
ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ 

ਵਕਿੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ!



“ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ” ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਿ ਪ੍ਰੋਜੈਿਟ ਸੀ ਜਰੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਟੰਗਾ ਂਕਿੱਚ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਈ ਿਮੇਟੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ (IASC 
MHPSS RG) ਦੁਆਰਾ ਕਿਿਸਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 104 ਦੇਸਾ ਂਕਿੱਚ ਮਾਕਪਆ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ,ਂ ਅਕਿਆਪਿਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਿਟ ਨੂੰ IASC 
MHPSS RG ਦੀਆ ਂਮੈਂਬਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ ਗਲਰੋਬਲ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਅਿਾਰਤ ਮਾਹਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਿਰੋਕਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਚਆ ਂ
ਦੀ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਲਰੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਲਈ ਅਰਬੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਇਤਾਲਿੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਕਨਸ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਗਲਰੋਬਲ ਸਰਿੇ ਿੰਕਡਆ ਕਗਆ 
ਸੀ। ਿਹਾਣੀ ਕਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਿਕਸਆ ਂਦਾ ਢਾਚਂਾ ਸਰਿੇ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਕਦਆ ਂਕਿਿਸਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਿਰੋਕਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਿਤ 
ਿਈ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ ਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਕਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਝਂਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਕਫਰ ਬੱਕਚਆ,ਂ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਗਈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਿੱਿ ਬੱਕਚਆ,ਂ ਮਾਕਪਆ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਅਤੇ ਅਕਿਆਪਿਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਝਂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਿੱਕਢਆ ਕਿ ਉਹ ਿਰੋਕਿਡ-
19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਿੇਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਿੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਬੱਕਚਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਾਕਪਆ,ਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਅਤੇ ਅਕਿਆਪਿਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਿੰਨਿਾਦ। ਇਹ ਇੱਿ ਿਹਾਣੀ ਹੈ ਜਰੋ ਕਿਸਿ ਭਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਿੱਲੋਂ ਕਿਿਕਸਤ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ  IASC MHPSS RG ਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਕਲਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਨ ਪਟਿੂ ਨੂੰ ਸਿੀਿਾਰਦੀ ਹੈ।

©IASC, 2020. ਇਹ ਪ੍ਿਾਸਨ ਿਰੀਏਕਟਿ ਿਾਮਨਜ ਐਟ੍ਰੀਕਬਊਸਨ-ਗੈਰ-ਿਪਾਰਿ-ਸੇਅਰਅਲਾਇਿ 3.0 IGO ਲਾਇਸੈਂਸ (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ਅਿੀਨ ਪ੍ਿਾਸਤ ਿੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆ ਂਸਰਤਾ ਂਅਿੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਿੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਿਪਾਰਿ ਉਦੇਸਾ ਂਲਈ  ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਆਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਰੋ, ਅਨੁਿਾਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਿੂਲ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹਰੋ, ਬਸਰਤੇ ਿੰਮ ਦਾ ਉਕਚਤ ਹਿਾਲਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। 



ਅਨੁਿਾਦ

ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ ਖੁਦ ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਨਸ ਕਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਿਰੇਗਾ। ਹਰੋਰ ਭਾਸਾਿਾ ਂਕਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦਾ ਂ
ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਸਮਾਕਜਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ IASC ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ (MHPSS) (mhpss.
refgroup@gmail.com) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਿੰਮਲ ਹਰੋਏ ਅਨੁਿਾਦ IASC ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ  ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਟ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੰਮ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਜਾ ਂਅਡੈਪਟੇਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਰੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਯਾਦ ਰੱਖਰੋ ਕਿ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਚ ਆਪਣਾ (ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਫੰਕਡੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ) ਲਰੋਗਰੋ ਸਾਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•  ਅਡੈਪਟੇਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਚ (ਅਰਥਾਤ, ਟੈਿਸਟ ਜਾ ਂਕਚੱਤਰਾ ਂਕਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆ)ਂ, IASC ਲਰੋਗਰੋ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਾਰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਿੱਚ, ਿਰੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IASC ਕਿਸੇ ਕਿਸੇਸ ਸੰਗਠਨ, ਉਤਪਾਦਾ ਂਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਿਰਦੀ ਹੈ।

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਿਾਦ ਜਾ ਂਅਡੈਪਟੇਸਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾ ਂਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਰੀਏਕਟਿ ਿਾਮਨਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ 
ਪਿੇਗਾ। CC BY-NC-SA 4.0 ਜਾ ਂ3.0 ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਿੂਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ: https://
creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses 

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਭਾਸਾ ਕਿੱਚ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤਾ ਬੇਦਾਅਿਾ ਸਾਮਲ ਿਰਨਾ ਪਿੇਗਾ:““ਇਹ ਅਨੁਿਾਦ/ਅਡੈਪਟੇਸਨ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ 
ਸਥਾਈ ਿਮੇਟੀ (IASC) ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ। IASC ਇਸ ਅਨੁਿਾਦ/ਅਡੈਪਟੇਸਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਂਸੁੱਿਤਾ ਲਈ 
ਕਜੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਸਿਰਣ “ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਈ ਿਮੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ: ਬੱਚੇ ਿਰੋਕਿਡ -19 ਨਾਲ ਕਿਿੇਂ 
ਲੜ ਸਿਦੇ ਹਨ! ਲਾਇਸੈਂਸ: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ਬਾਈਕਡੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਮਾਕਣਿ ਸੰਸਿਰਣ ਹਰੋਿੇਗਾ।”

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

“ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ” ਿਰੋਕਿਡ -19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਭਾਕਿਤ ਕਿਸਿ ਭਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਕਲਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 

“ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ” ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਬੱਕਚਆ ਂਦੇ ਇੱਿ ਛਰੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਕਪਆ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਜਾ ਂਅਕਿਆਪਿ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ 
ਮਾਕਪਆ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਜਾ ਂਅਕਿਆਪਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। “ਐਿਸਨਜ ਫਾਰ ਹੀਰਰੋਜ” 
ਨਾਮਿ ਪੂਰਿ ਗਾਈਡ (ਜਰੋ ਬਾਅਦ ਕਿੱਚ ਪ੍ਿਾਸਤ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ) ਿਰੋਕਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਕਿਕਸਆ ਂਨੂੰ ਸੰਬਰੋਕਿਤ ਿਰਨ, ਬੱਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਭਾਿਨਾਿਾ ਂਅਤੇ ਜਜਬਾਤਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਿਨ 
ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਿਰਨ ਲਈ ਪੂਰਿ ਗਤੀਕਿਿੀਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ।



ਸਾਰਾ ਦੀ ਮਾ ਂਉਸ ਦੀ ਨਾਇਿਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਿ ਕਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਿੀਆ ਮਾ ਂਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਕਿਕਗਆਨਿ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਾ 
ਮਾ ਂਿੀ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਦੀ।

“ਿਰੋਕਿਡ -19 ਕਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਕਦੱਖਦੀ ਹੈ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ 
ਪੁੱਕਛਆ।

“ਿਰੋਕਿਡ -19, ਜਾ ਂਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ, ਇਨੰੀ ਛਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ,” ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਇਹ ਕਬਮਾਰੀ 
ਿਾਲੇ ਲਰੋਿਾ ਂਦੀ ਖਾਸਂੀ ਅਤੇ ਕਛੱਿ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਲਰੋਿਾ ਂਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦੇ ਹਨ। ਜਰੋ ਲਰੋਿ 
ਕਬਮਾਰ ਹਰੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸਂੀ ਹਰੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਿੱਚ ਮੁਸਿਲ ਹਰੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।”

“ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਿੇਖ 
ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ” ਸਾਰਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸੇ 
ਿਰਿੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹਰੋ, ਸਾਰਾ। ਿਾਇਰਸ 
ਿਈ ਕਿਸਮਾ ਂਦੇ ਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਰੋਈ ਇਸ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਕਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਕਰਆ ਂਲਈ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ 
ਬਣਰੋ।”



ਸਾਰਾ ਉਸ ਰਾਤ ਕਬਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਲਿੁਲ ਹੀਰਰੋ ਿਾਗਂ ਮਕਹਸੂਸ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੇਸਾਨ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੂਲ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੂਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ 
ਿੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 
ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਿਰੇ।

“ਹੀਰਰੋਜ ਿਰੋਲ ਉੱਚ ਸਿਤੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 
ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ ਿੀਤੀਆ।ਂ “ਮੇਰੇ ਿਰੋਲ ਿੀ ਹੈ?”

ਅਚਾਨਿ ਇੱਿ ਿਰੋਮਲ ਆਿਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰੇ ਕਿੱਚ ਬਰੋਕਲਆ।

“ਿੌਣ ਹੈ?” ਸਾਰਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਜਹੇ ਿਾਪਸ ਬਰੋਕਲਆ।

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ?”, ਅਿਾਜ ਨੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਿ ਢੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਕਖਆ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨ ਤਾ ਂਜਰੋ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰ 
ਸਿਣ…” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਤਾ ਂਕਫਰ ਮੇਰੇ ਿੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰੋੜ ਹੈ?”, ਅਿਾਜ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਮੈਨੂੰ ਇੱਿ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਰੋ ਉੱਡ ਸਿਦੀ ਹੈ... ਇੱਿ ਿੱਡੀ 
ਆਿਾਜ ਨਾਲ ਿੁਝ... ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ ਜਰੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿੇ!”

ਅਿਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਿ ਚੰਨ ਦੀ ਰਰੋਸਨੀ ਕਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਾ 
ਹਰੋਇਆ...



“ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਹਰੋ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਮੈਂ ਏਰੀਓ ਹਾ,ਂ” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਮੈਂ ਪਕਹਲਾ ਂਿਦੇ ਏਰੀਓ ਨਹੀਂ ਿੇਕਖਆ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ

“ਅਸਲ ਕਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਲ ਕਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

“ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ... ਤਾ ਂਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ 
ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਿਦੀ ਹਾ!ਂ”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਮੈਂ 
ਹੀਰਰੋ ਬਣ ਸਿਦੀ ਹਾ!ਂ ਪਰ ਰੁਿਰੋ, ਏਰੀਓ, ਿੀ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ?”

“ਕਸਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਇਿੱਠੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਰੋਈ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ 
ਸਿਦਾ।”



ਸਰੋ ਸਾਰਾ ਨੇ ਏਰੀਓ ਦੀ ਕਪੱਠ ‘ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਿਮਰੇ ਦੀ ਕਖੜਿੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 
ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਕਰਆ ਂਿੱਲ ਉੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੈਲਰੋ ਕਿਹਾ।



ਕਜਿੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚਕੜ੍ਆ, ਉਹ ਕਪਰਾਕਮਡਜ ਨੇੜੇ ਇੱਿ ਸੁੰਦਰ 
ਮਾਰੂਥਲ ਕਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਕਜੱਥੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦਾ ਇੱਿ ਛਰੋਟਾ ਸਮੂਹ 
ਖੇਡ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਖੁਸੀ ਕਿੱਚ ਚੀਿੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਏਰੀਓ ਿੱਲ ਹੱਥ ਕਹਲਾਏ।

“ਸਿਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲੇਮ ਹਾ!ਂ”, ਇੱਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀ 
ਇੱਥੇ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ? ਮਾਫ ਿਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ 
ਸਿਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ ਇੱਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਕਹਣਾ 
ਪਏਗਾ!”

“ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾ!ਂ”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਿਾਪਸ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਏਰੀਓ ਹੈ। ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਰੋ ਕਿ 
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ,ਂ ਦਰੋਸਤਾ,ਂ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਦਾਦਾ-
ਦਾਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖ ਸਿਦੇ 
ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਰਆ ਂਨੂੰ…”

“ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਰੋਣੇ ਹਨ!”, ਸਲੇਮ ਨੇ 
ਮੁਸਿਰਾਉਂਦੇ ਹਰੋਏ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਿੂਹਣੀਆ ਂਕਿੱਚ ਖੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਾ ਂਜੇ ਅਸੀਂ 
ਕਬਮਾਰ ਹਾ ਂ- ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਮਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਰੋਿਾ ਂ
ਿੱਲ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਲਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿਰੋਕਸਸ 
ਿਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਕਹਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹੰਦੇ 
ਹਾ.ਂ..ਹਰ ਿਰੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ।”

“ਹੂੰ, ਸਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾ,ਂ” ਏਰੀਓ 
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ, 
ਪਰ... ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ! ਛਾਲ ਮਾਰਰੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭਾ ਂਦੇ ਦਰੋਿੇਂ ਪਾਕਸਆ ਂਤੇ ਬੈਠੋ - ਉਹ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ 
ਇੱਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ!”



ਏਰੀਓ ਉਸਦੇ ਦਰੋਿੇਂ ਖੰਭਾ ਂ‘ਤੇ ਸਲੇਮ ਅਤੇ 
ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਚ ਉੱਡ ਕਗਆ। 
ਉਹ ਸਕਹਰ ਭਰ ਕਿੱਚ ਉੱਕਡਆ ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ ਗਰਜਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਿਰ 
ਕਦੱਤਾ! ਸਲੇਮ ਗਲੀਆ ਂਕਿੱਚ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ 
ਚੀਕਿਆ:

“ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਰੋ, ਅਸੀਂ 
ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਾ!ਂ ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਦੂਜੇ 
ਦੀ ਸਰਬਰੋਤਮ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਰਕਹ ਿੇ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਾ!ਂ ”

ਲਰੋਿ ਜਰੋ ਉਹ ਿੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ 
ਸਨ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਹੱਥ ਕਹਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਘਰਾ ਂਕਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹਰੋਏ।



ਏਰੀਓ ਅਸਮਾਨ ਿੱਲ ਉੱਚਾ ਕਗਆ। 
ਸਲੇਮ ਨੇ ਖੁਸੀ ਕਿੱਚ ਚੀਿ ਮਾਰੀ। 
ਬੱਦਲਾ ਂਕਿਚ ਉੱਥੇ ਇੱਿ ਜਹਾਜ 
ਉੱਕਡਆ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਿੇਕਖਆ।

ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਘੱਟਰੋ 
ਘੱਟ ਹੁਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ 
ਿਰਨਾ ਬੰਦ ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ।”
“ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 
ਸਾਕਰਆ ਂਨੂੰ ਕਜੱਥੇ ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਹੀ ਕਜਨ੍ਾ ਂ
ਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਇਝੰ ਮਕਹਸੂਸ 
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆ ਂ
ਹਨ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਨੂੰ ਿਈ ਿਾਰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”

“ਜਦੋਂ ਚੀਜਾ ਂਬਦਲ ਰਹੀਆ ਂਹਰੋਣ ਤਾ ਂਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਕਰਆ 
ਮਕਹਸੂਸ ਹਰੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਕਰਆ ਮਕਹਸੂਸ 
ਿਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾ ਂ- ਅਤੇ ਮੂਹ ਕਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿੱਢਦਾ 
ਹਾ!ਂ”

ਏਰੀਓ ਨੇ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗਰੋਲਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਚੋਂ ਿੱਕਢਆ!

“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਦਂੇ ਹਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਿਿੇਂ ਸਾਤਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰੋ?”, ਏਰੀਓ ਨੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਕਛਆ।



“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਿਰਦੀ ਹਾ ਂਜਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ 
ਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਮੈਂ ਿੀ, ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਰੇ ਲਰੋਿਾ ਂਬਾਰੇ ਸਰੋਚਦਾ ਹਾ ਂਕਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਕਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ,” ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। 
“ਮੈਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਿਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 
ਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਅਿਸਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ।”

“ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਰੋ?” ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਸਤ ਨੂੰ 
ਪੁੱਕਛਆ। “ਹਾ ਂਕਬਲਿੁੱਲ!”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਰੋਜ ਿਾਲ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜਰੋ ਅਸੀਂ 
ਘਰ ਕਿੱਚ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿੀ ਕਬਹਤਰ 
ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ।”

“ਉਨ੍ਾ ਂਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਨਾ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਇਹ ਆਮ ਹੈ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਿਾਹ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਰ ਹੀਰਰੋਜ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਨਾਲ 
ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਰੋਗੇ?”

“ਹਾ ਂਜਰੂਰ!” ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮ ਨੇ ਿਾਪਸ ਜਿਾਬ ਕਦੱਤਾ।

“ਸਾਨਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਦਰੋਸਤ ਸਾਸਾ ਦੀ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇਸ ਸਿਤੀ ਹੈ,” ਏਰੀਓ 
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਚਲਰੋ ਚੱਲੀਏ!”



ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਰਤੀ ਿੱਲ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਿ ਛਰੋਟੇ ਕਜਹੇ ਕਪੰਡ 
ਦੁਆਰਾ ਉਤਰੇ। ਇਿ ਿੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਿ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਰੀਓ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾ ਂਤੇ ਬੈਠੇ ਿੇਕਖਆ, ਤਾ ਂ
ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ।

“ਏਰੀਓ!”, ਉਸਨੇ ਚੀਕਿਆ। “ਸਾਨੂੰ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ ਇੱਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 
‘ਤੇ ਰਕਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਕਸੱਟ ਰਹੀ ਹਾ!ਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ?”

“ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਫੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਕਸਆ, 
ਸਾਸਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਿੇਂ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬਦਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਅਤੇ ਕਿਕਰਆਿਾ ਂਦੀ ਿੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾ ਂ
ਸਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਸੱਖਣ।”

“ਮੇਰੀ ਮਹਾ ਂਸਿਤੀ ਿੀ ਹੈ?”, ਸਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਿਰੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹਰੋ ਕਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਘਰ ਕਿੱਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰੋਰ 
ਨਾਲ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਹਾ,ਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਠੀਿ 
ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਜਾਦਂੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਿਾਲੇ ਿਮਰੇ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣਗੇ,” ਸਾਸਾ ਨੇ 
ਕਿਹਾ।



“ਪਰ ਇਹ ਇਨੰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਗੇਮਾ ਂਖੇਡਦੇ ਹਾ,ਂ ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਂਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਕਿਚ ਸਮਾ ਂਕਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਿੱਠੇ ਭਰੋਜਨ ਿਰਦੇ 
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਕਠਆ ਂਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾ ਂਪੜ੍ਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦੀ ਹਾ ਂਕਿਉਂਕਿ 
ਿਈ ਿਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਪਕਹਲਾ ਂਤਾ ਂ
ਅਜੀਬ ਕਜਹਾ ਮਕਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਾਰਣ ਮਕਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ।”

“ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਂਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਸਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀਂ ਘਰ 
ਕਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜਾ ਂਨਾਲ ਕਮਲਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ 
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀਰਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ!”

“ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਦੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਰੋ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ 
ਪੁੱਕਛਆ।

“ਅਸੀਂ ਿਈ ਿਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾ,ਂ” ਸਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਿਾਿੂ ਸਬਰ 
ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਿੇਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਿੀ 
ਛੇਤੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਿ ਅਸਲ ਮਹਾ ਂਸਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੋਰਾ ਂਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 
ਿੀ ਥਰੋੜਾ ਇਿੱਲਾ ਸਮਾ ਂਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੱਚਣਾ 
ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਈ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾ 
ਸਿਦੀ ਹਾ.ਂ.. ”

“ਪਰ, ਏਰੀਓ, ਉਨ੍ਾ ਂਲਰੋਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਜਰੋ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਾ ਂਕਜਨ੍ਾ ਂਿਰੋਲ 
ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਇਹ ਇੱਿ ਿਿੀਆ ਸਿਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਚਲਰੋ 
ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਰੀਏ।”



ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਸਾਸਾ ਨੂੰ ਅਲਕਿਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਿ ਿਾਰ ਕਫਰ 
ਰਿਾਨਾ ਹਰੋ ਗਏ। ਹਿਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਜਿੇਂ ਉਹ ਇੱਿ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਜਰੋ 
ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕਘਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸੀ।



ਉਥੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਲਰੋਿਾ ਂਨਾਲ ਭਕਰਆ ਇੱਿ ਿੈਂਪ ਦੇਕਖਆ। ਇਿ ਿੁੜੀ ਨੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਕਖਆ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਲਾਇਆ।

“ਹਾਇ ਏਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਿੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ ਹਾ!ਂ”, ਉਸਨੇ 
ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਘੱਟਰੋ ਘੱਟ ਇਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿਰੋਕਸਸ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਾਗਂੀ। ਪਰ ਮੈਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਕਮਲਣਾ ਪਸੰਦ ਿਰਾਗਂੀ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੀਲਾ ਹੈ।”

“ਹਾਇ ਲੀਲਾ! ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੇਮ ਹੈ,” ਸਾਰਾ ਨੇ 
ਿਾਪਸ ਜਿਾਬ ਕਦੱਤਾ। “ਇਝੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਿਰੋਕਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਰ ਿੀ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹਰੋ?”

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਰੋ ਰਹੇ ਹਾ!ਂ” ਲੀਲਾ ਨੇ 
ਿਾਪਸ ਜਿਾਬ ਕਦੱਤਾ।

“ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿੂਹਣੀ ਕਿਚ ਖੰਘਦੇ ਹਰੋ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਖਾ ਸਿਦੇ ਹਰੋ ਕਿ ਕਿਿੇਂ?”, ਲੀਲਾ ਨੇ ਿਾਪਸ 
ਪੁੱਕਛਆ। ਤਾ ਂਸਲੇਮ ਨੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਦਖਾ ਕਦੱਤਾ।

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਿਰੋਕਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹਾ,ਂ” ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਿੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਸੁਕਣਆ ਕਿ ਿਰੋਈ ਕਬਮਾਰ ਹਰੋ ਕਗਆ 
ਅਤੇ ਮਰ ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ। ਿੀ ਇਹ ਸੱਚ 
ਹੈ ਕਿ ਲਰੋਿ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਰ ਸਿਦੇ ਹਨ?”



ਏਰੀਓ ਨੇ ਇੱਿ ਿੱਡਾ ਸਾਹ ਕਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਲ ਤਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ 
ਕਗਆ।

“ਹਾ,ਂ ਛਰੋਟੇ ਹੀਰਰੋਜ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਿੁਝ ਲਰੋਿ ਕਬਮਾਰ 
ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਪਰ ਿੁਝ ਲਰੋਿ ਬਹੁਤ ਕਬਮਾਰ ਹਰੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿੁਝ ਮਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਰਆ ਂਨੂੰ ਖਾਸਿਰ ਬਜੁਰਗ 
ਲਰੋਿਾ ਂਅਤੇ ਹਰੋਰ ਕਬਮਾਰੀਆ ਂਿਾਲੇ ਲਰੋਿਾ ਂਦਾ ਕਜਆਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਿਿੇਰੇ ਕਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਜਾ ਂਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਗ 
ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹਰੋਗੇ?”

ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਕਰਆ ਂਨੇ ਹਾ ਂਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਓ ਨੇ ਬੱਕਚਆ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਅਕਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਜੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ।

“ਅਕਜਹੀ ਯਾਦਦਾਸਤ ਜਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿੀਤਾ ਸੀ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕਫਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਕਛਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਉਹ ਿੀ 
ਿੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਿੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਸੁੰਗ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਕਛਆ ਕਿ ਿੀ ਿਰੋਈ ਕਿਸੇਸ ਕਿਅਿਤੀ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱਠੇ ਕਿਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

“ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾ ਂਡਰ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਰੋ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾ ਂ
ਸਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਾਹ ਿਰਦਾ ਹਾ,ਂ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰੋਰ ਲਰੋਿ ਿੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ।”



ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ।ਂ”

“ਕਬਲਿੁੱਲ ਸਹੀ, ਲੀਲਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਇਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ ਕਜੱਥੇ ਿੀ ਅਸੀਂ ਹਾ।ਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਰੋਗੇ?”

ਲੀਲਾ ਨੇ ਏਰੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਖੁਸ ਸੀ ਕਿ ਲੀਲਾ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹਰੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਿਈ ਿਾਰ ਸਾਨੂੰ 
ਇਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ, ਕਬਨਾ ਂਸਬਦਾ ਂਦੇ ਉੱਡੇ, ਪਰ ਲੀਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿੇਂ ਦਰੋਸਤ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਾਹ ਿਰਦੇ ਹਨ।



ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣ ਕਿਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਏਰੀਓ 
ਇੱਿ ਛਰੋਟੇ ਕਜਹੇ ਿਸਬੇ ਕਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕਗਆ। ਿੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਿ ਿਾਰਾ 
ਦੁਆਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਏਰੀਓ!”, ਉਨ੍ਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਉਸ ਿੱਲ ਹੱਥ ਹਲਾਉਂਦੇ ਹਰੋਏ 
ਬਰੋਕਲਆ।

“ਹੈਲਰੋ, ਕਿਮ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਕਰਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿੁਝ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਕਮਲਰੋ ਕਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਕਬਹਤਰ ਹਰੋਏ।”

“ਇਹ ਕਿਹਰੋ ਕਜਹਾ ਸੀ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੇ ਿਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਕਹਸੂਸ 
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਿੀ ਕਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿੁਝ ਕਦਨਾ ਂਲਈ ਖੇਡਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ”ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 
ਪਕਰਿਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਿੁਝ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਦਾਦੇ-
ਦਾਦੀਆ ਂਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਕਪਆ।
ਨਰਸਾ ਂਅਤੇ ਡਾਿਟਰ ਉਨ੍ਾ ਂਪ੍ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਦਆਲੂ ਸਨ, ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਰੋਿਾ ਂਨੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿੀਤੀ। ਿੁਝ 
ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਫਰ ਠੀਿ ਹਰੋ ਗਏ।”



“ਮੈਂ ਕਿਮ ਦਾ ਦਰੋਸਤ ਹਾ,ਂ” ਇਿ ਹਰੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਨੂੰ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰੋਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਹਟੇ - ਹਾਲਾਕਂਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਿੇਖ ਨਹੀਂ  ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਿਦੇ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਿਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 
ਖੁਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਫਰ ਇਿੱਠੇ ਖੇਡ ਸਿਦੇ ਹਾ!ਂ”

“ਿਈ ਿਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਜਰੋ ਅਸੀਂ ਦਰੋਸਤ ਿਜੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ ਂਉਹ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਨਾ ਹੈ,” ਏਰੀਓ 
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਭਾਿੇਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹਣਾ ਪਿੇ।”



“ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ” ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਅਤੇ ਇੱਿ ਕਦਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸਿਾਗਂੇ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਸਿੂਲ ਜਾਿਾਗਂੇ ਕਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਿਰਦੇ ਸੀ,” ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਅਲਕਿਦਾ ਿਕਹਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਾਅਦਾ ਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਿੱਠੇ ਐੱਡਿੈਂਚਰ ਨੂੰ 
ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱੁਲਣਗੇ।

ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹਰੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇਦ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਿੇਖ ਸਿਣ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਹਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਿੀਤਾ ਕਿ ਕਿਮ ਦੇ ਦਰੋਸਤ ਨੇ ਿੀ ਕਿਹਾ 
ਸੀ। ਬੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਪਆਰ ਿਰਨਾ ਬੰਦ ਿਰ ਕਦਓ।



ਏਰੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਕਰਆ ਂਨੂੰ ਿਾਪਸ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂ
ਕਿੱਚ ਛੱਡ ਕਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਸਾਰਾ ਦੇ 
ਸੌਂਣ ਦਾ ਇਤੰਜਾਰ ਿੀਤਾ।

“ਿੀ ਅਸੀਂ ਿੱਲ੍ ਿੀ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾ?ਂ”, 
ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਕਛਆ।

“ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਸਮਾ ਂਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਰਹਰੋ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਾਡੀ ਿਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਰੋਿੇ ਅਤੇ 
ਘਰ ਰਕਹ ਿੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹਰੋ। ਮੈਂ ਿਦੇ 
ਿੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਰੋਿਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੋ 
ਸਿਦੇ ਹਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤੇ 
ਜਾਿਰੋਗੇ।”

“ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ ਹੋਂ” ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਕਜਹੇ ਕਿਹਾ।

“ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰਰੋ ਹਰੋ, ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਕਰਆ ਂ
ਲਈ ਹੀਰਰੋ ਹਰੋ ਕਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਆਰ ਿਰਦੇ ਹਨ,” 
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।



ਸਾਰਾ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਜਾਗੀ, ਏਰੀਓ 
ਚਲਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਥਾ ਂਤੇ ਗਈ, ਕਫਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਭ ਦੀ 
ਇੱਿ ਡਰਾਇਗੰ ਬਣਾਈ ਜਰੋ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਿੈਂਚਰ ‘ਤੇ 
ਿੇਖੀ ਅਤੇ ਕਸੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਡਰਾਇਗੰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਿਰੋਲ ਦੌੜ ਗਈ।

“ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਰੋਿਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ ਮਾ,ਂ” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐੱਡਿੈਂਚਰ ‘ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰਰੋਜ ਨੂੰ ਕਮਲੀ!”

“ਓ ਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈਂ!”, ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇੱਥੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰਰੋਜ ਹਨ ਜਰੋ ਲਰੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰੋਰਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਸਾਨਦਾਰ ਡਾਿਟਰ ਅਤੇ 
ਨਰਸਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਦਿਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਹੀਰਰੋ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਾ,ਂ ਹਰ ਕਦਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਹੀਰਰੋ 
ਤੁਸੀਂ ਹਰੋ।”


