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اتفاقی خاص برای یک زباله گرد در اجرای نمایش خیابانی جشنواره تئاتر فجر

شدکه بازیگر  زباله گــــــردی 
در ســـومین روز از برگزاری جشـــنواره تئاتر 
فجـــر، در جریـــان اجرای نمایـــش خیابانی 
»لیلـــی و مجنـــون« در پهنـــه رودکـــی، یک 
زباله گـــرد، بـــه گـــروه بازیگـــران ایـــن کار 
پیوســـت. او بـــا حضـــور در ایـــن نمایش و 
همراهـــی بـــا دیگـــر عوامـــل کار، از زندگی 
خـــود گفـــت و تماشـــاگران را گاه بـــه گریه 
و گاه بـــه خنـــده انداخـــت و در نهایت یک 
میلیون تومان دستمزد، حاصل بازی او در 

نمایـــش »لیلی و مجنـــون« بود.
به گـــزارش ایســـنا، حیـــن اجـــرای نمایش 
خیابانـــی »لیلـــی و مجنـــون«، بهنـــام کاوه 
بازیگـــر و کارگردان نمایش، متوجه حضور 
یـــک زباله گـــرد در پهنـــه رودکـــی شـــد و با 
توجـــه بـــه موضـــوع نمایـــش کـــه دربـــاره 
زباله گـــردی و فقـــر بـــود، به ســـراغ آن مرد 
رفـــت تا از او بخواهـــد در اجرای نمایش او 

را همراهـــی کند.
در آغـــاز، مـــرد آمادگی حضـــور در نمایش 
را نداشـــت اما بـــا صحبت هـــای کارگردان 
نمایـــش حس امنیـــت و صمیمیت کرد و 
به جمع حاضر در پهنه رودکی پیوســـت و 
در جریان اجرا، کارگردان کار از او خواست 
تـــا داســـتان زندگی اش را تعریـــف کند و او 
که نامش رســـول است، با بغض داستان 
زندگـــی اش را در چند جملـــه روایت کرد و 
ناگهـــان اجرا را تـــرک کرد.آنطـــور که روابط 
عمومـــی مرکز هنرهـــای نمایشـــی گزارش 
داده اســـت، با دور شـــدن رســـول از محل 
اجـــرای نمایـــش، داوران و مخاطبـــان بـــه 
بهنـــام کاوه اشـــاره کردنـــد تـــا به دنبـــال او 

بـــرود و او را دوبـــاره به محـــل اجرا در پهنه 
رودکـــی بازگرداند.

بـــا بازگشـــت آن دو، اجرای نمایش از ســـر 
گرفته شـــد. در پایـــان اجرا، بهنام کالهش 
را از ســـر برداشـــت و بـــه ســـمت حاضران 
گرفـــت تـــا هدیـــه ای بـــرای رســـول در کاله 

قـــرار دهند.
بـــه گفته حاضـــران در محل اجـــرا و بهنام 
کاوه، بیـــش از یک میلیـــون تومـــان هدیه 
از طـــرف مخاطبان و هنرمندان تئاتر فجر 

برای رســـول جمـــع و به او اهدا شـــد.
لحظاتی را با او زندگی کردیم

بهنـــام کاوه، کارگـــردان نمایـــش خیابانـــی 
»لیلـــی و مجنـــون« دربـــاره تعامل هنرمند 
تئاتـــر و مخاطـــب و از این دســـت اتفاقات 
در اجراهـــای خیابانـــی گفـــت: چنـــد وقتی 
اســـت که من درباره این نمایش و ســـوژه 
آن فکـــر می کـــردم. ســـوژه مـــن خیابـــان و 
آدم های این خیابان هاســـت، آدم هایی که 
در ســـرما، گرمـــا، باران، برف و... مشـــغول 

بـــه فعالیت اند.
کاوه دربـــاره حضور رســـول در نمایشـــش 
گفـــت: خداوند نظاره گر ما بوده اســـت. با 
او خندیدیم، گریستیم و لحظاتی را زندگی 
کردیـــم. داســـتان رســـول االن در جامعـــه 
جریـــان دارد و بایـــد فکـــری بـــرای حل این 

مسأله کرد.
ایـــن کارگـــردان و بازیگـــر افـــزود: در پایان 
اجـــرا کالهـــم را درآوردم و همه یک یاعلی 
گفتیـــم تـــا هدیـــه ای بـــرای رســـول جمـــع 
شـــود. به جـــرأت می توانم بگویـــم بیش از 

یک میلیـــون تومـــان برای ایـــن عزیز جمع 
شـــد و درون کاله ریختـــه شـــد. مـــن برای 
بـــازی در نقـــش یـــک زباله گـــرد، دو روز 

غـــذا نخوردم و از گرســـنگی در این دو روز 
بســـیار رنـــج بردم، بـــا این کار ســـعی کردم 
تا به ســـوژه نمایشم بیشـــتر نزدیک شوم 

و قابل باور باشـــم.
روال داستان »لیلی و مجنون« به روز 

است
کاوه بـــه داســـتان ایـــن نمایـــش خیابانـــی 
اشـــاره کـــرد و گفت: شـــخصیت داســـتان 
فـــردی خیابان گـــرد اســـت و از دل خیابان 
و مشـــکالت اقتصـــادی مـــردم، ســـخن 

می گوید. این فرد قصـــه خودش را روایت 
می کند، اینکه چه اتفاقاتی افتاده است و 
ایـــن موضوع را می گوید که چرا نتوانســـته 
 است ازدواج کند و به آرزوهای کوچکی که 
اکنـــون بـــرای ما تبدیل بـــه آرزوهایی بزرگ 
شـــده اند دســـت یابد.او با اشـــاره به اینکه 
کار نویســـندگی، کارگردانی و بازیگری این 
اثـــر را خـــودش انجـــام داده ، اضافـــه کرد: 
درون مایـــه کار اجتماعی اســـت. داســـتان 
»لیلـــی و مجنـــون« نمایش مـــا از قصه ها 
آمـــده اســـت و تداعی کننـــده قصه هـــای 
باســـتانی اســـت امـــا روال داســـتان به روز 
اســـت و درگیـــری اقتصـــادی و مشـــکالت 
جوانـــان امروز را به مردم نشـــان می دهد.

نویســـنده و کارگردان تئاتر خیابانی »لیلی 
و مجنـــون« توضیح داد: امروز حباب هایی 
هســـتند که از پیشرفت جوانان جلوگیری 
می کننـــد؛ پیشـــرفت در زندگـــی، ازدواج و 

مســـکن از جملـــه این موارد اســـت.

تئــــاتر


