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  ي برگمان ها درباره کارگردان

  وحیداله موسوي: مترجم
  گویند اُرسن ولز از برگمان می و ، فرانسوا تروفو، الرس فن تریهکریشتف کیشلوفسکیالیا کازان، 
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  الیا کازان

 و آثار او تلویحی. آثارش را دوست دارمدلیل همین  به . ش هستندا اي از زندگی هاي او تکه هر یک از فیلم
اي از او  ها تکه آن. رویشان بگذارید  توانید همین طوري انگشت نمی. نگاهی شخصی دارندو  ،اند ظریف
  . است واقعیاو یک هنرمند . هستند

  1970مصاحبه با فیلمسازان آمریکایی، : ها در آثار کارگردان
  

 يعدودهاي م هاي معدود و در مکان هایش را با آدم قدرترین کارگردان جهان برگمان است، چون او فیلم
او چگونه مجبور است شخصی مانند را بخوانید و ببینید که حتی » ي برگمان برگمان درباره«ولی . سازد می

ي این پروژه چیست؟ دوست دارم این  نظرتان درباره«سرش را پایین بیندازد و به یارویی در استکهلم بگوید 
  »بعدش دو کمدي برایت خواهم ساخت، قبول است؟. پروژه را بسازم

  1976فیلم آمریکایی، مارس : یلمدیالوگ در ف
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  کریشتف کیشلوفسکی

ي عشق  آنچه او درباره. گوید، احساس اینهمانی کنم ي زندگی می توانم با چیزي که برگمان درباره من می
ها و آنچه  نسبت به مردها و زن... کنم پنداري می من بیش و کم با نگرش او نسبت به دنیا همذات. گوید می

  .ایم ترین چیزي که فراموش کرده ي مهم درباره... دهیم مره انجام میما در زندگی روز
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  فرانسوا تروفو
کند او  او تمام عمرش را وقف تئاتر و سینما کرده و آدم حس می. شق و خجالتی است برگمان مردي کله

اي  که در آینده اند، خوشحال است و این برش را گرفته و هاي زن دور کند و هنرپیشه فقط وقتی که کار می
تر درگیر  کنم که او بیش فکر می. نزدیک فیلمی از برگمان نخواهید دید که زنی در آن حضور نداشته باشد

شوند، بلکه در پرتو  ها از منشور مذکرانه دیده نمی هاي او، زن در فیلم. اصل زنانگی است تا فمینیسم
ند، در حالی که کاراکترهاي ا فینهایت ظر بی کاراکترهاي مونث او. شود ها نگاه می مشارکت کلی به آن

  )1973ها در زندگی من،  فیلم( .اند مذکرش متعارف و عادي
: شانس ناب به تصاویرشان راه پیدا کندیک جور گذارند  برخی فیلمسازها می. پاکی تصاویرش را ببینید

و برخی دیگر دوست دارند ) روسلینی، للوش و هیوستن از هایی  فیلممثال در (خورشید، رهگذر، دوچرخه 
برگمان مانند گروه نخست شروع به کار کرد، ). و هیچکاك  ایزنشتاین، النگ(ي پرده نظارت کنند  ذره بر ذره

توجه شما هیچ . بینید هاي اخیر او هیچ وقت یک رهگذر تصادفی نمی در فیلم. سپس راهش را عوض کرد
هیچ چیزي روي کرباس . شود ي در باغچه منحرف نمیا ضافی در صحنه، حتی پرندهي شیئی ا واسطه وقت به

ي است، مانند تمام فیلمسازان ا برگمان مخالف تصاویر منظره. که برگمان خواسته باشد وجود ندارد، مگر این
  )1973ها در زندگی من،  فیلم( .واقعی
هاي اخیر او چیزي جز  در فیلم. شود نمی قدر به آن نزدیک ي انسانی؛ هیچ کس مانند برگمان آن چهره
هایی حاکی از کنجکاوي، گرسنگی و  هاي در حال شنیدن، چشم هاي جنبان و در حال صحبت، گوش دهان

  )1973ها در زندگی من،  فیلم( .وحشت وجود ندارد
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  الرس فون تریه

کنم فیلم  و پس از آن، فکر نمی... المللی خود رسید ترین موفقیت بین او با ساختن فریادها و نجواها به بزرگ
. گیرد اي است که حول و حوش پرسونا شکل می گانه من سه  ي عالقههاي مورد  فیلم. خوبی ساخته باشد

بلکه وراي آیینه تاریک جزو آن گانه نیست،  پرسونا جزو این سه: نکته. [سکوت، پرسونا و نور زمستانی
  .]است
ترش را هم دوست دارم، ولی  هاي قدیمی هایی بسیار مهم، پرسونا بسیار جالب است و همچنین فیلم فیلم
  .توانم فانی و الکساندر را تحمل کنم نمی

  1987مصاحبه با ماري برثلیوس و راجر ناربونی، 
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  رسن ولزاُ

جا  کنم، فقط آن پروتستانی هنرمندهایی مانند اینگمار برگمان را محکوم نمیمن آن دنیاي کامالً شمالی، کامالً 
ولی سوئد برگمان . سوئدي که من دوست دارم ببینم، بسیار مفرح است. کنم جایی نیست که من زندگی می

ین جا مملو از بوي پاراف آن«. ي نوروژ ایبسن گفته که هنري جیمز درباره اندازد می همیشه من را یاد چیزي
قدر که  من آن. شوم هایش شریک نمی من در عالیق و دغدغه!... چگونه با آن همدردي کنم» .معناگرایی بود

  .ها نیستم ام، با ژاپنی با او بیگانه
 1967مصاحبه با بینکث تاینان، 


