
كرد و  ها سفر مي بختي به دورترين سرزمين ي خستگي ناپذير نيك شناسي و بيشتر چون جوينده هاي باستان  كاوش
اين چنين در عمري بس كوتاه آثاري پديد آورد كه هنوز پس از . ي راهش تنها كاغذ و قلم و دوربين عكاسي بود توشه

    : كردتقسيمتوان  ه چند گروه مي برادر مجموع اين آثار .شصت سال بس خواندني و دلكش است
ها شرح  هايش را در آن ها و شنيده  ديدههپروا و با نگرشي واقع گرايان هايي است كه نويسنده بينامه  سفر،گروه اول

زمستان در خاور "از اين گروه آثار بهترين نمونه  . ها و تضادها ندارد دهد و در اين راه هيچ هراسي از بيان واقعيت مي
ي   نگرانه سازد، نشان  از نگرش خاص و روشن انتقادهايي كه شوارتسنباخ از اصالحات تركيه مطرح مي.  است"نزديك

ي حكومت ناسيونال  هاي او به كالوس و اريكامان در دوره ها را در نامه بيني همين پيش. تاريخ پژوهي دنيا ديده دارد
سنباخ در اين اثر به روشني شرايط حكومت استبدادي هيتلر و شوارت. توان مشاهده كرد ها در آلمان نيز مي سوسياليست

  .دهد وقوع اجتناب ناپذير جنگ جهاني دوم را از پيش شرح مي
توان بهترين   را مي"مرگ در ايران". ها در قالبي ادبي است  اي از همان سفرنامه  آثاري است كه آميخته،گروه دوم

دارد و من راوي  ي خود نگاشت و داستان گام برمي خ در مرز بين سفرنامهشوارتسنبا.  اين گروه از آثار دانستي نمونه
اي شرح مي دهد كه خواننده هر لحظه وجود  هايش در اين حوزه، ماجراها را به شيوه داستان او چون ديگر نوشته

صي صرف ندارد و ي شخ آيد كه ديگر جنبه هايي پديد مي اين چنين نوشته. كند نويسنده و واقعيت دروني او را درك مي
  . هاي دروني نويسنده را دريافت هايي از تجربه توان گوشه ها مي در آن

، ارگان "زامونگ"ي  هاي گوناگون و از آن جمله در نشريه هاي شوارتسنباخ را در نشريه در كنار اين آثار نبايد مقاله
ها چنان كوبنده و محكم است كه بدليل  مقالهاين . هاي آلمان در زمان حكومت ناسيونال سوسياليسم، از ياد برد تبعيدي

ها و تصويرهايي نيز ياد كنيم ها و تصويرهايي نيز ياد كنيم ها و تصويرهايي نيز ياد كنيم ها و تصويرهايي نيز ياد كنيم     در اين ميان بايد از عكسدر اين ميان بايد از عكسدر اين ميان بايد از عكسدر اين ميان بايد از عكس. يابد ي سفر به آلمان را نمي ها شوارتسنباخ ديگر اجازه انتشار آن
 صرف و  صرف و  صرف و  صرف و ييييرايرايرايرايواقع گواقع گواقع گواقع گ. . . . نگار در سفرهايش به ايران، افغانستان، تركيه، كنگو و آمريكا گرفته استنگار در سفرهايش به ايران، افغانستان، تركيه، كنگو و آمريكا گرفته استنگار در سفرهايش به ايران، افغانستان، تركيه، كنگو و آمريكا گرفته استنگار در سفرهايش به ايران، افغانستان، تركيه، كنگو و آمريكا گرفته است    كه اين نويسنده و روزنامهكه اين نويسنده و روزنامهكه اين نويسنده و روزنامهكه اين نويسنده و روزنامه

        . . . . ها استها استها استها است    هاي بارز اين عكسهاي بارز اين عكسهاي بارز اين عكسهاي بارز اين عكس    داوري از ويژگيداوري از ويژگيداوري از ويژگيداوري از ويژگي    ي بدون پيشي بدون پيشي بدون پيشي بدون پيش    مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
هاي بس   چهار بار سفر به اين سرزمين دوردست با جاده.اما سفرهاي شوارتسنباخ به ايران ماجرايي خاص خود دارد

اين چنين . ا از ياد برداي نيست كه بتوان به سادگي آن ر دل و قانع خاطره هايي كهن و مردمي ساده طوالني و ويرانه
 و هنگام خروج از بندر انزلي براي بازگشت به سوئيس از راه مسكو "مرگ در ايران"شوارتسنباخ در بخشي از كتاب 

دهد، حقيقتي است كه پيوسته تكرار  خي كه مهندس دانماركي به او مياما پاس. گويد كه ديگر باز نخواهد گشت مي
 ماري شوارتسنباخ نيز چهار ماه بعد   آنه".گردند گويند، ولي چندان نمي گذرد كه باز مي ها همين را مي  خيلي": شود مي

ترين   در دور افتادهبختي، هرچند براي سومين بار به ايران سفر مي كند و اين بار هم هدفي جز سفر و يافتن نيك
  . ها ندارد سرزمين

ترين جهانگرد سوئيسي در زمان خود،  اكنون به رغم گذشت بيش از شصت سال از مرگ آنه ماري شوارتسنباخ بزرگ
هاي مختلف برگزار هاي مختلف برگزار هاي مختلف برگزار هاي مختلف برگزار     هايش بارها در سرزمينهايش بارها در سرزمينهايش بارها در سرزمينهايش بارها در سرزمين    و نمايشگاه عكسو نمايشگاه عكسو نمايشگاه عكسو نمايشگاه عكسهايش در سوئيس و ديگر كشورهاي جهان منتشر  كتاب

مرگي، يعني همان هدف دور و دراز اين سفرها  يدي نيست كه اين انديشمند به جاودانگي و بي به اين سان ترد....شودشودشودشود    ميميميمي
شك با شرح زندگي آنه ماري شوارتسنباخ اندكي از شرايط خاص فكري و روحي او توصيف  بي. دست يافته است

  آيند؟  آمدند و شايد هنوز هم مي يگردد، اما به راستي چرا مردماني چون او از اروپا و غرب به اين شرق اسرار آميز م مي
اي  شناس بزرگ سوئيسي و مترجم بسياري از آثار ادبي معاصر ايران در مقاله پاسخ اين پرسش را ردولف گلكپه، ايران

اين رنج سفر اروپائياني چون شوارتسنباخ، آرتور رمبو و الورنس تنها عشق و عالقه به سفر نيست، ": نويسد او مي. دهد مي
  ".س سفر و در راه بودن چون تالش براي يافتن وطني ديگر و ميهني جاودانه براي آنان جذاب استبلكه نف

گزينند؟ بي شك دليل اين امر بكر بودن اين سرزمين و  اما چرا ايران؟ چرا اين سرزمين دور دست را براي سفر بر مي
يعي، زندگي مردم با باورهاي ديني به وجود هاي شگرف طب افزون بر منظره. ي آن با دنياي غرب در گذشته است فاصله

داستان . خداوند احد و واحد، در حالي كه براي مردم خسته و گريزان از پوچي اروپا پر رمز و راز و ابهام آميز بوده است
  .ي اوج نهيليسم باشد ي تنهايي انسان مدرن اروپايي در دوره مرگ در ايران از اين ديدگاه شايد واگويه

 تحت "مرگ در ايران"ي رشتة تئاتر سه قطعه از كتاب  اني علي دهباشي، فرزان ارسطو دانش آموختهپس از سخنر
فرزانه ارسطو . را با ترجمه دكترسعيد فيروزآبادي اجرا كرد"مبارزه با هراس"و"آشنايي با ژاله"آغاز سكوت، ":عناوين

نتونيا برجينگرآشنايي داشتم و او به من پيشنهاد داد من با آ": خواني به روزنامه شرق گفت دربارة انتخابش براي داستان
  ".هاي آنه ماري به من نزديك است پذيرفتم كه اين كار را انجام دهم و من هم چون احساس كردم نگاه

   ، كند  و به زبان فارسي صحبت مي آنتونيا برجينگر كه چندين ماه براي برپايي نمايشگاه شوارتسنباخ تالش كرده است
هايي از ايران  من كتابهاي شوارتسنباخ را خوانده بودم و به آثار او عالقه داشتم و شنيده بودم كه او عكس" :گويد مي
   نگاه يك نجام آنها را يافتم و فكر كردم ها گشتم تا سرا  به دنبال عكس،هاي ادبي سوئيس  در بخش عكاسي آرشيو .دارد
   براي مردم   بكشد، ين سرزمين را به تصوير  و سعي داشته تا ا ده به ايران سفر كر  كه شصت سال پيش به تنهايي  زن
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