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אימא של שרה היא הגיבורה שלה כי היא האימא 
והמדענית הטובה בעולם. אבל אפילו אימא של שרה לא 

יכולה למצוא תרופה לטיפול בנגיף הקורונה.

“איך נראה נגיף הקורונה?” שאלה שרה את אמה.

“COVID-19, או וירוס הקורונה הוא כה זעיר עד כדי כך 
שאיננו יכולים לראות אותו במו עינינו”, אמרה אמה. “אבל 
הווירוס מתפשט גם כתוצאה משיעולים והתעטשויות של 

אנשים חולים, וגם כשהם נוגעים באנשים או בדברים 
סביבם. לאנשים חולים יש חום ושיעול והם אפילו יכולים 

להתקשות בפעולה נשימתית.”
“אז אנחנו לא יכולים להילחם בזה כי אנחנו לא יכולים 

לראות את זה?” שאלה שרה.

“אנחנו יכולים להילחם בזה”, אמרה אמה. “זו הסיבה 
שאני צריכה שתהיי מוגנת, שרה. הנגיף משפיע על מגוון 

רב של אנשים, וכל אחד יכול לעזור להילחם בו. ילדים 
הם מיוחדים והם יכולים גם לעזור בזה. את צריכה להיות 

מוגנת למען לכולנו. אני צריכה שתהיי הגיבורה שלי.”



שרה שכבה במיטה באותו לילה ולא התחשק לה להיות גיבורה 
בכלל. היא חשה מוטרדת. היא רצתה ללכת לבית הספר אבל 

בית הספר שלה היה סגור. היא רצתה לראות את החברים 
שלה אבל זה לא היה בטוח. שרה רצתה שווירוס הקורונה 

יפסיק להפחיד את עולמה.

“לגיבורים יש כוחות על” היא אמרה לעצמה, בעודה עוצמת את 
עיניה. “מה לי יש?” 

לפתע שרה שמעה קול עדין לוחש את שמה בחֹוֶׁשך.

“מי שם?” לחשה שרה בחזרה. 

“מה את צריכה כדי להיות גיבורה, שרה?” שאל אותה הקול.

“אני צריכה דרך לספר לכל הילדים בעולם כיצד להגן על עצמם 
כדי שיוכלו להגן על כל השאר ... “ אמרה שרה.

“אז מה את צריכה שאהיה?” שאל הקול. 
“אני צריכה משהו שיכול לעוף ... משהו עם קול חזק ... ומשהו 

שיכול לעזור!” 

לפתע, משהו מדהים נכנס לתוך אור הירח...



“מה אתה?” התנשפה שרה.

“אני אריו”, הוא אמר.

“מעולם לא ראיתי אריו”, אמרה שרה.

“טוב, הייתי כאן לאורך כל הדרך”, אמר אריו.
“באתי מתוך ליבך.”

“אז אם יש לי אחד ... אני יכולה לספר לכל הילדים 
בעולם על נגיף הקורונה!” אמרה שרה. “אני יכולה 

להיות גיבורה! אבל חכה, אריו, האם זה בטוח לטייל 
בעולם עם וירוס הקורונה סִביב?”

“רק איתי, שרה”, אמר אריו. “שום דבר לא יכול 
להרע לך כשאנחנו יחד”.



אז קפצה שרה על גבו של אריו ויחד הם נסקו דרך חלון חדר השינה 
שלה, אל שמי הלילה. הם עפו אל כוכבים ואמרו שלום לירח.



עם זריחת השמש, הם נחתו במדבר ליד 
הפירמידות, שם שיחקה קבוצה קטנה של 
ילדים. הילדים קראו בשמחה ונופפו לעבר 

שרה ואריו.

“ברוכים הבאים, אני סלאם!” קרא אחד 
הבנים. “מה אתם עושים פה? מצטערים כי 

איננו יכולים להתקרב, אנחנו צריכים להישאר 
במרחק של מטר אחד לפחות!”

“זו הסיבה שאנחנו כאן!” צעקה שרה חזרה.
“אני שרה וזה אריו. האם ידעתם שילדים 

יכולים להגן על שכניהם, חבריהם, הוריהם, 
סביהם וסבתותיהם מווירוס הקורונה? כולנו 

צריכים ... “

“לשטוף ידיים עם מים וסבון!” אמר סלאם 
בחיוך. 

“אנחנו יודעים שרה. אנו גם משתעלים לתוך 
מרפקנו כאשר אנחנו חולים ומנופפים לאנשים 

במקום ללחוץ את ידיהם. אנחנו מנסים 
להישאר בבית, אבל אנחנו חיים בעיר צפופה 

מאוד ... לכן, לא כולם נשארים בבית.”

“ובכן, אולי אוכל לעזור בזה”, אמר אריו. 
“הם לא יכולים לראות את וירוס הקורונה, אבל 

... הם יכולים לראות אותי! 
טפס עליי סלאם, אבל בבקשה שבו משני צידי 

הכנפיים שלי - הן לפחות מטר אחד זו מזו!”



אריו נסק מעלה עם סלאם ושרה על 
זוג כנפיו. הוא חצה את העיר והחל 

לשאוג ולִָשיר! בעוד שסלאם צעק 
לעבר הילדים ברחובות: 

“לכו ואמרו למשפחותיכם כי אנחנו 
בטוחים יותר בפנים! אנחנו יכולים 

להגן זה על זה בצורה הטובה 
ביותר על ידי הישארות בבית!”

אנשים נדהמו ממה שהם ראו. הם 
נופפו ונענו להיכנס לבתיהם.



אריו נסק מעלה. סלאם בכה 
מאושר. שם למעלה בין 

העננים טס לו מטוס מסחרי 
ונוסעיו הביטו במחזה 

שנגלה לעיניהם ביראת 
כבוד.

“אנשים יצטרכו להפסיק 
לטוס בקרוב, לפחות 

בינתיים”, אמר סלאם.
“הגבולות נסגרים ועלינו 

להישאר היכן שאנחנו 
נמצאים יחד עם האנשים 

שאנחנו אוהבים.”

“כל כך הרבה דברים השתנו”, אמרה שרה.
“לפעמים אני מפחדת מזה.”

“זה יכול להרגיש מפחיד ומבלבל כשדברים משתנים 
שרה”, אמר אריו. 

“כשאני מפחד, אני נושם לאט לאט ונושף אש!”

אריו נשף כדור אש ענקי!

“איך אתם נרגעים כשאתם מפחדים?” שאל אותם 
אריו.



“אני אוהבת לחשוב על מישהו שגורם לי להרגיש בטוחה”, אמרה 
שרה.

“גם אני, אני חושב על כל האנשים שעוזרים לי להרגיש בטוח, 
כמו סבא וסבתא שלי”, אמר סלאם. 

“אני מתגעגע אליהם. אני לא יכול לתת להם חיבוק כי אני יכול 
להדביק אותם בנגיף הקורונה.

בדרך כלל אנחנו מבקרים אותם בכל סוף שבוע, אבל כעת אנחנו 
לא יכולים משום שעלינו לשמור עליהם.”

“האם אתה יכול לטלפן אליהם?” שאלה שרה.
“אה כן!” אמר סלאם. 

“הם מטלפנים אליי כל יום ואני מספר להם את כל הדברים 
שאנחנו עושים בבית. 

זה גורם לי להרגיש טוב יותר, וזה גם גורם להם להרגיש טוב 
יותר.”

“זה נורמלי להתגעגע לאנשים שאנחנו אוהבים שאיננו יכולים 
לראות כרגע”, אמר אריו.

“זה מראה כמה אכפת לנו. האם תרגישו טוב יותר לפגוש 
גיבורים אחרים?”

“כן בבקשה!” צעקו שרה וסלאם.

“נהדר, לחברתי סשה יש כוחות על מאוד מיוחדים”, אמר אריו. 
“בואו נלך!”



וכך הם נחתו ליד כפר קטן. ברקע הייתה ילדה מחוץ 
לביתה אשר קטפה פרחים. כשראתה את אריו ואת הילדים 

הישובים על כנפיו, היא צחקה.
“אריו!” היא צעקה. “עלינו להישאר לפחות מטר אחד 

מהשני, אז אני אזרוק לך חיבוק! מה כולכם עושים כאן?”

“הרגשתי את החיבוק שלך כשאמרת לי את זה סשה”, 
אמר אריו. “אני אוהב לראות כיצד אנו משתמשים במילים 

ופעולות כדי להראות שאכפת לנו. רציתי שהחברים שלי 
ילמדו קצת על כוח העל שלך.”

“מהו כוח העל שלי?”, שאלה סשה.

“מכיוון שמישהו במשפחה שלך חלה, את נשארת בבית כדי 
לוודא שאת לא מדביקה אף אחד אחר בווירוס הקורונה”, 

אמר אריו.

“כן, זה אבא שלי, והוא שוהה בחדר השינה שלו עד שהוא 
יחלים לחלוטין”, אמרה סשה.



“אבל זה לא כל כך נורא! אנחנו משחקים, מבשלים, 
מבלים בגינה ואוכלים יחד ארוחות. האחים שלי ואני 
נוגעים בבהונות הרגליים שלנו ורוקדים. אנו קוראים 

ספרים ואני יכולה להמשיך ללמוד כי לפעמים אני 
מתגעגעת לבית הספר. בהתחלה, כשנשארתי 

בבית זה הרגיש לי מוזר, אבל עכשיו זה מרגיש 
נורמלי.”

“זה לא תמיד קל סשה”, אמר אריו.
“את מוצאת דרכים להשתעשע ולהסתדר עם 

יקירייך בבית. זה הופך אותך לגיבורה שלי!”

“האם יש ויכוחים בין בני המשפחה שלך?” שאל 
סלאם.

“אנחנו מתווכחים לפעמים”, אמרה סשה. 
“עלינו להיות סבלניים במיוחד, עם יכולת הבנה 

גדולה יותר, ואפילו מהירים יותר לסלוח. זהו כוח 
על אמתי, כי זה יכול לגרום לנו ולאחרים להרגיש 

טוב יותר. אני גם זקוקה למעט זמן לבד. אני אוהבת 
לרקוד ולשיר לבד! ואני יכולה לטלפן לחברים שלי 

לפעמים ...”.

“אבל אריו, מה קורה עם אנשים הרחוקים מהבית 
או אלה שאין להם בית?” שאלה שרה.

“זו שאלה נהדרת שרה”, אמר אריו.
“הבה נגלה.”



וכך נפרדו מסשה ויצאו לדרך פעם נוספת. האוויר 
התחמם כשנחתו על אי מוקף בים.



שם ראו מחנה מלא באנשים. ילדה אחת ראתה אותם 
ונופפה מרחוק.

“שלום אריו, אני כל כך שמחה לראותך שוב!” היא קראה. 
“אנחנו מנסים להישאר לפחות מטר אחד מהשני, אז 

אדבר אתך מכאן. אבל אשמח לפגוש את חבריך! שמי 
ליילה.”

“שלום ליילה! אני שרה, וזה סלאם”, שרה קראה בחזרה. 
“נשמע כי אתם מנסים להגן על עצמיכם מווירוס הקורונה. 

מה עוד אתם עושים?”

“אנחנו שוטפים ידיים במים וסבון!” ליילה קראה חזרה.

“האם אתם גם משתעלים לתוך המרפק?” שאל סלאם.

“האם תוכל להראות לנו איך?” שאלה ליילה. 
סלאם הראה להם.

“כולנו מנסים להיות אמיצים, אבל אני מודאגת ממשהו”, 
אמרה ליילה. 

“האם אני יכולה לדבר על זה אתכם? שמעתי שמישהו 
חלה ומת וזה מאוד מפחיד אותי. האם זה נכון שאנשים 

יכולים למות מווירוס הקורונה?



אריו פלט אנחה גדולה והתיישב על ישבנו העצום.

“כן גיבורים קטנים זה מוזר”, אמר אריו. “ישנם אנשים 
אשר לא מרגישים חולים בכלל, אבל ישנם אנשים מסוימים 
היכולים לחלות מאוד וחלקם עלולים למות. זו הסיבה שעל 

כולנו להיזהר גם בקרבת אנשים מבוגרים וגם בקרבת 
אנשים עם מחלות אחרות, משום שהם נוטים להיות חולים 

יותר. לפעמים כשאנחנו מאוד מפוחדים, או לא בטוחים, 
מה שיכול לעזור לנו להתמודד הוא לדמיין במוחנו מקום 

בטוח. האם תרצו לנסות את זה איתי?”

כולם אמרו כן, וכך אריו ביקש מהילדים לעצום את עיניהם 
ולדמיין מקום בו הם מרגישים בטוחים.

“התמקדו בזיכרון או בתקופה אשר בה הרגשתם בטוחים”, 
אמר אריו. 

אחר כך אריו שאל אותם מה הם רואים, מה הם מרגישים, 
ומה הם מריחים במקום הבטוח. הוא שאל אותם אם יש 
מישהו מיוחד אשר ירצו להזמין למקום הבטוח ועל איזה 

נושא הם ירצו לדבר ביחד.

“אתם יכולים ללכת למקום הבטוח שלכם בכל פעם שאתם 
מרגישים עצובים או מפוחדים”, אמר אריו. “זהו כוח העל 

שלכם ואתם יכולים לשתף אותו עם חבריכם ומשפחותיכם. 
זכרו כי אני דואג לכם וכך גם אנשים אחרים. גם זה יעזור 

לכם להתמודד.”



ליילה אמרה, “כולנו יכולים לדאוג אחד לשני.”

“זה נכון ליילה”, אמר אריו. 
“אנחנו יכולים לדאוג אחד לשני היכן שנהיה. האם תרצי להצטרף למסענו האחרון?” 

ליילה החליטה להצטרף לאריו וחבריה החדשים. 
שרה שמחה שליילה הצטרפה אליהם כי היא ידעה שלפעמים אנחנו צריכים לתמוך זה בזה. הם עפו בשקט, ללא מילים, וליילה ידעה שלחבריה 

החדשים מאוד אכפת ממנה.



באופק נגלו הרים מושלגים, ואריו נחת בעיירה קטנה. 
כמה ילדים שיחקו בזרם הנהר.

“אריו!” אחד מהם צעק ונופף.

“שלום קים”, אמר אריו. “שרה, סלאם וליילה, רציתי 
שתפגשו כמה מחבריי אשר החלימו מווירוס הקורונה.”

“איך הרגשתם?” שאל סלאם.

“השתעלתי והרגשתי לפעמים חם מדיי. גם הייתי ממש 
עייף ולא רציתי לשחק במשך כמה ימים”, אמר קים. 

“ישנתי המון והמשפחה שלי טיפלה בי. חלק מההורים 
נאלצו ללכת לבית החולים. האחיות והרופאים היו מאוד 
אדיבים, ואנשים מהקהילה שלנו עזרו לנו בבית. כעבור 

כמה שבועות, היינו בסדר שוב.”



“אני חבר של קים”, אמר אחד הילדים האחרים. “למרות שלא יכולתי לראות את קים משום שהוא 
נדבק בווירוס הקורונה, לא הפסקנו להיות חברים. לא הפסקתי לדאוג לו ואנחנו שמחים שנוכל לשחק 

יחד שוב!” 

“לפעמים הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות כחברים הוא להגן אחד על השני”, אמר אריו. 
“אפילו אם זה אומר להתרחק זה מזה לזמן מה.”



“אנחנו יכולים לעשות את אותם הדברים אחד לשני”, אמרה ליילה.

“ויום אחד, כולנו נוכל לשחק יחד שוב ולחזור לבית הספר כמו פעם,” אמר סלאם. 

הגיע הזמן לחזור הביתה, והגיע הזמן לשרה להיפרד מחבריה החדשים. הם הבטיחו זה לזה שלעולם לא ישכחו את ההרפתקה שלהם יחד. 

שרה התעצבה מהמחשבה כי לא יתראו זמן מה. אבל היא הרגישה טוב יותר כשזכרה את מה שאמר חברו של קים. רק בגלל שאתה לא יכול לראות 
אנשים, זה לא אומר שאתה מפסיק לאהוב אותם.



אריו החזיר את כולם חזרה הביתה, וחיכה 
ששרה תירדם לפני שעזב.

“האם נוכל לעשות את אותו הדבר מחר?” 
שאלה שרה את אריו.

“לא שרה, הגיע הזמן להיות עם המשפחה 
שלך עכשיו”, אמר אריו.

“זכרי את הסיפור שלנו. את יכולה להגן על 
אהובייך על ידי שטיפת ידייך והישארות 
בבית. אני אף פעם לא רחוק מדיי. את 
תמיד יכולה להיות איתי כשאת הולכת 

למקום הבטוח.”

“אתה הגיבור שלי”, לחשה שרה.

“גם את הגיבורה שלי שרה. את גיבורה 
לכל אלה שאוהבים אותך”, אמר אריו.



שרה נרדמה וכשהתעוררה למחרת בבוקר, 
אריו לא היה. אז היא הלכה למקום הבטוח כדי 
לדבר איתו ולצייר את כל מה שהם ראו ולמדו 

בהרפתקה שלהם. היא רצה אל אמה עם ציוריה 
כדי לספר לה את החדשות.

“כולנו יכולים לעזור לאנשים להרגיש בטוחים, 
אימא”, אמרה שרה. “פגשתי כל כך הרבה 

גיבורים בַהרּפַתָקה!”
“הו שרה, את צודקת!” אמרה אמה. “ישנם הרבה 
גיבורים אשר מגנים על אנשים מווירוס הקורונה, 

כמו לדוגמא, הרופאים והאחיות הנפלאים. אבל 
את מזכירה לי כי כולנו יכולים להיות גיבורים, כל 

יום, והגיבורה הכי גדולה שלי זו את.”


