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هنر و سالمت

شماره هفتصد بیستونه دی نودوهفت

عاشق پلو و کباب هستم

كم نيستند هنرپيشههايي كه در يك دوره زماني اضافه
وزن پيدا كردهاند ،چهرههايي كه با باال رفتن سنشان،
وزنشان هم باالتر رفته ،مثل مردم عادي .آنهايي هم كه
كمترمراقبكيلوهاياضافهشانبودهاند،بيشتردچارچاقي
ميشوند اما بعضي از چهرهها به دلیل گرفتن يك نقش،
مجبورند به اين كار هستند .يكي از بازیگرانی که برای
بازی در یک فیلم مجبور به افزایش ناگهانی وزن خود
شد ،کامبیز دیرباز است .او برای بازی در فیلم «خاکستر و
برف» و ایفای نقش فردی  15سال از خودش بزرگتر،
مجبور به افزایش وزن  15تا 18کیلوگرمی شد .هرچند
این افزایش وزن و اقداماتی که برای رسیدن به آن انجام
داد ،امروز خاطره جذاب و دلنشینی برای اوست چرا که
عاشق غذا خوردن است اما به گفته خود ديرباز ،سختی
کارازجاییشروعشدکهتصمیمگرفتاین 15کیلوگرم
را کم كند و به وزن سابقش بازگردد.

برنج و کباب نقطه ضعفهای من

شايد روزي كه به دیرباز اين نقش را پيشنهاد دادند و از
خواستندكهغذايبيشتريبخوردتاچاقشود،خوشحال
هم شده چرا كه عالقه زيادي به غذا دارد« :برای بازی در
فیلم «خاکستر و برف» تصمیم گرفتم در مدت کوتاهی
وزنم را به شکل قابلتوجهی افزایش بدهم ،روزهاي اول
یعنی زمانی که فقط به فکر چاق شدن بودم ،كار راحت
بود .هم استعداد چاقی دارم و هم از غذا خوردن خوشم
ميآيد .بهتر است بگويم در نظر من لذتبخشترین کار
دنیا ،غذا خوردن است اما مشکل از جایی شروع شد که
تصمیم گرفتم این وزن را کم کنم ».ديرباز براي باال بردن
وزنش ،غذاهايي را خورده كه دوست دارد« :خیلی اهل
مصرف زیاد غذاهای فستفودی و چرب نیستم .اینکه
بگویم دیوانهوار پیتزا را دوست دارم ،درست نيست اما
من شمالی هستم و شمالیها هم عاشق برنج .اگر یک
وعده غذایی برنج نخورم ،انگار چیزی نخوردهام .برنج

هم که فوقالعاده چاقکننده است اما چه کنم که نقطه
ضعف من برنج و کباب است».
ديرباز حتي براي اينكه وزنش را باال برود ،نيازي نديده
با متخصص تغذيه مشورت كند« :براي چاق شدن كار
خاصی نکردم و حتی زیر نظر پزشک تغذیه هم نبودم.
فقط بیوقفه زياد غذا ميخوردم .به این دلیل که استعداد
چاق شدن هم دارم ،سختی زیادی نکشیدم اما اگر کسی
این استعداد را نداشته باشد ،به راحتی نمیتواند در يك
ماه  15کیلوگرم افزایش وزن داشته باشد .بيشترين مواد
غذایی که در چاق شدن من تاثیر زيادي داشت ،برنج
و نوشابه بود ».در روزهايي كه ديرباز بايد چاق ميشد،
خوششانس بود كه در شهر خوشآبوهوا زندگي
ميكرد« :در آن مقطع زماني به خاطر اداره آموزشگاه
بازیگریام رشت زندگی میکردم و این فیلم(خاکستر
و برف) هم بندر انزلی فیلمبرداری میشد .آب و هوای
خوب و غذاهای لذیذی که دراین منطقه هست ،كمك
كرد به راحتی وزن اضافه کنم .معموال بیشتر از  3وعده
غذاییداشتم.شدهبوددريكروز 5-6بارغذامیخوردم.
در اين شرايط بود كه در مدت كوتاه يک ماهه ،توانستم
به  118کیلوگرم برسم .البته زمانی که شروع به افزایش
وزنم کردم ،نسبت به فرمول قد و وزن ،وزنم بیشتر بود؛
قد من  183سانتیمتر و وزنم  96کیلوگرم بود و حدود
 15تا  18کیلوگرم هم اضافه کردم».

ديگر چاق نميشوم

ديرباز هم چاقشدن را سخت ميداند و هم الغر
شدن را« :از نظر من که استعداد چاقی دارم ،چاق شدن
راحتتر از الغر شدن است .همکاران دیگرم را دیدهام
که بايد در مدت كوتاهي با رژیمهای سخت وزنشان
را افزايش ميدادند ولي نشدند .شرایط سوختوساز
بدنشان به شکلی است که قادر به این کار نیستند .در
اصل هم چاق شدن و هم الغر شدن دشوار است چرا
که باید مراقب خورد و خوراک خود باشيم .از طرفی
هم استعداد بیش از حد به چاقی آزاردهنده است و هم
بیاستعدادی در این زمینه».
كمتر بازيگري حاضر ميشود به خاطر بازي در يك
نقش چاق شود .ديرباز دليل اين امتناع را توضيح ميدهد:
«کار دشواري است .همین االن اگر به من مجدد پیشنهاد
شود برای بازی در نقشی بايد چاق شوم ،شاید خیلی
سخت بپذیرم و اصال هم طرف آن نروم .صحبت در
این باره راحت است ولی اینکه بعد از افزایش وزن
برای برگشت به وزن قبلی مجبور شوی وعدههای
غذاییات را حذف کنی و از مصرف غذاها و موادی

چهرههاي معروف هاليوودي هم كه اضافه وزن داشتهاند،
كم نبودهاند .جورج کلونی براي بازي در فيلم سيريانا 13
كيلوگرم چاق شد يا رابرت دنيرو كه براي بازي در فيلم
گاو خشمگين  27كيلوگرم وزنش را افزايش داد .دنيرو با
اين كار دچار مشكالت پوستي و تنفسي شد ولي براي اين
فيلم اسكار و گلدنگلوب گرفت .رايان گاسلينگ هم براي
بازي در فيلم استخوانهاي دوستداشتني ،با خوردن بستني
 28كيلوگرم وزنش را افزايش داد اما كارگردان فيلم ،نقشي
را كه قرار بود به او بدهد ،نداد .بردلي كوپر براي بازي در
فيلم تكتيرانداز  18كيلوگرم چاق شد.

حامد بهداد در بیمارستان

میان چهرههای ایرانی هم هستند بازیگرانی که به
واسطه بازی در نقشی خاص مجبور به تغییر وزن
ناگهانی خود شدند« .حامد بهداد» برای بازی در
فیلم«چه خوبه که برگشتی» ساخته «داریوش
مهرجویی» بايد  20كيلوگرم وزنش را افزايش ميداد .او فقط

که دوست داری چشمپوشی کنی ،کار سادهای نیست
اما به هرحال من انجامش دادم».

بازی در میکائیل انگیزهای برای الغری

ديرباز براي بازي در نقش ديگري وزن كم كرده ،بازي در
سریال«میکائیل».جالباستكهميگويداينافزايشوزن
خيلي اذيتش نكرده« :مشکلی برایم به وجود نیامد ،حتي
این کار فوقالعاده برایم جذاب و خوب بود .البته میدانم
که این موضوع در طول زمان ممکن است آسیبهای
جدی به بدن وارد کند و ارگانهایی مانند قلب را به خطر
بیندازد اما به دلیل اینکه مدت آن طوالنی نبود ،مشکالت
جدی برایم ایجاد نکرد .تنها مشکالتی که پیش آمد این
بود که لباسهایم دیگر اندازهام نمیشد و در درجه بعدی
طیف نقشهایی که به من پیشنهاد ميكردند ،کمتر شد.
پشت سرهم نقشها را ازدست میدادم تا اینکه نقشی
به من پیشنهاد شد که خيلي دوست داشتم؛ نقش سرگرد
پلیسی به نام «میکائیل» .بازی در این نقش انگیزهای برای
کاهش وزن من شد ،در حدي كه در مدت یک سال تا
شروع فیلمبرداری توانستم  27کیلوگرم وزن کم کنم.
با دشواری خودم را به وزن  95کیلوگرم رساندم و به
دلیل اینکه از قبل هم اضافه وزن مختصری داشتم باید
 7کیلوگرم ديگر کم میکردم تا به وزن دوران بازی در
فیلم «اخراجیها» که از نظر خودم وزن بسیار ایدهالم
بود ،برسانم ،اما متاسفانه بیشتر از آن نتوانستم الغر شوم
و هنوز روی وزن  95کیلوگرم ماندهام».

دو وعده غذا میخورم

ديرباز براي كم كردن اين  27كيلوگرم هم نه رژيم داشته
و نه تحتنظر پزشك« :من حتی زمانی هم که تصمیم
به کاهش وزن گرفتم ،از رژیم خاصی پیروی نکردم و
زیرنظرمتخصصنبودماماازتجربیاتاطرافیانماستفاده
کردم .این را میدانستم که کار اصولی این است که در
بازه زمانی نسبتا طوالنی باید وزن كم كنم تا پوست بدن
و خصوصا صورت شل نشود و نيفتد .من در مدت 15
ماه حدود  27کیلوگرم وزن کم کردم .برنامهام اين بود
كه در روز فقط دو وعده غذا بخورم؛ صبحانه را حدود
ساعت  11صبح و ناهار را ساعت  5عصر میخوردم،
با اين كار میلی برای وعده شام نداشتم .اگر يك شب
دیر وقت میخوابیدم ،به جای غذا ساالد ميخوردم .كنار
كم كردن وعدههای غذا ،ورزش هم ميكردم .يك روز
درميان شنا ميكردم ،در طول هفته واليبال و فوتبال هم
بازي ميكردم ».ديرباز با اينكه خودش زير نظر پزشك
افزايش و كاهش وزن نداشته،به بقيه توصيه ميكند حتما

بازی به قیمت جان

توانست  20كيلوگرم چاق شود ولي همين هم برايش دردسرساز
شد .او سر صحنه فيلمبرداري از حال رفت و به خاطر افت فشار
راهي بيمارستان شد.

كيانيان چاق خوب

رضا کیانیان هم قبل از اينكه بهمن فرمانآرا پيشنهاد
بازي در فیلم«خانهای روی آب» را به او بدهد،
تناسب اندام داشت اما بازي در اين فيلم كيانيان
را به اجبار  20کیلوگرم چاقتر كرد .كيانيان در
اين فيلم نقش دكتر سپيدبخت را بازي كرد ،نقش مرد جاافتاده و
چاق .بازي كيانيان در اين فيلم به يادماندني بود.

نرگس محمدی ،چاق پير

شايد براي زنان بازيگر كه بيشتر از همه مراقب
تناسباندامشان هستند ،قبول اينكه چاق شوند،
سختتر باشد اما به هر حال بودهاند زناني كه
براي بازي در يك نقش چاق شدهاند .يكي از

با پزشك مشورت كنند« :من رژیمم را زیرنظر پزشک
متخصص نگرفتم اما این را میدانم که قطعا هر کاری
را اگر به دست کاردان بسپاریم ،خیلی بهتر است و رژیم
غذاییکهزیرنظرمتخصصباشدعوارضکمتریدارد».

در هفته  7بار فوتبال بازی میکردم

بازيگر بودن مصایب ديگري هم دارد كه روي سالمت
تاثير منفي ميگذارد .ديرباز عالقه زيادي به ورزش دارد
اما در شرايط فعلي ورزش كردن برايش خيلي راحت
نيست« :ورزش جای مشخصی در زندگی روزمره من
داشت و امروز هم که سنم باالتر رفته این موضوع برایم
اهمیت زیادی دارد 40 .سالگی را كه رد میکني ،زنگ
خطری به صدا درميآيد كه بيشتر بايد مراقب سالمتت
باشي .از  40سال به باال ديگر بدن چاالکی گذشته را
ندارد ،من سابق هفتهای  7بار آن هم در دو سانس پشت
هم فوتبال بازی میکردم و بعد از آن هم به استخر میرفتم
اما االن نه وقت این کار را دارم و نه از لحاظ فیزیکی
توانش را .ما بازيگران معموال طی روز  12ساعت آفیش
هستیمو2-3ساعتیهمبرایرفتوآمدوقتميگذاريم،
به خاطر همين زمان كافي براي ورزش كردن نداريم».
موضوع ديگري كه سالمت بازيگران را به خطر مياندازد،
ساعتخوابوبيداريآنهاست.ديربازميگويد«:خوابو
بیداریمامنظمنیستواینموضوعضربهبزرگیبهسالمت
ما میزند .در ساعتهايي كه مردم از خواب برمیخیزند
و صبحانه میخورند ،تازه ما در حال خوردن شام هستیم
و براي خوابيدن آماده ميشويم .شببیداری و ساعات
نامناسب خوردن غذا همراه استرس شدید کار در به خطر
انداختن سالمت ما نقش زيادي دارند .بازیگری به شدت
حرفه پراسترسی است؛ چه در مواقعی که سرکار هستیم و
چه در مواقعی که بیکار و در حال انتخاب نقشها ،مورد
دوم استرس بیشتری نسبت به مورد اول دارد».

اولویت من فرزندم ،نه بازیگری

با همه اين سختيها و با وجود به خطر افتادن سالمت،
خيليها دوست دارند بازيگر باشند اما واقعا بازيگري
ارزش دارد ،كسي بخواهد سالمتش را به خطر بيندازد؟
ديربازجوابميدهد«:تاقبلازاینکهبچهدارشوم،جوابم
به این پرسش مثبت و اولویت من بازیگری بود و برای
این حرفه هر خطری را به جان میخریدم اما االن اولویت
من فرزندم است و سعی میکنم بیشتر مراقب سالمت
خودم باشم تا سالم بمانم و بتوانم به خوبی بزرگش
کنم .نسبت به قبل محتاطتر شدهام و کارها را با گزینش
بیشتری انتخاب میکنم».

معروفترين اين زنان نرگس محمدي است كه چاق شدن او را
بيشتر مردم به چشم ديدند .در سريال ستايش  2او براي بازي نقش
پيريهاي ستايش مجبور شد چاق شود ،اينكه چند كيلوگرم چاق
شده ،مشخص نيست ولي براي ستايش  3بايد خودش را در اين
وزن نگه دارد.

چهرههایی که الغر شدند

بازیگران زیادی بودهاند كه سالهای اخیر موفق
شدهاند براي ايفاي نقش وزن كم كنند .بين فيلمهايي
كه اين روزها اكران شده ،باران كوثري براي فيلم
«عرق سرد» 21 ،كيلوگرم وزن كم كرده .محسن
تنابنده هم براي بازي در سريال پايتخت در  3هفته  11كيلوگرم
وزن كرده بود ،به همين دلیل دچار مشكالت گوارشي شد .بعضي
از بازيگران نه براي بازي در نقش خاص كه براي رسيدن به تناسب
اندام وزن كردهاند ،نمونهاش شهره لرستانی است كه  40كيلوگرم
الغر شده ،يا نعيمه نظامدوست و بهاره رهنما كه با جراحي الغر
شدهاند.

يا

در دنياي امروزي كه همه به فكر
داشتن اندام متناسب هستند ،تصور
اعظم
صفایی
اينكه كسي بخواهد چاق شود،
سخت است .اين چاق شدن براي
كسانيكهكمبودوزندارند،قابلقبولاستاماچطور
ميشود از يكي انتظار داشت براي اينكه ظاهر و
شخصيت جديدي پيدا كند ،چاق شود؟ چاق و الغر
شدنهاازسختيهايكاربازيگراناست.شايدبرايما
كه سر ثانيه شبكههاي تلويزيون را باالوپايين ميكنيم
تا فيلم باب ميلمان را ببينيم ،بازیگری حرفه سادهای
باشد؛ نقشی را انتخاب و مقابل دوربین و در قالب آن
شخصيت بازي ميكني یا روی صحنه تئاتر ،هنرت را
نشان ميدهي اما واقعيت اينقدر ساده نيست .بازيگران
براي اينكه شخصيت داستان فيلم را بازي كنند ،به
اجبار بايد تغييراتي در چهره و فيزيكشان ايجاد كنند.
گاهی با گریمی ساده و پوشيدن لباسهاي متفاوت
شخصيت فيلم ساخته ميشود اما در بعضي از نقشها
كار سخت است .براي بعضي از نقشها بازيگران
مجبورند كاهش يا افزايش وزن زيادي داشته باشند.
اين تغيرات ناگهاني در وزن به نظر ساده نميآيد.
كساني كه با اضافه يا كمبود وزن درگير هستند،
اين سختي را بهتر درك ميكنند .به همان اندازه كه
كاهش وزن در مدت كوتاه راحت نيست ،افزايش
وزن هم سخت است .البته تنها مشكل اين كاهش و
افزايش وزن ،سختي كار نيست ،عوارضي هم هست
كه بازيگران بعد از آن دچارش ميشوند .كارشناسان
تغذيه و پزشكان هميشه توصيه ميكنند هر گونه تغییر
در وزن ،اعم از چاقی یا الغری باید تدريجي باشد
ت به خطر نيفتد .حمالت قلبی-عروقی ،باال
تا سالم 
رفتن کلسترول و قند خون از جمله عوارضی است
که به دنبال افزایش وزن سریع ،سالمت بازیگران
را تهدید میکند .کاهش وزن در مدتی کوتاه ،خطر
ابتال به افت شدید فشارخون ،کاهش حجم عضالنی
بدن و نقص عملکرد سیستم ایمنی را باال میبرد.
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افزایش وزن باید علمی باشد
در موضوع افزایش وزن ،اولین نکتهاي كه بايد مورد
توجه قرار بگيرد ،اين است كه آیا افزایش وزن به دلیل
کمبود وزن است یا به دلیل بازی برای نقشی خاص.
درمورد دوم که موضوع مورد بحث ماست ،حفظ
سالمت بازیگر اهمیت ویژهای دارد و برای دستیابی به
این منظور بهتر است رژیم غذایی زیر نظر پزشک باشد.
امروزه معموال افزایش و کاهش وزن به شکلی خودسرانه
انجام میشود و این اقدام خارج از مبانی علمی ،سالمت
افراد را تهدید میکند بنابراین توصیه میشود قبل از
تصمیم به افزایش و کاهش وزن ،تمامی جوانب آن
در نظر گرفته شود .در مورد بازیگران این مساله وجود
دارد که اغلب این افراد از کسانی هستند که سنین رشد
اولیه خود را پشت سر گذاشته و عمدتا در سنین
 20تا  25سال به باال قرار دارند و افزایش وزن در
آنها بیشتر از طریق افزایش چربی است و نه افزایش
عضله .این چربیها ميتوانند سالمت فرد را به خطر
بيندازند .افزایش وزن باید کنترل شود و حتیاالمکان
روی عضالت انجام گیرد تا زمانی که فرد تصمیم به
برگشت به وزن اولیه گرفت ،این کار دشوار نباشد.
ش وزن زیادی پیدا ميكند و این
گاهی بازیگر افزای 
اضافه وزن هم عمدتا از نوع چربی است و زمانی که
قصد برگشت به وزن اولیه را دارد ،دچار مشکل شده
و سالمت او تهدید میشود.
حال به چه دلیل سالمت تهدید میشود؟ به این دلیل
که اگر این افزایش وزن صرفا از نوع چربی باشد
خودبهخود خطر ابتال به انواع بیماریهای مزمن مانند
«پرفشاری خون»« ،دیابت» و بیماریهای «قلبی عروقی»
را باال میبرد .حتی بیماریهای التهابی مثل «آرتریت
روماتوئید» و «دردهای مفاصل» ایجاد میکنند و خطر
ابتال به انواع «سرطان» را افزایش میدهند.
از طرفی ،اگر چربی افزایشیافته در قسمت مرکزی و
اطراف شکم باشد ،خطر چندبرابر میشود ،درحالی که
اگر این افزایش وزن در پاها باشد شاید خطر چندانی
نداشته باشد .افزایش وزن در قسمت شکم و اندامهای
احشایی مانند کبد ،قلب و کلیه خطر ابتال به بیماریها را
افزایش ميدهد و بسیاری از هورمونهایی که سالمت
بدن را تهدید میکنند ،بر اثر انباشت چربی در این نواحی
تشدید و ترشح میشوند .بنابراین توصیه میشود این
افزایش وزنها با نگاهی علمی و مدیریتشده انجام
شود تا خطری هنرپیشهها و افراد دیگر را تهدید نکند.
از آنجا که هنرمندان الگوهای یک جامعه هستند ،قطعا
وضعیتسالمتآنهابیشترموردتوجهاستوبیتوجهی
به حفظ سالمت از جانب آنها الگوی رفتاری بدی برای
جامعه میسازد اما رژیم غذای مناسب برای این کار
چه رژیمی است؟ برای ارائه برنامه غذایی مناسب به
این افراد ،در درجه اول باید وضعیت سالمت ،ژنتیک،
سوابق پزشکی فرد و خانواده او بررسی شود چرا كه
در برخی از خانوادهها خطر ابتال به بیماریهایی مانند
«دیابت»«،بیماریهایقلبی-عروقی»و«پرفشاریخون»
باالست و در چنین شرایطی به هیچ وجه صالح نیست
افزایش وزنی اتفاق بيفتد .اگر فرد و خانواده او هیچ
گونه سابقهای در بروز بیماریهای مزمن نداشت ه باشند و
آزمایشهانشاندهندهوضعیتمطلوبچربیووضعیت
قندی مناسب باشد ،با رعایت استانداردهای خاص رژیم
غذایی به گونهای که افزایش وزن کنترل شود و بیشتر
در عضلهها باشد ،میتوان خطر را به شدت کاهش داد.
زمانی که فرد خواهان برگشت به وزن اولیه است ،ابتدا
باید پیشینه وزنی او بررسی شود ،به این صورت که
ممکن است در اصل هیچ گونه افزایش وزنی نداشته
باشد و صالح نباشد به وزن قبلی برگردد .در بعضي
از افراد هم افزایش وزن در آنها بیشتر در عضله است
و با بررسی عضالت متوجه میشویم این افزایش
وزن نهتنها خطری به دنبال ندارد ،بلکه ممکن است
مفید هم باشد.
در شرایطی که عمده افزایش وزن از نوع چربی باشد
و در معاینه هم مشخص شود فرد در معرض خطرات
بافت چربی قرار گرفته ،طبیعی است خطر بیماریهایی
مثل بیماریهای قند خون و چربیخون باال میرود .در
این شرایط باید رژیمی در نظر گرفته شود که اصطالحا
«انقالبی» نباشد؛ یعنی سریع و ناگهانی نباشد و به
طورمتوسط تنها در ماه 2تا  4کیلوگرم کاهش وزن به
همراه داشته باشد تا فرد باتوجه به وزنی که اضافه
کرده بتواند در عرض چند ماه به حالت اولیه برگردد.
عوارض افزایش وزن صرفا در مراحل اولیه نمایان
نمیشود و در بیشتر مواقع ممکن است این عوارض
عالمتی نداشته باشند ،به طور مثال ممکن است کبد
چرب شود اما بیعالمت باشد یا چربیخون مشکل
پیدا کرده باشد اما خود را نشان ندهد.
برخی از افراد گمان میکنند به این دلیل که در 2-3
ماهه اخیر بعد از افزایش وزنشان مشکلی پیدا نکردهاند،
پس هیچ وقت دچار عارض ه نخواهند شد ،درحالی که
اثر مخرب اضافه وزن مربوط به آینده نزدیک نیست،
بلکه اثر آن ماندگار و طوالنیمدت خواهد بود چرا
که بدن را وارد فازهای التهابی ،عدم تعادل ،افزایش
رادیکالهای آزاد و عوارضی از این قبیل میکند .بنابراین
عدم احساس ناراحتی از جانب فرد به معنی نبود مشکل
نخواهد بود .گاهی اوقات عامل سن هم در این زمینه
دخیل است و انتظار نمیرود در سنین پایین عوامل
خطر سالمت ظاهر شوند.
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