سرکی به دنیای جذاب و خطرناک حرفه بدلکاری
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دوبخوانیـــد ســان،
.
«ارشااقدسی»بدلکارنامآشنایایرانی،چندیپیشموفقبهدریافتدیپلمآکادمیک
بدلکاری هالیوود شد .این مدرک ،معتبرترین مدرک جهان در زمینه بدلکاری و
باالترینرتبهایاستکهیکبدلکارمیتواندکسبکند.بازیگرانمطرحیهمچون
«جکیچان»و«آرنولدشوارتزنگر»نیزپیشازاینموفقبهکسباینمدرکشدهاند.
درگپوگفتیصمیمانهبااو،رایجترینسواالترادربارهحوزهفعالیتشپرسیدهایــم.

مرجان دهقان

مــــشــــاهــــده ســـکـــانـــسهـــای
هیجا نانگیز و خطرناک فیلم ها
یک شغل
و سریا لهای ایرانی و خارجی،
بــرای ما به عنوان مخاطب ،این
سوال را به همراه دارد که آیا خود
بازیگران در این موقعیتها نقشآفرینی می کنند؟
البته برخی بازیگران در دنیا ،به دلیل ایفای نقش در
صحنه های پرخطر فیلمهای شان ،شهرت بسیاری
به دست آورده اند اما این فقط مربوط به تعداد کمی
اســت .بیشتر بازیگران ،به طور معمول از پذیرش
نقشآفرینی در صحنههای خطرناک سر باز می زنند
و یک فرد آموزش دیده و حرفه ای ،جای بازیگر اصلی
را در بخش هایی از فیلم می گیرد و در این صحنهها
بازی می کند؛ شخصی که «بدلکــار» خوانده میشود.
اماپیشینهبدلکاریبهقبلازصنعتفیلمسازیبرمی
گردد .حرفهای که در پرونده امروز زندگیسالم قصد
داریم تصویر کامل تری از آن را به شما نشان دهیم.
پس با ما همراه باشید تا سرکی بکشیـم به دنیای
جذاب ،خطرناک و هیجانانگیز بدلکاری.

میخواستم تارزان بشوم!

سیر بدلکاری در دنیا؛ از آکروبات در سیرک تا یک هنـرتخصصی
اولین بدلکاران دنیا ،هنرمندان دوره گــرد سیرک ها بودند.
بازان از کودکی آموزشدیده که از راه
ژیمناستیک کاران و آکروبات
ِ
ِ
حرکات نمایشی ،کسب درآمد می کردند .این شکل از
اجرا و ارائه
بدلکاری ،اسامی بومی منحصر به فردی داشت و از جمله در فرانسه
«کاسکادیور»نامیدهشد.کمیبعداینواژهباتغییراتیبهزبانآلمانی
وهلندیراهیافت«.بدلکاری»عنوانرسمیترحرکاتنمایشیبودکه
ازقرن 19میالدیعمومیتیافت.شخصیبهنام"بوفالوبین"درسال
 1883میالدینمونهاولیهایننمایشهارادرغربوحشیاجراکرد
کهتاسال 1913میالدیادامهیافت.غربوحشیبهشمالآمریکاو
اروپای قدیم گفته می شود و همان نمای فیلم های ژانر وسترن است
کهدرذهنماحکشدهاست.ایننمایشهاشاملجنگهایشبیه
سازیشدهباشلیکگلولهبودونسخه ِفیکغربوحشیبهشمارمی
آمد.دراواخرقرن 19واوایلقرن 20میالدی،کمکمدرسرتاسراروپا
تئاترهای شمشیربازی با حضور بازیگرانی که به شکل باورپذیری به
رویهمشمشیرمیکشیدند،بهوجودآمد.
اولیندستمزدبابتاولینبدلکاریحرفهای

 ۳شهریور 1397

فناوری،مکملبدلکاری

امــروزه فناوریهای رایانه ای و مدرن ،به کمک بدلکارها آمده اند
و جایگزین بالقوه آن ها به شمار می آیند .پــردازش های رایانه ای
جای بخشی از بدلکاری در فیلم ها را گرفته است و با پیشرفت روز
افزون فناوری ،آینده بدلکاری نیز تغییر خواهد کرد .اما همچنان
این بدلکاران هستند که نقش مهمی در بهبود کیفیت فیلم ها ایفا
می کنند .اما متاسفانه این شاخه هنری هنوز جایگاه خود را در
جشنواره های رسمی پیدا نکرده است .این خالء باعث شد در سال
 2015میالدیبدلکارانفیلمهایآمریکاییپسازسالها،بهدلیل
نداشتن جایگاه و عنوان در میان جوایز اسکار ،مقابل آکادمی اسکار
تجمعواعتراضکنند.بدلکارانمعتقدند،اسکارآنهادربخش
جوایز به رسمیت شناخته نمی شود چون عده ای نگران
کمشدنجاذبهبازیگراندربینمردمهستند.فارغاز
اسکار،ازجملهجوایزمعتبرویژهبدلکاریدردنیا،می
توان به جایزه «کریستال اوارد» اشاره کرد که «مهسا
احمدی»بهعنواناولینبدلکارزنایرانیموفقبهدریافت
آنشدهاست.مهسااحمدیدانشآموختهرشتهتربیتبدنی
واکنونعضوفعالانجمنبدلکارانهالیووداست.

بدلکاریدرایران،هنوزیکصنعتنوپاست.درسالهاینهچندان
دور ،سینمای ایران به بدلکاران اهمیتی نمی داد و به طور معمول از
این قشر با عنوان «کتک خورها» یاد می شد .شاید یکی از مهمترین
اتفاقات اخیر سینمای ایران ،ورود هنر و تخصص بدلکاری توسط
تعدادی از فن آموزان این رشته از جمله مرحوم «پیمان ابدی» باشد
که به فیلم های اکشن ایرانی ،جانی دوباره بخشید .جایگاه حرفه
بدلکاری در ایــران ،تا حد زیــادی مدیون تالش های پیمان ابدی
م ها و سریالهای خارجی
است .ابدی که سالها در بسیاری از فیل 
به عنوان بدلکار حرفهای فعالیت میکرد ،در سال  1385به ایران
آمد و گروهی تشکیل داد تا به عالقه مندان حرفه بدلکاری به صورت
کهایاینحرفهرابیاموزدوواحداکشنرادرسینمای
اصولی،تکنی 
ایران بنیان گذاری کرد« .ارشا اقدسی» همکار و
شاگرد پیمان ابدی که اکنون گروه
بدلکاران  13را سرپرستی می کند،
در همان سال به عنوان سرپرست گروه
پیمان ابدی انتخاب شد .متاسفانه پیمان در
اردیبهشت  1388در سکانسی از تلهفیلم
«چشمهای نامحسوس» ،در صحنه
ای که قرار بود از یک اتوبوس
در حــال حــرکــت بیرون
بپرد ،زیر پایش خالی
شد و بر اثــر رفتن زیر
چــرخ هــای اتوبوس،
درگذشت .پس از فوت
پیمان«،سانازنوروززاده»

همسراومدیروطراحصحنههایاکشنفیلمهایبسیاریدرسینمای
ایران شد .از جمله حضور به یادماندنی ساناز نــوروززاده به عنوان
بدلکار،میتوانبهنقشآفرینیاووتیمیویژهازبانوانموتورسواردر
فیلم«شهراسفنجی»اشارهکرد.
مختارنامه،سختترینپروژ هبدلکاریدرایران

در طول سالهای اخیر ،فیلم ها و سریالهای ایرانی زیادی از حضور
یکتیمبدلکاربهرهبردند.بهویژهسریالهایتاریخیازآثاریهستند
کهبدلکاریهایبسیاریدرآنهاشکلمیگیرد.مجموعهتلویزیونی
«مختارنامه» به کارگردانی داوود میرباقری هم ،یکی از این آثار است
که تعداد زیادی بدلکار در جریان ساخت آن حضور داشتند .اثری که
به گفته رئیس انجمن بدلکاران ایران ،بخش بدلکاری این مجموعه
تلویزیونی،بسیارسختترازفیلمهایاکشنبودوششسالزمانبرد.
یکمدرسهایرانیبااستانداردهایجهانی

بد نیست بدانید در کشورمان یک «مدرسه بدلکاری» وجود دارد که
مرکزیمعتبر،استانداردوبینالمللیاستوازسال 1393اقدامبه
برگزاری دوره های آموزش بدلکاری در تهران کرده است .این مرکز
اکنون تنها مرجع معتبر و واجد شرایط برای آموزش های حرفه ای
بدلکاریدرایراناست.سرفصلهایآموزشیمشخصواستاندارد،
رعایت پروتکل های بین المللی حرفه ای کار و ایمنی ،آموزش های
تئوری و عملی ،امکانات و تجهیزات مدرسه بدلکاری ،این امکان را
فراهمساختهاستتاتمامیآموزشها،کاربردیومطابقبانیازصنعت
فیلمسازیروزدنیاباشد«.وحیداکبری»یکیازبدلکارانجوانایرانی
است که وظیفه آموزش هنرجویان مدرسه بدلکاری را به عهده دارد.
هنرجویان پس از پایان دوره آموزشی و قبولی در آزمون های عملی و
تئوری،میتوانندبهحرفهبدلکاریمشغولشوند.

مرورتعدادی از بهیادماندنیترین بدلکاریهای سینمای جهان

چهشدکهبدلکاریرابهعنوانحرفهخودانتخابکردید؟

از بچگی دوست داشتم شرایطی مثل تارزان داشته باشم .اما چون نمی توانستم این
موضوع را به زبان بیاورم ،میگفتم دوست دارم جنگلبان بشوم! این رویای مدام در جست
و خیز بودن ،بعدها من را به سمت بدلکاری برد.

بهعالقهمندانحرفهبدلکاری،چهتوصیهایبرایشروعمسیروادامهدارید؟

اگر کسی می خواهد وارد این حرفه بشود بهتر است آکادمیک شروع کند و به کالس های
رسمی بدلکاری برود .اما اگر کسی عالقه دارد در کنار من این حرفه را بیاموزد ،باید در
تصمیم خود بسیار جدی باشد چون من در کارم سختگیر هستم و با کسی شوخی ندارم.
هرچند اکنون تعداد هنرجویانم ،خیلی محدود است و همین افراد محدود هم ،قبل از
آشنایی با من در رشتههای ورزشی و آمادگی جسمانی مشغول فعالیت بودند و زمینه
الزم را داشتند .منتها این روزها تصمیم به تاسیس آموزشگاهی دارم تا بتوانم هنرجوهای
محض عملی شدن ،اطالع رسانی میکنم .در عینحال در
بیشتری را آموزش بدهم و به
ِ
وب سایت من بخش ویژه عالقه مندان به بدلکاری وجود دارد که با پر کردن و ارسال فرم
الکترونیک ،در صورت داشتن شرایط الزم از آن ها دعوت به همکاری می شود.

گروهبدلکاری 13چگونهشکلگرفت؟

این تیم را در  13بهمن سال  1385با مشقت های بسیار و بدون هیچ حمایتی تاسیس
کردم .در این سال ها ،دشمنی و ناجوانمردی بسیاری به آن شد اما همچنان در حال
فعالیت است .در این تیم هفت عضو ثابت و هشت هنرجو دارم که رابطه بسیار خوبی با
هم داریم .اگر هنرجوها بتوانند طبق رویه تعیین شده پیش بروند ،جذب گروه می شوند.

بدلکارییکمنبعدرآمدقابلاعتماداست؟

در ایــران نمی توان به درآمــد بدلکاری اعتماد کرد .ما در ایــران ژانر اکشن ،به معنی
جهانی آن نداریم بنابراین بدلکاری مفهوم گسترده ای ندارد .از طرف دیگر حتی برخی
کارگردانان معروف هم یا حق انتخاب ندارند یا فرق کار خوب و بد را نمی دانند ،به همین
دلیل در کارهایشان از افراد آماتور استفاده می کنند و جان بقیه را به خطر می اندازند .به
همین خاطر ،خیلی نمی شود روی درآمد بدلکاری حساب کرد.

بدلکاریدرایران،چقدرمنطبقبااستانداردهایجهانیبدلکاریاست؟

منابع ، actionartist.de ، lonepinefilmhistorymuseum.org :سینماپرس ،مهر و فارس

با پا گرفتن صنعت فیلم سازی ،بدلکاری به سینما و قاب فیلم ها راه
یافت« .فرانک هاناوی» اولین کسی بود که در سال  1903میالدی
با عنوان بدلکار در فیلم «سرقت بزرگ قطار» استخدام شد .اولین
دستمزد مشخص بدلکاران پنج دالر بود که کارگردان فیلم «کنت
مونت کریستو» در سال  1908میالدی به یک آکروبات باز پرداخت
کرد.ایندستمزدبرایپریدنازباالییکصخرهبهدروندریابود.با
توسعهبیشتراینصنعت،کمدینهاودلقکهااولینبدلکارانحرفه
ایمعرفیمیشدند.افرادیمانند«چارلیچاپلین»و«باسترکیتون»
باوجوداینکهبرایبدلکاریآموزشندیدهبودندوباآزمونوخطاپیش

می رفتند ،در شمار بدلکاران قرار گرفتند .بدلکاری در دنیای امروز
شکلمتفاوتیبهخودگرفتهاست.طیفوسیعمهارتهایموردنیاز
بدلکارانبرایآفرینشیکصحنهکافیاستتاآنرابهعنوانشاخه
ای از هنر بشناسیم .شاید در گذشته ،هر فرد جسور و بی باکی را که
به خطر کردن تمایل داشت ،می شد بدلکار نامید اما امروزه این یک
شوخی بزرگ به حساب می آید و بدلکاری نیاز به آموزش حرفهای و
تمریندارد.

بدلکاری در ایران؛ از کتکخورها تا تاسیس مدرسه بدلکاری

وقتی می گوییم بدلکاری در ایران یعنی با یک جریان طرفیم .در حالی که این طور نیست.
خود من در ایران ،برای کارهای محدود و استاندارد دعوت می شوم؛ هروقت تعداد این
کارها مثال در سال به صدتا رسید ،آن وقت می شود گفت جریان بدلکاری در ایران و با
استانداردهای جهانی مقایسه اش کرد .االن خبر چندانی نیست که بشود مقایسه کرد
و نظر داد.

بهترینتجربهبدلکاریتاندرایران،درکدامفیلمرقمخوردهاست؟

سریال «افسانه ماه تی تی» به کارگردانی فریدون نجفی ،بهترین تجربه کاری من است
که متاسفانه پس از سه ماه فیلم برداری متوقف شد .اگر صحنه های جنگی که در آن فیلم
طراحی و اجراکرده بودیم بیرون می آمد ،یک اتفاق بزرگ در زمینه بدلکاری در ایران
شکل میگرفت.

...وکمیازسختیهایحوزهبدلکاریدرایرانبگویید.

اگر فیلم ترمیناتور 2را دیده باشید ،حتما صحنهای را که بالگرد در یک تعقیب و گریز
هوایی بزرگراه عبور میکند ،فراموش نکردهاید .حرکتی که به
هیجانانگیز ،از زیر پل
ِ
اصرار کارگردان فیلم «جیمز کامرون» و با کمک یک بدلکار شجاع که هدایت بالگرد را
به عهده داشت ،شکل گرفت.

فیلم «مکس دیوانه :جاده خشم» در سال  2015میالدی به کارگردانی «جرج میلر»
صحنه های اکشن فراموش نشدنی بسیاری را در ذهن عالقه مندان فیلم به جا گذاشت.
داستان فیلم به گونه ای است که صحنه های بدلکاری بسیاری می طلبد و بدلکاران به
خوبی از عهده اجرای آن ها بر آمده اند .زیاد بودن بدلکاری های این فیلم ،یکی از دالیل
اعتراض بدلکاران به نبود بدلکاری در دسته بندی های جایزه اسکار بود.

هرچند در مجموعهفیلمهای «ماموریت غیر ممکن» به کارگردانی «کریستوفر مک
کوری» ،تام کروز از بدلکار استفاده نمیکند اما خودش در ایفای سکانسهای هیجان
انگیز و خطرناکی مثل آویزان شدن از هواپیمای نظامی در حال پرواز ،پریدن از برج
خلیفه دبی و پرش از روی یک ساختمان به سمت ساختمان دیگر ،دست کمی از یک
بدلکار حرفهای ندارد.
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  – 1باز داشتن  -نام اختصاری سازمان های مردم نهاد -
نابود شده  -مقروض  - 2عامل ادامه حیات  -بارور سازی
 قهوه تلخ - 3باز شکاری مناطق سردسیر -نایژه  -وسط -استخوانقاعدهزبان- 4مرکزاندیشه-روشیپزشکیبرای
تشخیص زخم معده و روده  -مغازه لباس فروشی  - 5بلند
مرتبه-نابغهفیزیككهدرچهاردهسالگیماشینحسابرا
اختراعكرد-سخنانبیمارتبدار- 6قدرتوتحمل-نوعی
لوبیای خوراكی  -بله انگلیسی -غریبه نیست  -عیب و عار
- 7مارال-گردشگریدرطبیعت-قومیدرقفقاز- 8زیبا
و جذاب  -از گیاهان آپارتمانی که به سایه مقاوم است  -باب
روز- 9فریب-آشیانهپرندگان-پیاده-شعرحماسی- 10
یاریكننده-بستگان-گرایشبهپدیدههاینووسبكهاو
معیار های نوین  - 11زینت داده شده  -چشم انداز  -كلمه
هشدار–جملگی.
عمودی
 - 1تجسم یافته  -معادل فارسی وب سایت  - 2فقیر و
تنگدست  -رودی در لهستان  - 3عبوس و اخمو  -نوعی
آش نذری - 4بزرگترین گوزن ایرانی -تجملی - 5پسوند
شباهت  -ناگزیر  -نشانه جمع مونث عربی  - 6شهری در
استانیزد  -ناگهان  - 7همرزم گاندی  -همزاد  - 8تئوری
علمی اینشتین  -نوعی تسهیالت بانکی  - 9شكل گرفته
 فیلم زندگی كابوهای غرب  - 10عالمت اختصارینسخه بدل -قطعی برای كتاب -لذت و خوشی - 11تكرار
حرفی  -آنزیم معده  -پسوند فاعلی  -12علم شعبده بازی

در کنار همه دشواریهای این رشته که البته انتخاب خودمان است ،مهمترین موضوع
این است که بدلکاری در ایران ،هنوز جایگاه درستی ندارد .در جشنواره های سینمایی
مثل جشنواره فجر ،جشن حافظ و جشن خانه سینما بدلکاری جایزه ای ندارد .ما را
حتی به عنوان مهمان به این جشنواره ها دعوت نمی کنند و هیچ اعتقادی به حضور و
م ها و سریالهای ایرانی را به
زحمت های مان ندارند که در طول این سالها توانسته فیل 
لحاظ بصری ،ارتقا ببخشد.

طراح جدول:مجید شادروح

 خط های پیشانی  - 13سوره نود و سوم قرآن  -مجمعالجزایری در مشرق استرالیا  - 14از ظروف آشپزخانه -
نام مادر امام رضا(ع)  – 15خانم ها  -شب خاطره انگیز
پاییز  - 16زیر خاک پنهان کردن -درخشندگی -شهری
در فرانسه  - 17كثیف و نامرتب  -بعد چهارم  - 18فرایند
تبدیل فراورده های نفتی سنگین به سبك تر  -چربی- 19
بیماریتنگیمجاریتنفسی-اعتقادبهعالمارواح- 20از
رشته های ورزش قایقرانی  -از اجزای پیراهن.
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افقی
-1سكوی شیرجه -زمین کشت خربزه  -شهریار -پناهگاه
-2نام سوره هفدهم قرآن مجید -مكان انباشتن كاال-
پدرشعرنو -ستاره  -3شهری درمــازنــدران -راهنما-
ستایش – شفیره  -زیرك -4چین خوردگی زمین  -مقیاس
وزن روسی  -زبــان -عددفوتبالی  -5نفس خسته  -نام
تركی – ناخدا  -كنایه ازآدم بخیل  -6محل تجمع وسایل و
نیروها  -قطب باتری که در آن عمل کاهش یا احیا صورت
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

9

می گیرد -پسوند شباهت  -پیروان -7رب النوع رعد و
آورنده باران های فراوان نزد هندوان  -فهرست خارجی
 آوازدسته جمعی  -مادرعرب -8عامل وراثــت -اسبباركش -ابریشم پست – سرزمین سربداران -9گردن
زن غالت -دندان موقتی – زه کمان  -موی گردن شیر-
ساختمان -10ابزارلحیم کاری  -سازمان فضایی آمریكا-
درگــاه -خشك  -11از این جهت  -ترك وطن – اولین
قرارداد استخراج نفت در ایران – سواری
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

عمودی
-1خالق کمدی الهی – مار افسانه ای -2شبه جزیره ای
درشمال اروپا -3سازوبرگ -قلم فرنگی  -پرخاصیت
بدبو -4گشوده -ازگــل ها -عالمت جمع فارسی -5
دشمن پارچه های پشمی  -ازدرختان جنگلی -6واحد
مکالمه تلفنی  -هیئت دولت -7عدد مبهم  -ویتامین
جدولی  -پرحرف  -8دور دهان – ضدحمله  -درخت
تسبیح -9اســب چاپار -ركــاب دوچرخه -اسب آذری
 -10رباط – تاب و طاقت -11دوازدهمین صورت فلکی
 ماهر -12طبقه پایین كشتی  -برآمدگی و تورم پوست بلند -13آب ویرانگر -سربازنیروی دریایی  -خیسوآبدار  -14فالگیر -جوی خون -گل نومیدی  -15آزاده
 موسس  -16دریاچه حمام  -نارس  -17مکیدن –انشا  -دریا  -18ماست چکیده  -رگ خواب  -نژاد -19
نویسنده آمریكایی خوشه های خشم -20پیكر -درخور
ا ن ب
ل ا ب
ر
م
و ن
ت ا خ
س ی
ن و س
ا ر
و
ب
و ل ت
د ا و

ا ن
گ
ی
ن ی
ن ه ج
ی ر
ن
م
س و
د ا ر
ی ل
م ت ر
و ر

ش ر ج ی
ق
ر د
ا ه
ک
ك ل
ا ر ت ش
س ا
ن
ر ی ه
س ل
ا
ف ر
ر
س و د
د ن ه

م
ا د
ل
ك ج
ر
ر
ز ا
م
و ی
ن
ك ا

ی خ و
ك
ر
ا ف
ر خ
ا ی ز
م ا ر
ی د
س
د
ف ن
س ا ن
ه ل

ش
ا
ی
ا
ن
ا
ت
ر
ا

ب ل
ز ر و
و ن
ک
م
ک ا
ک ا م
ل ت ج
و
ر
ج
ك ا م
و ر ا

ا
ن
س
ا
ن
ا
ت
ر
ا
ق

حل جدول شماره 7194

CMYK

