నువ్వు నా హీరో
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“నువ్వు నా హీరో” - పుస్త క ప్రచురణ ప్రక్రియ
ఈ పుస్త కం Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in
Emergency Settings (IASC MHPSS RG) వారిచే అభివృద్ది చేయబడింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు IASC MHPSS RG సభ్య సంస్థ ల యొక్క
అంతర్జాతీయ, జాతీయ మరియు ప్రాంతీయ నిపుణులు మద్ద తు ఇవ్వడం జరిగింది. అదనంగా 104 దేశాలలోని తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులు,
ఉపాధ్యాయులు మరియు పిల్ల ల మద్ద తు కూడా స్వీకరించబడింది. COVID-19 వ్యాప్తి నేపథ్యంలో చిన్నారుల మానసిక ఆరోగ్యం మరియు
మానసిక సామాజిక అవసరాలు అంచనా వేయడానికి అంతర్జాతీయంగా, అరబిక్, ఆంగ్లం, ఇటాలీన్, ఫ్రెంచ్
మరియు స్పానిష్ భాషల యందు ఒక సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. సర్వే ఫలితాల ఆధారంగా, కథ ద్వారా పరిష్కరించాల్సిన అంశాల
ఫ్రేమ్వర్క్ అభివృద్ధి చేయబడింది. COVID-19 బారిన పడిన అనేక దేశాల్లో ని పిల్ల లతో ఈ పుస్త కాన్ని పంచుకున్నారు. పిల్ల లు, తల్లి దండ్రులు
మరియు సంరక్షకుల నుండి వచ్చిన అభిప్రాయలు కథను సమీక్షించడానికి మరియు నవీకరించడానికి ఉపయోగించబడింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,700 మంది పిల్ల లు, తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులు మరియు ఉపాధ్యాయులు COVID-19 మహమ్మారిని ఎలా
ఎదుర్కొంటున్నారో అనే విషయాలు మాతో పంచుకోవడానికి అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించారు. మా సర్వేలను పూర్తి చేసి, ఈ కథను
ప్రభావితం చేసినందుకు ఈ పిల్ల లు, వారి తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు మా ధన్యవాదాలు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా
పిల్ల ల కోసం మరియు పిల్ల లచే అభివృద్ధి చేసిన కథ.
ఈ కథకు స్క్రిప్ట్ మరియు చిత్రీకరణలు Helen Patuck చే చేయబడినవి గా IASC MHPSS RG గుర్తిసతుంది
్ .
తెలుగు అనువాదం: తులసీ రామ రెడ్డి . సమీక్షకులు: వాణి వెంపరాల, రాకేష్ నేత వాడ్నల. ఈ అనువాద ప్రక్రియ Inter Agencey Standing
Committe (IASC) వారి ప్రమేయం లేకుండా జరిగింది. ఈ అనువాదం విజయ్ శంకర్ బాలకృష్ణ న్ సౌజన్యంతో, ‘ Indian Scientists’
Response to COVID-19’ అనే స్వచ్ఛంద సమూహం ద్వారా జరిగింది.
ఈ ప్రచురణ 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) లైసెన్స్ క్రింద ప్రచురింపబడింది. ఈ లైసెన్స్ నిబంధనల ప్రకారం, పనిని సముచితంగా
ఉదహరించినట్ల యితే, మీరు వాణిజ్యేతర ప్రయోజనాల కోసం ఈ పనిని పునరుత్పత్తి చేయవచ్చు, అనువదించవచ్చు మరియు స్వీకరించవచ్చు.

ఈ భాషాంతరమును విజయ్ శంకర్ బాలకృష్ణ న్ సహకారంతో అనువాదం చేయబడినది Indian Scientists’ Response to
COVID-19 ద్వారా

పరిచయం
“నువ్వు నా హీరో”, ప్రపంచవ్యాప్తంగా COVID-19 మహమ్మారి బారిన పడిన పిల్ల ల కోసం రాసిన పుస్త కం. ఈ పుస్త కాన్ని తల్లి దండ్రులు, సంరక్షకులు
లేదా ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలోనే చదివించాలి అని మా మనవి.
పెద్ద ల పర్యవేక్షణ లేకుండా పిల్ల లు స్వతంత్రంగా ఈ పుస్త కాన్ని చదవడం మేము ప్రోత్సహించము. “Actions for Heroes” (త్వరలో
ప్రచురింపబడును) అనే మార్గ దర్శని, COVID-19 కు సంబంధించిన విషయాలను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది. అది పిల్ల లకు COVID-19
తో ముడిపడి ఉన్న భావాలు ఇంకా భావోద్వేగాలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. అదేవిధంగా ఆ పుస్త కంలో పిల్ల లు చేయవలసిన
అనుబంధ కార్యకలాపాలు కూడా ఉంటాయి.

అనువాదాలు
అరబిక్, చైనీస్, ఫ్రెంచ్, రష్యన్ మరియు స్పానిష్ భాషలలోకి అనువాద ప్రక్రియని Reference Group సమన్వయం
చేస్తుంది. ఇతర భాషలలో అనువాదాల సమన్వయం కోసం IASC Reference Group for Mental Health and
Psychosocial Support (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) ని సంప్రదించండి. పూర్తయిన అన్ని
అనువాదాలు IASC Reference Group వెబ్సైట్లో ఉంచబడతాయి. మీరు ఈ పనిని లేదా దీని అనువాదం లేదా
దీని అనుసరణ సృష్టించినట్ల యితే, దయచేసి క్రింద వాటిని గమనించండి:
• మీ లోగోను (లేదా నిధుల ఏజెన్సీ యొక్క లోగోను) ఉత్పత్తి కి జోడించడానికి మీకు అనుమతి లేదు.
• అనుసరణ విషయంలో (అనగా, టెక్స్ట్ లేదా చిత్రా లలో మార్పులు), IASC లోగో వాడకం అనుమతించబడదు. ఈ
పని యొక్క ఎటువంటి వాడకంలో, ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ ను గాని, వాటి తాలూకు ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను గాని
IASC ఆమోదిస్తున్నట్లు సూచనలు ఉండకూడదు.
• మీరు మీ అనువాదం లేదా అనుసరణకు సమానమైన క్రియేటివ్ కామన్స్ లైసెన్స్ క్రింద లైసెన్స్ ఇవ్వాలి. CC BYNC-SA 4.0 లేదా 3.0 సూచించబడింది. అనుకూల లైసెన్స్ల జాబితా ఇది: https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• మీరు అనువాద భాషలో ఈ క్రింది నిరాకరణను జోడించాలి: “ఈ అనువాదం / అనుసరణను Inter-Agency
Standing Committee (IASC) సృష్టించలేదు. ఈ అనువాదం యొక్క కంటెంట్ లేదా ఖచ్చితత్వానికి IASC
బాధ్యత వహించదు.
అసలు ఇంగ్లీష్ ఎడిషన్:
“Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition.”

సారాకు తన తల్లి ఒక హీరో. ఎందుకంటే, ఆమె ఒక మంచి
అమ్మే కాదు ప్రపంచంలో కెల్లా ఒక ఉత్త మ శాస్త్రవేత్త కూడా!
అటువంటి, సారా యొక్క తల్లి కూడా కరోనాకు నివారణ
కనుగొన లేక పోయారు.
“చూడడానికి COVID-19 ఎలా ఉంటుంది, అమ్మా?” అని
సారా తన తల్లి ని అడిగింది.
“COVID-19, లేదా కరోనావైరస్, మన కంటికి కనబడనంత
చిన్నది, కాబట్టీ మనం చూడలేము, ” అని ఆమె తల్లి
చెప్పింది.”కానీ అది అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి దగ్గు మరియు
తుమ్ముల ద్వారా ఇతరులకు సంక్రమిస్తుంది. అలాగే వారు
చుట్టుపక్కల వస్తువులను లేదా వ్యక్తులను తాకినప్పుడు కూడా
సంక్రమిస్తుంది. దీని ద్వారా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి జ్వరం
వస్తుంది, దగ్గు మరియు శ్వాస తీసుకోవడంలో కొంత ఇబ్బంది
కూడా కలుగుతుంది. ”
“అంటే మనము దానిని చూడలేము కాబట్టి, దానితో
పోరాడలేమా?” అడిగింది సారా.
“మనము దానితో తప్పకుండా పోరాడవచ్చు,” అంది సారా
తల్లి .
“అందుకే మీరు సురక్షితంగా ఉండటం నాకు చాలా అవసరం,
సారా. ఈ వైరస్ అనేక మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది, ప్రతి
ఒక్కరూ దీనిని ఎదుర్కొనేందుకు సహాయపడాలి. ప్రత్యేకంగా
పిల్ల లు కూడా చాలా సహాయం చేయగలరు.
మా అందరికోసం నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలి.
నువ్వు నా హీరో అవ్వాల్సిన అవసరం
ఉంది. “

ఆ రోజు రాత్రి సారా మంచం మీద పడుకుని తన గురించి ఎంత
ఆలోచించినా తాను ఒక హీరోలా అనిపించలేదు. ఆమె కలత
చెందింది. ఆమెకు పాఠశాలకి వెళ్లాలని అనిపించింది, కాని అది
మూసివేయబడింది. తన స్నేహితులను చూడాలని కోరుకుంది,
కాని అది సురక్షితం కాదు. కరోనావైరస్ తన ప్రపంచాన్ని
భయపెట్ట డం మానేయాలని సారా గాఢంగా కోరుకుంది.
“హీరోలకు సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి” ఆమె తనలో తాను
అనుకుంటూ, నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది.
“కానీ, నా దగ్గ ర ఏమి ఉంది?”
అకస్మాత్తుగా ఓ చిన్న స్వరం చీకటిలో ఆమె పేరు పిలవసాగింది.
“ఎవరక్కడ?” సారా నెమ్మదిగా తిరిగి అడిగింది. “నువ్వు
హీరోగా ఉండటానికి ఏమి కావాలి, సారా?” ఆ స్వరం ఆమెను
అడిగింది.
“ప్రపంచంలోని పిల్ల లందరికీ తమను తాము ఎలా
రక్షించుకోవాలో చెప్పడానికి నాకు ఒక మార్గం కావాలి, తద్వారా
వారు అందరినీ రక్షించగలరు ...” అంది సారా.
“సరే, దానికోసం నీకు నేను ఏ విధంగా సహకరించాలి?” ఆ
నిరాకార స్వరం అడిగింది.
“నాకు ఎగరగలిగేది ఒకటి కావాలి ... అది పెద్ద గొంతుతో
ఉండాలి ... ఇంకా నాకు సహాయపడగలగాలి!”
అప్పుడు,హూష్ అనే శబ్దంతో, అద్భుతమైనదేదో ఒకటి ఆ
వెన్నెల రాత్రిలోకి అడుగుపెట్టింది ...

“నువ్వు ఎవరు?” అని సారా ఉద్వేగంగా అడిగింది.
“నేను అరియో,” అతను బదులిచ్చాడు.
“నేను ఇంతకు ముందెప్పుడూ ఒక అరియోను
చూడలేదు” అంది సారా.
“నేను ఎప్పుడూ ఇక్కడే ఉంటాను” అని అరియో
చెప్పాడు.
“నేను నీ హృదయం నుండే వచ్చాను.”
“అంటే నువ్వు నాతో ఉన్నంతకాలం నేను
ప్రపంచంలోని పిల్ల లందరికీ కరోనావైరస్ గురించి
చెప్పగలనన్నమాట !” ఉత్సాహంగా అంది సారా
“అంటే నేను ఒక హీరో కాగలనన్నమాట! కానీ
అరియో ఒక్క నిముషం, మన చుట్టూ అంతా
కరోనావైరస్ ఉండగా, ప్రయాణించడం సురక్షితమే
అంటావా? ”
“నువ్వు నాతో ఉన్నంత వరకు, మనం కలిసే
ఉన్నంతవరకు నీకు ఏ హానీ కలుగదు.” అన్నాడు
అరియో .

అది వినగానే సారా అరియో వీపు పైన ఛెంగున ఎక్కి , వారిద్ద రూ కలిసి ఆమె పడకగది
కిటికీ గుండా, ఆ రాత్రి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లారు. వారు నక్షత్రా ల వైపు ఎగిరి చంద్రుడికి
హలో కూడా చెప్పారు

సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగానే, పిరమిడ్లు ఉన్న
ఓ సుందరమైన ఎడారిలో వారిద్ద రూ దిగారు.
అక్కడ కొంతమంది పిల్ల లు ఒక చిన్న గుంపులో
ఆడుకుంటున్నారు. ఆ పిల్ల లు సారా, అరియోను
చూడగానే చేతులు ఊపుతూ ఆనందంగా అరిచారు .
“స్వాగతం, నేను సలీం!” అబ్బాయిలలో ఒకతను
అరిచాడు. “మీరు ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నారు?
క్షమించండి, మేము దగ్గ రకు రాలేము, మేము కనీసం
ఒక మీటర్ దూరంలో ఉండాలి! ”
“అందుకే మేము ఇక్కడే ఉన్నాము!” సారా తిరిగి
చెప్పింది.
“నేను సారా, ఇతను అరియో. పిల్ల లు తమ
పొరుగువారిని, స్నేహితులను, తల్లి దండ్రులను మరియు
తాతామామ్మలను కరోనావైరస్ నుండి సురక్షితంగా
ఉంచగలరని మీకు తెలుసా? మనమందరం… ” “
సబ్బు మరియు నీటితో చేతులు కడుక్కోవాలి! ”
సలీం చిరునవ్వుతో అన్నాడు. “మాకు తెలుసు సారా.
మేము అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు దగ్గు వస్తే మోచేయి
అడ్డుపెట్టుకుంటాం - మరియు మేము కరచాలనం చేసే
బదులు గాలి లో చేతులు ఊపుతాము. మేము లోపల
ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తా ము, కాని మేము చాలా రద్దీగా
ఉండే నగరంలో నివసిస్తున్నాము… అందరూ ఇంట్లోనే
ఉండడంలేదు. ” “హ్మ్, ఆ విషయంలో
నేను సహాయం చేయగలను,” అన్నాడు
అరియో. “వారు కరోనావైరస్ చూడలేరు, కానీ ... వారు
నన్ను చూడగలరు! నా మీదకు ఎక్కండి, కానీ దయచేసి
నా రెక్కల రెండు వైపులా కూర్చోండి - అవి కనీసం ఒక
మీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి! ”

అరియో తన రెండు రెక్కలపై సలీం
మరియు సారాతో కలిసి ఆకాశంలోకి
ఎగిరిపోయాడు. అతను నగరం
అంతటా ఎగురుతూ గర్జించి పాడటం
ప్రారంభించాడు! సలీం వీధుల్లో ని
పిల్ల లతో ఇలా అరిచాడు:
“వెళ్లండి, మీ కుటుంబాలకు
చెప్పండి, మనం ఇంటి లోపలే
సురక్షితంగా ఉంటాము! ఇంట్లో
ఉండడం ద్వారా మనం ఒకరినొకరు
బాగా సంరక్షించుకోవచ్చు! ”
ప్రజలు తాము చూసిన దృశ్యానికి
ఆశ్చర్యపోయారు. వారు మద్ద తుగా
చేతులు ఊపుతూ తమ ఇళ్ల లోకి
వెళ్ల డానికి అంగీకరించారు.

అరియో ఆకాశంలోకి రివ్వున
పైకి ఎగిరాడు. దాంతో సలీం
ఆనందంగా అరిచాడు. అక్కడ
మేఘాలలో ఎగురుతున్న ఒక
విమానం లోని ప్రయాణికులు వారి
వైపు సంభ్రమాశ్చర్యంతో చూశారు.
“ప్రజలు తొందరలోనే
ప్రయాణాలన్ని ఆపివేయవలసి
ఉంటుంది, కనీసం కొద్ది కాలానికైనా
“ అన్నాడు సలీం.
“ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతటా
సరిహద్దులను మూసివేస్తున్నారు.
మనమందరం మనం ఉన్న
చోటే, మనం ఇష్ట పడే వ్యక్తులతో
మాత్రమే ఉండాలి.”
“పరిస్థితులు చాలా మారినట్లు
అనిపిస్తుంది” అంది సారా.
“తలచుకుంటే, కొన్ని సార్లు భయంగా
ఉంటుంది నాకు.”
“పరిస్థితులు మారుతున్నప్పుడు భయానకంగా మరియు
గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు, సారా,” అన్నాడు అరియో .
“నాకు భయంగా ఉన్నప్పుడు, చాలా నెమ్మదిగా ఊపిరి లోపలికి
పీల్చుకుంటాను - తరువాత అగ్ని లాంటి శ్వాసను విడుస్తా ను!”
అంటూనే అరియో తన శ్వాస ద్వారా ఒక భారీ
అగ్నిగోళాన్ని బయటకు విడిచాడు!
“మీకు భయంగా ఉన్నప్పుడు శాంతి కోసం మీరు ఏమి
చేస్తా రు?” అరియో వారిని అడిగాడు.

“నాకు సురక్షిత భావం కలిగించే వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించడం అంటే
నాకు ఇష్టం” అని సారా అన్నది.
“నేను కూడా అలానే ఆలోచిస్తా ను, నా తాతామామ్మల తో ఉన్నప్పుడు
కలిగేంత సురక్షిత భావం ఎవరు కలుగచేస్తా రో వారందరి గురించి
ఆలోచిస్తా ను నేను “ అన్నాడు సలీం. “వాళ్లు లేకపోవటం నాకు బాగా
వెలితిగా ఉంది. నేను వారిని కౌగిలించుకోలేను, అలా చేస్తే. నేను వారికి
కరోనావైరస్ వ్యాపించగలను. మేము సాధారణంగా ప్రతి వారాంతంలో
వారిని కలుస్తా ము, కానీ ఇప్పుడు కుదరదు. ఎందుకంటే మేము వారిని
సురక్షితంగా ఉంచాలి. ”
“నువ్వు వారికి కాల్ చేయగలవా?” సారా తన స్నేహితుడిని అడిగింది.
“ఓ తప్పకుండా !” అన్నాడు సలీం. “వారు నాకు రోజూ కాల్ చేస్తా రు,
మేము ఇంట్లో చేస్తున్న అన్ని పనుల గురించి వారికి చెప్తాము. అది
నాకు, వాళ్ల కి ఒక మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది”
“మనం ప్రేమించే వ్యక్తులను మనం చూడలేకపోతే, వారి లేని
వెలతి బాగా తెలుస్తుంది, అది సహజం” అన్నాడు అరియో. “ఆలా
అనిపించటం వారి పట్ల మనుకున్న అపారమైన ప్రేమను తెలుపుతుంది.
అవునూ, మీలాంటి ఇతర హీరోలను కలిస్తే బావుంటుందని మీకు
అనిపిస్తోందా? ”
“తప్పకుండా, తప్పకుండా !” అంటూ సారా మరియు సలీం హుషారుగా
అరిచారు.
“అద్భుతం! నాకు సాషా అనే ఒక స్నేహితురాలుంది, ఆమెకు చాలా
ప్రత్యేకమైన సూపర్ పవర్ ఉంది” అన్నాడు అరియో. “ఆమెను
కలుద్దాము, పదండి వెళ్దాం!”

అలా వారు ఆకాశంలో నుంచి క్రిందికి దిగి ఒక చిన్న గ్రామం
దగ్గ ర చేరుకున్నారు. అక్కడ ఒక అమ్మాయి తన ఇంటి బయట
పువ్వులు కోస్తూ ఉంది. అరియో మరియు అతని రెక్కలపై
కూర్చున్న పిల్ల లను చూసిన ఆమె ఫక్కున నవ్వింది.
“అరియో!” ఆనందంతో ఆమె అరిచింది. “మనందరి మధ్య
కనీసం ఒక మీటర్ దూరం ఉండాలి. కాబట్టి నేను మీకు
ఇక్కణ్నుంచే ప్రేమతో ఒక ఆలింగనాన్ని పంపుతున్నాను!
అయినా మీరందరూ ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నారు? ”
“”సాషా, మీ మాటలలోనే మీరు పంపించిన ప్రేమని
అనుభవించాను” అన్నాడు అరియో. “భౌతికంగా దూరంగా
ఉన్నా, మనం ఇతరుల పై శ్రద్ధ కానీ, ప్రేమ కానీ చూపించడానికి
మన మాటలను ఇలా ఉపయోగించుకోగలగడం తలుచుకుంటే
నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. నీ సూపర్ పవర్ గురించి
నా స్నేహితులు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ”
“నా సూపర్ పవర్ ఏమిటి?” ఆశ్చర్యంగా అంది సాషా.
“మీ కుటుంబంలో ఒకరు అనారోగ్యానికి గురైనప్పటి నుంచీ,
మీరు కరోనావైరస్ను మరెవరికి సంక్రమించకుండా ఉండడానికి
మీరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు చూడు? ఆ సూపర్ పవర్!
“ అన్నాడు అరియో.
“ఓ అదా! కరోనా వచ్చిన నా తండ్రి పూర్తిగా కోలుకొనేవరకు తన
పడకగదిలోనే ఉంటాడు” అంది సాషా.

“కానీ అది అంత కష్ట మేమీ కాదు! మేము ఆటలు ఆడతాము, వంట
చేస్తా ము, మా పెరట్లో సమయం గడిపుతూ కలిసి భోజనాలు కూడా
చేస్తా ము. నేను నా సోదరులు మా కాలి బొటని వేళ్ళను తాకిస్తూ
డాన్స్ చేస్తా ము. నేను పాఠశాలకు వెళ్లట్లేదు అని అప్పుడప్పుడు
బాధగా ఉంటుంది. అది మరిచిపోవటానికి, మేము పుస్త కాలు
చదువుతూ నేర్చుకోవడం కొనసాగిస్తున్నాము. మొదట్లో ఇంట్లోనే
ఉండడం విచిత్రంగా అనిపించెది కానీ రాను రాను అలవాటై ఇప్పుడు
మాములుగా అనిపిస్తోంది. ”
“అవును, అది అంత సులభమైన విషయం కాదు, సాషా,” అరియో
చెప్పాడు. “మీరు కష్ట మైనా సరే ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉన్న సమయాన్ని
మీ ప్రియమైనవారితో కలిసి ఆనందంగా ఎలా ఉండాలో అని చక్కటి
మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. అందుకే మీరు నా హీరో! ”
“మీరు మీ కుటుంబంతో అప్పుడప్పుడు గొడవపడుతుంటారా?”
అడిగాడు సలీం.
“అవును, మేము కొన్నిసార్లు గొడవపడతాము,” సాషా అంది. “అందుకే
అదనపు ఓపికతో, అదనపు అవగాహనతో ఉండాలి ఇప్పుడు. అది
కాకుండా, అవతలి వారిని క్షమించమని కోరడానికి ఎక్కువ సమయం
తీసుకోకూడదు. అది అసలైన సూపర్ పవర్, ఎందుకంటే అది మనల్నే
కాదు, మన వాళ్ళను కూడా ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తుంది. కానీ నాకు
అప్పుడప్పుడూ ఏకాంత సమయం కావాలి. నాకు హాయిగా ఒక్కదాన్నే
డ్యాన్స్ చేయటం ఇంకా పాటలు పాడటం అంటే చాలా ఇష్టం!
కొన్నిసార్లు నేను నా స్నేహితులకు ఏకాంతంగా కాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు
…”
“అయితే, అరియో, ఇంటి నుండి దూరంగా ఉంటున్న లేదా
ఇల్లు లేని వ్యక్తుల సంగతేంటి?”
అడిగింది సారా. “ఇది గొప్ప ప్రశ్న, సారా,” అరియో
అన్నాడు. “పద వెళ్లి తెలుసుకుందాం.”

వారు సాషాకు వీడ్కోలు చెప్పి మరోసారి బయలుదేరారు. చుట్టూ సముద్రం ఉన్న
ఒక ద్వీపంలో అడుగుపెట్ట గానే గాలి వేడెక్కింది.

అక్కడ వారు ప్రజలతో కిక్కిరిసిన శిబిరాన్ని చూశారు. ఒక
అమ్మాయి వారిని చూసి దూరం నుంచే చేయి ఊపింది.
“హాయ్ అరియో, మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూడటం నాకు చాలా
సంతోషంగా ఉంది!” అంది ఆమె. “మేము కనీసం ఒక
మీటర్ దూరంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము, కాబట్టి
నేను ఇక్కడ నుంచే మీతో మాట్లా డతాను. నేను మీ
స్నేహితులను కలవాలనుకుంటున్నాను! నా పేరు లీలా. ”
“హాయ్ లీలా! నేను సారా, ఇతను సలీం, ”సారా తిరిగి
చెప్పింది. “మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కరోనావైరస్ నుండి
మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు
అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఏమేం చేస్తున్నారు? ”
“మేము సబ్బు మరియు నీటితో మా చేతులు
కడుగుతున్నాము!” లీలా తిరిగి చెప్పింది.
“మీరు కూడా దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీ మోచేయి
అడ్డుపెడుతున్నారా?” అడిగాడు సలీం.
“అది ఎలా చేయాలో మీరు చూపించగలరా?” లీలా తిరిగి
అడిగింది. సలీం వారికి చూపించాడు.
“మనమందరం ధైర్యంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము,
కాని నేను ఏదో విషయం గురించి ఆందోళన
చెందుతున్నాను” అని లీలా చెప్పింది. “నేను మీతో
దాని గురించి మాట్లా డవచ్చా? ఎవరో అనారోగ్యంతో
చనిపోయారని నేను విన్నాను, దాంతో నాకు చాలా
భయంవేసింది. కరోనావైరస్ నుండి ప్రజలు చనిపోతారనేది
నిజమేనా? ”

అరియో ఒక పెద్ద నిట్టూ ర్పు ఊపిరి పీల్చుకుని తన అపారమైన
అడుగుభాగం పైన కూర్చున్నాడు.
“అవును, బుల్లి హీరోలు, ఇది విచిత్రమైన విషయమే!” అన్నాడు అరియో
. “కొంతమందికి అస్సలు అనారోగ్యం అనిపించదు, కాని మరి కొంతమంది
చాలా అనారోగ్యంగా ఉండవచ్చు, ఇంకొందరు మరణించవచ్చు కూడా!
అందువల్ల మనమందరం ముఖ్యంగా వృద్ధులతో లేదా ఇతర అనారోగ్యాల
తో బాధపడుతున్న వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వారు
అనారోగ్యానికి గురి అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు మనం
చాలా భయపడుతున్నప్పుడు లేదా సురక్షితంగా లేమని భావిస్తున్నప్పుడు,
మన మనస్సులలో సురక్షితమైన స్థ లాన్ని ఊహించుకోవడం కొంత
ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మీరు దీన్ని నాతో కలసి ప్రయత్నిస్తారా? ”
వారందరూ సరే అన్నారు. దాంతో అరియో పిల్ల లందరిని కళ్ళు మూసుకుని,
వాళ్లు సురక్షితంగా భావించే ఒక స్థ లాన్ని ఊహించుకోమని కోరాడు.
“ఒక మంచి జ్ఞాపకం మీద కానీ, మీరు గతంలో సురక్షితాన్ని అనుభవించిన
సమయం మీద కానీ దృష్టి పెట్టండి “ అన్నాడు అరియో.
అరియో వారిని ఆ ఊహించుకున్న ప్రదేశంలో ఏమి చూడగలుగుతున్నరో ,
ఏమి అనుభూతి చెందుతున్నారో ఇంకా ఏమి వాసన చూడగలుగుతున్నారో
అని అడిగాడు. తమ సురక్షిత ప్రదేశంలోకి ఆహ్వానించాలనుకుంటున్న
ప్రత్యేకత వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా అని, ఉంటె వాళ్ల తో ఏ విషయాల
గురిoచి మాట్లా డదలుచుకున్నారో అని కూడా అడిగాడు.
“మీకు విచారంగా కానీ భయంగా కానీ అనిపించినప్పుడు మీరు
ఊహించుకున్న ఈ సురక్షిత ప్రదేశానికి పదె పదే వెళ్ల వచ్చు!” అన్నాడు
అరియో. “ఇది మీ యొక్క సూపర్ పవర్! మీరు దీన్ని మీ స్నేహితులుతో
పాటు మీ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా పంచుకోవచ్చు. నేను, నాతో పాటు
ఎంతో మంది మీ గురించి సర్వదా ఆలోచిస్తూ నే ఉన్నామని గుర్తుంచుకోండి.
అది కూడా మీకు సహాయపడుతుంది.”

“మనమందరం ఒకరినొకరు చూసుకోవచ్చు” అంది లీలా.
“అది నిజం, లీలా,” అరియో అన్నాడు. “మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఒకరినొకరు చూసుకోవచ్చు. మా చివరి ప్రయాణంలో మీరు మాతో
రావాలనుకుంటున్నారా? ”
అరియో మరియు తన కొత్త స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణించాలని లీలా నిర్ణయించుకుంది. లీలా వారితో చేరినందుకు సారా ఆనందంగా ఉంది,
ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఒకరికి ఒకరు మద్ద తుగా, ఇంకా తోడుగా ఉండాలని ఆమెకి తెలుసు. మాటలు లేకుండా వారందరు నిశ్శబ్దంగా
ఎగిరిపోయినా, తన కొత్త స్నేహితులు తన గురించి చాలా శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని లీలాకు తెలుసు.

కొద్ది సేపటి తరువాత,మంచు పర్వతాలు నెమ్మదిగా
వాళ్ల దృష్టికి వచ్చాయి. అరియో ఒక చిన్న ఊళ్లోకి
దిగాడు. కొంతమంది పిల్ల లు అక్కడ ఉన్న ఒక
చిన్న కాలువ ప్రక్కన ఆడుతున్నారు.
“అరియో!” వారిలో ఒకరు అతనితో చేయి ఊపుతూ
అరిచారు.
“హలో, కిమ్,” అరియో అన్నాడు. “కరోనావైరస్ కలిగి
తిరిగి నయం అయిన నా స్నేహితులను మీరంతా
కలవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.
“కరోనావైరస్ ఎలా ఉండింది?” అడిగాడు సలీం.
“ఎప్పుడూ దగ్గుతూనే ఉండేవాడిని; ఇంకా కొన్నిసార్లు
చాలా వేడిగా కూడా అనిపించేది.
చాల అలసటతో ఉంటూ, కొన్ని రోజులు ఏమీ
ఆడటానికి కూడా ఇష్ట పడేవాడిని కాదు” అన్నాడు
కిమ్. “అప్పుడు నేను గంటలకొద్ది నిద్రపోయేవాడిని, నా
కుటుంబం కూడా నన్ను బాగా చూసుకుంది. కొన్ని సార్లు,
మా తల్లి దండ్రులు మరియు తాతమామ్మలు నాకోసం
ఆసుపత్రికి వెళ్ల వలసి వచ్చింది. నర్సులు మరియు
వైద్యులు వారితో చాలా దయతో ఉండేవారు. మా
సంఘంలోని వ్యక్తులు కూడా మాకు ఇంట్లో సహాయం
చేశారు. కొన్ని వారాల తరువాత, మేము మళ్ళీ బాగానే
ఉన్నాము. ”

“నేను కిమ్ స్నేహితుడను” అని ఇతర పిల్ల లో ఒకతడు చెప్పాడు. కిమ్కు కరోనావైరస్ ఉన్నంత మాత్రా న, మా
మధ్య స్నేహం ఆగిపోలేదు - నేను అతనిని చూడలేక పోయినప్పటికీ కూడా! నేను అతని గురించి పట్టించుకోవడం
ఎప్పుడూ మాన లేదు; ఇలా మేము మళ్ళీ కలిసి ఆడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది! ”
“కొన్నిసార్లు స్నేహితులుగా మనం చేయగలిగే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఒకరినొకరు రక్షించుకోవడం” అని
అరియో చెప్పాడు. “దాని కోసం కొంతకాలం ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చినా, ఓర్చుకోవాలి.”

“ఇవన్నీ మనం ఒకరికోసం ఒకరు చేసుకోవచ్చు
“ అంది లీలా. “ఆలా చేస్తే, ఒక రోజు మనమంతా మళ్లీ కలిసి ఆడుకోగలం, మునపటి లా తిరిగి పాఠశాలకు వెళ్ల గలం” అన్నాడు సలీం.
సారా కి ఇంటికి వెళ్లే సమయం వచ్చింది; తన కొత్త స్నేహితులకు వీడ్కోలు చెప్పాల్సిందే. తాము కలిసి చేసిన సాహసాలను ఎన్నటికీ మరచిపోమని
ఒకరికొకరు వాగ్దానాలు చేసుకున్నరు.
వీడ్కోలు తరువాత, ఒకరినొకరు కొంతకాలం వరకు చూడలేకపోవచ్చని సారా బాధపడింది. కానీ, ఆమెకు కిమ్ స్నేహితుడు చెప్పిన విషయo గుర్తుకు
వచ్చి కొంత ఉపశమనంగా అనిపించింది. వ్యక్తులను చూడలేనంత మాత్రా న్న మనం వారిని ప్రేమించడం మానేస్తా మని అర్ధం కాదు

అరియో వారందరినీ తిరిగి వారి ఇళ్ల వద్ద కు
దిగబెట్టా డు, అతను బయలుదేరే ముందు
సారా నిద్రపోయే వరకు వేచి ఉన్నాడు.
“మనం రేపు కూడా మళ్ళీ ఇలా
చెయొచ్చా?” సారా అతనిని అడిగింది.
“లేదు సారా, నువ్వు ఇప్పుడు మీ కుటుంబ
సభ్యులతో కలిసి ఉండవలసిన సమయం
వచ్చింది” అన్నాడు అరియో.
“మన కథ గుర్తుంచుకో. చేతులు
కడుక్కోవడం మరియు ఇంట్లో ఉండడం
ద్వారా నువ్వు ఇష్ట పడే వారిని సురక్షితంగా
ఉంచవచ్చు. నేను ఎప్పుడూ దూరంగా
లేను. నువ్వు నీ సురక్షిత ప్రదేశానికి
వెళ్ల నప్పుడు నేనెప్పుడూ నీతోనే ఉంటాను”
“నువ్వు నా హీరో,” ఆమె మెల్లి గా అంది.
“నువ్వు కూడా నా హీరో, సారా. నిన్ను
ప్రేమిస్తున్న వారందరికీ నువ్వు హీరోవే
”అని అన్నాడు.

సారా నిద్రలోకి జారుకుంది, మరుసటి రోజు
మేల్కొనేటప్పటికీ, అరియో అక్కడ నుంచి
వెళ్లి పోయాడు. దాంతో సారా అతనితో
మాట్లా డటానికి తన సురక్షితమైన ప్రదేశానికి వెళ్లి ,
వారు చూసిన ప్రదేశాలు మరియు వారి సాహసం
గురించి కబురులు చెప్పుకుంది. ఆ తరువాత
తన అనుభవాలన్నిటిని బొమ్మలుగా వేసింది. ఆ
బొమ్మలన్నిటినీ సేకరించి హుషారుగా సారా తన
తల్లి దగ్గ రకు పరిగెత్తుకు వెళ్లింది.
“అమ్మా, ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండటానికి
మేము అందరం సహాయపడతాము,” అంది.
“నా సాహసంలో నేను చాలా మంది హీరోలను
కలుసుకున్నాను!”
“ఓహ్ సారా, నువ్వు చెప్పింది నిజమే!” అని
అంది ఆమె తల్లి . “అద్భుతమైన వైద్యులు
మరియు నర్సుల మాదిరిగా కరోనావైరస్ నుండి
ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచే హీరోలు చాలా
మంది ఉన్నారు. కానీ మనమందరం ప్రతిరోజూ
హీరోలుగా ఉండగలమని తెలిసింది; కానీ
అమ్మ! నాకు అందరి కన్నా పెద్ద హీరో మాత్రం
ముమ్మాటికీ నువ్వే!”

