
هنر و سالمت 4
فریبا نادری در گفت وگو با »سالمت«:

مي خواهم طرفدارانم را به زندگي سالم ترغيب كنم

                 شماره هفتصدوبیست وسه  شش مهر نودوهشت

: واژه سالمت برای شما چه تعریفی دارد؟ و 
با توجه به شیوه زندگی ای که پیش گرفته اید آیا خود را 

فرد سالمی می دانید؟
سالمت به عقیده من برخورداری از یک جسم سالم است 
که قطعا با تغذیه سالم و ورزش به دست می آید؛ برای اینکه 
بتوانم زندگی سالم و طوالنی مدتی کنار عزیزانم داشته باشم 

سعی می کنم سالم بمانم.

: برای این سالم ماندن چه کارهایی انجام می دهید؟
یکی از این کارها رعایت رژیم غذایی است. متاسفانه دوران 
بارداری من تنها دورانی بود که به دلیل مشغله زیادی که داشتم 
رژیم غذایی نگرفتم و هرچه دلم می خواست می خوردم 
و به همین دلیل اضافه وزن زیادی حدودا 30 کیلوگرم 
پیدا کردم و حدود یک سال طول کشید تا به وزن ایده آل 
خودم برسم اما قبل و بعد از زایمان همیشه رژیم غذایی 
داشته ام، رژیمی که یا زیر نظر متخصص تغذیه بوده یا از 
طریق جستجو در گوگل از آن پیروی کرده ام و این جزیی 

از برنامه روزانه زندگی من است.

: به نظر نمی رسد به طور جدی اهل ورزش 
کردن باشید. چرا در صفحه اینستاگرام تان از لحظاتی 

که ورزش می کنید پست می گذارید؟
 ورزش جزیی از زندگی من است و من به این موضوع که 
عده ای به ورزش از دید سرگرمی نگاه می کنند اعتقادی ندارم. 
ورزش تفننی یعنی قدم زدن با دوستان و این ورزش نیست، 
بلکه گذران اوقات فراغت است. زمانی ورزش می کنیم 
که به طور منظم ساعاتی به این کار اختصاص بدهیم. من 
هفته ای 3ساعت ورزش می کنم. این ساعات را در طول 
هفته تقسیم می کنم و این زمان جدای از 2 ساعت ورزش 
والیبالی است که در هفته برای تیم هنرمندان اختصاص داده ام.
چهره  که  دیگری  افراد  و  همکارانم  و  من  نظرم  به 
شناخته شده تری به نسبت 80 میلیون ایرانی دارند اگر تنها 
با نمایش رفتارهای درست خود مانند ورزش کردن،  رسیدگی 
به پوست و نحوه درست لباس پوشیدن و حفاظت از سالمت 
فردی و روانی و... یک یا دونفر از افراد جامعه را مشتاق به 
انجام آنها کنند، توانسته اند رسالت خود را به انجام برسانند. 
اگر قرار باشد من نسبت به بقیه کمی متفاوت تر باشم اما 
حرکت مثبتی در جهت این تفاوت نکنم و بی تفاوت از 

مسائل بگذرم از بازیگری تنها برای 
کسب درآمد استفاده کرده ام و این کار 

بزرگی نیست اما اگر کنار این شغل بتوانم 
چند نفری که من را دوست دارند و مورد تقلید 

قرار می دهند را به زندگی درست ترغیب کنم کار 
خوبی کرده ام.

: برای حفظ سالمت پوست و زیبایی چه اقداماتی 
انجام می دهید؟

من معموال هر کاری الزم باشد برای حفظ زیبایی و سالمت 
پوستم انجام می دهم، هرکاری که پزشک معالج توصیه کند؛ 
کرم های مناسب پوستم را مصرف می کنم و پاک سازی پوست 
انجام می دهم و هر شب از ماسک های مختلف خانگی 
برای حفظ طراوت پوست استفاده می کنم؛ ماسک هایی با 
استفاده از خیار،  ماست و سفیده تخم مرغ. هر کاری که 
برای حفظ سالمت پوست نیاز باشد را انجام می دهم و از 
گفتن این موضوع ترسی ندارم، مانند خیلی از افرادی که از 
بیان این موضوع ابا دارند و تنها می گویند زیبایی ما خدادادی 
است برای من هم خدادای است اما اگر از آن مراقبت نکنم 
مانند آبی راکد لجن می گیرد بنابراین نیاز به مراقبت دارد.

: با انجام جراحی های زیبایی و کارهایی از 
قبیل تزریق ژل و بوتاکس موافق هستید؟

خدا را شکر چهره نازیبایی ندارم و مشکلی از این حیث 
ندارم که بخواهم از این کارها انجام بدهم. تا به حال تزریقی 
انجام نداده ام اما اگر روزی نیاز به انجام این کارها داشته 

باشم حتما این کار را می کنم.

: اضافه وزن داشتید. چرا حاضر نشدید جراحي 
کنید؟

بعد از زایمان حدود 30 کیلوگرم اضافه وزن داشتم و این 
افزایش وزن کمی نیست ولی برای کاهش وزن اولویتم 
را روی ورزش و رژیم گذاشتم و تصمیم داشتم اگر این 
اضافه وزن را کم نکنم، جراحی زیبایی انجام بدهم که خدا 

را شکر با همین روش ها به وزن ایده آل رسیدم.

: بازیگری در ردیف مشاغل سخت معرفی 
شده. آیا این حرفه تهدیدی برای سالمت بازیگر است؟

دلیل ساعات طوالنی این کار و اینکه زمان بندی خاصی به 
ندارد، به طوری که یک هفته از ساعت 6 صبح تا 7 بعدازظهر 
سرکار هستیم و هفته بعد از ساعت 7 بعدازظهر تا 7 صبح 
آفیش هستیم زندگی منظمی نداریم و به همین دلیل برنامه 
غذایی ما هم تغییر می کند؛ در هر پروژه از رستوران متفاوتی 
غذا تهیه می کنند، درنتیجه کیفیت غذایی که می خوریم مدام 
تغییر می کند و همه عوامل نه تنها بازیگران تحت تاثیر این 
قضایا قرار می گیرند و باید مراقب اوضاع سالمت خود 
باشند و اگر رعایت نکنند خیلی زود خسته و بیمار می شوند.

: شغل شما پراسترس است؟ 
بله، به شدت. به دلیل تعدد لوکیشن هایی که داریم و مکان های 
عجیب و غریبی که در آنها فیلمبرداری می کنیم با آدم های 
زیادی از اقشار مختلف روبرو هستیم؛ از غنی و فقیر گرفته 
تا پزشک و کارتن خواب که همه از لحاظ روانی بر ما و 
سایر عوامل تاثیر می گذارد و آسیب های روانی به دنبال 
دارد که در طوالنی مدت خود را نشان می دهد و کاری 
نمی توان کرد، جز اینکه  روی ذهنمان کار کنیم تا کمتر 
غصه و حسرت بخوریم. از طرفی، نگرانی های شغلی با 
اغلب بازیگران همراه است؛ اینکه اگر 6ماه به هر دلیلی 
سرکار نرویم، آیا بعد از آن به ما کار می دهند،  آیا اگر از 
کسانی که انتخاب بازیگر برعهده آنهاست، دور باشیم و 
ارتباط دیداری و کاری نداشته باشیم، باز هم به ما پیشنهاد 
کاری می شود و مسائلی از این قبیل استرس  زیادی به 
بازیگران انتقال می دهد. اینها موضوعاتی است که در حال 
حاضر با آنها دست به گریبان هستیم. آینده شغلی و نبود 
امنیت شغلی بحثی مجزاست و در حال حاضر جز بیمه 
بازیگری از طرف سازمان صدا و سیما هیچ حمایت و 

تضمینی برایمان وجود ندارد.

: از لحاظ مالی با مشکل مواجه نشده اید؟ اینکه 
دستمزدتان را به موقع پرداخت نکنند و یا حق تان را ندهند؟

در مورد فشارهای مالی خوشبختانه مشکلی نداشته و تا 
به حال با تهیه کننده بدقولی کار نکرده ام و تنها یک بار با 
یکی از تهیه کننده ها به مشکل مالی برخورد کردم که کارم 
به شکایت کشید و االن بعد از 4 سال ماهانه به صورت 

قسطی حق الزحمه ام را دریافت می کنم.

: شما رستورانی دارید که در آن غذاهای ایرانی 
سرو می کنید. از تجربه این کار بگویید.

از آنجا که کیفیت غذا برای من اهمیت زیادی دارد و همیشه 
دوست دارم به رستورانی بروم که کیفیتی مشابه غذاهای 
خانگی خودم داشته باشد، زمانی که این رستوران را راه اندازی 
کردیم تصمیم گرفتم یک آشپزخانه خانگی باشد. تصمیم 
گرفتیم در این رستوران غذاهای ایرانی سرو کنیم، به این دلیل 
که نه من و نه شرکایم به فست فود عالقه نداشتیم. البته این 
بد نیست که افراد دوست داشته باشند فست فود بخورند و 
غذاهای خارجی را امتحان کنند ولی ما این تصمیم را گرفتیم 
تا نسل جدید را با غذاهای قدیمی و سنتی آشنا کنیم چرا 
که این نسل کمتر این غذاها را امتحان کرده اند. به طور مثال 
وقتی در منوی غذای ما خوراک »گوشت و لوبیا« گذاشتیم 
برای یک دختر 18 ساله بسیار عجیب بود و تا به حال نشنیده 
بود و ما توضیح دادیم که این غذا یک غذای کاشانی است 
که ترکیبی از نخود و ماهیچه گوسفندی همراه شویدپلو و 
بسیار خوشمزه است و وقتی امتحان کرد بسیار لذت برد. 
درواقع این غذاها، برای نسل جدید عجیب و جدید هستند 
و برای نسل قدیمی نوستالژیک محسوب می شوند و به 
نوعی تداعی خاطرات می کند. از طرفی، درست است که 
غذاهای ایرانی به دلیل نحوه طبخی که دارند به صورتی 
که اغلب پر روغن هستند و سرخ می شوند خیلی سالم 
نیستند اما به دلیل استفاده از مواد اولیه سالم در ترکیباتشان 
و رعایت نکاتی در طبخ از فست فودهایی که با سوسیس 

و کالباس تهیه می شوند سالم تر هستند.

: به نظر شما فرهنگ غذایی ما ایرانی ها درست 
است؟

ما در کشور تنوع غذایی زیادی داریم و به هر شهری 
می رویم غذای مخصوص مرسوم است و ایراد ما این است 
که وابستگی زیادی به برنج داریم. به طور نمونه برای خود 
من بعد از بارداری که قصد رژیم گرفتن داشتم بسیار سخت 

بود که قورمه سبزی را بدون برنج بخورم ولی این کار را 
کردم. تصمیم گرفتم حتی گوشتی را که می پزم بدون دنبه 
باشد و سبزی را کمتر سرخ کردم تا غذای کم چرب و 
سالم تری بخورم. ما وابستگی زیادی به برنج داریم و این 
موضوع باعث چاقی بیشتر ما می شود و از آنجا که اهل 
ورزش هم نیستیم، طبیعی است که چاق شویم. البته این 
ورزش نکردن تماما تقصیر مردم نیست و به این دلیل که 
هوای ما آلوده است کمتر کسی رغبت می کند برای ورزش 

به خیابان برود.

: در رستوران زیاد حضور پیدا می کنید؟ هنرپیشه 
بودن شما تا چه میزان به استقبال بیشتر مشتریان از رستوران 

شما کمک کرده است؟
درواقع وقتی از اسم هنرپیشه ها و چهره ها در هر شغلی 
استفاده می شود، استقبال اولیه خوب است و مهم نگه داشتن 
مشتری و مشتری مداری است. جلب مشتری در حرفه 
رستوران داری با حفظ کیفیت غذا و خدماتی که به مشتریان 
داده می شود امکان پذیر می شود و برای مشتری یک بار دیدن 
به طور نمونه فریبا نادری در رستوران جذابیت دارد و اگر 
غذا بد باشد برای بار دوم نخواهد آمد و این موضوع را 
بدون اغراق می گویم که پیام هایی به این شکل از مشتریان 
سابق رستوران در صفحه اینستاگرامم دریافت می کنم که 
»خانم نادری میایم رستوران اما شما را نمی بینیم« و این 
برای من باعث خوشحالی است که افراد تنها برای دیدن 
من به رستورانم نمی آیند و غذای من اولویت بیشتری از 
معروفیت خودم دارد. ابتدای کار برای تبلیغ بیشتر حضور 
بیشتری در رستوران داشتم و خوشحال هستم از اینکه زمانی 
که من هم حضور ندارم مشتریان استقبال خوبی دارند و 

غذای ما را پسندیده اند.

: اگر پیشنهادی برای بازی در سریال و فیلمی 
با موضوع سالمت داشته باشید دوست دارید موضوع 

آن چه باشد؟
به نظرم ورزش زنان شاغل موضوع مهمی در حوزه سالمت 
است که باید به آن بیشتر پرداخته شود و اجباری برای 
زنانی باشد که کار می کنند و کمتر متوجه حفظ سالمت 
خود هستند و به نظر من پرداختن به هر موضوعی از طریق 

فیلم، سریال و تئاتر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

امروزه حریم خانواده و زندگی خصوصی در مقایسه با گذشته ای نه چندان 
دور معنای کمرنگی دارد چرا که صفحات شخصی افراد در فضاهای 
مجازی مانند اینستاگرام و... پر شده از تصاویر وقایع و اتفاقات روزمره 
زندگی افراد مختلف و تب این حضور به نحوی داغ است که گویی 
مسابقه ای برای به رخ کشیدن ظواهر زندگی و فعالیت های شخصی خانواده ها در کار 
است و نه تنها افراد عادی، بلکه بازیگران و چهره های ورزشی و هنری دیگر درگیر آن 
هستند. امروز به واسطه حضور برخی چهره ها در فضای مجازی و پست هایی که بیانگر 
رفتارهای شخصی،  مهمانی های خانوادگی و مراسم خصوصی آنهاست، اغلب افراد از کم 
وکیف روابط خصوصی و زندگی شخصی این قشر آگاه هستند که این موضوع می تواند 
جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. جنبه منفی این موضوع زمانی است که این چهره ها درگیر 
شایعات و برداشت های سطحی شده و مسیر کار و زندگی شخصی شان دستخوش تالطم و 
ناآرامی می شود. از طرف دیگر، از آنجا که بازیگران و چهره های مطرح به واسطه مقبولیت 
و جایگاه خاصی که میان مخاطبان خود دارند به نوعی نقش الگوپذیری دارند بیان رفتارها 
و عادات درست از سوی آنها می تواند در اشاعه رفتارهای فرهنگی، اجتماعی درست در 
جامعه موثر باشد که جنبه مثبت این حضور مجازی است. به طور نمونه در جریان زلزله 
کرمانشاه حضور چهره های مختلف در مناطق زلزله زده وکمک به هموطنان و نمود این 
حرکات انسان دوستانه در فضای مجازی تاثیر زیادی بر عملکرد افراد عادی در مواجهه با 
این مساله داشت. نمونه های زیاد دیگری از این نوع در واکنش به مسائل مختلف فردی و 

اجتماعی از سوی هنرمندان تاثیر خوبی بر سایر افراد جامعه داشته است. 
فریبا نادری، یکی از بازیگرانی است که مخاطبان او را از قاب تلویزیون می شناسند و این 
روزها با حضور در سریال »ستایش 3« مهمان خانه های عالقه مندانی است که کارهای او 

را دنبال می کنند. خانم بازیگر حضور فعالی در دنیای مجازی دارد و مخاطبانش هر روز 
شاهد فعالیت های روزمره او هستند؛ از فعالیت های ورزشی گرفته تا مراجعاتی که 

برای حفظ سالمت و زیبایی به کلینیک های درمانی دارد. او این تجربیات را 
با مخاطبانش به اشتراک می گذارد تا به گفته خود، تاثیر مثبتی بر زندگی آنها 

داشته باشد. با این بازیگر فعال و پرانرژی گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

بعد از بارداری كه قصد 
بسيار  داشتم  گرفتن  رژیم 

سخت بود كه قورمه سبزی را بدون 
برنج بخورم ولی این كار را كردم. تصميم گرفتم 

حتی گوشتی را كه می پزم بدون دنبه باشد و سبزی 
را كمتر سرخ كردم تا غذای كم چرب و سالم تری بخورم. 

ما وابستگی زیادی به برنج داریم و این موضوع 
باعث چاقی بيشتر ما می شود و از آنجا كه 

اهل ورزش هم نيستيم، طبيعی 
است كه چاق شویم

: به تازگی خبری درمورد ازکارافتادگی »ماندانا سوری« به دلیل بیماری 
ام اس در فضای مجازی منتشر شده. به نظر شما برای بازیگرانی که دچار بیماری 

و ازکارافتادگی می شوند چه باید کرد؟
به شخصه فکر می کردم ایشان ایران نیستند؛ به شدت طرفدار بازی او در قهوه 
تلخ بودم و حتی بازی و مدل صحبت کردنش را در منزل تقلید می کردم و خیلی 
دوستش دارم؛ وقتی این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم. به نظرم از فشار کار، 
استرس و کم خوابی و... به این بیماری رسید. درواقع، یکی از دالیل بروز ام اس فشار 
عصبی است که نشان می دهد ماندانا سوری اگرچه فرد خوشحالی نبوده، یک ایران 
را با بازی خوب خود خنداند و االن وقت آن است که وزارت بهداشت، سازمان 
صداوسیما و تمام کسانی که از جانب او به خوشحالی رسیده اند ادای دین کنند و 
تنها وظیفه این نیست که این پست را در اینستاگرام الیک کنند چرا که نیازمند نگاه 

دلسوزانه و مسووالنه تری است.
: واکنش های غیرمنصفانه ای در مورد این خبر دیده شد. عده ای گفتند 
بازیگران بسیاری داریم که به این بیماری مبتال هستند، چرا خبر بیماری ماندانا 

و  کرده  سروصدا  همه  این  سوری 
حتی عده ای گفتند بازیگرانی که 

ابراز  شخصی  صفحه های  در 
همدردی کرده اند چرا هزینه های 
او را متقبل نمی شوند؟ نظر شما 
درباره این صحبت ها چیست؟
هیچ کس نمی تواند در جایگاه 
قضاوت انسانی دیگر باشد و تا 

مادامی که با آدمی زندگی نکرده 
باشیم و از نزدیک دردهای کسی را 

لمس نکنیم نمی توانیم در مقام قضاوت 
باشیم. در پاسخ به افرادی که می گویند 

بازیگران نباید تنها ابراز همدردی کنند باید بگویم 
کار چرا همین افرادی که این نظر را دارند خود دست به 

نمی شوند و کمک نمی کنند. بازیگران بابت مشکلی که برای همکارشان پیش آمده 
دلسوزی می کنند و بقیه در جایگاهی نیستند که این نظر را بدهند.

: این روزها با سریال ستایش مهمان 
خانه های مردم هستید و نقشی منفی دارید. 

چطور توانستید از پس این نقش بربیایید؟
برای بازی در این نقش تالش زیادی کردم و از 
نویسنده و کارگردان آن کمک زیادی گرفتم. به 
نظرم برای هر بازیگری بازی در نقشی متفاوت 

از خود واقعی اش بسیار جذاب و نقطه عطفی 
در کارنامه بازیگری اوست. بازیگران اغلب مایل 

هستند تنوع نقش را تجربه کنند اما زمانی که انتخاب 
نمی شوند چاره ای ندارند.

: به نظر شما سریال ستایش به چه دلیل مخاطب پسند 
شد، به طوری که عوامل آن تصمیم گرفتند فصل سوم آن را بسازند؟

به نظر من قصه داربودن سریال و انتخاب درست شخصیت ها و نگارش و پرداخت قصه در این 
زمینه موثر بود و باعث شد کششی ایجاد کند تا نزدیک 150 قسمت از یک سریال ساخته شود.

به داد ماندانا برسيمقصه ستایش كشش دارد 
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