
   ".ايران جالب خواهد بود
  : در حاشيه 

از دكتر هرميداس باوند تا . هاي گوناگون در مراسم افتتاحيه جالب توجه بود هاي فرهنگي از زمينه حضور شخصيت •
  . نقاشان و عكاسان و جامعه شناسان

ازديدكنندگان قرار هاي آلماني و فرانسوي مورد توجه ب ماري شوارتسنباخ به زبان نمايشگاه كوچكي از كتابهاي آنه •
  . گرفت

 طراحي و اجرا كرده "اي مينا قلعه" كه ،كاتالوگ پر مطلب و زيبايي به همراه پوستر و كارت در نمايشگاه عرضه شد •
  . بود

هاي دو   و همچنين سفرنامه"مرگ در ايران"در مراسم افتتاحيه توسط خانم آنتونيا برجينگر اعالم شد كه كتاب  •
اند توسط دكتر سعيد فيروزآبادي،  االمايار و نيكوال بوويه كه به ايران سفر يا از آن عبور كردهجهانگرد سوئيسي ديگر، 

براي . ناهيد طباطبائي و فرزانه قوجلو به فارسي ترجمه خواهد شد و انتشارات شهاب اين كتابها را منتشر خواهد كرد
 . . ها به مجله بخارا مراجعه شود ديدن عكس
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انگيز چون  زند و شهرهايي با نامهايي سحر آميز و خيال ما سفر، آن رداي پر رمز و راز فضا را اندكي به كناري مياااا
يابد كه به اين شهرها وارد  ايي واقعي مياي سيم حاجي ترخان يا اصفهان، شهر عطر گلها، در لحظه  فام ، سمرقند زرين

  . شويم و سرشار از زندگي در هواي اين شهرها تنفس كنيم
   "ها باز است   همه راه"

رمق زيرآفتاب  زند، فقط چند درشكه با اسباني مردني آنجا بود و اسبان، بي در ميدان بزرگ تجريش پرنده پر نمي
آن سوي ميدان سر .) ي گرد و غبار ناپديد گرديد ان خالي رد شد و در آن تودهديدم كه افسر از آن ميد. ( ايستاده بودند

اما بي ترديد انتظار نداشت كه من .  كه ظاهراً منظورش من بودم،هاي كرد با دست اشارهي ژاندارمي هم پيدا شد و  و كله
  . ي كافي سرش به فرار از اين گرما گرم باشد  به اندازهسقدر گرم بود كه هر ك ها توجه كنم، زيرا هوا آن به اين اشاره

   "مرگ در ايران"
ي كارها بي فايده است و  كني و همه احساس گم گشتگي مي. اند ، اما بس عظيم هيچ خصومتي ندارندتوباد و كوه با 

. د به راه خود ادامه دادشود گريخت يا براي حفظ خويش باي كني كه آيا نمي با خود فكر مي... رود تالش تو بر باد مي
، هر قدر هم كه دور باشند، بازهم سيماي آنان آوري ، با لكنت به زبان ميداري كم اسامي كساني را كه دوست مي كم
  ... حالت و كالبد آنان بسي دور، دست نيافتني و بر باد رفته است  تك و ناراحت كننده، چشمانشان بي تك

   "مرگ در ايران"
شهر ري، .  تيره و تار بود و هيچ راه گريزي نبود،جا ها همه در آن شب. شناختم تفاوت را در ايران ميهايي كامالً م شب

هايي داشت كه  اي گرد و غبار بود، شب هاي اين شهر تنها توده اش از دروازه جوار با تهران كه فاصله اين شهر مرده هم
ابري از گرد و ( .شنيديم، سر و صدايي غريب بود نچه ميبلكه آ، افكند ها طنين نمي هيچ نشاني از آواهاي دوستانه در آن

شد از آن گذشت، زيرا زميني كه  جور نمي كرد و هيچ هاي شلوغ آن دور مي غبار در هوا بود كه ما را از پايتخت و خيابان
ها بود، از زمان حمله  جا سرزمين ويرانه ها پيش آن  از قرن. ساخت، زميني معمولي نبود  را پوشانده بود و پنهان مي آن

ي ديوارها، تيله شكسته و  كنديم، باقيمانده جا مهاجرت نكرده بود و هر جا را كه مي مغول، ترديدي ندارم كه كسي به آن
  . يافتيم هايي از ويراني را مي نشانه

  د شاه عبدالعظيم را توان گنب ني هنوز هم مي با ها و بين درختان بيا غروب كه خورشيد در حال افول است، از دور دست
  ي ها  بين شهر ي    در جاده- ساعت مرگ -ما هركسي كه در اين  ا. درخشيد  مي ميد در اين برهوت ديد كه پر نور و ا

مجاور باشد، بسي به مرگ نزديك است و هر لحظه امكان دارد، چهره بر خاك سايد و تسليم خوابي طوالني هم چون 
  .سرما زدگان شود

   "مرگ در ايران"
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