قهرمان من تو هستی
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تهیه کتاب «قهرمان من تو هستی  :کودکان چگونه میتوانند با وجود بیماری کویید 19-امیدوار
بمانند؟» :

این کتاب دومین ویرایش سری کتابهای «قهرمان من تو هستی» است که توسط گروه مرجع هیات مسئول بین آژانسی در زمینهی بهداشت
روان و حمایت روان شناختی – اجتماعی در موقعیت های اضطراری تدوین شده است .این پروژه از سوی متخصصین آژانسهای عضوIASC
 MHPSS RGدر سطوح جهانی ،منطقه ای و کشوری و همچنین توسط والدین ،مراقبین ،معلمان و کودکان سراسر جهان حمایت شده است.
در شروع همهگیری کرونا ،بیشتر از  1700کودک از  140کشور به شکلگیری کتابی داستانی با موضوع کرونا کمک کردند و این کتاب با 140
ترجمه و به شکل های مختلف رسانه ای در دسترس صدها هزار کودک در سرتاسر جهان قرار گرفت .امروزه بسیاری از کودکان با تغییراتی که
کویید 19-در زندگی روزمره شان ایجاد کرده زندگی میکنند و با مسائلی دست و پنجه نرم میکنند که سالمت روان آنها را تحتتاثیر خود قرار
داده است .اما بسیاری از نگرانیها شبیه زمانی نیستند که همهگیری تازه شروع شده بود.
ن آژانسی در زمینهی بهداشت روان و حمایت روان شناختی – اجتماعی با همکاری سازمان بهداشت جهانی و
بدین منظور هیات مسئول بی 
سازمان بین المللی حالل احمر و اجتماعات این سازمان داستان « قهرمان من تو هستی :کودکان چگونه میتوانند با وجود بیماری کویید19-
امیدوار بمانند؟» را تهیه کرده است.
برای اطمینان از اینکه این کتاب به امیدها و نگرانی های کودکان در این دوره از همه گیری پرداخته باشد ،از کودکان ،والدین ،مراقبان و معلمان
پرسیدیم که افکار ،ترسها و تجارب خود را در مورد اینکه چگونه زندگی آنها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است با ما به اشتراک بگذارند .این
بررسی به زبانهای عربی ،چینی ،انگلیسی ،فرانسوی ،هندی ،روسی ،پرتغالی و اسپانیایی صورت گرفت تا نیازهای روان شناختی – اجتماعی و
سالمت روان کودکان در طول همهگیری طوالنی کویید 19-سنجیده شود .چارچوب موضوعاتی که باید به وسیلهی داستان به آن ها پرداخته
شود برآمده از نتایج همین بررسی هاست .کودکان در سراسر جهان ویرایشهای مختلف داستان را خواندند و آن را اصالح کردند .نظرات آنها
در ویرایش فعلی کتاب که در دست شماست مورد استفاده قرار گرفته است.
سری داستانهای «قهرمان من تو هستی» توسط کودکان و برای کودکان شکل گرفته است.
هیات  IASC MHPSS RGمراتب قدردانی خود را از خانم هلن پاتریک جهت نوشتن داستان و تصویر پردازی این کتاب اعالم می نماید.
انتشار این کتاب تحت لیسانس  CC BY-NC-SA 3.0 IGOصورت پذیرفته است که بر اساس آن امکان بازتولید ،ترجمه و تطبیق این کار با
اهداف غیر تجاری در صورت لحاظ ارجاع مناسب به نویسنده اصلی وجود دارد.

معرفی:

کتاب «قهرمان من تو هستی :کودکان چگونه می توانند با وجود بیماری کویید 19-امیدوار بمانند؟» کتابی است که برای همهی کودکانی نوشته شده
است که زندگی آنها تحت تاثیر بیماری کویید 19-قرار گرفته است .این کتاب دنبالهی کتاب «قهرمان من تو هستی :کودکان چگونه می توانند با بیماری
کویید 19-مبارزه کنند؟» است و باید توسط یکی از والدین ،مراقبان یا معلمان برای یک کودک یا چند کودک خوانده شود .خواندن مستقل این کتاب
بدون حضور یکی از والدین ،مراقبان یا معلمان توصیه نمیشود.
کتاب «کارهای قهرمانان» راهنمای مکمل این کتاب است و راهنماییهایی را برای مشکالت ذکر شده در این کتاب ارائه می دهد که مربوط به کویید19-
هستند .این کتاب به کودکان کمک می کند تا بتوانند احساسات و عواطف خود را مدیریت کنند و برای همین موضوع فعالیتهای تکمیلی ارائه می
دهد.
کتاب راهنما را از این جا پیدا کنی
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
برای خواندن کتاب اول سری داستانهای «قهرمان من تو هستی» این لینک را دنبال کنید
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

ترجمهها:

گروه مرجع ،خود هماهنگیهای الزم را برای ترجمه کتاب به زبانهای چینی ،فرانسوی ،روسی ،اسپانیایی بهعهده
میگیرد .برای هماهنگ کردن جهت ترجمه به زبانهای دیگر ،از طریق ایمیل ( )mhpss.refgroup@gmail.comبا گروه مرجع  IASCبرای سالمت روان
و حمایت روان شناختی – اجتماعی تماس حاصل کنید .همهی برگردانهای تمامشده در وبسایت گروه  IASCمنتشر خواهد شد .اگر خواهان ترجمه و
اقتباس از این اثر هستید ،لطفا به این نکات توجه فرمایید:
• شما مجاز به استفاده از نشان تجاری خود (یا نشان تجاری آژانس تامین کننده منابع مالیتان) نیستید.
• در صورت بازآفرینی و اقتباس از این اثر (برای مثال تغییر در متن یا تصاویر) استفاده از نشان  IASCمجاز نمیباشد .در صورت هرگونه استفاده از ایناثر،
نباید به هیچ عنوان به ایننکته اشاره شود که هیات  ،IASCسازمان ،محصوالت یا خدمات به خصوصی را تایید میکند.
• باید برای ترجمه و اقتباس خود ،مجوز مشابه و یا همسطح  Creative Commons Licenseتهیه کنید 0.3 or 0.4 CC BY-NC-SA .پیشنهاد میشود.
لیست مجوزهای سازگار:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
اینبرگردان به وسیله ی هیات دائم بین آژانسی تهیه نشده است IASC .هیچ مسئولیتی را در قبال محتوا و یا دقت اینبرگردان بهعهده نمیگیرد.
نسخهی اصلی انگلیسی «قهرمان من تو هستی :کودکان چگونه میتوانند با وجود بیماری کویید 19-امیدوار باشند؟» با مجوز ، CC BY-NC-SA 3.0 IGO
نسخه الزامی و معتبر به شمار میآید.
برگردان این کتاب به همت سماء ابراهیمی باجگانی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است .این
محتوا مورد بازبینی و تایید اساتید گرامی سرکار خانم دکتر نظربلند و سرکار خانم دکتر زرگری نژاد قرار گرفته است.

آریو موجودی جادویی بود که از قلب بچه ها آمده بود ،برای
همین او همیشه صدای بچه ها را میشنید؛
وقتهایی که آرزو میکردند،
وقتهایی که بازی میکردند
و وقتهایی که فکر میکردند هیچکس دیگری صدایشان را
نمیشنود.
یکسال از سفر آریو و دوستانش به دور زمین گذشته بود .آریو
و بچهها به کودکان زمین یاد دادند که چطور از خود در مقابل
بیماری کویید 19-محافظت کنند.
بچهها خیلی چیزها یاد گرفته بودند و راههای جدیدی پیدا
کرده بودند تا با هم بازی کنند و با دوستان و اعضای خانوادهی
خود در ارتباط باشند اما هنوز بعضی از نگرانیهایشان بزرگتر
بودند و بعضی از ترسهایشان قویتر.
ویروسی که همه از آن می ترسیدند ،هر روز و هرروز تغییر
میکرد.
آریو همانطور که باالی سر دنیا پرواز میکرد شنید که ماهوارهها
دارند نگرانیها ،عصبانیت و ناراحتی بچهها را از همه جای دنیا
دریافت میکنند.
بچهها فراموش کرده بودند که آریو در قلب آنهاست و به همین
خاطر در آسمان منتظر میماند تا کسی روی زمین او را صدا
بزند.
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آریو دلتنگ دوستانش سارا ،ساشا ،سالم ،لیال و کیم بود.
به خصوص دلش برای سارا تنگ شده بود که همیشه
قهرمانش بود.
اما ایندفعه کسی که آریو را صدا کرد دوست کوچک
بامزهای بود به اسم ببری.
در یکشب بهاری ،آریو بالبال زد و بیرون پنجرهی ببری
فرود آمد.
در حالیکه روی دم بزرگش نشسته بود پرسید":تو من را
صدا زدی؟"
میووووووو! ببری جیغی کشید و همهی موهای تنش مثل
دسته ی جارو سیخ شد .بعد نزدیک آریو خزید و بدن خز
دار آریو را بو کشید.
ببری یک نگاه به نقاشی روی دیوار کرد که در آن آریوی
کوچک نارنجی با شکم گرد بانمکش کشیده شدهبود و
پرسید":واقعا خودت هستی؟"
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آریو در حالیکه لبخند میزد گفت”:توقع داشتی چه
کسی را ببینی؟”
 نمیدانم توقع چه کسی را داشتم ،خیلیوقتاست که آدم جدیدی ندیدهام .خجالت میکشم.
آریو جواب داد”:خووووب ،پس می توانیم
دوستهای جدید همدیگر باشیم .من ازت
سوالهایی میپرسم که وقتی هرکدام از دوستانم
ناراحتند یا خجالت می کشند ازشان می پرسم.
همین االن به چه چیزی نیاز داری؟”
 ای وای نه!ببری در حالیکه خودش را اندازه یکتوپ کرده
بود ،گفت“ :آخر چیزی که میخواهم خیلیبزرگ
است”...
آریو پرسید “ :یعنی حتی از دوستی هم بزرگتر؟”
ببری لبخندی زد اما دوباره پشت دمش قایم شد
و با صدایی آرام گفت”:حتی بزرگ تر از دوستی”...
آریو قاه قاه خندید و گفت”:من بزرگ هستم!
چیزی بزرگتر از من نیاز داری؟”
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 من به امید نیاز دارم.در حالی که پشت دمش قایم شده ادامه داد”:بعد از آن همه
روزهای بیماری و کرونا ،بعد از آنهمه تنهایی ،من نیاز دارم که
به آینده امید داشته باشم”.
 خوووب ،اینکه خیلی بزرگ نیست.آریو ادامه داد“ :شاید امید اولش کم و کوچک باشد ،اما کم کم
که نگهش میداری میتواند بزرگ و بزرگ و بزرگتر شود .دور و
بر ما پر از امید است .فقط الزم است یکتکه کوچکش را پیدا
کنی که شروع کنی”.
ه در تختش به خواب هفتپادشاه رفته بود،
در حالیکه پسربچ 
آریو عینکش را به چشمهایش زد و از نزدیک به عکسهای
روی دیوار نگاه کرد .عکسهایی که در آن زندگی و عشق به
خانواده موج میزد.
آریو پرسید“ :چه کسی ایننقاشی را کشیده است؟”
 این نقاشیها را پدر و صاحبم با هم کشیده اند.ببری ادامه داد”:آنها با هم آشپزی میکنند ،شبها داستان
میخوانند ،خیلی خیلی بیشتر از قبل .حتی بعضیوقتهایی
که به مدرسه نمی رود پدر به او درس میدهد!
آریو از ببری میپرسد”:آیا این به تو امید میدهد؟”
 اوووم ،یه وقتهایی آره ،نزدیکبودن و صمیمیت آنهاقشنگ است .اما  ...کویید 19-هنوزم اینجاست ،همیشه
اینجاست .هیچکس هم از وقت رفتنش خبر ندارد...
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ب بخ شید!
 ِصدای آرامی از بیرون پنجره آمد .آریو و ببری از جا پریدند و رو به
پنجره کردند؛ جایی که یکدرخت پر از شکوفه شاخههایش را برای
آنها تکان میداد.
 من شنیدم که دارید صحبت میکنید ،میخواستم به شما بگویم کهچه چیزی به من امید میدهد.
آریو ببری را روی پشتش انداخت و با احتیاط از شاخههای درخت
پایین آمدند تا زیر درخت بنشینند .درخت خیلی خوشحال بود.
شکوفههایش به پرواز درآمده بودند.
درخت گفت”:من هر سال یکبار شکوفه میدهم و شکوفههایم را با
خیابان به اشتراک میگذارم .مدت زیادی کسی متوجه من نمیشد
اما این چند سال گذشته ،مردم میآیند که به من نگاه کنند .آنها
شکوفههای من را بو میکشند و به پرندههای من دانه میدهند.
احساس میکنم دیده میشوم و دوستداشتنی هستم”.
آریو گفت”:تو دوستداشتنی هستی چون حتی االن که همه چیز
تغییر کرده ،تو باز هم مثل قبل باقی مانده ای .بخاطر این ازت
سپاسگزارم درخت”.
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درخت گفت”:برگهای من هر سال تغییر میکنند .فصلها تغییر میکنند،
آسمان تغییر میکند و من بزرگتر میشوم .تغییرکردن بعضیوقتها
ترسناک است ،اما وقتهایی هم با خودش گل و میوه میآورد”.
صدای خمیازهی بلندی از باال آمد .آنها باال را نگاه کردند و پرندهای
مشکی با پرهای براق را روی شاخه درخت دیدند که خمیازه میکشید.
 زوزی دوست من هر سال به من سر میزند .او یکسار است و هر سالراه زیادی را پرواز میکند تا به اینجا بیاید.
زوزی یکسار غرغرو بود که سعی داشت بخوابد و وقتیکه درخت او را
آرام تکان داد ،پرهایش را پف داد و گفت”:از وقتی بچهها به مدرسه
نمیروند ،کمتر سرسام میگیریم!”
زوزی در حالی که خمیازه میکشید ادامه داد”:البته که من دلم برای
خندههایشان توی زمین بازی تنگ شده است .هر بار که از جنوب به
سمت شمال زمین میآیم ،میبینم که آدمها کارهایشان را به شکلهای
متفاوتی انجام میدهند .بعضیآدمها ماسک میزنند ،بعضیها نمیزنند.
بعضیبچهها به مدرسه میروند و بعضیها نمیروند .مثل همینجا”.
ببری گریهاش گرفت و گفت”:وای بچهها مدرسه بروند!! این میتواند من
و صاحبم را به آینده امیدوار کند .پسر کوچولو خیلی دلش برای مدرسه
تنگ شده است”.
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آریو از آنها پرسید”:موافق هستید برویم و
امید به آینده را پیدا کنیم؟ میتوانیم پرواز
کنیم!”
سار که دیگر بیدار شده بود ،بالهایش را
باز کرد و گفت”:بزن که رفتیم!”
آریو زوزی و ببری را پشتش انداخت و در
آسمان اوج گرفتند .درخت شاخههایش را
برای آنها تکان داد و ماجراجویی خوبی را
برایشان آرزو کرد.
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زوزی همان طور که باال و باالتر میرفتند گفت”:ببری اسم عجیبی است برای چیزی به این کوچکی!”
ببری جواب داد”:پارسال پدر برایم این اسم را انتخاب کرد .به این خاطر که من به صاحبم بغلهای گرمی میدهم و به او یادآوری میکنم که شجاع و جسور باشد مثل
یک ببر .اما راستش من خیلی احساس نمیکنم شجاع هستم ،مدت زیادی است که در خانه ماندهام و جسور بودنم یادم نمیآید”...
آریو گفت“ :اما می دانستی که یک جا ماندن جسارت زیادی می خواهد؟ به خصوص وقتیکه اینکار را میکنی تا دیگران در امان باشند”.
ببری که حال بهتری پیدا کرده بود ،در خز گرم و نرم آریو فرو رفت.

8

زمانیکه به ابرها رسیدند ،همهجا تاریک و ترسناک شد
و ببری کم کم داشت شجاعتش را از دست میداد.
احساس کرد که بدنش دارد میلرزد.
آریو از او پرسید“ :چی شده ببری؟”
ببری گفت”:تاریکی من را غمگین میکند .وقتی که
پدربزرگ مریض شد و ما او را از دست دادیم شبیه
تاریکی بود .انگار که نورها رفتند و ما حس کردیم که
قرار نیست برگردند”.
آریو پرسید ”:وقتی چنین حسی داری ،چی حالت را بهتر
میکند؟”
بغل بزرگ و گرم صاحبم!
زوزی گفت“ :من فقط نیاز دارم که بخوابم .وقتهایی
که ناراحتم خیلی خسته میشوم .خوابیدن خیلی مهم
است .سخت است که امیدوار بمانی بدون این که به
قدر کافی خوابیده باشی”.
بله ،داستان برای هر کدام از ما به یک شکل

است.
آریو ادامه داد”:وقتی که من نمیتوانم کسی را بغل کنم
یا بخوابم ،یک نفس عمیییییق میکشم ،بعضیوقت ها
نفسم را که بیرون میدهم با نفسم آتش بیرون میآید”.
آریو جرقه کوچکی از نور را توی تاریکیها فوت کرد و نور
آنها را برای لحظهای دلگرم کرد.
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 من هم به دوستانم فکر میکنم .نگاه کن آنجا هستند.ناگهان در میان ابرها ،دستهای از سارها پدیدار شدند .همگی با هم پرواز میکردند و در باد میرقصیدند.
آریو گفت“ :نگاه نگاه! سارها هم حداقل یکمتر از هم فاصله دارند .میبینی؟”
آریو به زیر دسته سارها رفت و ببری را در میان بازوهایش چرخاند.
زوزی گفت”:ببری ،وقتهایی که بالهایم را کش میدهم و با دوستانم میرقصم حالم خیلی بهتر است”.
آنها در سکوت به پرواز خود ادامه دادند ،زیرا بعضیوقتها کنار هم بودن بهتر از باهم صحبت کردن است .زوزی و آریو به ببری اهمیت میدادند و ببری اینموضوع را
میدانست.
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آنها پرواز کردند و پرواز کردند ،انگار
که سالها در راه بودند تا اینکه به قلهی
کوهی رسیدند که مهربان بود و در میان
ابرهای سفید و تپل خوشگذرانی میکرد.
آریو ،ببری و زویی بر روی برفهای نرم
او فرود آمدند تا کمی برف خنک و تازه
نوش جان کنند و در همانحال آنچیزی
که قله کوه داشت می شنید را شنیدند.
قله گفت" :راستش اینجا معموال چیزی
جز سکوت نمیشنوم .اما وقتهایی که
خیلی باد میآید ،صدای بچهها را میشنوم
که با دوستان و اعضای خانوادهی خود
صحبت میکنند .نگرانیهایشان را
میشنوم .از وقتی که کویید 91-آمده
صدای نگرانیهای بچهها را بیشتر می
شنوم .من فقط سعی میکنم که گوش
کنم چون گاهی صحبت کردن در مورد
نگرانیهایشان باعث میشود کمی بهتر
شوند".
آریو پرسید":چیزی هست که شما را
نگران کند؟"
قله در حالی که با چشمهایی غمگین به
ارتفاعاتش نگاه میکرد گفت":من نگرانم
که برفهایم زود آب شوند".
ببری پرسید":شما که کسی را ندارید
چطور به آینده امیدوار میمانید؟"
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 من سعی میکنم نگران آینده نباشم .منبهخاطر هر پرنده ،هر دانهبرف و هر دوستی
که هر روز به دیدنم میآید شکرگزارم و
وقتهایی که نیستند ،آنها را روی برف
نقاشی می کنم ،مثل خاطرههای برفی.
 صاحب من هم این کار را می کند!ببری خندید و بازیکنان ،نقاشی آریو را روی
برفها کشید.
آریو در حالی که نقاشیهای برفی رو میدید،
نقاشی کوچیکی از دختری با موهای بافتهی
مشکی را نشان داد و پرسید”:صبر کنید
ببینم،آیا این...؟”
 سارا؟ آریو شگفت زده شده بود گفت”:اما او چطوربه اینجا رسیده؟” و ناگهان متوجه شد که
خیلی دلش برای دوستش تنگ شده است.
کوه گفت“ :او و دوستش ساشا با یک الما
اینجا بودند و ماسک روی صورتشان بود .از
آنطرف ها آمدند”..
کوه این راگفت درحالیکه به سراشیبی تندی
در هماننزدیکیها اشاره میکرد.
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آریو در حالیکه ببری را در یکبازویش میگرفت و زوزی را در
بازوی دیگر ،روی شکمش پرید ،کوه را صدا کرد و فریاد زنان گفت:
“خداحافظ کوه عزیز ”!...و تا پایین سر خوردند .دانههای برف
همهجا میپاشید تا جاییکه برفها ناپدید شد و آریو در هوای
گرم اوج گرفت.
آریو دقیقا میدانست که کجا میرود .لحظهای که خانه را دید ،با
یک جهش بلند فرود آمد و زوزی و ببری را به آرامی روی زمین
گذاشت.
سارا از در ورودی خانه جلو آمد و با لبخندی گشادهتر از اقیانوسهای
پهناور به استقبال آنها آمد که همه یراه را تا آنجا پرواز کرده
بودند.
از آریو پرسید که آیا میتواند او را بغل کند و آریو با آغوشی باز
جواب سوال او را داد.
آریو با شادی م
یخندید چرا که بعد از مدتها ،برای اولینبار این دو دوست
همدیگر را بغل میکردند و از آخرین باری که یکدیگر را دیده بودند
خیلی گذشته بود.
سارا زمزمه کرد”:خیلی دلم برای بغل کردنت تنگ شده بود آریو!”
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مادر سارا در حالی که ویلچر ساشا را حرکت
میداد ،بیرون آمد.
سارا در حالی که گریه میکرد گفت" :مامان،
ببین کی برگشته!"
مادر سارا در حالی که لبخند میزد گفت":تو
باید آریو باشی!"
 و شما باید بهترین دانشمند دنیا باشید.آریو این را گفت و مادر سارا به خنده افتاد
و جواب داد ":شاید یک وقت هایی ،اما من
هم وقت پیدا کردم که با قهرمان کوچولویم
بیشتر وقت بگذرانم".
ببری گفت":مثل بابای صاحب من! االن وقت
بیشتری پیش ما میگذارند اما بعضیروزها
عصبانی و ناراحت به نظر میآید".
مادر سارا جواب داد":من هم گاهی عصبانی
و ناراحت میشوم .مخصوصا زمانهایی
که کار زیادی برای انجام دادن دارم .ما
در دورهی پرچالشی زندگی میکنیم .باید
مراقب خودمان باشیم و به دیگران بگوییم
که برای حال آنها اهمیت قائلیم و دوستشان
داریم".
آریو قبل ازین که بالهایش را باز کند و به
ساشا یک بغل گنده بدهد گفت":این ها
دوستان من هستند .ببری و زوزی".
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ببری رو به همه کرد و گفت”:ما داریم دنبال امید می گردیم”.
سارا جواب داد”:امید خیلی مهم است .در ماجراجوییهای پارسال،
آریو و دوستانم به من امید دادند .ما به همه گفتیم که برای اینکه
بیمار نشویم ،باید دستهایمان را بشوییم ،از هم حداقل یکمتر
فاصله بگیریم و ماسک بزنیم .مامان من هم داشت به ساختن
واکسن کمک میکرد!”
مادر سارا گفت”:سارا هم داشت کار خیلی مهمی میکرد”.
در حالیکه دخترش را میبوسید ادامه داد”:درست است که
واکسن ساختن مهم است اما این هم خیلی مهم است که
مطمئن بشویم که کسی احساس تنهایی نمی کند”.
 شما واقعا بهترین دانشمند دنیایید؟ ببری پرسید.مادر سارا در حالیکه لبخند میزد گفت”:هیچ کس بهترین دانشمند
دنیا نیست .ما با هم کار میکنیم و این چیزی است که حال
انسان را خوب میکند .کسی که واکسن را بسته بندی میکند
یا آن را تحویل دیگری میدهد هم به اندازه ما مهم است .ما
همه مثل سنگ های کوچکی هستیم که باعث میشویم کوه
قوی باشد.
ببری در حالی که یهویی خجالتی شده بود گفت”:ببخشید  ...شما
که بهترین دانشمند جهان هستید چطور به آینده امید دارید؟”
مادر سارا در حالیکه لبخند میزد گفت”:معلوم است چطوری!
فقط به سارا نگاه می کنم و از او امید میگیرم”.
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سارا در حالی که به آریو نگاه میکرد گفت":تو به
من گفته بودی که از قلب من آمدی و وقتی که
رفتی ،چیز دیگری در قلب من به وجود آمد .وقتی که
به دیگران در مورد ماجراجوییهای پارسال میگفتم،
همه میخواستند در موردش با من صحبت کنند ،به
زبانهای مختلف و به شکلهای مختلف".
آریو پرسید":منظورت چی است؟"
 بگذار نشانت بدهم.سارا دست آریو را گرفت و به داخل خانهاش برد،
جاییکه کامپیوتر کوچکش سروصدا می کرد .روی
صفحه کامپیوتر عکس صورت بچههای زیادی بود.
آریو بعضی از بچهها را میشناخت.
سارا با افتخار گفت":ما همه بخشی از تیم آریو هستیم.
دوستان ما در قلب ما هستند! از پشت کامپیوتر
و گوشی یا در نامههایی که برای هم مینویسیم.
ما از چهار گوشهی دنیا باهم صحبت میکنیم که
چطور مراقب سالمتیمان باشیم ،ایمن بمانیم و در
عین حال با هم ارتباط داشته باشیم .بعضی از مردم
فکر میکنند که آلوده به ویروس نمیشوند ،اما همه
ممکن است بیمار شوند آریو ،درست میگویم؟"
آریو با ناراحتی گفت":بله آنها هم ممکن است بیمار
شوند .مهم نیست پوستشان چه رنگی باشد و کجا
زندگی کنند".
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ساشا در حالیکه ببری روی پایش لم داده بود ،داخل اتاق سر خورد و با
صدای بلند گفت”:یا اینکه بتوانند راه بروند یا روی صندلی چرخدار باشند”.
ساشا ادامه داد”:زمانیکه احساس تنهایی میکنم و دلم میگیرد با دوستانم
صحبت میکنم .ما در مورد اتفاقات خندهدار و بازیهایی که دوست داریم
حرف میزنیم”.
جوان که دوست اینترنتی جدید بچهها بود با غصه گفت”:من عاشق این
هستم که آهنگهای جدید بنویسم و برای دوستانم اجرا کنم”.
کیم دوست کامپیوتری بچهها گفت”:بعضیها هنوز نمیتوانند کارهایی که
قبال بیرون از خانه می کردند را انجام دهند بخاطر اینکه هنوز امن نیست”.
لیال گفت”:کسی که مراقب است ،مسئولیت پذیر است .او از خود و دیگران
محافظت میکند .هر کدام از ما به شکلی که بلد هستیم تالش میکنیم
با دیگران در مورد کارهایی حرف بزنیم که در این موقعیت حالمان را بهتر
میکند”.
سالم در ادامهی حرفهای لیال گفت”:زندگی کردن با بیماری کویید 19-برای
هر کسی یک داستان متفاوت دارد .بعضی وقتها نگران لیال میشوم چون
لیال در کمپ زندگی میکند”.
لیال جواب داد“ :بله ،بعضیوقتها خیلی سخت است اما اینکه با هم ترانه
بخوانیم و کارهایی جدید یاد بگیریم و بازی کنیم حال همهی ما را بهتر
میکند”.
کیم در ادامهی حرف بچه ها گفت ”:اینجا شرایط فرق میکند ،مامان من
هنوز مجبور است به بازار برود و میوههایش را بفروشد .من همیشه نگران
هستم که مریض شود”.
آریو گفت”:مهم نیست کجا زندگی میکنید و چطور زندگی میکنید
قهرمانهای کوچک .هرکسی ممکن است بترسد”.
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 حتی ببرها...؟ ببری پرسید.ساشا در حالیکه خز نرم ببری را نوازش میکرد
جواب داد”:حتی ببرها!”
سارا در حالیکه به بال آریو تکیه داده بود
گفت”:زمانی که امیدم را از دست میدهم ،دوباره
در جای امن خودم پیدایش میکنم .وقتی به
آنجا میروم ،تو را پیدا میکنم که همیشه کنارم
هستی”.
ببری پرسید“ :جای امن کجاست؟”
ساشا جواب داد”:جای امن جایی است که در
ذهنت میتوانی به آنجا سفر کنی ،جایی که فقط
تو میتوانی بروی و هر کسی را که دوست داری
دعوت کنی که با تو به آنجا بیاید”.
ببری در حالی که دمش رو تاب میداد پرسید”:آیا
من هم می توانم وقتهایی که ناامیدم به آن جا
بروم؟”
 تو هر موقع که دلت بخواهد میتوانی آنجابروی.
آریو رو به ببری گفت و سپس ادامه داد :دوست
داری امتحانش کنی؟
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به این ترتیب آریو بچهها را آماده سفر به
جای امن کرد .او از بچهها خواست که راحت
باشند ،چشمهای خود را ببندند و نفس عمیقی
بکشند .دوستهای اینترنتی سارا و ساشا هم
میتوانستند به این ماجراجویی بپیوندند.
آریو گفت" :خاطره یا شرایطی را تجسم کنید که
احساس امنیت و آرامش داشتید".
سپس از آن ها پرسید که چه خاطرهای را میبینند،
چه چیزی را در جای امن احساس میکنند و چه
بوهایی را در اطراف خود میشنوند .آیا فرد خاصی
را دوست دارند به جای امن خود دعوت کنند و
در مورد چه چیزهایی دوست دارند صحبت کنند.
 هر وقت دوست داشتی میتوانی به جایامنت برگردی ،وقتهایی که ناراحتی یا ترسیدی.
این قدرت جادویی تو است .میتوانی با دوستان
و اعضای خانوادهات آن را به اشتراک بگذاری و به
یاد داشته باشی که من به تو اهمیت میدهم و
آدمهای زیاد دیگری هم به تو اهمیت میدهند.
این طور حالت بهتر میشود.
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زمانی که بچهها چشمهایشان را باز کردند ،ببری
فهمیده بود که جای امنش در خانه پیش صاحبش
است.
ببری از پای آریو باال رفت و از او پرسید که آیا میتوانند
به خانه برگردند.
آریو پرسید":اما آیا امید به آینده رو پیدا کردیم؟"
ببری آرام جواب داد":کمی ،گمان میکنم".
آریو گفت":یادت میآید وقتی که خانه بودیم چی
گفتم؛ امید دور و بر ماست .فقط الزم است ذره ای از
آن را داشته باشی تا رشد کند".
آریو به آرامی دستهایش را روی قلبش گذاشت و
یک نفس بلند و عمیق کشید.
با صدای آخیش بلندی که از آریو بلند شد ،همه چیز
تغییر کرد.
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همهی بچههای داستان ما به یک ماهواره که در آسمان میچرخید منتقل شده بودند .در حالیکه ستارهها و ماه از باال به آنها لبخند میزدند.
سارا در حالیکه گریه میکرد لیال ،کیم و سالم را بغل کرد و گفت" :آخ جون دوستانم!"
 محکم سرجای تان بایستید ،قهرمانهای کوچک! از شما میخواهم که تکهای کاغذ بردارید و هر کدام از چیزی که به شما امید میدهد بنویسید و با دنیا از آن چیزهاصحبت کنید .آنچه که در قلبتان دارید را روی کاغذ بنویسید.
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به این ترتیب بچهها شروع به نوشتن و نقاشی
چیزهایی کردند که به آنها امید میداد در
حالیکه زمین زیر پای آن ها میچرخید.
سارا گفت":اینکه مامان دارد واکسن را درست
میکند".
جوان با بغض گفت":اینکه مدرسههایمان باز
شود"...
زوزی گفت":اینکه درخت که دوست خوبم است
شکوفه دهد".
ببری گفت":اینکه فهمیدم شجاع هستم".
ساشا":ترانه خواندن".
سالم":اینکه پدربزرگم برایم داستان بخواند"...
کیم":دوستان جدیدی که پیدا کردم".
 اوووووووو ....از این بهتر نمیشود! حاالکاغذهایتان را به شکل هواپیما ،پرنده ،ستاره
یا هرچیز دیگری که دوست دارید تا بزنید و از
ماهواره بفرستید به جاهای دیگر دنیا .از ستارهها،
خورشید و ماه هم می خواهیم که به ما کمک
کنند– نگاه کنید بچه ها! آنها دارند ما را نگاه
میکنند! -
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اینطور شد که بچهها پیامهایشان را از ماهواره مخابره
کردند و همانطور که پیامها از آسمان پایین و پایینتر
میرفت تا به خانههایشان برسد ،آنپیامها تبدیل
به دانههای باران ،برف ،شکوفههای بهاری و میوههای
رسیده و شیرین و رنگینکمانی شدند که در افق ساحلها
گسترده شده بود.
آریو به آنها نشان داد که بچهها در کشورهای مختلف به
مدرسه برگشتهاند و ببری شگفتزده نگاه می کرد.
 میبینی ببری؟ بعضیوقتها الزم است که از دوستانمانکمک بخواهیم تا امید را پیدا کنیم .آنها همیشه پیش ما
هستند ،همانطور که من هستم.
آریو رو به دوستان قدیمیش کرد و گفت :وقت خداحافظی
است دوستان من .اما خوب این را میدانید که من
همیشه به شما گوش میدهم.
سارا گفت :آریو تو خیلی برای من با اهمیت هستی.
 همه شما برای من مهم و با ارزش هستید .ما باید اینرا همیشه به هم بگوییم که چقدر به یکدیگر اهمیت
میدهیم.
ببری و زوزی روی دستهای آریو پریدند و آریو به آسمان
پرید.
ببری پرسید :حاال میتوانیم برگردیم خانه؟
 حاال که تازه داشت خوش میگذشت ببری؟آریو لبخندی زد و آنها با دلی پر از محبت و دوستی و
امید پرواز کردند تا به خانه برگردند.
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ما عالقه مندیم که نظر شما را راجع به داستان و شیوه ای که شما از کتاب استفاده کرده اید بدانیم؛ شما میتوانید از طریق ایمیل

 mhpss.refgroup@gmail.comو یا از طریق استفاده از هشتگ #Farsimyheroisyou #در شبکههای اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

لینک هایی به مطالب بیشتر:
قهرمان من تو هستی :چگونه کودکان می توانند با کویید 91-مبارزه کنند؟ ** ترجمه شده به بیش از  341زبان **

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

اقتباسهای رسانهای و ابتکارات کشوری از کتاب “ قهرمان من تو هستی :چگونه کودکان می توانند با کویید 91-مبارزه کنند؟

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

کارهای قهرمانان :راهنمایی برای مکالمه با کودکان در کنار مطالعه کتاب “ قهرمان من تو هستی :چگونه کودکان می توانند با کویید 91-مبارزه کنند؟”

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

من از دوستانم حمایت می کنم :تمرینی برای کودکان و نوجوانان تا از دوستان خود در شرایط پریشانی حمایت کنند.

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

چه کسانی داستان آریو را می خوانند؟
نقشهی زیر نشان می دهد که کتاب “ قهرمان من تو هستی:
چگونه کودکان با کویید 91-مبارزه می کنند؟” به زبان رسمی کدام
کشورها در دسترس است.
ترجمه شده به تمام زبان
های رسمی یک کشور
ترجمه شده به بخشی از
زبان های رسمی یک کشور
عدم پوشش

