നീയാണ് എന്റെ ഹീറ�ോ
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ഈ പുസ്തകത്തിന് പിന്നിൽ ....
അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാനസികപരമായ സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
്റ ഏജൻസി സ്റ്റാന ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി റഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ മെനൽ
്റ
പ്രവൃത്തിച്ചുവരുന്ന ‘ഇനർ
ഹെൽത്ത്
ആൻഡ് സിക�ോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻ എമർജൻസി സെറ്റിങ്’ (IASC MHPSS RG) യുടെ
്ത ം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .
നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഈ പുസക
്പ
രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും മേലറഞ്ഞ
സംഘടനയിലെ വിദഗ്ദ്ധരുമടക്കം 104
രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുവേണ്ടി, ക�ോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർന്ന് , കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ
ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു അറബി, ഇംഗ്ലീഷ് ,ഇറ്റാലിയൻ ,ഫ്രഞ്ച് ,സ ്പാനിഷ് ഭാഷകളിൽ
ആഗ�ോളതലത്തിൽ ഒരു സർവ്വേ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക�ോവിഡ്19 ബാധിത രാജ്യങ്ങളിലെ
്ത ം കഥാരൂപേണ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അവരിൽ നിന്നും,
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പുസക
അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട്
അവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് .
ക�ോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധിയെ തങ്ങൾ എങ്ങിനെ നേരിടുന്നു എന്ന അനുഭവം 1700 ഇൽ പരം
കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓര�ോരുത്തർക്കുമുള്ള നന്ദി
ഇവിടെ രേഖപ്പെടിത്തുന്നു. ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ
കഥയ്ക്കും ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കും ജീവൻ ക�ൊടുത്ത ഹെലൻ പാട്രിക്കിനും നന്ദി
രേഖപെടുത്തുന്നു
© ഐഎഎസ്സി, 2020. ക്രിയേറ്റീവ് ക�ോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-വാണിജ്യേതര-ഷെയർഅലൈക്ക്
3.0 ഐജിഒ (സിസി ബൈവൈ-എൻസി-എസ്എ 3.0 ഐജിഒ; https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/3.0/igo ). ഈ ലൈസൻസിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, ഉചിതമായി ഉദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ,
വാണിജ്യേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൃഷ്ടി പുനർനിർമ്മിക്കാനും വിവർത്തനം
ചെയ്യാനും അനുരൂപമാക്കാനുംഅനുമതി ഉണ്ട്..
ഈ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയത
്ത ് [രേവതി പുൽപ്പറ്റ]
്മ ് സാധിർ]
ഈ പതിപ്പ് പ്രൂഫ്റ
 ീഡ് ചെയത
്ത ് [ശേഖർ പുൽപ്പറ്റ , ഇസത
്ണ
ഈ പതിപ്പ് Dr. വിജയ് ശങ്കർ ബാലകൃഷനുമായി
സഹകരിച്ച് ‘Indian Scientsists’ Response to COVID-19’
വഴി ആണ് വിവർത്തനം ചെയ ്തിരിക്കുന്നത്

ആമുഖം .
ക�ോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർന്ന് ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
്ത മാണ് ‘നീയാണ് എന്റെ ഹീറ�ോ ‘.
പുസക
്ത ം രക്ഷാകർത്താക്കള�ോ അധ്യാപകര�ോ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ പുസക
കുട്ടികൾ തനിയെ ഇത് വായിക്കുന്നത് അനുയ�ോജ്യമല്ല .
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ‘ ഹീറ�ോയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ‘ (actions for heroes ) കുട്ടികളുടെ
വികാരങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നത്
മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു.

വിവർത്തനങ്ങൾ ...
അറബി, ചൈനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ, സ ്പാനിഷ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ
സൈ
IASC MHPSS ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്റ്റ്
സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ mhpss.refgroup @ gmail .com ബന്ധപെടുക .
നിങ്ങൾ ഈ കൃതിയുടെ ഒരു വിവർത്തനമ�ോ അനുരൂപമ�ോ
സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക:
• നിങ്ങളുടെ ല�ോഗ�ോ (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയുടെ) ചേർക്കാൻ
നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
• അനുരൂപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ (വാചകമ�ോ ചിത്രങ്ങള�ോ മാറ്റി
ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ) IASC യുടെ ല�ോഗ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
• ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഉപയ�ോഗത്തിലും IASC ഏതെങ്കിലും നിർദിഷ്ട സംഘടന
അല്ലെങ്കിൽ ഉതന്ന
്പ ങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി സൂചന
ഉണ്ടാകരുത്
• വിവർത്തനം/അഡാപ്റ്റേഷൻ സമാനമായ ക്രീടിവ് ക�ോമൺസ് ലൈസെൻസ്
പ്രകാരം ലൈസെൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.CC BY-NC-SA 4.0/3 .0 നിർദിഷ്ടം .
സൈ ഇൽ
സ്വീകരിക്കാവുന്ന ലൈസെൻസുകളുടെ പട്ടിക താഴെ പറയുന്ന വെബ്റ്റ്
ലഭ്യമാണ് :https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatibleLicenses
• വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നിരാകരണം ചേർക്കണം:
്റ ഏജൻസി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
““ ഈ വിവർത്തനം / അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇനർ
(IASC) സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. ഈ വിവർത്തനത്തിന്റെ / അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന�ോ
്റ ഏജൻസി
കൃത്യതയ്ക്കോ IASC ഉത്തരവാദിയല്ല. യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് “ഇനർ
സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. എന്റെ ഹീറ�ോ നിങ്ങളാണ്: കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ക�ോവിഡ് -19 നെ
നേരിടാൻ കഴിയും! ലൈസൻസ്: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ആധികാരിക പതിപ്പായിരിക്കും. ”

സാറയുടെ അമ്മ അവൾക്ക് ‘ഹീറ�ോ’ ആണ്.
കാരണം ,അമ്മ ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല
അമ്മയും ഏറ്റവും നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞയുമാണ്
. എങ്കിലും ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനുള്ള
പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാറയുടെ
അമ്മക്ക് കഴിയുന്നില്ല.
‘ക�ോവിഡ് 19 എങ്ങിനെയാണമ്മേ?’ സാറ
അമ്മയ�ോട് ച�ോദിച്ചു.
‘ക�ോവിഡ് 19 അല്ലെങ്കിൽ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക്
കാണാവുന്നതിലും വളരെ ചെറുതാണ്’
അമ്മ പറഞ്ഞു.
‘ര�ോഗബാധിതരുടെ ചുമയിലൂടെയും
്പ നത്തിലൂടെയും
തുമ്മലിലൂടെയും സര
ഈ
്ശ
അസുഖം പകരുന്നു. ര�ോഗികൾക്ക് പനിയും
ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു’.
‘നമുക്കിതിനെ കാണാൻ
കഴിയാത്തതുക�ൊണ്ടാണ�ോ ഇതിനെ
പ്രതിര�ോധിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ?’ സാറ
ച�ോദിച്ചു.
‘നമുക്ക് ക�ോവിഡിനെതിരെ
പ�ൊരുതാൻ കഴിയും. അതുക�ൊണ്ടാണ്
നീ സുരക്ഷിതയായിരിക്കാൻ ഞാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസ് എല്ലാ
തരത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു.
എല്ലാവരുടെയും സഹായത്താൽ നമുക്ക്
ഇതിനെതിരെ പ�ോരാടാം. കുട്ടികൾക്കും
ഇതിനു കഴിയും. അതുക�ൊണ്ട്
നീ സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം.
നീയെന്റെ ‘ഹീറ�ോ’ ആകണം’,
അമ്മ പറഞ്ഞു.

അന്ന് രാത്രി തൻ്റെ കിടക്കയിൽ
കിടന്നുക�ൊണ്ട് സാറ ചിന്തിച്ചു
‘ഞാന�ൊരു ഹീറ�ോ ഒന്നുമല്ല’ . അവൾക്ക്
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ�ോകണം. പക്ഷെ
പള്ളിക്കൂടം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക്
തന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.
എന്നാൽ അത് സുരക്ഷിതമല്ല .
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ഭീതിയിൽ നിന്നും
രക്ഷപെടാൻ അവൾ ക�ൊതിച്ചു.
‘ഹീറ�ോയക് ് അമാനുഷികശക്തികളുണ്ട്.
എന്നാൽ തനിക്ക് എന്താണുള്ളത്?’ അവളുടെ
കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടയുകയായി.
പ�ൊടുന്നനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പതിഞ്ഞ
ശബ്ദം തൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അവൾ കേട്ടു

‘ആരാണവിടെ?’ അവൾ ച�ൊദിച്ചു .
‘ഒരു ഹീറ�ോ ആവാൻ നിനക്കെന്തുവേണം
സാറ?’ ശബ്ദം മറുച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചു.
‘ല�ോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള�ോടും
സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ പറയാൻ
ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. അവർ
സുരക്ഷിതരായിരുന്നാൽ അവർക്ക്
മറ്റുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കാം’ സാറ പറഞ്ഞു.
‘അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?’ ശബ്ദം
ച�ോദിച്ചു .
‘എനിക്ക്.... എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ,
ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ
വേണം’.
അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ, നിലാവെളിച്ചത്തിൽ
എന്തോ പ്രത്യക്ഷപെട്ടു.
‘നിങ്ങൾ ആരാണ്?’ സാറ ച�ോദിച്ചു.
‘ഇത് ഞാനാണ് അരിയ�ോ ‘.
‘ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു അരിയ�ോയെ
കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ’ സാറ പറഞ്ഞു.
‘ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു’ അരിയ�ോ
പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്
വരുന്നത്’
‘നീയെന്റെ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ല�ോകത്തിലെ
എല്ലാ കുട്ടികള�ോടും ക�ോറ�ോണ വൈറസിനെ
കുറിച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കാമല്ലോ’
സാറയ്ക്കു സന്തോഷമായി. ‘എനിക്ക് ഒരു ഹീറ�ോ
ആകാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അരിയ�ോ , ഇപ്പോൾ
പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ�ോ?’
‘എന്റെയ�ൊപ്പം മാത്രം
പുറത്തിറങ്ങാം . നിനക്കു ഒരു
അപകടവും പറ്റില്ല’ അരിയ�ോ
പറഞ്ഞു

ഇത് കേട്ട് സാറ അരിയ�ോയുടെ പുറത്തു കയറി, ജനാലയിലൂടെ
വെളിയിൽ കടന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു . അവർ
നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും കണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു.

സൂര്യനുദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ മന�ോഹരമായ
ഒരു മരുഭൂമിയിലെത്തി ചേർന്നു. അവിടെ
പിരമിഡുകൾക്കു സമീപം കുറച്ചു കുട്ടികൾ
കളിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ സാറയെയും അരിയ�ോയെയും കണ്ടു
സന്തോഷം ക�ൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി.
‘വരൂ വരൂ... ഞാനാണ് സലിം’
കുട്ടികളില�ൊരാൾ പറഞ്ഞു.’
നിങ്ങളെന്താണിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു
മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം’
ഇത് കേട്ട് സാറ പറയാൻ തുടങ്ങി..’ഞാൻ
സാറ. ഇത് അരിയ�ോ . നിങ്ങൾക്കറിയാമ�ോ,
കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ
അയൽവാസികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും
മറ്റുള്ളവരെയും ക�ൊറ�ോണ വൈറസിൽ
നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ...’
‘കൈകൾ സ�ോപ്പുപയ�ോഗിച്ചു കഴുകണം’...
സലിം പറഞ്ഞു.
‘മാത്രമല്ല തുമ്മുമ്പോൾ കൈമുട്ടിലേക്കാണ്
്ത ാനം
തുമ്മേണ്ടത്. പിന്നെ ഹസദ
ചെയ്യുന്നതിനുപരകം കൈ വീശിയാണ് നമ്മൾ
ആളുകളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ
വീടുവിട്ടു പുറത്തു പ�ോകാതിരിക്കാൻ
ശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ട് . പക്ഷെ ഇത് ഒരു
തിരക്കുപിടിച്ച പട്ടണമാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ
തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും?’
‘ആഹ് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും.
അവർക്ക് ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെ
കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ
കഴിയുമല്ലോ . എന്റെ പുറത്തു കയറിക്കോളൂ
, പക്ഷെ എന്റെ രണ്ടു ചിറകുകളിലുമായി
വേണം ഇരിക്കാൻ. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
മീറ്റർ ദൂരം പാലിക്കാൻ കഴിയു ‘ അരിയ�ോ
പറഞ്ഞു.

തന്റെ ഇരു
ചിറകുകളിലുമായി
സാറയെയും
സലീമിനെയും
ഇരുത്തിക�ൊണ്ട്
അരിയ�ോ പറന്നു പ�ൊങ്ങി.
പട്ടണത്തിനു മുകളിലൂടെ
പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട്
അരിയ�ോ ചിറകടിച്ചു
പറന്നു. വഴിയ�ോരത്തെ
കുട്ടികള�ോട് സലിം
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ‘
നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ
ഇരിക്കുന്നതാണ്
സുരക്ഷിതം. അപ്പോൾ
്പ ം
നമുക്ക് പരസര
സംരക്ഷിക്കാം.’
ആളുകൾ അരിയ�ോയെ
കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
അവർ കൈ വീശുകയും
വീട്ടിനുള്ളിൽ
ഇരിക്കാമെന്നു
സമ്മതിക്കുകയും ചെയ ്തു.

അരിയ�ോ വീണ്ടും
പറക്കാൻ തുടങ്ങി.
മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ
അവർ നീങ്ങി.
അപ്പോൾ അതുവഴി
ഒരു വിമാനം കടന്നു
പ�ോവുകയുണ്ടായി.
അതിലെ യാത്രക്കാർ
അത്ഭുതത്തോടെ
അരിയ�ോയെ
ന�ോക്കി. ‘ യാത്രകൾ
തതകാലത്തേ
ക്ക്
്
നിർത്തിവെക്കണം.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
രാജ്യങ്ങൾ
അതിർത്തികൾ
അടയ്ക്കുകയാണ്’.
സലിം പറഞ്ഞു.
‘എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് !
എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ‘ സാറ
വ്യസനത്തോടെ പറഞ്ഞു.
‘മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പേടിയും
ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്
സാറ’ അരിയ�ോ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.
എനിക്ക് പേടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ
ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിച്ചു ഒരു ചെറിയ
തീഗ�ോളം പുറത്തേക്കു വിടും. ഇത്
പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അരിയ�ോ പതുക്കെ
തീ ഊതി പുറത്തു വിട്ടു. നിങ്ങൾക്ക്
പേടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്
ചെയ്യാറുള്ളത്?’

‘എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള
ആളുകളെ ഓർക്കുമ്പോളാണ്’ സാറ പറഞ്ഞു.
‘അതെ.. എനിക്ക് എന്റെ അപ്പൂപ്പനെയും
അമ്മുമ്മയെയും ഓർക്കുമ്പോൾ സമാധാനം
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ഒരു
സുരക്ഷിതത്വം ത�ോന്നാറുണ്ട്.’ സലിം പറഞ്ഞു...
‘ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ
സാധിക്കില്ലല്ലോ! സാധാരണ എല്ലാ
ശനിയും ഞായറും അവരെ കാണാൻ
പ�ോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ
ക�ോറ�ോണ വൈറസ് കാരണം അതിനു പറ്റില്ല.
അവർക്കു സംരക്ഷണം ക�ൊടുക്കാൻ അത്
ചെയ്തേ പറ്റൂ ‘
‘അവരെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമ�ോ?’സാറ
ച�ോദിച്ചു
‘അത് പറ്റും . അവർ എന്നെ എല്ലാ ദിവസവും
വിളിക്കാറുണ്ട് .. വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ഞാൻ അവര�ോടു പറയും. അപ്പോൾ എനിക്കും
അവർക്കും എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നോ?’
‘സാരമില്ല കുട്ടികളെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ
കാണാതിരിക്കേണ്ടിവരുന്നത് സങ്കടം
തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അവരെ
സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം ‘
അരിയ�ോ സമാധാനിപ്പിച്ചു . നമുക്ക് ഇനി മറ്റു
‘ഹീറ�ോസിനെ കാണാൻ പ�ോകാം അല്ലേ?
അരിയ�ോ ച�ോദിച്ചു..
‘പ�ോകാം പ�ോകാം’ സാറയും സലീമും
സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
‘എന്റെ കൂട്ടുകാരി സാഷയ്ക്ക് ഒരു
ശക്തിയുണ്ട്... നമുക്ക് അവളെ കാണാൻ
പ�ോകാം..’ അരിയ�ോ പറഞ്ഞു .

അവർ പറന്നു പറന്ന് ഒരു ചെറിയ
ഗ്രാമാത്തിലെത്തി . ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ
വീടിനു പുറത്തു പൂക്കൾ പറിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അരിയ�ോയെയും
കുട്ടികളെയും കണ്ടു സന്തോഷത്തോടെ
അവൾ ചിരിച്ചു.’ അരിയ�ോ , നമ്മൾ ഒരു
മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിൽക്കണം. എനിക്ക്
നിന്നെ ഇപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല.
നമുക്ക് ദൂരെ നിന്നുക�ൊണ്ട് സംസാരിക്കാം
നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തുചെയ്യുകയാ ?’
‘ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ക�ൊണ്ട്
വന്നതാണ്. അവർക്ക് നിന്റെ ശക്തി
എന്താണെന്ന് കാണണം.’
‘ശക്തിയ�ോ?’ സാഷ അത്ഭുതപ്പെട്ടു .
‘അതെ. നിന്റെ വീട്ടില�ൊരാൾക്കു
ക�ോറ�ോണവൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.
അതുക�ൊണ്ട് നീ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്
പകരാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ
നിൽക്കുന്നില്ലേ?’
‘അതെ. എന്റെ അച്ഛന് ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം
മുറിയിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്.
അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെടുന്നതുവരെ
പുറത്തിറങ്ങില്ല’ സാഷ പറഞ്ഞു

‘പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുകയും പാചകം
ചെയ്യുകയും പൂന്തോട്ടത്തിൽ സമയം
ചിലവിടുകയും ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ
സഹ�ോദരന്മാരും ഞാനും ചിലപ്പോൾ
ഡാൻസ് കളിക്കാറുണ്ട് . പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
പ�ോകാൻ കഴിയാത്തതുക�ൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നു
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ, വീട്ടിൽ
ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ലാതായി.’
‘ശരിയാണ് സാഷ, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നീ സന്തോഷിക്കാനും
നേ ിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സമയം
സ്ഹ
ചെലവിടാനും വഴികൾ കണ്ടെത്തിയല്ലോ.
അതുക�ൊണ്ട് നീ എന്റെ ഹീറ�ോ ആണ്’.
‘നീ വീട്ടുകാരുമായി വഴക്കിടാറുണ്ടോ? ‘ സലിം
ച�ോദിച്ചു
‘ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ.. നമ്മൾ കൂടുതൽ
്പ ം മനസിലാക്കാനും
ക്ഷമിക്കാനും പരസര
തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തിരുത്താനും പഠിക്കണം .
അതാണ് ശരിയായ ശക്തി. അപ്പോൾ നമുക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷവു സമാധാനവും
കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തനിച്ചിരിക്കാനും
ത�ോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടുപാടുകയും
നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ
ഫ�ോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിക്കുകയുംചെയ്യും
...’
‘പക്ഷെ അരിയ�ോ , വീടുവിട്ടു ദൂരെ
്
നിലകുന്നവര�ോ
വീടില്ലാത്തവര�ോ ആയ
ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും?’ സാറ ച�ോദിച്ചു
‘അത�ൊരു നല്ല ച�ോദ്യമാണ് സാറ. വരൂ
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം’..

അങ്ങിനെ അവർ വീണ്ടും പറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചൂട്
കൂടിവരുന്നു. അവർ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലെത്തി.

അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഒരു കൂട്ടം
ആളുകളെ അവർ കണ്ടു. ദൂരെ നിന്നും ഒരു
പെൺകുട്ടി അവരെ കണ്ട് അവർക്കു നേരെ
കൈ വീശി.
‘ഹായ് ഞാൻ അരിയ�ോ ആണ്.’ അരിയ�ോ
പറഞ്ഞു
ഇതുകേട്ട് പെൺകുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു..’
നിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം.
ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ 1 മീറ്റർ ദൂരെ നിൽകാം.
നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം.
ഞാൻ ലൈല ആണ്’
‘ഹായ് ലൈല, ഞാൻ സാറ.. ഇത് സലിം’..
സാറ പരിചയപെടുത്തി
‘ക�ൊറ�ോണ വൈറസിൽ നിന്നും രക്ഷ
നേടാൻ നീ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്?’
‘ഞങ്ങൾ കൈകൾ സ�ോപ്പുപയ�ോഗിച്ചു
കഴുകുന്നുണ്ട്’ ലൈല മറുപടി പറഞ്ഞു ‘
‘തുമ്മുമ്പോൾ കൈമുട്ടുക�ൊണ്ട് വായ്
പ�ൊത്തിപിടിക്കാറുണ്ടോ?’ സലിം ച�ോദിച്ചു.
‘അതെങ്ങനെയാണ്? ‘ ലൈലക്കു
സംശയമായി.
അപ്പോൾ സലിം തന്റെ കൈമുട്ടുക�ൊണ്ട്
മൂക്കും വായും പ�ൊത്തി
തുമ്മുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നു
കാണിച്ചുക�ൊടുത്തു.
‘ഞങ്ങൾ ധൈര്യം സംഭരിച്ച ഇരിക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഇവിടെ
ഒരാൾ ക�ോറ�ോണവൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു
എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു . ഇത് സത്യമാണ�ോ?
ആളുകൾ മരിക്കുമ�ോ?’ ലൈല
സങ്കടത്തോടെ ച�ോദിച്ചു.

ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ അരിയ�ോ
നിലത്തിരുന്നു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ‘ശരിയാണ്
കുട്ടികളെ. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു
അസുഖവും അനുഭവപ്പെടില്ല . മറ്റു ചിലരാകട്ടെ
മരിച്ചു പ�ോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുക�ൊണ്ട്
നമ്മൾ വയസ്സായവരെ പ്രത്യേകമായി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതുപ�ോലെ
മറ്റസുഖങ്ങളുള്ളവരെയും ശ്രദ്ധിക്കണം .
വല്ലാതെ ഭയം ത�ോന്നുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ
ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നത്
നല്ലതാണ്. എന്റെ കൂടെ ഇത�ൊന്നു ശ്രമിച്ചു
ന�ോക്കുന്നോ?’
കുട്ടികൾ തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചു.
‘എങ്കിൽ കണ്ണുകളടച്ചു നിങ്ങൾക്ക്
സുരക്ഷിതത്വം ത�ോന്നുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിൽ കാണാൻ
ശ്രമിയ്ക്കു ‘.
അവരുടെ ആ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തു
അവർ എന്താണ് കാണുന്നതെന്നും എന്താണ്
അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും എന്ത് ഗന്ധമാണ്
അവിടെ എന്നും മറ്റും അരിയ�ോ കുട്ടികള�ോട്
ച�ോദിച്ചു . അവിടേക്ക് ആരെയെങ്കിലും
ക�ൊണ്ടുവരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ,
എങ്കിൽ അയാള�ോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുക
എന്നെല്ലാം സങ്കല ്പിക്കാൻ അരിയ�ോ
ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമ�ോ പേടിയ�ോ ത�ോന്നുമ്പോൾ
കണ്ണടച്ച് ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഓർക്കുക.
ഇത് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ്. ഇത് നിങ്ങള്ക്ക്
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായും വീട്ടുകാരുമായും
പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞാനും എന്നെപ�ോലെ
ഒരുപാടുപേരും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ,
നിങ്ങളെ ശ്ര ദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന
മറക്കാതിരിക്കുക’

നമുക്കെല്ലാം കരുതല�ോടെയും ശ്രദ്ധയ�ോടെയും അന്യോന്യം സഹായിക്കാം’ ലൈല പറഞ്ഞു.
‘അതെ ലൈല. എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കതു ചെയ്യാൻ കഴിയും . നീ ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം വരുന്നോ? അടുത്തത്
നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് .’
ലൈല അവര�ോട�ൊപ്പം പ�ോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, കാരണം അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നാമെല്ലാം
്പ ം സഹയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് . അവർ യാത്ര തുടർന്നു .
പരസര

മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകൾ ദൂരെ
പ്രത്യക്ഷപെട്ടു . അരിയ�ോയും
കുട്ടികളും ഒരു ക�ൊച്ചു പട്ടണത്തിൽ
എത്തി . സമീപത്തെ ഒരു അരുവിയുടെ
കരയിൽ കുറച്ചു കുട്ടികൾ
കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ‘അരിയ�ോ ‘..
അതില�ൊരു കുട്ടി സന്തോഷത്തോടെ
കൈ വീശി.
‘കിം.. എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ബാധിച്ചു അസുഖം ഭേദാമായ
ചില കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടണം എന്ന്
പറയുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് ഞാനവരെ
ഇങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു’
‘ഈ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?’ സലിം
ച�ോദിച്ചു
‘എനിക്ക് നല്ല ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില
ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടനുഭവപെട്ടിരുന്നു.
നല്ല ക്ഷീണം ആയതിനാൽ
പുറത്തിറങ്ങി കളിയ്ക്കാൻ ഒന്നും
പറ്റില്ലായിരുന്നു. അധികസമയവും
ഞാൻ ഉറക്കമായിരുന്നു. എന്റെ
വീട്ടുകാർ എന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു.
ഞങ്ങളിൽ ചിലരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും
മുത്തശ്ശിമുത്തശ്ശന്മാർക്കും
ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകേണ്ടിവന്നിരുന്നു.
്ട മാരും
അവിടെ ഉള്ള ഡ�ോകർ
നഴ്സ
 ുമാരും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു.
പിന്നീട് ഇവിടെ ഉള്ള അയൽക്കാരും
നാട്ടുകാരും സഹായിച്ചു ‘ കിം പറഞ്ഞു

കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ‘ ഞാൻ കിമ്മിന്റെ ചങ്ങാതിയാണ്. അവനു
ക�ോറ�ോണവൈറസ് ബാധിച്ചതുക�ൊണ്ട് അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവന്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടെ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കരുതൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അവനു വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്
എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നോ?’
ഇതുകേട്ട് അരിയ�ോ പറഞ്ഞു ‘അതെ. ചിലപ്പോൾ ദൂരെ മാറി നില്കേണ്ടിവരും, കാണാൻ
്പ ം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം . നല്ല
സാധിക്കാതിരിക്കും. പക്ഷെ പരസര
കൂട്ടുകാർ അങ്ങിനെയാണ് ‘

‘നമുക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതെല്ലം നമ്മൾ ചെയ്യണം’ ലൈല പറഞ്ഞു
‘അതെ. അധികം വൈകാതെ ഒരു ദിവസം പഴയതുപ�ോലെ കളിക്കാനും പള്ളികൂടത്തിൽ പ�ോകാനുമെല്ലാം
നമുക്ക് കഴിയും ‘ സലിം പറഞ്ഞു.
വീട്ടിൽ പ�ോകാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. സാറ തന്റെ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കള�ോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഈ
്പ ം വാക്കു പറഞ്ഞു.
യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് അവർ പരസര
കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്സാറയ്ക്കു വിഷമമായി. പക്ഷെ
കിമ്മിന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് പ�ോലെ , നമുക്ക് പ്രിയപെട്ടവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരെ
നേ ിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ.
സ്ഹ

അരിയ�ോ കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ
വീടുകളിൽ ക�ൊണ്ട് വിട്ടു . സാറ
ഉറങ്ങുന്നവരെ അരിയ�ോ അവളുടെ
കൂടെത്തന്നെ ഇരുന്നു.
‘നമുക്ക് നാളെയും പ�ോകാമ�ോ?’
സാറ ച�ോദിച്ചു
‘ഇല്ല സാറ.. ഇനി നീ നിന്റെ
സമയം നിന്റെ കുടുംബവുമായി
ചിലവിടണം.’ അരിയ�ോ പറഞ്ഞു ..
‘നമ്മുടെ കഥ മറക്കരുത്.
നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ
സുരക്ഷിതരാക്കാൻ നമ്മൾ
സ�ോപ്പുപയ�ോഗിച്ചു കൈ
കഴുകുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന്
പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുകയും
ചെയ്യണം. ഞാൻ ദൂരെ പ�ോകുന്നില്ല
. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിന്റെ
സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തു ഞാൻ
ഉണ്ടാകും’.
‘നീയെന്റെ ഹീറ�ോ ആണ്’ സാറ
പതുക്കെ പറഞ്ഞു
‘നീയും എന്റെ ഹീറ�ോ ആണ്
സാറ. നിന്നെ ഇഷ്ടപെടുന്ന
എല്ലാവരുടെയും ഹീറ�ോ ആണ് നീ’
അരിയ�ോ പറഞ്ഞു.

സാറ പതുക്കെ ഉറക്കത്തിലേക്കു
വഴുതി വീണു. പിറ്റേന്ന് അവൾ
ഉണർന്നപ്പോൾ അരിയ�ോ
പ�ോയഴ
്ക ിഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ തന്റെ
സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തു പ�ോയി
അരിയ�ോയുമായി വീണ്ടും
സംസാരിച്ചു. തങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ
നിന്നും പഠിച്ച പുതിയ കാര്യങ്ങൾ
അവൾ ചിത്രങ്ങളായി വരച്ചു.
തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആ
ചിത്രങ്ങളുമായി സാറ ചെന്നു
. അവൾ പറഞ്ഞു.’അമ്മേ
്പ ം
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസര
സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ
ഒരുപാട് ഹീറ�ോസിനെ കണ്ടു’
ഇതുകേട്ട അമ്മ പറഞ്ഞു,
‘ശരിയാണ് സാറ. ല�ോകത്തിനെ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിൽ നിന്നും
സുരക്ഷിതരാക്കുന്ന ഒരുപാട്
്ട മാരും
ഹീറ�ോസ് ഉണ്ട്. ഡ�ോകർ
നഴ്സ
 ുമാരുമെല്ലാം. പക്ഷെ നീ
കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി,
നമുക്കെല്ലാം ഹീറ�ോസ് ആവാം,
എല്ലാ ദിവസവും. നീയാണ് എന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ ഹീറ�ോ’

