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هاي آنه ماري  عصر شنبه ششم خرداد ماه در تاالر ميرميران خانه هنرمندان نمايشگاه سي و يك عكس از عكس
شناسان، سردبيران  راندر اين مراسم عكاسان،  نويسندگان، اي. شوارتسنباخ با حضور گروه زيادي از عالقمندان افتتاح شد

 حضور در ايراننشريات ادبي، هنري و فرهنگي، سفراي كشورهاي اروپايي و وابستگان فرهنگي كشورهاي مختلف 
  . داشتند

: وي ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان چنين گفت. مراسم با خير مقدم فيليپ ولتي سفير سوئيس در ايران آغاز شد
هاي آنه ماري شوارتسنباخ از صميم قلب  تان به عكس گويم و براي عالقمندي من صميمانه به شما خير مقدم مي"

  .سپاسگزارم
او در خانواده . كرد و شصت و چهار سال پيش از دنيا رفت  آنه ماري شوارتسنباخ در نيمه نخست قرن بيست زندگي مي

 سرشار در ادبيات به همراه روحي لطيف، افزون بر اين، استعداد. بسيار مرفه و با همه امتيازهاي اجتماعي آن متولد شد
  . اش بدل ساخت آثار او را به تبلوري خاص از غناي دروني

اين آثار بسيار با سفرهايش . اند اي مستعد بود كه اين روزها بار ديگر آثارش را كشف كرده آنه ماري شوارتسنباخ نويسنده
 و در سن 1942آنه ماري شوارتسنباخ در . د او گره خورده بود خو هاي دروني مرتبط بود، همانطور كه سفرها نيز با غليان

او با روح و روان جسمي در هم شكسته از .  سالگي درگذشت، چرا كه اين غليان دروني برايش تحمل ناپذير شده بود34
  . اش بود اي و ادبي آنچه ماندگار شد، آثار حرفه. جهان رفت

از اين رو ايران به كانون .  مدام به خاورميانه و به ايران رهنمود ساختسفرهاي فراوان ماري شوارتسنباخ او را بطور
  . اش  بدل شد هيجانات و آثار هنري

به زودي در اين .  كه كتابي شگفت انگيز است"مرگ در ايران"ما در پي ترجمه برخي از آثار او هستيم، از جمله 
نگاري بود، كه همواره با كار   شوارتسنباخ روزنامهاي آنه ماري كار حرفه. شنويد خصوص مطالب بيشتري از ما مي

  . اي تنگاتنگ داشت اش رابطه هنري
، كه با شيدايي در پي كشف كشورها و  زمره زنان شجاع اروپايي و آمريكايي در دهه سي قرن بيستم بوددر او

  . شرق و به ويژه ايرانبودند، يعني كه براي اروپاييان از جذابيتي عرفاني برخوردار ،آمدند اي بر مي هاي اسطوره سرزمين
اي و در عين حال گزارشگر و عكاس روزنامه نيز بود كه از سفرهايش به ايران و  نگاري حرفه آنه ماري شوارتسنباخ روزنامه
امروز، داستان عكاسي او منبعي ارزشمند براي تاريخ . اي غني براي ما به جا گذاشته است يا از طريق ايران مجموعه

ها براي جامعه ايران امروز و به طبع  ما قصد داريم با نمايش تعدادي از اين عكس. و اجتماعي اين سرزمين استفرهنگي 
هاي اجتماعي ايران در دهه سي قرن بيستم را به  براي تمام ايران دوستاني كه شايد اينجا باشند، بخشي از واقعيت

خواهم  كنجكاوي شما را به سوي زني جوان و  اروپايي از  مي كه ،كنم  در عين حال از شما پنهان نمي.تصوير بر كشيم
اهالي سوئيس جلب كنم كه ايران را، به عنوان سرچشمه اصلي الهام خود در ستيز عاطفي با خويشتن و براي كارهايي 

  . كه از دل اين ستيز سر بر آورد، برگزيد
پردازد و پس از  ماري شوارتسنباخ به عنوان نويسنده مي اينك علي دهباشي سردبير مجله بسيار نامي بخارا به معرفي آنه 

  . كند  را براي شما باز خواني مي"مرگ در ايران"هايي از  آن فرزانه ارسطو بخش
بار ديگر از شما سپاسگزارم . هاي آنه ماري شوارتسنباخ ديدن كنيد  كنيم تا از نمايشگاه عكس در پايان از شما دعوت مي

  ."رداي پر رمز و راز فضا"و سپاس از شما به سبب توجه به . سم افتتاحيه همراهي كرديدكه امروز ما را در مرا
پس از بيانات سفير سوئيس، علي دهباشي تالش كرد تا در پانزده دقيقه سخنراني خود تصويري از زندگي و آثار آنه 

شوارتسنباخ بيست و سوم ماه مه آنه ماري : هاي خود چنين گفت وي در بخشي از صحبت. ماري شوارتسنباخ ارائه دهد
مادرش رنه دختر اولريش . ترين توليد كننده ابريشم در آن زمان بود پدرش آلفرد بزرگ.  در زوريخ به دنيا آمد1908

هاي كودكي آنه ماري در محيطي نظامي و فرهنگي سپري  رو سال از اين. ويله، ژنرال سوئيسي در جنگ جهاني اول بود
داد و در اين بين آموزش پيانو و  مدرسه نفرستادند، بلكه در خانه معلم سرخانه به او درس ميابتدا او را به . شد

شوارتسنباخ در نه سالگي براي نخستين بار لذت . سواركاري نيز امري بديهي و مورد عالقه فرزند سوم خانواده بود
  دادم، نجام مي  ام،ديد ر كودكي هر آنچه را كه ميد": نويسد مي يشا ه  نوشته و در يكي از ا. نويسي را تجربه كرد  داستان

  .نم را نوشتم فتري خط كشي شده نخستين داستا نه ساله بودم كه در د. شتم نگا  بي درنگ مي كردم، تجربه و حس مي
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