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شماره 2018جدول

نخستین انفجار هسته ای جهان
هفتادوپنج سال پیش در چنین روزی، 
میالدی،   1945 جوالی  شانزدهم  برابر 
صحرای  در  تاریخ  اتمی  بمب  نخستین 
موفقیت  با  نیومکزیکو  ایالت  آالموگوردو 
آزمایش شد. این خبر در کنفرانس پوتسدام 
از همان جا  او  و  ترومن داده شد  به هری 
دستور طراحی یک عملیات برای بمباران اتمی 

ژاپن را صادر کرد.    

یک عکس یک خاطره

چنین کنند بزرگان

  ] امیر عربلو، نویسنده [ گاهی انسان باید به برخی باورهایش 
شک کند، حتی چیزهایی که با چشم می بیند. هفته  قبل در مورد 
پورون توضیح دادیم که شک کردن را به حد افراط رسانده بود تا جایی 
که دوست داشت از باالی تپه کله معلق بزند و تهش بگوید از کجا 
معلوم این من باشم که خونین و مالین پای تپه افتاده ام! کال آدم 
خوشحالی بود. فیلسوفی نیز وجود داشت به نام »دموکریتوس« که 
به فیلسوف خندان معروف است. او که قبل از میالد می زیست، 
زمانی گفته بود: »ابلهان دوست دارند تا سنین باال عمر  کنند، چون از 
مرگ می ترسند.« حاال بماند که خود او حدودا 110 سال عمر کرد و کم 
مانده بود تا میالد مسیح را هم ببیند. احتماال اگر عزراییل امانش 
مردود  البته  و  مهم  نظریه   بود!  زنده  هم  حاال  همین  تا  می داد 
دموکریتوس این بود که جهان شامل انسان و درخت و حیوان از اتم 
ساخته شده است. او به خیلی چیزها شک  داشت، به  جز نظریه  
خودش. مثال معتقد بود انسان باید به وجود خدایان متعدد شک 
کند، چون دیگران، خدایان یونانی را برای توجیه و جواب مسائل در 
نظرات  هم  »آناکسارخوس«  شاگردش  ساخته اند.  خود  ذهن 
اینچنینی داشت و معتقد بود چیزی نمی داند و حتی نمی داند چیزی 
ندانستنش واقعی  است یا نه! یک بار وقتی در یک میهمانی به حاکم 
قبرس اهانت کرد، او را گرفتند و تا حد مرگ کتکش زدند. او گفت:   
آناکسارخوس را  آناکسارخوس است. شما  »این تن من حاوی 
نمی زنید، چون دارید تن او را می زنید.« سرآخر که جالدها از زبان تند او 
آن فیلسوف  از  کالفه شده بودند، فکری کردند و گفتند: »این 
پرروهاست. باید زبانش را ببریم. خیلی حرف می زند.« آنها بعد از این 
عمل وحشیانه تصور کردند دیگر کار تمام است، اما آناکسارخوس 
جلوی پای آنها آب دهان انداخت. چون بر فلسفه و اعتقادش 
مصمم بود که ممکن است این درد و شکنجه حقیقی نباشد. او با 
این کار جرأتش را به رخ دیگران کشید. در کل این یونانی ها هم کمی 
عجیب وغریب بودند و به هرحال خوش به حال شان که بین فکر و 
عمل فرقی نمی گذاشتند. »فرفریوس«، شاگرد آناکسارخوس مانند 
اسمش آدم جالبی بود. او را یکی از شک گرایان مهم تاریخ می دانند. 

آرامشش بها می داد، چون گمان می کرد زندگی را  فرفریوس به 
نمی شناسد تا بخواهد از آن بترسد. یک روز وقتی در کشتی سوار 
شده بود، طوفان گرفت، پس همه باال و پایین پریدند و ترس برشان 
داشت. ولی فرفریوس با اشاره به حیوانی که گوشه کشتی آرام 
غذایش را می خورد، به دیگران گفت:   »انسان خردمند مثل این 
حیوان است. کال به چیزی توجه ندارد. حاال که نُمردید این طور به 
فکری  یک  وقت  آن  بمیرید  بگذارید  افتاده اید.  جست وخیز 
می کنید.« در یونان باستان به کسی شکاک می گفتند که ادعای 
ندانستن داشت. با این نگاه، فالسفه درست می گفتند، زیرا مرگ 
آنها تجربه کرده باشند و به همین منظور از آن  چیزی نبود که 
نمی ترسیدند. آن آدم های شجاع فقط سعی می کردند غریزه  شان را 
تحت کنترل دربیاورند و به دیگران این درس را بدهند که آرامش 
داشتن در مواجهه با مسائل گوناگون از همه چیز مهم تر است. 
زندگی را چیزی درک ناشدنی تصورمی کردند و می گفتند: »باید به خود 
زندگی کردن هم شک کرد، چون مشخص نیست زندگی حقیقت 
دارد یا نه. پس اگر این طور است، هرچیز مرتبط به زندگی هم ممکن 
است حقیقت نداشته باشد، حتی ُمردن.« از شیوه  مرگ و زندگی این 
افراد، اطالعات دقیقی در دست نیست، چون مستندات آن در گذر 
زمان به طرق مختلف از بین رفته است. مثال افالطون از قصد با 
دموکریتوس پدرکشتگی داشت و دوست داشت آثار او را از بین 
ببرد. برخی آثار نیز در کتاب سوزی های پادشاهان خبیث از بین 
رفته اند، یا برخی زحمت ثبت اندیشه هایشان را به خود نداده اند، ولی 
نظرات اندک آنان که نسل به نسل به جا مانده و جلو آمده بود، 
سرچشمه  الهام بسیاری از فالسفه  دیگر شد و این اندیشه ها هنوز 
و  پرسش ها  چراکه  هستند،  استناد  و  تفکر  بحث،  مورد  هم 
دغدغه های آنان ممکن است در نگاه اول ساده و پیش پا افتاده به 
نظر برسد، اما ریشه در تفکری دارد که به دنبال یافتن حقیقت است. 
حرف قریب به اتفاق فالسفه  یونان باستان این بود که باید به زندگی 
و درد و رنج هایش شک کنیم، چون احتمال دارد حقیقت آن چیزی 

نباشد که ما در قالب زندگی می بینیم و تجربه می کنیم.
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استخراج حقیقت از دل ش
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یخ نگار تار

صدودوسال پیش در 
چنین روزی، برابر شانزدهم 

 جوالی 1918 میالدی، 
نیکالی دوم، تزار مستعفی 
امپراتوری روسیه به همراه 

ملکه الکساندرا، دختران  اولگا، 
تاتیانا، ماریا، آناستازیا و پسر 

هموفیلی شان آلکسی، 9 ماه 
پس از پیروزی انقالب 

بلشویکی روسیه اعدام شدند. 
با اعدام نیکالی الکساندروویچ 
رومانوف به حکومت دودمان 

»رومانوف« بر روسیه پایان 
داده شد. نیکالی دوم مدت ها 

پیش از این در پی 
شکست های نظامی متناوب 

ارتش روسیه از آلمان، 
اختیارات خود را تفویض کرده و 

قدرت را به یك دولت موقت 
سپرده بود. دولتی که 6 ماه بعد 
از انقالب بلشویکی ساقط شد. 

تزار و خانواده اش در زیرزمین 
دژ جنگی »یکاترینبورگ« 

تیرباران شدند و آنچه از 
پیکرهایشان پس از حل شدن 

در اسید باقی مانده بود، به 
مکانی نامعلوم انتقال داده 

شد. انقالبیون می خواستند با 
نابود کردن تزار و خانواده اش، 

طرفداران سلطنت را از ادامه 
مقاومت در برابر انقالب 

کمونیستی باز دارند.

نودوسه سال پیش در 
چنین روزی، برابر شانزدهم 

 جوالی 1927 میالدی، 
 اوگوستو سزار ساندینو 

با طراحی و اجرای عملیات 
حمله به تفنگداران دریایی 

آمریکایی مستقر در نیکاراگوئه 
بر ضد حکومت دست نشانده 

این کشور اعالم جنگ کرد. 
ساندینو که در خانواده ای مرفه 

پرورش یافته بود، نیرویی 
نظامی به نام »ارتش دفاع از 

حاکمیت ملی نیکاراگوئه« گرد 
آورده و خیلی زود لقب »زاپاتای 

آمریکای مرکزی« را از آن خود 
کرد. ساندینو  سال 1934 دعوت 

ژنرال ساموزا، رئیس جمهوری 
راستگرای دولت نیگاراگوئه را 

برای مذاکره و حل اختالفات 
پذیرفت، اما همچون زاپاتا در 

یک کمین توسط نیروهای 
دولتی کشته شد. پیروان 

ساندینو بعدها نام 
»ساندنیست« را برای حزب 

خود برگزیدند، کما اینکه دانیل 
اورتگا رئیس جمهوری فعلی 

نیکاراگوئه نیز یک ساندنیست 
است.

خوشمزه باستانی
]شهروند[ واژه پنیر)Chees(  ریشه ای  التین دارد، به معنای 
»تخمیر« و »ترش«! پنیر را معموال از شیر گاو، گاومیش، بز، گوسفند، 
اسب و شتر تهیه می کنند. برای تولید پنیر  باید شیر را در دمای 
زیاد جوشاند و آنزیمی خاص )که از ملزومات تهیه  پنیر است و آن را 

مرغوب  می کند( را به آن اضافه کرد. 
1 - با اضافه کردن آبلیمو یا سرکه به عنوان طعم دهنده می توان 

بعضی از پنیرها را به عنوان دسر سرو کرد.
2- با افزودن آناتو )دانه ای از درختان گرمسیری( می توان رنگ پنیر را 

به زرد یا نارنجی تغییر داد.
3- پنیرها انواع مختلفی دارند، مانند پنیر گچی، پنیر نرم، پنیر خامه ای 
و انواع پنیرهای فرآوری شده که از همه  آنها می توان در پخت وپز 

استفاده کرد.
4- پنیرهای گچی نسبت به دیگر پنیرهای نرم ماندگاری بیشتری 

دارند.
5- سالم یا خراب بودن پنیر و آب پنیر، از بو و طعم آن مشخص 
است. آب پنیر باید در تمام پنیر جریان داشته باشد، از همین رو، 
تولیدکنندگان با سوزن های استیل یا مسی، روی جداره های پنیر 
سوراخ های ریزی ایجاد می کنند تا آب وهوا به همه  جای آن وارد شود.

6- تولید پنیر به 8 هزار  سال قبل از میالد مسیح برمی گردد، به زمان 
اهلی شدن گوسفند و رواج دامداری و دامپروری.

7 - یونانیان باستان، قهرمانی اسطوره ای دارند که برای اولین بار پنیر 

فتا را ابداع کرده، از این رو آنها هنوز هم که هنوز است، از این پنیر در 
غذاهای یونانی به مقدار زیاد استفاده می کنند.

8- پنیرها انواع و اسامی مختلفی دارند، مانند: پنیر پیتزا، موزارال، 
گودا،  کامامبر،  پارمسان،  خامه ای،  پنیر  بلوچیز،   ، چدار فتا، 
بوترکیزه، النکاشایر، ماسکارپونه، لیقوان، چیز ویز، پنیر پرورده 
یا پروسس، پروولون، فیال فیال یا پنیر پیتزای انگلیسی، توفو و 

لستر!
9- ایاالت متحده ساالنه بیش از 4275 تن، آلمان 1927 تن و فرانسه 
)که یکی از پیشگامان تولید پنیر در جهان است( ساالنه 1884 تن 

پنیر تولید می کنند!
10- یونانی ها هر سال بیش از 31 کیلوگرم پنیر مصرف می کنند. 

فرانسوی ها 26 کیلوگرم و ایسلندی ها هم 25 کیلوگرم!
11- افرادی که نمی توانند الکتوز مصرف کنند )و توان هضم قند 

موجود در شیر و فرآورده های لبنی را ندارند( نباید پنیر بخورند.
از  آن  اولیه   ماده   که  می خورند  پنیرهایی  گیاهخواران  اغلب   -12

گیاهان، سبزیجات یا دانه هایی مثل بادام یا سویا گرفته می شود.
13- زمانی بعضی از مردم اعتقاد داشتند خوردن پنیر قبل از خواب 

باعث دیدن کابوس می شود، اما در عین حال فایده هم دارد!
14- در یک ضرب المثل قدیمی آمده است: »ماه از جنس پنیر 

است!«
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