دلنوشته

مژده!
وضع ما بدتر نشده
امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

معاون اول رئیس جمهور اعالم کردند روزهای
گشایش در راه اســت ،یا کسانی را که از ارز
 ۴۲۰۰تومانی ســوء اســتفاده کردهاند ،باید
سرباز آمریکایی نامید و به شدیدترین نحو با
او برخورد کرد.
پس از اســتماع این ســخنان ،ما که همیشه
مترصد شــکار سوژه طنز هســتیم به ایشان
عرض میکنیم:
علیرغم تمام رنجهایی که از دست این سربازان
آمریکایی یا همان کاسبان ارز  ۴۲۰۰تومانی
کشیدیم و زیر آبیهایی که برای ما در جنگ
اقتصادی رفتند اما راضی به اعمال خشونت و
شــدیدترین نحوه برخورد با آنها نیستیم .ما
همچو «نلسون ماندال» انسانهای با گذشتی
هســتیم و کینه به دل نمیگیریم .فقط سایه
این داللها از سر ما کم شود انگار سایه جنگ
از سر ما کم شده .چون انصافا داللها آدمهای
جنــگ طلبی هســتند .یعنی با مردم ســر
جنگ دارند .اما اســحاق جون! همه میدانیم
ســربازان طفلیها مطیع فرماندهاند .بهتر بود
به داللهــای دالر  ۴۲۰۰تومانی میگفتید:
«ژنرالهای آمریکایــی» من حتم دارم حتی
آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان لغت هم
با این نامگذاری شما مخالف هستند .با اینکه
خیلی آمریکایی ستیز هستند.
ولی آدم هر چی از ایــن داللهای ارز بگوید
کم گفته .اینان عجایب الخلقه اند .خیلی دم
کلفتنــد برای همین دم کلفتشــان به هیچ
تلــهای گیر نمیکنــد .اما بحــث ارز ۴۲۰۰
تومانی شد چرا برخیها میگویند :ارز ۴۲۰۰
تومانی جهانگیــری ما را به این روز انداخت؟
البته شــما با این حرفتان روشنگری کردید
که چه کســانی ما را به ایــن روز انداختند؟
پس دمتان گرم.
راستی! به شما که از گشایشها سخن گفتید
عرض کنیم :آیا میدانید ما مدتهاســت خمار
این گشایشهایی هستیم که وعده میدهند؟
حتــی دریچه آئورت یا دریچــه قلب یکی از
دوســتان ما به خاطر فشار و استرس زندگی
گشــاد کرده اما میگوید :گشایشی در قلب
زندگی وی هنوز رخ نداده.
جناب معــاون ،همچنیــن فرمودید« :تالش
کردیم وضع مردم خیلی بد نشود ».یعنی قرار
بــوده وضع ما بدتر از این بشــود که با تالش
شــما اوضاع ما بدتر نشد؟ شــاید هم حق با
شماست لذا باید به خود مژده بدهیم« :اوضاع
ما بدتر نشده» چون هنوز میتوانیم نون نقدی
بخریم نه نسیه!
سایه تون بر سر طنز و سر ما مستدام!

حافظ نامه

میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشــان شــما
تفسیر :آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور گفتند :گشایشهایی در
راه است .حافظ به طنز و مطایبه این شعر را تقدیم وی میکند .شعر
خود گویاست و نیاز به تفسیر ندارد!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

بازی تاج و تخت  -دیوید بنیاف

مسابقه االغ سواری
در اتوبان شلوغ!

اقدام عجیب دو مرد پاکستانی که در اتوبانی
شلوغ مسابقه خرسواری با یکدیگر دادند ،به
ســوژه رسانهها تبدیل شد .به گزارش باشگاه
خبرنــگاران ،روزانــه ویدئوهــای زیادی در
فضای مجازی منتشــر میشود ،از ویدئوهای
ســرگرمی و ورزشــی گرفته تــا ویدئوهای
حوادث .امــا برخی از ایــن ویدئوها پس از
انتشــار تبدیل به ویدئوهــای داغ و پربازدید
میشــوند ،مانند ویدئوی مسابقه خرسواری
در یکی از اتوبانهای پاکســتان! احتماال اگر
از شما سوال شود که ســریعترین حیوانات
کدامند ،خر نمیتواند جزو  ۱۰حیوان اول و
حتی  ۵۰حیوان در فهرست شما قرار بگیرد.
اما در ویدئوی منتشر شده یک خربارکش با
سرعتی باورنکردنی در حال دویدن در اتوبان
دیده میشــود .این ویدئو کــه اولین بار در
ســال  ۲۰۱۹منتشر شد به تازگی نیز پس از
بازنشــر مورد توجه کاربران قرار گرفت .این
ویدئو اخیرا در یکی از صفحههای فیســبوک
منتشر شده اســت .در شرح این ویدئو آمده:
«قدرت دوندگی اســبها را فراموش کنید،
بــه قدرت خرها توجه کنیــد ».این ویدئو از
زمان انتشــار تاکنون بیــش از  ۲.۵میلیون
بیننده داشته اســت .در این ویدئو در حالی
که دو مرد در عقب گاری نشستهاند این خر
با سرعتی بســیار زیاد در اتوبان میدود .در
حالی که یکی از این دو مرد افســار خر را در
دســت دارد ،نفر دیگر نیز در نزدیکی او روی
گاری دیده میشود.

> اذان ظهر >  12:15اذان مغرب > 18:24اذان صبح فردا >  5:00طلوع آفتاب فردا 6:24

امام علی (ع) :حاصل آرزوها دریغ و افسوس است.

انتقاد زهرا شیخی از ایجاد عطش نسنجیده در جامعه برای واکسیناسیون

خانم نماینده مجلس! مرگ و میرها  را نمیبینید؟

آفتــاب یزد -گــروه شــبکه :در حالی
که بســیاری از کشــورها در تالشند تا
شهروندانشان را نســبت به ویروس کرونا
از طریق واکسن ایمن کنند وحتی از هیچ
تالشی برای به دســت آوردن این واکسن
که حکم کیمیــا را دارد دریغ نمیکنند تا
ســریعتر این واکسیناسیون اتفاق بیفتد،
نماینده مجلس ما معتقد اســت که باید از
ایجاد عطش نسنجیده برای واکسیناسیون
پرهیز کنیم .زهرا شیخی همان نمایندهای
است که اساسا با واکســن کرونا مشکل
دارد و تمام تالشــش این است که مردم
واکســن ضد کرونا نزنند .مثال زمانی که
چند واکســن ضد کرونا ،تائیدیه سازمان
بهداشــت جهانی را گرفت و هنوز ایران
آنها را خریداری نکرده بود مدعی شــده
بود که سازمان بهداشت جهانی میخواهد
با واکسن کرونا  ۱۵درصد از جمعیت جهان
را کم کند! حاال هم که واکسن وارد شده اما
سرعت واکسیناسیون کم است میگوید:
«برای زدن واکسن نسنجیده عمل نکنید»
گویا ایشــان مرگهای تلخی که بر اثر این
ویروس منحوس رخ میدهد و روزانه تعداد
بسیاری ازخانوادهها از این رهگذر عزادار
عزیزانشان میشوند را نمیبیند یا سختی و
مشقت بیماری کرونا را درک نمیکند .حتی
ضربههایی که به خصوص از لحاظ اقتصادی
این ویروس به کشــورمان وارد کرده برای
او بیاهمیت است .پرسش اینجاست؛ اگر
خدایی نکرده زهرا شــیخی ،عزیزی را به
خاطر ویروس کرونا از دست میداد باز هم
این حرفها را میزد؟ قســمت تلخ ماجرا
اینجاست که او یک پزشک است و به هیچ
عنوان حق ندارد مردم را این چنین ناامید
کند و نسنجیده سخن بگوید.
> توصیه عجیب زهرا شیخی

اما زهرا شــیخی ،ســخنگوی کمیسیون

دیالوگ

برن :میشه وقتی کسی میترسه هنوز شجاع
هم باشه؟
ند اســتارک :این تنهــا زمانیه کــه میتونه
شجاع باشه!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

عطش نسنجیده برای واکسیناسیون پرهیز
کنیم و تا ایجاد شرایط مناسب و تولید انبوه
واکسن داخلی ،برای واردات واکسن خارجی
از منابع معتبر و مطمئن ،واکسن خریداری و
به افرادی که دارای بیماریهای زمینهای و
پرخطر هستند؛ تزریق شود».

> واکنش کاربران

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
درباره مطالبه مردم مبنی بر واکسیناسیون
هرچه ســریعتر و اینکه چه برنامهای به
منظور دخیل کردن بخش خصوصی برای
واردات واکسن وجود دارد ،گفته است« :با
یک بیماری مواجه هســتیم که رفتارهای
مختلف و حتی بعض ًا ناشــناخته دارد و با
وجود اینکه درمــان قطعی هنوز برای آن
نداریم ،اما هنوز مهمترین و اساســیترین
راه حل مناسب برای کنترل آن ،رفتارهای
پیشگیرانه و رعایت اصول بهداشتی است».
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه قطع ًا باید
زیرساختهای علمی مواجهه با این ویروس
که یکی از آنها واکسیناسیون است فراهم
شود ،گفت« :تاکنون نیز این مهم در کشور
با تالش دانشمندان بزرگ و پشتوانه علمی
و پژوهشی این محققان فراهم شده است،
چرا که شرکتهای مختلف داخلی همگام
و حتی زودتر از ســایر کشــورها به این
موفقیت دســت پیدا کردهاند و مسئوالن
کشور هم در حال تالش برای دستیابی به
واردات واکسن مطمئن هستند ».نماینده

اصفهان در مجلس افــزود« :اما موظفم به
عنوان یک پزشک و محقق تأکید کنم که
بحث واکسیناســیون در تمام دنیا در حال
تحقیق و بررســی و در مرحله کارآزمایی
بالینی است و واکسیناسیون عمومی هنوز
انجام نشده و اینگونه نیست که واکسنهای
تولیدی تمام مراحل علمی خود را طی کرده
و امتحان خود را پس داده باشند ».شیخی
تصریح کرد« :پس مردم باید به این موضوع
توجه کنند و بعضــ ًا تحت تأثیر نیاز القائی
و عطش به واکســن و خصوص ًا ترغیب به
واردات واکســن قرار نگیرند و باید تمام
جوانب و شرایط را بسنجند ،چراکه سالمت
مردم خط قرمز مجلس اســت و همیشه
و تحت هر شــرایطی باید تمــام جوانب
موضوع را به دقت بررســی کنیم و بیش از
هر چیزی خط اول کنتــرل بیماری را که
پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی است
در اولویت قرار دهیم ».وی خاطرنشان کرد:
«امیدواریم شرایط تولید واکسن داخلی که
فرموالسیون مشــخص و قابل اعتمادتری
دارد هر چه زودتر فراهم شــود و از ایجاد

حاال کاربران شبکههای اجتماعی در مورد
این اظهارنظر عجیب زهرا شــیخی حرف
میزنند و به آن واکنش نشان میدهند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«جملهای از زهرا شیخی :از عطش نسجیده
برای انجام واکسیناسیون پرهیز نماییم .به
این بشر چی میشه گفت؟ واکسن نیست
اونوقت از عطش نسنجیده صحبت میکنه».
یکی دیگر از کاربران گفته است« :نگرانی
برای جان خود و عزیزان امری طبیعیست.
مردم ایران هم مســتثنی نیستند و حق
دارند نگران باشــند .اوضاع کرونا در ایران
نگرانکننده است .نه تنها اقدامات الزم را
انجام نمیدهند ،از نگرانی به حق مردم هم
ناراحتند».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«خانم شیخی عطش برای مرگ چی؟ اون
خوبه؟!».
کاربران دیگر نوشته اند« :تمام دنیا دنبال
واکسن هســتن که از این وضعیت خارج
بشن ...این میگه عطش؟!»« ،زدن واکسن
شده عطش نســنجیده اما گرون کردن در
این شــرایط اقتصادی اسمش شده اقدام
ســنجیده»« ،نماینده همان به که سکوت
پیشه کند تا خلق از آزار او درامان باشد»،
«چرا باید از عطش در خواست واکسن کم
کنیم نیاز به سالم بودن و سالم موندن یک
نیاز فطری در انســان قرار داده شده است
جالبه از درخواست واکسن توسط مردم کم
بشه چرا اون وقت؟»

ماجرای فارغ التحصیل  ۲۲سالهای که تا  ۱۳سالگی سواد نداشت!

یک دانشــجوی انگلیســی که به دلیل وجود یک اختالل ،تا ۱۳
سالگی توانایی خواندن نداشت ،موفق شد در  ۲۲سالگی از دانشگاه
فارغالتحصیل شــود .به گزارش ایسنا ،این فرد که ویلیام کارتر نام
دارد ،تا  ۱۳سالگی توانایی خواندن و نوشتن نداشت ،ولی توانست
در رشــته علوم سیاســی و روابط بینالملل از دانشگاه بریستول
فارغالتحصیل شود .وی هماکنون در حال تحصیل در مقطع دکتری
جغرافیای سیاسی دانشگاه کالیفرنیا برکلی است .کارتر زمانیکه در
دوره متوسطه بود ،دچار خوانشپریشی بود و همیشه در مدرسه جا
میماند .چون او از دیگر دانشآموزان عقب میماند ،احساس تنهایی
میکرد و به بخش خدمات بهداشت روانی فرستاده میشد .هدف
از گذراندن این دورهها این بود که مبادا کارتر به دلیل مشکالتش
و مورد تمسخر قرار گرفتن دیگر دانشجویان ،به یک مجرم تبدیل

شود .او در دبیرستان ناامیدانه تالش میکرد که خواندن و نوشتن را
بیاموزد ،ولی شکست میخورد .سرانجام او تحت نظر یک متخصص

حمل یخچال ساید بای ساید با پراید

برخی اوقات شــاهد کارهایی هستیم که افراد
بدون فکر کردن به عواقب و خطرات احتمالی

آن برای دیگران و حتی خودشــان و وســیله
نقلیهشان انجام میدهند.
به گزارش رکنا حمل یخچال در صندوق پراید،
ازجمله کارهای خطرناکی اســت که مشاهده
شده اســت .راننده با خونسردی تمام اقدام به
حمــل یخچال دوقلو در صنــدوق عقب پراید
کرده اســت که این کار اصال اصولی نیســت و
بــدون رعایت اســتانداردهای حمل و نقل در
سطح خیابان عبور میکند.

قرار گرفت و تشــخیص داده شــد که دچار خوانشپریشی است.
خوانشپریشــی یک اصطالح عام برای تشریح معلولیت آموزشی
اســت .این اختالل موجب اختالل در روانخوانی یا درک مطلب
میشــود و میتوانــد خود را بــه عنوان یک مشــکل در رابطه با
واجخوانی ،و رمزگشایی ،دیکته ،مهارت شنوایی ،حافظهکوتاهمدت،
یا نامگذاریسریع آشکار کند .وی در دوران حضور خود در دانشگاه
بریستول در کنفرانسهای بینالمللی شرکت کرد و در پارلمان اروپا
سخنرانی کرد و جوایز مختلفی را برای عملکرد علمی خود دریافت
کرد .وی با تالش بسیار توانست نمرات باالیی دریافت کند و برنده
جایزه دســتاوردهای کودکان سیاه پوست شد .کارتر که هماکنون
 ۲۲ســال دارد ،گفت :یادگیری نحوه خواندن و نوشــتن ،جهان را
برای من قابل فهم کرد.

تصویر تکاندهنده از بیمارستان رازی اهواز

مشــاور وزیر بهداشــت با انتشــار عکسی از
بیمارســتان رازی اهواز ،نســبت به وضعیت
مرگومیــر کرونا در خوزســتان هشــدار داد.
بهگزارش ایسنا ،علیرضا وهابزاده در توضیح این
عکس ،در صفحه شخصی خود در اینستاگرام
نوشــت« :هفته پیش مادرش بر اثر کرونا فوت
کرده بود .خواهرش هم در مراسم خاکسپاری
به کرونا مبتال شده بود .امروز آوردنش اورژانس،
بیجان .آنقدر بیماری پیشــرفت کرده بود که

تالش برای احیا و بازگشتش هم بینتیجه بود.
در کمتر از یک ساعت فوت کرد».

شهروندخبرنگار

درددل
رانندگانتاکسی

علی اکبر فرقانی

مشکالت رانندگان تاکسی از آنجا دوبرابر شد که
ویروس کرونا همه گیر شــد و رانندگان تاکسی
بیشــتر در معرض شــیوع بیماری قرار گرفتند
همچنین آنان حق ندارند بیش از ســه مســافر
سوار کنند .کرایهها گرچه کمی افزایش یافته اما
این پایان ماجرا نیست .آنها بر این عقیدهاند که
به دســتور سازمان تاکسیرانی ملزم شدهاند بیش
از سه مسافر سوار نکنند و در صورت تخلف برابر
مقررات با آنان رفتار خواهد شد .همچنین افزایش
خودروهای اینترنتی زندگی را بر آنان ســختتر
کرده است به دلیل این که بیشتر مسافران ترجیح
میدهند به جای تاکسی از خودروهای اینترنتی
استفاده کنند .در حالی که رانندگان تاکسی به ویژه
آنهایی که سالها زیرپوشش سازمان تاکسیرانی
قرار دارند ،مورد اعتماد مسافران قرار گرفته اند.
چهارده ســاعت رانندگی در شــهری شــلوغ و
پرجمعیت مانند تهران سرسامآور است .تا چشم
کار میکند انواع خودروها از چپ و راست میتازند.
رانندگان تاکسی قشــری زحمتکشاند که بدون

بیمه تامین اجتماعی در پی لقمهای نان حالل بر
سفره خانوادهشان ببرند .برخی از آنان شب کارند
چون از ترافیک ناراحتــی اعصاب گرفته اند .ولی
شبها مسافر تک و توک گیر میآید .تاکسیرانان
خوشــنامند و کمتر میلغزند .اگر یک روز به هر
دلیلی یا بیماری نتوانند کار کننــد ،از مزد روزانه
محروم خواهند بود .برخی رانندگان تاکسی از گرانی
الستیک و استهالک خودروشــان شکایت دارند
و میگویند بســیاری از کوچه و خیابانها ناهموار
اســت و مجبورند بابت تعمیر تاکسی هزینههای
باالیی به تعمیرکاران پرداخت کنند .از دیگر ســو
برخی مسافران رفتار خوبی با آنان ندارند .ادب حکم
میکند هر کس که سوار تاکسی میشود ،با آنان
محترمانه رفتار کنند .یکی میگوید اما آیا تمامی
مسافران برخورد مسالمتآمیزی با رانندگان تاکسی
دارند ،قدر مسلم این طور نیست .به محض این که
مسافری با سازمان تاکســیرانی تماس بگیرد و از
راننده تاکسی شکایت کند ،اگر مقصر هم نباشند
توبیخ میشوند .همیشه حق با مسافر است .مسئله
کرونا هم این روزها باعث شده یک نفر از مسافران
تاکسیها کاسته شود و بسیاری از رانندگان تاکسی
از لحاظ معیشتی مشکالت فراوانی را تحمل کنند.
شــیوع بیماری کرونا موجــب مرگومیر برخی
رانندگان تاکسی شده است .بارها در برخی مناطق
دیده شــده تاکسیها به مدت طوالنی در گوشه و

کنار محله بدون استفاده رها شده و مشخص نیست
رانندهاش در قید حیات اســت یا دســتش از دنیا
کوتاه شده .راستی تکلیف خانواده آنها چیست؟
رانندگانی که به علتهای گوناگون از دنیا میروند،
آیا ســازمان تاکسیرانی تســهیالتی برای خانواده
آنان در نظر گرفته است تا خانواده متوفی دغدغه
مشکالت معیشتی و اقتصادی نداشته باشد؟
بیش از هشــتاد تن از رانندگان تاکسی در تهران
بر اثر ابتال به کرونا جان باختهاند .بیشتر رانندگان
بیش از پنجاه ســال سن داشــتند و در میانشان
هفتادوپنجساله هم دیده میشود .یکی از رانندگان
هم بسیار جوان است.
در تازهترین خبر مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشــور -مرتضی ضامنی  -گفته است که
تاکنون بیش از هزار نفر از رانندگان تاکســی به
کروناویروس مبتال شدهاند و از میان آنان بیش از
یکصدوپنجاه نفر جان باخته اند.
رانندگان تاکســی از بیم جان خود بیش از ســه
مسافر سوار نمیکنند و این از درآمدشان کاسته
و بر هزینه نگهداری خودرویشان افزوده است چون
ناچارند در روز بیش از شانزده ساعت در میان دود
و آلودگی بسیار کثیف هوا رانندگی کنند.
بیشــتر مســئوالن چندان توجهای به رانندگان
تاکسی ندارند و ســختگیری آنان برای این است
که مسافران به یکدیگر کرونا انتقال ندهند وگرنه

جان راننده که نه بیمه اســت و نه آینده دارد که
ارزش ندارد.
بــه این جمله یکی از مســئوالن توجه بفرمایید:
رانندگان تاکســی همیشــه از ماســک استفاده
میکنند و اگر نکنند با آنان برخورد خواهد شــد
و از سوی بازرسان تاکسیرانی و کمیته انضباطی به
تخلف آنان رسیدگی و جریمه مالی خواهند شد.
مسئوالن ما در توبیخ و جریمه و برخورد خشن و
بگیروببند حرف ندارند ولی در دلسوزی به سالمت
راننده خانواده رانندگی تاکسی و آموزش بهداشتی
او و توجیه علمیاش هیچ حرفی ندارند .به عنوان
نمونه آیا رانندگان تاکسی در پایانه اتوبوسرانی شهید
حقانی که مدت هاست تاکسیشان در این محل در
حال پوسیدن است؛ از کرونا فوت کرده اند؟ کسی
به خانواده آنها که بیکس و بیسرپرســت شده،
سر زده که امور حقوقیشان را انجام دهد که بتوانند
با فروش تاکسی و امتیاز پالک ،نان بخور و نمیری
برای خوردن داشته باشــند؟ چرا مرگ آدمها در
کشــور ما مهم نیست؟ شاید راننده که از صبح از
خانه بیرون آمــده دیگر هرگز به خانه بر نگردد و
خانوادهاش گمان کنند به دره سقوط کرده و مرده
و نمیتوانند از او نشانی به دست آورند.
به هرحال مشکالت رانندگان تاکسی کم نیست؛
میطلبد مسئوالن برای امرار معاش آنان چارهای
اساسیبیندیشند.
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ازدواج دو کودک ۵ساله
درتایلند!

اعتقــاد والدین به خرافــهای عجیب منجر به
ازدواج کودکان دوقلوی آنها با یکدیگر شــد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،ازدواج دو کودک
دوقلو در تایلند ،به سوژه رسانهها تبدیل شد.
ازدواج این دو خواهر و برادر ۵ســاله بر اساس
یــک عقیده خرافی در آیین بــودا که این دو
کودک در زندگی گذشــته همســر یکدیگر
بودهانــد ،انجام شــد .مراســم ازدواج عجیب
«واشیراویت بیموسیکا» و خواهرش «رینرادا
بریم» روز  ۴مــارس در خانه آنها در منطقه
«ناکهون ســی تهامارات» برگزار شد .والدین
این دو کودک «ویراساک» ۳۱ساله و همسرش
« ِروادی» ۳۰ســاله پیرو آموزههای بودایی که
فرزندان دوقلوی آنها در زندگی گذشــته با
یکدیگر زن و شــوهر بودهاند اقدام به برپایی
مراســم ازدواج آنها کردند .بنا بــه این باور
خرافی در صورتی کــه ازدواج این دو کودک
در اولین فرصت انجام نمیشد زندگی آنها با
بدشانسی و بخت شــوم روبه رو میگشت .در
مراســم ازدواج این دو کودک دوستان و اقوام
خانوادگی این زوج حضور داشــتند .همچنین
مراسم ازدواج این دو کودک توسط چند راهب
بودایی که در خانــه آنها حضور یافته بودند،
انجام شــد« .ویراساک» ،پدر این دو کودک با
ابراز خوشحالی از انجام این ازدواج گفت« :من
از داشــتن دوقلو خوشحال بودم ،اما نگران نیز
بودم که ممکن اســت آنها چیزی از زندگی
قبلی خود را به زندگی جدید خود منتقل کرده
باشــند .با این ازدواج آنها (دو کودک) قادرند
کارمای زندگی قبلی خــود را پاک کنند ».او
با اشــاره به چرایی انجام این ازدواج گفت« :ما
معتقد هســتیم که فرزنــدان دوقلو که دارای
جنســیت متفاوت (پسر و دختر) هستند باید
ازدواج کننــد ،در غیر این صورت بعدا یکی از
آنها در زندگی خود بیمار خواهد شد».

نقاشیهایدیواری
با الهام از کرونا

تعــداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان ،به
بیش از  ۱۱۶میلیون و  ۲۲۲هزار نفر رسید و
تعداد قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و
 ۵۸۱هزار نفر فراتر رفت .در حال حاضر آمریکا
بــا بیش از  ۲۹میلیــون و  ۵۲۶هزار مبتال ،از
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول
قرار دارد و کشــورهای هند ،برزیل و روســیه
در ردههای دوم تا چهارم هســتند .ایران نیز
از نظر تعداد مبتالیــان کووید ۱۹-هماکنون
در رده پانزدهــم قرار دارد .بــه گزارش فرارو،
در این گزارش تصویری نقاشیهای دیواری که
با الهام از ویروس منحوس کرونا کشیده شده را
مشاهده میکنید.

