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یک عکس، یک خاطره

دژاوو

]شهروند[ برای آنهایی که به دنیای »جمالت قصار« یا همان 
افراد مشهور دنیای سیاست، علم،  پندها و سخنان نکته دار 
فلسفه، ادبیات، هنر و حتی ورزش عالقه مندند، نام دکتر آلبرت 
شوایتزر احتماال نباید چندان غریب باشد. »هیچ  یک از ما مجاز 
به داشتن ادعای شناخت کامل دیگری نیست، حتی اگر سالیان 
دراز، هر روز با او زندگی کرده باشد«، »خوشبختی چیزی بیشتر از 
سالمتی خوب و حافظه بد نیست«، »موفقیت کلید شادمانی 
نیست اما شادمانی حتما کلید موفقیت است. اگر عاشق کاری 
که انجام می دهید باشید، موفق خواهید شد«، »تنها کسانی در 
بین شما واقعا آرامش خواهند داشت که راهی برای خدمت کردن 
به دیگران پیدا کنند«، و... اما دکتر شوایتزر چیزی بیش از یک 
ناطق جمالت قصار است و چکیده زندگی اش را شاید بتوان در 
 آخرین جمله داخل گیومه که بر خدمت کردن به مردم تأکید دارد،

جست وجو کرد. 

مادر ترزا از پی شوایتزر
ژانویه 1875  چهاردهم  برابر  روزی،  چنین  در  پیش  145 سال 
آلبرت شوایتزر در منطقه کایزرسبرگ که آن زمان جزو  میالدی، 
قلمروی امپراتوری آلمان بود، به دنیا آمد. این پزشک، فیلسوف 
و موسیقی دان شهیر آلمانی در 9سالگی نواختن ارگ را که سازی 
کلیسایی است، زیرنظر پدرش که کشیشی پروتستانی بود، فرا 
غ التحصیلی در رشته الهیات و فلسفه که به اخذ مدرک  گرفت. فار
دکتری در  سال 1900 میالدی انجامید، نباید پایان کار شوایتزر جوان 
قلمداد شود و او که حاال در عرصه موسیقی نیز موفقیت های 
چشمگیری کسب کرده بود، تحصیل در رشته مورد عالقه اش 
یعنی پزشکی را در  سال 1905 آغاز کرد. شوایتزر پس از بر زبان راندن 
سوگندنامه بقراط کار خود را به عنوان پزشک در  سال 1910 میالدی 
آغاز کرد و در نخستین قدم به همراه همسر خود هلن که یک پرستار 
بود، راهی جنگل های آفریقا شد. وقتی از نیکوکارهایی که بخش 
اعظمی از عمر خود را وقف دیگر انسان ها کرده و ارایه خدمت به 
فقرا، مستمندان و ضعفا سرلوحه زندگی شان قرار داشته صحبت 

به میان می آید، تقریبا همه مخاطبان قبل از هرکس به یاد مادر ترزا 
می افتند. راهبه آلبانیایی تباری که در 18سالگی راهی هندوستان 
شد، به مدت 70 سال در میان فقرا زیست و همه توان خود را برای 
کمک به آنها به کار گرفت. اما نکته جالب اینجاست که وقتی مادر 
ترزا  سال 1928 میالدی وارد هند شد و در نخستین نگاه فقر و فاقه 
مردم این کشور متحیرش کرد، 15 سال از حضور دکتر آلبرت شوایتزر 

در آفریقا و تالش او برای درمان جذامیان این قاره می گذشت.

هدف طعنه   های روشنفکران
اینکه مادر ترزا نیکوکار مهم تر و تأثیرگذارتری بود یا دکتر شوایتزر، 
محل سوال ما نیست. حتی شاید این نیز مهم نباشد که بدانیم 
کدام یک از آنها ایثار بیشتری به خرج دادند. اما قطعا اگر حتی همین 
امروز از عالمان و خردمندان جهان سوال شود، بین مادر ترزا و آلبرت 
شوایتزر ترجیح می دادید کدام یک هرگز قدم در این راه نمی گذاشت، 
بی شک همه یک صدا نام دکتر شوایتزر را بر زبان خواهند آورد! 
چنانچه تقریبا یک قرن پیش نیز چنین اتفاقی افتاد و بسیاری از 
روشنفکران اروپایی نه در نهان که آشکارا با صادرکردن بیانیه هایی 
خطاب به آلبرت شوایتزر او را به سبب هدردادن استعدادهای 
ذاتی اش  در جنگل های تب دار و ماالریا زده آفریقا سرزنش کرده و 
خواستار بازگشتش به عرصه تولید علم شدند. اما شوایتزر همواره 
آفریقا و ساکنان زجردیده اش از منظر او »واقعیت  با ذکر اینکه 
نزدیک« و آنچه دوستان و همکارانش از هدررفتن استعدادش در 
فلسفه، زیست شناسی و موسیقی بر زبان می آورند »واقعیت دور« 
است، بی توجه به همه این طعنه ها راه خود را با قدرت ادامه داد. 
دکتر آلبرت شوایتزر 40 سال پایانی عمر خود را در میان ساکنان 
قبایل آفریقایی زیست و همه وقت خود را صرف درمان آنها کرد. تنها 
حسرت او در هنگام مرگ این بود که چرا وقت صرف شده برای 
تألیفات خود را نیز وقف رسیدگی به مردمی که بیش از هرچیز دیگری 
به تخصص او نیاز داشته اند، نکرده است. آلبرت شوایتزر چهارم 

سپتامبر 1965 در 90سالگی درگذشت.
« نشر علمی و فرهنگی منبع: »حماسه آلبرت شوایتزر
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یخ نگار تار

   22 سال پیش در 
چنین روزی، برابر 

بیست و چهارم دی 1376 
خورشیدی، محمد قاضی، 
مترجم آثاری چون »مادام 
بوواری«، »دن کیشوت«، 

»زوربای یونانی« و »شازده 
کوچولو« در 84سالگی 

درگذشت. محمد قاضی طی 
50 سال کار مستمر 68 اثر 
ترجمه ای و تألیفی به زبان 

فارسی از خود به یادگار 
گذاشت. از او به عنوان پدر 

 ترجمه ایران نیز یاد
می شود. 

   9 سال پیش در 
چنین روزی، برابر چهاردهم 

ژانویه 2011 میالدی، 
زین العابدین بن علی، 
رئیس جمهوری کشور 

تونس در پی ناآرامی ها و 
اعتراضات گسترده مردمی از 

قدرت کنار رفت و همراه 
خانواده اش به 

عربستان سعودی گریخت. 
کناره گیری بن علی از قدرت 

آن هم پس از 23سال، در پی 
ناآرامی هایی بود که کم کم به 

همه کشورهای عربی 
منطقه نیز سرایت کرد و نام 

استعاری »بهار عربی« را به 
خود گرفت. 

هامفری بوگات- 1946
63سال پیش در چنین روزی، برابر چهاردهم 
بازیگر  بوگارت،  هامفری  میالدی،   1957 ژانویه 
 50 و   40 دهه های  در  جهان  سینمای  برجسته 
میالدی بر اثر ابتال به سرطان مری در 58سالگی 
»شاهین  چون  فیلم هایی  ستاره  درگذشت. 
نداشتن«،  و  »داشتن  »کازابالنکا«،  مالت«، 
»گنج های سیرامادره«، و... چه در سینما و چه در 
زندگی شخصی ایفاگر نقش یک »دودی« تمام عیار 
بود و کمتر عکسی از او موجود است که سیگاری بر 
لب یا بین انگشتان دست خود نداشته باشد. در 
حقیقت سرطان مری ارمغان محتوم عالقه مفرط 
سینما  تاریخ  مشهور  بوگی  و  بود  سیگار  به  او 
درحالی این جهان را ترک کرد که به تازگی قراردادی 
امضا  به  وارنر«  »برادران  کمپانی  با  طوالنی مدت 
رسانده بود و قصد داشت تا سال ها به هنرنمایی 

در آثار مختلف سینمایی ادامه دهد.    

]شهروند[ شروع رمان تاریخی »خواجه تاجدار« نوشته ژان گور- و ترجمه ماندگار ذبیح اهلل منصوری- با تولد آغامحمدخان قاجار در 
استرآباد )گرگان( همراه است. جیران، زن جوان محمدحسن خان قاجار درحال زایمان است و قابله ها به دلیل چرخیدن جنین در رحم از 
مردها می خواهند به روی بام رفته و اذان بگویند. در این احوال ظاهرشدن یک ستاره دنباله دار باعث حیرت افراد طایفه قاجار که در صحرا 
به انتظار تولد فرزند محمدحسن خان نشسته اند، می شود. از بین همه کسانی که با نگاه خود خط سیر این شیء نورانی را در آسمان 
دنبال می کنند، پیرترین عضو طایفه زبان به دشنام گشوده و از ستاره دنباله دار می خواهد هرچه زودتر گورش را از آنجا گم کند. پیرمرد به 
یاد می آورد ده ها  سال قبل وقتی کودکی بیش نبوده، ظاهرشدن این ستاره دنباله دار موجی از بیماری و بدبختی را برای مردم به ارمغان 
آورده است. اینکه ظهور ستاره دنباله دار درست در لحظه تولد آغامحمدخان حقیقت دارد یا زاده تخیل نویسنده است، حاال چندان 
اهمیتی ندارد، چه آنکه اکنون می دانیم منظور از این جرم آسمانی شوم همان »دنباله دار  هالی« است که هر 76 سال یک بار با چشم 
غیرمسلح و از روی زمین قابل مشاهده است. نخستین تاریخ ثبت شده از مشاهده دنباله دار  هالی به 240 سال پیش از میالد مسیح- 
2260 سال پیش- برمی گردد.  هالی آخرین بار در  سال 1986 میالدی مشاهده شده و این بدان معناست که برای دیدار مجددش باید تا 
 سال 2062 میالدی صبر کرد. دنباله دار  هالی از دوران باستان و در تمدن های مختلف به عنوان ستاره ای بد ُیمن و عامل فجایع طبیعی، 
شیوع بیماری ها و وقوع جنگ ها شناخته شده و جالب اینکه هنوز هم برخی به صدق آن باور دارند. این ستاره دنباله دار نخستین بار 
توسط ستاره شناس انگلیسی ادموند  هالی رصد شد و چون تا آن زمان فاقد اسم و رسم بود، نام رصدکننده اش روی آن گذاشته شد. 
ادموند  هالی که 278 سال پیش در چنین روزی، برابر چهاردهم ژانویه 1742 در 85سالگی درگذشت، این دنباله دار را در  سال 1705 میالدی 
رصد کرد. دنباله دارها در واقع توده ای متراکم از گازهای منجمد همراه با گردوغبار هستند که از سه بخش هسته، گیسو و ُدم تشکیل 
شده اند. با عبور بخش هسته یا همان گازهای منجمد و متراکم ترکیب شده با گردوغبار از مقابل خورشید، یخ موجود در هسته تبخیر 
شده و  هاله ای را تشکیل می دهد که از آن با عنوان بخش گیسوی یک دنباله دار یاد می شود. رد به جامانده از این توده متراکم و درحال 

تبخیر نیز همان ُدمی است که باعث می شود صفت »دنباله دار« به این شیء نورانی اطالق شود.    
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ادموند هالی آخرین تصویر ثبت شده از هالی در سال 1986


