
آبان ماه بود که ملیکا شریفی نیا عکسی از خودش در اینستاگرام گذاشت و خبر 
داد که در طول یک سال اخیر توانسته نزدیک به 20 کیلوگرم وزن کم کند. این 
خبر بهانه ای شد تا در »چهره و سالمت« این هفته سراغ او برویم و از چند و 
چون ماجرای کاهش وزنش و رژیم غذایی اش بپرسیم. ملیکا شریفی نیا بازیگری 
است که به قول خودش،  از کودکی، یعنی از 3سالگی، این حرفه را تجربه کرده است. بازی 
در فیلم های »اشباح« و »مهمان  مامان« مهرجویی از کارهای به یاد ماندنی اوست. با گفت وگوی 

او با »سالمت« همراه شوید.
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: به عنوان اولین سوال، دوست دارم بدانم 
دنیای یک کودک که سینما از همان ابتدای زندگی 

با او بوده، چگونه است؟ 
همان طور که اشاره کردید، از 3 سالگی، زندگی من با 
سینما عجین شده است. بیشتر اوقات سرکار می رفتم 
و حتی در روز تولدم مشغول کار بودم و بعد از آن و 
از 9 سالگی نقاشی را شروع کردم. یکی از بزرگ ترین 
مشغله های کاری من نقاشی است. تمام کودکی من در 
سینما و نقاشی خالصه شده است؛ در بچگی توانستم 
در سینما تجربه های خوبی کسب کنم، با جامعه در 
ارتباط باشم، سفر بروم، مسوولیت کار را قبول کنم و 
این تجربه ها برایم جذاب بود. به هرحال کودکی جالب 

و دوست داشتنی ای را تجربه کردم.
: خودتان دوست داشتید بازیگر شوید؟ 

بازیگری یکی از آرزو هایم نبوده، به دلیل اینکه بیشتر 
برای من یک شغل خانوادگی بود که پدر و مادرم کار 
می کردند و برای خودم که با کارگردان و بازیگران بزرگ 
همکاری داشتم، تجربه خوبی بود. بازیگری حکم یک 
شغل برایم بوده است. آرزوی من همیشه نقاشی بوده 
و در این زمینه هم فعالیت دارم، اما بازیگری هم برای 

من دوست داشتنی است چراکه با آن بزرگ شدم. 
: شما استعداد نقاشی را از والدینتان گرفتید. 

درست است؟ 
بله، اما خودم هم نقاشی را عاشقانه دوست داشتم، 
پدرم، دایی و خاله ام نقاشی می کردند و به  همین دلیل 
عالقه مند شدم. حدود 20 سال است که این کار را 
انجام می دهم و این هنر را با استادان بزرگی دنبال 
کردم. همیشه دوست داشتم اگر شهرتی کسب کنم، 

به دلیل نقاشی ام باشد، نه بازیگری. 
داستان  سراغ  برویم  خب،   :

رژیمتان؛ قصه از کجا شروع شد؟ 
از خیلی وقت پیش به فکر کم کردن 
وزن بودم اما نمی شد. شنیده بودم 
بعد از 30سالگی کم کردن وزن کار 
دشواری است. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم هر طور شده، وزنم را پایین 
بیاورم و سال گذشته وقتی شمع تولدم 
را فوت می کردم، به خودم قول دادم که 
هر طور شده، وزنم را کم کنم و خدا را شکر 
توانستم در عرض 7ماه 20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی 
خوشحالم چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم.

: رژیمتان چه بود؟ 
ابتدا 15کیلوگرم به واسطه یک رژیم اینترنتی کم کردم 
و بعد 5کیلوگرم باقیمانده را نزد متخصص تغذیه رفتم 
و به کمک ایشان توانستم وزنم را پایین تر بیاورم ولی 

واقعا 5کیلوگرم آخر دیگر برایم نفسگیر شده بود.
: حاال از وزنی که دارید راضی هستید؟ 

راضی ام، اما دوست دارم 3کیلوگرم دیگر هم کم کنم.
: بیشتر چه موادی به عنوان وعده های غذایی 

مصرف می کردید؟ 
در خانه فقط ساالد و نان و پنیر می خوردم و تازه 
حاال دارم تنها یک روز در هفته رژیمم را می شکنم و 
موادی می خورم که دوست دارم، اما باز هم خیلی کم 

و به صورت محدود.
هم وحشت  به30سالگی  ورود  از  آیا   :

داشتید؟ 
نه، اصال. برعکس، من باالرفتن سن را خیلی دوست 
دارم چون نشان دهنده تجربه و پخته تر شدن آدمی است. 
: وقتی این رژیم را شروع کردید، دچار 

ضعف اعصاب یا بی حوصلگی نشدید؟ 
چرا، خیلی بی حوصله شده بودم و شرایط برایم سخت 
بود. به همین دلیل سعی کردم با دوستانم بیشتر رفت 
و آمد کنم اما به آنها گفتم، در صورتی می توانم با شما 
رفت وآمد داشته باشم که رژیم را هم نشکنم و آنها 

هم با من همکاری کردند.
: نظر خانواده تان در این مورد چه بود؟ 

خیلی خوشحال بودند و تشویقم می کردند. پدرم که 
اصال باورش نمی شد چون او همیشه به من می گفت: 
»خودت را الغر کن« ولی خب نمی توانستم. در مدتی 
که رژیم داشتم، مادرم نزدیک به 2ماه به سفر رفتند و 
من را ندیدند و من در طول این مدت می گفتم برایم 
لباس با سایز کوچک بخرد و وقتی ایشان از سفر آمدند 
و من را دیدند، باورشان نمی شد و با کلی خوشحالی 
گفتند: »من به تو ایمان داشتم که می توانی و خوشحالم 

که حاال تمام لباس هایت اندازه ات می شود.«
روی  چقدر  مساله  این  می کنید  فکر   :

نقش هایتان اثر می گذارد؟ 
قطعا بی تاثیر نیست. البته من به دلیل گرفتن نقش این 
کار را نکردم، اما حاال خوشحالم که به دلیل چاقی 
حداقل نقشی را هم از دست نخواهم داد و این مساله 

برای من خیلی باارزش است.
: کال ارتباطتان با غذا چگونه است؟ 

ارتباط خیلی خوبی داشتم، ولی حاال دیگر غذا برایم 
هوس انگیز نیست. من همیشه عاشقانه غذا خوردن 
را دوست داشتم. فست فود را هم همین طور. قبال 
دیوانه وار سس و غذاهای پرحجم می خوردم ولی 

حاال دیگر غذا برایم مانند قبل نیست.
: خودتان هم اهل آشپزی هستید؟ 

بله، اما بیشتر دوست دارم برای بقیه غذا درست کنم 
و ضمنا اصال آدم تنوع طلبی در مورد غذا نیستم؛ یعنی 
حاضر نیستم در رستوران غذاهای جدید را امتحان کنم 

و همیشه همان قدیمی ها را می خورم.
: آدم خوشبختی هستید؟ 

بله، خیلی زیاد! همین که سالم هستم و خانواده خوبی 

دارم، راضی ام. به نظر من خوشبختی یعنی دیدن همین 
چیزهای کوچک. نباید برای به دست آوردن خوشبختی 

دنبال چیزهای خیلی بزرگ باشیم.
: یک پیشنهاد برای اینکه حال روانی مان 

خوب شود؟ 
کافی است به داشته هایمان فکر کنیم ، نه نداشته هایمان. 
مادرم )آزیتا حاجیان( به من یاد داده که همیشه به 
پایین دست خودم نگاه کنم تا قدر داشته هایم را بیشتر 
بدانم. به نظر من خوشبختی ربطی به پول و امکانات 
ندارد. آدم باید حالش خوب باشد. باید سعی کنیم در 
لحظه زندگی کنیم و به فکر گذشته یا آینده نباشیم، 
ضمنا اگر چیزی را از دست دادیم حتما جایگزین های 
بهتری برایش داریم، پس غصه خوردن معنایی ندارد.

: وقتی دلتان می گیرد، چه می کنید؟ 
می روم پیش مامانم، با دوستانم حرف می زنم، کتاب 
می خوانم  و... باالخره یک جوری حواسم را پرت می کنم.

: غار تنهایی تان کجاست؟ 
بوم نقاشی ام، کشیدن نقاشی خیلی برایم جذاب است.

: حسی که امروز دارید را چگونه به تصویر 
می کشید؟ 

قبال یک گم گشتگی بزرگی داشتم که توانستم با آن 
کنار بیایم. شاید یک دریا بکشم که توفان سنگینی را 
پشت سر گذاشته است. به هرحال، از خودم خیلی 

راضی ام که توانستم این توفان را مهار کنم.
: شما در خانواده ای رشد کردید که فضای 
خاصی داشت و احتماال زیاد با هم بودن را تجربه 

نمی کردید، آن هم به دلیل نوع کار والدینتان؟ 
برایم  این شیوه زندگی  البته  بله، همین طور است. 
به گونه ای جذاب بود و باعث شد که من خیلی زود 

بزرگ شوم و تجربه های متفاوتی به دست آورم. 
: مثال آخرین سفر دسته جمعی تان را یادتان 

هست؟ 
ما خیلی دسته جمعی به سفر نرفتیم چون هر بار یکی 
از ما سر کار بوده، اما چند وقت پیش، بعد از 12سال، 
توانستم همراه مهراوه )خواهرم( و مادرم )آزیتا حاجیان( 

به سفر بروم که خیلی برایم لذت بخش بود.
: ارتباطتان با مهراوه چگونه است؟ 

خیلی با هم ارتباط دوستانه و خوبی داریم و در کارهایمان 

به شدت همدیگر را حمایت و تشویق می کنیم.
: یادتان هست که خط قرمزهای تربیتی تان 

چه بود؟ 
بله، یکی از مواردی که برای ما خط قرمز بود، دروغ 
گفتن بود. به همین دلیل من حاال اصال آدم دروغگویی 
نیستم و بعد اینکه والدینم همیشه سعی می کردند خودمان 
مشکالتمان را حل کنیم، مثال اگر با مهراوه دعوا می کردیم، 
آنها اصال دخالت نمی کردند و همیشه غیرمستقیم ما را 
هدایت می کردند، مثال پیشنهاد خواندن یک کتاب یا 
تماشای یک فیلم را به ما می دادند. به هرحال دوست  

داشتند خودمان را رشد بدهیم.
: چه چیزهایی را در گذشته جا گذاشته اید؟ 
فکر می کنم بیشتر از همه لطافتم را. در حال حاضر 
خیلی آدم سختی شده ام و کمتر انعطاف پذیری در من 
هست، حتی می توانم بگویم کمی هم بی رحم شده ام و 
نسبت به همه چیز یک گارد وحشتناک دارم. به هرحال 
دلم برای آن ملیکای خالق و باحوصله تنگ شده است.

: چرا؟ 
هر زندگی ای فراز و نشیب های خودش را دارد. من 
خیلی آدم رهایی بودم و امروز دیگر آن رهایی را ندارم. 

: آیا تراپی کرده اید؟ 
بله، یک دوره  تراپی کردم و به نظرم خیلی هم کار 
خوبی است و همه آدم ها باید این کار را بکنند ولی 
متاسفانه دیگر این کار را ادامه ندادم چون تمرکزم 
روی موارد دیگری بود و حاال خیلی دوست دارم 
دوباره این کار را شروع کنم اما در عین حال این را 
هم بگویم که خودم هم زیاد با خودم حرف می زنم 

چون به انرژی کلمات خیلی اعتقاد دارم. 
: بزرگ ترین ترستان در زندگی چیست؟ 
خب من ترس های زیادی دارم که نمی توانم همه آنها 
را بازگو کنم، اما از آسانسور و سرنگ خیلی می ترسم 

و اساسا فضاهای بسته. 
: به چه موسیقی ای عالقه دارید؟ 

 موسیقی راک و سنتی مدرن را دوست دارم. 
: مطالعه چطور؟ 

به نظرم یکی از بهترین بخش های زندگی هر کسی باید 
مطالعه باشد. وقتی سرکار هستم، کتاب می خوانم یا در این 
اینترنت مطلبی را مطالعه می کنم. اگر نتوانم کتاب بخوانم، 
خیلی ناراحت می شوم چراکه از بچگی با کتاب همراه 
 بودم. یکی از باید های زندگی  ام است. اگر کسی مطالعه 
نکند، نمی فهمم یعنی چه؟ مطالعه به جهان بینی آدم 

کمک می کند. 
: به سینما می روید؟ 

جمعی و گروهی به سینما می روم. خیلی زیاد فیلم می بینم 
و در جریان بهترین فیلم ها و سریال های جهان هستم. 

: حاصل زندگی تان در یک جمله؟ 
در یک کلمه: معجزه! زندگی معجزه خداست.

 محبوبه 
ریاستی

ملیکاشریفینیاازکاهشوزن20کیلوگرمیاشمیگوید

رژیم ملیکا
شنیده بودم بعد از 30سالگی کم کردن 
وزن کار دشواری است. سال گذشته وقتی 
شمع کیک تولدم را فوت می کردم، به 
خودم قول دادم هر طور شده، وزنم را کم 
کنم و خدا را شکر توانستم در عرض 7ماه 
20کیلوگرم کم کنم و حاال خیلی خوشحالم 
چون توانستم خودم را به خودم ثابت کنم
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