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موضوع:ويﺮوس كﺮونا
در اتاق ﻧﺸﺘﻪ بودم و پنجره را باز كرده بودم وهواي پاك را اسﺘﺸمام ميكردم....ﻧاگهان ﻧسيمي امد كﻪ ضره هاي كوچكي را با ﺧود
داشت از ﻧسيم پرسيدم اين ضره ها چيست ﻧسيم چيزي ﻧﮕﻔت.

من ﺧودم دسﺘم را دراز كرده وداﻧﻪ اي از اﻧها را برداشﺘم.واي چقدر ﺟم ميخورد اﻧﮕار ميخواست بﻪ صورتم ﻧزديك شود اورا محكم
گرﻓﺘﻪ بودم اما هرﻟحﻈﻪ قدرت او بيﺸﺘرميﺸد و همينطور بزرگﺘر.وحﺸت زده بودم همان ويروس كوچك حاﻻ تمام اتاقم را ﻓرا گرﻓﺘﻪ
بود ﻧاگهان از وحﺸت و عصباﻧيت داد زدم:اهاي موﺟودكوچك كﻪ حال بزرگ شدي اسم تو چيست چرا هر ﻟحﻈﻪ داري بزرگﺘرو بزرگﺘر

ميﺸوي وتمام اتاقم را ﻓرا ميﮕيري ان موﺟود عجيب با صدايي گوش ﺧراش گﻔت:تازه اين اول.اوﻟش هست من تمام ﺟهان رابزودي
ﻓراميﮕيرم وصاحب اين ﺟهان ﺧودم ميﺸوم وتمام مردم اين ﺟهان را از پا در مي اورم.برايم مهم ﻧيست اوچﻪ كسي است.يك پيرمرد
است يا ﻧوزاد

من گﻔﺘم تو ﻧمي توﻧي چنين كار وحﺸت ﻧاكي را اﻧجام دهي ما مردم اين ﺟهان همﻪ با ياري هم كروﻧا را شكست ميدهيم.
ان ويروس كﻪ ﺧود را كروﻧا معرﻓي كرده بود بﻪ حرف هاي من ﺧنديد و مرا مسخره كرد.

و گﻔت بيا ﺟﻠو وبﻪ اين تصاوير ﺧوب ﻧﮕاه كن...واي ﻧﻪ چﻪ تصاوير وحﺸت ﻧاكي....تمام دكﺘران و پرسﺘاران ديﮕر برايﺸان قدرت و تواﻧي

ﻧماﻧده بود كﻪ كار كنند و بي حال بر روي زمين اﻓﺘاده بودن.مردم هم بدون ماسك و رعايت پروتكل ها ي بهداشﺘي در شهر و مﻐازه
و همﻪ ﺟا مي گﺸﺘن و يكي يكي بد حال ميﺸدن.

ان ويروس بعد از ﻧﺸان دادن ان تصاوير وحﺸﺘناك بﻪ من گﻔت حاﻻ ﻓقﻂ تو باقي ماﻧدي او هر ﻟحﻈﻪ ميخواست بﻪ من ﻧزديكﺘرو

ﻧزديكر شود..احساس ميكنم ﻧﻔسم داره قطﻊ ميﺸﻪ..تا اينكﻪ يهو داد زدم بـــســـهـــــ ..و از ﺧواب پريدم و ديدن همﻪ ي اينا ﻓقﻂ

ﺧواب بود ﺧدارا شكر كردم

اما هنوز كروﻧا بود وﻟي اﻧقدر وضﻊ ﺧراب ﻧﺸده بود من ان ﻟحﻈﻪ تصميم گرﻓﺘم كﻪ بﻪ كمك مردم كﺸورم بﺸﺘابم و با پخش كردن
ماسك رايﮕان بين مردم كمك كرده باشم

مردم عزيز ايران بيان دست بﻪ دست هم دهيم تا با ياري ﺧداوﻧد كروﻧا را شكست دهيم.

