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آدمهاآدمها

»کامالدخترونه«تابلویجنسیتگرایصداوسیماست

یک عقبگرد 20ساله
امیر هاتفی نیا
روزنامهنگار

شــهروند| اواخــر دهــه 70 و اوایل دهه 
80 را می تــوان یکی از بازه های برنامه ســازی 
جنســیت گرا در تلویزیون دانســت. شــاید 
این مرزبندی هــای »فقط پســرانه« و »فقط 
دخترانه« برای ما که داشــتیم جــوش بلوغ 
می زدیم، جذاب به نظــر می آمد،  برای همین 
تلویزیون عاشق این خط کشی ها بود و صفر تا 
صد برنامه هایش را جنســیتی می چید: یک 
طرف مجری آقا برای برنامه پســران و طرف 

دیگر مجری خانم برای برنامه دختران.
 کم کم برنامه ها 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 گالب انــد« نــام یکی از 
برنامه هــای گفت وگومحوری بــود که اوایل 
دهــه 80 با اجــرای نیلوفر امینی فر، ســحر 

رضوی و شیوا بلوریان پخش می شد.
 این برنامه ویــژه دختران بــود و با ورژن 
پســرانه خود در تلویزیون رقابــت می کرد. 
برنامه »پسران ایرونی« هم برنامه ای بود که 
اجرای آن را جواد موالنیا بر عهده داشــت و 
بر موج دخترانه ها و پسرانه ها سوار می شد و 

پیش می رفت.
رویکرد جنسیت گرای این برنامه ها تبدیل 
به یک نوســتالژی در تلویزیون شده بود، اما 
حاال مژده لواســانی انگار به آن سال ها و آن 
سبک و ســیاق بازگشــته و تالش می کند با 
کلیشــه های پر رنــِگ جنســیتی مخاطب 
جذب کند. این برنامه انــگار متعلق به همان 
گفتمان است و وابســته به همان انگاره ها و 
کلیشــه ها؛ بی خبر از آنکه نسل جدید، نسل 
تفکیک نیســت؛ نســل خط کشــی و دیوار 

نیست. 
این نسل، نســل بی پروایی و ریسک است و 
از مرزبندی های جنســیتی؛ آنقدر که دیگر 
دکــور صورتی و لوگــوی صورتــی و لباس 
صورتی نمی تواند 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 بی شباهت با »حاال خورشید« 
نیســت )!(، با طرح ســوال های جنســیتی، 
مدام بــرای دختران صفــت تعریف می کند 
و آن را در مقابل پســران قــرار می دهد: چرا 
پســرا بیشــتر از دخترا از ازدواج می ترسن؟ 
دخترا مدیرترن یا پســرا؟ دخترا بیشــتر غر 

می زنن یا پسرا؟
تلویزیــون نشــان داده کــه با توســل به 
انتخاب های جنســیت گرایی مثــل »کامال 
دخترونه« به دنبــال مخاطب هایی از هردو 

جنس است!
 در واقــع، رویکــرد جنســیتی برنامــه 
جدید لواســانی در راســتای سیاســت های   
صداوسیماست. ما با تماشــای تلویزیون در 
حســرت نگاه به »انســان« فارغ از جنسیت 
می مانیم؛ چــرا که صداوســیما مکانی برای 

جوالن کلیشه های جنسیتی است.

قاب
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در چند سال اخیر که زندگی شخصی سلبریتی ها کانون توجه مردم قرار گرفته است بحث وضعیت اقتصادی  
مطلوب از آن دست حاشیه هایی  است که افراد مشهور را نشانه می گیرد. با این حال مژده لواسانی به عنوان یکی 
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.

 مژده لواســانی در برنامه سه ستاره که اسفند ماه 96 از شبکه ســوم سیما پخش شد توانست 
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 

او به عنوان مجری برتر انتخاب شد.

بچه  پولداری 
عیب است؟!

وقتی گوی رقابت 
به یک مجری دهه 

شصتی رسید
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حدود۸۵درصدازرانندگانی
با مرتبط تصادفات باعث که
هستند مرد میشوند، خواب
آنها سوم یک حدود و
دارند. سن ۳۰سال حداکثر

شما به خواب احساس اگر
مانند امنی مکان در داد دست
را خودرو جادهای پارکینگهای
متوقفکنیدوازتوقفدرشانه

بزرگراهخودداریکنید.

ازسهسالگیدررادیومشغولبهکارشدید.ایناتفاق
برایهرکودکینمیافتدوقطعازندگیمتفاوتیراتجربه
کردهاید؛چونظاهرامثلخیلیازهمسنوسالهایتان
کودکینکردید.مژدهلواسانیحاالبیستوهشتساله

شدهویکدخترجواناست؛جوانیمیکنید؟
بله؛ البته کودکی هم کردم اما شــاید نه به اندازه همه 
بچه ها. به  هر حال من از وقتی چشم باز کردم و حرف زدن 
یاد گرفتم در رادیو بودم و به مناسبات کاری گره خوردم. 
برای همین شــاید جنس نوجوانی و جوانــی من هم به 
نسبت خیلی از هم سن وساالن خودم متفاوت بوده است. 
وقتی کار احاطه ات می کند، قطعا نمی توانی خیلی جوانی 
کنی. حتی ســفرهای زندگی من با کارم چیده می شود؛ 
ولی با تأکید می گویم که بشدت از جوانی ام راضی هستم؛ 
هر چند ممکن اســت که به خاطر شرایط کاری ام جنس 

جوانی کردنم با خیلی از هم سن وساالن خودم فرق کند. 
جنسجوانیکردنشــماچهفرقیبــابقیهمیکند؛
منظورمایناستکهاصالذهنیتشماازجوانیکردن

چیست؟
من همه تالشــم را کردم که علی السویه زندگی نکنم! 
از معمولی بودن همیشه بیزار بودم؛ مثال نوشتن برای من 
یک نوع جوانی کردن اســت و برای همین دنیا را از زاویه 
دید خودم می نویسم. شاید خیلی کارها را نکرده باشم اما 
در همین محدوده ای که برایم مشــخص است، هر کاری 

کرده ام برای اینکه بی اثر نباشد.
مگربقیهچطورجوانیمیکنندیااصالسوالمایناست

کهشماچهکارهاییرانکردید؟
ببینید! من 16 سالم که بود، ســردبیر یک برنامه زنده 
رادیویی بودم. کدام دختر 16 ساله ای دغدغه اش محتوای 
برنامه رادیویی اســت؟! )می خندد(؛ مثال دخترخاله من 
متولد 74 است و وقتی خودم را با او مقایسه می کنم، فکر 

می کنم چه دنیای متفاوتی با من دارد.
بهطورمثــالدنیایمژدهلواســانیچــهتفاوتیبا

دخترخالهمتولدهفتادوچهاریاشدارد؟
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 می زنــد، آن یکی همکار فالن کار را 
علیه ات انجام می دهد! اتفاقاتــی که از کودکی همراه من 
بوده و برای همین است که اگر یک روز خودم بچه دار شوم 
و او بخواهد وارد کار من شــود، هرگز اجازه نمی دهم که 
تا قبل از رفتن به دانشــگاه وارد فضای هنر و رسانه شود! 
حتی دخترخاله ام هم دوست داشت که وارد کار من شود 
اما به او گفتم اول دانشــگاهت را برو بعدا اگر خواستی به 

این سمت بیا.
ظاهراازفضایکارتاندلگیرهستیدونامالیماتزیادی

دیدهاید.
بله کتمان نمی کنم؛ بسیار زیاد از آدم های فضای کارم 
دلگیر هســتم. برای همین است که فکر می کنم بیشتر از 
اینکه کار انرژی آدم را بگیرد، این آدم ها  و اتفاقات پیرامون 
هســتند که انرژی ات را می گیرند؛ یعنی اینکه مثال یک 
برنامه ای را اجرا می کنی و از مردم فیدبک خوب می گیری 
اما دردش اینجاست که بعدش باید 90 درصد انرژی ات را 
صرف این کنی که فالن خانم مجری چی گفت، آن یکی 

تهیه کننده چه جوری برنامه ات را زد.
فکرمیکنممنظورتانزیرآبزنیورقابتهایناسالم
استکهالبتهدربیشترمحیطهایکاریهموجوددارد.
اساساایناتفاقفقطبرایشمامیافتدیاکالاینفضا
برایهمههمکارانتانبهشکلهایمختلفوجوددارد؟

خدا نکند برنامه ای 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!
تابهحالحسکردیدکههمینآدمهاتوانستهاندشما

رابهمرزنابودیبرسانند؟

همه تالش شان را کردند اما نه اگر قرار بود نابود شوم که 
قطعا االن این جا نبودم! )می خندد( 

اینآســیبهاازطرفکدامهمکارانتانبیشتربوده
است؛خانمهایمجرییاآقایان؟

خیلی مرزبندی نــدارد. همان قدر 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 زن ها! البته بحث حسادت های مرسوم، 
کینه و خشم در هر کاری که آدم هایش خودشان را با هم 
مقایســه می کنند در همه محیط های کاری وجود دارد و 

تنها خاص فضای کاری ما نیست.
خانملواسانیگفتیددرسنشــانزدهسالگیسردبیر
بودید.همکارانتانیکدخترنوجوانرادراینجایگاه

جدیمیگرفتند؟
من از بچگی در رادیو بودم و در سن هفت، هشت سالگی 
برنامه اجرا می کردم؛ بنابراین در خود رادیو چون همه من 
را می شناختند کارم را قبول داشتند اما به  هر حال قبل از 
اینکه سردبیر شوم، خیلی ها به مدیر گروه مان می گفتند 
مطمئن هســتی می تواند برنامه زنده اجرا کند! اما خدا را 
شکر وقتی برنامه را شروع کردم، این قدر همه چیز خوب 

پیش رفت که همه من را پذیرفتند.
براییکدخترنوجوانکارکردندرفضاهاییمثلرادیو
وتلویزیونکهاساسابهخاطرشــهرتفضایرقابتی
ناسالمیدارد،سختبهنظرمیرسد.ازدختربودنتان
راضیهســتیدیااینکهگاهیبهخاطرجنسیتتانبا

سختیهایبیشتریروبهروشدید؟
من به طرز عجیبی دختربودن را دوســت دارم. شاید 
برای اینکــه خانواده ای دارم که بــرای یک دختر خیلی 
شــخصیت قایل می شوند و من همیشــه فکر کردم که 
چقدر خوب که من دختر هســتم اما بــه  هر حال خیلی 
وقت ها در کارم دچار محدودیت شــدم ولی همیشــه با 

این جریانات مبارزه کردم. شاید خیلی ها که از دور نگاه 
می کنند، فکر کنند که مژده لواســانی به خاطر شرایط 
ظاهری اش هر چیزی بخواهد به دست می آورد و بهترین 
برنامه ها مثل برنامه تحویل  ســال را هم به او می دهند تا 
اجرا کند! اما نه؛ نبایــد امروز من را دید. من یک دوره ای 
با خیلی چیزها مبــارزه کردم و االن حتی مژده  ســال 

گذشته هم نیستم.
چهتغییریکردهاید؟

من دختر شــکننده ای بودم اما در فضای بی رحم کار ما 
خیلی آبدیده شدم. من تک فرزند هستم و همیشه حمایت 
کامل عاطفی پدر و مادرم را داشــتم. فکر کنید با چنین 
شرایطی در محیط خانواده ات روبه رو هستی اما وقتی وارد 
فضای کاری می شوی، همه می خواهند نباشی! یعنی همه 
تالش می کنند که نباشی و من حساِس زودرنِج شکننده 
فکر می کنم که چه چیزهایی بر من گذشــته اما هنوز هم 

ایستادم!
دربینصحبتهایتــانچندباربهایــنموضوعکه
فضایکارشمافضایبیرحمیاســت،اشارهکردید؛
واکنششمانسبتبهقضاوتهاچیست؟آدمیهستید
کهجبــرانمیکنیدوجوابمیدهیدیانه،ســکوت

میکنید؟
یک وقت هایی کوچکترین حــرف دروغی که راجع به 
خودم می شنیدم، ســریع می رفتم با طرف دعوا می کردم 
اما االن یک جاهایی فکر می کنم آخرین ســنگر سکوت 
است و باید در برابر دروغ ها ســکوت کنم. راستش کاری 
از دستم برنمی آید؛ بنابراین سکوت می کنم و می گذرم و 
به خدا واگذار می کنم و معتقدم زمــان همه چیز را ثابت 

می کند.
اینتجربیاتبهچهقیمتیبرایمژدهلواسانیتمامشده

است؛ارزششرادارد؟
به قیمت رنج فراوان اما همه این ســال ها تجربیاتی به 

دست آوردم که خیلی من را بزرگ کرده است.

گفتوگوبا»مژدهلواسانی«بهعنوانیکیازمجریانیکه
خانوادهثروتمندیدارد

بهنازمقدســی|قرارمصاحبهمنبا
»مژدهلواسانی«یکقرارکامالدخترانه
بــود.بعدازظهریکعصرتابســتانی
ســرباالییخیابانراباالرفتمودرست
رأسســاعت4بعدازظهراودرمقابل
خانهشانمنتظرمایســتادهبود.باهم
راهیکافهایدرهماننزدیکیهاشدیم
ودرگوشهایدنجنشستیمتاهمهچیز
براییکگپوگفتدرســتوحسابی
مهیاباشــد.مژدهلواسانیمجریرادیو
وتلویزیــونکهاینروزهــادرمقابل
شبکه دخترونه« »کامال برنامه دوربین
ســومجنجالبهپاکردهحــاالدراین
ســویدوربینحرفهایدیگریدارد.
ازسختیهایکاروقضاوتهاورقبایی
کههرروزبهفکرنابودکردنشبودهاند
تازندگیدخترانهوبهترینتفریحاتش
حرفزدیــم.ازاینکهفالنخانممجری
یافالنتهیهکنندهبرنامهچشمدیدنش
راندارنــدوهرباریکــهبرنامههای
مژدهلواســانیموردتوجهقراربگیرند
رقبایشتالشمیکنندتانابودشکنند؛
اینگفتوگوکهدر3بخشانجامشــد
گوشهایاززندگیودغدغههایمجری
جوانتلویزیوندراینســویدوربین

است.

خانملواسانیاالنبرنامه»کامالدخترونه«رادر
شبکهســوماجرامیکنیدودرواقعاینگفتوگو
همبههمینبهانهرقمخورد.راستشنقدیکهبه
برنامهشماوارداست،مسألهتفکیکجنسیتیو
نشاندادنبرتریزنانبهمرداناست؛خودتاناین

نقدهاراقبولدارید؟
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 نمی شود 
که روح حاکم بر این برنامه جنســیت زده اســت! 
ما آمدیم کــه از دخترانی بگوییــم و به دخترانی 
اعتمادبه نفــس دهیــم که حدودا 10، 15  ســال 
اســت که تلویزیون برای شــان برنامه نســاخته 
اســت. من حتما همه تالشــم را  می کنــم که از 
دختران ســرزمینم مثال دختری کــه در یکی از 
شهرستان های کشور برنامه را می بیند و بعد به من 
پیام می دهد که برنامه ات باعث شد اعتماد به نفس 

بگیرم، حمایت کنم.

نقدیکهبهشماشدهمشخصاایناستکهدریکی
ازبرنامههاسوالنظرسنجیتاناینبودهکهدختران
مدیرانبهتریهستندیاپسران؟یااینکهکالدر
برنامهاینشعارکهدخترهاازپسرهابهترهستندرا

میدهید.
اینها فقط به صورت شوخی مطرح شد؛ مثال در 
یک برنامه ای بحث این بود که می گویند رانندگی 
دخترها بد اســت و من توضیح دادم که رانندگی 
ما بد نیســت فقط دخترها آدم هــای محتاط تری 
هســتند. من ایــن بحث هــا را جنســیت زدگی 
نمی دانم. همه اینها شــوخی های مرسومی است 
که بر اساس اش کلی فیلم ســینمایی و استند آپ 
ســاخته شده اســت! همه ســوژه ها و بحث ها در 
برنامه کامال دخترونه باورهای عامه اســت که ما 
فقط مطرحش می کنیم. 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 70 ساخته 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 نمی توانیــم منکر این باورهای 
جنســیت زده ای که وجــود دارد، شــویم! حاال 
اینکه من می آیم در برنامــه ام می گویم به نظرتان 
دخترها مدیران بهتری می شــوند یا پسرها دلیل 

بر برتری جنســیتی نیســت؛ چون تــه همه این 
بحث ها می خواهیم به این نتیجه برســیم که اینها 
اصال جنسیت پذیر نیســت. بنابراین فکر می کنم 
منتقدان نباید تنها چند ثانیه اول برنامه ام را ببیند 
و براســاس یک ســوالی که مطرح می شود، کل 

برنامه را زیر سوال ببرند.
بحثجنسیتوبرنامهکامالدخترونهپیشآمد؛
مژدهلواسانیفمینیستاستیافمینیستنیست؟

ببینید! من همیشه گفته ام به جای زن محوری 
و مردمحــوری به خانواده محــوری روی بیاوریم. 
طبــق تحقیقاتی که حتی مــا در برنامه هم اعالم 
کردیم، قشری از دختران جامعه بشدت از کمبود 
اعتماد بــه نفس رنــج می برند. معلوم اســت که 
وقتی من برنامــه ای را برای دختران اجرا می کنم، 
دوست دارم مخاطبانم از حرفی که می زنم انگیزه 
بگیرند. این به این معنی نیســت که من پشــت 
تریبون می گویم دختران بهتر از پســران هستند، 
بنابراین من اصال فمینیست نیستم. نگاه من کامال 
حمایتی است و حس می کنم خیلی بیشتر از اینها 
باید دختران سرزمینم را حمایت کرد برای اینکه 

خودشان را باور کنند.
حسمیکنــمدراجرایتانکمیمحافظهکارانه
انتقادمیکنید؛درستاست؟یعنییکجوریکهنه

سیخبسوزدنهکباب!
اتفاقا برنامه کامال دخترونه نســبت به اجراهای 
قبلی من خیلی جســورانه تر است، البته هیچ وقت 
هم برنامه ای را محافظه کارانه به معنی مرسومش 
اجرا نکرده ام. معموال حرفی را می زنم و پافشــاری 
می کنم که فکر می کنم درســت اســت، حتی به 
قیمت اینکــه بعضی وقت ها تذکر هــم گرفته ام، 
اما به هر حال ممکن اســت روی موضوعی خیلی 
پافشاری نکنم، چون اساسا شــوآف قهرمان بازی 
را ندارم و اگر حس کنم موضوعی درســت نیست، 

مطرحش نمی کنم.
معموالآقایانمجرینسبتبهخانمهایمجری
بیشتربرنامههایانتقادیوچالشیاجرامیکنند؛
مثلآقایانرشــیدپوریافرزادحسنیکهاستاد
انتقاداتصریحوبیپرواهستند.میخواهمبدانم
آنطرفماجراچهاتفاقیافتادهکهخانمهاکمتر
چنینبرنامههاییرااجرامیکنند؟چیزیبهشما

دیکتهمیشود؟
من احساســم این اســت کــه شــاید خیلی از 
بی پروایی های آقایان را اصال خود خانم ها ندارند، 
اما به هر حــال هیچ وقت هیچ چیزی به من دیکته 
نشــده اســت. البته یک طرف ماجــرا هم مردم 
هستند یعنی همان قدر 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 می افتد خودشــان 
بازتاب منفی نشــان می دهند! 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 برنمی تابند، اما این موضوع برای 

مجریان مرد وجود ندارد.
بنابراینازپیامکهــاوکامنتهاییکهدریافت
میکنیدقطعاآماریازدخترانودغدغههایشانبه
دستآوردهاید.واقعادغدغهدختراننقاطمختلف

کشورچیست؟
راســتش دغدغه هــای دختران خیلــی با هم 
متفاوت اســت. ما در پیامک های مان یک صفر تا 
صدی داریم کــه واقعا عجیب اســت. یعنی هنوز 
برای ما از شهرســتان های کشور پیامک می آید از 

تبعیض بین دختر و پســر در خانواده تا دختران 
تهرانی که دغدغه شــان ورود به استادیوم یا مثال 

شرایط خوابگاه های دانشجویی است.
گروهسنیآنهاچیست؟

اکثرا دختران 16 تا 25 سال هستند.
مخاطبانتــانازچهطریقیباشــمادرتماس

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 دایرکت هایم را 
می خوانم. ممکن است طول بکشد و مثال یک آخر 
هفته فرصت کنم به پیام ها ســر بزنم، اما معموال 
آخــر هفته ها وقــت می گذارم و تک تک شــان را 

می خوانم.
بله،اتفاقاصفحهاینستاگرامشــمارادیدهامو
معموالهمزیادپستواســتوریمیگذارید.ولی
زمانیکهفیسبوکرویبورسبود،شماهیچوقت
دراینشــبکهاجتماعیفعالنبودید.چهشدکه
حاالخودتانیکیازکاربرانپروپاقرصشبکههای

مجازیشدید؟
من هیچ وقت مخالف  فیس بــوک نبودم، فقط 
می گفتم من عضوش  نیســتم. نمی دانم شاید آن 
دوره خیلی اهل فضای مجازی نبودم ولی از زمانی 
که گوشی های هوشمند به زندگی همه مردم وارد 

شد، من هم به این موضوع عالقه مند شدم.
چهقشریدراینستاگرامشمارادنبالمیکنند؟

قطعا اکثریت شان دختران هستند. اتفاقا به یک 
نمونه آماری جالبی از دنبال کنندگانم رســیده ام؛ 
عده ای که یک سری رفتارها را در من برنمی تابند 
و حتی در لحظه به من دایرکت می دهند و انتقاد 

می کنند.
مثالچهانتقادیبهشمادارند؟

مثــال اگر یک عکــس از رفتن به فالن جشــن 
بگــذارم، می دانم که کدام 

فالوورهایــم دوســت 
ندارنــد کــه مــن 

در ایــن جشــن 
کرده  شــرکت 
باشــم و کدام 
فالوورهایم هم 
با این موضوع 

مشــکلی 
)با  ندارند. 

خنده(
خانم 

لواسانی،معتقدیدکهدرطولاینسالهابرنامههای
مختلفراباهدفاثرگذاریاجــراکردهاید.فکر
میکنیدچقدربرنامههایتانتاثیرگذاربودهاست؟

ببینید! ما یک ســری بازخــورد از پیامک ها و 
کامنت ها داریم؛ مخصوصــا پیام هایی که از طرف 
دخترهای ساکن شهرســتان های ایران مستقیما 
به من می رسد. متاســفانه دوستان منتقد در نظر 
نمی گیرند که ایران فقط تهران نیســت و تهران 
فقط ونک به باال نیســت. دختران ایرانی در نقاط 
مختلف کشــور دغدغه های متفاوتــی دارند. در 
نظر بگیرید که هنوز دخترانی هســتند که به من 
پیامک می دهند و می گویند پدرشــان نمی گذارد 
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 عمده ای نداشته باشد 
هم قطعا اثرگذار نیست! حتی اگر برنامه های من 

روی دو نفر تاثیر گذاشته باشد، برایم کافی است.
آخرشچهمیشود؟منظورمبرنامهکامالدخترونه
است.میخواهیدبهچیزیبرسید؟اصالبرنامهته

دارد؟
ما در فصل نخســت یعنی 100 قسمت نخست 
برنامــه، تالش مــان بر این اســت که با نــگاه به 
آســیب های اجتماعی دختران جامعه و پیگیری 
آنها، خبرهایــی را که مربوط به زنــان و دختران 
جامعه اســت، اطالع رســانی کنیم. از این مهمتر 
روند برنامه است که قرار نیست ما الگو بدهیم، قرار 
است دخترانی از دل جامعه بیایند و زندگی شان را 
تعریف کنند و میهمان های مان هم آدم های خیلی 
عجیبی نیســتند؛ همه دخترانی هســتند که با 
شرایط سخت کنار آمده اند و از دغدغه ها و پستی 

و بلندی های کار و زندگی شان حرف می زنند. 
موافقیدکهموازیبــابرنامهکامالدخترونه،یک

برنامهکامالپسرانههمساختهشود؟
ببینید! معتقدم که همین االن اغلب برنامه های 
تلویزیونی جنس مردانه دارد. چرا تا حاال کسی 
نگفته بود که اتفاقا در همین شبکه سه پخش 
فوتبال و ورزش های این چنینی بیشتر برای 
پسرهاســت. چرا حاال که در رسانه ملی با 
بیســت وچندتا شــبکه یــک برنامه 30 
دقیقه ای برای دختران ساخته ایم، همه 
فکــر کرده اند که چه اتفاقــی افتاده و 
قرار اســت تفکیک جنسیتی کنیم! 
معتقــدم اینها کنار هم هســتند 
که معنا می گیرنــد و همان قدر 
کــه در برنامــه عصرگاهــی 
یک شــبکه در مورد مسأله 
زده  حــرف  ســربازی 
می شــود، من هــم باید 
صبــح در برنامه خودم 
راجع به خوابگاه های 
دختــران که فاجعه 

است، حرف بزنم.

خانملواسانی،شماحقوقخواندهاید.
میخواهیدیــکروزوکیلشــویدو

درحوزهزنانکارکنید؟
بله،منیکپدروکیلدارمکهاساســا
وکالتهرپروندهایراقبولمیکندبهجز
پروندههایطالق.منهمهمیشــهدوست
داشــتمبهنوعیدرحوزهزنــانکارکنم
وبــهخانمهاییکهازحقوحقوقشــان

مطلعنیســتند،حداقلمشــاورهبدهمو
راهنماییشانکنم.

اگــروکیــلشــویدازمجریگری
خداحافظیمیکنید؟

قطعاجدانمیشــوم،امــاکمرنگتر
میشوم.ببینید!منبرایفاصله15تا20
ســالگیزندگیامیکتصوریازرادیوو
کارمداشتمکهخوشبختانهبهخواستهام

رسیدم.برای20تا30سالگیامهمتصورم
همیــنقدمهابودکهبهســهمخودمدر
تلویزیونبامردمارتباطبیشــتریپیدا
کردم،اماصادقانهبگویــمکهبرایدهه
30تــا40زندگیامقراراســتتمرکزم
بیشــتررویوکالتباشد؛خیلیبیشتراز

تلویزیون.
تفریحدخترانهشماچیست؟

منهمهزندگــیامبهلحــاظتفریحدر
چندچیزخالصهشــده؛یکیسفراستکه
عاشقشهستموتقریباهرجاییکهدوست
داشــتهامرادیدهام،بنابراینخیلیسفر

میکنم؛خیلیکتابمیخوانموخیلیبرای
خودممینویســم.فیلمهمزیادمیبینمو
بهتئاتروکنسرتهمزیادمیروم.درواقع
تفریحمنهمهکارهایفرهنگیاســتکه

میشودانجامداد.)میخندد(
راستشســفرکردن،کتابخواندنو
فیلمدیدنوخالصهایننــوعتفریحها
یکســریجوابهایکلیشــهایاست
کهمعمــوالهمهدرمصاحبههایشــان
تفریــح از میخواهــم میگوینــد.
نامتعارفتریاهیجانانگیزتریکهممکن

استانجامدهید،بگویید.

خیابانگردی عاشــق خودم زمانی یک
ورانندگــیبــودم.اینیکــیازبهترین
تفریحهایمنبودولیبهمروراینقدرکار
درگیرمکردهاســتکهحتیرانندگیهم
خســتهاممیکند،ولیهنوزمثلیکبچه
کوچولوازکشــفدنیایتازهلذتمیبرم.
منهنوزوقتییککوچهجذابدرخیابان
ولیعصرمیبینمازشوقبغضمیکنم،چون
کالخیلیاحساساتیهستمنسبتبهشهر،
نسبتبهتهران،نسبتبهخیابانولیعصر.

)میخندد(
کدامخیابانهایــااتوبانهارابرایدور

زدنباخودروانتخابمیکنی؟
خیابــانخواســتنیمنکــهحتیدر
کتابمهمیکمتنیبرایشنوشــتهاموبه
خواستنیترینومحبوبترینخیابانجهان
تقدیمکردم،خیابانولیعصراست.مخصوصا
شبکهمیشودوچراغهایچنارهاروشن
استوتاانتهایشکهبهتجریشمیرسی،به
نظرزیباترینخیاباناست.حتیقدمزدندر
پیادهروهایشتارسیدنبهامامزادهصالح
وزیــارتکردنوبرگشــتنحالمراخوب

میکند.
خانملواســانی،گپوگفتدخترانهای

باهمداشــتیموازخیلیازدغدغههاو
حرفهایدلتانبهعنــوانیکدختر
جوانصحبتکردید.آخرینســوالماز
شماایناســتکهدختربودنچهحسو

حالیدارد؟
دخترکــهباشــیمیتوانیجهــانرا
لطیفتروزیباتربســازی.دخترکهباشی
میتوانیآرزوهایرنگینیداشــتهباشیو
بهدنبالشــانبروی.مندنیایدخترانهام
رااینشــکلیدیدم.امیدوارمبهنقطهای
برسیمکهباورکنیمایندخترانهستندکه

بایدجامعهرابسازند.

 جنس جوانی کردنم با خیلی از 
هم سن وساالن خودم فرق می کند

 اگر یک روز خودم بچه دار شوم و 
او بخواهد وارد کار من شود، هرگز 

اجازه نمی دهم که تا قبل از رفتن 
به دانشگاه وارد فضای هنر و رسانه 

شود
 بسیار زیاد از آدم های فضای کارم 
دلگیر هستم،  اگر احساس کنند که 
فالن مجری امروز اجرای اش خوب 

بود و دیده شد، تمام است برای 
اینکه تصمیم بگیرند نابودت کنند!

 همان قدر که من از بهترین 
همکاران خانمم که دوستان درجه 

یک من بودند، ضربه خوردم از 
بسیاری از آقایان همکارم هم 

آسیب دیدم
 برنامه کامال دخترونه نسبت به 

اجراهای قبلی من خیلی جسورانه تر 
است

 احساسم این است که شاید خیلی 
از بی پروایی های آقایان را اصال خود 

خانم ها ندارند
 اگر یک عکس از رفتن به فالن 
جشن بگذارم، می دانم که کدام 

فالوورهایم دوست ندارند
 من یک پدر وکیل دارم که اساسا 
وکالت هر پرونده ای را قبول می کند 

به جز پرونده های طالق
 دختر که باشی می توانی جهان را 
لطیف تر و زیباتر بسازی. دختر که 

باشی می توانی آرزوهای رنگینی 
داشته باشی و به دنبال شان بروی

 برای دهه 30 تا 40 زندگی ام قرار 
است تمرکزم بیشتر روی وکالت 

باشد؛ خیلی بیشتر از تلویزیون

 ماشین سواری و خیابانگردی
در ولیعصر تفریح مورد عالقه من است

اگر مجری زن بخندد، مردم برنمی تابند

همان قدر 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 می افتد خودشان 
بازتاب منفی نشان می دهند! 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 برنمی تابند، 
اما این موضوع برای مجریان مرد 

وجود ندارد

چرا همه فکر کردند 
می خواهیم تفکیک 
جنسیتی کنیم؟
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