مبينا حاتمي

مدرسه ي ﻋﻼمه ي قزويني
سﻦ١٣ :

.

موضوع :بﻼهاي ميكروبي ،ويروسي و تاثير آن روي زندگي انسان ،اجتماع و محيﻂ زيسﺖ

نﮕاهي به آسمان انداختم كه رنگ آبي خود را از دسﺖ داده بود و رنگ خاكستري خودنمايي ميكرد.

ديﮕر هيﭻ كوهي را نمي ديدم ،آنقدر هوا آلوده شده بود كه نفس كشيدن براي پرنده ها نيﺰ سخﺖ شده بود.
مقداري نان خورد شده پشﺖ پنجره ريختم و آنرا بستم

ناگهان صدايي شنيدم ،با تعجب نﮕاه كردم .دوباره همان صدا آمد كه ميﮕفﺖ :من اينجا ،اين پايين هستم.

با دقﺖ بيشتري نﮕاه كردم ،موجود عجيﺒي بود .آنقد ريﺰ بود كه به سختي ميتوانستم بﺒينم.
از او پرسيدم؛ تو ديﮕر ﭼه هستي!؟
از كجا آمده اي!!!؟

آهي كشيد و گفﺖ :من ويروس هستم .ويروسي بنام كويد  ١٩يا كرونا.
پرسيدم اينجا ﭼكار داري و ﭼه ميخواهي!!!؟

گفﺖ :من برخﻼف خواسته خود پا به اين دنيا گذاشتم .دنيايي كه بسيار زيﺒاسﺖ ،و در اين دنياي زيﺒا ،انسانهايي زندگي ميكنند كه
بخاطر وجود من....

بﻐﺾ كرده بود و سرش را به پايين انداخﺖ.

گفﺖ  :از گذشته هاي خيﻠي دور ،ويروس ها و ميكروب ها بر روي زندگي انسان ها تاثير منفي گذاشته اند ،بيماري هايي مانند طاعون،

وبا و...

اما در آينده نﺰديك اقتصاد و زندگي مردم به خطر مي افتد.

عده اي از انسانها از شدت سرفه ،تب و بدن درد به بيمارستان مي روند.

مهماني ها ،تفريﺢ و مسافرت قطع ميشود.

همه بايد در خانه بمانند تا من وارد بدن آنها نشوم.

مردم ديﮕر نميتوانند مانند سابق در سر كار خود حاضر شوند .بايد ماسك بﺰنند و مرتب دستهايشان را بشويند .بچه ها ديﮕر نميتوانند
به مدرسه بروند.

بسياري از خانواده ها داغدار عﺰيﺰانشان ميشوند و خيﻠي از مشكﻼت ديﮕر كه اتفاق مي افتد.
خيﻠي ناراحﺖ شدم و با عصﺒانيﺖ فرياد زدم از اينجا برو...

ديﮕر نميخواهم صدايﺖ را بشنوم .اشك در ﭼشمانم حﻠقه زده بود ،رو به آسمان كردم و از خداوند خواستم كه اين ويروس هيﭻ گاه
به زندگي انسان ها ورود نكند و مردم در صحﺖ و سﻼمﺖ زندگي عادي خود را سپري كنند.

