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  تنها راهنماي من اصل لذت است
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وار که  کسبرگمان در این جستار اغلب مفرح و حتی گروت )١٩٩٧ در حضور یک دلقکدر اشاره به فیلم (: پیتر کویی
د نقش کارل آکربالم را لستآه یهورب. کند احیا میهایش را  ي مرگ است، بسیاري از کاراکترهاي خانوادگی و فیلم درباره

کند که تجسم کارین  پرنیال اگوست نقشی را ایفا می. کند؛ شخصیتی شبیه کارل اکداهل در فانی و الکساندر ایفا می
ذهن برگمان را در  قبلیهایی مانند واگلر، اگرمن و آلگوت فروویک خاطراتی از آثار  برگمان، مادر برگمان، است و نام

  .کنند تداعی می
آگنتا (نام ریگمور  شود؛ جایی که یک دلقک به در بیمارستان شروع می )دلستآه یهورب(ساله 54فیلم با کارل آکربالم 

ي اولین فیلم  تخیالت فراوان کارل او را به تهیه. اي است به جمود نعش نام او اشاره. کند از او عیادت می) اکمانر
شود،  هایی در پشت صحنه که هماهنگ با کنشی که در فیلم نشان داده می با هنرپیشه انگیزد؛ جهان برمی» ناطق«

کشد و عنوانش  فیلم دیدار فرانتز شوبرت آهنگساز را با یک نشانده به تصویر می. خوانند گوهاي روي پرده را میو گفت
  .لذت بانوي شب است

گرنانس در ظاهر مخاطبان . گردند سوئد روستایی میشان در  با نمایش) ماري ریچاردسن(کارل و نامزدش پائولین 
البداهه  در نتیجه، کارل و پائولین فی. ماند کاره می نیمه  شود و نمایش اند، ولی برق قطع می مجذوب فیلم شدهتمپرانکو 

ل در سا شرا مشغول کار بر روي سمفونی شگرفها شوبرت  آن. کنند روند و تماشاگران را سرگرم می روي سن می
عنوان یادآور مرگ  کنند و شبح ریگمور بار دیگر به تماشاگرها راضی و محترمانه سالن را ترك می. دهند نشان می 1823

  .شود بر کارل ظاهر می
کردم؛ اولین  ي در حضور یک دلقک را نگاه می مان، بار دیگر داشتم مقدمه از مکالمه قبلاندکی : استیگ بیورکمن
ساختار . اش حرف زد توان با استفاده از اصطالحات موسیقیایی درباره فیلمی است که می چون این. را آکوردها در فیلم

کنید، بعد با  شما با یک نماي بسیار درشت شروع می. تر کالسیک است گیري مقدمه بیش شکل. آن بسیار موزیکال است
دهید؛ عمو کارل  اراکتر اصلی را نشان میآخر ک  دهید و در دهید، بعد یک نماي باز می ي باال ادامه می یک نما از زاویه

  . و بعد چند آکورد معدود از موسیقی. را، که تنها در یک اتاق بزرگ بیمارستان است
 Leiermannي نخست  شنویم، دو قطعه جا می چیزي که این. جا عاملی ضروري است موسیقی در این: اینگمار برگمان

Der’   است؛ آخرین آهنگ درWinterreise  ي مرگ  ، و آن صدا درباره»قیژقیژ ارغنون«فرانتز شوبرت یعنی اثر
نظیر و  ها بسیار بی آن. شوند عنوان الیت موتیف تکرار می ي نخست دائم به در سرتاسر فیلم این دو نقطه. خواند می

  ).شوبرت(از مرگش ساخته شده؛ چند ماه پیش  1828که این کار در سال این نکته ا توجه به ویژه وقتی ب بیانگرند، به
خود جلب کرده و به شما الهام داده است، ولی  دانم که موسیقی کالسیک همیشه نظر شما را به می: استیگ بیورکمن

  تان شد؟  چگونه شوبرت وارد زندگی
. قدر مهم باشد کردم واقعاً این شوبرت یک دلبستگی قدیمی است که در گذشته، من هرگز فکر نمی: اینگمار برگمان

هایش را که روي  تقریباً تمام موسیقی. ام اي جدي به او پیدا کرده که عالقه  هاي آخر عمرم است ون در این سالاکن
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خیلی . ام شوبرت تحقیقات بسیاري انجام داده ي ههمچنین من دربار. چیز تأثیرگذاري است. ام دي آمده خریده سی
دانیم از این بیماري مرده یا از  که، نمی یا این. میرد سالگی از سیفلیس می 32در سن  1828او در سال . جالب است

. شاید او از مسمومیت جیوه مرده است. شده این بیماري استفاده می ي هداروهاي هولناکی که در آن دوران براي معالج
 من زمان بسیاري را صرف او. کند ترین موسیقی خود را تصنیف می هاي عمرش بوده که غریب آخرین سال   ولی طی

اي که من نقش اصلی را به او دادم، عمو کارل، با  این آدم دیوانه. آید خوبی با داستانم جور درمی ام و به گمانم او به کرده
  .کند شوبرت و سرنوشتش احساس اینهمانی می

  
ک در حضور ی فیلم ي جادوي نورپردازي حرف زدید، به شکلی که ما واقعاً در پایان شما درباره: استیگ بیورکمن

  . کنید بینیم؛ هنگامی که شما یک فضاي نوري بسیار دراماتیک در اطراف کاراکترها خلق می می دلقک
در . اي از فیلم نورپردازي خاص خودش را داشته باشد تصور ما از نورپردازي این بود که هر پرده: اینگمار برگمان

یم، جدا از سکانس رؤیا که در آن مرگ وجود دارد، بین هاي دیوانه را می هایی که در آن تیمارستان، آدم اولین صحنه
در بخش دوم، طی . کند میها که توجه را به خود جلب ن نورپردازي کامالً ساده و سرد است؛ نوري بدون سایه

ها و  هنرپیشه. هاي بسیار، جادویی و گرم داشته باشم خواستم نوري با سایه هاي فیلم و نمایش تئاتري، می صحنه
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ها، و در بخش پایانی نوري وحشی و  اند، با فضاپردازي قدیمی و شمع در جادوي نمایش تئاتري شدهتماشاگران غرق 
  .ي کامالً متمایز داشته باشیم گونه آن را طراحی کردیم تا سه پرده این. خواستم غیرواقعی می

انسی به یک فیلم ، شبعد از تمرین فیلم گویید که می» ي پنجم پرده«گفتار کتابتان  شما در پیش: استیگ بیورکمن
براي تئاتر تهیه شده بود، ولی آیا شما خودتان بیش از اندازه به شانس بها  آخرین نفسکه  تلویزیونی بدل شد و این

  دهید؛ به انحاي مختلف؟ نمی
اکنون چند سالی است که هر وقت باید کار جدیدي انجام دهم، تنها چیزي . لذتش همین است  .خیر: اینگمار برگمان

اکنون دیگر کامالً نسبت به کل این داد و ستد، سود و زیان و . یم اهمیت دارد لذتم است، از حاال به بعدکه برا
تواند من را از روي صندلی  بولدزر هم نمی. ها بستگی دارد و آن لذت، بسیار به هنرپیشه. تفاوتم هاي کاري بی دغدغه
تا . ام برسم و خودم را در داد و ستد کثیف ساخت فیلم درگیر کنم هاي روزانه تا بلند شوم و به برنامه  م بلند کند،ا راحتی

فقط و کنم امروز، پس از شش سال کار سخت، این حق را دارم که  اي من در میان باشد، فکر می جایی که فعالیت حرفه
  .بر اساس اصل لذت و نه چیز دیگري کار کنم فقط

رالند ، ادلستآهه یبوربا  ـپس وقتی موفق شدم این گروه از بازیگرها را براي در حضور یک دلقک دور هم جمع کنم 
نتوانستم   دیدم یک گروه رؤیایی دارم، ـیوزفسن و ماري ریچاردسن و نیز لنا اندره، پرنیال اگوست و پیتر استورمن 

باقی فقط انجام کار . توانند انجام دهند ام، چه می نچه من رشته کردهها با آ خواهم ببینم آن می. جلوي خودم را بگیرم
  .است

او همین نقش را در سه فیلم دیگر . ي قطعی براي ایفاي نقش عمو کارل بود قطعاً گزینهد لستآهه یبور: استیگ بیورکمن
  .هم ایفا کرده

سه نقش اصلی را . بله. رالند نوشته شده بودراي اپرفسور والگر ب. نقش براي او نوشته شده بود. البته: اینگمار برگمان
ي مفروض  نویسم، اغلب به یک هنرپیشه وقتی می. واقعاً این گونه است. کترهایی نوشتم که در ذهن داشتمابراي کار
تصور هایی که  از آن یبسیار متفاوت هاي افتد که آدم ، اتفاق میفانی و الکساندر فیلم کنم، ولی گاهی هم، مانند فکر می

همین که شما بر این یأس و . بخش نیز باشد تواند انگیزه این کار می. کرده بودم در جاهایی نقشی در پروژه داشته باشند
  .کنید هاي دلخواهتان را در اختیار ندارید، غلبه می که هنرپیشه سرخوردگی ناشی از این

اي مثبت داشته  تازه، ممکن است غافلگیر شوید و این کار ممکن است سویه ي هنرپیشهولی با یک : استیگ بیورکمن
  .باشد

پرتاب  ها بازي خواهم خودم را وسط این دودوزه من نمی. خواهم من هیچ گونه غافلگیري نمی. خیر: اینگمار برگمان
تا بدانم . ماد نیاز دارممن واقعاً به احساس امنیت و اعت. خیر، خیلی سخت است. خواهم غافلگیر شوم کنم، چون می

  .قرار است چه حاصل شود
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ي جمعی  ي تعادلی بین عزلت و روحیه عنوان نقطه کار بازیگر را به ،هدر یک مقالرالند یوزفسن ا: استیگ بیورکمن
  رید؟عنوان کارگردان چنین نگاهی به کارتان دا ولی آیا شما هم به. اند ها نیز همین گونه توصیف کرده و بسیاري از آدم

تواند مدام بین تنهایی مستاصالنه و  کار می. کنید؟ البته من با او موافقم شما چه فکر می] خندد می: [اینگمار برگمان
. ساز نبوده خودي خود، با چنان تعریفی هیچ وقت مسئله براي من تنهایی به. واقعاً جمعی و رهاکننده دور بزند ي روحیه

ام، که  اي تن داده من همیشه به انزواي حرفه. شه در پی این هستم که تنها باشمام و همی در واقع، من عاشق تنهایی
خواهند،  دیگر چه می. شوند تر می ها ولی همواره به هم نزدیک هنرپیشه. نوعی شامل بیرون ماندن از همه چیز است به
ولی کارگردانی . ردن همدیگرکند، با گرایشی به باد ک جمعی را تقویت می ي هها مناسک خاصی دارند که این روحی آن

ها که  هاي بسیار و بسیار متفاوتی در تماس است و تمام آن مرزشکنی عملی تک و تنها است و حتی وقتی که آدم با آدم
جدایی  یک جوروقتی که کار انجام شد، شما با اضطراب . افتد، حیاتی و بسیار فشرده است طی کار اتفاق می

  .کشید ها دست می ل بکشد که تمام شود و بعد از دیدن آدمشاید یک هفته طو. گریبانگیرید
هایی هستند که من خیلی زیاد  بقیه آدم. ، ارالند]اولمان[، لیو ]اندرسن[بی  بی: من دوستان معدود و نزدیکی دارم

شود،  می در تئاتر خالصه 4:45و  10:30ولی این عشق کامالً به ساعات بین . ورزم ها عشق می دوستشان دارم، که به آن
  .کنیم یا بین ساعت نه و پنج که فیلمبرداري می

  یابید؟ چگونه به آن دست می. ندا هاي شما هم مستلزم تعادلی درونی و قوي فعالیت: استیگ بیورکمن
تر از همه،  شلخته، همواره در مرز انفجار، همواره مستعد بدبیاري و مهم آدمیک چون من : اینگمار برگمان

دانم تنها نیستم،  چون می. کنم دکی عصبی هستم، در حین کار انضباطی آهنین بر خودم تحمیل میخودبیمارپندار و ان
م در ا دهم که زندگی خصوصی و تفکرات و احساسات شخصی ها در میان است و اجازه نمی هنرپیشه ي بلکه مسئله

خلقی یا اگر اخمو باشم یا اگر  کنم به کج اگر شروع. آمیز خواهد بود اگر راه پیدا کنند، نتیجه فاجعه. کارم راه پیدا کنند
سرایت خواهد کرد و این قضیه فضاي کار و حس کلی را از هم  هدچار رنجش یا خشم باشم، به شکل هولناکی به هم

ها پیش آموختم که به آنچه استریندبرگ نوشته  من مدت. اي و افتضاحی خواهد بود آن کار شکست حرفه. پاشاند می
من عادات و مناسک کامالً سرسختی دارم که قبل از ورود به اتاق » .ام و قلبی آرام داشته باشذهنی آر«عمل کنم؛ 

  . ها احتیاج دارم دهم، چون به آن تمرین یا استودیوي فیلم انجامشان می
  . آمیز مرگ را دادید آمیز و شیطنت شما به آگنتا اکمانر نقش بسیار تحریک: استیگ بیورکمن
کردم در  صورتی جدي فکر می هاي مدیدي به من مدت. است مهر هفتمنوعی در تداوم مرگ در  ه، بهبل: اینگمار برگمان

. زده و تخس کارکتر اصلی، عمو کارل، مانند کودك است؛ یک کودك وحشت. این فیلم مرگ را چگونه تصویر کنم
ها حضور داشت، من را از  ایشدلقک سفید، که همیشه در نم. م در ذهنم تداعی شدا هاي دوران کودکی همچنین سیرك
ها همیشه  ي دلقک بقیه. شاید به این دلیل که او مرد بود و من هنوز مرد نشده بودم. دانم چرا کرد؛ نمی ترس دیوانه می
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ي  او کارکتر خطرناکی بود که بقیه. او همیشه ظالم بود. کرد ترك می دار بودند، ولی دلقک سفید آدم را زهره خنده
  .کرد ها را دنبال می کاعضاي گروه دلق

  
یک رسد که  با یادداشتی به پایان می در حضور یک دلقکتحقیر در فیلم هست، ولی  ي هیک درونمای: استیگ بیورکمن

 یک جوراندازد، که آن هم با  می چهره فیلم از آن جنبه، من را اندکی به یاد. کند احساس رهایی را بیان میجور 
ي سلطنتی نمایشی  جلوي خانوادهشوند تا  نگامی که جادوگرها به قصر دعوت میرسد به ه احساس رهایی به پایان می

  . اجرا کنند
هاي دیگران  من هیچ وقت دوست ندارم درگیر تفسیر و برداشت. توانید این گونه برداشت کنید شما می: اینگمار برگمان

کنید، عالی است،  چیزي که شما فکر و احساس می .کنم هایم را تفسیر می ي خودم داستان من به شیوه. هایم بشوم از فیلم
من . آورد یا خیر وجود می هاي آخر احساس از رهایی به ام که آیا صحنه ولی من واقعاً هیچ وقت به این قضیه فکر نکرده

  .ي چنان چیزي قضاوت کند شوم که بگذارم تماشاگر خودش درباره کامالً خوشحال می
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ها را  چگونه فیلم. کنید در سینماي خودتان فیلم تماشا می ـروزي یک بار  ـدر فارو، شما اغلب : استیگ بیورکمن
یک فیلمساز بدانید و  ي دربارهتري  کنید؟ آیا همیشه بر اساس اصل لذت است یا گاهی میل دارید چیز بیش انتخاب می

  کنید؟  مجموعه کارهایش را تماشا می
ولی طی چند تابستان . من هیچ نظام خاصی در این رشته ندارم. تنها راهنمایم اصل لذت است. اصالً: اینگمار برگمان

هایی وجود دارند  و بعد فیلم. لذت را فرو بردم. ي سی ساخته شده بودند را دیدم هایی که در سوئد در دهه عمالً فیلم
گوییم من آن فیلم را  به خودمان می. گذشته اشتباه کردي تجربیات  توان درباره راحت می. بینمشان که من بار دیگر می

چه بوده و شاید فقط یکی دو تصویر، یا  ي هولی خب یعنی چه؟ شاید ما اصالً در خاطرمان نمانده که دربار. ام دیده
ابل وقتی مق. ایم ولی در واقعیت، ما تقریباً همه چیز را فراموش کرده. معدود در ذهنمان مانده باشد ي صحنهچند 
برادران . نیز دقیقاً همین حالت را دارید» حاال چه کتابی بخوانم؟«کنید  ایستید و فکر می هاي کتابتان می قفسه

و بعد . سی ي دههم، اواخر ا خواندم، در جوانی ولی کی؟ وقتی در دانشگاه ادبیات می. ام کارامازوف؟ قبالً آن را خوانده
. دارم اثر سلما الگرالف را برمی گوستا برلینگیا من . کننده است اثر مبهوت بینم که یک خوانم و می دوباره کتاب را می

سینما همین . شوم خوانمش، و مانند بار اولی که خواندمش، لبریز از شور و هیجان می نشینم و دوباره می جایی می
  .است
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