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 یادداشت کارگردان

لت برشتبرتو  "توضیح جهان مهم نیست، تغییر جهان مهم است!"  

 روایتی -علمیتاتر  پیشرو ( یکی از ایده پردازان برجسته تاتر و بنیانگزاران9818-9165برتولت برشت )مقدمه: 

 از بارزترین مشخصه های یکیتجزیه و تحلیل حوادث و بحرانهای اجتمایی  در بکارگیری روشهای علمیاست.   )اپیک(

در  اجتمایی بود که-تاتر به یک آزمایشگاه علمیصحنه  تبدیل برشتخواست  .اوست روایتی -علمیتاترآثار برشت و

برای رسیدن به این .  کردو بارور  را فعال تماشاگرانتقادی  اکتشافی و دیدگاه های بتوان جریان اجرای یک تجربه نمایشی

مقصود، تماشاگر پیشاپیش در جریان حوادث داستان و اینکه "چه" اتفاقی خواهد افتاد قرار میگیرد. برای مثال به تماشاگر 

، مصمم است که خانواده، دوستان و وطنش را برای همیشه ترک ما جودیت، شخصیت اصلی داستاناز قبل گفته میشود که 

کند.  باین ترتیب تماشاگر بجای اینکه بیشتر کنجکاو این باشد که "چه" اتفاقی خواهد افتاد عالقمند است که بداند "چرا" این 

اتفاق میافتد و بنابراین با تجزیه و تحلیل عمیق تری داستان و اجرا را دنبال خواهد کرد. در تاتر علمی- روایتی برشت 

هدف توضیح یک بحران نیست بلکه هدف این است که تماشاگر با آگاهی کامل از "چه" و پاسخ های منطقی برای"چرا"ها 

به راه حل های مناسب برای پیشگیری و درمان آن بحرانها دست پیدا کند. یکی از راه های رسیدن به این هدف استفا ده از 

با  نمیشود بلکهاسیر واکنشهای احساسی  نه تنها " است.  با استفاده درست از این روشها، تماشاگر "فاصله گذاریروشهای 

به اعتقاد برشت، تاتر امروز نباید بصورت کارگاهی تفکر و اندیشه یی آزاد به تجزیه و تحلیل مسائل مطرح شده مینشیند.  

.  در بنا شده است برای خرید و فروش دروغ که و بازار مکاره یی میدهندپرورش عمل کند که رویاهای دست نیافتنی را 

دنیایی که بیدادگری با گامی استوار پیش میرود و ستمگران خود را برای قرنها ستم آماده میکنند تاتر نباید تحمل زور، 

کند.   بدل، زودباور و رویایی را به موجوداتی ساده لوح توده ستمدیدهاطاعت و فرمانبرداری را به انسانها بیاموزد و 

ن کردن واقعیتها بود.  او سخن گفتن در اوصاف زیبائیهای طبیعت را در دوران خواهان شناخت و عریا همواره برشت
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و یا زیبایی گلها سخن  هنوز باید از لطافت هوا غارتها، اشغالگریها، جنگها و فجایعمیدانست.  آیا با همه  جنایتتیره ما 

علم، نباید انسان را بصورت یک  ؟  جهان امروز باید بصورت تغییر پذیر و دگرگون شونده بازگو شود.  در عصرگفت

"همه هنرها در خدمت بزرگترین هنرها یعنی هنر   قربانی که اسیر محیطی ناشناخته و تغییر نا پذیر است توصیف کرد.

! "  برتولت برشتزیستن هستند  

:روایتی برشت در تهیه فیلم "جودیت" -علمیتاترکاربرد   

نمایش در مجموعه "ترس و نکبت رایش سوم" است که برتولت برشت آنها را حدود سالهای  56"همسر یهودی" یکی از 
نوشته است.  فیلم "جودیت" اقتباسی است تجربی و روایت گونه )اپیک فرم( از این نمایش.  9191 -9196  

یی ،رفتارهای انسان ها، انزوادر جامعه خفقان ترس و گسترشدر نوشتن فیلمنامه "جودیت" مفهومهای اصلی نمایش  نظیر 
حفظ  همچنانبه ساختار نا عادالنه اجتمائی و ترک اجباری وطن  انسان اعتراض قابلیت ،هستند متکی به دروغ و فریب که

.اندشده   

فیلم "جودیت" است. در شخصیت اصلی نمایش "همسر یهودی" همچنین در اصلیجودیت شخصیت   

بر عکس "همسر   مفهوم جهانی تری پیدا کند.موضوع کلیدی داستان عنوان "همسر یهودی" به "جودیت" تغییر داده شد تا 
"جودیت" محدودیت زمانی و مکانی ندارد. در فیلم  داستانروند یهودی" ،   

که یی شخصیت جودیت و شوهرش حضور فیزیکی دارند.  در فیلم "جودیت" شخصیتها دودر نمایش "همسر یهودی" تنها 
حضور فیزیکی پیدا میکنند. خلق وبرده شده  نامدر نمایش فقط از آنها   

 فیلم "جودیت" به فصلهایی تقسیم شده که بخودی خود که غیر اپیزودیک )مداوم( است نمایش "همسر یهودی"برخالف 
   هستند. فیلم در عین حال وابسته به فصل قبلی و فصلهای بعدیو داشته  مستقل پیامی

 هر فصل با شرح کوتاهی شروع میشود که بیانگر این است که "چه" اتفاقی  قرار است در آن فصل بیفتد.

 ازاستفاده بازی در نقشهای متفاوت ونظیر  از طریق روشهای "فاصله گذاری" ،واقعه ، از جمله گذشته و حالفصلهای فیلم
  بهم ارتباط پیدا میکنند. کلیپ های ویدیوییموزیک، اسالید، کارتون و 

قرار  مستقیم مختلف  تماشاگر را مورد خطابشخصیتهای فیلم تغییر کننده و تغییر دهنده بازسازی شده و در موقعیتهای 
 به و کرده تقلید ت راآن شخصی شدن در شخصیتی که نمایش میدهند حلیگران خواسته شده که بجای از باز  میدهند.

 تماشاگر معرفی کنند.

است  آلمانی-آریایی و متمول یک جراح معروف خانه دار و مهربان جودیت همسر :"همسر یهودی" خالصه نمایش

 میشود.  در شروع نمایششناخته برای شوهر و اطرافیانش  یهودی با مارک تنها که حاال پس از بقدرت رسیدن نازیها

و مضطرب مشغول جمع آوری و بسته بندی وسایلش است.  پس از فراغت از بستن  ، عصبانی جودیت بی قرار میبینیم که

اطالع میدهد که برای چند هفته یی  به آنها دوستان و از جمله خواهر شوهرش باجودیت از طریق مکالمه تلفنی چمدان، 

و ( نزدیکترش)دوست  آناکه جودیت تنها به  میفهمیمات به خارج از کشور است. در جریان این مکالم کوتاه عازم مسافرتی

حرفهایش را که قرار پس از آن، و در حالی که منتظر آمدن شوهرش است   .بر مال میکندحقیقت رفتنش را  تا حدودی نهمآ

در طول این تمرین و همینطور مکالمات تلفنی اش متوجه  در مقابل یک صندلی خالی تمرین میکند. به او بزند است

بلکه  که جودیت را تهدید میکند نیست خطریتنها  ترس و نکبت حاصل از فاشیسم در خارج از منزلشمیشویم که 

با  همان صحبتهایی را میکند که جودیت زمانی که شوهرش میرسدبحرانهایی بهمان شدت در داخل زندگیش جریان دارد. 

انتظارش را دارد و با اینکه جودیت در رفتنش کامال مصمم است، اما هنوز امید دارد که شوهرش مانع رفتنش  نگرانی

به ما نشان  جودیت به پالتوی زمستانی دادندر پایان نمایش شوهر با  و با اینکه بهار است بشود، اما او این کار را نمیکند.

          فرخ اسدی و بدون برگشت است.میشگی مسافرت جودیت ه میدهد که او میداند


