امروز من را دید .من یک دورهای
با خیلی چیزها مبــارزه کردم و االن حتی مژدهســال
گذشته هم نیستم.
چه تغییری کردهاید؟

من دختر شــکنندهای بودم اما در فضای بیرحم کار ما
خیلی آبدیده شدم .من تکفرزند هستم و همیشه حمایت
کامل عاطفی پدر و مادرم را داشــتم .فکر کنید با چنین
شرایطی در محیط خانوادهات روبهرو هستی اما وقتی وارد
فضای کاری میشوی ،همه میخواهند نباشی! یعنی همه
زودرنج شکننده
حساس
تالش میکنند که نباشی و من
ِ
ِ
فکر میکنم که چه چیزهایی بر من گذشــته اما هنوز هم
ایستادم!
در بین صحبتهایتــان چندبار به ایــن موضوع که
فضای کار شما فضای بیرحمی اســت ،اشاره کردید؛
واکنش شما نسبت به قضاوتها چیست؟ آدمی هستید
که جبــران میکنید و جواب میدهید یا نه ،ســکوت
میکنید؟

یک وقتهایی کوچکترین حــرف دروغی که راجع به
خودم میشنیدم ،ســریع میرفتم با طرف دعوا میکردم
اما االن یک جاهایی فکر میکنم آخرین ســنگر سکوت
است و باید در برابر دروغها ســکوت کنم .راستش کاری
از دستم برنمیآید؛ بنابراین سکوت میکنم و میگذرم و
به خدا واگذار میکنم و معتقدم زمــان همه چیز را ثابت
میکند.
این تجربیات به چه قیمتی برای مژده لواسانی تمام شده
است؛ ارزشش را دارد؟

به قیمت رنج فراوان اما همه این ســالها تجربیاتی به
دست آوردم که خیلی من را بزرگ کرده است.

ماشین سواری و خیابانگردی
در ولیعصر تفریح مورد عالقه من است
خانم لواسانی ،شما حقوق خواندهاید.
میخواهید یــک روز وکیل شــوید و
درحوزه زنان کار کنید؟
بله ،من یک پدر وکیل دارم که اساســا
وکالت هر پروندهای را قبول میکند بهجز
پروندههای طالق .من هم همیشــه دوست
داشــتم به نوعی در حوزه زنــان کار کنم
و بــه خانمهایی که از حق و حقوقشــان

مطلع نیســتند ،حداقل مشــاوره بدهم و
راهنماییشان کنم.
اگــر وکیــل شــوید از مجریگری
خداحافظی میکنید؟
قطعا جدا نمیشــوم ،امــا کمرنگتر
میشوم .ببینید! من برای فاصله  15تا 20
ســالگی زندگیام یک تصوری از رادیو و
کارم داشتم که خوشبختانه به خواستهام

عکسها :مهدی حسنی /شهروند

همانقدر که من از بهترین
همکاران خانمم که دوستان درجه
یک من بودند ،ضربه خوردم از
بسیاری از آقایان همکارم هم
آسیب دیدم

اینکه یک عزیز منتقدی صرفا دو دقیقا از برنامه
را دیده اســت که اتفاقا در همان دو دقیقه هم یک
شــوخی کرده بودیم ،اصال دلیل بر این نمیشود
که روح حاکم بر این برنامه جنســیتزده اســت!
ما آمدیم کــه از دخترانی بگوییــم و به دخترانی
اعتمادبهنفــس دهیــم که حدودا  15 ،10ســال
اســت که تلویزیون برایشــان برنامه نســاخته
اســت .من حتما همه تالشــم را میکنــم که از
دختران ســرزمینم مثال دختری کــه در یکی از
شهرستانهای کشور برنامه را میبیند و بعد به من
پیام میدهد که برنامهات باعث شد اعتمادبهنفس
بگیرم ،حمایت کنم.

گفتوگو با «مژده لواسانی» به عنوان یکی از مجریانی که
خانواده ثروتمندی دارد

جنس جوانی کردنم با خیلی از
همسنوساالن خودم فرق میکند

بسیار زیاد از آدمهای فضای کارم
دلگیر هستم ،اگر احساس کنند که
فالن مجری امروز اجرایاش خوب
بود و دیده شد ،تمام است برای
اینکه تصمیم بگیرند نابودت کنند!

مژده لواســانی در برنامه سه ستاره که اسفند ماه  96از شبکه ســوم سیما پخش شد توانست وقتی گوی رقابت
به عنوان مجری برتر انتخاب شــود .کاندیداهای این بخش گیتی خامنه مجری قدیمی برنامه
کودک ،ژاله صادقیان ،مهسا ملک مرزبان ،راحله امینیان و چند مجری دیگر بودند که در نهایت به یک مجری دهه
شصتی رسید
او به عنوان مجری برتر انتخاب شد.

اگر مجری زن بخندد ،مردم برنمیتابند

به ناز مقدســی| قرار مصاحبه من با
«مژده لواسانی» یک قرار کامال دخترانه
بــود .بعدازظهر یک عصر تابســتانی
ســرباالیی خیابان را باالرفتم و درست
رأس ســاعت  4بعد از ظهر او در مقابل
خانه شان منتظرم ایســتاده بود .با هم
راهی کافهای در همان نزدیکیها شدیم
و در گوشهای دنج نشستیم تا همه چیز
برای یک گپ و گفت درســت و حسابی
مهیا باشــد .مژده لواسانی مجری رادیو
و تلویزیــون که این روزهــا در مقابل
دوربین برنامه «کامال دخترونه» شبکه
ســوم جنجال به پا کرده حــاال در این
ســوی دوربین حرفهای دیگری دارد.
از سختیهای کار و قضاوتها و رقبایی
که هر روز به فکر نابود کردنش بودهاند
تا زندگی دخترانه و بهترین تفریحاتش
حرف زدیــم .از اینکه فالن خانم مجری
یا فالن تهیهکننده برنامه چشم دیدنش
را ندارنــد و هرباری کــه برنامههای
مژده لواســانی مورد توجه قرار بگیرند
رقبایش تالش میکنند تا نابودش کنند؛
این گفتوگو که در  3بخش انجام شــد
گوشهای از زندگی و دغدغههای مجری
جوان تلویزیون در این ســوی دوربین
است.

اگر یک روز خودم بچهدار شوم و
او بخواهد وارد کار من شود ،هرگز
اجازه نمیدهم که تا قبل از رفتن
به دانشگاه وارد فضای هنر و رسانه
شود

درچندسالاخیرکهزندگیشخصیسلبریتیهاکانونتوجهمردمقرارگرفتهاستبحثوضعیتاقتصادی
مطلوبازآندستحاشیههایی استکهافرادمشهوررانشانهمیگیرد.بااینحالمژدهلواسانیبهعنوانیکی
از مجریانی که خانواده ثروتمندی دارد نامش به عنوان بچه پولدار سر زبان ها افتاده است .هر چند که این دختر
جوان از کودکی تا حاال خودش کار کرده و دستش توی جیب خودش بوده است.

حدود  ۸۵درصد از رانندگانی
که باعث تصادفات مرتبط با
خواب میشوند ،مرد هستند
و حدود یک سوم آنها
حداکثر ۳۰سال سن دارند.

همانقدر که اعتماد مردم نسبت به
پزشک مرد یا وکیل مرد بیشتر است
شاید مردم از یک زن هم اصال توقع
چالش ندارند ،یعنی به محض اینکه
حتی اتفاقی هم میافتد خودشان
بازتاب منفی نشان میدهند! مثال
حتی اگر یک مجری زن مثل من
یک مقدار شوخی کند یا بخندد یا
موضوعی را به چالش بکشد ،این
خود مردم هستند که برنمیتابند،
اما این موضوع برای مجریان مرد
وجود ندارد
نقدی که به شما شده مشخصا این است که در یکی
ازبرنامههاسوالنظرسنجیتاناینبودهکهدختران
مدیران بهتری هستند یا پسران؟ یا اینکه کال در
برنامه این شعار که دخترها از پسرها بهتر هستند را
میدهید.

اینها فقط به صورت شوخی مطرح شد؛ مثال در
یک برنامهای بحث این بود که میگویند رانندگی
دخترها بد اســت و من توضیح دادم که رانندگی
ما بد نیســت فقط دخترها آدمهــای محتاطتری
هســتند .من ایــن بحثهــا را جنســیتزدگی
نمیدانم .همه اینها شــوخیهای مرسومی است
که بر اساساش کلی فیلم ســینمایی و استندآپ
ســاخته شده اســت! همه ســوژهها و بحثها در
برنامه کامال دخترونه باورهای عامه اســت که ما
فقط مطرحش میکنیم .اینکــه در باور عامه این
اعتقاد که مردان مدیرهای بهتری از زنان هستند
را مگر ما امروز داریم؟! فیلم ســینمایی همسر با
بازی خانــم معتمد آریا و مهدی هاشــمی که در
دهه  70ساخته شد که مشــخصا همین مضمون
را داشت؛ یا فیلم پسر آدم دختر حوا به کارگردانی
رامبد جوان دقیقا به موضوع وکیل مرد و وکیل زن
پرداخت .بنابراین نمیتوانیــم منکر این باورهای
جنســیتزدهای که وجــود دارد ،شــویم! حاال
اینکه من میآیم در برنامــهام میگویم به نظرتان
دخترها مدیران بهتری میشــوند یا پسرها دلیل

رسیدم .برای  20تا  30سالگیام هم تصورم
همیــن قدمها بود که به ســهم خودم در
تلویزیون با مردم ارتباط بیشــتری پیدا
کردم ،اما صادقانه بگویــم که برای دهه
 30تــا  40زندگیام قرار اســت تمرکزم
بیشــتر روی وکالت باشد؛ خیلی بیشتر از
تلویزیون.
تفریح دخترانه شما چیست؟
من همه زندگــیام به لحــاظ تفریح در
چند چیز خالصه شــده؛ یکی سفر است که
عاشقش هستم و تقریبا هر جایی که دوست
داشــتهام را دیدهام ،بنابراین خیلی سفر

بر برتری جنســیتی نیســت؛ چون تــه همه این
بحثها میخواهیم به این نتیجه برســیم که اینها
اصال جنسیتپذیر نیســت .بنابراین فکر میکنم
منتقدان نباید تنها چند ثانیه اول برنامهام را ببیند
و براســاس یک ســوالی که مطرح میشود ،کل
برنامه را زیر سوال ببرند.

بحث جنسیت و برنامه کامال دخترونه پیش آمد؛
مژدهلواسانیفمینیستاستیافمینیستنیست؟

ببینید! من همیشه گفتهام به جای زنمحوری
و مردمحــوری به خانوادهمحــوری روی بیاوریم.
طبــق تحقیقاتی که حتی مــا در برنامه هم اعالم
کردیم ،قشری از دختران جامعه بشدت از کمبود
اعتماد بــه نفس رنــج میبرند .معلوم اســت که
وقتی من برنامــهای را برای دختران اجرا میکنم،
دوست دارم مخاطبانم از حرفی که میزنم انگیزه
بگیرند .این به این معنی نیســت که من پشــت
تریبون میگویم دختران بهتر از پســران هستند،
بنابراین من اصال فمینیست نیستم .نگاه من کامال
حمایتی است و حس میکنم خیلی بیشتر از اینها
باید دختران سرزمینم را حمایت کرد برای اینکه
خودشان را باور کنند.
حس میکنــم در اجرایتان کمی محافظهکارانه
انتقاد میکنید؛ درست است؟ یعنی یکجوری که نه
سیخبسوزدنهکباب!

اتفاقا برنامه کامال دخترونه نســبت به اجراهای
قبلی من خیلی جســورانهتر است ،البته هیچوقت
هم برنامهای را محافظهکارانه به معنی مرسومش
اجرا نکردهام .معموال حرفی را میزنم و پافشــاری
میکنم که فکر میکنم درســت اســت ،حتی به
قیمت اینکــه بعضی وقتها تذکر هــم گرفتهام،
اما به هر حال ممکن اســت روی موضوعی خیلی
پافشاری نکنم ،چون اساسا شــوآف قهرمانبازی
را ندارم و اگر حس کنم موضوعی درســت نیست،
مطرحش نمیکنم.
معموال آقایان مجری نسبت به خانمهای مجری
بیشتر برنامههای انتقادی و چالشی اجرا میکنند؛
مثل آقایان رشــیدپور یا فرزاد حسنی که استاد
انتقادات صریح و بیپروا هستند .میخواهم بدانم
آن طرف ماجرا چه اتفاقی افتاده که خانمها کمتر
چنین برنامههایی را اجرا میکنند؟ چیزی به شما
دیکتهمیشود؟

من احساســم این اســت کــه شــاید خیلی از
بیپرواییهای آقایان را اصال خود خانمها ندارند،
اما به هر حــال هیچوقت هیچ چیزی به من دیکته
نشــده اســت .البته یک طرف ماجــرا هم مردم
هستند یعنی همانقدر که اعتماد مردم نسبت به
پزشکان مرد یا وکیل مرد بیشتر است شاید مردم
از یک زن هم اصال توقع چالــش ندارند ،یعنی به
محض اینکه حتی اتفاقی هم میافتد خودشــان
بازتاب منفی نشــان میدهند! مثال حتی اگر یک
مجــری زن مثل من یــک مقدار شــوخی کند یا
بخندد یا موضوعی را به چالش بکشــد ،این خود
مردم هستند که برنمیتابند ،اما این موضوع برای
مجریان مرد وجود ندارد.

تبعیض بین دختر و پســر در خانواده تا دختران
تهرانی که دغدغهشــان ورود به استادیوم یا مثال
شرایط خوابگاههای دانشجویی است.
گروهسنیآنهاچیست؟

اکثرا دختران  16تا  25سال هستند.

مخاطبانتــان از چه طریقی با شــما در تماس
هستند؟

تعداد زیادی از مخاطبانم از طریق اینســتاگرام
با من در ارتباط هستند .من یک پیج خیلی فعال
دارم و شــاید باور نکنید اما همــه دایرکتهایم را
میخوانم .ممکن است طول بکشد و مثال یک آخر
هفته فرصت کنم به پیامها ســر بزنم ،اما معموال
آخــر هفتهها وقــت میگذارم و تکتکشــان را
میخوانم.
بله ،اتفاقا صفحه اینستاگرام شــما را دیدهام و
معموال هم زیاد پست و اســتوری میگذارید .ولی
زمانی که فیسبوک روی بورس بود ،شما  هیچوقت
در این شــبکه اجتماعی فعال نبودید .چه شد که
حاال خودتان یکی از کاربران پر و پا قرص شبکههای
مجازیشدید؟

من هیچوقت مخالف فیسبــوک نبودم ،فقط
میگفتم من عضوش نیســتم .نمیدانم شاید آن
دوره خیلی اهل فضای مجازی نبودم ولی از زمانی
که گوشیهای هوشمند به زندگی همه مردم وارد
شد ،من هم به این موضوع عالقهمند شدم.
چهقشریدراینستاگرامشمارادنبالمیکنند؟

قطعا اکثریتشان دختران هستند .اتفاقا به یک
نمونه آماری جالبی از دنبالکنندگانم رســیدهام؛
عدهای که یکسری رفتارها را در من برنمیتابند
و حتی در لحظه به من دایرکت میدهند و انتقاد
میکنند.
مثالچهانتقادیبهشمادارند؟

مثــا اگر یک عکــس از رفتن به فالن جشــن
بگــذارم ،میدانم که کدام
فالوورهایــم دوســت
ندارنــد کــه مــن
در ایــن جشــن
شــرکت کرده
باشــم و کدام
فالوورهایم هم
با این موضوع
مشــکلی
ندارند( .با
خنده)
خانم

بنابراین از پیامکهــا و کامنتهایی که دریافت
میکنیدقطعاآماریازدخترانودغدغههایشانبه
دست آوردهاید .واقعا دغدغه دختران نقاط مختلف
کشورچیست؟

لواسانی ،معتقدید که در طول این سالها برنامههای
مختلف را با هدف اثرگذاری اجــرا کردهاید .فکر
میکنیدچقدربرنامههایتانتاثیرگذاربودهاست؟

ببینید! ما یکســری بازخــورد از پیامکها و
کامنتها داریم؛ مخصوصــا پیامهایی که از طرف
دخترهای ساکن شهرســتانهای ایران مستقیما
به من میرسد .متاســفانه دوستان منتقد در نظر
نمیگیرند که ایران فقط تهران نیســت و تهران
فقط ونک به باال نیســت .دختران ایرانی در نقاط
مختلف کشــور دغدغههای متفاوتــی دارند .در
نظر بگیرید که هنوز دخترانی هســتند که به من
پیامک میدهند و میگویند پدرشــان نمیگذارد
درس بخوانند .این دغدغه و مشــکل ممکن است
برای دختران تهرانــی خیلی عجیب باشــد ،اما
واقعیت این اســت که این معضل برای قشــری
از دختران هنوز وجــود دارد ،بنابرایــن اینکه ما
بخواهیم دست روی دســت بگذاریم چون ممکن
است تاثیر خیلی ملموس و عمدهای نداشته باشد
هم قطعا اثرگذار نیست! حتی اگر برنامههای من
روی دو نفر تاثیر گذاشته باشد ،برایم کافی است.
آخرش چه میشود؟ منظورم برنامه کامال دخترونه
است .میخواهید به چیزی برسید؟ اصال برنامه ته
دارد؟

ما در فصل نخســت یعنی  100قسمت نخست
برنامــه ،تالشمــان بر این اســت که با نــگاه به
آســیبهای اجتماعی دختران جامعه و پیگیری
آنها ،خبرهایــی را که مربوط به زنــان و دختران
جامعه اســت ،اطالعرســانی کنیم .از این مهمتر
روند برنامه است که قرار نیست ما الگو بدهیم ،قرار
است دخترانی از دل جامعه بیایند و زندگیشان را
تعریف کنند و میهمانهایمان هم آدمهای خیلی
عجیبی نیســتند؛ همه دخترانی هســتند که با
شرایط سخت کنار آمدهاند و از دغدغهها و پستی
و بلندیهای کار و زندگیشان حرف میزنند.
موافقید که موازی بــا برنامه کامال دخترونه ،یک
برنامهکامالپسرانههمساختهشود؟

ببینید! معتقدم که همین االن اغلب برنامههای
تلویزیونی جنس مردانه دارد .چرا تا حاال کسی
نگفته بود که اتفاقا در همین شبکه سه پخش
فوتبال و ورزشهای اینچنینی بیشتر برای
پسرهاســت .چرا حاال که در رسانه ملی با
بیســتوچندتا شــبکه یــک برنامه 30
دقیقهای برای دختران ساختهایم ،همه
فکــر کردهاند که چه اتفاقــی افتاده و
قرار اســت تفکیک جنسیتی کنیم!
معتقــدم اینها کنار هم هســتند
که معنا میگیرنــد و همانقدر
کــه در برنامــه عصرگاهــی
یک شــبکه در مورد مسأله
ســربازی حــرف زده
میشــود ،من هــم باید
صبــح در برنامه خودم
راجع به خوابگاههای
دختــران که فاجعه
است ،حرف بزنم.

راســتش دغدغههــای دختران خیلــی با هم
متفاوت اســت .ما در پیامکهایمان یک صفر تا
صدی داریم کــه واقعا عجیب اســت .یعنی هنوز
برای ما از شهرســتانهای کشور پیامک میآید از

میکنم؛ خیلی کتاب میخوانم و خیلی برای
خودم مینویســم .فیلم هم زیاد میبینم و
به تئاتر و کنسرت هم زیاد میروم .در واقع
تفریح من همه کارهای فرهنگی اســت که
میشود انجام داد( .میخندد)
راستش ســفر کردن ،کتاب خواندن و
فیلمدیدن و خالصه این نــوع تفریحها
یکســری جوابهای کلیشــهای است
که معمــوال همه در مصاحبههایشــان
میگوینــد .میخواهــم از تفریــح
نامتعارفتر یا هیجانانگیزتری که ممکن
است انجام دهید ،بگویید.

یک زمانی خودم عاشــق خیابانگردی
و رانندگــی بــودم .این یکــی از بهترین
تفریحهای من بود ولی به مرور اینقدر کار
درگیرم کرده اســت که حتی رانندگی هم
خســتهام میکند ،ولی هنوز مثل یک بچه
کوچولو از کشــف دنیای تازه لذت میبرم.
من هنوز وقتی یک کوچه جذاب در خیابان
ولیعصر میبینم از شوق بغض میکنم ،چون
کال خیلی احساساتی هستم نسبت به شهر،
نسبت به تهران ،نسبت به خیابان ولیعصر.
(میخندد)
کدام خیابانها یــا اتوبانها را برای دور

زدن با خودرو انتخاب میکنی؟
خیابــان خواســتنی من کــه حتی در
کتابم هم یک متنی برایش نوشــتهام و به
خواستنیترین و محبوبترین خیابان جهان
تقدیم کردم ،خیابان ولیعصر است .مخصوصا
شب که میشود و چراغهای چنارها روشن
است و تا انتهایش که به تجریش میرسی ،به
نظر زیباترین خیابان است .حتی قدمزدن در
پیادهروهایش تا رسیدن به امامزاده صالح  
و زیــارت کردن و برگشــتن حالم را خوب
میکند.
خانم لواســانی ،گپوگفت دخترانهای
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قاب
«کامال دخترونه» تابلوی جنسیتگرای صداوسیماست

یک عقبگرد 20ساله
امیر هاتفی نیا
روزنامهنگار

شــهروند| اواخــر دهــه  70و اوایل دهه
 80را میتــوان یکی از بازههای برنامهســازی
جنســیتگرا در تلویزیون دانســت .شــاید
این مرزبندیهــای «فقط پســرانه» و «فقط
دخترانه» برای ما که داشــتیم جــوش بلوغ
میزدیم ،جذاب به نظــر میآمد ،برای همین
تلویزیون عاشق این خطکشیها بود و صفر تا
صد برنامههایش را جنســیتی میچید :یک
طرف مجری آقا برای برنامه پســران و طرف
دیگر مجری خانم برای برنامه دختران.
کمکم برنامهها با هم ادغام شــدند و دیگر
خبــری از تفکیک نبود .این بــار یک مجری
خانم در کنار یک مجری آقا قرار گرفت و هر
دو با هم از دغدغه جوانــان گفتند؛ نه صرفا
دغدغه پسران یا دغدغه دختران.
«دختــرا ســیب گالبانــد» نــام یکی از
برنامههــای گفتوگومحوری بــود که اوایل
دهــه  80با اجــرای نیلوفر امینیفر ،ســحر
رضوی و شیوا بلوریان پخش میشد.
این برنامه ویــژه دختران بــود و با ورژن
پســرانه خود در تلویزیون رقابــت میکرد.
برنامه «پسران ایرونی» هم برنامهای بود که
اجرای آن را جواد موالنیا بر عهده داشــت و
بر موج دخترانهها و پسرانهها سوار میشد و
پیش میرفت.
رویکرد جنسیتگرای این برنامهها تبدیل
به یک نوســتالژی در تلویزیون شده بود ،اما
حاال مژده لواســانی انگار به آن سالها و آن
سبک و ســیاق بازگشــته و تالش میکند با
ِ
رنــگ جنســیتی مخاطب
کلیشــههای پر
جذب کند .این برنامه انــگار متعلق به همان
گفتمان است و وابســته به همان انگارهها و
کلیشــهها؛ بیخبر از آنکه نسل جدید ،نسل
تفکیک نیســت؛ نســل خطکشــی و دیوار
نیست.
این نسل ،نســل بیپروایی و ریسک است و
از مرزبندیهای جنســیتی؛ آنقدر که دیگر
دکــور صورتی و لوگــوی صورتــی و لباس
صورتی نمیتواند دختران را برای شنیدن از
دنیای خودشان و پســران را برای شنیدن از
دنیای دختران مجاب کند!
نام برنامه لواسانی «کامال دخترونه» است.
این برنامه که بیشباهت با «حاال خورشید»
نیســت (!) ،با طرح ســوالهای جنســیتی،
مدام بــرای دختران صفــت تعریف میکند
و آن را در مقابل پســران قــرار میدهد :چرا
پســرا بیشــتر از دخترا از ازدواج میترسن؟
دخترا مدیرترن یا پســرا؟ دخترا بیشــتر غر
میزنن یا پسرا؟
تلویزیــون نشــان داده کــه با توســل به
انتخابهای جنســیتگرایی مثــل «کامال
دخترونه» به دنبــال مخاطبهایی از هردو
جنس است!
در واقــع ،رویکــرد جنســیتی برنامــه
جدید لواســانی در راســتای سیاســتهای
صداوسیماست .ما با تماشــای تلویزیون در
حســرت نگاه به «انســان» فارغ از جنسیت
میمانیم؛ چــرا که صداوســیما مکانی برای
جوالن کلیشههای جنسیتی است.

با هم داشــتیم و از خیلی از دغدغهها  و
حرفهای دلتان به عنــوان یک دختر
جوان صحبت کردید .آخرین ســوالم از
شما این اســت که دختر بودن چه حس و
حالی دارد؟
دختر کــه باشــی میتوانی جهــان را
لطیفتر و زیباتر بســازی .دختر که باشی
میتوانی آرزوهای رنگینی داشــته باشی و
به دنبالشــان بروی .من دنیای دخترانهام
را این شــکلی دیدم .امیدوارم به نقطهای
برسیم که باور کنیم این دختران هستند که
باید جامعه را بسازند.

