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  …من عاشق سفر کردن هستم

 بزن
 قدش

 و دوست دارم از یک …
دست به روي دست 

 دیگري بپرم و بگویم سالم



 تا حاال درباره من چیزي شنیده بودي؟

 آره نه

شنوي چه هنگامی که اسم من را می
  احساسی داري؟

 نگرانی سردرگمی آرامش

صبیع غمگین  کنجکاو 



 
 

توانم احساس تو را درك من می
...کنم  

 اینجا احساست را نقاشی کن

همین حس را   جاي تو بودمهممن ... 
 !داشتم



 این منم

 
 
 

  ترها وقتی درباره من خبر گاهی بزرگ
  خوانند و یا من را در تلویزیونمی

 شوندبینند، نگران میمی



  19 -کووید
 اسمی علمی من

 
 
 

  گذارید خودم برایتانولی ب
 ...کی هستمبگویم 

 ... بفهمیبتوانیهم  تو تا



 

  ...آورمها را میوقتی به مالقات کسی بروم، با خودم این

 نفس تنگی

 سرفه تب



مانم، و بیشتر اما زیاد پیش آنها نمی
 شودشان خوب میافراد زود حال

 ...خداحافظ
قتی که دقیقا مثل و

زانویت زخمی شده و زود 
 شود میخوب



 

!نگران نباش  
 کنندمراقبت می تو یی که ازترهابزرگکنار 

 
!تو در امان هستی  



:خواهی کمک کنی، این کارها را انجام بدهاگر خودت هم می  

خوانی در حالی که داري آواز می
هایت را با آب و صابون دست

 يبشو

ي تونی آهنگی که دوست دارمی
بخونی، مثال آهنگ تولدت 
 مبارك یا آهنگ حروف الفبا

هاي ضدعفونی کننده از ژل
استفاده کن و بگذار روي دستت 

 خشک شود

هایت، بدون براي خشک شدن دست
  بشمار10 تکان بدهی، تا  آنها رااینکه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
توانی هایت خشک شد میوقتی دست

!ازي کنی دوباره بروي ب  



! انجام بدهی همه این کارها رااگر  
...آیممن دیگر پیش تو نمی  

 وقتی دکترها توانستند واکسن من را پیدا کنند
  و سالم کنم،انم پیش تو بیایمتومن می

 بدون اینکه مریض بشوي



 پایان 

بوكکووي  

  :نویسنده
  مانوئال مولینا کروز

  :ترجمه
 اي زمانهبنیاد رسانه


