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یکی از چهره های معروف بدلــکاری و بازیگری در ایران 
»ذبیح اهلل ذبیح پور« اســت. »ذبیح پور« متولد سال ۱۳۲۱ 
در تویسرکان است و اصالتی بختیاری دارد. آقا ذبیح برای عالقه مندان سینما و 
ورزش های رزمی، به ویژه کشتی کج، چهره ای شناخته شده و پیشکسوت است. 
او در بیش از ۲۰۰ فیلم سینمایی و ســریال تلویزیونی ایرانی و خارجی به عنوان 
بازیگر، بدلکار و سرپرست گروه بدلکاری حضور داشته که ازجمله شاخص ترین 
آنها می توان به فیلم های »ســتارخان« مرحوم علی حاتمی و »ملک سلیمان« و 
ســریال های »امام علی)ع(« میرباقری و در »چشم باد« مسعود جعفری جوزانی 
اشــاره کرد. »ذبیح پور« نه تنها به عنوان بدلکار، بلکه به عنوان بازیگر هم چهره 
شناخته شده ای برای اهالی تلویزیون و سینماست. او به تازگی در سریالی به نام 
»جشن سربرون« به کارگردانی »مجتبی راعی« به ایفای نقش پرداخته است. به 

همین بهانه گفت وگویی با این هنرمند پیشکسوت انجام داده ایم.
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۱۰۱۲۱۳
نگاهی به چند فیلم 

ورزشی پس از انقالب
»خط پایان«، فیلمی در ژانر ورزشی به کارگردانی 
»محمدعلی طالبی« اســت که در ســال ۱۳۶۴ 
ساخته شد. داســتان این فیلم درباره »خلیل«، 
کارگر یک کارگاه تولیدی پوشاک است که اهل 
ورزش است. او بر اثر یک اتفاق عضو باشگاه »ایران 
جوان« هم می شــود. هوشنگ، رئیس کارگاه که 
عالقه و توانایی »خلیل« را می بیند، ســفارش 
می کند خلیل که به عنوان یکی از نفرات ذخیره 
در تیم حضور دارد، در یکی از مسابقات شرکت 
کند. خلیل در مســابقه اول می شود، او مراحل 
رشد در دوچرخه سواری را طی می کند اما وقتی 
می خواهند او را به مسابقات آسیایی اعزام کنند 
به دلیل ناراحتی قلبی نمی تواند در این مسابقات 
حاضر شود. اما این پایان ماجرا نیست؛ بر اثر اتفاقی 
که برای یکی از دوچرخه سواران می افتد، خلیل 
و سایر دوچرخه سواران باشــگاه ایران جوان در 
مسابقه ای شــرکت می کنند تا با جایزه مالی آن 
مشکل مربی را حل کنند. »خط پایان« قدیمی ترین 
و نخستین فیلم مهم ورزشی سینمای بعد از انقالب 
ایران است. »طالبی« ازجمله فیلمسازانی است 
که در طول دوران کاری خود فیلم های متفاوتی را 
کارگردانی کرده است. او بعدها فیلم »دیوار« را هم 
در دسته ورزش موتورسواری ساخت که آن فیلم 
هم بسیار مهیج و تماشایی بود. از بازیگران فیلم 
»خط پایان« می توان به ایرج طهماســب، پرویز 
پورحسینی، حمید جبلی و بهزاد رحیم خانی و... 

اشاره کرد.
*

»یاس های وحشی« فیلمی به کارگردانی محسن 
محسنی نسب و نویسندگی محسنی نسب محصول 
سال ۱۳۷۶ است. داستان این فیلم درباره ۳ همرزم 
بسیجی به نام های علی، صدرا و رحیم است. صدرا 
که یک بیمار شیمیایی است، برای معالجه راهی 
لندن می شود. علی، رحیم و چند رزمنده دیگر نیز 
برای شرکت در مسابقه های کاراته به لندن می روند. 
علی به عنوان نماینده ایران و رحیم به عنوان مربی، 
مسابقه های آزاد کاراته را آغاز می کنند. یک ایرانی 
دیگر به نام رضا که تابعیت انگلســتان را گرفته، 
به عنوان نماینده این کشور در مسابقه ها حضور 
دارد. در آغاز مسابقه ها، علی پس از شکست دادن 
حریف آمریکایی اش با یک ورزشــکار اسرائیلی 
برخورد می کند؛ اما حاضر به مسابقه با او نمی شود و 
ورزشکار اسرائیلی حریف رضا در فینال مسابقه ها 
می شود. قبل از شروع مسابقه، چند مرد به روی 
رضا اسلحه می کشند تا مسابقه اش را در مقابل 
حریف اســرائیلی واگذار کند و همسر رضا را نیز 
گروگان می گیرند. اما رحیم که رفتار نامعقول رضا 
را حین مسابقه می بیند، در رختکن پس از درگیری 
با گروگانگیران، همسر رضا را آزاد می کند، رضا هم 
با روحیه ای قوی حریف خود را شکست می دهد. 
همزمان با پایان مسابقه، صدرا هم جان می سپارد. 
جعفر دهقان، احمد میررفیعی، ســحر طلوعی، 
حسین پاکدل، حمید طالقانی ازجمله بازیگران 

این فیلم هستند.
*

»غالمرضا تختی«، فیلمی به کارگردانی »بهرام 
توکلی« اســت که در ســال ۱۳۹۷ ساخته شد. 
این فیلم روایتگر زندگی نامه شخصی و ورزشی 
جهان پهلوان تختی، کشــتی گیر پرآوازه ایرانی 
و ریشه یابی دالیل مرگ اوســت. داستان فیلم 
هم از همین جا شروع می شــود، تختی با قرائت 
وصیت نامه ای که خود آن را می نویســد، دست 
به خودکشی می زند و فیلم با فالش بک، بخش هایی 
از کودکی تا جوانی و میانسالی این قهرمان بزرگ را 
به نمایش می گذارد. در طول فیلم به فقر شدید او در 
کودکی و زمانی که در حلبی آبادهای جنوب تهران 
زندگی می کرد، پرداخته می شود. سپس چگونگی 
ورودش به کشتی و قهرمانی ها و مشکالت او در 
این راه به نمایش درمی آید. در انتها نیز چگونگی 
منزوی شدن تختی به نمایش گذاشته شده است. 
درخصوص این فیلم خیلی ها تصور می کردند شاید 
این اثر هم مثل معــدود فیلم های زندگی نامه ای 
ایرانی خوب از آب درنیاید، امــا توکلی در کنار 
کارگردانی، فیلمنامه نویس قهاری است و توانست 
زندگی نامه تختی را در قالب یک درام دلنشــین 
به نگارش درآورد و همین مهم ترین تفاوت فیلم 
غالمرضا تختی با سایر فیلم هایی است که راجع به 
زندگی نامه ورزشکاران ساخته شده است. محسن 
تختی، حمیدرضا آذرنگ، ماهــور الوند، فرهاد 
آئیش، بهنوش طباطبایــی و علیرضاگودرزی 

ازجمله بازیگران این فیلم هستند.
*

»ســونامی«، فیلمی بــه کارگردانــی »میالد 
صدرعاملی« است که در سال ۱۳۹۷ ساخته شد. 
در این فیلم در آخرین اردوی تیم ملی تکواندو، 
سرمربی تیم و ۳ تن از بازیکنان اعزامی، به کشوری 
خارجی پناهنده شده و به ایران برنمی گردند. در 
این میان »بهداد مقیمی« که نفر چهارم در میان 
بازیکنان است، به دلیل نامزدش که او هم بازیکن 
تیم بسکتبال است، به ایران برمی گردد. فدراسیون 
در نبود سرمربی تیم، به سراغ »خسروی«، مربی 
کارکشته و حرفه ای سال های دور تکواندو می رود 
و او را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی می کند. 
»خسروی« دو شرط برای آمدن دارد، اول اینکه 
برای تمام وزن ها مسابقات انتخابی عادالنه برگزار 
کند و دو، شاگرد قدیمی خود »مرتضی نژادی« را 
که در المپیک قبلی با مصلحت و به اجبار او ناچار 
به باخت خودخواســته در مقابل حریف شده به 
تیم بازگرداند. بازگشت »مرتضی نژادی« به تیم 
و رویارویی او با بهداد مقیمی ســرآغاز اتفاقات 
متفاوتی در طول فیلم است. میالد صدرعاملی در 
نخستین فیلم بلند خود بسیار موفق ظاهر شده 
و عالوه بر تعریف کــردن قصه ای جذاب در طول 
فیلم، مخاطب را بعد از مدت ها در سینمای ایران 
با پایان باز رها نکرده است. بهرام رادان، مهرداد 
صدیقیان، فرشته حسینی، رعنا آزادی ور و علیرضا 

شجاع نوری از بازیگران این فیلم هستند.
*

»الله«، فیلمی به کارگردانی »اسداهلل نیک نژاد« و 
به تهیه کنندگی »پروانه پرتو« یکی از متفاوت ترین 
تولیدات سینمای ایران در یک دهه اخیر است که 
در سال ۱۳۹۹ و در ژانر درام اکران شد. فیلم الله 
برگرفته از ماجراهای زندگی الله صدیق، قهرمان 
اتومبیلرانی ایران است و چالش ها و مشکالتی که 
این راننده حرفه ای با آن مواجه بوده را به تصویر 
کشیده است. »الله« متولد سال ۱۳۵۵ در تهران 
و نخســتین فرزند یک خانواده ۶ نفری است. او 
نخســتین زن در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
است که در یکی از رشته های ورزشی اتومبیلرانی 
به رقابت با مردان پرداخته  اســت. وی همچنین 
به عنوان مسئول آموزش بخش بانوان فدراسیون 
اتومبیلرانی ایران مشغول به فعالیت است. سام 
قریبیان، ایرج نوذری، نیکی کریمی، میترا حجار، 
محمد صادقــی، امیرعلی دانایــی و...  ازجمله 

بازیگران این فیلم هستند.

    کدام یک را زودتر شروع کردید؛ 
ورزش یا هنرپیشگی و بدلکاری؟

من فعالیت های خود را با ورزش شــروع کردم و 
۷ عنوان قهرمانی را در رشته های بوکس، کشتی 
کج، کشــتی آزاد، ســوارکاری، شمشیربازی و 

کشتی فرنگی در کارنامه ورزشی خود دارم.
    ورزش را از چه ســالی و با کدام 

رشته ورزشی شروع کردید؟
 ورزش حرفــه ای را از ســال ۱۳۴۰ درحالی که 
۱۸ـ  ۱۹ سال بیشتر نداشــتم با رشته »کشتی 
کج« که در ایران به عنوان ورزش رزمی شناخته 
می شود، شروع کردم و کمربند مشکی دان ۷ را 
در این رشته ورزشــی را هم دارم. در همان سال 
۱۳۴۰ قهرمان کشــتی کج شــدم. بعد از ۶ ماه 
بوکس را شــروع کردم و در بوکس هم توانستم 
مقام دوم مسابقات را به دســت آورم. فعالیتم در 
بوکس هم آنچنان دوام نداشــت و بعد از آن در 
رشته های ورزشــی وزنه برداری، شمشیربازی، 
ســوارکاری و ووشو فعالیت داشــتم و توانستم 

جوایزی را نیز در این رشته ها از آن خود کنم.
    در آن زمان ورزش تنها حرفه تان 

بود؟
زمانی که ورزش را شــروع کردم کارگر ســاده 
کارخانه ولوو بودم. مدیر شرکت ولوو یک مهندس 
ایرانی بود که همسری ســوئدی داشت. آنها یک 
پسر ۱۶ـ  ۱۷ ساله داشتند. ســال ۴۰ که من به 
فینال مسابقات کشــتی کج )رزم ایران( رسیده 

بودم و برای کسب عنوان قهرمانی باید روی رینگ 
می رفتم، پسر مهندس پوستر تبلیغاتی فینال را در 
خیابان می بیند و از پدر و مادرش می خواهد تا برای 
تماشای مسابقه بروند. خالصه اینکه من در رینگ 
حریفم را زدم و قهرمان کشتی کج کشور شدم. بعد 
از قهرمانی، یک روز که سر کار بودم، از بلندگوی 
کارخانه اسم ام را صدا زدند و خواستند تا به دفتر 
بروم. با توجه به اینکه اسم و رسم کارگران ساده ای 
مثل من را کسی نمی دانست، از این اتفاق خیلی 
تعجب کردم و تا به دفتر برسم کلی با خودم فکر و 
خیال کردم. وقتی وارد شدم، دیدم همه مدیران و 
مهندس های ایرانی و خارجی شرکت جلوی پایم 
بلند شدند و برایم دست زدند و تشویقم کردند! اول 
خیال کردم دارند سر به سرم می گذارند تا اینکه 
مهندس ماجرا را برایم تعریف کرد و یک هدیه و 
لوح تقدیر هم به من دادند. مهندس گفت پسر چرا 
به ما نگفتی ورزشکار و قهرمان کشور هستی!؟ این 
باعث افتخار شرکت است. بعد از آن سرکارگر را که 
به او »فورمن« می گفتند، صدا زد و گفت به ذبیح 
کار یاد بده و هوایش را داشته باش. بعد از آن راحت 
توانســتم در کنار کار به فعالیت هایم در ورزش و 

سینما ادامه دهم.
    اما چطور شــد که پــا به دنیای 

هنرپیشگی و بدلکاری گذاشتید؟
در واقع همان مســابقه فینال قهرمانی کشتی 
کج که من موفق به کسب عنوان قهرمانی در آن 
شدم، به نوعی دروازه ورود من به دنیا هنرپیشگی 

و بدلکاری بود. آقــای »امین امینی« کارگردان، 
تهیه کننده، فیلمنامه نویس و بازیگر آن روزهای 
سینما یکی از تماشاچیان این مسابقه بود. او بعد 
از قهرمانی پیش من آمد و گفت پسر، می خواهی 
فیلم بازی کنی؟ من هم به خاطــر عالقه ای که 
به سینما داشتم به ســرعت جواب مثبت دادم و 
گفتم چرا که نه! فردای آن روز هم به استودیوی 
»عصرطالیی« در محله تهران نو رفتم و اینگونه 

بود که وارد حرفه بازیگری و بدلکاری شدم.
    بدلکاری رشته ای جذاب و البته 
سخت است. چطور شد که در عالم 

سینما به این رشته روی آوردید؟
خب من در آن زمان که وارد دنیای هنر شــدم، 
قهرمان کشتی کج و ورزش های رزمی بودم. فنون 
این رشته ها در بدلکاری کاربرد بسیاری دارد. به 
این ترتیب من بدلکاری را شروع کردم و حاال هم 

جوانان عالقه مند به این رشته را آماده می کنم.
    بنابراین بدلکاری یا رشــته های 
رزمــی را به جوانــان آموزش هم 

می دهید؟
بله، من تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر کارآموز داشته ام. 
هم اکنون هم اگر جوانی عالقه مند به بدلکاری یا 
هر یک از رشته های رزمی باشــد من قطعاً به او 

 بچه های ما با حداقل 
امکانات بدلکاری می کنند. 
درحالی که در خارج از کشور 
ابزار و تجهیزات گسترده 
علمی و به روزی برای بدلکاران 
وجود دارد. بدلکاران در ایران 
به معنای واقعی با جان خود 
بازی می کنند. در واقع خدا 
کمک حال بچه های بدلکار 
است و آنها از جان خود برای 
این کار مایه می گذارند

کمک خواهم کرد.
    آیا در بین کارآموزان شــما چه 
در ورزش و چــه در بدلکاری افراد 

معروفی هم بوده اند؟
بله. من در فیلم امام علی)ع( به »پرویز پرستویی« 
شمشــیربازی و ســوارکاری آموزش داده ام. او 
هنوز هم که مرا می بینند با عنوان استاد خطاب 

می کند.
    شــما به عنوان مربــی بدلکار 
بسیاری از فیلم های تاریخی، مستند 
و اجتماعی چه کارهایی را در صحنه 

انجام می دهید؟
در فیلم هایی که من مربی بدلکار و اکشن هستم، 
معموالً خودم هم بازی می کنم. چون بسیاری از 
تکنیک ها را بر اثر تجربه چندین ساله ام در سینما 
به دســت آورده ام. بدلکاری آمیخته ای از فنون 
رزمی و ورزشــی و تکنیک های بازیگری است. 
چون این بازیگر اســت که بایــد جلوی دوربین 
بازی کند و در عین حال هم روی اسب بنشیند 
و شمشــیر بزند یا خود را از اسب پایین بیندازد. 
حتی نحوه دست گرفتن شمشیر یا تفنگ هم در 
کار مهم است. وقتی برای بدلکاری فیلمی قرارداد 
می بندم باید بازیگــران را برای صحنه های نبرد 
یا خطرناک آماده کنم و این همان کار اکشــن 

سینماست.
    آیا هر ورزشکاری می تواند بدلکار 

شود؟
خیر. بدلکاری باید در خون آدم باشــد. بنابراین 
ورزشکار بودن به معنای اینکه بتوانی بدلکار هم 
باشی نیســت. بدلکاری ریزه کاری هایی دارد که 

همه آن را نمی دانند.
    با اینکه بدلــکاری در ایران جزو 
رشته های سخت است اما امکانات 
چندانی برای این رشــته در سینما 
وجود ندارد. فکر می کنید دلیل این 

امر چیست؟
همینطور اســت. ایران بهترین بدلــکاران را در 

دنیا دارد.
    این ادعای بزرگی است. چطور این 

ادعا را مطرح می کنید؟
چون بچه های مــا با حداقل امکانــات بدلکاری 
می کننــد. درحالی که در خارج از کشــور ابزار و 

تجهیزات گسترده علمی و به روزی برای بدلکاران 
وجود دارد. بدلکاران در ایران به معنای واقعی با 
جان خود بازی می کنند. در واقع خدا کمک حال 
بچه های بدلکار است و آنها از جان خود برای این 

کار مایه می گذارند.
    این کمبودها باعث نشــده تا به 
فکر مهاجرت از ایران و کار در کشور 

دیگری باشید؟
نه، به هیچ عنــوان. من بارها پیشــنهادهایی از 
کشورهای خارجی مانند ژاپن داشته ام، اما هیچ 
وقت دلم نمی خواهد جز کشــور خودم در جایی 
دیگر فعالیــت کنم. من ایران را بــا همه وجودم 
دوست دارم و دلم می خواهد همیشه اینجا باشم 

و به مردم کشور خودم خدمت کنم.
    تازگی ها به عنوان بازیگر یا بدلکار 

در کاری حضور داشته اید؟
تازه ترین کار مــن حضور در ســریالی با عنوان 
»جشن سربرون« به کارگردانی »مجتبی راعی« 
است که به تازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده 
اســت و احتماالً تا چند ماه آینــده برای پخش 
روی آنتن برود. من در این ســریال نقش یکی از 
خان های ایل بختیاری که نقشی مثبت است را 

برعهده دارم.
    از بین فیلم هایی که تاکنون بازی 
کرده اید کدام یک را بیشتر دوست 

دارید؟
»پنجه در خاک« و »رنجر« را خیلی دوست دارم.

    شــما با کارگردان های بسیاری 
همکاری داشــته اید، کار با کدام 

کارگردان را می پسندید؟
همه کارگردان هایی که من با آنها افتخار همکاری 
داشته ام همگی خوب بوده اند، اما آقای بحرانی با 
همه فرق می کند و من ایشــان را خیلی دوست 

دارم.
    به عنوان یک پیشکسوت به نظر 
شما چه فرقی بین بازیگران قدیمی 

و جدید وجود دارد؟
متأسفانه بازیگران امروزی بسیار مغرور هستند. 
البته نه همه آنها، اما اغلب شان غرور دارند و برای 
پیشکسوتان ارزشی قائل نیستند. بازیگران قدیمی 
بسیار با مرام و به دور از هر نوع تکبر و غرور بودند.

    این روزها ما گاهی شاهد ساخت 
ســریال یا فیلم هایی هستیم که 
نســبت به فیلم یا ســریال های 
قدیمی کیفیت پایینی دارند و کمتر 
مخاطبان را به خود جذب می کنند. 
به عنوان یک پیشکسوت دلیل این 

امر را در چه می دانید؟
متأسفانه یکی از دالیل مهم در این زمینه مافیایی 
است که در سینما وجود دارد. این مافیا اغلب گروه 
و دسته خود را دارند و هدفشان تنها پول است و به 
کیفیت آثار هیچ توجهی ندارند. این مافیا معموالً 
در کارها در ازای پول نقش به افرادی می دهند که 
هیچ تجربه ای از بازیگری ندارند. متأسفانه وجود 
این عوامل باعث شــده تا سینمای امروز کیفیت 
گذشته را نداشــته باشد و ما شــاهد فیلم های 

ضعیف باشیم.
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