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 ”قهرمان من تو هستی“کتاب  تدوین ۀنحو

 
در روانی و حمایت روانی اجتماعی بهداشت  المللینس بینآژا دائمی ۀگروه مرجع کمیتبا حمایت   که استای پروژهحاصل  چهاین کتاب
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 و نیازهای روانی اجتماعیسالمت روانی میزان  ،شیوع بیماری کرونا دوراندر شد تا  انجامعربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی 
هایی کشور کودکانگوها این کتاب را برای قصه. استنظرسنجی این از نتایج  برگرفته این داستانی موضوع را ارزیابی کند. چارچوبکودکان 
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داستان و  اینمتن  به خاطر نوشتن هلن پاتوکاز  ،العادهفوقبهداشت روانی و حمایت روانی اجتماعی در شرایط  المللیبینانس ژآ
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  مقدمه
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 .پردازدمی کتاباین کودکان براساس 

  هاترجمه
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چون او بهترین مادر و  ،مادر سارا قهرمان او است
 هم ی مادر ساراحتّ  اّمااست.  دنیابهترین دانشمند 

 .کند پیدا کرونابرای  یتواند درماننمی
 "؟استچه شکلی کرونا "سارا از مادرش پرسید: 

آنقدر  ،کرونا ویروسیا  ۱۹-کوویدمادرش گفت: "
این  اّما .توانیم آن را ببینیمکوچک است که نمی

دست زدن بیمار و  افراد ۀسرفه و عطس با ویروس
 افراد .شودمی منتشر دور و بریا اشیا  دیگران به
نفس  یو به سخت دنکنیسرفه م ،تب دارند ضیمر
 . "دنکشیم

توانیم با آن مبارزه بنابراین ما نمی"سارا گفت: 
 "م؟ینیرا بب توانیم آننمی چون ،کنیم
به  .میبا آن مبارزه کن توانیممیما " گفت:سارا مادر 

از تو در برابر  خواهممیاست که من  لیدل نیهم
افراد  روسیو نی. ااین ویروس محافظت کنم

به ما کمک  دنتوانیم همهو  کندیم درگیررا  زیادی
 نقش مهّمی دارند هابچه. مید تا با آن مبارزه کننکن
تو باید به کمک کنند.  به ما توانندیهم م هاآنو 

 تو که خواهممی. من یباش سالمتما  ۀهم خاطر
 ".یقهرمان من باش



 
 
 
 

کرد نمیاحساس  و اصالً  دیآن شب سارا در رختخواب دراز کش
 اّمابه مدرسه برود،  خواستی. او مبود . ناراحتاستقهرمان که 

 این کار اّما ند،یدوستانش را بب خواستیبود. م تعطیلاش مدرسه
دنیا ترساندن  ویروس کرونا ازخواست مینبود. سارا  خطربی

 . بردارددست 
 

و چشمانش را  "دارند زیادیقدرت  رمانانقه"گفت:  شاو به خود
 "دارم؟چیزی من چه اّما "و گفت:  دخوابکه ببست 

 
 .زمزمه کرد یکیمهربان نام او را در تار ییناگهان صدا 

 "آنجا است؟ یچه کس": گفت به آرامی سارا
به چه چیزی  یقهرمان باشبرای اینکه " سوال کرد:سارا صدا از  

 "سارا؟ ،احتیاج داری
ی هاهبچ ۀهم پیدا کنم تا بهراهی  می خواهم من"سارا گفت: 

بتوانند از  وکه چطور از خودشان محافظت کنند بگویم  دنیا
 ".محافظت کنندهم  انگرید

 "؟تو می خواهی من چکار کنم": دیصدا پرس
 اریبس یصدا… دارم که بتواند پرواز کند  ازین یز یمن به چ"

 "کمک کند! به من تواندبکه  یز یچ…  داشته باشد یبلند
 

 ...برود ماه هم به بتواند که یز یانگشگفت زیچ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "هستی؟ کیتو "سارا گفت: 
 ."هستم آریو من"او گفت:  

 .ام"ندیده آریو را حالتابهمن " سارا گفت:
از من ام، بوده نجایخوب، من همیشه ا": آریو گفت

 ".میآیم توقلب 
 

 ۀهمبه  توانمیپس م… باشم  با تواگر "سارا گفت: 
  "!بگویمۀ ویروس کرونا دربار ایدن یهابچه

 
با  ای، آآریو ،صبر کن اّماباشم!  مانقهر توانمیمن م"

 خطربیبه دور دنیا سفر  ،ویروس کرونا وجود
 "است؟

 میبا هم هست یوقت !فقط با من، سارا"گفت:  آریو
 ".برساند بیآس توبه  تواندینم زیچ چیه

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اتاق خوابش بیرون رفتند و  ۀپرید و با هم از پنجر آریو سارا روی پشت سپس،
 .کردندسالم به سوی ستارگان پرواز کردند و به ماه  هاآن. اوج گرفتندآسمان شب 



در  ییبایز یدر صحرا هاآن، طلوع کرد دیخورش وقتی 
. کردندیم یباز  ،بچه چندکه  یی، جافرود آمدند اهرام کنار
 آریو سارا و یو برا دندیکش ادیفر یها از خوشحالبچه

 دست تکان دادند. 

 من سالم هستم! د،یخوش آمد"زد:  ادیها فراز بچه یکی
 ترکینزد میتونیما نم د،یببخش ؟دیکنیمکار چه  نجایا
 "!فاصله داشته باشیممتر  کیحداقل  دیبا م،ييایب

 ".ميينجایا لیدل نیبه همما هم "گفت: در جواب سارا 
 هابچهکه  دیدانیم ایاست. آ آریو نیمن سارا هستم و ا

ها و بزرگو پدر نیدوستان، والد ،هاهیهمسا توانندیم
؟ دارند ن نگهاّمادر  ویروس کرونا خطرمادربزرگ خود را از

 …باید....ما  ۀهم

را با آب و صابون هایمان دست" سالم با لبخند گفت:
 م،یشو ضیمرهم . اگر میدانیماین را ما  سارا. "!مييبشو

دست دادن به  یو به جا میکنیسرفه م آرنجمان در
 خانهدر  میکنیم ی. ما سعدهیمدست تکان می ،دیگران

در همه و …  میکنیم یزندگ یما در شهر شلوغ اّما م،یبمان
 مانند.نمی هخان

کمک کنم. در این مورد بتوانم  دی، شااوهوم“گفت:  آریو 
 توانندیم…  اّما نند،یرا بب ویروس کرونا توانندینم هاآن

 و دینیهر دو بال من بنش یرو لطفاً  اّما ،ید! بپرنندیمرا بب
 ”بگیرید!متر از هم فاصله  کیحداقل 



که بر  سالم و سارا ه همراهب وآری
به  ،نشسته بودند او دو بال روی

شهر  یآسمان پرواز کرد. او به سو
و آواز  دنیکرد و شروع به غر حرکت

خواندن کرد. سالم خطاب به 
 زد: ادیفر ابانیخ یهابچه

تان هایبه خانواده د،یبرواز اینجا "
! میتر هستامن خانهما در  د،ييبگو

 توانیممی ربهتما با ماندن در خانه 
 "!میمراقبت کن گریکدیاز 

 دندیدیم چیزی کهمردم از  
دست  هاآنبودند.  شده زدهرتیح

کردند که به  قبولدادند و میتکان 
 .بروند شانیهاخانه



 با لمادر آسمان اوج گرفت. س آریو
 آن باال و در زد. درمی ادیفر یشاد

 کنار آنهایی در مایابرها، هواپ انیم
به  تعجبو مسافران با  کردمیپرواز 

 کردند. مینگاه  هاآن

 

سفرهای  به زودیمردم “گفت:  المس
 هاآن. کنندمیخودشان را متوقف 

خود را در سراسر جهان  یامرزه
که  ییدر همان جا دیو ما با بندندمی

که دوستشان  یادو با افر میهست
 .میبمان میدار

 

. است کرده رییتغ زیادیی زهایچ“سارا گفت:  
 ”.ترسمیم این همه تغییراز  اوقاتگاهیمن “

 

. ”شومسردرگم میو  ترسممی، کندشرایط تغییر می یوقتمن “: گفت آریو      
 م.دهمیاز دهانم آتش بیرون و  کشمینفس م آرام یلیخ ،ترسمیم یوقت

 

 !بیرون داد بزرگی آتشگلولۀ  از دهانش آریو  

”د؟یکنیم آرام خودتان راطور چه ،ترسیدمی یوقتشما “ :دیپرس هاآناز  آریو



 
 
 

 
 ،شودکسی که باعث امنیتم می به سارا گفت: من دوست دارم 

  .فکر کنم
 هاآنکه با  کسانیطور، به تمام سالم گفت: من هم همین

دلم  کنم.فکر می بزرگمزرگ و مادرب، مثل پدرکنماحساس امنیت می
را به  ویروس کرونا  رای اینکهولی ب ،تنگ شده است هاآنبرای 

به دیدن هر هفته  کنم. ما معموالً را بغل نمی هاندهم، آن هاآن
 خواهیم آنها زیرا می ،کنیماین کار را نمیاالن  اّما، رفتیممی هاآن

 .ن بماننداّمااز این ویروس در 
 اوه" :سالم گفت "؟دزنیزنگ هم می هاآنبه سارا از سالم پرسید:"

 تمام کارهایی ۀبارزنند و من درزنگ میهر روز به من  هاآن "بله!
این حالم را خوب  گویم.می هاآن به ام،در خانه انجام دادهکه 
 .کندرا هم خوب می هاآنکند و البته حال می

که  بشویمی اندلتنگ کس ما کهطبیعی است  کامالً " :آریو گفت
توانیم نمی کهدر این وضعیت خصوص بهداریم  انخیلی دوستش

دهد که ما چقدر به فکر همدیگر را ببینیم. این نشان می هاآن
 "کند؟ان را بهتر میهای دیگر حالتقهرمان آیا دیدن هستیم.

 "حتمًا!بله "فریاد زدند: در جواب سارا و سالم 
 قدرت ،ساشابسیار خوب، یکی از دوستانم آریو گفت: 

 !بیاييد همگی باهم به دیدن ساشا برویم .دارد ایالعادهفوق



 
 
 
 
 
 
 

در یک روستا کوچک فرود آمدند. دختری بیرون  هاآن ۀهمو بعد 
های بال بر هابچه با دیدن بود. دختر هااز خانه در حال چیدن گل

 .، خندیدآریو
 
فاصله یک متری را چون ما باید برای ایمنی  "آریو!": و فریاد زدا

. شماها اینجا چه کنمباز میبرای شما آغوشم را رعایت کنیم، من 
 کنید؟کار می

 
را  آغوشتمن هم ، زدیبه من حرف را وقتی این  آریو گفت:

کلمات و  برم وقتی ما بامن بسیار لذت می احساس کردم.
من از کنیم. به یکدیگر توجه می دهیم کهمینشان  یمانرفتارها
قدرت ماورایی تو  ۀخواستم که به اینجا بیایند و دربار مدوستان
 بدانند! بیشتر 

 
 "؟یستقدرت ماورایی من چ" ساشا گفت:

 
که یک نفر در خانواده شما مریض شده است، زمانی آریو گفت: از

تا مطمئن شوید که ویروس کرونا را به  یداهماندخانه  درشما 
 کنید.دیگران منتقل نمی

 
تا ماند میو در اتاق خودش ا .ساشا گفت: بله پدرم بیمار است

 . خوب شود کامالً زمانی که 
 



بازی با هم ، ما آنقدرها هم بد نیستاوضاع  اّما 
 رویممی مانباغ گاهی بهکنیم و کنیم، آشپزی میمی

. رقصیمباهم می انمبرادرمن و  خوریم.و باهم غذا می
زیرا  ،گیریممی یاد چیزهای زیادینیم و اخوکتاب می

درخانه . شودتنگ میمدرسه  دلم برایبعضی وقتها 
عادی  برایمان االن اّمابود،  سخت کمیماندن اوایل 

 .شده است
آسان نیست ساشا. هم همیشه  کارآریو گفت: این

تا از بودن در خانه لذت  پیدا کردیدهایی شما راه
ارتباط  ،دوستشان داریددر خانه با کسانی که و ببرید 

تو که شود باشید. همین باعث می خوبی داشته
 قهرمان من باشی. 

کنید؟ سالم پرسید: آیا شما در خانه دعوا هم می و
باید صبورتر  اّما کنیم.گاهی دعوا هم می :ساشا گفت

تر از حتی سریعو باشیم و همدیگر رو بهتر درک کنیم، 
العاده . این یک قدرت فوق"متاسفم"همیشه بگوييم 

شود ما و دیگران احساس می ، چون باعثتاس
 .من گاهی نیاز دارم تنها باشم بهتری داشته باشیم.

. و برای خودم برقصم، آواز بخوانمدوست دارم 
 ”..صحبت کنم.با دوستانم تلفنی  توانم گاهیمی

کسانی که از خانه هایشان دور آریو،  اّما: سارا پرسید
 کنند؟ خانه ای ندارند چه کار می هستند یا اصالً 

سوال خیلی خوبی پرسیدی، بیا برویم و  :آریو گفت
  .جوابش را باهم پیدا کنیم

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ادامه دادندسفر  بهو دوباره  فظی کردندحابا ساشا خدا هاآنو 
هوا  ،فرود آمدند ،ای که دور تا دورش دریا بودجزیره در هاآنوقتی 
  .گرم بود بسیار



 

 .بود آدمپر از  ای دیدند کهخیمه ،در آن جزیره هاآن
 

 .دست تکان داد هاآنبرای  را دید و هاآناز دور  دختری
بینمت. ما خیلی خوشحالم که دوباره می سالم آریو،": گفت او

بایستیم، از همدیگر  ریکنیم که حداقل با فاصله یک متمی سعی
خواهد که کنم. دلم میبنابراین من از اینجا با شما صحبت می

 ".تسا اسم من لیال !خودم را به دوستانت معرفی کنم
 
سالم لیال، من سارا هستم و این هم سالم گفت: در جواب سارا  

 در برابرخودتان از خواهید میشما رسد که به نظر می است.
ری انجام چه کارهای دیگ .ویروس کرونا محافظت کنید

 ؟دهیدمی
 
را با آب و صابون  مانداد: ما دستهای خود وابلیال ج 

 م.ييشومی
آرنج خود رو جلوی  ،کنیدمیسالم پرسید: آیا وقتی سرفه  

 ؟ گذاریدمین ادهانت
 

چطور این کار را به من نشان بدهید که  توانیدمی :لیال گفت
  .کندکه چطور این کار را می نشان داد هاآنبه  و سالم؟ کنیدمی

های شجاعی باشیم، کنیم که انسانلیال گفت: ما همه تالش می
من  ؟باشما حرف بزنمنم راجع به نگرانیم اتومی .نگرانم من اّما

ا راین موضوع م و مریض شده و مرده است یشنیدم یک
  ؟میرندکه مردم از کرونا می درست است .ترساندمی



 . نشستبر روی پاهای قدرتمندنش آریو آه بلندی کشید و    
 .است عجیب بیماریگفت: بله قهرمانان کوچک، این  آریو  

است  بعضی از مردم ممکن اّما، شوندبیمار نمی اصالً  هابعضی
ما باید  ۀبه همین دلیل هم. وند و حتی بمیرندشمریض خیلی 

 یهای دیگر دارندبیمارافرادی که  و های پیرآدمخیلی مراقب 
 . شوندمریض می بیشتر هاآن، به خاطر اینکه باشیم

 
در ذهنتان کنید، می ها اگر احساس ترس و ناامنیبعضی وقت  

کمک  تواند به شمامیرا تجسم کنید. این کار امن  جاییک 
 خواهید این کار را با من امتحان کنید؟می کند.

 
های ها خواست که چشمآریو از بچهو بله  :همه گفتند  

 در ذهنشان تجسم کنند. اامن ر جایرا ببندند و یک  شانخود
 ،داشتیدی که احساس آرامش هایو زمان اتخاطر به :آریو گفت

 .کنید فکر
و چه  بینندپرسید که چه چیزهایی می هابچهآریو از   

 ؟خوردمی آنهاچه بویی به مشام در آنجا هایی دارند و احساس
و دوست  ببرندارند فرد خاصی را به آنجا دوست د هاآنآیا 

  ؟صحبت کنند هاآندارند راجع به چه مسائلی با 
 
 توانیدمی ،کنیداحساس ناراحتی و ترس می وقتی :آریو گفت  

این قدرت  ،استشما  العادهفوقاین قدرت  .بروید یامن جایبه 
و به  درمیان گذاریدرا با دوستان و خانواده خود  العادهفوق
  .کندمیکمک به شما  هستید و این هاآنبگوييد مراقب  هاآن



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .مراقب همدیگر باشیم توانیممیما  :لیال گفت
 ؟در آخرین سفر همراه ما باشی یخواهمراقب همدیگر باشیم. می ،که هستیم هر جا توانیممیما  ! لیال است درست کامالً آریو گفت: 

که  دانستمیچون  ،خوشحال بود بود،ملحق شده  هاآنسارا از اینکه لیال به  .برودسفر به لیال تصمیم گرفت با آریو و دوستان جدیدش 
که دوستان جدیدش  دانستمیلیال و  بدون هیچ حرفی به آرامی پرواز کردند هاآنها به حمایت همدیگر نیاز داریم. ما بعضی وقت

  .مراقبش هستندخیلی 



 
 
 
 

و آریو در شهر  ندشددیده می کمکم برفاز  های پرکوه
کودک کنار یک نحر آب بازی  چندفرود آمد،  یکوچک

 .کردندمی

 

 ."!آریو"دست تکان داد و فریاد زد به او  هاآنیکی از 

از را به چند تا  خواهم شمامی !سالم کیم" :آریو گفت 
کرونا داشتند و االن بهتر  که قبالً  مکن م معرفیدوستان
  ".شدند

 

 ؟بودچطور این بیماری  :سالم پرسید

 

ا تب هوقت کردم و بعضیمن سرفه می :کیم گفت 
 .خواست بازی کنمو دلم نمی بسیار خسته بودم .داشتم

 ،ام مراقبم بودندمن خیلی استراحت کردم و خانواده ،اّما
 یمانهابزرگپدر ها وبزرگمادر؛ هامادر ها وپدر از بعضی

پزشکان و پرستاران  .مجبور شدند به بیمارستان بروند
 ،در خانه بودیمما که زمانی .ن بودندامهرببا آنها  خیلی
بعد از چند . خیلی کمک کردندبه ما محله ان مردم

 هفته، دوباره حالمان خوب شد.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوستی و رفاقت ما قطع  ،داشتزمانی که کیم کرونا  .من دوست کیم هستم گفت:ی دیگر هابچهاز  یکی
و االن خوشحال هستیم که  همیشه حواسمان به او بودولی  .را ببینیم اوتوانستیم اگرچه نمی ،نشد
  .کنیمدوباره با هم بازی  توانیممی

از یکدیگر  مراقبت، به عنوان یک دوست انجام بدهیم توانیممیترین چیزی که بعضی وقتها مهم" :آریو گفت
 ."دور باشیماز هم حتی اگر برای مدتی  .است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ."مدهیبرای هم انجام ب ها رااینکار توانیممیما " :لیال گفت
 ."رویممیمدرسه  بهمثل قبل  کنیم ومیبازی  همگی باهم دوباره روزی و" :سالم گفت
 .فراموش نکنندرا  شانقول دادند که هرگز سفرهای ماجراجویانهیکدیگر  به هاآن .کرداحافظی خدسارا از دوستان جدیدش و  انه برگردیمخه که ب بودوقت این 

 چون .احساس بهتری داشت ،ردآوبه خاطر  راحرفای دوست کیم  زمانیکه اّما .کردناراحتی می احساس ،را نبیند برای مدتی دوستانش بوداینکه قرار از سارا 
 .نداریمدوست  به این معنی نیست که آنها را ،ببینیما ر رم همدیگانیتونمی



 
 
 
 

هایشان برگرداند و را به خانه هابچه ۀآریو هم
تا  ماندمنتظر  ،قبل از اینکه آنجا را ترک بکند

 . ببردسارا خوابش 
 

کارها را انجام فردا هم این آیا  :سارا پرسید
  .دهیممی

 
نه سارا ! حاال وقت این است که با  :آریو گفت

 را به خاطر بسپار.ما  داستان .ات باشیخانواده
حفظ فاصله از  ،هاتوانی با شستن دستتو می

از کسانی که  ،دیگران و ماندن در خانه
وقتی که به  .کنیدوستشان داری مراقبت 

همیشه با من  توانیروی، میجای امن می
 .باشی

 .تو قهرمان من هستی :سارا زمزمه کرد
 

سارا.  تو هم قهرمان من هستی: آریو هم گفت
که  هستی قهرمان تمام کسانیگفت: تو و ا

 .تورا دوست دارند
 



 
سارا خوابید و وقتی روز بعد از خواب بیدار 

 یاو به مکان امن ،بنابراین آریو رفته بود. ،شد
ی را یچیزها ۀهم . بعدرفت تا با او صحبت کند

 و یاد ر سفر ماجراجویانه خود دیده بودکه د
 پیشاش با نقاشی . اوکرد ، نقاشیده بوگرفت

تعریف  برایشرا  ماجراتمام رفت تا  مادرش
 .کند

 
 دیگرانتوانیم به ما می !ناّمام"سارا گفت: 
من  ."ایمن باشند در برابر بیماری کمک کنیم تا

را  زیادی هایقهرمان ،در این سفر ماجراجویانه
 .دیدم

 
 "!گوییمی درست تو ،اوه سارا" مادر گفت:

مردم در برابر هستند که از های زیادی قهرمان
پزشکان کنند، مثل می محافظتویروس کرونا 

  بسیار خوب. و پرستاران
ما  ۀتو به من یادآوری کردی که هم اّما
 بهترینتو ، و قهرمان باشیمهر روز وانیم تمی

 .قهرمان من هستی
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