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شــمر دیده بودیــم که برای امــام حســین (ع) گریه میکند ،شــمری که از مــردم کتک
بخــورد هم دیده بودیم اما شــمر بدلکار نه .شــمری که طوری ســر را روی نیــزه ببرد که
همه جیغ بکشــند یا جایی که الزم اســت آتــش بزند ،واقعاً آتش بزند .این شــمر همه
این فوت و فنها را از قواعد بدلکاری آموخته .رضا خادمالحسینی را میگویم جوان
 28ســالهای که سالهاســت ناله و نفرین مــردم را به جان میخــرد و در نمایشهای
ی وقتها هم سنگباران میشود اما
مذهبی و تعزیهها نقش شمر را بازی میکند .خیل 
مثل همه تماشاچیها مینشــیند و یک دل سیر برای امام حسین(ع) گریه میکند .او
ش مذهبی را تا
اولین کســی اســت که بدلکاری را وارد تعزیه کرده و توانســته این نمای 
حد امکان به واقعیت نزدیک کند.
 ëëچطور شــد که بدلکاری را بــه نمایشهای
مذهبی و تعزیه گره زدی؟
 14ســال اســت کــه در ســینما و تئاتــر کار
میکنــم و فعالیتهــای زیــادی در زمینــه
بدلــکاری و مدیریــت یــک گــروه حرفــهای
بدلــکاری انجــام دادهام .امســال بدلــکاری
را کنــار گذاشــتم و ســراغ فیلمســازی رفتم.
ســال  90ســعید نصیــری یکــی از دوســتانم
کــه نویســنده یــک نمایــش مذهبی بــود ،از
مــن دعوت کرد با او در این نمایش مذهبی
همکاری داشته باشم .این نمایش قرار بود
روز تاســوعا و عاشــورا روی صحنه برود .این
اولیــن بار بود که برای یــک نمایش مذهبی
دعــوت بــه کار میشــدم .مــن هم بــا توجه
بــه فعالیت اصلــیام در رشــته بدلکاری به
دوســتم پیشــنهاد دادم که بدلــکاری را وارد
نمایش مذهبی و تعزیه کنیم .میخواســتم
واقعــه عاشــورا را بــا همــان جزئیــات و بــه
شــکلی واقعیتر به مردم نمایــش بدهیم.
به طور مثــال در کتابهای مقاتل داریم که
بانــو رباب زمانی که ســعی داشــت در میان
خیمههــای آتــش گرفتــه ،کــودکان یتیــم را
جمع کند تا از آنها در برابر حمالت دشــمن
مراقبــت کنــد دامنش آتش گرفــت .در این
صحنــه یکی از بدلــکاران با پوشــیدن لباس
عربــی ضــد حریــق و چــادر ،ایــن نقــش را
بــازی کرد و لحظهای که لباس آتش گرفت،
بســرعت شــروع کــرد بــه دویدن کــه خیلی
تأثیرگــذار بود .اســتقبال خیلی زیاد مردم از
ایــن نمایش باعث شــد بعد از آن هر ســال
این کار را تکرار کنیم.
 ëëچــرا در بین همه نقشهای واقعه عاشــورا
نقش شمر را بازی میکنی؟
واقعیــت ایــن اســت کــه خــود مــن هــم
نمیدانــم چرا نقش شــمر به من پیشــنهاد
میشــود .همیشــه از کودکــی وقتــی همــراه
پــدرم بــه دیــدن تعزیــه میرفتیــم ،آرزو
داشــتم که یک روز نقش امام حسین (ع) را
بازی کنم ولی در این ســالها همیشه نقش
شمر را به من دادهاند .البته وقتی قرار باشد

این نقــش را بازی کنم با همه وجودم آن را
اجرا میکنم .واقعاً نقش ســختی است و به
خاطر فریادهایی که زمان اجرا میکشــم ،تا
یــک هفتــه صدایــم درنمیآید .مــن تا قبل
از ورود بــه نمایشهــای مذهبــی و تعزیــه
در ســریالها و فیلمهای ســینمایی همیشه
نقــش مثبــت بــازی میکــردم و تنهــا نقش
منفــی کارنامــه کاریام نقش شــمر اســت.
ســال اول و دوم که این نقــش را بازی کردم
حس بدی داشتم و از اینکه باید نقش قاتل
امام حسین (ع) را بازی کنم ،ناراحت بودم
تــا اینکــه وقتــی نــزد پیرغالمــان هیأتهای
مذهبی رفتم آنها گفتند همین که میتوانی
نقش شــمر را بــازی کنی و واقعه عاشــورا را
بــرای مردم زنده نگــ ه داری ،خودش برکت
و نعمت است.
 ëëمــردم چــه واکنشهایی نســبت به شــمر
نمایش دارند؟
واکنشها متفاوت اســت .گاهی من را لعن
و نفریــن میکننــد ،گاهــی با ســنگ میزنند
امــا هســتند کســانی که آخــر نمایــش از من
تشــکر میکنند .یک بار برای اجرای نمایش
مذهبی «دشــنه بر خون خدا» به کارگردانی
مریــم باطبــی بــه محمدشــهر کــرج رفتیم.
آنجــا وقتــی در نقــش شــمر میخواســتم
طفــان را شــاق بزنــم متوجــه ســنگ
ریزههایی شدم که به کالهخودم میخورد.
وقتی پشــت سرم را نگاه کردم متوجه شدم
تعــداد زیادی پســربچه با ســنگ مــرا هدف
گرفتهانــد و بــا عصبانیــت میگوینــد چــرا
بچهها را میزنی!
البته سال اولی که نقش شمر را بازی کردم،
از اینکــه مردم نگاه بــد و پر از کینهای به من
داشــتند ناراحت میشدم اما کم کم عادت
کردم .بارها در صحنههــای مختلف اجرای
روز عاشــورا صــدای نالــه و نفریــن زنانــی را
شــنیدهام کــه من را خطــاب قــرار میدهند
امــا میدانــم که مخاطــب واقعــی آنها من
نیســتم .البتــه هیچ گاه برای بــازی در نقش
شمر داوطلب نمیشوم ولی نمیدانم چرا

همیشــه این نقــش را به مــن میدهند .یک
بار هم نقش حرمله را بازی کردم .لحظهای
کــه حرملــه بــه ســوی علیاصغــر(ع) تیــر
میاندازد ،لحظه بسیار سختی است و مردم
در این صحنه خیلی اشک میریزند و شیون
میکنند .موقع اجرا لحظههای سختی میان
غم و اندوه سپری میکنم.
 ëëتا حاال موقع اجرا گریه هم کردهای؟
چنــد ســال پیش با دوســتانم برای تماشــای
تعزیــه رفتــه بــودم که شــمر را دیــدم لحظه
آتش زدن خیمهها گریه میکند .همان موقع
بــه دوســتانم گفتم ایــن چه حرکتی اســت؟
چرا باید شــمر گریه کند و این چه جور ایفای
نقشــی اســت؟ آن روزها نمیتوانستم قبول
کنم که بازیگر موقع اجرای نمایش گریه کند
امــا این اتفــاق بارها بــرای خــودم افتاد .من

هــم یک انســان هســتم و نمیتوانم نســبت
بــه وقایع روز عاشــورا و مصیبتهایــی که بر
امــام حســین (ع) و یارانش رفــت بیتفاوت
باشــم .ســال اول اجــرا کمی محکمتــر بودم
امــا از ســالهای بعــد لحظــه کتــک خوردن
حضــرت رقیــه (س) و دویدنهــای او در
میــان خیمههــای آتــش گرفتــه گریــه کردم.
این تلخترین قســمت نمایش اســت .هربار
بــه یــاد آن صحنــه میافتم بیاختیار اشــک
از چشــمانم سرازیر میشــود و برای خیلی از
تماشــاگران نمایش گریه کردن شمر صحنه
عجیبی است.
 ëëبرای بازی در تعزیه پول هم میگیری؟
مــن بــرای بــازی در فیلمهــا و ســریالها
دســتمزد میگیــرم امــا تــا بــه امــروز بــرای
بــازی در نمایشهای مذهبــی و تعزیه پولی

نگرفتــهام .وقتــی میبینــم مردم یک ســال
لحظــه شــماری میکننــد تــا تعزیــه ببینند و
عاشــقانه اشــک بریزند ایــن برای مــن از هر
چیزی باالتر اســت و همه اینها برکت اســت.
بــرای این اشــکها نمیتوان قیمــت تعیین
کــرد البتــه میدانــم کــه ایــن نمایشهــا و
تعزیهها یک صدم واقعیت عاشورا نیست و
ما نمیتوانیم آن لحظات تلخ و مصیبتبار
را بخوبی نمایش بدهیم.
 ëëاز نظر تو این ســالها چقــدر به نمایشهای
مذهبی و تعزیه اهمیت داده میشود؟
مردم هنوز هم عاشــق تعزیه هســتند و هیچ
گاه بــرای آنهــا تکــراری نمیشــود .مــن این
واقعیــت را هــر ســال بیشــتر لمــس میکنم
امــا متأســفانه کســانی کــه بایــد بــرای رونق
ایــن نمایشهــا تالش کننــد حاضر نیســتند

سادگی عزاداریها از دست رفته

خیلیها او را میشناســند حتی اگر اهل ورزش نباشــند .مردی
گوش شکســته که بارها در میادین مختلف با حریفان دســت و
گـــپ
پنجه نرم کرده و سالها نیز ریاست فدراسیون کشتی را برعهده
داشــته .او ســه ســال پهلوان پایتخت بود .امــا خیلیها او را با هیــأت درخونگاه
میشناســند .او سالهاســت کــه هیــأت عــزاداری را در خانهاش برپــا میکند و
میگوید تا زمانی که زنده باشد ،چراغ این هیأت را روشن نگه خواهد داشت.
 ëëسالهای جوانی شما عزاداریهای ایام محرم چه حال و هوایی داشت؟
مــن در یکــی از قدیمیتریــن محلههــای تهــران به دنیــا آمــدهام .درخونگاه
جایی بود که هیأت زیادی برپا میشــد و مردم عاشــقانه در عزاداری شــرکت
میکردنــد .فرامــوش نمیکنم وقتی کودک بــودم پدرم دســتم را میگرفت
و صبــح زود همــراه خــودش به هیأتهــای عــزاداری میبرد ،بعــد از زیارت
عاشــورا در همــان تکیه ،صبحانه میخوردیم .کم کم از این هیأتها خوشــم
آمد و جذب شــدم .هرسال لحظه شماری میکردیم که محرم برسد و لباس
مشــکی بــه تن کنیم و برویــم هیأت .آن ســالها هیأتهای عزاداری شــکل و
شــمایل ســنتی داشــت و مردم هم اغلب ســینهزن و زنجیرزن بودند .بچهها
بــا عشــق و عالقــه زیادی در تکیههــای عزاداری شــرکت میکردنــد و معموالً

محمدرضا طالقانی نفر وسط

رضا خادم الحسینی در نقش شمر

من هم یک انسان هستم و نمیتوانم نسبت
به وقایع روز عاشورا و مصیبتهایی که بر
امامحسین(ع) و یارانش رفت بیتفاوت باشم .سال
اول اجرا کمی محکمتر بودم اما از سالهای بعد
لحظه کتک خوردن حضرت رقیه (س) و دویدنهای
او در میان خیمههای آتش گرفته گریه کردم

بودجــهای صرف ایــن کار کنند و همیشــه به
ایــن نــوع نمایشهــا بیمهری میشــود .در
حالــی کــه تعزیــه و نمایشهــای مذهبــی با
فرهنــگ و تاریــخ مــردم ایــران عجین شــده
و آنهــا بــا همــه وجــود به تماشــای ایــن نوع
نمایشهــا مینشــینند .بایــد نمایشهــای
مذهبی و تعزیه جــزو نمایشهای ملی قرار
بگیرند و توجه ویژهای به آنها شود.

انتهای صف عزاداری میایســتادند .با شــنیدن نوحه و عــزاداری مردم واقعاً
یــک حالــت روحانی به من دســت مــیداد و اثــرات آن را سالهاســت که در
زندگیام میبینم.
ëëچقدر نوع عزاداریهای آن سالها با امروز فرق کرده؟
مــن هیــچ وقــت دنبــال مقایســه نــوع عــزاداری و اینکــه برخــی معتقدنــد
عزاداریهای امروز مدرن شــده ،نیســتم .همه برای امام حســین (ع) عزاداری
میکننــد و نــوع آن هیچ فرقی نمیکند اما آن ســالها عزاداریها یک ســادگی
خاصی داشــت و مردها لباس مشــکی بلندی به تن میکردند که مقابل ســینه
آن بــاز بود تا بتوانند ســینهزنی کنند .در محلــه درخونگاه هیأتهای زیادی بود
و روزهای تاســوعا و عاشــورا دســتههای زنجیرزنی و ســینهزنی راهی خیابانها
و امامزادهها میشــد .از همــه مهمتر هیأتهــا و روضهخوانیهای خانگی بود
کــه خیلیهــا این کار را میکردند و بعد از مراســم هم نــذری پخش میکردند.
متأســفانه االن سالهاســت کــه ایــن قضیــه کمرنگ شــده .من خوشــحالم که
60ســال اســت مجلس عزاداری در خانهام برپا میکنم و خــدا این توفیق را به
من داده که امسال هم میزبان عزاداران امام حسین (ع) باشم.
ëëچقدر مردم در برپایی این عزاداریها مشارکت میکردند؟
همــه مــردم ایران عاشــق امام حســین (ع) و ائمه اطهــار هســتند و در این راه
حاضرنــد همــه زندگیشــان را بدهنــد .نقــل امام حســین(ع) و یارانش بســیار
متفاوت اســت و اگر به تاریخ ایران نگاهی بیندازیم ،متوجه میشویم که مردم
ایران همیشــه برای امام مظلومشــان اقامه عزا میکنند .البته این عشــق هنوز
هــم در دل مــردم وجــود دارد ولی شــاید ســادگی آن ســالها را از دســت داده
باشیم .قدیمها بزرگان محل در کنار جوانان هیأتهای عزاداری برپا میکردند
و تالش همه این بود که در عین سادگی بهترین عزاداری را داشته باشند.

