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انتخاب نگارنده گردآوری و ترجمه شده اند، چشم اندازی  به  اين كتاب  مقاالتی كه در 
عمومی از اينگمار برگمان )1918 ـ 2007( در مقام فیلم سازی مؤلف، هنرمندی صاحب 
 سبك و خالق و انسانی فرهیخته و حساس ارائه می دهند. تالش بر اين بوده تا آثاری 
برای ترجمه انتخاب شوند كه تصويری صمیمانه تر و نزديك تر از اين هموطن استريندبرگ 
به دست دهند تا با دغدغه های ذهنی و عاطفی اين بزرگ مرد سینمای جهان بیشتر آشنا 

شويم.

غ. ص

یادداشت گردآورنده





           1918    ارنست اينگمار برگمان در 14 ژوئیه در اُپساالی سوئد به دنیا می آيد، 
اريك  پدرش،  و  آكربلوم(  خانوادگی  نامز  )با  برگمان  كارين  مادرش 
برگمان، كشیش محلی، )برادرش دَگ در 1914 و خواهرش مارگارتا 

در 1922 به دنیا آمدند.(
        1934    به عنوان دانش آموز مبادله ای، يك ماه تابستان را در آلمان می گذراند 
و در میتینگی در برلین حضور به هم می رساند كه در آن آدولف هیتلر 

ظاهر می شود.
        1938    دورۀ كوتاه خدمت نظام اجباری. وارد دانشگاه استكهلم می شود. شروع 

به كارگردانی نمايشنامه می كند.
        1940      ترک دانشگاه؛ ولی به روی صحنه بردن نمايشنامه ادامه می دهد.

        1934    شروع به كار در بخش فیلم نامۀ صنعت فیلم اسوِنسك می كند. با السه 
فیشر ازدواج می كند. دخترش لنا به دنیا می آيد.

گونار  برگمان.  از  فیلم نامه ای  با  شوبرگ،  آلف  كارگردانی  به          1944    عذاب، 
بیورنستراند كه تا فانی و آلكساندر در بسیاری از فیلم های مهم برگمان 

بازی خواهد كرد، نقش كوتاهی در اين فیلم دارد. 
        1945    از السه فیشر جدا می شود. با الن لوندستروم ازدواج می كند. دخترش اوا 

به دنیا می آيد.

زندگی  نامه 
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        1946    بحران، اولین تالش برگمان برای كارگردانی. پسرش يان به دنیا می آيد.
  50-1946    حین كارگردانی تعدادی فیلم جهت كارآموزی از جمله فرجام من است، 
بندر آوا، خواست شیطان، سه عشق عجیب و لذت، به نوشتن فیلم نامه 
برای ساير فیلم سازان ادامه می دهد. در لذت، ويكتور شوستروم، كارگردان 
افسانه ای سوئد و يكی از آدم های مهم و تأثیرگذار بر برگمان، نقش 

مكمل ايفا می كند.
          بر عشق ما می بارد نقش ناچیزی برای ارالند يوزفسون دارد كه در بسیاری 
از فیلم های بعدی برگمان ايفای نقش خواهد كرد و با او بر دو فیلم نامه 

همكاری خواهد كرد. در 1950 از الن لوندستروم جدا می شود.
        1951    میان پردۀ تابستانی. فیلم های تبلیغاتی برای صابون بريس می سازد كه 
در يكی از آنها »شاهزاده خانم و شبان«، بیبی اندرسن پانزده ساله بازی 

می كند. با گان گرانت ازدواج می كند.
        1952    در تئاتر شهر مالمو كارگردان می شود. اسرار زنان.

        1953    تابستان با مونیكا، در اولین نمايش فیلم، هريت اندرسن با برگمان حضور 
به هم می رسانند و از تصاوير صريح بازيگر زن غافلگیر می شوند. خاک 
اره و پولك كه بسیاری از آن به عنوان نخستین فیلم پختۀ برگمان نام 

می برند. از گان گرانت جدا می شود.
        1955    لبخندهای يك شب تابستانی، شانزدهمین فیلم برگمان

        1956    لبخندهای يك شب تابستانی جايزه جشنوارۀ فیلم كن را برای »بهترين 
آزادی  تا  امكان می دهد  به برگمان  طنز شاعرانه« می برد. موفقیتش 

هنری بزرگ تری را امتحان كند.
        1957    برگمان جايگاهش را در صحنۀ بین المللی سینما با دو شاهكار تثبیت 
می كند، مُهر هفتم )كه جايزۀ ويژۀ هیئت داوران كن را می برد( و توت 
فرنگی های وحشی. در هر دو فیلم ماكس فون سیدو حضور دارد كه در 
فیلم های دهه 70 برگمان، نقش های اصلی را ايفا خواهد كرد. در آخری 
شوستروم می درخشد و آخرين حضورش در سینما تا قبل از مرگش در 

سال 1960 است.
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        1958    توت فرنگی های وحشی برندۀ خرس طالی جشنوارۀ فیلم ونیز می شود. 
لبۀ زندگی با فیلم نامۀ اوال ايساكسن جوايز متعددی را در كن می برد. 

جادوگر. 
        1959    با شبی الرتی ازدواج می كند.

  61-1960    چشمۀ باكره نوشتۀ اوال ايساكسن و فیلم بردارِی سون نیكويست كه 
همۀ فیلم های بعدی برگمان را تا سال 1984 فیلم برداری خواهد كرد. از 
میان آينه در تاريكی، پیس مجلسی چهار شخصیتی، اولیِن يك سه گانه 
و اولین فیلمی كه در جزيرۀ فارو ساخته شد. اين فیلم ها جوايز پی در پی 

آكادمی اسكار را برای بهترين فیلم خارجی به ارمغان می آورند.
        1962    پسرش دانیل به دنیا می آيد.

        1963    نور زمستانی )ارتباطات( به زندگی كشیشی محلی می پردازد كه بحرانی 
روحی را از سر می گذراند. بعدها برگمان از آن به عنوان فیلم محبوبش 
ياد می كند. سكوت، سومین فیلم اين سه گانه، بسیاری از منتقدان را كه 
آن را پورنوگرافیك قلمداد می كنند، مشمئز می كند. برگمان به رياست 
تئاتر رويال دراماتیك منصوب می شود، كه حدوداً دو سالی از فیلم سازی 

دورش می كند.
        1964    حاال دربارۀ اين زن ها )همۀ اين زنان(، آخرين كمدی برگمان و اولین 

فیلم رنگی اش.
        1965    اوايل اين سال برگمان مبتال به يك جور آلودگی ويروسی می شود كه 
عوارض جانبی اش، تقريباً تا چند ماه او را بی حركت نگه می دارد. آغاز 

رابطه با لیو اولمان.
رؤيايی،  كیفیت  حامل  اولمان،  لیو  بازيگری  با  فیلمش  اولین          1966     پرسونا، 
مراتب  به  ابعادی  در  سكوت  ارجاع  خود  و  غیرروايی  امپرسیونیستی، 
وسیع تر است. از مقامش در تئاتر رويال دراماتیك كناره گیری می كند، 
گرچه دفترش را در آنجا حفظ می كند. خانه ای در فارو می سازد. مرگ 

مادر و جدايی از شبی الرتی. دخترش لین به دنیا می آيد.
فیلم برداری  فارو  در  آن  مثل  پرسونا، همگی  دنبال  به  فیلم مهم    69-1968    سه 
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اولین  آنا(.  می شوند: ساعت گرگ و میش، شرم و مصیبت )مصیبت 
مستند از دو مستند دربارۀ زندگی در فارو. 

        1970    مرگ پدر برگمان. پايان رابطه با لیو اولمان.
        1971    تماس، اولین فیلم انگلیسی زبان برگمان. با اينگريد فن روزن ازدواج 

می كند.
  73-1972    برگمان زنجیره شاهكارهای فشردۀ ملهم از پرسونا را با فريادها و نجواها 
و صحنه هايی از يك ازدواج به پايان می رساند. فیلم آخری كه در شش 
اپیزود برای تلويزيون سوئد فیلم برداری شد و در نسخه های كوتاه شده 
در سطح بین المللی در سینماها به نمايش درآمد، موفقیت عظیمی در 
پی داشت و به خاطر پیش كشیدن آمار طالق در چندين كشور اروپايی 
مشهور شد و مردم سراسر جهان را برانگیخت تا به برگمان نامه بنويسند 

و او در مورد ازدواجشان آنها را نصیحت كند.
به  سوئد  تلويزيون  در  موتسارت،  اپرای  از  روايتی  سحرآمیز،          1975    فلوت 
نمايش درآمد و نقشی بین المللی در فیلم خانه ها ايفا كرد. اعطای دكترای 

افتخاری از دانشگاه استكهلم.
        1976    چهره به چهره، نمايشنامۀ تلويزيونی در چهارقسمت كه برگمان دوباره 
برای نسخۀ سینمايی اش در پخش بین المللی آن را كوتاه كرد. به خاطر 
در  و  تبعیدی خودخواسته رفت  به  مالیاتی دستگیر شد.  كالهبرداری 

مونیخ اقامت گزيد و آنجا به كارگردانی نمايشنامه و فیلم پرداخت.
        1977    تخم مار در مونیخ  فیلم برداری شد، دومین و آخرين فیلم انگلیسی زبان 

برگمان.
        1978    سونات پايیزی، در اسلو با لیو اولمان و اينگريد فیلم برداری شد؛ تنها فیلمی 

كه اينگريد برگمان برای اينگمار برگمان بازی كرد.
        1979    دولت سوئد رسماً از برگمان به خاطر دستگیری مالیاتی عذرخواهی كرد. 

دومین مستند فارو.
        1980    از زندگی ماريونت ها، آخرين فیلمی كه در آلمان ساخت.

        1982    فانی و آلكساندر، يكی از جاه طلبانه ترين پروژه های برگمان، در چهار قسمت 



هگاگ  گانز  |    13

از تلويزيون سوئد پخش شد. در اين فیلم بوريه آهلسته و پرنیال الوين 
بازی می كردند كه در فیلم های بعدی برگمان هم نقش های اصلی ايفا 
خواهند كرد. برگمان بعداً نارضايتی اش را از كوتاه شدن نسخۀ سینمايی 
فیلم ابراز داشت كه با وجود اين، پخش فیلم در آمريكا، ستايشی عظیم 
و چهار جايزۀ اسكار برايش به ارمغان آورد كه در آن زمان برای يك فیلم 
غیرانگلیسی زبان ركوردی بود. برگمان بازنشستگی خود را از فیلم سازی 
از  تعدادی  آغاز  نشان دهندۀ  آلكساندر  و  فانی  اين  باوجود  اعالم كرد، 
درام های داستانی در مورد سرگذشت شخصی و خانوادگی اش است كه 
او در طول پانزده سال آينده می نويسد و گاهی برای تلويزيون كارگردانی 

می كند.
        1984    پس از تمرين، فیلم كوتاهی برای تلويزيون. 

و  فانی  ساختن  ايساكسون.  اوال  نوشتۀ  خجستگان،  تلويزيونی          1986    فیلم 
آلكساندر.

        1987     خود زندگی نامه اش، فانوس خیال، زندگی خصوصی اش را در بر می گیرد، 
با موضوع های فراوان در مورد كودكی و روابطش با پدر و مادرش.

        1992    پخش دو فیلم كه فیلم نامه شان نوشتۀ برگمان است، هر دو اقتباس از 
يادداشت هايی كه مربوط به ازدواج والدينش و كودكی خودش است. 
بیل آگوست بهترين نیات، سريال كوتاه تلويزيونی در چهار قسمت، را 
كارگردانی می كند و پسر برگمان، دانیل، فیلم سینمايی بچه های يكشنبه 

را.
        1993    خود زندگی نامۀ دوم: تصويرها: زندگی من در سینما، حول كارش در 

سینما می گردد. 
        1995   آخرين نفس )آخرين فرياد(، برای تلويزيون. مرگ همسرش اينگريد.

كارگردانی  را  شخصی  اعترافات  تلويزيونی  كوتاه  سريال های          1996    اولمان 
می كند كه فیلم نامه شان را برگمان از سرگذشت والدينش در بهترين 
نیات اقتباس كرده. سون نیكويست فیلم بردار است و ماكس فون سیدو 

نقشی مكمل برعهده دارد.
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        1997    در حضور يك دلقك برای تلويزيون. آخرين و همراه با فانی و آلكساندر، 
بهترين درام خانوادگی داستانی برگمان است.

       2000     بی ايمان، نوشتۀ برگمان و به كارگردانی اولمان.
       2003     ساراباند در برنامۀ جديد HDTV برای تلويزيون كارگردانی شد، دنبالۀ 

صحنه هايی از يك ازدواج، با بازی الومان، يوزفسن و آهلسته.
       2007     مرگ جسمانی اينگمار برگمان، به فاصلۀ يك روز با مرگ جسمانی 

فیلم ساز بزرگ ديگر تاريخ سینما، میكل آنجلو آنتونیونی.
          فیلم های تلويزيونی با عالمت ستاره مشخص شده اند.



)HETS( )1944    عذاب؛ )جنون     
تهیه کننده: هارالد موالندر

کارگردان: آلف شوبرگ
فیلم نامه: اينگمار برگمان
فیلم بردار: مارتین بودين

موسیقی: هیلدينگ روزنبرگ
کارگردان هنری: آرنه اُكرمارک

تدوین: اسكار روزاندر
 بازیگران: استیك يارل )كالیگوال(، آلف شلین )يان اريك ويدگرن(، می سترلینگ 
 )برتا اُلسون(، الوف وينرستراند )ناظم(، يوستا سدرلوند )پی پی(، هوگو بیورنه 
)دكتر نیلسن(، استیگ اُلین )پرِی خواب(، اوالف ری يِگو )آقای ويدگرن(، مارتا 

آربین )خانم ويدگرن(، يان موالندر )پترسن(، گونار بیورنستراند )معلم(
سیاه و سفید، 101 دقیقه

)KRIS( 1946    بحران     
تهیه کننده: هارالد موالندر

 کارگردان / فیلم نامه: اينگمار برگمان )اقتباس از نمايشنامۀ راديويِی نوشته 

فیلم  شناسی 
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لِك فیشر(
فیلم بردار: يوستا روسلینگ

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: آرنه اُكرمارک 

تدوین: اسكار روزاندر
 بازیگران: اينگا الندره )نلی(، استیگ اُلین )جك(، ماريان لوف گرن )جنی(، 
لیند )اينگه بورگ(، آلن بوهلین )اولف(، ارنست اک لوند )عمو ادوارد(،  دنی 

سیگنه ويرف )عمه جسی( 
سیاه و سفید، 93 دقیقه

)DET REGNAR PÅ VÅRKÄREK(  )بر عشق ما می بارد؛ )مردی با چتر 
تهیه کننده: لورنس مارم استد

کارگردان: اينگمار برگمان
فیلم نامه: اينگمار برگمان و هربرت گروينوس )اقتباس از نمايشنامه ای نوشته 

اسكار براتن(
فیلم بردار: هیلدينگ بالد و يوران استريندبرگ

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: پی. ِای. لوندگرن

تدوین: تاگه هولمبرگ
بازیگران: باربرو كول برگ )مگی(، بیرگر مالمستن )ديويد(، يوستا سدرلوند 
)مردی با چتر(، لوده گنتسل )هاكانسن(، دوگالس هوگه )اندرسن(، يورديس 
پترسن )خانم اندرسن(، بنكتـ  اُكه بنكستون )وكیل عمومی(، استوره اريكسن 
)»بند چكمه«(، اولف يوهانسن )»هم زن فوالدی«(، جولیا كازار )هانالدين(، 
گونار بیورنستراند )آقای پورمن(، اكه فريدل )كشیش(، ارالند يوزفسن )پیش 

خدمت كلیسا(
سیاه و سفید، 95 دقیقه
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)KVINNA UTAN ANSIKTE( ،1947     زن بی چهره     
تهیه کننده: هارالد موالندر
کارگردان: گوستاو موالندر

فیلم نامه: اينگمار برگمان و گوستاو موالندر
فیلم بردار: اكه دال كويست

موسیقی: اريك نوردگرن و جولیوس جاكوبسن
کارگردان هنری: آرنه اُكرمارک و نیلز اِسون وال

تدوین: اسكار روزاندر
بازیگران: آلف شلین )مارتین گرانده(، گون وُلگِرن )روت كوهلر(، آنیتا بیورک 
)فريدا گرنده(، استیگ اُلین )راگنار اكبرگ(، اُلوف وينزستراند )آقای گرانده(، 
ماريان لوف گون )خانم گرانده(، گئورک فون كويست )ويكتور(، آكه گرونبرگ 

)سم اسونسن(، لینه ئاهیلبرگ )خانم گرانده(
سیاه و سفید، 102 دقیقه

 SKEPP TILL  )کشتی ای در راه هند )ناکامی؛ سرزمین آرزو 
INDIALAND

تهیه کننده: لورنس مارمستد
کارگردان / فیلم نامه: اينگمار برگمان )براساس نمايشنامه ای نوشتۀ مارتین 

زوردريلم(
فیلم بردار: يورن استريندبرگ

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: پی. ای. لوندگرن

تدوین: تاگه هولمبرگ
بازیگران: هولگر لوون آدلر )آلكساندر بلوم(، آنا لیندال )آلیس بلوم(، بیرگر 
مالمستن )يوهانس بلوم(، گرترود فريد )سالی(، نائمی بريسه )سلما(، يورديس 
پترسن )سوفی(، لَسه كرانتز )هانس(، يان موالندر )بريتل(، اريك هل )پكا(، اكه 

فريدل )مدير كاباره(
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سیاه و سفید، 98 دقیقه

MUSIK I MӦRKER )1948      شب فرجام من است )موسیقی در تاریکی      
تهیه کننده: الرنس مارمستد
کارگردان: اينگمار برگمان

فیلم نامه: داگمار ادكويست )بر پايۀ رمانی از خودش(
فیلم بردار: يورن استريندبرگ

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: پی. ِای. لوندگرن

تدوین: لنارت والن
بازیگران: می سترلینگ )اينگريد(، بیرگر مالمستن )بنگت(، بنگت اكالند 
)ايبه(، الوف وينرستراند )كشیش محلی(، نائیما ويفستراند )خانم شرودر(، هیلدا 

بورگستروم )لويسا(، دوگالس هوگه )كروگه(، گونار بیورنستراند )كالسن(
سیاه و سفید، 87 دقیقه

HAMNSTAD  )بندر سرراه )شهر بندری
تهیه کننده: هارالد موالندر
کارگردان: اينگمار برگمان

فیلم نامه: اوله لنزبرگ و اينگمار برگمان )بر پايۀ داستانی از لنزبرگ(
فیلم بردار: گونار فیشر

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: نیلز اسوِن وال

تدوین: اسكار روزاندر
)يوستا(، میمی  اكالند  بنگت  )بريت(،  ناين ـ كريستین يونسن  بازیگران: 
نالسن )گرترود(، برتا هال )مادر بريت(، بیرگیتا والبرگ )آگنتا ويالندر(، سیف 

رود )خانم كرونا(، اريك هل )پدر بريت(
سیاه و سفید، 97 دقیقه
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Eva   اوا
تهیه کننده: هارالد موالندر
کارگردان: گوستاو موالندر

فیلم نامه: اينگمار برگمان و گوستاو موالندر
فیلم بردار: اكه دال كويست

موسیقی: اريك نوردگرن
کارگردان هنری: نیلز اسوِن وال

تدوین: اسكار روزاندر
بازیگران: بیرگر مالمسترن )بو فردريكسن(، اوا استیبرگ )اوا(، اوا داهلبك 
)آنا  گارت  روث  واندا  فردريكسن(،  )اريك  كالسون  اكه  بولن(،  )سوزان 
فردريكسن(، استیگ الین )گوران بولین(، اينگا لندگره )فريدا(، ارالند يوزفسن 

)كارل(
سیاه و سفید، 97 دقیقه

FÄNGELSE  )1949     خواستۀ شیطان )زندان          
تهیه کننده: الرنس مارمستد

کارگردان / فیلم نامه: اينگمار برگمان
فیلم بردار: گورن استريندبرگ

موسیقی: ارالند فن كوخ
کارگردان هنری: پی. ِای. لوندگرن

تدوین: لنارت والن
بازیگران: دوريس سودلوند )بیرگیتا كارولینا(، بیرگر مالمستن )توماس(، اوا 
هنینگ )سوفی(، هاسه اكمان )مارتین(، استیگ اُلین )پیتر(، ايرما كريستسنن 
)لینه ئا(، آندرس هنريكس )پائول(، ماريانه لوف گرن )سیگنه بوهلین(، كورت 

ماسرلیتز )آلف(
سیاه و سفید، 78 دقیقه


