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کروات پرسپولیس

شماره 1977جدول

 »رومئو«، نخستین
 بمب هیدروژنی دنیا - 1956

64 سال پیش در چنین روزی، 
برابر 21 می  1956 میالدی، نخستین 
متحده  ایاالت  هیدروژنی  بمب 
)اقیانوس  بیکینی  جزیره  در 
اطلس( آزمایش شد. قدرت این 
بمب معادل 10 میلیون تن ماده 
منفجره TNT بود که انفجاری بزرگ 
در  مردم  کرد.  ایجاد  سهمگین  و 
سراسر دنیا به اعتراض علیه این 
تشکیل  با  و  برخاستند  آزمایش 
خواهان  مختلف،  کمپین های 
خاتمه این قبیل انفجارها شدند. 
چهره هایی  مشهورترین  از  یکی 
پیوست  کمپین ها  این  به  که 
آلبرت اینشتین فیزیکدان شهیر 

آلمانی بود. 

یک عکس یک خاطره

چنین کنند بزرگان

   ]امیر عربلو، نویسنده[ سقراط را شاید بتوان یکی از 
بدون  او  اوال  زیرا  نامید؛  تاریخ  فالسفه  خوش شانس ترین 
همچون  شاگردی  اینکه  دوما  شد.  مشهور  کتاب  نوشتن 
ایفا  را  افالطون داشت! سقراط در فلسفه نقش کلیدی ای 
می کند. او حدودا 470  سال قبل از میالد مسیح به دنیا آمد و در 
جوانی سرباز یونان شد. گفته می شود که شجاعت بسیار 
داشت و چهره اش بسیار بدتر از چیزی بود که کسی بتواند 
نگاهش کند. احتماال به همین دلیل دشمن از او می ترسیده 
است؛ مخصوصا هنگامی که شب ها به آنها یورش می برد. حاال 
چند و چونش را دیگر نمی دانم. بعدها وقتی که از جنگ و جدل 
فیزیکی خسته شد، به سنگ تراشی روی آورد. ولی چون این کار 
زیر آفتاب و حوصله  سربر بود، دوباره به جنگ روی آورد ولی 
این بار جنگ لفظی! البته می گویند که سقراط مرد باادبی بود و 
هرگز به کسی فحاشی نمی کرد؛ چون به اخالق پایبند بود و از 
همین رو به او مردی اخالق گرا می گفتند. فقط صبح تا شب در 
کوچه و خیابان و بازار می گشت و ملت را گیر می آورد و به حرف 
سقراط  بزند،  حرف  او  با  نمی خواست  کسی  اگر  می گرفت. 
یقه اش را می گرفت و به زیر سایه ای می برد و سوال پیچش 
شجاعت  درباره   نظرت  ببینم  »بگو  می گفت:  مثال  می کرد؛ 
خدا  »به  می داد:  جواب  هم  بخت برگشته  آن  چیست؟« 
نمی دانم. شاید همین که من را گرفتی و به اینجا آوردی خودش 
یک  جور شجاعت باشد.« سقراط هم می گفت: »نه، اگر تو من 
را کتک بزنی چه؟« بعد او یک جوابی می داد و سقراط هم چیز 
دیگری می گفت و دوباره هر دو صحبت می کردند. آن قدر حرف 
می زدند تا گرسنه شان شود و به خانه هایشان بروند. اما امان 
از وقتی که به میهمانی دعوت می شدند. آن هم میهمانی  که 
یکی از ثروتمندان شهر ترتیب داده بود. آن وقت دیگر فقط 
می خوردند و حرف می زدند. بعد ها خیلی ها به این کار سقراط 
عالقه مند شده و سعی کردند که به اصطالح روی او را کم کنند 
اما معموال روی خودشان کم می شد. سقراط بیدی نبود که از 
از  البته جوانان بسیاری برخالف پیرمردها  این بادها بلرزد. 
سقراط خوش شان آمد و او را سرمشق خود قرار دادند. اکثر 

آتنی ها هم ثروتمند بودند و خدا روزی سقراط را می رساند. یکی 
از همین شاگردان او افالطون بود که مجادله ها و درس های 
سقراط را یادداشت کرده و باعث می شد که سقراط زحمت 
نوشتن کتاب را به خودش ندهد. البته اینکه افالطون دقیقا 
همان سخنان سقراط را یادداشت می کرد و یا شیطنتی هم در 
اما  نیست.  پوشیده  کسی  بر  داشته  او  حرف های  تحریف 
افالطون همان کسی بود که بیش از دیگران سقراط را به باقی 
انسان ها معرفی کرد و اندیشه هایش را بسط داد. سقراط را 
داناترین فرد آتن می نامیدند ولی خود او همیشه اذعان داشت 
که تنها چیزی که می داند این است که هیچ چیز نمی داند. این 
جمله در فلسفه خیلی معروف شد. سقراطی که با همه بحث 
می کرد و همیشه به همه ثابت می کرد که هیچ چیزی را از آن 
کلمه یا مفهومی که در ذهن شان است، نمی دانند، خودش به 
خودش می گفت که من هم هیچ چیز نمی دانم. به  هر حال 
زندگی او نیز این گونه می گذشت و روز به روز به طرفدارانش 
افزوده می شد که ناگهان اوضاع آتن کمی به هم می ریزد و 
شورشی در می گیرد. بعد از آن نگاه ها به سمت سقراط می رود: 
»ما داشتیم زندگی می کردیم و تو از سر بیکاری آمدی و این 
جوانان ما را گمراه کردی. ما طالب دموکراسی بودیم ولی تو همه 
چیز را به مسخره گرفتی حتی دموکراسی و حکومت را«! بدین 
ترتیب دادگاهی برای سقراط تشکیل شده و گویا قریب به 500 
نفر آتنی در آن حضور پیدا می کند؛ اتهاماتش را یکی فاسدکردن 
جوانان و دیگری بی خداکردن ملت بیان می کنند. سقراط البته 
می گفتید  من  به  شما  »خود  می گوید:  و  می کند  رد  را  همه 
خردمند، نکند شوخی می کردید؟« ولی شوخی نبود. سقراط به 
اعدام یا همان خوردن جامی پر از زهر محکوم شد. حتی عده ای 
که هنوز طرفدارش بودند به او پیشنهاد کردند قبل از اعدام 
فرار کند اما او گفته بود که من به عقایدم پایبندم و فرار یعنی 
عقب نشینی از رفتارم. در آخر سقراط جام را نوشید. بعد از کمی 
هذیان گفتن و قدم زدن در اتاق به دیوار خیره شد و معلوم 
کرد، سپس روی زمین خوابید و  نیست به چه چیزی فکر 

چشمانش را آرام بست. سقراط بی شک مرد بزرگی بود.  

فیلسوف نخستین

حل جدول شماره 1976

یخ نگار تار

   2447 سال پیش در 
چنین روزی، برابر 21 می 427 

پیش از میالد، افالطون، 
اندیشمند بزرگ یونان باستان 
در آتن به دنیا آمد. اندیشه  های 
افالطون بیش از هر فیلسوف 
عهد باستان در شکل گرفتن 

افکار اندیشمندان قرون 
معاصر موثر بوده است. 

افالطون، شاگرد سقراط، معلم 
ارسطو و بنیادگذار مدرسه  

علوم، فلسفه و ادبیات بود. 
آثار او با فرم مناظره تنظیم 

شده اند که از مشهورترین 
آن ها می توان به »جمهوری«، 

»پوزش« و هم چنین »ذات 
عدالت« اشاره کرد. افالطون 

عقیده داشت سران دولت  ها 
باید فیلسوف باشند و فلسفه 
بدانند و همچنین نخبگان نیز 

باید دارای یکی از این سه 
خصلت هوشمندی، دلیری و 

زور بازو باشند.

هنر یا خرابکاری؟ مسأله این است!
]شهروند[ نیویورک و  هاوانا ندارد، یک شهر هر چقدر ثروتمند یا فقیر 
باشد، باالخره جایی روی یک دیوار گرافیتی دیده می شود. گرافیتی ها 

آن قدر رایج شده اند که گاهی اوقات متوجه شان نمی شویم. 
1- ساالنه یک تا 3 دالر از مالیات هر شهروند هزینه می شود تا 

گرافیتی ها از دیوار شهرها پاک شود!
2- کلمه گرافیتی ریشه ای یونانی و ایتالیایی دارد. کلمه  »گرافین« 
به یونانی یعنی »نوشتن« و کلمه »گرافیتو« به ایتالیایی می شود 

»خراش«!
3- در لس آنجلس ساالنه بیش از 30 میلیون فوت مربع گرافیتی از 

روی دیوار پاک می شود!
4- بسیاری از هنرمندانی که گرافیتی می کشند، ناشناس می مانند تا 
هم هویت شان حفظ شده و هم اینکه از عواقب قانونی  کارشان حذر 

کنند.
5- گرافیتی از اواخر دهه 1960 در فیالدلفیا رایج شد. در واقع کشیدن 
گرافیتی بیش از آنکه ارزش هنری داشته باشد، روشی برای ارایه 

اعتراضات و بیانیه های سیاسی و نشان دادن محدوده  باندها بود.
6- هنرمندان سبک گرافیتی دوست دارند مثل نویسندگان در پایان 
کارهایشان یک نشانه  یا امضا منحصربه فرد به جا بگذارند؛ به این 

عالمت ها »تگ« می گویند. 
7- در عصر مدرنیته، اسپری رنگ و قلم مو متداول ترین وسایلی 

است که می توان با آن گرافیتی کشید.
8- بنکسی محبوب ترین نقاش گرافیتی ا ست. عمده  شهرت او 
به دلیل نقاشی هایی است که با استنسیل )شابلون( می کشد. 
مضامین گرافیتی های بنکسی بیشتر سیاسی و ضد جنگ اند. آثار او 

در بریستول انگلیس مشاهده می شود. 
9- یکی از سبک های گرافیتی »نقطه  بهشت« است که غالبا در 

مکان های صعب العبور مثل پشت بام ها، بدنه  ساختمان ها و پل ها 
کشیده می شود. احتماال علت نامگذاری این سبک به دو معنی 
 است؛ اول اینکه این گرافیتی در مکان های مرتفع و بلند و نزدیک به 
آسمان کشیده می شود. معنای دیگر به این واقعیت اشاره دارد که 
حضور هنرمند در یک مکان مرتفع و خطرناک چالشی جدی ا ست و 

امکان مرگ او را در پی دارد و اگر این هنرمند بمیرد، به بهشت می رود.
10- اغلب گرافیتی نویسان برای خودشان کتابی به اسم »کتاب سیاه« 

دارند که در آن طراحی ها و آثار هنری شان را ثبت می کنند.
11- در گذشته »گرافیتی« اصطالحی بود که برای اشاره به کتیبه ها و 
نقاشی های روی دیوار ویرانه های باقیمانده از قبرستان های باستانی 

پومپئی و رومی به  کار برده می شد.
12- از اولین نمونه های گرافیتی می توان به تصاویر حک شده بر روی 

دیوارها در روم باستان اشاره کرد.
13- اولین هنرمند شناخته شده  گرافیتی کار، داریل مک  کری   است 
که در خیابانی به نام کرن برد مشغول به کار بود. از اواخر دهه 1960، او و 
گروهی از دوستانش در پایان گرافیتی ها نام مستعارشان را روی دیوار 

خیابان های فیالدلفیا درج می کردند. 
14- اصطالح »انفجار گرافیتی « مربوط به زمانی  است که طرح یک 
نقاشی در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست گرافیتی کاران کشیده 
شود. »گرافیتی روی قطار« یکی از اشکال معمول گرافیتی ا ست که 
بعضی از نقاشان در زمان بسیار کوتاه و پیش از آنکه مأموران راه آهن 

به خدمت شان برسند، به سرعت آن را روی قطار  می کشند!
، اسباب بازی  15- در ادبیات هنرمندان گرافیتی به نقاشان تازه کار
دارند،  بقیه  بین  و منزلت بیشتری  که تجربه  به هنرمندانی  و 

پادشاه یا ملکه گفته می شود!    
thefactsite برگردان از

123456789101112131415

یناهارفماقممیاق1
وزرباراتومای2
نهامیخژدزاتم3
ینادزییاتنوو4
فتدرننزرارتم5
رشبکوشیتراوی6
متاخزراعنامت7
کدهیسناجرچ8
کرورتتوشونیم9
مکتشوگباجدنا10
یچملنوتمادین11
سانکیتورمینا12
یپاکهراصعویگ13
ولدیبارودراو14
ندرواردلوصاوادا15

دژاوو

»مرگ سقراط«، اثر ژاک لویی داوید - 1787


