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ــه ضرورت هــای اجتماعــی و شــرایط  ــا ب ــی، بن ــر تجرب اهمیــت تئات
اقتصــادی رو بــه فزونی ســت و همیــن تجربه هــا گاه، امــکان پیونــد 
ــی از  ــد. یک ــم می کن ــه ای فراه ــر حرف ــا تئات ــگاهی را ب ــر دانش تئات
راه کارهایــی کــه می توانــد حامــل ایده هــای کارگــردان باشــد، اجــرا 
ــه  ــی ک ــت. جای ــده اس ــده ش ــر دی ــارف و کمت ــای نامتع در مکان ه
کارگــردان بتوانــد مفاهیــم موجــود در ذهــن خــود را در مالقــات بــا 
تماشــاگر قــرار دهــد. کارگــردان از ایــن طریــق می توانــد اجراهــای  
خــود را ســریع تر بــه صحنــه بــرد و ماه هــا در صــف طوالنــی 
ــرار  ــرا ق ــت اج ــن نوب ــرای گرفت ــی ب ــی و دولت ــالن های خصوص س
ــادی  ــا اســتقبال زی ــا ب ــه اجراه ــر این گون ــرد. در ســال های اخی نگی
همــراه شــده اند چــرا کــه در حــال شکســتن قواعــد مرســوم در تئاتــر 
ــی در مکان هــای  ــزون اجراهــای تجرب رســمی  هســتند. رشــد روزاف
تجربــی و مواجــه ی اجراگــران بــا محیطی نامتعــارف، نگارنــدگان را بر 
آن مــی دارد کــه در جهــت پاســخگویی بــه ایــن پرســش ها برآینــد 
ــالمت  ــه س ــارف، ب ــای نامتع ــن مکان ه ــزان در ای ــه می ــا چ ــه ت ک
ــا محــل اجــرا از اســتاندارهای طراحــی  بازیگــر توجــه می شــود؟ آی
ــه  ــه محــل اجــرا تبعیــت می کنــد؟  ب ــرای بــدل شــدن ب صحنــه ب
صحنــه بــردن ایده هــای ذهنــی کارگــردان تــا چه میــزان در تناســب 
بــا وضعیــت جســمانی بازیگــر قــرار می گیــرد؟ آیــا بــه رنــج بازیگــر 
در زمــان ایفــای نقــش توجــه می شــود و یــا تنهــا بــه عنــوان امــکان 
و ابــزار بیانــی بــه کار گرفتــه می شــود؟ ایــن جســتار در تــالش اســت 
ــه بررســی آن را  کــه پرســش های مطــرح شــده را پاســخ گویــد و ب
بپــردازد. همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه مطالــب در قالــب کلیات 
ــده  ــاب گردی ــوردکاوی اجتن ــن بررســی، از م ــان می شــود و در ای بی

اســت.
ــان  ــددی بی ــات متع ــون نظری ــا تاکن ــدن و فض ــة ب ــاب رابط در ب
ــان  ــه کارگردان ــص و توج ــورد تفح ــت م ــه می بایس ــت ک ــده اس ش

معاصــر قــرار گیــرد. آگاهــی مــا از جهــان بــر قابلیت هــای بدنی مــان 
بــرای درگیــر شــدن بــا جهــان اســتوار اســت کــه بــا بــه کارگیــری 
ــو  ــه نح ــه ب ــود ک ــر می ش ــی امکان پذی ــه ای از مهارت های مجموع
اجتماعــی و نیــز زیســتی شــکل گرفته انــد؛ بنابرایــن بــاور بــه این کــه 
ــی  ــر تاریخچــه ای طوالن ــا تجســدیافتگی آغــاز می شــود ب آگاهــی ب
اســتوار اســت و یکــی از عناصــر مهــم ایــن رونــد آن اســت کــه مــا 
چگونــه بــر حســب معیارهــای بدنی مــان جهــان را فــرا می خوانیــم. 
بــدن همــواره بــه عنوان یــک رمــزگان فرهنگــی در بافتــی اجتماعی، 
حامــل معناســت؛ بنابرایــن تولیــد معنــا همــواره نتیجــه برهمکنــش 
بــدن و فضاســت. معنــا در واقــع در ذات تجربــه جســمانی خانــه دارد 
و همچــون محــوری اصلــی میــان جهــان درونــی و جهــان بیرونــی 
ــی  ــر فرهنگ ــد. در ه ــل می کن ــی عم ــی و فرهنگ ــای اجتماع نیروه
ــی  ــرم و توانای ــه رســوم و ســنت ها و گفتمان هــای موجــود، ف ــا ب بن
ــت  ــرد. وضعی ــراد شــکل می گی ــی اف ــای حرکت جســمانی و دامنه ه
جســمانی هــر فــرد، دارای دامنــه  و محدودیــت حرکتــی اســت کــه 
ــه، برآمــده از فرهنگ هــای موجــود اســت. فرهنگــی کــه  ایــن مقول
محدودیت هــای حرکتــی را در قالــب چگونگــی انبســاط و انقبــاض 
ــال  ــد. ح ــن می کن ــی معی ــف مکان ــای مختل ــدن در موقعیت ه ب
می تــوان ایــن مهــم را مــورد چالــش قــرار داد کــه در هــر اجــرا کــه 
ــا فرهنگ هــای متفــاوت گزینــش  کارگــردان، بازیگــران متعــددی ب
ــه،  ــراح صحن ــا ط ــل ب ــو و تعام ــزان در گفتگ ــه می ــا چ ــد، ت می کن
ــه دارد؟ و  ــران توج ــک بازیگ ــمانی تک ت ــای جس ــه محدودیت ه ب
ــا چــه  ــه امکانهــا و محدودیت هــای جســمانی بازیگــر ت ــا توجــه ب ی
ــرد؟ ــرار می گی ــه ق ــزان در دســتور کار کارگــردان و طــراح صحن می

شــاید در مواجــه بــا ایــن پرســش، ایــن پاســخ بــه ذهــن متبادر شــود 
ــی بازیگــر، از الزامــات و ابزارهــای اجرایــی  ــی و بیان کــه تربیــت بدن
یــک بازیگــر بــه شــمار می آیــد و در تعامــل میــان طــراح و کارگــردان 
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ضرورتــی بــرای توجــه بــه ایــن امــر وجــود نــدارد. امــا ایــن پــرورش  
ــه ســلطه  ــاز در ب ــد، ب ــش یاب ــه افزای ــزان هــم ک ــر می ــه ه ــی ب بدن
ــوان اســت و در انجــام برخــی  ــه، نات ــی فضــای صحن درآوردن تمام
ــت  ــتای اهمی ــن رو، در راس ــد. از ای ــت می افت ــه لکن ــا، ب از کنش ه
ســالمت جســمانی اجراگــر در مواجهــه بــا فضــای صحنه، به بررســی 
دو دیــدگاه در طراحــی صحنــه پرداختــه می شــود و از مزایــا و معایب 

آن بــه تفصیــل ســخن بــه میــان می آیــد.
ــه  ــة واقع گرایان ــی صحن ــه در طراح ــه ریش ــدگاه اول، ک ــاب دی در ب
دارد، طــراح صحنــه بــا توجــه بــه امکانــات طــرح و یــا متن نمایشــی، 
ــیک آن  را،  ــورت کالس ــه ص ــت و ب ــی کرده اس ــه ای را طراح صحن
ــه اجــرا در مــی آورد  ــه مــکان اجــرا، ســالن ها و ابعــاد آن، ب بســته ب
ــت  ــا وضعی ــر ب ــی، بازیگ ــای نمایش ــن مکان ه ــاخت ای ــس از س و پ
جســمانی متفــاوت در مواجهــة اولیــه بــا ایــن صحنــه قــرار می گیــرد. 
ــه صــورت فــردی  ــه تعبیــری دیگــر، طــراح ماننــد یــک معمــار ب ب
عمــل می کنــد و  پیــش از مشــارکت در تمرین هــا، مــکان صحنــه 
ــیاری  ــتفاده بس ــورد اس ــه م ــن روش ک ــد. در ای ــی می نمای را طراح
قــرار می گیــرد، توجــه بــه امکانــات جســمی بازیگــر کاهــش یافتــه 
و طــراح، تنهــا بــر ســبک و یــا محتــوای آن تمرکــز دارد. بــه دیگــر 
ســخن، بازیگــر، بــا دکــوری از پیــش تعییــن شــده مواجــه می شــود 
ــا آن محیــط وفــق دهــد. در ایــن شــیوة  کــه می بایســت خــود را ب
اجرایــی، طــراح و کارگــردان در تعامــل بــا یکدیگر، دســت بــه طراحی 
ــر  ــه زده و تمامــی ایده هــای خــود را عینیــت می بخشــند و ب صحن
اســاس خواســت کارگــردان، بــرای بازیگــر خطــوط حرکتــی در قالب 
میزانســن، مشــخص می شــود. بازیگــران نیــز بایــد تابــع ایــن قوانیــن 
از پیــش تعییــن شــده، ماننــد یــک ماشــین و بــه دور از خالقیــت، به 
ایفــای نقــش بپردازنــد. اگــر فضــای موجــود از لحــاظ زیبایی شناســی 
قابــل تأمــل هــم باشــد؛ امــا بــه عنــوان یــک پدیــده مســتقل عمــل 
می کنــد. زیــرا فضــا بــر پایــه ی ارتبــاط و تعامــل بــا بازیگــر طراحــی 
و اجــرا نگشــته و بــه توانایی هــای جســمانی بازیگــر، کــه پیش تــر از 
آن ســخن رفــت، توجــه نشــده اســت. بــرای مثــال، محاســبه شــیب 
یــک رمــپ )ســطح شــیب دار(، بــر اســاس قــد و وزن بازیگر محاســبه 
می شــود. بنابرایــن اگــر بــه وضعیــت جســمانی بازیگــر در طراحــی 
توجــه نشــود، بازیگــری کــه قــرار اســت بــه مــدت یــک تــا دومــاه بــر 
صحنــه، اجــرا داشــته باشــد، ممکــن اســت بــا مشــکالت جســمانی 
روبــر شــود. چراکــه گاهــی ناچــار اســت فراتــر از دامنــه حرکتــی و 
توانایی هایــش دســت بــه عمــل زنــد. در تئاتــر ایــران بــه دلیــل چنــد 
ــگ  ــن و هماهن ــکان تمری ــی، ام ــالن های نمایش ــدن س ــی ش اجرای
ســاختن بــدن بــا فضای صحنــه از اجراگر ســلب می شــود و بــه دلیل 
ــش  ــم، آســیب های جســمانی افزای ــای ک ــدم آشــنایی و تمرین ه ع
ــش  ــة نمای ــه صحن ــت ک ــد داش ــه تأکی ــن نکت ــد برای ــد. بای می یاب
بــرای اجراگــری کــه در حــال بــازی کــردن اســت یــک ابــژه نیســت، 
بلکــه بــرای او آکنــده از خطــوط نیروســت. خطوطــی کــه مرزهــا و 
تقســیم بندی فضایــی را مشــخص کرده انــد و نحــوة عملکــرد بــدن 
ــد و آن  ــاب می کنن ــی را ایج ــای خاص ــد، کنش ه ــکل می دهن را ش
کنش هــا را بــه جریــان می اندازنــد و هدایــت می کننــد، چنــان کــه 
گویــی خــود بازیگــر از آن بی خبــر اســت. اینگونــه نیســت کــه خــود 

صحنــه در اختیــار بازیگــر قــرار داده شــود بلکــه بازیگــر بــا صحنــه 
ــال، موقعیــت و حضــور  ــرای مث ــه ای کــه ب ــه گون یکــی می شــود، ب
ــق  ــه همان طری ــد ب ــس می کن ــطه ای ح ــچ واس ــاگر را بی هی تماش
ــطه ای درک  ــچ واس ــش را بی هی ــودی بدن ــی و عم ــطوح افق ــه س ک
ــش، در  ــرای کن ــوان عرصــه ای ســاختارمند ب ــن را می ت ــد. ای می کن
نظــر گرفــت. شــاکله های بدنــی مــا متکــی بــه عادت هــا یــا الگوهــای 
رفتــاری اکتســابی هســتند. همانطــور کــه مرلوپونتــی معتقــد اســت 
کــه مــا فقــط بــه کمــک عادت اســت کــه تــوان »اقامــت داشــتن در« 
فضــا را بــه دســت می آوریــم، در واقــع آشــنایی بــا مــکان بــه واســطة 
ــادگی  ــه س ــه ب ــازد ک ــادر می س ــر را ق ــیار، اجراگ ــای بس تمرین ه
مســیر خــود را بیابــد و توجــه را بــه جــای مســیریابی، بــر چگونگــی 
ــر از  ــه بازیگ ــی ک ــوف دارد. زمان ــش معط ــش و کنش های ــای نق ایف
فضایــی بــه تکــرار اســتفاده می کنــد، گونــه ای آگاهــی بدنــی نهانی از 
جاهــای قــرار گرفتــن اشــیا در آن فضا به دســت مــی آورد و در نتیجه 
بــدون صــرف تــالش هوشــیارانه می توانــد بــر صحنــه زندگــی کنــد. 
در جایــی دیگــر مرلوپونتــی بیــان مــی دارد کــه: » بــدن مــا زمانــی در 
جهــان جــا می افتــد کــه ادراکمــان متنوع تریــن منظره هــای ممکــن 
ــی  ــا روشــن ترین بیان هــای ممکــن در اختیارمــان بگــذارد، زمان را ب
ــا در همان حیــن کــه آشــکار می شــوند،  کــه قصدهــای حرکتــی م
پاســخ هایی را کــه از جهــان انتظــار دارنــد دریافــت می کننــد. ایــن 
ــة  ــک زمین ــش اســت و ی ــفافیت در ادراک و کن ــد ش بیشــترین ح
ــی  ــرای زندگ ــت ب ــه پس زمینه ای س ــد ک ــن می کن ــی را تعیی ادراک
ــه  ــرای همزیســتی جهــان و بدنمــان« )هیــل ب مــا، محیطی ســت ب
ــکان  ــن بســیار در م ــن تمری ــی، 1396:80(. بنابرای ــل از مرلوپونت نق

اجــرا، پیــش از بــه اجــرا درآمــدن اثــر، دارای اهمیــت اســت.
ــم،  ــت را از ادراک بزدایی ــدم قطعی ــه ع ــیم ک ــواره در تالش ــا هم م
ــن  ــویم. ای ــان کشــیده می ش ــا جه ــی ب ــری بدن ــه درگی ــن ب بنابرای
ــا را  ــی م ــه گوی ــد ک ــادآور ش ــی ی ــوص فضاهای ــوان در خص را می ت
ــه خصــوص فضاهایــی کــه از  ــه حرکــت بدنــی فــرا می خواننــد؛ ب ب
ــن مســئله  ــد. ای ــه می گیرن ــپکتیو فاصل ــای کالســیک پرس قاعده ه
مبنــای دومیــن روش و رویکــرد در طراحــی صحنــه در نظــر گرفتــه 
ــی  ــه واکاوی روش دوم طراح ــوان ب ــاس آن می ت ــر اس ــود و ب می ش

یــک صحنــه پرداخــت. 
در روش دوم، طراحــان اندیشــه و فراینــد طراحــی را در تمرین هــا و با 
مشــارکت آگاهانــه و غیرآگاهانــه همــه ی اجرا گــران انجــام می دهنــد. 
ــر خــالف شــیوة نخســت، فضــای صحنــه از پیــش  ــن روش ب در ای
طراحــی نمی شــود و بــه صــورت مشــارکتی خلــق می گــردد. 
بدین جهــت، توجــه بــه پرســپکتیو صحنــه بــه عنــوان اثری مســتقل 
ــای  ــا و توانایی ه ــه نیازه ــراح بســته ب ــار گذاشــته می شــود و ط کن
بازیگــران، فضــا و مــکان صحنــه را طراحــی و ســامان دهی می کنــد. 
ــران  ــزی بازیگ ــا هم آمی ــه ب ــپکتیو صحن ــر، پرس ــری دیگ ــه تعبی ب
ــه  ــران آمیخت ــای بازیگ ــا کنش ه ــد و ب ــط می یاب ــران بس ــا اجراگ ی
می شــود. در معمــاری صحنــه، حــس کــردن نرده هــا، بــاال رفتــن از 
پله هــا و یــا گذشــتن از میــان دیوارهــا، پیچیــدن و توجــه بــه نحــوه  
قرار گیــری اکسســوارها، عنصرهایــی از حــس دیــدن و حــس لمــس 
کــردن هســتن کــه بــا هــم تناســب یافته انــد. نحــوه ی جای گیــری 
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ایــن جزییــات ســبب بــه وجــود آمــدن قراردادهایــی می شــود کــه 
ــی از  ــیوه درک ــن ش ــه ای ــد. ب ــبت می دهن ــه ادراک نس ــا را ب معن
فضــای صحنــه حاصــل می شــود کــه ایــن درک ثمــره آن اســت کــه 
تصویرهــای بصــری جزییــات بــا هندســه تجســد یافتــه در فرم هــا و 
بعدهــا و مــکان کــه در اثــر لمــس کــردن و راه رفتــن در میــان اجزای 
صحنــه پــرورش پیــدا کرده اســت، پیونــد می یابــد. بــه زعــم اســتیون 
ــا وزن در،  ــان ب ــاییم، وزن بدنم ــه دری را می گش ــال »هنگامی ک ه
تالقــی می یابــد. وقتی کــه از پلــکان بــاال می رویــم، پاهایمــان پله هــا 
را می شــمارد، دســتانمان نــرده را لمــس می کنــد و کل بدنمــان، بــه 
طــور مــورب و دراماتیــک در میــان فضــا حرکــت می کنــد« )هــال، 
1394: 47(. در ایــن شــیوه، طــراح مواجهــه و هم آمیــزی بازیگــران 
ــی کــه  ــز مکان ــد و گاهــی نی ــه را مشــاهده می کن ــا فضــای صحن ب
ــذارد  ــری می گ ــه پرســش و همفک ــرار دارد را  ب شــخصیت در آن ق
تــا همســو بــا اندیشــه و تــوان بازیگــر بــه طراحــی بپــردازد. بــه هــر 
ــه  ــادآور شــد کــه توجــه کارگــردان و طــراح صحنــه ب روی، بایــد ی
ــی  ــان اهمیت ــر از چن ــمانی اجراگ ــای جس ــا و توانایی ه محدودیت ه
برخــوردار اســت کــه بســیاری از کارگردانــان معاصــر از جملــه ادوار 
گــوردون کریــگ  )1872-1966(، پــس از دریافــت محدودیت هــای 
جســمانی بازیگــر بــرای انتقــال ایده هــای ذهنیــش، از بازیگــر 
در اجراهایــش صرف نظــر می کنــد و اَبَــر عروســک ها را کــه از 
ــانی  ــر انس ــر بازیگ ــتند ب ــوردار نیس ــی برخ ــای حرکت محدودیت ه
ترجیــح می دهــد. کریــگ بــر آن بــود که نقــش عواطف و روانشناســی 
شــخصیت ها را کمرنــگ کنــد و الویــت  را بــه دغدغه هایــش در فــرم 
ــا مســأله ی پــروش بازیگــران کلنجــار می رفــت  بدهــد. او همــواره ب
تــا بتوانــد شــرایط فردیت زدایــی را فراهــم کنــد. گاهــی از بازیگــران 
درخواســت می کــرد کــه بــرای تحقــق ایده هایــش، بــر روی شــیب 
ســی تــا چهــل درجــه بــا شمشــیرهای ســنگین نــزاع کننــد و ایــن 
قبیــل کنش هــا بــا اعتــراض بازیگــر روبــرو می شــد، زیــرا در دامنــه 
حرکتــی و توانایی هــای جســمانی آن هــا نمی گنجیــد. هرچنــد کــه 
او نیــز بــه ویژگی هــای مقــدس و فراانســانی نیــز توجــه داشــت و بــه 
ــای بســیار و نامحــدود،  ــی و حرکت ه ــا پویای ــه ب ــود ک ــال آن ب دنب

بتوانــد ایده هــای ذهنــی خــود را عینیــت بخشــد.
ــی  ــه در اجرای ــرد ک ــام ب ــوان از جولی تیمــور ن ــال دیگــر می ت در مث
ــا و  ــأله توانایی ه ــن مس ــه همی ــه ب ــا توج ــان، ب ــنامه طوف از نمایش
ــک  ــورت ی ــه ص ــل را ب ــخصیت آری ــمانی، ش ــای جس محدودیت ه
ــان  ــه بی ــش را این گون ــل انتخاب ــرد و دلی ــر می گی ــک در نظ عروس
ــرای  ــه ای عروســک ب ــم از گون ــه می خواه ــد: »می دانســتم ک می کن
نمایــش آریــل اســتفاده کنــم، ولــی مــن در جســتجوی ســاده ترین و 
کم مانع تریــن شــیوه بــودم. پــس قــدرت و انعطاف پذیــری صورتــک 
را کشــف کــردم. در شــهر بالــی، بــرای تعییــن شــخصیت صورتــک، 
زن یــا مــرد رقصنــده، ابتــدا صورتــک را در دســتانش می گیــرد و بــا 
یــک حرکــت ســریع مــچ، بــه آن زندگــی می بخشــد. ایــن راه حلــی 
ــی  ــدون ویژگ ــیتی و ب ــل دو جنس ــورت آری ــود. ص ــل ب ــرای آری ب

ــکیمویی  ــای ارواح اس ــیوه ی صورتک ه ــه ش ــی ب ــخصیتی خاص ش
ــدون بخش هــای حرکتــی  ــن شــکل ســختی ب ــود. ای ــی ب و آفریقای
ــم.  ــه کن ــره اضاف ــه پیک ــاد ب ــی از ب ــتم حس ــن می خواس ــود و م ب
مــن دنبالــه درازی از پارچــه ی ابریشــم ســفید نیمــه شــفاف بــه آن 
صورتــک وصــل کــردم کــه بــا ظرافــت بــا حرکــت معلــق می شــد. 
ــد  ــود و انگشــتانش چن ــیده ب ــده دســتکش ســفیدی پوش اجرا کنن
ســانتی متــر بلندتــر شــده بــود. دســت بازیگــر بایــد می توانســت هــر 
احســاس مــورد نیــازی را بیــان کنــد و عجیــب آن کــه بــا خلــوص 
ــازی  ــود کــه یــک انســان ب ــر از آریلــی ب و ســادگی اش تأثیــر گذارت

ــور، 1389: 125(. ــی تیم ــد« )جول می کن
ــی  ــران ریشــه در اجراهــای تجرب ــه در ای ــن، شــیوه ی دوم ک  بنابرای
ــتم  ــرن بیس ــر ق ــه تئات ــوف ب ــرب معط ــش دارد و در غ کارگاه نمای
ــا  ــرا ی ــر اج ــای ه ــا و نیازه ــه امکان ه ــتری ب ــه بیش ــود، توج می ش
گــروه اجرایــی دارد و ایــن خــود ســبب می شــود بازیگــران در مــکان 
و فضــای اســتاندارد بــه ایفــای نقــش بپردازنــد و معمــاری صحنــه بر 
اســاس توانایی هــای جســمی بازیگــر طراحــی و خلــق شــده اســت. 
بدین صــورت شــیوه ی دوم بــه مراتــب هوشــمندانه تر و کاربردی تــر 
خواهــد بــود؛ امــا ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه امــروزه، 
ــه  ــا ب ــر مکان ه ــتفاده از دیگ ــی و اس ــای تجرب ــان در اجراه طراح
ــرات  ــالمت و مخاط ــه س ــی ب ــه چندان ــرا، توج ــة اج ــوان صحن عن
ــه  ــی اســت کــه از جمل ــن در حال ــد. ای ــرای اجراگــران ندارن اجــرا ب
روش هــای شــکل گیری تئاترهــای تجربــی، تعامــل میــان طراحــان 
ــا  ــی ب ــدون اطــالع و شــناخت قبل ــران ب ــران اســت و بازیگ و اجراگ
مکانــی روبــرو مــی شــوند کــه برایشــان تازگــی دارد و بــه ناچــار بدن 
خــود را بــا آن مــکان )کــه در بیشــتر اوقــات از اســتانداردهای یــک 
ســالن اجــرا هــم برخــوردار نیســت(، وفــق دهــد. بایــد توجــه داشــت 
کــه در ایــن اجراهــای تجربــی اگــر اســتانداردهای ســاخت صحنــه 
ــارت های  ــرد، خس ــرار نگی ــه ق ــورد توج ــرا م ــای اج ــم فض و ترمی
ــد  ــه قص ــردان چنانچ ــراح و کارگ ــی دارد و ط ــری در پ جبران ناپذی
داشــته باشــند اثــری تجربــی را خلــق کننــد ملــزم بــه رعایــت قواعد 
تئاتــر تجربــی هســتند. در واقــع طــراح و کارگــردان بیــش از توجــه 
بــه رنــج بازیگــر در صحنــه بــه پیــام و محتــوای نمایــش و اجــرا توجه 
دارنــد و در نتیجــه، نادیده گرفتــن بازیگــر در وهلــة اول فراینــد تجربی 
نداشــته و بــه آســیب های بازیگــر و ســختی ایفــای نقــش بــرای او، 

می انجامــد.
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