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 و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً شیطون بالیی شیرین اما خطرناکشعر 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه

========================================================== 

 فانتزی، طنز ژانر:

 متغير قالب:

 :مقدمه

گوشت مرغ، ماهي و گوسفند،  چونهای حالل، هممانش به جای خوردن گوشتاند که روزی در شهری مردآورده

 .های حرامروی آورده بودند به خوردن گوشت

 :اندچه خداوند فرمودهآن

 .های حرام بر شما زيان آور و نابود کننده استهای حالل بر شما سودمند و گوشتگوشت -

 .اين مردمان گوششان بدهکار نبود که نبود

ها چه ها و لذتکه پشت خوردناين ها خفاش را خوردند، تبادل کردند و لذت بردند غافل ازی مطلب، آنهخالص

 .ای انساني در پي خواهد آمدفاجعه

دن که در بسخت کشنده، بدون اين نام کوويد نانزده يا کرونا ناميده شد. اين ويروس ها يک ويروس بهدر بدن آن

 .مردم را از پای درآورد يزی گروه گروهديده شود و بدون هيچ خونر

خواست به مردم بگويد آمد مي شناخت. زماني که اين ويروساين ويروس نه بزرگ، نه کوچک و نه نوزاد را نمي

 .ارزشي ندارد هيچ کدامکه نه مالتان نه جانتان و نه ثروتتان، هيچ

 

*** 

 :سخني از شاعر قبل از شروع

هاتون خندون هام. اميدوارم که حال دلتون شاد و لبی شما خوشگلکنم خدمت همهمثل هميشه اول سالم مي

 .باشه

 .يک کار ديگه از مجموعه کودک خدمت شما عزيزانم اومدم با

تونيم بگيم است که نمي دونم حتماً قبل از شروع خدمتتون عرض کنم، اينای که من الزم به ذکر مينکته

مطمئناً اگر اون رو مطالعه بفرماييد پي خواهيد برد که  شعر است؛ اما خب "شيطون باليي شيرين اما خطرناک"

انتقاد  اما با ،خواستم اون رو در بخش داستان منتشر و پخش کنمهم داره و من مي لتي از شعرتقريباً حا

 .استادهای عزيزم تصميم بر اين شد که در بخش شعر اون رو بنويسم

 .خالصه اميدوارم شما عزيزهای دلم هم نهايت لذت رو از اين شعر ببريد
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*** 

 يکي بود يکي نبود

 کس نبودغير از خدای مهربان هيچ

 توی ده ووهان رود

 کرونا تک و تنها بود

 کرونا نگو بال بگو

 ها بگومشکل مشکل

 سرفه خشک

 عطسه و تب

 شيوع باال

 !واه واه واه

 نه کشورها نه دکترها نه آدمای سرپا

 کس باهاش يار نبودهيچ

 انگار همه يه بسيج بودند

 که کرونا رو شکست بدند

 طفلکي خيلي خسته بود

 روی سطوح نشسته بود

 منتظر يه آدم

 کمکه بهش بچسبه کم

 اما کجاست

 يه مهربون

 توی ووهان؟

 به چشم اون

 ها خيلي بد بودندآدم

 گيری رو بلد بودندپيش

 هاشون رو که نگومسئول

 تحت تالش و جستجو

 هاواسه نجات آدم
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 واسه فرار از کرونا

 نه که تقصير چين بود ها

 همين بود رفتنه! هر جا مي

 گذاشتطفلکي هر جا پا مي

 ش رو کسي نداشتحوصله

 يکيرو يکي کشورها

 ديدندرفت و مردم تا کرونا رو ميمي

 جنگيدندفوری باهاش مي

 سر و صدااين کرونا بي

 رو يواشکي نقشه

 کردرو ميروبه

 کردرو آرزو مي جايي

 که مهربون باشند باهاش

 هاازش نترسند آدم

 کجاست؟ کو اون ديار؟ اما

 دست رو دلش ديگه نگذار

 شدخيال ميداشت ديگه بي

 شدآرزوهاش محال مي

 های نااميدبا اون چشم

 رو ديد ایدفعه يک گلهيک

 خوب که نگاهشون کرد ديد

 ها هم مثل خودش هستنداون

 مثل خودش خسته بودند

 :رفت و کمي جلوتر گفت

 «شما هم مثل من خسته شديد؟»

 قدر خسته بودندها اوناون

 هم ندادندکه جواب

 دست شدندديگه يکبا هم

 هاافتادن به جون آدم
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 هارم سراغ آدمحاال مي

 ها باز از کرونا نترسيدندآدم

 از کرونا نرنجيدند

 شدند کشتهآروم آروم

 هاشهرها،کشورها، مغازه

 کم قرنطينه شدندکم

 ها کالفه شده بودندمسئول

 قرار شده بودنددم بيمر

 .دادرو گوش نمي هاکس حرف مسئولو هيچ

 تری رو کشتهای بيشکه کرونا گروهتا اين

 تری قرنطينه شدندشهرهای بيش

 کرونا که اومد

 هايي که دور هم بودند رو دونستندتر قدر جمعمردم بيش

 نکات بهداشتي رو ياد گرفتند

 .يادمون داد ياری رودلي و همحتي کرونا هم

 :کرونا گفت

 طوری که وقتي من تنها بودمهمون»

 کرديدنکات بهداشتي رو رعايت مي

 رو هم بلد بوديد پيشگيری

 من باز هم نااميد نشدم

 درسته

 نفره نتونستممن يک

 هامايم با دوستما يک دسته

 و تونستم به اهدافم برسم

 ها توجه کنيدپس شما هم به مسئول

 هداشتي رو رعايت کنيدنکات ب

 طوری که زمانيهمون

 «گيری رو بلد بوديدپيش

 مون گذاشتاين کرونا تاثيرات زيادی روی همه
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 دست بشيمو ما از کرونا ياد گرفتيم که اگه يک

 تونيم کرونا رو هم شکست بديممي

 هر چند که کرونا تاثير بدی داشت

 ياد گرفتيمرو  خيلي چيزهااما ما هم از کرونا خيلي

 نصيب نمونديمپس بي

 

*** 

 

 :پاياني سخن

 .های اون به پايان رسيدی خوبي و بدیخب اين شعر، شيطون باليي شيرين اما خطرناک، هم با همه

های قشنگتون و من اميدوارم شما عزيزان من نهايت لذت رو برده باشيد و اميدوارم که در پايان خوندن شعر لب

 .به لبخند باز شده باشه

 .ام رو هم بخونيدخيلي خوشحال خواهم شد اثرات ديگه

 داستان مرواريدی در جنگل. ۱

 !دلنوشته و از خدايي که غافل بودم. ۲

 )العاده عالي رمانيکدريچه )در حال تايپ و خواندن آنالين از طريق سايت فوقرمان آئورت بي. ۳

 در سايت رمانيک هديه زندگي@ دسترسي به من با آيدی
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.تشکر از نگاه زیبا »

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به مراجعه کرده و 

 یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
Romanik_ir    

 Romanik_ir     

Romaniki 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

