મારા હિરો તમે છો.
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“મારા હિરો તમે છો” -નાં સર્જ ન વિષે…
આ પુસ્તક ‘ઈન્ટર એજન્સી સ્ટેન્ડીંગ કમિટિ રેફરન્સ ગૃપ’ (IASC MHPSS RG)દ્વારા કટોકટી સમયગાળા દરમિયાન માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને
મનોસામાજીક આધાર પર એક પ્રોજેક્ટ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
આ પ્રોજેક્ટ ને 104 દેશોના વાલીઓ, સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ,શિક્ષકો અને બાળકો ઊપરાંત IASC MHPSS RGની મેમ્બર એજન્સીઝ ના વૈશ્વિક,
પ્રાદેશિક અને જે તે દેશ સ્થિત નિષ્ણાતો દ્વારા આધારભૂત કરવામાં આવેલ છે . કોવિડ-19 મહામારી દરમ્યાન બાળકો ના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને
મનોસામાજીક જરુરીયાતો ની આકારણી કરવા એક વૈશ્વિક સર્વે અરેબિક, અંગ્રેજી, ઈટાલિયન, ફ્રેંચ અને સ્પેનિશ ભાષામાં વહેંચવા માં આવ્યો.સર્વે ના
પરિણામ આધારિત એક વિષયગત માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું જેના આધારે બાળકો ને વાર્તા કહેવાની પધ્ધતિ દ્વારા વાર્તા સ્વરૂપે આ પુસ્તક,
કોવિડ-19 થી અસરગ્રસ્ત હોય તેવાં કેટલાક દેશોમાં વહેંચવા મા આવ્યું. ત્યારબાદ બાળકો, વાલીઓ અને સ્વાસ્થ્ય -કર્મચારી ઓનાં પ્રતિસાદો ની
સમીક્ષા કરીને તેનો વાર્તા ઘડવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.
સમગ્ર વિશ્વના 1700 થી વધારે બાળકો, વાલીઓ, સ્વાસ્થ્ય -કર્મચારી ઓ અને શિક્ષકોએ પોતાનો અમુલ્ય સમય કાઢીને, આ મહામારી દરમ્યાન તેઓની
મનોસ્થિતિ વિષે જણાવ્યું. આ બધા જ લોકો નો હ્દય પૂર્વક આભાર કે જેમણે આ સર્વે પૂરો કરીને વાર્તા ને સકારાત્મક ઓપ આપ્યો. આ પ્રેરક વાર્તા
સમગ્ર વિશ્વના બાળકો દ્વારા અને બાળકો માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
IASC MHPSS RG હેલન પેટુક (Helen Patuck) ને આ વાર્તા ની સ્ક્રિપ્ટ અને ચિત્રાંકન માટે સ્વીકૃ ત કરે છે .
©IASC, 2020. This publication was published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Under the terms
of this licence, you may reproduce, translate and adapt this Work for non-commercial purposes, provided the Work
is appropriately cited.
ગુજરાતી ભાષાનાં અનુવાદક : ડિમ્પલ અપૂર્વ .

પ્રસ્તાવના
“તમે મારા હિરો છો”-એ સમગ્ર વિશ્વના કૉવિડ-19 ની મહામારી દ્વારા અસરગ્રસ્ત હોય તેવાં બાળકો માટે લખાયેલી એક પુસ્તિકા છે .
“તમે મારા હિરો છો”-એ એક બાળક અથવા તો બાળકો નાં નાનાં જૂ થને માતા- પિતા,સ્વાસ્થ્ય કર્મચારી કે પછી શિક્ષક દ્વારા વંચાવવા માં આવી જોઇએ. બાળકો
તેને વાલી,સ્વાસ્થ્ય કર્મચારી કે પછી શિક્ષક ની ઉપસ્થિતિ વગર સ્વતંત્ર રીતે વાંચે તે માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા ન જોઈએ. “એક્શન ફૉર હિરોઝ” –(કે જે પાછળ
થી પ્રકાશિત થશે)એ કૉવિડ-19 સાથે સંકળાયેલા અન્ય વિષયો ને આવરી લેતી એક સુંદર પૂરક માર્ગદર્શિકા છે જે બાળકો ને આ સમય દરમ્યાન તેમની લાગણી
ઓ અને ભાવો ને સંભાળવા માં પૂરક બની રહેશે, સાથોસાથ પુસ્તક આધારિત પૂરક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં પણ મદદરૂપ બની રહેશે.

અનુવાદ
રેફરન્સ ગૃપ સ્વયં અરેબિક, ચાઈનીઝ, ફ્રેંચ, રશિયન અને સ્પેનિશ ભાષાનાં રુપાંતરણ નું સંકલન કરી લેશે.અન્ય ભાષા માં
રુપાંતરણ અને સંકલન માટે IASC Reference Group For Mental Health and Psychosocial Support
(MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com)નો સંપર્ક કરવો..સંપૂર્ણ રુપાંતરણ IASC રેફરન્સ ગૃપ ની વેબસાઇટ પર
પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. જો આપ આ કાર્ય નું અનુવાદ કે રુપાંતરણ કરવા ઈચ્છતા હોવ તો આ બાબતની નોંધ લેવી :
• આ બનાવટ અન્વયે આપ આપનો લોગો/ પ્રતિક ઉમેરી ન શકો.
• અ
 નુવાદ સમયે (ઉ.ત. છાપ કે ચિત્રો માં ફેરફાર)IASC નો લોગો/ પ્રતિક વાપરવાની અનુમતિ નથી. આ બનાવટનાં
કોઈપણ ઉપયોગ વિષે IASC કોઈપણ સંસ્થા, ઉત્પાદન કે સેવા ની જાહેરાત કરવાનું સૂચિત કરતી નથી .
આપ ને આપના અનુવાદ કે અવતરણ નું આ અથવા આ પ્રકારનાં સર્જનાત્મક સામાન્ય લાઈસન્સ લેવું જરુરી છે .
• આ
 પની અનુવાદ ની ભાષા માં આ પ્રકારનું અસ્વીકરણ ઉમેરવું જરૂરી બને છે
“આ અનુવાદ/ અવતરણ IASC દ્વારા કરવામાં આવેલ નથી. આ અનુવાદ/ અવતરણની સામગ્રી કે સચોટતા માટે તે
જવાબદાર નથી. મૂળભૂત અંગ્રેજી આવૃત્તિ : Inter -Agency Standing Committee. My Hero Is You :
How kids can fight COVID-19.! Licence :CC BY-NC-AS 3.0 IGO જ અધિકૃ ત બંધનકર્તા આવૃત્તિ
રહેશે.

સારા ની મા તેના માટે “હિરો “છે ,કારણ કે તે ન કેવળ એક શ્રેષ્ઠ
મા છે પણ સાથોસાથ તે વિશ્વની સર્વશ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક પણ છે .
અને આમછતાં પણ તે કોરોના વાઇરસનો ઉપચાર શોધી શકે તેમ
નથી.
“ કૉવિડ-19 શેના જેવો દેખાય છે , મા? “સારા તેની મા ને પૂછે
છે .
“કૉવિડ- 19 અથવા તો કોરોના વાઇરસ એટલો બધો સૂક્ષ્મ
છે કે તેને આપણે નરી આંખે ન જોઈ શકીએ. “મા જણાવે છે .
“પણ જે લોકો સંક્રમિત છે ,બિમાર છે તેના ગળફા અને છીંક
દ્વારા તે ફેલાય છે ,ખાસ કરીને જ્યારે આવા બિમાર લોકો અન્ય
વ્યક્તિ અને વસ્તુ ને સ્પર્શ કરે છે .જે લોકો આ વાઇરસની અસર
હેઠળ હોય છે તેમને ગળા માં ખરાશ રહે છે , તાવ આવે છે અને
તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે .”
“તો કેમકે આપણે તેમને જોઈ નથી શકતા માટે તેની સામે લડી
ન શકીએ?”સારા મા ને પૂછે છે .
“આપણે તેની સામે ચોકસ લડી શકીએ બેટા”મા આશ્વાસન
આપે છે . “અને તેટલા ખાતર જ હું ઈચ્છું છુ ં કે તું સુરક્ષિત રહે,
સારા.” આ વાઇરસ અનેક પ્રકારના લોકો ને અસર પહોંચાડી
શકે છે ,પણ કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા તો એમ કહું કે દરેક વ્યક્તિ
તેની સામે લડવામાં આપણને મદદરૂપ બની શકે છે . બાળકો
“વિશિષ્ટ “હોય છે તેથી કરી ને તેઓ તો ખાસ મદદરૂપ બની
શકે છે અને તે સારુ જ તારે અમારા સૌ માટે સુરક્ષિત રહેવાનું
છે . હું ઈચ્છું છુ ં કે તું મારી “હિરો “ બને.” મા
આસ્થાપૂર્વક સારા ને જણાવે છે .

તે રાત્રે પથારીમાં સૂતા સૂતા સારા વિચારે છે ,પોતે “હિરો” હોય શકે
એવી સહેજ પણ અનુભૂતિ તેને નથી થઇ રહી.તે થોડી વ્યાકુ ળ છે .
તે શાળાએ જવા ઈચ્છે છે પણ શાળા તો બંધ છે .તે તેના મિત્રો ને
જોવા ઈચ્છે છે પણ તેમ કરવું તો સહેજ પણ સુરક્ષિત નથી. સારા
હ્રદય પૂર્વક ઈચ્છે છે કે જગતમાં થી કોરોના વાઇરસનો ડર જતો
રહે અને કોરોના વાઇરસ આમ ડરાવવાનુ બંધ કરી દે.”હિરો “ પાસે
તો”સુપર-પાવર” --વિશેષ શકિત હોય છે . “ તે પોતાની જાતને કહે
છે . આંખો બંધ કરીને સૂવાનો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં તે પોતાની જાતને
પૂછે છે , “મારી પાસે આવું વિશિષ્ટ શું છે ?”
ત્યાં અચાનક જ રાત્રિનાં અંધકારમાં એક મૃદુ અવાજ તેનું નામ ધીમે
થી ગણગણે છે .
“ત્યાં કોણ છે ? “સારા અચંબા થી પૂછે છે .
“ “હિરો “ બનવા માટે તારે શેની જરૂર છે , સારા? “પેલો અવાજ
તેને પૂછે છે .
“મારે એક એવો ઉપાય જોઇએ છે કે જેના થકી હું વિશ્વનાતમામ
બાળકો પોતાને તેમજ સાથોસાથ અન્ય દરેક વ્યકિત ને પણ કેવી રીતે
સુરક્ષિત રાખી શકે- તે જણાવી શકું .” સારા પ્રત્યુતર આપે છે .
“તો તેના માટે હું શું બનું એવું તું ઇચ્છે છે ?” અવાજ પૂછે છે .
“મારે..મારે..એવું કં ઈક જોઇએ છે કે જે ઊડી શકે..કં ઈક એવું જેનો
મોટો રુઆબદાર અવાજ હોય…એવું કં ઈક ખાસ જે અન્યો ને મદદ
કરી શકે. “
અને ત્યાં જ કં ઈક અચરજ ભર્યું, રાતની ચાંદની માં ઓરડા માં
પ્રવેશેછે.

“તમે શું છો?”અવાક્ થઈ ને અર્ધખૂલ્લા મોં એ સારા પૂછે
છે .
“હું એરિઓ છુ ં . “અવાજ જણાવે છે .
“મેં તો આ પહેલા ક્યારેય એરિઓ ને જોયો નથી “સારા
કહે છે .
“વારુ હું તો હં મેશ થી તારી સાથે જ છુ ં . “એરિઓ જણાવે
છે . “હું તો તારા હ્દય માં થી જ આવું છુ ં ”.
“અરે એવું છે ?તો.. તો.. જો તું મારી સાથે જ હોય..તો હું
વિશ્વના તમામ બાળકો ને કોરોના વાઇરસ વિષે માહિતગાર
કરી શકું . “ સારા આશાસભર અવાજે જણાવે છે . “હું
“હિરો “ બની શકું છુ ં ! પણ એક મિનીટ એરિઓ, જ્યારે
વિશ્વમાં કોરોના વાઇરસ ફેલાયેલ છે તેવા સમયે શું મુસાફરી
કરવી સુરક્ષિત છે ? “સારા અસમંજસમાં પૂછે છે .
“કેવળ મારી સાથે, સારા”,એરિઓ તેની શંકા દૂર કરતાં
જણાવે છે .”જ્યારે આપણે સાથે હોઈશું ત્યારે તને કોઈ
નુકશાન નહીં પહોંચાડી શકે.”

અને આમ સારા હોંશેહોશે એરિઓ ની પીઠ પર કૂ દીને ચડી જાય છે અને પછી બેડરુમની બારીમાંથી
થઈને બન્ને હવામાં થઈને આકાશમાં ઊડાણ ભરે છે . ટમટમ કરતાં તારાઓ પાસેથી પસાર થતાં થતાં
ચાંદામામાને પણ વ્હાલ થી ‘હેલો’ કહેતા જાય છે .

અને જેવો સૂર્યોદય થાય છે ત્યાં તો તે બન્ને એક પિરામીડ પાસે
આવેલા એક સુંદર રણ પાસે કે જ્યાં બાળકો નું નાનું એવું જૂ થ
આનંદથી રમી રહ્યું હોય છે ત્યાં નીચે ઉતરાણ કરે છે .બાળકો
ઉત્સાહ અને આનંદ થી હાથ હલાવતાં તેમનું અભિવાદન કરે
છે .
“આપનું સ્વાગત છે ! હું છુ ં સાલેમ.”એક છોકરો ઉત્સાહ થી
તેમને આવકારે છે . “તમે લોકો અહીં શું કરો છો? માફ કરજો,
પણ આપણે નજીક થી નહીં મળી શકીએ, આપણે ઓછા માં
ઓછુ ં 1 મીટરનાં અંતરે ઊભા રહેવું જોઈએ.”
“અરે એટલા માટે તો અમે અહીં આવ્યા છીએ. “સારા
જણાવે છે .
“હું સારા છુ ં અને આ છે એરિઓ! શું તમને ખબર છે કે બાળકો
તેમના પાડોશી ઓ, દોસ્તો, માતા પિતા ,દાદા- દાદી- નાનાનાની ને કોરોના વાઇરસ થી સુરક્ષિત રાખી શકે છે .! આપણે
ફક્ત એટલું જ કરવાનું છે …..”
“આપણા હાથ સાબુ અને પાણી થી ધોતા રહેવાનાં છે !
“સાલેમ હસતા હસતા જણાવે છે . “અમને ખબર છે ,સારા.
અને અમે જો બિમાર હોઈએ તો ખાંસી આવતા જ મોં ને કોણી
વડે ઢાંકી ને ખાઈએ છીએ અને અમે જ્યારે મળીએ ત્યારે
હસ્તધૂનન એટલે કે હાથ મેળવવા ને બદલે દૂર થી જ એકબીજા
ને અભિવાદન કરીએ છીએ. અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ઘરની
અંદર જ રહીએ.પણ અમે ગીચ વસ્તી વાળા શહેરમાં રહીએ
છીએ…બધા જ લોકો ઘરની અંદર નથી રહી શકતા.”
“હમમ્મ્…કદાચ આમાં હું મદદરૂપ થઈ શકું .”એરિઓ જણાવે
છે . “તેઓ કોરોના વાઇરસને જોઈ શકતા નથી પણ મને જોઈ
શકે છે ! તો ચાલો હવે તમે કૂ દીને મારી બન્ને તરફની પાંખો પર
બેસી જાઓ કે જે 1 મીટરનાં અંતરે જ છે .”

એરિઓ આકાશમાં ઊડવા માંડે
છે ,બન્ને બાજુ ની એક એક પાંખ પર
સારા અને સાલેમને લઈને.
શહેર ઉપરથી પસાર થતાં તે ગર્જના
કરતો જાય છે અને ગાતો જાય છે .
સાલેમ શેરીઓમાં રમતાં બાળકો ને
મોટા અવાજે જણાવે છે –“જાઓ
તમારા કુ ટં ુબ ને જણાવો કે આપણે સૌ
ઘરની અંદર જ સુરક્ષિત છીએ. ઘરની
અંદર રહી ને જ આપણે એકમેક ની
શ્રેષ્ઠ કાળજી રાખી શકીશું. “
લોકો તો તેમને જોઈ ને અચરજ
પામતાં -તેમની સામે હાથ હલાવતાં,
ઘરની અંદર જ રહેવા અને બહાર ન
નીકળવા સહમત થતાં જાય છે .

એરિઓ હવામાં ઊંચે ને ઊંચે
ઊચે ઉડતો જાય છે અને સાલેમ
પણ ખુશીથી ચિચિયારીઓ પાડે
છે . અને ત્યાં જ વાદળો માં થી
એક વિમાન પસાર થાય છે અને
અંદર બેઠેલા તમામ મુસાફરો
તેમની સામે આભા બનીને જોતાં
જ રહી જાય છે !
“લોકો એ હવે જલદી થી
મુસાફરી કરવાનું બંધ કરી દેવું
જોઇએ “સાલેમ જણાવે છે .
“ત્યાં લોકો દેશોની સીમા ઓ બંધ
કરી રહ્યાં છે અને આપણે સૌ એ
જ્યાં છીએ ત્યાં જ અને જેને
આપણે ચાહીએ છીએ તેમની
સાથે જ રહેવું જોઈએ. “
“કેટલી બધી વસ્તુઓ બદલાઈ રહી છે .
“સારા જણાવે છે , “મને ક્યારેક ક્યારેક
આ બધા નો ડર લાગે છે . “
ઘણી વખત આવો બદલાવ આવે તે આપણને ડરામણો અને
ગૂંચવણભર્યો લાગે છે , સારા. “એરિઓ કહે છે . મને જ્યારે ડર લાગે
છે ત્યારે હું ખૂબ ધીમે થી શ્વાસ લઉં છુ ં અને બહાર જ્વાળા કાઢું છુ ં .
“એરિઓ એક મોટો અગનગોળો ફૂં કે છે .
“તમને જ્યારે ડર લાગે ત્યારે તમે કેવી રીતે હળવા થાઓ
છો? “એરિઓ પૂછે છે .

“આવા સમયે મને એવા કોઈ વિષે વિચારવું ગમે છે જે મને સુરક્ષાની
અનુભૂતિ કરાવે.” સારા જણાવે છે .
“મને પણ,હું એવાં બધા જ લોકો વિષે વિચારું છુ ં જે મને સુરક્ષિત
હોવાનું અનુભવવા માં મદદ કરે છે , જેમકે મારા દાદા અને દાદી.”
સાલેમ કહે છે . “મને તેમની બહુ યાદ આવે છે પણ હાલ હું તેમને
વ્હાલ થી ભેટી શકું તેમ નથી. કારણ કે તેમ કરવાથી તેમને પણ કોરોના
વાઇરસનો ચેપ લાગી શકે છે .. સામાન્ય રીતે અમે તેમને રજા ના દિવસે
કે શનિ-રવિવાર દરમ્યાન મળીએ છીએ, પણ હાલ તો એ પણ શક્ય
નથી કારણકે અમારે તેમને સુરક્ષિત રાખવાનાં છે .”
“શું તું તેમને ફોન કરી શકે છે ?”સારા તેના મિત્ર ને પૂછે છે . “અરે
હા,કેમ નહિ?”સાલેમ ખુશ થઈ ને જણાવે છે . “તેઓ મને હરરોજ ફોન
કરે છે અને હું તેમને એ બધું જ જણાવું છુ ં જે અમે રોજ ઘરે કરીએ
છીએ. આમ વાતચીત કરવાથી મને સારું લાગે છે અને એ જાણ્યા
પછી તેઓ પણ હળવાશ અનુભવે છે .”
“આપણે જેમને ચાહતા હોઈએ છીએ તેમને ન મળી શકવાથી તે
દરમ્યાન તેમની વધારે યાદ આવવી એ બહુ સામાન્ય વાત છે .”એરિઓ
સાંત્વના આપે છે .
“આ દર્શાવે છે કે આપણે તેમની કેટલી કાળજી ધરાવીએ છીએ.
અચ્છા હવે જણાવો કે શું આવા બીજા ‘હિરો’ને મળવું તમને વધારે
ગમશે?”
“અરે હા, જરુર વળી!”સારા અને સાલેમ બન્ને ઉત્સાહથીજણાવે છે .
“સરસ ! મારા એક બીજા મિત્ર સાશા પાસે પણ ‘સુપર-પાવર
છે .”એરિઓ જણાવે છે . “તો ચાલો આપણે તેની પાસે જઈએ.”

અને આમ તેઓ ફરીને આકાશમાં ઉડતા ઉડતા પૃથ્વી પરના એક
નાનકડા ગામ પાસે ઊતરે છે . એક છોકરી તેના ઘરની બહાર સુંદર
મજાના તાજાં પુષ્પો ચૂંટી રહી છે . એરિઓ અને તેની પીઠ પર
બેઠેલા બાળકો ને જોતાં જ તે તેમને સ્મિત આપે છે અને બૂમ
પાડે છે , “એરિઓ…..”પછી જણાવે છે , “આપણે સૌએ ઓછા
માં ઓછુ ં 1મીટરનાં અંતરે ઊભા રહેવું પડશે. હું આમ જ દૂરથી
તમને વ્હાલ થી મળીશ.પણ એ તો કહો તમે બધા અહીં શું કરો
છો? “
“તારા આમ કહેવાની સાથે જ મને તો જાણે તારી જાદુ ની જપ્પી
મળી ગયા ની અનુભૂતિ થઈ ગઈ, સાશા!” એરિઓ જણાવે છે .
“આપણે કેવી સરસ રીતે બીજા ને એ દર્શાવી શકીએ છીએ કે
આપણને તેમની સુરક્ષાની ખરેખર ખૂબ કાળજી છે .હું ઈચ્છું છુ ં કે
મારા મિત્રો તારા ‘સુપર-પાવર’ વિષે જાણે.”
“ મારો સુપર-પાવર શું છે , ભલા?સાશા પૂછે છે .
જ્યારથી તારા કુ ટં ુબ માં કોઈ બિમાર છે , ત્યારથી તારા દ્વારા
કોરોના વાઇરસનો ચેપ કોઈ ને ન લાગે તે માટે સમજણપૂર્વક તું
ઘરે જ રહે છે .”એરિઓ સાશા ને તેના સુપર-પાવર વિષે જણાવે
છે .
“હા સાચ્ચુ.મારા પપ્પા કોરોના વાઇરસથી સંક્રમિત છે અને જ્યાં
સુધી તેઓ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી તેઓ તેમના
ઓરડા માં જ રહેશે”.સાશા જણાવે છે .

પણ તે એટલુ ખરાબ પણ નથી.અમે રમીએ છીએ, રસોઈ
કરીએ છીએ, બગીચામાં સાથે સમય પસાર કરીએ છીએ અને
સાથે જમીએ છીએ. વળી હું અને મારો ભાઈ નૃત્ય કરીએ
છીએ અને ક્યારેક જ્યારે મને શાળા બહુ યાદ આવે ત્યારે હું
ભણી પણ લઉં છુ ં . શરૂ શરૂમાં આમ ઘરે રહેવું બહુ અજૂ ગતું
લાગતું હતું પણ હવે તો આ સાવ સામાન્ય લાગે છે !”
“આ બધું હમેશા એટલું સરળ નથી હોતું, સાશા” એરિઓ
જણાવે છે . “પણ આવા કપરા સમયમાં પણ ખુશમિજાજ
રહેવા ના ઉપાય શોધી ને ઘરના લોકો સાથે તું પ્રેમપૂર્વક
સમજી ને રહે છે ,અને આ જ તો એ ખૂબી છે જે તને “હિરો
“બનાવે છે !”
“શું ક્યારેય કુ ટંબના સભ્યો સાથે નાનો મોટો ઝઘડો થઈ જાય
છે ? “સાલેમ પૂછે છે .
“ક્યારેક બોલવાનું થઈ જાય છે .”સાશા જણાવે છે . “પણ આ
સમયે આપણે સવિશેષ ધૈર્યવાન- સમજદાર બનવાનું હોય છે
અને તરત જ બીજા ની માફી માગી લેવાની હોય છે .તે જ તો
ખરો ‘સુપરપાવર‘છે . કારણકે આમ કરવાથી તે આપણને અને
બીજા ને હળવા ફૂ લ કરી દે છે . વળી મને પણ ક્યારેક એકલા
રહેવું ગમે છે . મને ગાવું અને નૃત્ય કરવું ગમે છે અને ક્યારેક
ક્યારેક વળી મિત્રો ને ફોન કરીને હું વાત પણ કરી લઉં છુ ં ….”
“પણ એરિઓ એવા લોકો નું શું જેઓ ઘરથી દૂર છે ,અથવા
તો જેમને ઘર જ નથી? “ સારા પૂછે છે .
“આ બહુ મઝાનો સવાલ પૂછ્યો, સારા”
એરિઓ જણાવે છે . “ચાલો આપણે જઈએ અને
જાણીએ.”

અને આમ તેઓ સાશા ને ‘આવજો’કહીને ફરી એક વખત
આગળ જવા નીકળે છે . જેવા તેઓ દરિયા થી ધેરાયેલા
એવા ટાપુ પર ઉતરે છે કે ગરમ હવા તેમને ધેરી વળે છે .

ત્યાં તેઓ શિબિર માં ઘણા બધા લોકોને એકઠા થયેલા જૂ વે
છે .એક છોકરી તેમને જોઈ ને દૂરથી જ તેમને હાથ હલાવીને
આવકારે છે ..
“હાય એરિઓ! તને ફરીને જોઈ ને મને બહુ આનંદ થયો.
“તે સાદ પાડી ને જણાવે છે કે “અમે લોકો એકબીજા વચ્ચે
ઓછા માં ઓછુ ં 1મીટરનું અંતર રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ
છીએ, તો હું અહીં થી જ તારી સાથે વાત કરીશ.પણ એ
પહેલાં મને તારા મિત્રો ને મળવા નું ગમશે. મારું નામ લૈલા છે .”
“હાય લૈલા! હું સારા છુ ં અને આ છે સાલેમ.”સારા વળતો
જવાબ આપે છે . “એવું લાગી રહ્યું છે કે તમે લોકો કોરોના
વાઇરસ થી તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા
છો. આ સિવાય બીજી શી સાવચેતી તમે રાખો છો?”
લૈલા જણાવે છે , “અમે લોકો અમારા હાથ સાબુ અને પાણી
વડે ધોતાં રહીએ છીએ.”
“શું તમે ખાંસી અને છીંક પણ મોં આડે કોણી રાખીને ખાઓ
છો?”સાલેમ પૂછે છે .
“શું તું અમને બતાવીશ કે તે કઈ રીતે કરવાનું?” લૈલા પૂછે છે .
સાલેમ તેમને કરીને બતાવે છે .
“અમે બધા હિંમત રાખી ને બહાદુર થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં
છે ,પણ કેટલીક વાતો મને ચિંતા કરાવે છે .”લૈલા જણાવે છે .”શું
હું તમારી સાથે તેના વિશે વાત કરી શકું ?”મેં સાંભળ્યુ છે કે
કેટલાક લોકો આ રીતે બિમાર પડી ને મૃત્યુ પામે છે અને મને
આ વાતનો બહુ ડર લાગે છે . શું એ સાચું છે કે લોકો કોરોના
વાઇરસ થી મૃત્યુ પામી શકે છે ?”

એરિઓ એક મોટો નિસાસો નાખતા તેના વિશાળકાય શરીર સાથે નીચે બેસે
છે .
“હા,આ અણગમતું છે પણ હકીકત છે કે થોડાંક યોધ્ધાઓ મૃત્યુ પણ પામે
છે .”એરિઓ જણાવે છે .
“થોડાંક લોકો બિલકુ લ જ બિમાર નથી પડતાં પણ કેટલાક લોકો ગંભીરપણે
બિમાર પડે છે અને થોડાંક લોકો મૃત્યુ પણ પામે છે . તેથી કરીને જ આપણે
કાળજી રાખવાની છે - સવિશેષ વૃધ્ધ લોકો ની અને બીજા એવા લોકોની જે
બીજા કોઈપણ પ્રકારની બિમારીઓ થી પીડાય છે કારણકે તેમના સંક્રમિત
થવાની શક્યતા વધારે છે . ક્યારેક જ્યારે આપણને ડર લાગે કે અસુરક્ષા
અનુભવાય ,તેવા સમયે કોઈ એવી સુરક્ષિત જગ્યા વિષે મનમાં વિચારવું
આપણને રાહતરુપ લાગે છે . શું તમને મારી સાથે આવું સકારાત્મક વિચારવું
ગમશે?”
તેઓ બધા ‘ હા’ પાડે છે અને આમ એરિઓ તે બધા બાળકો ને તેમની
આંખ બંધ કરીને આવી કોઈ જગ્યા વિષે કલ્પના કરવાનું જણાવે છે જ્યાં
તેઓ પોતાને સુરક્ષિત અનુભવી શકે.
ત્યારબાદ એરિઓ સૌને જણાવે છે “એવી કોઈ યાદ કે સમય પર ધ્યાન
કેન્દ્રિત કરો જ્યારે તમે સુરક્ષા અને સલામતી અનુભવી હોય.”
અને ત્યાર બાદ તે તેમને પૂછે છે કે તેઓએ શું જોયું- શું અનુભવ્યું અને
કોઈ ખાસ સુગંધ સૂંઘી શક્યા?તેણે તેમને એમ પણ પૂછ્યું કે શું એ સુરક્ષિત
જગ્યા માં તેઓને કોઇને આમંત્રણ આપવા નું ગમશે અને જો એમ હોય તો
તેઓ એ લોકોની સાથે કેવાં પ્રકાર ની વાતો કરવાનું પસંદ કરશે.
“જ્યારે પણ તમને ઉદાસી કે ડર લાગે ત્યારે તમે આ સુરક્ષિત જગ્યા એ
જઈ શકો છો. “એરિઓ તેમને જણાવે છે .
“આ જ તો તમારો સુપરપાવર છે જે તમે તમારાં મિત્રો અને કુ ટં ુબ સાથે
વહેંચી શકો છો.અને યાદ રાખજો મને તમારી સંભાળ લેવી ગમે છે અને
બીજા ઘણા લોકોને પણ.! અને આ જ વાત ખરેખર રાહતરૂપ પણ બનશે.”

લૈલા જણાવે છે ”આપણે સૌ એકમેક ની સંભાળ લઈ શકીએ તેમ છીએ.”
“એકદમ સાચું, લૈલા.” એરિઓ જણાવે છે . “આપણે જ્યાં પણ હોઈએ, પરસ્પર ની દેખભાળ રાખી શકીએ છીએ. શું તમને અમારી સાથે છે લ્લી મુસાફરી માં
જોડાવું ગમશે?”
લૈલા એરિઓ અને તેના નવા મિત્રો ની સાથે પ્રવાસ કરવાનું નક્કી કરે છે . સારા આ જાણી ને ખૂબ ખુશ થઈ ગઈ કારણ કે એ જાણતી હતી કે આવા કસોટી ના સમયે
એકબીજા ને સહારો આપવો જરુરી બને છે . તેઓ શાંતિ થી, બોલ્યા વગર ઉડવાનું શરૂ કરે છે અને લૈલાને એ વાતની ખાતરી છે કે તેના મિત્રો ખરેખર તેની બહુ
દરકાર કરે છે

ત્યાં તો ધીરે ધીરે બરફાચ્છાદિત પર્વતો નજરે પડવા માંડે
છે અને એરિઓ એક નાનકડાં ગામમાં માં ઉતરાણ કરે છે .
કેટલાક બાળકો એક સુંદર ઝરણાં પાસે રમી રહ્યાં હોય
છે . તેમાંનો એક બાળક આ લોકો ને જોઈને સાથે પાડે છે ,
“એરિઓ.”
“નમસ્તે કિમ.”એરિઓ અભિવાદન કરે છે . “જુ ઓ બધા,
હું તમને મારા એક એવા મિત્ર ને મળાવવા ઈચ્છું છુ ં કે જે
કોરોના વાઇરસ થી સંક્રમિત હતો પણ હવે તેની તબિયત
ઘણી સારી છે .”
“એ અનુભવ કેવો હતો?”સાલેમ પૂછે છે .
“મને બહુ ખાંસી આવતી હતી અને ક્યારેક ખૂબ તાપ પણ
લાગતો હતો.ઘણીવાર મને બહુ થાક લાગતો અને ઘણીવાર
મને થોડાંક દિવસો સુધી રમવું પણ ન ગમતું.”
કિમ બાળકો ને જણાવે છે . “પણ તે દરમ્યાન હું ખૂબ સૂઈ
રહેતો અને આ સમયે મારા સગાવહાલા મારું ખૂબ ધ્યાન
રાખતાં.અમારા માં થી કેટલાક ના માતા પિતા, દાદા દાદી કે
વડીલો ને હૉસ્પિટલ જવું પડતું. ત્યાં નર્સ અને ડૉકટર્સ બહુ
જ દયાળુ હતા સાથોસાથ અમારા સમાજ ના લોકો પણ
બહુ મદદરૂપ બનતાં અને આમ થોડાંક જ સપ્તાહ માં અમે
ફરીથી સાજા થઈ ગયા.”

તેમાંનું બીજુ ં બાળક કહે છે , “હું કિમ નો મિત્ર છુ ં . કિમ કોરોના વાઇરસ થી સંક્રમિત હતો કેવળ તે
કારણોસર અમે અમારી મિત્રતા છોડી નહીં. હું તેને મળી નહોતો શકતો તેમછતાં પણ તેની કાળજી લેવાનું
અમે બિલુકુલ અટકાવ્યું નહીં અને અમે હવે બહુ ખુશ છીએ કે અમે હવે ફરીથી સાથે રમી શકીએ છીએ.”
“મિત્રો તરીકે સૌથી મહત્વનું કામ ક્યારેક આપણે કરી શકીએ તો એ છે —એકબીજા ની સુરક્ષા.”એરિઓ
જણાવે છે , “પછી ભલે ને તેમાટે કરવા માટે કદાચ થોડા સમય માટે એકબીજા થી દૂર રહેવું પડતું હોય.”

“આપણે સૌ આ વસ્તુઓ એકબીજા માટે તો કરી જ શકીએ. લૈલા જણાવે છે .
“અને આમ જ એક દિવસ, આપણે સૌ ફરીને એકમેક સાથે રમવા અને સાથે શાળાએ જવા શક્તિમાન બની શકીશું.”સાલેમ જણાવે છે .
અને હવે ઘરે જવાનો સમય થઇ ગયો હતો અને સારા નો નવાં મિત્રો ને ‘આવજો’ કહેવાનો સમય આવી ગયો હતો. તેઓ એ એકબીજા ને વચન આપ્યું કે તેઓનું
આ સહિયારું સાહસ તેઓ કદીયે નહીં ભૂલે.
થોડાં સમય સુધી હવે નહીં મળી શકાય એ વિચાર માત્રથી સારા ઉદાસ થઈ ગઈ, પણ કિમ ના મિત્ર એ તેમને જે જણાવ્યું હતું તે યાદ આવતાં જ તે ફરી સ્વસ્થ
બની ગઇ----એકબીજા ને કેવળ ન મળી શકવાનો અર્થ એ નથી કે તમે એકમેક ને ચાહતા નથી.

એરિઓ જતાં પહેલાં એ સૌ ને તેમના ઘરે
મૂકી જાય છે અને સારા પણ ફરી પાછી તેના
ઓરડા માં સૂઈ જાય તેની રાહ જોવે છે .
“શું આપણે કાલે ફરી આવું કરી
શકીએ?”સારા પૂછે છે .
“ના સારા હવે આ સમય તારે તારા કુ ટં ુબ સાથે
રહેવાનો છે .” એરિઓ જણાવે છે . “આપણી
આ સુંદર વાર્તા યાદ રાખજે.તું ઘરે રહીને અને
હાથ ધોઈ ને સ્વચ્છતા જાળવી ને તારા પ્રિય
લોકો ને સુરક્ષિત રાખી શકે છે . હું જરાપણ દૂર
નથી. જ્યારે પણ તું પેલી સુરક્ષિત જગ્યા એ
જાય ત્યારે હમેશા હું તારી સાથે જ છુ ં .”
“તું મારો “હિરો” છે .”તે ધીમે થી કહે છે .
“તું પણ મારી “હિરો” છે , સારા. તું એ સૌ
માટે “હિરો” છે જે તને ચાહે છે !”એરિઓ
કહે છે .

સારા નિંદ્રામાં સરી પડે છે અને જ્યાંરે બીજા દિવસે
સવારે ઊઠે છે ત્યારે તો એરિઓ એ વિદાય લઈ લીધી
હોય છે . તેની યાદ આવતાં જ સારા તેની સાથે વાત
કરવા તેની સુરક્ષિત જગ્યા એ જાય છે .અને ત્યાં સારા
એ બધું જ દોરે છે જે તેમણે તેમના સાહસ દરમ્યાન
જોયું હતું અને શીખ્યું હતું.
પછી સારા તેના આ બધા ચિત્રો લઈને આ સમાચાર
આપવા તેની મા પાસે દોડી જાય છે .
“મા આપણે અન્ય સૌ લોકો ને સુરક્ષિત રાખવા માટે
મદદરૂપ બની શકીએ છીએ.”તે જણાવે છે . “હું
મારા સાહસ દરમ્યાન ઘણાં સાચા “હિરો” ને મળી,
મા!”
“ઓહ સારા, તું ખરું કહે છે .”તેની મા જણાવે છે .
“આવા ઘણા લોકો ખરા અર્થમાં “હિરો” છે . જે
અન્ય લોકો ને કોરોના વાઇરસ થી સુરક્ષિત રાખી રહ્યાં
છે . જેમકે અદ્ભુત એવાં ડૉક્ટર્સ અને નર્સ.પણ તે મને
ખરેખર યાદ અપાવ્યું કે આપણે સૌ દરરોજ “હિરો”
બની શકીએ છીએ. અને મારી સૌથી મોટી “હિરો” તો
તું છે .”

