ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
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“ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ” ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ (IASC
MHPSS RG) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ IASC
MHPSS RG ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਾਲਵੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ,
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ IASC MHPSS RG ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਨ ਪਟੂਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ।
©IASC, 2020. ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ-ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ-ਸ਼ੇਅਰਅਲਾਇਕ 3.0 IGO ਲਾਇਸੈਂਸ (CC BY-NC-SA 3.0 IGO;
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣ ਪਛਾਣ
“ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ” ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
“ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ” ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। “ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼”
ਨਾਮਕ ਪੂਰਕ ਗਾਈਡ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ
ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ ਖ਼ੁਦ ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਾਂ
ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ IASC ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ (MHPSS) (mhpss.
refgroup@gmail.com) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ IASC ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ) ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਅਰਥਾਤ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ), IASC ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ IASC ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ
ਪਵੇਗਾ। CC BY-NC-SA 4.0 ਜਾਂ 3.0 ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ: https://
creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:““ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ/ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (IASC) ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IASC ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ/ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ “ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ: ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ
ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਲਾਇਸੈਂਸ: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਾ
ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।
“ਕੋਵਿਡ -19 ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਿਆ।
“ਕੋਵਿਡ -19, ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ,” ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਛਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
“ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਸਾਰਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸੇ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ। ਵਾਇਰਸ
ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ
ਬਣੋ।”

ਸਾਰਾ ਉਸ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
“ਹੀਰੋਜ਼ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ” ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?”
ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹਨੇ ਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ।
“ਕੌਣ ਹੈ?” ਸਾਰਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਵਾਪਸ ਬੋਲਿਆ।
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ?”, ਅਵਾਜ਼ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ
ਸਕਣ…” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ?”, ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ... ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ... ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ!”
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਇਆ...

“ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਮੈਂ ਏਰੀਓ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਰੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
“ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।”
“ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ... ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ!”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਮੈਂ
ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ! ਪਰ ਰੁਕੋ, ਏਰੀਓ, ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?”
“ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ
ਸਕਦਾ।”

ਸੋ ਸਾਰਾ ਨੇ ਏਰੀਓ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ
ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡਜ਼ ਨੇ ੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ
ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ
ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਏਰੀਓ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ।
“ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲੇਮ ਹਾਂ!”, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ
ਪਏਗਾ!”
“ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ!”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਏਰੀਓ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ…”
“ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਹਨ!”, ਸਲੇਮ ਨੇ
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਾਂ...ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।”
“ਹੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,” ਏਰੀਓ
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ,
ਪਰ... ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ - ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ!”

ਏਰੀਓ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਸਲੇਮ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਗਰਜਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ! ਸਲੇਮ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੀਕਿਆ:
“ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ
ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ”
ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਏਰੀਓ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਗਿਆ।
ਸਲੇਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਮਾਰੀ।
ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ।
ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਹੁਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।”
“ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ
ਹਨ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”
“ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ
ਹਾਂ!”
ਏਰੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ!
“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?”, ਏਰੀਓ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।

“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰੱਖਣਾ ਹੈ।”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?” ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਿਆ। “ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ!”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਮ ਹੈ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ
ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ?”
“ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ!” ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
“ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,” ਏਰੀਓ
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!”

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ
ਦੁਆਰਾ ਉਤਰੇ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਰੀਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ
ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ।
“ਏਰੀਓ!”, ਉਸਨੇ ਚੀਕਿਆ। “ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ
‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
“ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਫੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ,
ਸਾਸ਼ਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ।”
“ਮੇਰੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?”, ਸਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ,” ਸਾਸ਼ਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ।

“ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।”
“ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਸ਼ਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀਂ ਘਰ
ਵਿਚ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ!”
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ
ਪੁੱਛਿਆ।
“ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ,” ਸਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਬਰ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ
ਛੇਤੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੱਚਣਾ
ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਸਕਦੀ ਹਾਂ... ”
“ਪਰ, ਏਰੀਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?”, ਸਾਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਚਲੋ
ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ।”

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਜੋ
ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇਖਿਆ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਲਾਇਆ।
“ਹਾਇ ਏਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ!”, ਉਸਨੇ
ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੀਲਾ ਹੈ।”
“ਹਾਇ ਲੀਲਾ! ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਲੇਮ ਹੈ,” ਸਾਰਾ ਨੇ
ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। “ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ!” ਲੀਲਾ ਨੇ
ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਵਿਚ ਖੰਘਦੇ ਹੋ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ?”, ਲੀਲਾ ਨੇ ਵਾਪਸ
ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ,” ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?”

ਏਰੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ
ਗਿਆ।
“ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੀਰੋਜ਼, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਏਰੀਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਅਜਿਹੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੀ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੁੰਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਂ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
“ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ, ਲੀਲਾ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?”
ਲੀਲਾ ਨੇ ਏਰੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੀਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ, ਪਰ ਲੀਲਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਏਰੀਓ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ
ਦੁਆਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਏਰੀਓ!”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਬੋਲਿਆ।
“ਹੈਲੋ, ਕਿਮ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਅਤੇ
ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ।”
“ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?”, ਸਲੇਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ”ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦੇਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ।”

“ਮੈਂ ਕਿਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ,” ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਹਟੇ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!”
“ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਏਰੀਓ
ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।”

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ,” ਸਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਐੱਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।
ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀ। ਬੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਏਰੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ
ਸੌਂਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
“ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”,
ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
“ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ,” ਏਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਅਤੇ
ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਜਾਵੋਗੇ।”
“ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਹੋਂ” ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ।
“ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਲਈ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਾਰਾ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਗੀ, ਏਰੀਓ
ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਭ ਦੀ
ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ‘ਤੇ
ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਡਰਾਇੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਦੌੜ ਗਈ।
“ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐੱਡਵੈਂਚਰ ‘ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ!”
“ਓ ਸਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈਂ!”, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਨਰਸਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ।”

