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تأليف كتاب )بطلتي أنِت 2021: كيف يعيش األطفال مع األمل خالل جائحة كوفيد-19!(.

هذا الكتاب هو اإلصدار الثاين من سلسلة )بطلتي أنِت( التي طورتها املجموعة املرجعية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بالصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي )املجموعة( يف حاالت 

الطوارئ. وقد تم دعم املرشوع من قبل خرباء عامليني وإقليميني ودوليني من الوكاالت األعضاء يف املجموعة املذكورة باإلضافة إىل اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني واألطفال من جميع أنحاء العامل.

يف بداية جائحة كوفيد-19 ساعد ما يزيد عن 1700 طفل من 104 دولة يف إنشاء كتاب قصص لألطفال حول كوفيد-19 وصل إىل مئات اآلالف من األطفال يف جميع أنحاء العامل. وأصبحت قصة عاملية 

نجحت يف الوصول إىل األطفال مع أكرث من 140 ترجمة وقامئة واسعة من الوسائط املتعددة املعدلة. واليوم ال يزال العديد من األطفال يعيشون مع تغيريات يف روتني حياتهم اليومية بسبب الجائحة 

ويتعاملون مع املشكالت التي تؤثر عىل صحتهم العقلية إال أن العديد من املشاكل املقلقة تغريت منذ بداية الجائحة.

لهذا السبب ألفت املجموعة التي تشارك يف رئاستها منظمُة الصحة العاملية واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر كتاب )بطلتي أنِت 2021: كيف يعيش األطفال مع األمل خالل 

جائحة كوفيد-19 !(.

وحتى يتناول الكتاب آمال األطفال ومخاوفهم خالل املرحلة الحالية من الجائحة طلبنا من األطفال وأولياء أمورهم ومعلميهم ومقدمي الرعاية لهم مشاركة أفكارهم ومخاوفهم وتجاربهم حول 

التغريات الطارئة عىل حياتهم. وقد نرُشت استبيانات باللغات العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والهندية واإليطالية والروسية والربتغالية واإلسبانية لتقييم الصحة النفسية لألطفال واحتياجاتهم 

من الدعم النفيس االجتامعي خالل فرتة تفيش كوفيد-19 املمتدة. ثم طورنا املواضيع التي ستتناولها القصة بناء عىل نتائج االستطالع. قرأ األطفال حول العامل نسًخا متعددة من القصة وصححوها، ثم 

اُستخدَمت مالحظاتهم لتحديث نسخة الكتاب التي بني أيديكم.

هذا الكتاب هو مثرة جهود 5000 طفل وأب ومعلم ومقدم للرعاية من أرجاء العامل شاركونا خربتهم يف التعامل مع الجائحة الحالية فخالص شكرنا لهؤالء األطفال وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية 

واملعلمني لكونهم جزًء من هذه القصة. كل االمتنان من أريو وفريقنا العاملي.

تم تطوير سلسلة "أنِت بطلتي" ألطفالنا حول العامل ومن أجلهم.
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صديقنا أريو مخلوق سحري، ولد من قلوب األطفال، لذا فهو 

يسمعهم دوما عندما يتحدثون عن أحالمهم وحينام يلعبون، 

وحتى عندما يظنون أن ال أحد يسمعهم!

مر عام منذ أن سافر أريو وأصدقاؤه حول العامل ليخربوا األطفال 

بكيفية حامية أنفسهم من كوفيد-19.

وقد تعلموا الكثري وعرثوا عىل طرق جديدة للعب والتواصل 

مع األصدقاء والعائلة. لكنهم ظلوا قلقني وخائفني ألن الفريوس 

املخيف كان يتغري باستمرار.

حتى أن آريو خالل طريانه فوق عاملنا سمع األقامر الصناعية 

تبث خوف األطفال وغضبهم وحزنهم يف كل مكان.

عىل ما يبدو، نيس األطفال أن آريو ولد من قلوبهم، لذلك بقي 

آريو يف الفضاء منتظرًا، حتى يناديه أحد من كوكب األرض.
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اشتاق أريو ألصدقائه سارة، وساشا، وسليم، وليىل، وكيم كثريًا. 

وهو مشتاق لسارة خاصة فطاملا كانت بطلته.

وأخريًا ينادي أحدهم آريو، لكن مهاًل، فاملنادي هذه املرة 

صديق صغري شعره كثيف وناعم اسمه منّور.

طار آريو بجناحيه الكبريين وهبط خلف نافذة بني منّور يف 

أمسية هادئة.

"هل ناديتني؟"، سأله أريو وهو يجلس فوق سطح املنزل.

"ميااااو!" صاح منّور، وقد وقف شعره الناعم من املفاجأة، 

فصار مثل كرة من الفرو ثم دنا من أريو بحذر وشمه بأنفه 

الصغري

"هل هذا أنَت حًقا؟"، سأله منر متطلًعا إىل رسم طفل عىل 

الجدار ألريو قصريًا وبرتقاليًا ببطن مستدير جميل.
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"طبًعا أنا، ومن غريي؟!" قال أريو مبتساًم.

أجاب منر: "ال أعرف ... فلم أعد ألتِق بأشخاص 

جدد. لذا شعرت بالخجل".

"إذن، لنكن صديقني!"، هتف أريو. "سأطرح 

عليك السؤال الذي أطرحه عىل أصدقايئ 

عندما يشعرون بالخجل أو الحزن. ما الذي 

تحتاج إليه اآلن؟"

"أنا.."، أجاب منّور، وقد كّور جسمه "أحتاج إىل 

يشء كبري ..."

"أكرب من الصداقة؟"، سأله أريو.

ابتسم منر للحظة، لكنه اختبأ خلف ذيله مرة 

أخرى.

قال له يف صوت هامس: "يشء أكرب من ذلك".

قال أريو ضاحًكا، "أنا كبري!" "هل تحتاج شيئًا 

أكرب مني؟"
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"أحتاج األمل" قال منّور ومل يزل مختبئًا وراء ذيله. "بعد 

مجيء فريوس كورونا وكل األيام الطويلة التي قضيتها 

وحدي، أحتاج األمل باملستقبل".

قال له أريو: "حسًنا، هذا ليس شيئًا كبريًا". "ميكن لألمل أن 

يبدأ صغريًا للغاية. لكن إذا متسكت به، ميكنه أن يكرب ويكرب 

ويكرب. فاألمل حولنا يف كل مكان. كل ما عليك فعله هو 

العثور عىل قطعة صغرية منه تبدأ بها".

ارتدى أريو نظارته ونظر عن كثب إىل الرسومات املعلقة عىل 

الجدران، مليئة بالحياة والعائلة، ثم إىل الصبي الصغري النائم 

يف رسيره.

سأله أريو: "من رسم هذه الرسومات".

"بابا يرسم مع صديقي" قال منّور "يطهوان كثريًا مًعا ويقرآن 

القصص لياًل، أكرث من أي من وقت مىض". وأحيانًا يعلمه 

عندما ال يستطيع الذهاب إىل املدرسة".

"هل مينحك هذا األمل؟" سأل أريو 

"نعم أحيانًا.. ألنني أفرح برؤية الجميع مًعا" أجاب منّور 

"لكن كوفيد-19 موجود طوال الوقت". وال أحد يعلم متى 

سيذهب بعيًدا ..."
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جاءهام صوت خافت من خارج النافذة قائاًل: "لو سمحتام". قفز أريو 

ومنّور يف دهشة ثم توجها ناحية النافذة ليجدا شجرة مزهرة تلوح لهام 

بفروعها.

قالت لهام: "سمعتكام تتحدثان وأردت أن أخربكام عام مينحني األمل".

حمل أريو منّور عىل ظهره ونزال بحرص إىل أحد فروع الشجرة ليجلسا 

تحتها. كانت الشجرة سعيدة للغاية وكانت أزهارها تتطاير يف الهواء.

قالت لهام: "أزهر مرة واحدة كل عام وأتشارك أزهاري مع هذا الشارع". 

"مل يالحظني أحد ملدة طويلة، لكن يف السنوات املاضية بدأ الناس ينظرون 

إيّل. فاشتّموا أزهاري وأطعموا طيوري! وأشعر أنهم يرونني ويحبونني".

قال لها أريو: "أنِت محبوبة". تبقني كام أنِت عندما يتغري كل يشء. فشكرًا 

لِك عىل ذلك".
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"لكن أوراقي تتبدل يف كل عام" قالت الشجرة "الفصول تتبدل وكذلك 

السامء، وأنا أكرب أيًضا. قد يكون التغيري مخيًفا أحيانًا، لكنه يجلب الثامر 

واألزهار أيًضا".

يف تلك الحظة سمعوا شخريًا عاليًا فوق الشجرة، وعندما نظروا نحو مصدر 

الصوت رأوا طائرًا أسود يتثاءب.

قالت الشجرة: "تزوين صديقتي زوزو كل عام". "وهي عصفورة زرزور طارت 

إىل هنا من مكان بعيد جًدا".

زوزو كثرية التذمر كانت تحاول النوم. لكنها نفضت ريشها حني هزتها 

الشجرة بلطف.

"أصبح املكان أكرث هدوًءا ألن األوالد ال يذهبون إىل املدرسة كثريًا كام يف 

السابق" قالت زوزو وتثاءبت. "لكني أفتقد ضحكهم يف امللعب. كلام طرت 

من الجنوب إىل الشامل أرى الناس يعيشون حياتهم بطرق مختلفة بعضهم 

يرتدي الكاممات وآخرون بال كاممات بعض األطفال يذهبون إىل املدرسة 

وبضعهم ال - كام هو الحال هنا".

صاح منّور: "األطفال يذهبون إىل املدرسة!". "ذلك يعطيني أنا وصديقي أماًل 

باملستقبل فهو يفتقد املدرسة كثريًا!"
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"ما رأيكم أن نذهب للبحث عن األمل 

باملستقبل؟" اقرتح أريو. "ميكننا الطريان!"

"طيب سأرافقكم مبا أنكم أيقظتموين.."، 

قالت زوزو وفردت جناحيها "هيا بنا!"

حمل أريو منّور وزوزو إىل جانبيهام وحلقوا 

مًعا يف السامء. فلّوحت لهم الشجرة 

بأغصانها متمنيًة لهم التوفيق يف مغامرتهم.

"منّور اسم غريب بالنسبة لقط صغري" قالت زوزو بتعجب، وهم يطريون بعيًدا عن األرض.

قال منّور: "لقد أطلق أيب عيّل هذا االسم العام املايض". "ألنني أعانق صديقي بحنان وأساعده حتى يظل شجاًعا كالنمر لكني ال أشعر بأنني شجاع جًدا. فنحن مل نخرج من البيت 

منذ مدة طويلة".

قال له أريو: "يتطلب البقاء يف املكان ذاته الكثري من الشجاعة". "خاصًة عندما يحافظ هذا عىل سالمة اآلخرين". 

شعر منّور بسعادة أكرب عندما سمع ذلك واحتضن فرو أريو الدافئ".

7



"منّور اسم غريب بالنسبة لقط صغري" قالت زوزو بتعجب، وهم يطريون بعيًدا عن األرض.

قال منّور: "لقد أطلق أيب عيّل هذا االسم العام املايض". "ألنني أعانق صديقي بحنان وأساعده حتى يظل شجاًعا كالنمر لكني ال أشعر بأنني شجاع جًدا. فنحن مل نخرج من البيت 

منذ مدة طويلة".

قال له أريو: "يتطلب البقاء يف املكان ذاته الكثري من الشجاعة". "خاصًة عندما يحافظ هذا عىل سالمة اآلخرين". 

شعر منّور بسعادة أكرب عندما سمع ذلك واحتضن فرو أريو الدافئ".

8



حلقوا عاليًا حتى وصلوا إىل الغيوم، لكن الظالم والضباب كانا يلفان 

املكان ، وبدأ الخوف يتسلل إىل قلب منّور وارتعش جسده

سأله أريو "ما الخطب يا منّور؟"

قال منّور: "يشعرين الظالم بالحزن". "فهو يذكرين بجدي الذي مرض 

وفقدناه بعدها  شعرنا كأن الشمس غربت ولن ترشق ثانية.

ما الذي يشعرك بتحسن يف مثل هذه الحالة؟" سأله أريو. 

أجاب منّور: "حضن كبري من الطفل صديقي". 

"بالنسبة يل أشعر بحاجة للنوم" علقت زوزو "أشعر بالتعب عندما 

أكون حزينة".

"النوم هام للغاية ... من الصعب اإلحساس باألمل دون نوم".

قال أريو: "نعم، جميعنا مختلفون". "فعندما ال أجد من أعانقه 

ويجافيني النوم أتنفس بعمق" وأحيانا ً أنفث النار!"

زفر أريو بقوة، فخرجت ألسنة من اللهب بددت الظلمة، ورسى 

الدفء يف أوصالهم لدقيقة أو اثنتني.

قالت زوزو: "كام أفكر يف جميع أصدقايئ من طيور الزرزور". "انظروا!" إنهم هناك!"

فجأة، ظهر من بني السُحب رسب من طيور الزرزور التي تطري وترقص جميعها يف الرياح.

"انظروا!" شاهدوا كيف يتباعدون مسافة مرت عىل األقل!"، قال أريو. "أترون؟"

حلق أريو تحتهم، وهو يحمل منّور بني ذراعيه.

"أتعلم يا منّور، كلام فردت جناحي ورقصت مع أصدقايئ شعرت سعادة غامرة" قالت زوزو

ثم تابعوا الطريان مًعا بصمت، ففي بعض األحيان وجود الرفاق بجانبك أفضل من أي كالم يقال. كانت زوزو وأريو يحبان منّور، وكان منّور يعرف ذلك. 9



قالت زوزو: "كام أفكر يف جميع أصدقايئ من طيور الزرزور". "انظروا!" إنهم هناك!"

فجأة، ظهر من بني السُحب رسب من طيور الزرزور التي تطري وترقص جميعها يف الرياح.

"انظروا!" شاهدوا كيف يتباعدون مسافة مرت عىل األقل!"، قال أريو. "أترون؟"

حلق أريو تحتهم، وهو يحمل منّور بني ذراعيه.

"أتعلم يا منّور، كلام فردت جناحي ورقصت مع أصدقايئ شعرت سعادة غامرة" قالت زوزو

10ثم تابعوا الطريان مًعا بصمت، ففي بعض األحيان وجود الرفاق بجانبك أفضل من أي كالم يقال. كانت زوزو وأريو يحبان منّور، وكان منّور يعرف ذلك.



واصل أصدقاؤنا الطريان أليام، حتى واصلوا إىل 

صديقهم جبل الثلج، تحيط به الغيوم البيضاء 

الناصعة. 

هبط أريو ومنّور وزوزو يف ثلجها الناعم بحثًا 

عن بعض رقاقات الثلج املنعشة واستمعوا إىل ما 

كانت تسمعه قمة الجبل.

"عىل هذا االرتفاع يكون الصمت مطبًقا يف 

العادة" قال الجبل بوقار "لكن عندما تكون 

الرياح شديدة، أسمع أيًضا األطفال يتواصلون مع 

أصدقائهم وعائالتهم. أسمع مخاوفهم أيًضا. منذ 

ظهر فريوس كورونا ازداد خوفهم  فرصت أحاول 

سامع همومهم، ألنهم أحيانًا يرتاحون عندما 

يتحدثون عنها"

"وأنت أيها الجيل، هل يوجد ما يقلقك؟" سأل 

أريو

"أخىش أن يذوب ثلجي برسعة" قال الجبل وهو 

ينظر إىل صفحه بعينني حزينتني

"وكيف تتمسك باألمل باملستقبل وأنت وحدك 

هنا؟" تساءل منّور.
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أجابت: "أحاول أال أقلق بشأن املستقبل". "أنا 

ممنت لكل عصفور طار قريب، لكل ندفة ثلج 

سقطت عيل، لكل صديق زارين يوميًا. وحني 

ال يأتون أرسم صورهم عىل الثلج فتؤنسني 

ذكراهم"

"هكذا يفعل صديقي!" صاح منّور ببهجة، وهو 

يلعب بالثلج ويرسم صورة أريو فيه.

سأل أريو وهو ينظر إىل الصور املرسومة يف 

الثلج: "انتظري ... من هذه؟" ظهر يف الرسمة 

الصغرية فتاة شعرها أسود ولديها ضفائر جميلة.  

"أليست هذه ...؟"

سأل الجبل: "سارة؟"

تساءل أريو قائاًل: "لكن كيف وصلت إىل هنا؟" 

كان مندهًشا، وفجأة شعر أنه يفتقد صديقته 

بشدة.

جاءت مع صديقتها ساشا عىل ظهر حيوان الالما 

عرب ذاك املنحدر، تحمالن الكاممات من هناك " 

قال الجبل، ورسم مساًرا عىل الثلج نحو منحدر 

مجاور.
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"اآلن عرفت أين سنجد األمل باملستقبل!" صاح أريو، وقفز عىل قدميه 

بعجلة حتى أن الجبل اهتز تحته. 

"إىل اللقاء أيها الجبل العزيز!" هتف أريو، وهو يحمل منّور بيد 

والعصفورة زوزو بيده األخرى انزلق عىل بطنه وسارعوا إىل هبوط عن 

الجبل. تناثر الثلج يف كل مكان حتى اختفى وحلّق نحو هواء أكرث دفئًا. 

كان أريو واثًقا من وجهته، وحاملا رأى البيت هبط قربه ووضع زوزو ومنّور 

أرًضا بلطف.

خرجت سارة من باب منزلها األمامي بابتسامة واسعة مثل املحيطات التي 

حلّق أريو وأصدقاؤه فوقها.

سألت عام إذا كان بإمكانها معانقة أريو، فأجابها أريو بذراعني مفتوحني.

ضحك أريو بسعادة.

ألنها املرة األوىل التي يتعانق فيها الصديقان منذ مدة طويلة. فقد مىض 

وقت طويل منذ أن رأى أحدهام أآلخر.

همست سارة قائلة: "لقد اشتقت كثريًا لعناقِك".
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خرجت والدة سارة وهي تدفع ساشا عىل كرسيها 

املتحرك.

صاحت سارة قائلة: "أمي!" "انظري من عاد!"

قالت والدة سارة مبتسمًة: "البد وأنك أريو". 

رد أريو: "البد وأنِك أفضل عاملة بالعامل". ضحكت 

والدة سارة.

وقالت: "أحيانًا". 

"لكن لدّي املزيد من الوقت ألقضيه مع بطلتي 

الصغرية اآلن".

"مثل والد صديقي!" قال منّور "فهو مييض وقتًا يف 

املنزل أكرث من قبل لكنه أحيانًا ما يغضب أو يبدو 

حزيًنا ..."

قالت والدة سارة: "هذا يحدث يل أنا أيًضا". "خاصًة 

عندما يكون عيّل فعل الكثري من األشياء. فنحن 

منر بأوقات مليئة بالتحديات حاليًا. وعلينا االعتناء 

بأنفسنا وإخبار بعضنا باننا نهتم – وبأننا نحب 

بعضنا.

"هذان صديقاي زوزو ومنّور" قال أريو، ثم فتح 

جناحيه ليعانق ساشا
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"نحن نبحث عن األمل باملستقبل" قال لهم منّور

قالت سارة: "األمل مهم". "منحني أريو وأصدقايئ األمل يف مغامراتنا العام 

املايض! وقد أخربنا الجميع بأهمية الحفاظ عىل سالمتنا وغسل األيدي 

والتباعد مسافة مرت عىل األقل وارتداء الكاممات. وكانت أمي تساعد يف 

ابتكار اللقاح!"

قالت والدة سارة وهي تقبّلها: "سارة تقوم بعمل هام أيًضا". "صحيح أن 

تطوير اللقاح مهم، لكن يجب أيًضا أن نساعد اآلخرين حتى ال يشعروا 

بالوحدة"

سألها منّور: "هل أنِت حًقا أفضل عاملة يف العامل؟"

"ال يوجد عامل هو األفضل وحده" قالت أم سارة وهي تبتسم "فنحن نعمل 

مًعا، وهذا ما يجعل الناس يشعرون بتحسن مجدًدا. الشخص الذي يلف 

اللقاح يف عبوة، أو ينقله إىل املستشفى، أو يعطيه لشخص ما هام بالقدر 

نفسه. فنحن جميًعا مثل الصخور الصغرية التي تتكون منها أقوى الجبال".

"أعني..." قال منّور، وقد اعرتاه خجل مفاجئ "كيف يكون لديك أمل 

باملستقبل مبا أنك أفضل عاملة عىل كوكب األرض؟" 

أجابت والدة سارة، مبتسمة: "هذا سهل": "أتطلع إىل سارة فحسب".
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نظرت سارة إىل أريو

ثم قالت" أخربتني أنك ولدت من قلبي يا أريو 

"وعندما رحلت ولد يشء آخر من داخيل عندما بدأت 

أخرب الناس عن رحلتنا العام املايض، أراد الجميع 

التحدث معي عنها، بكثري من اللغات املختلفة وبطرق 

مختلفة".

سألها أريو: "ما الذي تقصدينه؟"

قالت له سارة: "سأريك!"

أخذت سارة أريو من يده وقادته إىل منزلها حيث 

يوجد جهاز كمبيوتر صغري يصدر أصواتًا. كان يظهر 

عىل الشاشة الكثري من وجوه األطفال، يعرف أريو 

بعضهم.

قالت سارة بفخر: "نحن جزء من فريق أريو". 

"أصدقاؤنا يف قلوبنا، نتواصل معهم عرب الشابكة أو 

نكتب لهم رسائل بريدية!" أيًضا نتحدث مع الناس يف 

أرجاء العامل عن طرق السالمة والتواصل اآلمن بعض 

الناس يظنون أنفسهم غري معرضني لخطر اإلصابة 

بفريوس كورونا لكن ميكن أن يُصاب به الجميع، أليس 

كذلك يا أريو؟"

أجاب أريو بحزن: "نعم". "ال يهم لون برشتك أو أين 

تعيش".
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"وحتى لو كنت متيش عىل قدميك أو تتحرك عىل كريس ذي عجالت" قالت 

ساشا، التي دخلت عىل كرسيها املتحرك تًوا، وقد تكور منّور يف حضنها 

بسعادة

قالت: "أحب أن أتحدث مع أصدقايئ عىل اإلنرتنت عندما أشعر بالوحدة". 

"نتحدث عن األشياء التي تضحكنا واأللعاب التي نحب أن نلعبها!"

صاح خوان، أحد األصدقاء الجدد عىل اإلنرتنت، قائاًل: "أحب تأليف أغاين 

جديدة وعزفها ألصدقايئ!"

قال كيم من جهاز الكمبيوتر: "ال يزال بعض األشخاص ال يستطيعون القيام 

بأشياء خارج منزلهم ألن الوضع ليس آمن بعد".

قالت ليىل من جهاز الكمبيوتر: "إنهم بهذا يتحملون املسؤولية ويحمون 

أنفسهم واآلخرين". "نحن نحاول التحدث معهم حول ما يساعدنا، جميعنا، 

بطرقنا املختلفة".

قال سليم: "يختلف العيش مع كوفيد-19 من شخص آلخر". "أقلق عىل ليىل 

أحيانًا ألنها تعيش يف مخيم". 

أحيانًا تكون األمور صعبة جًدا" قالت ليىل "لكن الغناء والتعلم يخففان عنا 

، وكذلك اللعب مع األصدقاء"

قال كيم: "األمر مختلف هنا". "فال زالت والديت مضطرة للذهاب إىل السوق 

لبيع الفاكهة وأخىش أن مترض" 

"ال بأس عليكم يا أصحاب" قال أريو "  أينام كان وكيفا كانت طريقة 

حياننا". " كلنا نخاف أحيانًا".
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سأل منّور "حتى الُنمور؟"

"حتى النّمور تخاف!" قالت ساشا وهي تداعب 

شعر منّور وأضافت، وهي تستند إىل جناحه: 

"عندما أفقد األمل فإنني أجده مجدًدا يف مكاين 

اآلمن".

"أما أنا فحني أذهب ملكاين اآلمن أجدك دوًما 

معي".

سأل منّور: "ما هو املكان اآلمن؟"

"إنه املكان الذي تلجأ إليه يف تفكريك وال يستطيع 

أحد الذهاب إليه سواك، لكن ميكنك دعوة من 

تريد لريافقك فيه" قالت ساشا 

سأل منّور: "هل ميكنني الذهاب إىل هناك عندما 

ال أشعر باألمل يف املستقبل؟" وهو يلف ذيله 

حول رأسه.

قال أريو: "ميكنك الذهاب إىل هناك متى احتجت 

إىل ذلك". "هل تود املحاولة؟"
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وهكذا قادهم أريو إىل أماكنهم اآلمنة بأن طلب 

منهم أن يرتاحوا ويغلقوا أعينهم ويتنفسوا 

بعمق. ميكن لألطفال اآلخرين عىل شاشاتهم 

االنضامم إليهم أيًضا.

قال لهم أريو: "ركزوا   عىل   ذكرى   أو   وقٍت   ما  

 كنتم   تشعرون   فيه   باألمان". 

ثم سألهم عن األشياء التي يرونها ويشعرون بها 

ويشمونها يف أماكنهم اآلمنة وسألهم   عام   إذا   كان  

 مثة   شخص   مميز   يودون   دعوته   إىل   مكانهم  اآلمن 

 وما   الذي   قد   يتحدثون   عنه   سويًا .

قال   أريو "   : ميكنكم   أن   تذهبوا   إىل   مكانكم  

 اآلمن   متى   شعرتم   بالحزن   أو   الذعر "  ." وهذه  

 هي   قوتكم   الخارقة،   وميكنكم   مشاركتها   مع  

 أصدقائكم   وعائالتكم "  . وتذكروا   أنني   أهتم  

 بكم،   كام   يهتم   بكم   العديد   من   الناس. فهذا  

 سيساعدكم   أيًضا ".
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عندما فتحوا عيونهم، أدرك منّور أن مكانه اآلمن هو املنزل، 

قرب صديقه.

صعد إىل حجر أريو وسأله عام إذا بإمكانهام العودة إىل 

املنزل.

"لكن هل وجدنا األمل يف املستقبل؟" "ما الخطب يا منّور؟"

قال منّور يف صوت منخفض: "قلياًل، عىل ما أعتقد".

قال أريو: "تذكر ما أخربتك به يف املنزل". "األمل حولنا 

يف كل مكان. كل ما عليك فعله هو التمسك بيشء منه 

وسيكرب".

وضع أريو يديه عىل قلبه ببطء، وبحب واهتامم، وأخذ 

نفًسا طوياًل وعميًقا. 

ومع صوت أزيز، تغري كل يشء!
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قمر صناعي كبري، حمل كل أصدقائنا الذين قابلناهم يف القصة، وحلق بهم يف السامء، وابتسم لهم القمر والنجوم!

"أصدقايئ!" بكت سارة وعانقت ليىل وكيم وسليم.

نادى عليهم أريو قائاًل: "متسكوا جيًدا يا أبطايل الصغار!" "أريد أن يكتب كل واحد منكم ما مينحه األمل، وأن يشاركه مع العامل. خذوا قطعة من الورق واكتبوا ما تشعرون به يف 

قلوبكم".
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بدأ األطفال يكبون ويرسمون األشياء التي 

تعطيهم األمل بينام اقرتبوا من األرض شيئًا 

فشيئًا

"أمي تصنع اللقاح" قالت سارة

"مدرستي تفتح أبوابها!" صاح خوان.

"صديقتي الشجرة تزهر" قالت زوزو

"التحيل بالشجاعة!" قال منّور

"الغناء" قالت ساشا

"جدي يقص عيل حكاية" قال سامل

صاح كيم قائاًل: "جميع أصدقائنا الجدد!"

"أحسنتم!" قال أريو ضاحًكا "اآلن، قوموا بطي 

ورقتكم عىل شكل طائرة، أو نجمة – أو أي 

شكل تحبون! وأرسلوها عرب قمرنا االصطناعي. 

سنطلب املساعدة من الشمس والقمر والنجوم، 

انظروا، إنهم يشاهدوننا وسيساعدوننا!"
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وهكذا أرسل األطفال رسائلهم، ومع تساقطها من السامء باتجاه 

منازلهم تحولت إىل قطرات مطر، ورقائق من الثلج، وبراعم أزهار، 

ومثار جوز الهند، وأقواس قزح متد عىل الشواطئ. 

ثم أخذهم أريو لريوا عودة األطفال إىل مدارسهم يف بلدان عدة 

بلدان حول العامل، وشاهدهم منّور بعينني براقتني

أرأيت يا منّور؟" قال أريو "أحيانًا، كل ما علينا فعله هو أن نطلب 

املساعدة من أصدقائنا يف العثور عىل األمل – فهم موجودون دامئًا 

وكذلك أنا". 

التفت أريو إىل أصدقائه القدامى.

"حان وقت الدموع، لكن تذكروا أنني سأظل أسمعكم دوًما" قال 

أريو

قالت سارة: "أنت مهم للغاية بالنسبة يل".

قال أريو: "وأنتم جميعكم مهمون يل أيًضا". "ينبغي علينا أن نخرب 

بعضنا بهذا طوال الوقت".

أخذ أريو منّور وزوزو بني ذراعيه، وانطلق إىل السامء.

"هل سنذهب للبيت اآلن؟ خل سأعود إىل صديقي؟" سأل منّور

"يبدو أننا سنبدأ مغامرة جديدة!" قال آريو مبتساًم، وهو يهبط 

قرب بني منّور، متلؤهام الصداقة واألمل.
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يسعدنا معرفة آرائكم بالقصة وطريقة استخدامكم للكتاب. يرجى التواصل معنا حول ذلك عرب الربيد اإللكرتوين التايل mhpss.refgroup@gmail.com أو من خالل استخدام 

هاشتاغ myheroisyou# )#بطلتي_أنت( عىل الوسائط االجتامعية 

روابط لالطالع عىل مواد أخرى

)بطلتي أنِت: كيف ميكن لألطفال محاربة كوفيد-19!(، بأكرث من 143 لغة

https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

تعديالت تستخدم الوسائط املتعددة ومبادرات عىل مستوى الدول لقصة )بطلتي أنِت كيف   ميكن   لألطفال   محاربة كوفيد-19!(

https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

)أعامل األبطال: دليل للحوار من القلب للقلب مع األطفال ملرافقة قراءة كتاب "بطلتي أنِت: كيف ميكن لألطفال محاربة كوفيد-19!(

https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

)أنا أدعم أصدقايئ: تدريب لألطفال واملراهقني عىل طرق دعم صديق يف األوقات الصعبة(

https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

متوفرة بكافة اللغات الرسمية يف البلد 

متوفرة ببعض اللغات الرسمية يف الدولة

غري متوفرة أبًدا

خريطة العامل

من يقرأ قصص أريو؟

تظهر يف الخريطة املجاورة أماكن توفر قصة )بطلتي أنِت: كيف ميكن 

لألطفال محارية كوفيد-19!( باللغات الرسمية للبلدان حتى اآلن ...
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