
  . "كنند، به همين دليل هم قهرمان داستانم يازده ساله بود دانستم بزرگترها به كودكان نه ساله چندان توجه نمي  مي
اولين سفر او به . شناسي و ادبيات آلماني در دانشگاه زوريخ پرداخت  به تحصيل تاريخ، فلسفه، روان1927آنه ماري از 

همزمان، با نگارش مقاله براي نشريات .  سال در پاريس تحصيل كرد بود و پس از آن نيز يك1928آمريكا در سال 
مان، در سال  مان، نويسنده مشهور آلماني، يعني اريكا و كالوس   با فرزندان توماس. گرديد مختلف نام او نيز مطرح مي

انشگاه زوريخ به  تحصيل تاريخ را با درجه دكتري در د1931بهار . ها ادامه يافت  آشنا شد و اين دوستي سال1930
  .  منتشر ساخت"دوستان برنهارد"در همان زمان اولين داستان خود را با عنوان . پايان رسانيد

اما با دستيابي هيتلر به . كرد  شوارتسنباخ در برلين از راه نويسندگي گذران زندگي مي،1933 تا بهار 1931از پاييز 
فرار "در همين زمان كتاب . مان مجبور به ترك آلمان شد كالوس او نيز همچون دوستانش اريكا و 1933قدرت در سال 

  .  را منتشر كرد"به باال
 تصميم داشت با ماشين و همراه اريكا 1932در سال . ي سفر به شرق بود ها پيوسته در انديشه اما او در تمامي اين سال

خواست در اين سفر همراه  رتن كه ميمان به ايران سفر كند، اما خودكشي دوست صميمي آنان ريكي هالگا و كالوس
اين سرخوردگي و نااميدي سبب اعتياد شوارتسنباخ به مواد مخدر شد و از . آنان باشد، باعث شد تا اين سفر انجام نشود

  . ي شوم خود را افكند  سايه،آن زمان به بعد اين اعتياد پيوسته بر تمامي زندگي و آثار او
اما . اي براي تبعيد شدگان از آلمان منتشر كند وس مان و كلود بورده در زوريخ نشريه تصميم گرفت با كال1933در بهار 

هاي شوارتسنباخ عليه حكومت هيتلر در آن   در آمستردام چاپ شد و مقاله"زامونگ"به داليل سياسي اين نشريه به نام 
يك و ايران سفر كرد و در سال بعد نيز  شوارتسنباخ به خاور نزد1933پس از سفري به اسپانيا در پاييز . منتشر گرديد

به اين . هاي مهم آلماني زبان سوئيس بود هر دو اين سفرها سر آغاز همكاري شوارتسنباخ با نشريه. همين سفر تكرار شد
  . نگار و عكاس سوئيسي بود كه به ايران و افغانستان سفر كرد ترتيب آنه ماري نخستين روزنامه

. اين خانه سرپناهي امن براي او و دوستانش بود.  اجاره كرد"انگادين"اي در  گشت و خانه به سوئيس باز1936تابستان 
ي نويسندگان شوروي در مسكو شد و پس از پايان اين  اندكي بعد با كالوس مان راهي سفري براي شركت در كنگره

  . شناسي ري همكاري كرد هاي باستان كنگره به ايران آمد و در كاوش
فرانسوي هم بدست و ايران با كلود كالر، ديپلمات فرانسوي ازدواج كرد و به اين ترتيب گذرنامه سياسي حين اقامت در 

 "هاي غير شخصي يادداشت" بخشي از "ي الر دره"طي اقامت در تهران و . تر ساخت سفرهاي بعدي او را آسانآورد كه 
 شوارتسنباخ را مجبور كرد ،اما ازدواج ناموفق، بيماري و اعتياد.   است"مرگ در ايران"را نگاشت كه اساس همين كتاب 

  . اي درماني را بگذراند به سوئيس بازگردد و دوره
هاي سياسي و   در اين سفر مقاله.  با باربارا هاميلتون رايت آشنا شد و به آمريكا سفر كرد،1936 اواخر،ريآنه ما
  . هاي جنوبي آمريكا نگاشت ي وضعيت ايالت هاي خبري درباره گزارش

د و تصميم  در زوريخ آشنا ش" اال مايار" شوارتسنباخ دوباره به سوئيس بازگشت و اواخر تابستان با ،1938در فوريه 
پدرش براي او ماشين فوردي خريده بود و همين ماشين بهترين وسيله سفر . گرفت تا همراه او به افغانستان سفر كند

هدف از اين سفر براي شوارتسنباخ باز هم گريز از شرايط .  با مايار حركت كرد1939سرانجام در ششم ژانويه . بود
اما اين قدرت چندان .  به آن  قدرت او بود، قدرت ترك اعتياد و پايبندياجتماعي، پوچي و آزموني دوباره براي سنجش

در همان اولين روزهاي سفر دوباره به مصرف مواد مخدر روي . ماري سي و يك ساله را از اين وسوسه برهاند نبود كه آنه
  . آورد

ن به هرات رسيدند و در ماه اوت به مزار با گذر از استانبول و آنكارا، تبريز و تهران، مازندران و مشهد سرانجام مسافرا
در كابل خبر آغاز جنگ جهاني دوم را شنيدند، شوك ناشي از اين خبر چنان بود كه . شريف و كابل سفر كردند

شناسي فرانسه در افغانستان  مدتي هم با هيات باستان. شوارتسنباخ مدتي بيمار و به همين دليل از مايار جدا شد
هفتم ژانويه شوارتسنباخ در بمبئي سوار بر . همراه ژاك مونيه به پيشاور، الهور و دهلي نو سفر كردهمكاري و در نهايت 

  . كشتي شد و دوباره به سوئيس بازگشت
ي پنهان  اي در باب رابطه كند و مقاله گيرد، اما به آمريكا سفر مي بعدها چندين برنامه سفر به آالسكا و فنالند در نظر مي

شود و در نهايت او را  پزشكي بستري مي در همين زمان در كلينيك روان. نگارد اي فاشيست اروپا ميسوئيس با كشوره
  . كنند تا آمريكا را ترك گويد مجبور مي
كنند و او به  رود، اما به اتهام جاسوسي او را از كنگو خارج مي  شوارتسنباخ به كنگو براي تهيه گزارش مي1940در سال 

  . كند بار با همسرش مالقات مي  براي آخرينكند و مراكش سفر مي
  . ميرد تصادفي شديد با دوچرخه مي بر اثر 1942گردد و در پانزدهم نوامبر در نهايت به سوئيس باز مي

اي از تالش براي آنچه  نگار سوئيسي در سفرهايش لحظه آنه ماري شوارتسنباخ، نويسنده و تاريخ پژوه، عكاس و روزنامه
  ر س، گاه همكا گاه در لباس مسافري عادي، گاه در كسوت خبرنگار و عكا. پنداشت، دست بر نداشت  مي  حقيقت خود
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