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عجیب نیست که بزرگ ترین هدف یک دختر جوان این 
روزها چپ کردن ماشین باشــد؟ البته که عجیب است! 
اما اگر این دختر جوان دهه هشتادی، حدیثه سعیدپناه، 
پرکارترین زن بدلکار سینمای ایران باشد، دیگر این هدف 
چندان عجیب به نظر نمی رسد. سعیدپناه، مربی ووشو و 
کیک بوکسینگ است، از نوجوانی وارد حرفه بدلکاری شده 
و در این سال ها تجربه کار در تعداد زیادی از پروژه های سینمایی و تلویزیونی را 
در کارنامه اش ثبت کرده، به همین دلیل هم به عنوان پرکارترین زن بدلکار ایرانی 

شناخته می شود. با او از این حرفه پرهیجان و خطرناک حرف زده ایم.
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مأموریت های شخصی
تا به حال به این فکر کرده اید 
که موفقیت چیست؟ البته 
نیازی به فکر کردن نیست 
و رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی مجازی این کار 
را پیشاپیش برای ما انجام 
داده اند. آنها بــه ما می گویند کــه موفقیت، یعنی 
چیزی که ما الگوســازی می کنیــم. اما چه چیزی 
الگوسازی می کنند؟ اینکه در متغیرهای اجتماعی 
مانند تحصیالت آکادمیک و ثروت و قدرت و جایگاه 
اجتماعی و دارایی و...، وضعیت بهتری داشته باشیم. 
در این صورت، شما را می شود یک فرد موفق دانست. 
چنین نگاهی به قدری هم جا افتاده است که وقتی 
ماجرای پیشــرفت و موفقیت مطرح می شود، همه 
به صورت پیش فرض، چنین تصــوری دارند. اما آیا 
این یک واقعیت و حقیقت است؟ راستش را بخواهید 
نه. البته قصد شــعار و اخالق گرایی و... نداریم، اما 
قصه چیز دیگری اســت. حقیقت امر این است که 
چنین تصویری و تصوری از موفقیــت جاافتاده و 
چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم نســبت به 
اثرگذاری آن بی تأثیر باشیم. اما باز هم حقیقت امر 
آن است که چنین تفســیر و تعبیری از موفقیت، 
نمی تواند اصالت داشته باشد و شادی آفرین باشد. 
اما چرا؟ دالیل آن خیلی ساده اســت. آدم ها تنوع 
مختلفی دارند و با یک امر واحد، نمی شــود همه را 
سنجید. راستش را بخواهید، متغیرهایی چون ثروت 
و جایگاه اجتماعی و تحصیالت دانشگاهی و...، البته 
که اثرگذاری اجتماعی دارنــد، اما قطعاً نمی توانند 
برای همه تولید هویت فردی کنند و نمی توانند برای 
ما، تولید انگیزه کنند. ایــن را ما نمی گوییم؛ حتی 
سخنرانان مطرح انگیزشی جهان همچون آنتونی 
رابینز و دارن هاردی و... هم تأکید زیادی دارند که 
ثروت به تنهایی نمی تواند برای شــما تولید انگیزه 
درونی کند و باید دنبال قدرت چرایی قوی تر باشید. 
نکته بعدی هم آن اســت که نمی توانیم نقطه آغاز 
یکسانی و حتی ترازوی سنجش یکسانی برای همه 
تعیین کنیم. شما از کجا می دانید فردی که از شما 
ثروتمندتر است، زودتر از شما شروع کرده یا دیرتر؟ 
از کجا می دانید که اساساً در وضعیتی که هم اکنون 
دارد، شادتر است یا نه؟ خیلی ها را دیده ایم که در نگاه 
اول، شاید به نظر می رسیده چقدر شادتر هستند و 
خوشایندتر، اما اتفاقی افتاد و متوجه شده ایم که از 
این خبرها نبوده. پس نه در نقطه شروع می توانیم 
یکسان باشیم و نه در شادی ناشی از موفقیت و توسعه 
فردی می توانیم یکسان باشیم؛ چون از عمق و ذات 
این قصه ها اساساً خبری نداریم. راستش را بخواهید، 
باید در تعاریف موفقیت و پیشرفت تفاوت هایی را قائل 
باشیم. گفته می شود که موفقیت، یعنی دیگران برای 
شما به به و چه چه راه بیندازند؛ یعنی دیگران بگویند 
که شما چقدر پول دارید و چقدر پیشرفت کرده اید 
و چقدر رکوردهای خوبی دارید و... اما پیشــرفت به 
این معناست که شــما همه کارهایی که باید انجام 
بدهید را انجام داده اید؛ یعنــی ایمان به اینکه امروز 
یک قدم جلوتر رفته اید و از همه توان تان سود برده اید 
و انرژی صرف شده ای به این منظور باقی نمانده است. 
این می شود پیشرفت. با چنین تعریفی از پیشرفت، 
شما عماًل می توانید پیش بروید ولی در ظاهر کسی 
تشویق تان نکند. اما در تعریف موفقیت، شما هویت 
اجتماعی پیدا می کنید و حتماً باید رشوه های معنوی 
و ذهنی از دیگران بگیرید تا بفهمید که پیش رفته اید. 
در تعبیری دیگر از موفقیت، گفته می شود که آن را 
باید با میزان موانعی که پشت سر گذاشته اید سنجه 
کرد، نه بــا نتایجی که به دســت آورده اید. با چنین 
تعریفی، شاید فردی که معلولیتی دارد، بر 50مانع 
غلبه کرده باشــد و چنین فردی قطعــاً موفق تر از 
فردی است که اساساً از خانواده ای متمول برخاسته 
و شرایط خوبی داشــته و حتی بر 5تا مانع هم غلبه 
نکرده. اما نکته مهم تر بعدی درباره موفقیت، چنین 
تعبیری است که جایی خوانده ام: اگر قرار بود که تنها 
خوش آوازترین پرندگان یک جنــگل آواز بخوانند، 
در این صورت سکوتی مرگ بار همه جنگل ها را فرا 
می گرفت. تعبیر ما این است که پرندگانی چون بلبل و 
قناری و...، بهترین آوازها را دارند. مگر جنگل ها چقدر 
قناری و بلبل و... دارنــد؟ در این حجم انبوه جنگل 
اگر تنها اینها بخواهند بخوانند، اساساً جنگل دیگر 
محل آرامش نیست و قطعاً تبدیل به محلی ترسناک 
می شود. اجتماع آدمیان نیز چنین است؛ قرار نیست 
صرفاً افرادی که بهترین نتایج و موفقیت ها را دارند 
تشویق شوند، هر کسی که طبق ایده و خودجوشی 
خودش پیش رفته باید ارج نهاده شــود. مســیرها 
کاماًل متفاوت اند و همین تفاوت هاست که باید ارج 
نهاده شود. قرار نیست همه دکتر و مهندس و مدیر 
و استاد دانشگاه و... شــوند. در این صورت جامعه ای 
به شدت ترسناک خواهیم داشت. نگاهی به جلد این 
هفته روز هفتم بیندازید؛ به بدلکاری به نام حدیثه 
سعیدپناه. شاید از نگاه خیلی ها چنین موقعیتی، نه 
یک موفقیت باشد، نه یک جایگاه اجتماعی قابل توجه 
و نه چیز دیگری. اما این فرد در موقعیتی که دارد شاد 
است و لذت می برد. او قرار بود یک ووشوکار حرفه ای 
باشــد و طال بگیرد و... اما حاال یکی از بهترین زنان 
بدلکار ایران است. او از همان نوجوانی متوجه شد که 
چقدر در چنین رشته ای می تواند خودش را پیدا کند 
و پیش برود. مســیری که از میان دلش می گذشت 
را انتخاب کرده و پیــش رفت و حاال به چنین جایی 
رسیده که باید تحسینش کنیم؛ پرکارترین بدلکار 
ایرانی. راستش را بخواهید هر کسی باید به قول پائولو 
کوئیلو در کتاب هایش، مأموریت شخصی خودش را 
پیدا کرده و آن را به انجام برســاند. طبیعی است که 
مأموریت های شخصی هر کســی هم قرار نیست با 
دیگری یکسان باشــد؛ چرا که در این صورت نامش 

مأموریت شخصی نخواهد بود.
کاش به روزگاری برســیم که جامعــه ما، چنین 
رویکردهایی را ارج بنهد و محترم بشناسد؛ به جای 
اینکه مدام درگیر مأموریت هایی ثابت و عمومی و... 

باشیم که بخش بیمار جامعه به ما تحمیل می کند.

عیسی محمدی

    چطور با حرفه بدلکاری آشــنا 
شدید؟

من متولد سال 1380هســتم. هم اکنون مربی 
ووشو و کیک بوکسینگ هســتم. وقتی 15ساله 
بودم، برای رفتن به تیم ملی ووشو آماده می شدم 
که فراخوانی منتشر شد. انجمن بدلکاران از میان 
ورزشــکاران مقام آور عضوگیری می کرد. من در 
آزمون انتخابی شــرکت کردم و موفق شدم نظر 

برگزارکنندگان را جلب کنم.
    قبل از این فراخــوان، چیزی از 

بدلکاری می دانستید؟
همیشه به سینما عالقه داشتم، فیلم های اکشن 
را دوست داشــتم و دنبال می کردم. می دانستم 
که اجرای صحنه های اکشــن و حساس برعهده 
بدلکاران است و این کار به نظرم خیلی جذاب بود.
    بعد از ورود به ایــن حرفه، چه 
آموزش هایی را پشت سر گذاشتید؟
بدلــکاری شــامل تیم های مختلفی اســت که 
همگی زیرنظر انجمن بدلکاران و بازیگران خانه 
سینما فعالیت می کنند. بعد از ورود به یک گروه 
بدلکاری، حدود 2سال آموزش های مرتبط با این 
حرفه برگزار می شــود. خیلی از بدلکاران قبل از 
این مرحله، خودشان ورزشکار بوده اند و آمادگی 
جسمانی خوبی دارند اما به هر حال باید آموزش 
حرفه ای ببینند. امتیاز خیلی از کسانی که وارد 
این حرفه می شوند، نترس بودن آنهاست اما این 
کافی نیست و بدون آموزش حرفه ای، نمی توان 
بدلکار شــد. من هم بعد از این آموزش ها بود که 
فرصت حضور در کارهای سینمایی و تلویزیونی 

را پیدا کردم.
    واکنش خانواده و اطرافیان به این 

انتخاب متفاوت شما چه بود؟
وقتی کار را شــروع کردم، همه نگران خطرات 
احتمالی این حرفه بودند. بدلکاری حرفه ای است 
که هنوز چندان شناخته نشده و جانیفتاده است. 
وقتی بدلکاری را شروع کردم فقط 15سال داشتم 
و طبیعی است که با مخالفت های زیادی مواجه 
شدم. خیلی ها این انتخاب را جدی نمی گرفتند 
یا از خطراتی که ممکن بود برایم داشــته باشد 
می ترسیدند. اما من برای ادامه این راه و رسیدن 
به جایی که حاال ایستاده ام، تالش زیادی کردم. 
ایستادگی و استمرار من برای رسیدن به هدفم 
باعث شد خانواده و اطرافیانم به انتخابم احترام 

بگذارند و قانع شوند که من یک بدلکار هستم.

    در کــدام فیلم ها و ســریال ها 
بدلکاری کرده اید؟

تعداد کارهایم خیلی زیاد است، من پرکارترین 
زن بدلکار ســینمای ایران هستم. اگر بخواهم از 
شناخته شده ترین کارها نام ببرم، باید به سریال 
تلویزیونی »گاندو« اشاره کنم که در صحنه های 
تعقیب و گریز با موتور و ماشــین حضور داشتم. 
»خانه امن«، »فوق لیسانســه ها«، »گیســو«، 
»درخت گردو«، »نجــال«، »روز بلوا« و... بعضی 
از این آثار است. فیلم ها و سریال های زیادی هم 

هستند که من جزو تیم بدلکاری پروژه بوده ام.
    در این آثار چــه کارهایی انجام 

داده اید؟
سقوط از پله ، پرت شدن از صخره و کوه، تعقیب و 
گریز با موتور و ماشین، تصادف، بیرون پریدن از 
ماشین، افتادن از اسب، انفجار و آتش زدن خود، 
بعضی از کارهایی است که با توجه به فیلمنامه و 
داستان اثر، من انجام آنها را برعهده داشته ام.همه 
کارهای بدلکاری را که یک خانم در ایران می تواند 

انجام دهد، تجربه کرده ام.
    چه کاری در حرفه بدلکاری هست 

که تا به حال تجربه نکرده اید؟
تنها کاری که یک بدلکار زن در ایران انجام نداده، 
چپ کردن ماشین اســت. من این کار را تجربه 
نکرده ام. اما قول می دهم که من نخســتین زن 

بدلکاری باشــم که در ســینمای ایران، ماشین 
چپ می کنم.

    در بدلــکاری توجه به چه نکاتی 
مهم است؟

بدلکاری یــک کار تیمی اســت. نه تنها اجرای 
خود بدلکار مهم اســت، بلکه عوامل محیطی و 
امن بودن شــرایط اهمیت زیادی دارد. بدلکاری 
کار خطرناکی اســت و عالوه بر نتــرس بودن، 
حواس جمعی الزم دارد. بــه همین دلیل وجود 

یک تیم حرفه ای در این کار مهم است.
    بدلکاران زن با چه محدودیت ها و 

موانعی مواجه هستند؟
به هر حال کار ما به عنوان یک بدلکار زن، نسبت به 
مردان و البته نسبت به سینمای خارجی محدودتر 
اســت. صحنه های بدلکاری در سینمای ایران با 
توجه به محدودیت ها، بــرای زنان کمتر درنظر 
گرفته می شــود. هرچند که همه کارهایی را که 
یک مرد بدلکار انجام می دهــد، زنان بدلکار هم 

قادر به انجام آنها هستند.
    به نظر شــما فعالیت زنان بدلکار 
پذیرفته شــده و آنها توانسته اند 
جایگاه مناسبی در این حرفه کسب 

کنند؟
از نظر حرفه ای، بدلکاران زن هم به اندازه مردان 
قوی و باتجربه هستند. اما از نظر موقعیت شغلی 
در این حرفه، مردان بدلکار جایگاه بهتری دارند. 
از نگاه جامعه هم هنوز زنان بدلکار آنطور که باید 
شناخته شده و پذیرفته شده نیستند. در فیلم ها و 
سریال های خارجی صحنه های اکشن و مبارزه ای 
زیادی هست که زنان بدلکار در آنها حضور پیدا 
می کنند اما در ایران تعداد این صحنه ها خیلی کم 
اســت. در نهایت زنان باید خیلی زحمت بکشند 
که به جایگاه مناســبی در این حرفه برســند و 

دیده شوند.
    هنــوز هــم مثل گذشــته در 
بعضی فیلم ها، مــردان بدلکار به 
جای بازیگــران زن جلوی دوربین 

می روند؟

قبل از هر چیز باید به 
عالقه مندان به بدلکاری 
بگویم اگر واقعاً هدفشان 
بدلکار شدن است و 
می خواهند در این شغل 
به موفقیت برسند، بدانند 
که باید بسیار تالش کنند. 
افراد زیادی جذب این حرفه 
می شوند اما هدفشان 
بدلکار شدن نیست، دنبال 
هیجان و معروف شدن هستند

این روزها این اتفاق به ندرت می افتد. در گذشته 
چون تعــداد بدلکاران زن خیلی کــم بود، ناچار 
بودند از بدلکاران مرد به جای بازیگر زن استفاده 
کنند. آن زمان بدلکاری به اندازه امروز برای مردم 
آشنا نبود و زنان کمتری وارد این حرفه می شدند. 
خوشبختانه با پیشرفت این حرفه، زنان زیادی در 

سینمای ایران مشغول بدلکاری شده اند.
    شما فرد شجاع و نترسی هستید؟
بســتگی دارد چه تعریفی از ترس داشته باشیم. 
شاید اگر از بیرون به بدلکاری نگاه کنیم، حرفه ای 
عجیب و خطرناک به نظر برســد اما برای من که 
از نوجوانی وارد این کار شده ام، دیگر هیچ کاری 
برایم ترس ندارد. لحظه به لحظه بدلکاری برای 
من عشق است. هیچ اجبار و ترسی برای من وجود 
ندارد و بدلکاری را از روی عالقه، با اشتیاق انجام 

می دهم و از آن لذت می برم.
    تا به حــال در اجرای صحنه های 
بدلکاری دچار مصدومیت شده اید؟

خوشــبختانه هیچ مصدومیت جدی نداشته ام. 
در گروه بدلکاری ما مــوارد ایمنی خیلی با دقت 
رعایت می شود تا محیط برای بدلکار امن باشد. اما 
تجربه های جزئی مصدومیت داشته ام، مثالً یک بار 
ســر و صورتم موقع اجرای صحنه آتش ســوزی 
دچار ســوختگی محدود شــد اما مشکل جدی 

به وجود نیامد.
    اگر یک دختر جــوان بخواهد 
وارد حرفه بدلکاری شود، شما چه 

توصیه ای برای او دارید؟
قبل از هر چیز باید بــه عالقه مندان به بدلکاری 
بگویم اگر واقعاً هدفشــان بدلکار شــدن است و 
می خواهند در این شغل به موفقیت برسند، بدانند 
که باید بسیار تالش کنند. افراد زیادی جذب این 
حرفه می شوند اما هدفشان بدلکار شدن نیست، 
دنبال هیجان و معروف شــدن هستند. خیلی ها 
فکر می کننــد چون نترس هســتند، می توانند 
بدلکار خوبی شــوند درحالی که نترس بودن در 
این حرفه کافی نیست. شــرط ماندگار شدن در 
این شغل این اســت که واقعاً به بدلکاری عالقه 

داشته باشند، در این راه تالش کنند و خودشان را 
به روز نگه دارند. بدلکاری هر روز پیشرفته تر از قبل 
می شود و بدلکاری که بخواهد پیشرفت کند، باید 
آموزش ببیند. ایستادگی و تالش رمز موفقیت در 

بدلکاری است.
    روتین روزانه شما به عنوان یک 

بدلکار شامل چه کارهایی است؟
به عنوان یک بدلکار باید همیشــه آمادگی بدنی 
خودم را حفظ کنم و این یعنی باید مدام ورزش 
کنم. آموزش هــای من کامل شــده و تمرینات 
مختلف را پشت ســر گذاشــته ام. چون به طور 
مستمر مشغول کار هستم، نکات مهم را فراموش 
نمی کنم و مدام در حال یادگیری هستم. آمادگی 
جسمانی در بدلکاری خیلی مهم است به همین 
دلیل کسانی که در یک رشــته ورزشی فعالیت 
حرفه ای دارند، یک قدم جلوتر از بقیه هســتند. 
مثالً کسانی که پارکور کار می کنند، در صحنه های 
آکروباتیک از تجربه های ورزشــی خــود بهره 

می برند.
    ایــن روزهــا چــه چالش ها و 
آســیب هایی در حرفه بدلکاری 

وجود دارد؟
به نظر من بدلکاری، ادعا برنمی دارد. این رشــته 
پرخطر و پیچیــده و در عین حــال لذتبخش و 
شیرین است. افراد زیادی با ادعا و سر و صدا وارد 
این حرفه می شــوند و فکر می کنند قرار اســت 
کارهای عجیب و غریبی در بدلکاری انجام دهند. 
شاید چنین حرف هایی برای افرادی که با محیط 
سینما و بدلکاری آشنا نیستند، جذابیت داشته 
باشد. اما برای اهالی سینما بسیاری از این حرف ها 
باورپذیر نیست. بعضی افراد با هدف کسب درآمد، 
به اســم بدلکاری، عالقه مندان به این شــغل را 
فریب می دهند. به همین دلیل عالقه مندان باید 
حواس شان به فعالیت گروه های غیرمجاز و پرادعا 
باشــد. انجمن بدلکاران و بازیگران زیرنظر خانه 

سینما فعالیت می کند.
    قله هدف شما برای موفقیت در 

حرفه بدلکاری کجاست؟
بدلکاری انتهــا ندارد. این حرفه مــدام در حال 
تغییر و پیشــرفت است و این مســیر ته ندارد، 
اما هدف هایی را در این راه بــرای خودم درنظر 
گرفته ام. فقط یک سال اســت که جایزه ای در 
جشنواره های ســینمایی به بدلکاری اختصاص 
یافته و این جایزه به زنده یــادان پیمان ابدی و 
ارشا اقدسی رســید که در این سال ها زحمات 
زیادی برای بدلکاری و بدلکاران کشیدند. دوست 
دارم اگر جایزه ای با عنوان بهترین بدلکار بانوی 
ایران وجود داشته باشــد، بتوانم آن را به دست 
بیــاورم. می خواهم یــک روز آکادمی حرفه ای 
بدلکاری داشته باشــم که در آن به عالقه مندان 
به این حرفه کمــک کنم بدلکاری یــاد بگیرم. 
دوســت دارم یک کتــاب آموزشــی بدلکاری 
حرفه ای بنویســم و خالصه اینکه خیلی دوست 
دارم در خیلی از کارهای مربــوط به این حرفه، 
نخســتین باشــم. قولم هم ســر جایش است، 
 قول می دهم نخســتین زن بدلکاری باشــم که 

ماشین چپ می کنم.

پیمان ابدی

بــدون شــک معروف تریــن بدلکار 
ایرانــی، هــم در ایــران و هــم در 
سطح جهانی، پیمان ابدی است. 
او صحنه هــای اکشــن فیلم هــای 
در  و  کــرده  طراحــی  را  مهمــی 
ســینمای جهــان شــهرت زیــادی 
داشت. »هشدار برای کبری 11«، 
 »هوش ســیاه« و »راه بی پایان«،
 بعضی از مهم ترین آثاری هستند 
کــه او طراحــی کــرده و اجــرای 
بدلــکاری آنهــا را برعهــده داشــته 
اســت. در نهایــت او موقــع انجــام 
شــغل محبوبــش در یــک حادثــه 

جان باخت.

ارشا اقدسی

سال گذشته خبر درگذشت ارشا 
اقدســی، بدلــکار جــوان و موفــق 
ایرانــی طرفدارانــش را غمگیــن و 
شوکه کرد. اقدســی که در ایتالیا 
تربیت بدنــی خوانده بــود، وقتی 
مشــغول مربیگــری رشــته رزمــی 
»آی کیــدو« بود، با پیمــان ابدی 
آشــنا و وارد حرفه بدلکاری شــد. 
»ســاخت ایــران«، »شــهرزاد«، 
خــواب«،  »رگ  »بارکــد«، 
»گشت ارشــاد«، »رخ دیوانه« 
و »جرم« بعضی از تجربه های او 

در بدلکاری هستند.

مهسا احمدی

مهســا احمــدی یکــی از زنــان 
بدلــکار ایرانــی اســت کــه ایــن 
حرفــه را در کنــار ارشــا اقدســی 
تجربــه کــرده اســت. عالقــه او به 
ژیمناستیک باعث شد از کودکی 
فعالیت ورزشــی داشــته باشــد و 
11ســال در ایــن رشــته مقام هــای 
قهرمانــی مختلــف کســب کنــد. 
او از 17ســالگی بدلــکار شــد و 
تجربــه بدلــکاری در آثــاری مثــل 
»360درجه« و »عصر یخبندان« 

در کارنامه اش دیده می شود.

امیرحسین خنجری

امیرحســین خنجری از بدلکاران 
معروف ســینمای ایــران، کودکی 
خود را بــا ورزش هایی مثل کاراته 
گذرانــد.  کیک بوکســینگ  و 
ســال ها فعالیــت او در حرفــه 
بدلــکاری باعــث شــده نامــش 
در بســیاری از پروژه هــای فیلــم 
و ســریال به عنــوان بدلــکار یــا 
مســئول جلوه های ویــژه میدانی 
»مختارنامــه«،  شــود.  ثبــت 
»پایتخت5«و»عملیــات 125« 
بعضی از معروف ترین تجربه های 

او در بدلکاری هستند.

ذبیح هللا ذبیح پور

ذبیــح هللا ذبیح پــور، بازیگــر و 
بدلــکار اســت. او کــه در 6رشــته 
ورزشــی رزمــی موفــق به کســب 
مقام شــده، در بیش از 100فیلم 
و مجموعه تلویزیونــی هم ایفای 
نقــش کــرده اســت. او از دوران 
نوجوانــی عالقــه بســیار زیــادی 
بــه ورزش هــای رزمــی داشــت. 
ذبیح پــور به جــز بــازی در فیلم ها 
و مجموعه هــای تلویزیونــی در 
چندیــن فیلــم بین المللــی نیــز 
به عنوان بازیگــر و بدلکار حضور 
داشــت که از جمله آنها می توان 
از »گلگــو 13«، »کاروان هــا«، 
»رستاخیز« و »ملک سلیمان« 

نام برد.

پرکارترین زن بدلکار ایران یک دهه هشتادی است

معروف ترین 
بدلکاران ایرانی

نیلوفر  ذوالفقاری


