
دوسـت گرامـی آقـای شـهرام اقبـال زاده از مـن خواسـته اند که مطلـب کوتاهی 
بـرای مجلـه سـروش شـمس بنویسـم. نشـریه ای که هدفش تسـلی بخشـیدن 
بـه بیمـاران و تسـهیل زندگـی آن هـا در حـد مقـدور اسـت و ایـن بـه گمـان مـن 
هدف واالیی اسـت. به گفته نویسـنده و منتقد معروف انگلیسـی، تری ایگلتون 
در کتـاب معنـای زندگـی : »کلیـد فهـم کائنـات در الهامـی تـکان دهنـده نیسـت، 
بلکـه در چیزی اسـت که شـمار کثیـری از مردم شـرافتمند آن را انجام می دهند، 
بـدون آنکـه دربـاره اش فکـر کرده باشـند. جاودانگی نـه در یک دانه شـن، بلکه در 
یـک لیـوان آب اسـت. کیهـان حـول تسـال بخشـیدن بـه بیمـاران دور مـی زنـد. 
وقتـی بـه ایـن شـیوه عمل می کنید، در عشـقی که سـتارگان را پدید آورده اسـت 
سـهیم مـی شـوید. ایـن گونه زیسـتن، زنده بـودِن صرف نیسـت، بلکه سرشـار از 

زندگی بودن است.«

قصـدم ایـن اسـت کـه در ایـن مجـال انـدک روایتـی از اسـطوره هـای یونـان را 
برایتـان نقـل کنـم کـه در آثـار ادبـی و هنری جهـان بسـیار تأثیر گذار بوده اسـت. 
داسـتان قهرمانـی بـه نـام »پرومتـه« و زنـی بـه نـام »پانـدورا« کـه بـه روایتـی 
نخسـتین زنـی اسـت کـه با همـکاری همـه خدایان آفریده شـده و هـر یک صفت 
بـارزی از خـود را در او نهاده انـد. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه پرومتـه کـه خود از 
تبـار خدایـان اسـت در جـدال میـان »زئـوس«، خـدای خدایـان، و آدمیـان زمینی، 
جانـب آدمیـان را مـی گیـرد و بـا نقـض فرمـان زئـوس، آتـش را از قلمـرو خدایان 
می رباید و آن را به آدمیان هدیه می دهد. او این کار را در تقسـیم سـهم گوشـت 
و قسـمت های  انجـام می دهـد  آدمیـان  و  زئـوس  نیـز میـان  یـک گاو قربانـی 
نامرغـوب گوشـت از قبیـل پیـه و چربـی را به زئوس و گوشـت لخـم را به آدمیان 
می دهـد. زئـوس کـه خـدای خدایـان اسـت، مجازاتـی دردنـاک بـرای او در نظـر 
می گیـرد. بـه فرمـان زئـوس پرومته را در کوه قـاف به زنجیر می کشـند و هر روز 
عقابـی می آیـد و جگـر او را می خـورد. طـی سـالیانی دراز، هـر شـب جگـر پرومتـه 

بازسازی می شود و هر روز این ماجرا ادامه می یابد.

امـا زئـوس بـه ایـن مجازات هـم بسـنده نمی کنـد و تصمیـم می گیـرد آدمیان را 
هـم بـه جـرم همدسـتی بـا پرومتـه تنبیـه کنـد. در همیـن جاسـت کـه پانـدورای 
صاحـب کمـال و جمـال را می آفرینـد تـا نقشـه های خطرنـاک او را بـرای آدمیـان 
پیـاده کنـد. »هرمـس« پیـک خدایـان، پانـدورا را بـه زمیـن مـی آورد و در معـرض 
نـگاه »اپیمتـه«، بـرادر زئـوس قـرار می دهـد. اپـی متئـوس، یـک دل نـه، صـد دل 
عاشـق پانـدورا می شـود و بـا او ازدواج می کنـد. ایـن نخسـتین اشـتباه او اسـت 
زیـرا پرومتـه کـه قـدرت پیشـگویی باالیـی هـم دارد بـه او هشـدار داده بـود کـه 
هیچگونـه هدیـه ای را از خدایـان نپذیـرد. در خانـه اپیمتـه صندوقـی هسـت کـه 
پرومتـه بـه او سـپرده و سـفارش اکیـد کـرده اسـت کـه مبـادا کسـی در آن را بـاز 
کنـد. در واقـع پرومتـه تمـام بدی هـا و بیماری هـا و صفـات ناپسـندی از قبیـل 
بخـل و حسـد و کینـه و دروغ و نظایـر آن را در ایـن صندوق حبس کرده اسـت تا 
آدمیان بتوانند زندگی راحت و بی دغدغه ای داشـته باشـند. اپیمته به همسـرش 
پانـدورا سـفارش می کنـد کـه مبـادا در صنـدوق را بـاز کنـد. در اسـطوره ها وقتی 
خدایـان چیـزی را بـرای انسـان ها نهـی می کننـد معنـی اش ایـن اسـت کـه طرف 
حتمـاً آن کار را انجـام دهـد. بـه ایـن ترتیـب، خـوره کنجـکاوی بـه جـان پانـدورا 

»امید«؛ یک تنه در برابر 
همه رنج ها
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می افتـد و در صنـدوق را بـاز می کنـد. 
همـه  اسـت،  روشـن  ماجـرا  باقـی 
از  جهـان  شـرارت های  و  بدی هـا 
زندگـی  و  می ریزنـد  بیـرون  صنـدوق 
آدمیـان را در می نوردنـد. امـا پرومتـه 
کـه گویـا ایـن ماجـرا را هـم پیش بینی 
کـرده بـود، در کنار همه این شـرارت ها 
»امیـد« را هـم در صنـدوق بـه ودیعه 
پانـدورا  کـه  هنگامـی  بـود.   نهـاده 
هراسـان از کاری که کـرده، در صندوق 
بـه  ضعیفـی  صـدای  می بنـدد،  را 
گوشـش می رسـد کـه می گویـد: لطفاً 

مرا هم آزاد کن، من »امیــــدم.«

 از آن روزهـای دور گذشـته تـا به امروز 
امیـد  ایـن  جهـان،  پایـان  تـا  شـاید  و 
همـه  مقابـل  در  تنـه  یـک  کـه  اسـت 
از  شـاید  اسـت.  ایسـتاده  شـرارت ها 
بـزرگ  شـاعر  کـه  روسـت  همیـن 
گویـد:  مـی  شـاملو  احمـد  معاصـر، 

امید کجاست 
تا جهان خود به قرار باز آید.
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ی همچنیـن ادعـای سـالم بـودن و یـا افزایـش سـالمت قلـب و عـروق بـا مصـرف 

روغن هـای صنعتـی مثـل آفتابگـردان یـا ذرت درسـت نیسـت، هـر چنـد کـه بـا 
ویتامین هـا غنی شـده باشـند. مثـال دیگـر در ایـن زمینـه، ادعـای پفـک سرشـار از 
آنتی اکسـیدان اسـت. فرامـوش نکنیـد کـه غذایی که اساسـاً ناسـالم باشـد، هرگز 
نمی توانـد محافـظ سـالمتی باشـد. بـه یـاد داشـته باشـید که هیـچ غـذای گیاهی 
کلسـترول نـدارد و کلسـترول فقـط توسـط جانـوران سـاخته می  شـود، بنابرایـن، 
ادعـای بـدون کلسـترول برای غذاهـای گیاهی از جملـه روغن ها، فقـط برای جلب 

است.  مشـتری 

6. بهداشت مواد غذایی را فراموش نکنید

عـالوه بـر بررسـی تاریـخ مصرف و پروانه بهداشـت، نـکات مهم دیگری هسـت که 
بایـد در نظـر داشـت: غذاهـای فاسد شـدنی مثـل لبنیـات، تخم مـرغ و گوشـت را 
بایـد در آخریـن مراحـل به سـبد خرید اضافه کنید و به سـرعت به فریـزر و یخچال 
منـزل منتقـل کنیـد. گوشـت، مـرغ، ماهی و سـایر مـواد گوشـتی را پـس از خرید 
تـا رسـیدن بـه منـزل، جـدای از سـایر مـواد غذایی نگـه داری کنیـد و بهتر اسـت در 

قفسـه جداگانـه فریـزر هم قـرار دهید. 

از خریـد حبوبـات و آجیلـی کـه تغییـر رنـگ یـا مـزه داده  انـد، یـا در سطح شـان 
سـوراخ یـا عالئـم آفت  زدگی مشـاهده می شـود، خـودداری کنید. بهتر اسـت انواع 
بسته بندی شـده را کـه تاریـخ  مصـرف دارنـد، خریـداری کنیـد. میـوه و سـبزی را از 
یـا خیابان هـای پـر رفـت  اتوبـان  یـا دست فروش ـهایی کـه در کنـار  فروشـگاه ها 
و آمـد قـرار دارنـد، تهیـه نکنیـد، زیـرا امـکان آلـوده شـدن آن هـا بـا دود خودروهـا 
افزایـش می  یابـد. همچنیـن از خریـد میـوه و سـبزی هایی کـه روی سـطح زمیـن 
چیـده شـده اند، خـودداری کنیـد. این مـواد باید روی قفسـه  های بلند بـا فاصله از 

سـطح زمین نگـه داری شـوند. 
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