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ساخت "قهرمان من تویی"
این کتاب یک پروژه بود که توسط گروه مرجع کمیته دائم بین آژانس درباره ی بهداشت روان و پشتیبانی روانی اجتماعی در شرایط
اضطراری (  ) IASC MHPSS RGتهیه شده است .این پروژه توسط کارشناسان جهانی ،منطقه ای و مستقر در کشور از آژانس های عضو
 IASC MHPSS RGو همینطور توسط والدین ،مراقبان ،مربیان و کودکان در  104کشور جهان پشتیبانی میشود .یک بررسی جهانی به
زبان های عربی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،فرانسوی و اسپانیایی برای ارزیابی سالمت روان و نیازهای روانی اجتماعی کودکان در هنگام شیوع کووید-
 19توزیع شد .چارچوبی از مباحثی که باید از طریق داستان مورد توجه قرار گیرد با استفاده از نتایج نظرسنجی تهیه شد .این کتاب از طریق
قصه گویی به کودکان در چندکشور مبتال به کووید 19-به اشتراک گذاشته شده است .از بازخورد کودکان ،والدین و مراقبان برای مرور و به
روز رسانی داستان استفاده شده است.
بیش از  1700کودک ،والد ،مراقب و معلم از سراسر دنیا زمانی را دراختیار ما گذاشتند تا نحوه ی مقابله با بیماری همه گیر کووید 19-را با
ما به اشتراک بگذارند .تشکر ویژه از این کودکان ،والدین ،مراقبان و معلمان برای تکمیل نظرسنجی ما و تاثیرگذاری بر داستان .این داستانی
است که برای کودکان و توسط کودکان در سرتاسر جهان تهیه شده است.
 IASC MHPSS RGاز هلن پاتریک برای نوشتن داستان و نمایش کتاب تشکر میکند.

مقدمه

"قهرمان من تویی" کتابی است برای کودکان در سرتاسر جهان که تحت تاثیر شیوع کووید 19-قرار گرفته اند.
"قهرمان من تویی" باید توسط والدین ،مراقبان یا معلمان در کنار کودکان یا برای گروه کوچکی از کودکان خوانده شود.
توصیه نشده که کودکان کتاب را به تنهایی بدون حمایت والدین ،مراقبان یا معلم بخوانند.
راهنمای تکمیلی تحت عنوان "اقدامات برای قهرمانان" (که بعدا منتشر میشود)،
برای پرداختن به مباحث مربوط به کووید ،19-کمک به کودکان برای مدیریت احساسات و عواطف،
و همچنین فعالیت های تکمیلی که کودکان بر اساس کتاب انجام میدهند ،پشتیبانی میکند.
ترجمه ها
گروه مرجع خود ترجمه را به عربی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیایی هماهنگ میکند .با گروه مرجع  IASCبرای
حمایت روانی اجتماعی و سالمت روان ) (MHPSSبرای هماهنگی ترجمه ها به دیگر زبان ها
تماس بگیرید .تمام ترجمه های کامل شده در سایت گروه مرجع  IASCپست میشود.
اگر ترجمه یا اقتباسی از این اثر ایجاد میکنید ،با مهربانی به این نکات توجه کنید:
 اجازه ندارید تا لوگوی خود(یا مرکز تامین کننده ی بودجه) را روی محصول اضافه کنید.
 در موارد اقتباس(یعنی تغییر در متن یا عکس) ،نیازی به اضافه کردن لوگوی  IASCنیست.
در هر مورد استفاده از این کار ،هیچ پیشنهادی مبنی بر تایید  IASCدر سازمان ،محصوالت یا خدمات خاص وجود ندارد.

 شما باید ترجمه یا اقتباس خود را تحت مجوز  Creative Commonsیا معادل آن ،مجاز کنید CC BY-NC-SA 4.0 .یا 3.0
پیشنهاد شده است .لیست مجوزهای همسازhttps://creativecommons.org/share-your-work/licensing- :
•

considerations/compati-ble-licenses
شما باید سلب مسئولیت زیر را در زبان ترجمه اضافه کنید" :این ترجمه/اقتباس توسط کمیته ثابت بین آژانس ) (IASCایجاد نشده

است IASC .برای محتوا یا ترجمه ی دقیق مسئولیت ندارد .نسخه اصلی انگلیسی" :کمیته دائمی بین آژانسی ) .(IASCقهرمان من تویی :بچه
ها چطور میتوانند یا کووید 19-مبارزه کنند! مجوز CC BY-NC-SA 3.0 IGO :نسخه معتبر خواهد بود".

مامان سارا قهرمان اونه چون اون بهترین مامان و بهترین دانشمند
در دنیاست .اما حتی مامان سارا هم نمیتواند دارویی برای
ویروس کرونا پیدا کند.
سارا از مامانش پرسید" :کووید 19-چه شکلیه؟"
مامانش گفت" :کووید 19-یا همان ویروس کرونا ،خیلی کوچیک هست
و نمیتوانیم ببینیمش"" .اما با سرفه ها و عطسه های آدم هایی که
مریض هستند ،همه جا پخش میشود ،وقتی که آدم های مریض به
بقیه ی آدم ها و چیزهای دیگر دست میزنند.
آدم هایی که مریض هستند تب دارند و سرفه میکنند و ممکن است برای
نفس کشیدن مشکل داشته باشند".
سارا پرسید" :پس چون نمیتوانیم او را ببینیم ،نمیتوانیم با آن بجنگیم؟"
مامان جواب داد " :چرا میتوانیم"" .به خاطر همین من نیاز دارم تا
تو در امان باشی سارا .ویروس آدم های مختلف را مریض میکند و
همه میتوانند کمک کنند تا با آن مبارزه کنیم .بچه ها خیلی خاص هستند و
آن ها هم میتوانند کمک کنند .تو باید به خاطر همه ی ما در امان باشی.
من نیاز دارم که تو قهرمان من باشی".

سارا آن شب در رختخواب دراز کشید و اصال احساس یک قهرمان را
را

نداشت .احساس ناراحتی کرد .میخواست به مدرسه برود اما مدرسه اش

ب

بسته بود .میخواست دوستانش را ببیند اما امن نبود .سارا میخواست که

و

ویروس کرونا دیگر دنیای او را نترساند.

ب

به خودش گفت" :قهرمان ها قدرت خیلی زیادی دارند" ،چشمانش را

س

بست تا بخوابد" .من چه چیزی دارم؟"
ناگهان صدایی آرام اسمش را در تاریکی زمزمه کرد.
سارا آرام گفت" :چه کسی آن جاست؟"
صدا سوال کرد" :چه چیزی الزم داری تا تبدیل به قهرمان بشوی سارا؟"
سارا گفت" :من راهی الزم دارم تا به همه ی بچه های دنیا بگویم چطور

ا

از خودشان مراقبت کنند و اینطوری میتوانند از بقیه مراقبت کنند."...
صدا پرسید" :پس میخواهی که من چه چیزی باشم؟"
"من به چیزی الزم دارم که بتواند پرواز کند ...صدای بلند داشته باشد...

و

بتواند کمک کند!"
با یک صدای وووش ،چیزی شگفت انگیز وارد شد...

سارا نفس زنان گفت" :تو چی هستی؟"
گفت" :من آریو هستم"
سارا گفت" :من تا به حال یک آریو ندیده ام"
آریو گفت" :خوب ،من همیشه اینجا بودم ،من از قلب تو آمدم".
سارا گفت" :اگر من تورا دارم ...پس میتوانم به همه ی بچه های
دنیا درباره ی ویروس کرونا چیزی بگویم .من میتوانم یک قهرمان
باشم ولی صبرکن ،آریو ،آیا مسافرت با وجود ویروس کرونا امن
هست؟"
آریو گفت" :فقط با من امن هست سارا .وقتی ما با هم هستیم،
هیچ چیزی نمیتواند به تو آسیب بزند".

پس سارا پرید روی پشت آریو و باهم از پنجره ی اتاق بیرون رفتند ،به سمت آسمان تاریک.
آن ها به طرف ستاره ها پرواز کردند و به ماه سالم کردند.

همانطور که خورشید باال میآمد ،آن ها در یک بیابان زیبا به زمین نشستند ،جایی که گروه کوچکی از بچه ها بازی میکردند.
بچه ها با خوشحالی فریاد میزدند و برای سارا و آریو دست تکان میدادند.
یکی از پسرهایی که فریاد میزد گفت" :خوش اومدید ،من سلم هستم! .اینجا چیکار میکنید؟
ببخشید ،ما نمیتوانیم نزدیکتر بیایم ،باید حداقل یک متر دورتر از شما باشیم!"
سارا گفت" :به خاطر همین ما اینجا هستیم! میدانستی که بچه ها میتوانند همسایه ها ،دوستان ،والدین ،و پدربزرگ مادربزرگ ها رو از ویروس
کرونا در امان نگه دارند؟ ما همه باید"...
سلم با لبخند گفت" :دست هایمان را با آب و صابون بشوریم! ما میدانیم سارا .ما همینطور اگر مریض باشیم ،در آرنج سرفه میکنیم – و به جای
دست دادن با آدم ها ،دست تکان میدهیم .سعی میکنیم در خانه بمانیم ولی ما در شهر شلوغ زندگی میکنیم و همه در خانه نمیمانند".
آریو گفت" :ممکنه من بتونم در این مورد کمک کنم .مردم نمیتوانند ویروس کرونا را ببینند ولی میتوانند من را ببینند!
بپرید باال ،اما لطفا روی هر دو بال من بشینید – آن ها حداقل یک متر از هم فاصله دارند!"

آریو همراه با سارا و سلم که روی بال
ا

هایش بودند ،به طرف آسمان پرواز کرد.

آ

آریو به همه جای شهر پرواز کرد و شروع

ک

کرد به غرش کردن و آواز خواندن .سلم

ب

به طرف بچه های خیابان فریاد زد:

"

"بروید به خانواده هایتان بگویید که خانه

م

امن تر هست! با ماندن در خانه میتوانیم

ی

از هم مراقبت کنیم!"

م

ر دم

مردم به خاطر چیزی که میدیدندشگفت

زد

زده شده بودند .دست تکان دادند و قبول

ک

کردند که به خانه هایشان بروند.

آریو به طرف آسمان باال رفت.
سلم از خوشحالی فریاد میزد.
در ابرها هواپیمایی پرواز میکرد ،و مسافرانش با ترس به آن ها نگاه میکردند.
سارا گفت " :مردم باید سفرهایشان را متوقف کنند ،حداقل به این زودی .مرزهای کشورها در حال بسته شدن هستند،
و ما باید هرجایی هستیم و در کنار آدم هایی که دوستشان داریم ،بمانیم ".
سارا دوباره گفت" :خیلی چیزها تغییر کرده اند ،من بعضی وقت ها از این وضعیت میترسم".
آریو گفت" :وقتی اوضاع تغییر میکند ،میتواند ترسناک و گیج کننده باشد.
وقتی من میترسم آهسته نفس میکشم و آتش بیرون میدهم!"
آریو یک توپ آتشین بزرگی را بیرون داد!
آریو از سارا و سلم پرسید" :شما وقتی میترسید برای آرام کردن خود چه کاری میکنید؟"

سارا گفت" :من دوست دارم درباره ی کسی که به من احساس امنیت میدهد فکر کنم".
سلم گفت" :منم همینطور ،به همه ی کسانی که به من احساس امنیت میدهند فکر میکنم،
مثل مادربزرگ و پدربزرگم .دلم برای آن ها تنگ شده است ،من نمیتوانم آن ها را بغل کنم
چون ممکنه از من ویروس کرونا را بگیرند .ما معموال آن هارا هر آخرهفته میبینیم،
اما االن نه ،به خاطر حفظ امنیت آن ها".
سارا از دوستش پرسید" :میتوانی به آن ها زنگ بزنی؟"
سلم جواب داد" :بله! آن ها هر روز به من زنگ میزنند و من همه ی کارهایی که در خانه
انجام میدهیم را به آن ها میگویم .این کار به من احساس خوبی میدهد و همینطور به آن ها".
آریو گفت" :این طبیعی هست که دلمان برای کسانی که دوستشان داریم و نمیتوانیم به دیدن آن ها
برویم تنگ شود .این نشان میدهد که چقدر به آن ها اهمیت میدهیم .احساس بهتری خواهید داشت
اگر بقیه ی قهرمان ها را ببینید؟"
سلم و سارا فریاد زدند" :بله لطفا!"
آریو گفت" :عالیه ،دوست من ساشا دارای ابر قدرت هست ،بزن
بریم!"

و بنابراین به سمت زمین پایین آمدند و در یک روستای کوچک فرود آمدند.
یک دختر بیرون از خانه در حال چیدن گل ها بود .وقتی آریو و
بچه ها را که روی بال هایش بودند دید ،خندید.
فریاد زد" :آریو! باید حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشیم،
پس از دور بغلت میکنم! شماها این جا چه کار میکنید؟"
آریو گفت" :وقتی این رو گفتی بغلت رو احساس کردم ساشا!
اینکه چطور از کلمات استفاده میکنیم تا نشان دهیم به هم اهمیت
میدهیم را دوست دارم .میخواستم تا دوستانم درباره ی ابرقدرت تو
چیزی یاد بگیرند".
ساشا گفت" :ابرقدرت من چیه؟"
آریو گفت" :چون یک نفر در خانواده شما بیمار شد ،در خانه ماندید تا
مطمئن شوید که ویروس کرونا را به کسی انتقال نمیدهید".
ساشا گفت " :بله ،پدرم بیمار شده و در اتاق خوابش هست تا وقتی که
به طور کامل خوب شود".

"ولی خیلی بد نیست! ما بازی میکنیم ،آشپزی میکنیم ،در حیاط وقت گذرانی میکنیم و باهم غذا میخوریم.
من و برادرم باهم میرقصیم .کتاب میخوانیم و من میتوانم همچنان یاد بگیرم چون بعضی وقت ها دلم برای مدرسه تنگ میشود.
در خانه ماندن اول عجیب بود ولی االن عادی شده است".
آریو گفت" :این همیشه آسان نیست ،ساشا .تو راهی پیدا میکنی تا با خانواده ات تفریح کنی و کنار آن ها باشی .این چیزی هست که تو را
قهرمان من میکند!"
سلم پرسید" :تا به حال با خانواده ات دعوا کرده ای؟"
ساشا گفت" :بعضی وقت ها دعوا میکنیم .باید صبور تر باشیم ،و بیشتر یکدیگر را درک کنیم ،و حتی سریعتر بگوییم معذرت میخواهم.
این یک ابرقدرت واقعی است ،چون این کار باعث میشود خودمان و دیگران احساس بهتری داشته باشیم .من همینطور به کمی زمان نیاز دارم
تا تنها باشم .دوست دارم برای خودم برقصم و آواز بخوانم! و میتوانم بعضی اوقات به دوستانم زنگ بزنم"...
سارا پرسید" :ولی آریو آدم هایی که از خانه دور هستند یا خانه ندارند چه کار میکنند؟"
آریو گفت" :سوال خیلی خوبی هست .بیا بریم و بفهمیم".

“But it’s not so bad! We play games, cook,
spend

و بنابراین آن ها با ساشا خداحافظی کردند و یکبار دیگر راهی
ش

شدند.

 .همانطور که روی جزیره ای که توسط آب احاطه شده بود فرود می آمدند،
هوا گرم تر میشد.
آنجا اردوگاهی پر از مردم دیدند.
دختری آن ها را دید و از دور برایشان دست تکان داد.
دختر فریاد زد" :سالم آریو ،خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت!
تالش میکنیم تا حداقل یک متر دورتر از هم بمانیم ،بنابراین از اینجا
با تو حرف میزنم .اما دوست دارم با دوستانت آشنا بشم! اسم من لیالست".
سارا گفت" :سالم لیال! من سارا هستم و این سلم است.
به نظر میرسه تالش میکنید تا از خودتان در برابر ویروس کرونا
محافظت کنید .چه کار دیگه ای انجام میدهید؟"
لیال جواب داد" :دست هایمان را با آب و صابون میشوریم!"
سلم پرسید" :شما همینطور در آرنج تان عطسه میکنید؟"
لیال گفت" :میتوانی به ما نشان بدهی که چطوری؟".
و سلم به آن ها نشان داد.
لیال گفت" :همه ی ما تالش میکنیم تا شجاع باشیم،

ولی من درمورد چیزی نگران هستم ،میتوانم درمورد آن با شما صحبت کنم؟
من شنیدم که یک نفر مریض شده و مرده و این من را خیلی ترسانده است .این حقیقت دارد که مردم ممکن است به خاطر ویروس کرونا
بمیرند؟"
آریو یک آه بزرگ کشید و روی زمین نشست.
جواب داد" :بله قهرمان های کوچولو ،عجیب است ،بعضی از مردم اصال بیمار نیستند
ولی بعضی دیگر ممکن است خیلی مریض شوند و عده ای دیگر ممکن است بمیرند.
برای همین همه ی ما باید به طور خاص مراقب آدم های پیرتر و آن هایی که مریضی های دیگر هم دارند باشیم،
چون این ها ممکن است بیشتر از بقیه مریض شوند.
بعضی وقت ها وقتی خیلی میترسیم یا احساس ناامنی میکنیم،
این که یک جای آرام را در ذهنمان تصور کنیم بسیار به ما کمک میکند .دوست دارید تا این را با من امتحان کنید؟"

همه گفتند بله ،پس آریو از بچه ها خواست تا چشمان خود را ببندند
و جایی را تصور کنند که در آن احساس امنیت میکنند.
آریو گفت" :روی جایی یا زمانی که احساس امنیت میکردید
تمرکز کنید".
بعد از آن ها پرسید چه چیزی را میتوانند میبینند،
چه احساسی دارند ،و درمکان آرام خود چه چیزی را میتوانند بو کنند.
بعد پرسید که آیا شخص خاصی هست که دوست داشته باشند
او را به محل امن خود دعوت کنند و با هم صحبت کنند.
آریو گفت" :هروقت که ناراحت بودید یا ترس داشتید میتوانید
به محل امن خود بروید .این ابرقدرت شماست ،و میتوانید آن را
با دوستان و خانواده یتان شریک شوید.
و یادتان باشد که من و خیلی از مردم به شما اهمیت میدهیم.
این هم کمک کننده است".

لیال گفت" :همه ی ما میتوانیم به هم اهمیت بدهیم".
آریو گفت" :درسته لیال .ما هروقت بخواهیم میتوانیم به هم اهمیت بدهیم .دوست داری در آخرین سفرمان همراه ما بیایی؟"
لیال تصمیم گرفت تا با آریو و دوستان جدیدش سفر کند .سارا خوشحال شد که لیال همراه آن هاست چون میدانست بعضی وقت ها نیاز داریم تا از هم
حمایت کنیم .آن ها آرام پرواز کردند ،بدون اینکه حرفی بزنند ،ولی لیال میدانست که دوستان جدیدش خیلی به او اهمیت میدهند
.

کوه های برفی کم کم دیده میشدند ،و آریو در شهر کوچکی
پایین آمد .چند کودک داشتند بازی میکردند.
یکی از آن ها فریاد زد "آریو" و دست تکان داد.
آریو گفت" :سالم کیم .بچه ها میخواهم با چند تا از دوستانم که
کرونا داشتند و بهتر شدند آشنا بشید".
سلم پرسید" :چه شکلی بود؟"
کیم گفت" :سرفه میکردم و بعضی وقت ها احساس گرما میکردم.
همینطور خیلی خسته بودم و تا چند روز دوست نداشتم بازی کنم.
ولی خیلی خوابیدم و خانواده ام از من مراقبت کردند .بعضی از پدر
و مادر ها و پدربزرگ مادربزرگ های ما باید به بیمارستان
میرفتند .پرستار ها و دکتر ها خیلی با آن ها مهربان بودند،
و مردم به ما در کار خانه کمک میکردند .بعد از چندهفته
همه ما دوباره خوب شدیم".
یکی از بچه ها گفت" :من هم دوست کیم هستم".

به خاطر اینکه کرونا داشت ما دوستی مان را قطع نکردیم – اگرچه نمیتوانستم اورا ببینم .من همیشه
به او اهمیت میدهم و خوشحالم که دوباره میتوانیم باهم بازی کنیم!"
آریو گفت" :بعضی وقت ها تنها کاری که به عنوان دوست میتوانیم انجام دهیم این است که ازهم
مراقبت کنیم .حتی اگر به معنای این است که مدتی از هم دور باشیم".

لیال گفت" :ما میتوانیم این کارها را برای هم انجام دهیم".
سلم گفت" :و یک روز ،همه ی ما دوباره باهم بازی میکنیم و مثل قبل به مدرسه میرویم".
وقت آن رسیده بود که همه به خانه برگردند ،و سارا از دوستان جدیدش خداحافظی کند .آن ها به هم قول دادند که هرگز ماجراجویی شان را فراموش
نکنند .سارا از این که مدتی ممکن است همدیگر را نبینند ناراحت بود .ولی وقتی حرف دوستش کیم را به یاد آورد احساس بهتری داشت .فقط به این خاطر
که نمیتوانی آدم ها را ببینی ،دلیل این نمیشود که دوستشان نداشته باشی.

آریو همه ی آن ها را به خانه هایشان برگرداند
و منتظر ماند تا سارا بخوابد و بعد برود.
سارا از او پرسید" :میتوانیم کارهای امروز را
دوباره فردا انجام دهیم؟"
آریو گفت" :نه سارا ،حاال وقت آن رسیده تا کنار
خانواده ات باشی .داستانمان را به یاد داشته باش .میتوانی با
شستن دست ها و ماندن در خانه آن هایی را که دوستشان
داری در امان نگه داری .من هرگز از تو دور نیستم.
هروقت به مکان امن خودت میروی میتوانی با من باشی".
سارا زمزمه کرد" :تو قهرمان منی".
آریو گفت" :تو هم قهرمان من هستی ،سارا .تو قهرمان تمام
آن هایی هستی که تو را دوست دارند".

سارا به خواب رفت و وقتی روز بعد بیدار شد ،آریو رفته
ب

بود .بنابراین به مکان امن خودش رفت تا با او صحبت

کند ،ب

بعد هرچیزی را که در آن ماجراجویی دیده بود و یاد

ر

گرفته بود را نقاشی کرد .با نقاشی اش پیش مادرش رفت

ت

تا خبرها را به او بگوید.
گفت" :مامان ،همه ی ما میتوانیم به مردم کمک کنیم تا

د

در امان باشند .در ماجراجویی ام تعداد زیادی قهرمان

ی

دیدم!"
مامانش گفت" :وای سارا ،تو درست میگی .قهرمان های

ی

زیادی وجود دارند که از مردم در مقابل ویروس کرونا

ح

محافظت میکنند ،مثل پرستارها و دکترهای فوق العاده.

ام

اما تو به من یادآوری میکنی که همه ی ما ،هر روز،

تو

میتوانیم قهرمان باشیم؛ و بزرگترین قهرمان من تویی".

