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انتقام ويروﺳي

يكي بود يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود .در سرزمين ويروسها آقا و خانم سرماخردگي با هم ازدواج كردند و به فكر پيدا

كردن خانه براي زندگي و به دنيا آوردن بچه هايشان ﺷدند .به همين خاطر از سرزمين ويروسها به ﺷهر آدمها مهاجرت كردند.
آنها از اين خانه به آن خانهي ميرفتند تا فردي را انتخاب كنند تا توانايي مقابله با آنها را نداﺷته باﺷد .سرانجام در يك خانه
ديدند كه كودكي به نام علي كوچولو با توپ سفيدش بازي ميكند .آنها با خوﺷحالي روي توپ علي كوچولو نشﺴتند علي كوچولو
بي خبر از همه جا ،توپ را به دهانش زد .آقا و خانم سرماخوردگي سريﻊ وارد بدن علي كوچولو ﺷدند و در آنجا خود خانهي
خود را درست كردند و صاحب چندين بچه ﺷدند .علي كوچولو بينوا مريض ﺷد و باعث نگراني پدر و مادرش ﺷد .پدر و مادر

علي كوچولو او را پيش دكتر ﺷهر بردند .دكتر با داروهايي كه داد باعث تقويت نگهبانان بدن علي كوچولو ﺷد .نگهبانان بدن
علي كوچولو از اين سلول به آن سلول به دنبال ويروسها گشتند .تا سرانجام آنها را در ريههاي علي كوچولو پيدا كردند .جنﮓ

سختي بين ويروسها و نگهبانان در گرفت .در اين جنﮓ آقاي سرماخوردگي كشته ﺷد؛ و يكي يكي بچههايشان از بين ميرفتند.

تا اين كه خانم سرماخوردگي ديد كه همهي بچههايش مرد به جزء كوئيد ١٩كه از همه كوچكتر و ضعيفتر بود .به او گفت»:
تو بايد زنده بماني «.دست او را گرفت و به طرف دهان علي كوچولو رفتنند و منتظر عطﺴهي او ماندند .مادر كوئيد ١٩موقﻊ

عطﺴه كردن علي كوچولو مادر كوئيد  ١٩را بيرون انداخت .ولي خودش در آنجا گير افتاد و به دست نگهبانان بدن علي كوچولو

كشته ﺷد .كوئيد ١٩تنها ماند و از اين موضوع بﺴيار ناراحت ﺷد او به خودش گفت »:من بايد انتقام خانوادهام را از انﺴانها بگيرم
 .پس بايد آنقدر قوي باﺷم تا همهي اين انﺴانها را از بين ببرم «.او رفت و اين حادثه را هرگز فراوش نكرد .بعد از چندين سال
با لشكري عظيم و نيرومند با نام كرونا به ﺷهر حمله كرد .او يكي يكي انﺴانها را ميكشد .علي كوچولو كه طي اين چند سال
بزرگ و دكتر ﺷده بود؛ به كمك بيماران كرونايي آمد .همهي داروها و راه حل هاي را يكي يكي امتحان كرد اما فايدهاي نداﺷت.

تا اين كه كوئيد ١٩او را در بيمارستان پيدا كرد و به او گفت »:نگهبانان بدن تو همهي خانواده مرا كشته است اما حاﻻ نوبت من
است كه تو را بكشم «.خواست وارد بدن او ﺷود اما او دهان و بيني خود را با ماسك پوﺷانده بود .كوئيد نتواست وارد بدن او

ﺷود .دكتر علي به مرد ﺷهر گفت »:ما بايد با كرونا مبازه كنيم .براي ﺷكﺴت دادن اين ويروس همهي ما بايد ماسك بزنيم و با
رعايت بهداﺷت و فاصله گذاري اجتماعي به جنﮓ اين لشكر عظيم برويم «.مردم دست به دست هم دادن و راه اين رويروس به

بدن خود بﺴتند .وقتي كوئيد ١٩و لشكرش كرونا راه نفوذي پيدا نكردند هر روز ضعيف و ضعيفتر ﺷدند .تا از بين رفتند .با از

بين رفتن كرونا ،انﺴانها با خيال راحت توانﺴتند به ديدار خويشاوندان بروند و دانشآموزان نيز با آسودگي به مدرسه رفتند.

