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چهار شنبه 18 اسفند 1395 .9 جمادى الثانى 1438 . شماره 19492همشهرى سالم

در محضر بزرگان

رابطه اخالق و تغذیه
اخــالق  و  تغذ�ه  تاثير  دربــــاره  ــراز�  ــي ش مــ�ــارم  ــــت ا...  آ�

نوشته اند:
شگفت�  ما�ه  بعض�  برا�  باال  عنوان  امر،  ابتدا�  در  شا�د 
و  روحــيــات  و  ــالق  اخ در  تغذ�ه  م� تواند  چگونه  �ه  شــود 
است  جسم  به  مربوط  آن  چرا�ه  بگذارد؟  اثر  نفس�  مل�ات 
و  نزد��  بسيار  رابطه  به  توجه  با  ول�  روح،  به  مربوط  ا�ن  و 
تنگاتنگ� �ه ميان جسم  و روح آدم� است، جا�� برا� ا�ن 
تعجب باق� نم� ماند. بسيار م� شود �ه �� حالت بحران� 
روح� و غم و اندوه شد�د، جسم را در مدت �وتاه�، ضعي� 
چشم  سفيد،  را  انسان  موها�  م� سازد،  ناتوان  و  پژمرده  و 
ع�س  م� گيرد؛  پا  و  دســت  از  را  تــوان  و  قــوت  نــور،  �م  را 
روح  در  جسمان�  خوب  حاالت  �ه  است  صادق  مسئله  ا�ن 
قوت  را  ف�ر  و  �ند  م�  شاداب  را  روح  م� گذارد،  اثر  انسان 
برگرفته از كتاب «اخالق در قرآن» م� بخشد. 

فارسى بنويسيم

پيش خرید نه رزرو
- برا� پرواز اصفهان بليت خر�د�؟

- نه ، رزرو �ردم.
- خوب شد �ه ا�ن سيستم رزرواسيون هست وگرنه �ارمان 

گره م� خورد به هر حال موفق باشيد.
- همچنين

بدبختانه، واژه ها� بيگانه، تر�يبات بيگانه را هم به زبان ما 
ز�با��  تلفظ  نه  «رزرو»  واژه  مثال  طور  به  دهند.  م�  انتقال 
وارد  راحت�  به  اما  تر�يب.  خوش  شما�ل�  و  ش�ل  نه  دارد، 
به  خود  با  هم  را  «رزرواســيــون»  تر�يب  و  شده  فارس�  زبــان 
از ا�ن تر�يبات  ارمغان آورده است. بنابرا�ن برا� جلوگير� 
ناهماهنگ، همان بهتر �ه از ورود اصل واژه به زبان جلوگير� 
�نيم. به طور مثال  به جا� �لمه «رزرو» بگو�يم «پيش خر�د» 

و به جا� «رزرواسيون» بگو�يم «پيش خر�د �ردن».
اسماعيل فريدونى  

اندكى صبر

لبخند صبح!
صبح شد ...

آ� نم� با�د خفت
چشم بگشا� �ه خورشيد ش�فت

باز �ن پنجره را با دِم صبح
با�د از خانه  دل

سلمان هراتى َگرد پر�شان� ُرفت 
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لحظه برخورد امواج بزرگ و شگفت انگيز در�ا با ساحل در 
سيدن� استراليا، ع�س از گارد�ن

نگاه جالب �� شير ماه� به بازد�د�نندگان در پار حيوانات 
آلمان، ع�س از خبرگزار� فرانسه

تصو�ر لحظه افتادن باز��ن بس�تبال در مسابقه تيم ها� شيميدر و 
پتروشيم�، ع�س از خبرگزار� صدا و سيما


