Sen mening qahramonimsan
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«Sen mening qahramonimsan» kitobining yaratilishi
Ushbu kitob Favqulodda vaziyat sharoitlarida ruhiy salomatlik va ruhiy-ijtimoiy koʻmaklashish masalalari boʻyicha
Boshqarmalararo doimiy qoʻmitaning Ma’lumotnoma guruhi (IASC MHPSS RG) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha doirasida
yaratilgan. Loyihani xalqaro, mintaqaviy va milliy darajada IASC MHPSS RG ishtirokchilari boʻlgan agentliklar ekspertlari hamda
104 mamlakatlardagi ota-onalar, tarbiyachilar, oʻqituvchilar va bolalar qoʻllab-quvvatladilar. COVID-19 tez tarqalayotgan davrda
bolalarning ruhiy salomatligi va ruhiy-ijtimoiy ehtiyojlarini baholash maqsadida arab, ingliz, italyan, fransuz va ispan tillarida
global tadqiqot oʻtkazildi. Tadqiqot natijalari ushbu kitob negizini tashkil qilgan mavzularni aniqlashga yordam berdi. Kitobning
mazmuni COVID-19 ta’siriga uchragan bir necha mamlakat bolalariga ertak shaklida bayon qilindi. Kitob yuzasidan bolalar, otaonalar va tarbiyachilardan olingan fikr-mulohazalar undagi hikoyalarni tahrir qilishga yordam berdi.
Turli mamlakatlardagi 1700 dan ortiq bolalar, ota-onalar, oʻqituvchilar va tarbiyachilar COVID-19 pandemiyasini qanday
uddalayotganlari haqida bizga soʻzlab berdilar. Savollarimizga javob berib, bu bilan hikoyamizni shakllantirishga oʻz hissalarini
qoʻshgan barcha bolalar, ularning ota-onalari, tarbiyachilar va oʻqituvchilarga katta rahmat aytamiz. Ushbu hikoya bolalar
tomonidan va butun dunyodagi bolalar uchun yaratilgan.
IASC MHPSS RG guruhi ushbu kitob uchun syujet va ajoyib rasmlarni yaratganligi uchun Xelen Patukga oʻz minnatdorchiligini
bildiradi.
© IASC, 2020. Ushbu nashr Creative Commons litsenziyasi shartlari asosida «Mualliflarni koʻrsatgan holda» tarqatiladi. (CC
BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Mazkur litsenziyaning shartlariga koʻra, faqat asl
manbadan sitatalarni keltirish sharti bilan, tijorat maqsadlarini koʻzlamagan holda, ushbu kitobdan nusxa koʻchirish, uni tarjima
qilish va moslashtirishga ruxsat etiladi.

Kirish
«Sen mening qahramonimsan» kitobi COVID-19 pandemiyasining ta’siriga uchragan dunyoning turli davlatlaridagi bolalar uchun
moʻljallangan.
«Sen mening qahramonimsan» kitobini ota yoki ona, tarbiyachi yoki oʻqituvchi bolaga yoki bir guruh bolalarga oʻqib berishi maqsadga
muvofiqdir. Bolalar bu kitobni ota-onalari, tarbiyachi yoki oʻqituvchining ishtirokisiz, mustaqil oʻqishlari tavsiya etilmaydi. «Qahramonlar
qanday yoʻl tutadilar» deb nomlangan qoʻshimcha qoʻllanma (keyinroq chop etiladi) esa COVID-19 bilan bog’liq mavzularni koʻrib chiqish,
bunday sharoitda oʻz his-tuyg’ularini qanday eplashni oʻrgatishga yordam beradi hamda bolalar uchun bu kitobga asoslangan qoʻshimcha
mashgʻulotlarni taklif qiladi.

Tarjimalar
Kitobni arab, xitoy, fransuz, rus va ispan tillariga tarjima qilish jarayoni Ma’lumotnoma guruhi tomonidan tashkil
etiladi. Boshqa tillarga ham tarjima qilish masalasini kelishish uchun favqulodda vaziyat sharoitlarida ruhiy
salomatlik va ruhiy-ijtimoiy koʻmaklashish masalalari boʻyicha IASC Ma’lumotnoma guruhi bilan bogʻlaning
(MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com). Barcha tarjimalar IASC Ma’lumotnoma guruhining veb-saytida e’lon
qilinadi. Ushbu kitobni tarjima qilish yoki moslashtirishda quyidagilarni inobatga oling:
•

Ushbu mahsulotni shaxsiy logotip (yoki moliyalashtiruvchi tashkilot logotipi) bilan belgilash taqiqlanadi.

•

Moslashtirish (ya’ni matn yoki tasvirni oʻzgartirish) zarur boʻlgan holda IASC logotipidan foydalanish
taqiqlanadi. Ushbu kitob biron tarzda qoʻllanilganda, IASC tomonidan bironta tashkilot, tovar yoki xizmat
ma’qullanishi nazarda tutilmasligi lozim.

•

Tarjimani yoki moslashtirilgan nusxani xuddi shu litsenziya yoki Creative Commons ning ekvivalent
litsenziyasi bilan litsenziyalashtirish kerak. Buning uchun CC BY-NC-SA 4.0 yoki 3.0 litsenziyasidan
foydalanish tavsiya etiladi. Quyida mos keladigan litsenziyalar roʻyxati keltirilgan: https://creativecommons.
org/share-your-work/licensing-considerationscompatible-licenses

•

Tarjima tilida mas’uliyatdan voz kechishni ifodalovchi quyidagi bayonni qoʻshish lozim: «Tarjimaning/
moslashgan nusxaning ma’lumotlari Boshqarmalararo doimiy qoʻmita (IASC) tomonidan yaratilmagan va bu
ma’lumotlar mazmuni va aniqligi uchun IASC javobgar emas». Ingliz tilidagi asl nashr «Boshqarmalararo
doimiy qoʻmita. Sen mening qahramonimsan. Bolalar COVID-19 ga qarshi qanday kurashyaptilar. CC
BYNC-SA 3.0 IGO litsenziyasi majburiy xususiyatga ega va autentik hisoblanadi».

Mazkur kitobning o’zbek tiliga tarjimasi UNICEFning O’zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan tayyorlangan.

Sara uchun uning onasi — qahramon, chunki u eng
yaxshi ona va dunyodagi eng ajoyib olima. Lekin
hatto Saraning onasi ham koronavirusga qarshi
davo topa olmaydi.
COVID-19 ning koʻrinishi qanday? — deb soʻradi
Sara onasidan.
— COVID-19 yoki koronavirus shu qadar kichkinaki,
uni hatto koʻrib boʻlmaydi, — javob berdi ona. —
Bu virusga chalingan bemor odamlar yoʻtalganda,
aksirganda va boshqa odamlarga yoki atrofdagi
buyumlarga qoʻl tegizganda, kasallik tarqalib
ketadi. Uni yuqtirib olganlarda isitma va yoʻtal
paydo boʻladi, shuningdek ularning nafas olishi
qiyinlashadi.
— Demak, virusni koʻra olmasak, unga qarshi
kurashib boʻlmaydimi? — soʻradi Sara.
— Koronavirusga qarshi kurashish mumkin, —
deb javob berdi ona. — Shuning uchun, Sara, sen
ehtiyotkor boʻlishingni juda istayman. Virus turli
odamlarga ta’sir qiladi va ularning har biri bizga
bu kurashda yordam berishi mumkin. Bolalarning
ahamiyati oʻzgacha, chunki ular ham bizga yordam
bera oladi. Sen boshqalar manfaatlarini koʻzlab
ehtiyot boʻlishing zarur. Sen mening
qahramonimga aylanishing kerak.

Shu tunda oʻz oʻrnida yotgan Sara oʻzini hech qanday
qahramon sifatida his qila olmasdi. Uning koʻngli gʻash
edi. Sara maktabga borishni istardi, lekin maktab
yopilgan edi. U doʻstlarini koʻrishni xohlardi, ammo
bu xavfli edi. Sara koronavirus uning olamini ortiq
qoʻrqitmasligini istar edi.
— Qahramonlar superqobiliyatlarga ega boʻladilar –
deb aytdi u oʻz-oʻziga, uyquga ketayotib. — Menda-chi,
menda qanday kuchli qobiliyat bor ekan?
Toʻsatdan qorongʻida uning ismini aytib chaqirayotgan
mayin ovoz eshitildi.
— Bu yerda kim bor? — asta shivirladi Sara, ovozga
javoban.
— Sara, qahramon boʻlishing uchun senga nima kerak?
— soʻradi undan ovoz.
— Men dunyodagi barcha bolalar boshqalarni
koronavirusdan himoya qila olishlari uchun oʻzlarini
qanday asrashlari kerakligini ularga soʻzlab berish yoʻlini
topishim kerak, — javob berdi Sara.
— Xoʻsh, senga mendan nima kerak? — deb soʻradi
ovoz.
— Menga parvoz qila oladigan... baland ovozda gapira
oladigan... yordam bera oladigan biron narsa kerak!
Shunda hushtak ovozi eshitildi va oy nurlari ostida
qandaydir gʻaroyib kimsa paydo boʻldi...

— Sen kimsan? — hayratlanib soʻradi Sara.
— Men Ario boʻlaman, — deb javob berdi u.
— Men shu paytgacha hech qanday Arioni
koʻrmaganman, — aytdi Sara.
— Men boshidanok shu yerda edim, chunki
sening yuragingda vujudga keldim,— dedi
Ario.
— Menda sen bor boʻlsang... demak, endi
men dunyodagi barcha bolalarga koronavirus
toʻgʻrisida soʻzlab bera olaman! — deb xitob
qilib yubordi Sara. — Endi men qahramon
boʻlishim mumkin! Toʻxta-chi, Ario, hamma
yoqda koronavirus boʻlsa, sayohat qilish xavfli
emasmi, axir?
— Faqat men bilan boʻlsang, xavfli emas,
Sara, —tinchlantirdi uni Ario. — Biz birga
boʻlganimizda, senga hech narsa ziyon
yetkaza olmaydi.

Shunda Sara Arioning yelkasiga sakrab minib oldi-da, ular birgalashib qizaloqning
yotoqxonasidagi derazadan tungi osmon sari uchib ketdilar. Ular yulduzlargacha
koʻtarilib, oy bilan salomlashdilar.

Quyosh chiqayotgan damda ular bepoyon sahrodagi
ulkan piramidalar oldida oʻynayotgan bolalar yonida
yerga qoʻndilar. Bolalar quvonganidan qichqirib
yubordilar va Sara bilan hamrohi Arioga qoʻl silkita
boshladilar.
— Xush kelibsiz! Mening ismim Salem, — deb xitob
qildi bolalardan biri. — Sen bu yerda nima qilyapsan?
Kechirasan, biz senga yaqinroq bora olmaymiz:
oramizda kamida bir metrlik masofa boʻlishi kerak!
— Biz aynan shuning uchun bu yerga keldik! —
unga javoban aytdi Sara. — Men Saraman, bu esa
Ario. Bolalar oʻz qoʻshnilari, doʻstlari, ota-onalari,
buvi va buvalarini koronavirusdan saqlab qolishlari
mumkinligidan xabaringiz bormi? Buning uchun
barchamiz...
— Qoʻllarimizni sovun bilan yuvishimiz kerak! —
uning gapini tabassum bilan tugatdi Salem. — Biz
buni yaxshi bilamiz, Sara. Bundan tashqari, biz
betob boʻlgan davrda yoʻtalganimizda tirsagimizni
bukib, ogʻzimini toʻsib turamiz. Bir-birimiz bilan
uchrashganimizda esa qoʻl ushlashib soʻrashmasdan,
qoʻl silkitib salom beramiz. Biz imkon qadar uyimizdan
tashqariga chiqmaslikka harakat qilamiz, lekin koʻp
aholi yashaydigan shaharda istiqomat qilamiz...
ularning barchasi ham uylarida qolmayapti.
— Hm, ehtimol, bu masalada mening yordamim tegib
qolar, — dedi Ario. — Ular koronavirusni koʻzlari bilan
koʻra olmaydilar, lekin... meni bemalol koʻra oladilarku! Mening ustimga mining, lekin har xil qanotlarimda
oʻtiring – ularning orasidagi masofa bir metrdan kam
emas!

Ario tezda osmonga koʻtarildi,
Salem bilan Sara esa har xil
qanotda oʻtirib ketdilar. Ario
shahar uzra parvoz qilib, irillay
boshladi va ashula aytib ketdi!
Salem esa koʻchadagi bolalarga
qarata, tepadan qichqirdi:
— Uylaringizga boring va
yaqinlaringizga uyda qolish
xavfsizroq ekanligini ayting!
Bunday sharoitda bir-biriga
gʻamxoʻrlik qilishning eng yaxshi
usuli uyda qolishdir!
Atrofdagi odamlar
koʻrganlaridan hayratga
tushdilar. Ular qoʻllarini silkitib,
oʻz uylariga kirib ketishga rozi
boʻldilar.

Ario baland osmonga
koʻtarildi. Salem zavqidan
qichqirib yubordi. Bulutlar
orasida parvoz qilayotgan
havo kemasi yoʻlovchilari
illyuminatorlar orqali ularga
mahliyo boʻlib, koʻz tikib
qoldilar.
— Yaqinda odamlarga,
hech boʻlmaganda hozircha,
sayohat qilishni toʻxtatib
turishga toʻgʻri keladi, — dedi
Salem. — Butun dunyodagi
mamlakatlar chegaralarini
berkityapti. Barchamiz
yashayotgan joylarimizda oʻz
yaqinlarimiz, yaxshi koʻrgan
insonlarimiz bilan qolishimiz
kerak.
— Dunyoda koʻp oʻzgarishlar roʻy
berdi, — dedi Sara. — Ba’zan bu
meni qoʻrquvga solyapti.
— Oʻzgarishlar doimo odamlarni choʻchitadi va gangitib qoʻyadi,
Sara, — javob berdi Ario. — Men qoʻrqqanimda sekin nafas
olaman va ichimdan alanga chiqarishni boshlayman!
Soʻng Ario ichidan ulkan otashli shar purkab
chiqardi!
— Sizlarni qoʻrquv bosganda, oʻzingizni qanday
tinchlantirasiz? — deb soʻradi ulardan Ario.

Men kimlar yonida boʻlganimda oʻzimni xavfsiz his qiladigan
insonlar toʻgʻrisida oʻylayman, — javob berdi Sara.
— Men ham. Men kim bilan birga oʻzimni xavfsizlikda his
qilishim, masalan buvim va buvam haqida oʻylayman, — dedi
Salem. — Ularni juda sogʻindim. Biroq buvim va buvamni
quchoqlay olmayman, chunki ularga koronavirusni yuqtirib
qoʻyishim mumkin. Odatda ularnikiga har hafta dam olish
kunlari boramiz, lekin hozirgi sharoitda emas, chunki ularni
asrashimiz kerak.
— Ularga qoʻngʻiroq qila olasanmi? — qiziqib soʻradi Sara. —
Albatta! — xitob qildi Salem. — Ular menga har kuni qoʻngʻiroq
qiladilar va men ularga har kuni uyda nima qilayotganimizni
soʻzlab beraman.
Shundan soʻng mening ham, ularning ham kayfiyati ancha
koʻtariladi.
— Hozirning oʻzida koʻrishib boʻlmaydigan insonlarni sogʻinish
tabiydir, — deb fikr bildirdi Ario. — Bu ular biz uchun qanchalik
qadrli ekanligidan dalolat beradi. Agar boshqa qahramonlar
bilan ham tanishsangiz, yengil tortasizmi?
— Ha, albatta! — xursand boʻlib javob berishdi Sara va Salem.
— Juda yaxshi! Mening dugonam Sasha ham superqobiliyatga
ega, – deb aytdi Ario. – Unda olgʻa!

Ular pasaya boshladilar va bir kichik qishloqda yerga
qoʻndilar. Bir qizcha oʻyining oldida gul terib yurgan
ekan. Qizcha Arioni va uning qanotlarida oʻtirgan
bolalarni koʻrib, kulib yubordi.
— Ario! — xitob qildi u. — Biz bir-birimizga bir
metrdan yaqin masofaga yaqinlashishimiz mumkin
emas, shu sababli seni havoyi quchoqlayman!
Hammangiz bu yerda nima qilyapsiz?
— Sasha, gapirganingda meni qanday
quchoqlayotganingni his qildim, — deb aytdi
Ario. — Gʻamhoʻrlikni soʻzlar va harakatlar orqali
ifodalash mumkinligi hayratga soladi. Sening ajoyib
qobiliyatingni doʻstlarimga namoyish qilmoqchi edim.
— Mening ajoyib qobiliyatim nimadan iborat ekan? —
hayron boʻldi Sasha.
— Qobiliyating shundaki, yaqinlaringdan biri betob
boʻlib qolganida, sen boshqalarga koronavirusni
yuqtirmaslik uchun uyda qolasan, — izoh berdi Ario.
— Ha, otam kasal boʻlib qoldi. U butunlay tuzalib
ketmagunicha yotoqxonasida qolib turadi, — dedi
Sasha.

— Lekin bu holatni u qadar yomon deb boʻlmaydi! Biz
turli oʻyinlar oʻynaymiz, ovqat pishiramiz, bogʻimizda
birga vaqt oʻtkazamiz va birgalikda ovqatlanamiz.
Akalarimiz bilan birga raqsga tushamiz, kitob oʻqiymiz.
Men ta’lim olishni davom ettiryapman, chunki
maktabimni qumsayapman. Avvaliga doimo uyda
oʻtirish menga gʻalati tuyuldi, lekin hozir bunga koʻnikib
qoldim.
Bu har doim ham oson emas, Sasha, — dedi Ario.
— Lekin sen oʻzing uchun qiziqarli mashgʻulotlar
bilan band boʻlyapsan va oʻz uyingda yaqinlaring
bilan ahillikda yashayapsan. Shu bois sen mening
qahramonimsan!
— Sen oʻz oilang bilan xafalashib turasanmi? — soʻradi
Salem.
— Ba’zan shunday boʻlib turadi, — javob berdi Sasha.
— Bizga juda sabrli boʻlish, bir-birimizni tushunish
va tezroq uzr soʻrashimiz lozim boʻladi. Bu haqiqiy
superqobiliyat, chunki u senga va atrofdagi odamlarga
oʻzlarini yaxshiroq his qilishga yordam beradi. Ba’zan
yolgʻiz qolishni ham istayman. Atrofimda hech kim
boʻlmaganida raqsga tushish va ashula aytish menga
yoqadi! Ba’zan doʻstlarimga qoʻngʻiroq ham qilaman...
Ario, odamlarning uyi boʻlmasa yoki ular oʻz uylaridan
yiroqda boʻlsalar, unda nima qilish kerak? — deb soʻradi
Sara.
— Ajoyib savol, Sara, —dedi Ario. — Kelinglar,
buni aniqlaymiz.

Shunday qilib, ular Sasha bilan xayrlashdilar va yana
parvoz qildilar. Havo bir oz iliqlashdi va ular dengiz
bagʻridagi orolga qoʻndilar.

Orolda odamlar bilan gavjum bir makonni koʻrdilar. U
yerdagi bir qiz ularni payqab, uzoqdan qoʻlini silkitdi.
— Salom, Ario! Seni koʻrganimdan juda xursandman!
— deb xitob qildi u. — Biz bir-birimizga bir metrdan
yaqinroq masofaga yaqinlashmaslikka harakat
qilamiz, shuning uchun sen bilan shu yerdan turib
gaplashaman. Meni doʻstlaring bilan tanishtirasanmi?
Mening ismim Leyla.
— Salom, Leyla! Men Saraman, bu esa Salem, — unga
javoban dedi Sara. — Chamasi, sizlar koronavirusdan
saqlanishga harakat qilyapsiz. Buning uchun yana nima
qilyapsizlar?
— Biz qoʻllarimizni sovun va suv bilan yuvyapmiz! —
deb javob berdi Leyla.
— Yoʻtalayotganda tirsagingizni bukib, ogʻzingizni
berkitasizmi? — soʻradi Salem.
— Buni qanday qilish kerakligini bizga koʻrsatasanmi? –
dedi Leyla. Shunda Salem ularga bu amalni namoyish
qildi.
— Biz jasur boʻlishga harakat qilamiz, lekin meni
bir narsa tashvishlantiryapti, — dedi Leyla. — Bu
toʻgʻrida sizlarga soʻzlab bersam maylimi? Kimdir
kasallanib, vafot etganini eshitib qoldim. Bu meni juda
qoʻrqitib yubordi. Odamlar koronavirusdan oʻlib qolishi
mumkinligi rostmi?

Ario chuqur nafas olib, oʻtirdi.
— Ha, kichik qahramonlarim, bu taajjub, — dedi Ario. —
Koronavirusga chalingan ayrim odamlar oʻzlarini umuman
yomon his qilmaydilar, boshqalari esa ogʻir betob boʻlib
qoladilar, ba’zilari vafot etishlari ham mumkin. Aynan
shuning uchun biz keksalar va boshqa kasalliklari boʻlgan
odamlarga nisbatan ayniqsa e’tiborli boʻlishimiz lozim,
chunki ularda xastalik ogʻirroq kechadi. Ba’zida, bizni
kuchli qoʻrquv qamrab olganda, xayolan xavfsiz makonni
tasavvur qilishimiz mumkin. Men bilan birga shunday
qilishga urinib koʻrasizmi?
Ularning hammasi rozi boʻldilar, va shunda Ario bolalardan
koʻzlarini yumib, ular oʻzlarini xavfsizlikda his qiladigan
makonni tasavvur qilishni iltimos qildi.
— Oʻzingizni xavfsiz his qilgan vaqtdagi xotirangizga yoki
oʻsha vaqtga e’tiboringizni jamlang, — dedi Ario.
Keyin Ario bolalardan ular xavfsiz joyda nima koʻrganlarini
yoki his qilganlarini va u yerda qanday hid taralganini
soʻradi. Soʻng u bolalardan oʻzlarining xavfsiz makonlariga
ular istagan biron odamni taklif qilish istagi bor-yoʻqligini
va u bilan nimalar haqida suhbat qurishlari mumkinligini
soʻradi.
— Agar qaygʻursangiz yoki biron narsadan qoʻrqsangiz,
xayolan oʻzingizning xavfsiz makoningizga borishingiz
mumkin, — dedi Ario. —Superqobiliyatingiz aynan
shundan iborat. Uni doʻstlaringiz va yaqinlaringiz bilan
oʻrtoqlashishingiz ham mumkin. Esingizda boʻlsin, men
ham, koʻpgina boshqa odamlar ham siz haqingizda
qaygʻuramiz. Bu ham sizga yordam beradi.

— Barchamiz bir-birimizga gʻamxoʻrlik qilishimiz mumkin, — dedi Leyla.
— Toʻgʻri, Leyla, — tasdiqladi Ario. — Biz qayerda boʻlishimizdan qat’i nazar, bir-birimizga gʻamxoʻrlik qilishimiz mumkin. Sen biz bilan
birga sayohat qilishni istaysanmi?
Leyla Ario va yangi doʻstlari bilan birga sayohat qilishga qaror qildi. Leyla ularga qoʻshilganidan Sara juda xursand boʻldi, chunki ba’zida
odamlar bir-biriga koʻmaklashishlari kerakligini yaxshi bilar edi. Shu tariqa ular sukut saqlagan holda parvoz qilar ekanlar, Leyla yangi
doʻstlari unga gʻamxoʻrlik qilishlarini sezib turardi.

Ularning nigohlari oldida qor qoplagan togʻlar
gavdalandi va Ario kichik shaharchaga qoʻndi.
Jilgʻa yonida bolalar oʻyin bilan band edilar.
— Ario! — xitob qildi ulardan biri, qoʻlini silkitib.
— Salom, Kim! — dedi Ario. —Barchangizni
koronavirus kasalligidan tuzalgan doʻstlarim bilan
tanishtirmoqchiman.
— Kasallik jarayoni qanday kechgan edi? —
soʻradi Salem.
— Men yoʻtalar edim, ba’zan isitmam koʻtarilar
edi. Yana men oʻzimni juda toliqqan his qilib, bir
necha kun umuman oʻynagim kelmadi, — dedi
Kim. — Lekin men koʻp uxladim, va oilamdagilar
meni parvarish qilishdi. Ota-onalarimiz, buvi
va buvalarimizdan ba’zilari kasalxonada
davolanishga majbur boʻlishdi. Hamshiralar va
shifokorlar ularga juda yaxshi munosabatda
boʻlishdi, qoʻshnilar esa uy yumushlarida qarashib
turishdi. Bir necha haftadan keyin biz tuzaldik.

Men Kimning doʻstiman, — dedi bolalardan biri. — Doʻstim Kim koronavirus bilan
kasallanib qolganligi va shu davrda u bilan koʻrisholmay qolganligimga qaramasdan,
biz doʻst boʻlib qolaverdik. Men unga gʻamxoʻrlik qilishdan toʻxtamadim. Birgalikda yana
miriqib oʻynashimiz mumkinligidan juda xursandmiz!
— Ba’zan doʻst sifatida biz qila oladigan eng muhim narsa bir-birimizni himoya qilishdir,
— dedi Ario, — hatto ma’lum muddat koʻrisha olmasak ham.

Bir-birimiz uchun shunday qila olamiz, — dedi Leyla.
— Bir kun kelib, hammamiz birga oʻynashimiz va avvalgidek maktabga borishimiz mumkin boʻladi, — qoʻshimcha qildi Salem.
Uyga qaytish va doʻstlar bilan xayrlashish vaqti ham keldi. Ular birgalikda qanday ajoyib sarguzashtni boshdan kechirganlarini esdan
chiqarmaslikka bir-birlariga va’da berdilar.
Sara esa doʻstlari bilan bir muddat koʻrisha olmasligidan xafa boʻldi. Ammo Kimning doʻsti aytganlarini eslab, yengil tortdi. Yaqinlaringni
koʻra olmasliging ularni yaxshi koʻrmay qolganligingni anglatmaydi, axir!

Ario barchani uylariga eltib qoʻydi va
uchib ketishidan avval Sara uyquga
ketishini kutib turdi.
— Ertaga ham yana shunday qilsak
boʻladimi? — soʻradi undan Sara.
— Yoʻq, Sara. Sen yaqinlaring bilan
birga vaqt oʻtkazishing lozim boʻlgan
palla yetib keldi, — javob berdi
Ario. —Sarguzashtimizni yodingda
saqla. Yaxshi koʻrgan insonlaringni
asrash uchun qoʻllarni sovunlab
yuvish va uyda qolish zarurligini
unutma. Men hech qachon sendan
yiroqda boʻlmayman. Sen esa xavfsiz
makoningda doimo men bilan birga
boʻlishing mumkin.
— Sen mening qahramonimsan, —
deb shivirladi Sara.
— Sen ham mening qahramonimsan,
Sara. Seni yaxshi koʻradiganlarning
barchasi uchun qahramonsan, — deb
javob berdi Ario.

Sara uxlab qoldi. Ertalab uygʻonganida
esa Ario gʻoyib boʻlgan edi. Shunda u Ario
bilan suhbatlashish uchun oʻzining xavfsiz
makoniga yoʻl oldi, keyin esa sarguzasht
vaqtida barcha koʻrgan va oʻrganganlarini oq
qogʻozda tasvirladi. Sara chizgan rasmlarini
koʻrsatish va sayohat haqida soʻzlab berish
uchun onasining oldiga yugurdi.
— Onajon, biz hamma odamlarni himoya
qila olamiz, — deb xitob qildi u. — Men
sayohatim davomida shu qadar koʻp
qahramonlar bilan tanishdim-ki!
— Juda toʻgʻri gapirding, Sara! — dedi unga
onasi. — Dunyoda odamlarni koronavirusdan
saqlaydigan qahramonlar juda koʻp,
masalan, ajoyib shifokor va hamshiralar
shular jumlasiga kiradi. Lekin sen menga
hammamiz har kuni qahramon boʻlishimiz
mumkinligini eslatib qoʻyding. Mening eng
katta qahramonim sensan, Sara.

