ions

We are all champ

آثار برگزیده مسابقه نقاشی مشترک وزارت کشور و یونیسف ایران
در قالب "شهر دوستدار کودک" با موضوع قدردانی از
زحمات تمام تالشگران برای حفظ سالمت شهر و جامعه
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تهیه شده در زمستان 1399
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دبیاچه

بیانیه و معریف هیأت داوران
•آمنه اربابون

•جعفر توزنده جانی

•غزاله بیگدلو

•فرزانه رحمانیان

•هدا حدادی

•محمدرضا شمس

•جمال اکرمی

•محمود برآبادی

متنخبین دلونشتههای کودک و ونجوان در ابره رکوان
15.رضوانه اکبری

22.امیرحسین توکلی

29.سیده رستا کوچکی

16.فاطمه امیری

23.شکیبا جلیلیان

30.فائزه لکزایی

17.پارمیس امیریان

24.ستایش حیدری

	31.فاطمه محمدی

18.ریحانه باقری

25.ساینا رئوف

	32.امیرعباس منیعی

26.سادنا محمدی زردخانه

	33.کوثر موسوی

	19.امیرعلی بخی پور
20.آتریسا برک پور

27.ریحانه شفیعی

21.الینا بهرامی

28.آرمیتا سادات عقیلی

مساقبه قناشی و دلونشته

همه ما هقرمانیم
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متنخبین قناشی های کودک و ونجوان در ابره رکوان
35.فاطمه احمدی

45.ایلیا چراغی

55.سیما سعادتی

65.صبا مختومی

36.آوا اردستانی

46.آیدا چکهندی نژاد

56.مرضیه شفیعی

66.سحر مزرعه فرد

37.آیناز افرازفر

47.کیان داالیی

57.محمد امین صالحی

67.سار ا مزرعه فرد

38.ایلیا افشارمند

48.آیدا درودی

58.کیارش صمیمی

68.آنیسا مقدم

39.حجت الهام بخش

49.آوا دهستانی

59.نجوا طاطار

69.عالیه منگلی پور

40.آرام امیری

50.کیمیا ذالکیان

60.محمد عباسی

70.حسین نادری

41.اسرا بدیری

51.بهار ذوالفقاری

61.نیکی عدل پور

71.علی نصر

42.مرسانا بیک زاده

52.زهرا زمانی

62.رها قناعت

72.نفیسه نظریان

43.مائده تقی زاده

	53.مبینا رهنورد

	63.پرناز گودرزی

44.شایان جعفری

	54.آیدا سپهوند

	64.پرهام گودرزی

دبیاچه

مســابقه نقاشــی و دلنوشــته «همــه مــا قهرمانیــم» بــه طــور مشــترک از جانــب وزارت کشــور و صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل متحــد (یونیســف) بــه عنــوان بخشــی
از اقــدام شــهرهای دوســتدار کــودک در راســتای ارتقــای مشــارکت کــودکان و نوجوانــان در سراســر کشــور ،بــا انتشــار فراخــوان در تار یــخ  ۱۲خــرداد  ۱۳۹۹آغــاز
شــد .در ایــن مســابقه از کــودکان و نوجوانــان در ســه گــروه ســنی  ۳تــا  ۶ســال ۷ ،تــا  ۱۱ســال و  ۱۲تــا  ۱۹ســال دعــوت شــد تــا بــا ارســال نقاشــی یــا دلنوشــته از
شــخص یــا اشــخاصی کــه در زمــانهمهگیــری بیمــاری کرونــا بــا تالشهــای فــراوان بــه مــردم شــهر یــا محلهشــان کمــک کردهانــد ،بــه عنــوان مثــال کادر درمــان،
آتشنشــانان ،مغــازه داران ،پدربزرگهــا و مادربزرگهــا و غیــره ،قدردانــی کننــد.
ً
مجموعــا  ۴۲۷۲نقاشــی و دلنوشــته از اســتانهای مختلــف در سرتاســر کشــور دریافــت شــد کــه طبــق داوری انجــام شــده توســط هیئــت داورانــی متشــکل از
متخصصیــن حــوزه نقاشــی و نویســندگی کــودکان ۷۰ ،اثــر برگزیــده و در آســتانه روز و هفتــه ملــی کــودک ،اســامی برنــدگان اعــام شــد و جوایــزی نیــز بــه آنهــا اهــدا
شــد.
با توجه به شرایطهمهگیری کرونا ،کلیه مراحل گردآوری و داوری آثار و همینطور ارسال جوایز به برندگان به صورت مجازی و از راه دور انجام شد.
قابــل ذکــر اســت کــه هیئــت داوران محتــرم بهصــورت داوطلبانــه و افتخــاری داوری ایــن مســابقه را بــا آراء حرفـهای خــود نهایــی کردنــد .آثــار دریافتــی براســاس
معیارهــای مختلفــی همچــون تطابــق و وابســتگی اثــر بــا موضــوع مســابقه ،بکــر بــودن و کپــی نبــودن از آثــار معــروف کارتونــی ،خالقیــت ،زیبایــی ،نحــوه بیــان
احساســات و عــدم اســتفاده از کمــک و دخالــت بزرگســاالن بررســی شــدهاند.
امیــد اســت کــه مجموعــه دیجیتــال حاضــر کــه برگزیــدهای از آثــار هنــری کــودکان و نوجوانــان اســت ،بــه مــا یــادآور شــود کــه در دوران چالشبرانگیــزهمهگیــری
بیمــاری کرونــا ،همــه بــا هــم سرشــار از امیــد و مثبــت اندیشــی ،بــه ســوی یــک هــدف و احــد حرکــت میکنیــم و آن چیــزی نیســت جــز بهبــود زندگــی کــودکان و
نوجوانــان در ایــران.

		
مندیپ اوبرایان
			
رئیس دفتر یونیسف در جمهوری اسالمی ایران

رحیم ساکی
رئیس مرکز اطالعرسانی و امور بینالملل وزارت کشور

همه ما هقرمانیم
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بیانیه و معریف هیأت داوران
•آمنه اربابون
•غزاله بیگدلو
•هدا حدادی
•جمال اکرمی
•جعفر توزنده جانی
•فرزانه رحمانیان
•محمدرضا شمس
•محمود برآبادی

مســابقه نقاشــی و دلنوشــته "همــه مــا قهرمانیــم" بــه عنــوان بخشــی از اقــدام شــهرهای دوســتدار کــودک در راســتای ارتقــای مشــارکت کــودکان و نوجوانــان در
سراســر کشــور بــه خصــوص در روزهــایهمهگیــری ویــروس کرونــا ،بــا همــکاری وزارت کشــور جمهــوری اســامی ایــران  ,یونیســف ایــران برگــزار شــد .در ایــن
مســابقه از کــودکان و نوجوانــان  3تــا  19ســال خواســته شــد تــا بــا ارســال نقاشــی یــا دلنوشــته از شــخص یــا اشــخاصی کــه در زمــانهمهگیــری بیمــاری کرونــا بــا
تالشــهای فــراوان بــه مــردم شــهر یــا محلــه شــان کمــک کردهانــد ،بــه عنــوان مثــال از کادر درمــان و پزشــکی ،آتشنشــانان ،مغــازه دارهــا ،پدربزرگهــا و مادربزرگهــا
و غیــره ،قدردانــی کننــد.
داوری بخــش نقاشــی ایــن مســابقه را خانــم هــا هــدا حــدادی ،آمنــه اربابــون ،غزالــه بیگدلــو ،فرزانــه رحمانیــان و آ قــای جمــال اکرمــی بــه عهــده داشــتند .در مرحلــه
داوری اولیــه ،مالکهــای ارزشــیابی بــرای ارزیابــی بهتــر آثــار مــورد گفــت و گــو قــرار گرفــت و نــکات زیــر بــرای انتخــاب آثــار برگز یــده در نظــر گرفتــه شــد:
•تطابق و وابستگی موضوع با نقاشی
•کپی نبودن یا استفاده نکردن از شخصیت های کارتونی متداول
•زیبایی شناسی
•نوع نگاه خالق
•درک موضوع و نحوه بیان ،حس ,رنگ و فضا
•بدون کمک گرفتن از بزرگساالن
پــس از تدویــن مالکهــای ارزشــیابی 1374 ،نقاشــی ارســالی بــه پرتــال وزارت کشــور توســط داوران در  5گــروه ســنی ( 3تــا  6ســال 7 ،تــا  9ســال 10 ،تــا  12ســال13 ،
تــا  15ســال و  16تــا  19ســال) دســته بنــدی شــد و آثــار برگزیــده در هــر گــروه ســنی جداگانــه انتخــاب شــد .در مرحلــه بعــدی ،داوران بــه بررســی کلیــه آثــار برگز یــده
توســط یکدیگــر پرداختنــد و در نهایــت از هــر گــروه ســنی  10اثــر برگزیدنــد .بنــا بــه صالحدیــد داوران و بــا توجــه بــه اســتقبال بیشــتر گــروه ســنی  7تــا  12ســال ،بیشــتر
آثــار انتخابــی از میــان ایــن گــروه ســنی برگزیــده شــده اســت.
داوری بخــش دلنوشــته برعهــده داوران جنــاب آقایــان محمــود برآبــادی ،محمدرضــا شــمس ،جعفــر توزنــده جانــی بــود کــه بــا توجــه بــه معیارهــای ز یــر بــه بررســی
حــدود  339اثــر دریافتــی پرداختنــد:
معیارهای اصلی:
^ 1.نگاه نو و متفاوت به موضوع و عاری بودن از جمالت تکراری و کلیشه ای
^2.بدون کمک بزرگساالن و کپی کردن
معیارهای فرعی:
^ 1.ساده و صمیمانه بودن متن ،و عاری بودن از جمالت پرتکلف
^2.نحوه استفاده از ایجاز و فنون بیان
امیــد آن کــه تالشــهایی از ایــن دســت بتوانــد در ایــن روزهــای ســخت و پراضطــرابهمهگیــری بیمــاری کوویــد ،19-انگیزهــای بــرای حضــور بیشــتر کــودکان و
نوجوانــان در فعالیتهــای فرهنگــی هنــری و بــه چالــش کشــیدن ذهــن ایشــان باشــد.
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آمنه اربابون
•دانش آموختهی کارشناسی نقاشی
•عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران
•عضو انجمن تصویرگران ایران
•برپایی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در زمینه نقاشی و تصویرگری
•تصویرگری بیش از  30کتاب کودک و نوجوان و همکاری
•دریافــت جوایــز متعــدد از ششــمین دوســاالنه تصویرگــری تهــران ،ششــمین جشــنوارهی بیــن المللــی هنرهــای
تجســمی فجــر ،شــورای کتــاب کــودک ،نهمیــن دوره کتــاب برتــر کــودک و نوجــوان ،ششــمین نمایشــگاه تجلــی
احســاس و ...
•شرکت در بیست و ششمین بینال تصویرسازی براتیسالوا 2017

غزاله بیگدلو
•دانش آموخته کارشناسی نقاشی از دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
•نویسنده و تصویرگر بیش از  150کتاب در زمینه کودک و نوجوان
•بـرنـــدهی جـــایزهی قلـــم زریــن ســـال  2009نمایشــگاه بینالمللــی تصویرگــری بلگــراد و دیپلــم
افتخــار دفتــر بینالمللــی کتــاب بــرای نســل جــوان IBBY2020
•دارای آثــار برگزیــده در پنجـــاه و ششــمین نمایش ــگاه بینالمللــی كتابهــای كــودكان در مــوزهی
آفنبــاخ ســال  2012ـ  2011و  ،2020نمایشــگاه تصویرگــری كتــاب كــودك شــارجه ســال ،2012
پنجمیــن نمایشــگاه تصویرگــری كروواســی  ،2014نمایشــگاه بینالمللــی براتیســاوا ســالهای
 1019 ،2017و  ،2020نمایشــگاه تصویرگــری بلگــراد ســالهای  2015 ،2009و 2020
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هدا حدادی					
•نویسنده ،شاعر و تصویرگر
•دانش آموخته کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر
•نویسنده بیش از  60عنوان کتاب
•برنــده جوایــز متعــدد داخلــی و بیــن المللــی از جملــه مــدال طــای بهتریــن تصویرگــر  2017ادبیــات کالســیک (آمر یــکا) ،مــدال طــای
بهتریــن تصویرگــر  2017جایــزه ی مــون بیــم اوارد (آمریــکا) ،جایــزه بهتریــن کتــاب هــای عربــی 2014بحر یــن ،جایــزه افــق هــای ویــژه
بولونیــا ایتالیــا  ،2010جایــزه ی بــزرگ فســتیوال تصویرگــری بلگــراد ،2008پــاک طــای فســتیوال براتیســاوا (اســلواکی)  ،2006جایــزه
ســوم نمایشــگاه تتریــو (ایتالیــا)  ،2006جایــزه تشــویقی نومــا  2002و ( 2008ژاپــن) ،منتخــب ســه دهــه کتــاب کــودک ایــران دانشــگاه
شــیراز  ،1395دریافــت لــوح تقدیــر شــورای کتــاب کــودک ... ،۱۳۸۱-۱۳۸۸-۱۳۹۲-
•ســابقه داوری دو دوره جشــنواره ی ســپیدار در بخــش داســتان و شــعر  ،95-1394مســابقه کتــاب تصویــری وزارت ارشــاد -1394
 ،1395-1396مســابقه کتــاب تصویــری -علمــی فرهنگــی  ،1393فســتیوال تصویرســازی بلگــراد در (ســپتامبر) 2009
•مدیر کارگاه هنرجویان دانمارکی مدرسه سیلکربورگ در تهران 2016-2015
•رییس هیات مدیره انجمن تصویرگران 1387-1385

جمال اکرمی
•دانش آموخته نقشه برداری و زبان فرانسه از دانشگاه تهران
•مربی نقاشی کانون پرورش در استان های گیالن و اصفهان
•موسس مجله کوشش در کانون پرورش در سال ۱۳۶۸
•مدرس هنر به مربیان نقاشی کانون پرورش
•برنــده جوایــز متعــددی چــون جایزه ی کتاب ســال رشــد ،کتاب ســال کانون
پــرورش ،جایــزه ی پرنــده ی آبــی و کتــاب ســال شــهید غنــی پــور

همه ما هقرمانیم
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جعفر توزنده جانی
•آغاز فعالیت داستاننویسی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوان با رادیو کرمان در سال 1358
•نویسندگی در کیهان بچهها از سال  63تا سال 71
•راه اندازی انجمن قصه بندرعباس و چاپ داستانهای کوتاه در نشریات استانی
•همکاری با مجالت کودک و نوجوان از سال 1380
•مسئول داستان نوجوان دوچرخه
• سه دوره عضویت هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و توان و دو دوره دبیری این انجمن
•همکاری با فرهنگسرها و کتابخانه های متعدد در تهران
• همکاری با مجالت رشد نوآموز و دانش آموز و سروش کودکان
•داور چهار دوره جام باشگاه کتابخوانی
•نویسنده بیش از  35عنوان کتاب
•برنــده جوایــز متعــددی چــون جایــزه بهتر یــن کتــاب ســال مهــرگان ،جایــزه بهتر یــن کتــاب جشــنواره
کتــاب شــهید حبیــب غنــی پــور ،برگزیــده کتابخانــه بیــن المللــی مونیــخ (کالغ ســفید)

فرزانه رحمانیان
•دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا
•عضو مرکز توسعه هنر های تجسمی
•عضو انجمن طراحان لباس و صحنه خانه تئاتر ایران
•عضو انجمن نقاشان ایران
•مسئول نگارخانه فرهنگ سرای ارسباران از  1380تا 1390
•مدرس طراحی در دانشگاه سوره و دانشگاه علمی کاربردی صدا و سیما ( سروش)
•طراحی و ساخت ماکت جشنواره موسیقی فجر ایران در سالن رودکی ،موزه ملی وکاخ نیاوران
•طراحی و ساخت تندیس دست ها در فرهنگ سرای انقالب
•طراحی لباس و صحنه نمایشهای خروس زری (کارگردان مجید کریمی) و سریال داستانی جمال و کمال (کارگردان مجید کریمی)
•ساخت و طراحی نمای شهری و سنتی محله پامنار قدیم (در خیابان باب همایون)
•طراحی صحنه نمایش پروین اعتصامی (کارگردان اعظم بروجردی)
•همکاری با فصلنامه نقاشان امروز (ارائه نقد آثار هنری در این فصلنامه)
•طراحی و نقاشی تخممر غهای رنگی در سطح شهر تهران 1398-9
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محمود برآبادی
•نویســنده کتابهــای کــودکان بــا بیــش از  100اثــر در زمینــه مســائل شــهری ،ترافیــک و محیــط زیســت و
کتابهــای نوجوانــان در ژانــر رئالیســم اجتماعــی
•دانش آموخته برنامه ریزی شهری
•فیلم نامه نویسی و پژوهش های نظری
•نایب رییس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
•نگارش مجموعه  4جلدی «سرداران نامی ایران» به شکل کامیک استریپ
•برنــده جوایــز متعــددی چــون دیپلــم افتخــار بهتر یــن فیلــم نامه جشــنواره ادبی هنــری روســتا ،جایزه کتاب
برگزیــده از شــورای کتــاب کودک
•داوری  8دوره جایزه "الک پشت پرنده"
•تصویرگری کتاب "آب چلیک پاکوتاه" ،که به زبانهای چینی و کره ای نیز ترجمه شده است
• نویسنده کتابهای "جوجه تنبل" و "سه قصه" که به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است

محمدرضا شمس
•نویسنده کتابهای کودک و نوجوان با بیش از  60اثر
•همــکاری بــا نشــریات مختلــف کــودکان چــون کیهــان بچــه هــا ،مجلــه هــای رشــد نوآمــوز ،كــودك و دانــش
آمــوز ،ســروش كــودك و نوجــوان ،بــاران ،ســام بچــه هــا ،پوپــك ،گلــگ ،نبــات… ،
•نویســنده ،دســتیار کارگــردان ،عروســک گــردان و گوینــده عروســکی مجموعــه تلویزیونی"زاعچــه
كنجــكاو"
•نویســنده مجموعــه هــای تلویزیونــی هــادی و هــدی ،قصــه هــای كوچــه مــا و پشــت صحنــه بــا همــکاری
رضــا فیاضــی
•برنــده جوایــز داخلــی و بینالمللــی متعــددی چــون لــوح زر یــن چهارمیــن جشــنواره مطبوعــات كانــون،
قلــم بلوریــن از ششــمین جشــنواره مطبوعــات ارشــاد  ،کتــاب ســال شــورای كتــاب كــودك ،دیپلــم افتخــار
 ،IBBYكتــاب برگزیــده كتابخانــه مونیــخ ســال  ، 2004برنــده كتــاب ســال وزارت ارشــاد اســتان خراســان،
كتــاب برگزیــده انجمــن ناشــران ســال  ،87كتــاب برگز یــده ششــمین جایــزه ادبــی اصفهــان ،برنــده نشــان
یلــی حوضــك از چهارمیــن
كالغ ســفید از كتابخانــه مونیــخ ســال  ،2011دیپلــم افتخــار بــرای نمایــش ل 
فســتیوال بیــن المللــی نمایــش عروســكی تهــران ،برنــده دیپلــم افتخــار کتــاب فصــل وزارت ارشــاد ســال
 1391و کتــاب ســال شــهید غنــی پــور و کتــاب ســال رشــد ،دیپلــم افتخــار نویســنده برتــر چهــل ســال اخیــر
(از ســال  1357تــا )1390از طــرف مرکــز مطالعــات ادبیــات کــودک دانشــگاه شــیراز
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متنخبیندلونشتههای
کودک و ونجوان در ابره رکوان
15.رضوانه اکبری

22.امیرحسین توکلی

29.سیده رستا کوچکی

16.فاطمه امیری

23.شکیبا جلیلیان

30.فائزه لکزایی

17.پارمیس امیریان

24.ستایش حیدری

	31.فاطمه محمدی

18.ریحانه باقری

25.ساینا رئوف

	32.امیرعباس منیعی

26.سادنا محمدی زردخانه

	33.کوثر موسوی

	19.امیرعلی بخی پور
20.آتریسا برک پور

27.ریحانه شفیعی

21.الینا بهرامی

28.آرمیتا سادات عقیلی

رضوانه اکبری 17 -ساله از خمین
Rezvaneh Akbari- 17 Years old

مگر میشود جان عزیزمان را نادیده بگیریم!؟ میترسم جهان
خالی شود از مدافعان سالمت ،مدافع سالمت نه ،مدافع آرزو،
مدافع زمین ،مدافع زندگی .بیا به هم قولی دهیم  .من به تو و
زندگی خالی از بیماری هدیه کنیم .قول دهیم
تو به من ،یک
ِ
ماسک بزنیم ،تو برای من ،من برای تو.

همه ما هقرمانیم
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ایــام ســختی را پشــت ســر میگذار یــم! روزهــای در خانــه مانــدن! روزهــای ســفر نرفتــن! فقــط بــه
ایــن خاطــر کــه تــو جانــت را بــه خطــر انداختــی و از خانــوادهات ،ســامتیات و آرامـشات دســت
کشــیدی و در میــدان جنــگ دفــاع از ســامت قــدم گذاشــتی! ای مدافــع ســامت! میســتاییم
یتــان! بوســه میزنیــم بــر
تتــان را! و بوســه میزنیــم بــه خــاک زیرپا 
شــما را! میســتاییم مقاوم 
نهــا را! و همــدردی میکنیــم بــا دل تنــگ و خســتهتان کــه
دسـتهای خســتهتان و میفشــاریم آ 
تکـهای از بهشــت پــاک و مقــدس اســت! قدرتــان را میدانیــم و بــه احترا متــان در خانــه میمانیــم!
بــه امیــد روزی کــه نــه تنهــا ایــران ،بلکــه تمــام هســتی از ایــن ویــروس پــاک گــردد!
فاطمه امیری 14 -ساله از شادگان
Fatemeh Amiri- 14 Years old
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برادر عزیزم ،امیدوارم بدانی که من میبینم؛ میبینم وقتهایی را
که با عجله دنبال کلیدهایت میگردی تا نیمههای شب که پس از
شیفت به خانه میآیی ،مجبور نباشی زنگ خانه را بزنی تا پدر و مادر
بیدار شوند .میبینم نگرانیات را وقتی که ماسکهایی که برای
خانه خریدهای به دست مادر میدهی و می گویی که فراموش نکند
وقتی خانه نیستی و من به مدرسه میروم به من نکات بهداشتی
را از اول بگوید .میبینم که همیشه موبایلت را دم دست نگه می
داری تا اگر زنگ خورد خودت را سریع به بیمارستان برسانی... .
این را بدان که حتی اگر دنیا با تمام سختیهایش پیش رویت جمع
شود خانوادهای داری که کنارت بایستند و در کنارت بجنگند .پدر و
مادری داری که از تو با همه چیزشان حمایت کنند و خواهری داری
که دستت را بفشارد و به تو قوت قلب دهد .بدان میبینم روزی را
که همه در کنار هم ،کرونا را شکست دادهایم و دیگر نیازی به اشک
ریختن برای این روز ها نداریم .جلو برو و قوی بمان ... .با عشق،
خواهر کوچکت.

پارمیس امیریان 14 -ساله از کرمانشاه
Parmis Amiriyan- 14 Years old

همه ما هقرمانیم
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ریحانه باقری 8 -ساله از تهران
Reyhaneh Bagheri- 8 Yeras old
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ای مظهر سالمت و مهربانی ،آنگاه که با لباس سفیدت بر بالین بیماران
میآیی گویی دنیا دنیا آرامش و امنیت را به همراه میآوری .لبخندت
به زیبایی طلوع خورشید است و گرمی دستانت تا اعماق جان نفوذ
میکند .سخن که میگویی تندرستی را به جانها هدیه میدهی .خوب
میدانم که با زیرکی و صبوری بسیار خستگیها و نگرانیهایت را پنهان
میکنی تا آرامش و سالمتی را به همه هدیه بدهی .عزیز جان ،بدان که
دوستدار و قدردان همیشگی تو باقی میمانم.

او یک پرستار است .شب و روز در بخش عفونی که همه بیماران کرونایی
بستری میشوند شیفت میدهد .دور از خانه و خانوادهاش .او پسر 8
ساله و دختر  6سالهاش را یک ماه است که ندیده است 3 .ماه است
که پدر و مادرش را ندیده است .او در بیمارستان میماند و به بیماران
میرسد که خوب بشوند و همه با هم به خانه برگردند .او سفید میپوشد
تا مردم سیاه نپوشند .آن فرشته مادر من است .دوستت دارم مادر.

امیرعلی بخی پور 8 -ساله از یزد
Amirali Bakhipur- 8 Years old

همه ما هقرمانیم
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آتریسا برک پور 5 -ساله از مشهد
Atrisa Barakpour-5 Years old

 ...بابا تو كرونا ماسك زد و دستكش پوشید رفت بیمارستان .بابا همش باید
دست هاشو بشوره ... .بابا باید سر كار ،كارهای بیمارستان را انجام بده چون نباید
همینجوری بشینه و نگاه كنه ،اون باید حساب مریضهاشو برسه و حالشونو خوب
كنه ... .بابا وقتی بیمارستان میره حال همه خوب میشه .وقتی كه اومد باید اول از
همه سالم كنه و خودشو بشوره و كلید و كارت شو هم الكل بزنه ،آخه چیزهای ریزی
هستند كه مریضش نكنه .بابا از همه بهتره ،بعضی بابا هم هستند كه اسمهای دیگه
دارند .باباها میتونند هركاری را بكنند ،من نمیخوام بابامو اذیت كنم و یك جعبه
آدامس خرسی برام خرید .بابا خیلی مهمه و قدرتمنده و همیشه چیزهای ما رو الكل
میزنه .بابا انقدر خوبه ما نمیتونیم ازش جدا بشیم.
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ممنونم ،ممنونم از اینکه دوباره آغوش مادرم را به من بخشیدی .مادرم را روی تخت
بیمارستان خواباندی در حالی که خودت روی کاشیهای سردش خوابیدی ،به او برای
نفس کشیدن کمک کردی در حالی که خودت نفس کشیدن برایت سخت شده بود،
برای بازگرداندن او به آغوش خانواده تالش کردی در حالی که خودت از خانوادهات دور
شده بودی .شاید نتوانم درک کنم ولی میتوانم تصور کنم که چه سختیها و غمهایی
را تجربه کردی ولی مانع تالشت برای نجات جان مردم نشد ... .متأسفم ،متأسفم که باز
هم جایت سرد است؛ زیر خاک .توانستی جان مادرم را نجات دهی ولی جان خودت را
نه؛کاری کردی او دوباره نفس بکشد ولی خودت نفسهای آخرت را کشیدی ،او را به
آغوش خانواده برگرداندی ولی خودت از خانوادهات محروم شدی.
الینا بهرامی 12 -ساله از مریوان
Elina Bahrami -12 years old

همه ما هقرمانیم
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امیرحسین توکلی 12 -ساله از بندرعباس
Amir Hossein Tavakoli -12 years old

این را برایم بابا می نویسم  .بابا صبح زود می رود و
ساعت  2ظهر برمی گردد  .دو ساعتی استراحت می
کندو بازمی رود دوباره  12شب برمی گردد  .آن قدر
خسته است که سراغ ویروس را از او نمی پرسم  .تازگی
ها مادرم هم می رود او هم باید سرکار برود ولی ما بچه
ها مدتهاست حیاط و آسمان را ندیده ایم  .مادرم می
گوید به غیر از دکترها و پرستارها ،بابا هم از مدافعان
سالمت است چون زحمت می کشد و برای خانواده
تالش می کند تا ما هر چه می خواهیم برایمان فراهم
کند  .بابا اگر چه لباس سفید و ماسک و ژل و دستکش
ندارد ولی باز مدافع سالمت است
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شکیبا جلیلیان 15 -ساله از خرمشهر
Shakiba Jalilian- 15 Years old

دلتنگم برای لحظههای ناب و روزهای پر شعف و شور .دلتنگم!
اما در این میان ،سوسوی امیدی در چشمهایم موج میزند .به
حکمتش ،به مهربانیش ،به دستان توانایش دل میسپارم ،من
به نگاه سراسر اعجازش ایمان دارد ،آن خدایی که از رگ گردن به
مخلوقش نزدیکتر است ،نیایشش را نیز شنواست .تنها اوست که
به سجادههایمان رنگ استجاب میپاشاند .من ایمان دارم روزهای
خوب خواهند آمد.

همه ما هقرمانیم
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ستایش حیدری 13-ساله از بیجار
Setayesh Heidari -13 years old

آرام آرام توی پیادهروهای پارک قدم میزدم و به این فکر میکردم که چقدر
دنیا کوچیکه و با خودم میگفتم ای کاش االن توی این اوضاع نبودیم ،ای کاش
االن بابا خونه بود و میدید من برایش چه چیزهایی درست کردم .قایق کاغذی
و یک عالمه پرندهها و آدمهای کاغذی که روی تخت بیمارستان بودند و پدرم
آنها را درمان میکرد .دسته گلی برای بابا گرفتم ،رز قرمز بود همان گلی که پدرم
خیلی دوست دارد باید به بیمارستان می رفتم تا این دسته گل را تقدیم پدرم
کنم ....کمی بعد پاکبانی را دیدم که با لباس نارنجی خرمالویی رنگش زمین را
جارو میکرد ،زمینی که پر بود از زباله ،زبالههایی که آلوده بودند آلوده به کرونا،
ماسک و دستکشهایی که صاحبانشان آنها را روی زمین رها کرده بودند ....آرام
روی صندلی پارک نشستم و پاکبان مهربان در حال جارو کردن به من نگاه کرد
و لبخند زد ،لبخندش مرا یاد پدرم انداخت زیبا و تاثیرگذار ،من هم به او لبخند
زدم و از روی صندلی بلند شدم دسته گل را محکم داخل دستانم گرفتم و به
سمت پاکبان رفتم ...،لبخند زدم ،لبخندی پر از احساس و محبت و گلهای رز
را به سمت او دراز کردم....گفتم(( :تقدیم به شما به خاطر همه زحمتهایی که
برای مردم شهر میکشین))....االن با حال بهتری به دیدار پدرم میروم.
24

شادی چه زود َپر كشید از روی لب های ما
از اون روزی كه اومد ویروس تو این سرزمین
دستاتون رو مرتب بیست ثانیه بشوئید
ایــن رو پزشــكا گفتنــد كــه عاشــق ایراننــد
پرســتاران ،پزشــكان ،كادر درمــان ایــران
دلم تنگه خداجون برای میز و نیمكت
آقاجون و عزیز جون ،مادربزرگ ،پدر جون
مهمون نیاد تو خونه،ما هم نریم مهمونی!؟
كنار هم كه هستی غمها فراری هستند
توی این روزها مامان جون ،شده معلم من
حــاال دیگــه مــی دونــم چقــدر خوبــه َرهایــی
هركس در این شرایط كمك كرده به ماها

با این ویروس كوچك ،واگیردا ِر ناقال
ایران نازنین رو اینقدر ندیدم غمگین
دست نزنید به سطحی كه پر شده از كووید
نرفتهانــد بــه خانــه ،بــاال ســر بیمارنــد
سپاســگزار شــمام از تــه دل هــم از جــان
برای بازی و درس ،كالس و ناز و نعمت
دلم تنگه براتون ،مهمون نشم خداجون!؟
نه عیدی و نه كادو ،نه پارك بریم،می دونی!؟
توی خونه كه باشی روزها تكراری هستند
سپاس پدر مادرجون ،كم شد تألم من
َ
كنــار هــم بــه شــادی فــرار از تنهایــی
خدا سالمتش دار به لطف خود به هر جا

ساینا رئوف 7 -ساله از درود
Sayna Raouf - 7 Years old

همه ما هقرمانیم
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ریحانه شفیعی 11 -ساله از بشرویه
Reyhaneh Shafiei - 11 Years old

شبها تا دیر وقت سرکار هستی و صبحها خیلی زود سر کار
میروی .هر روز صبح زود کودکانت با لحنی خوابآلوده
وبچگانه میگویند« :بابا میشه امروز سرکار نروی؟» وتو میگویی:
«بخواب .بیدار که شوی من برمیگردم ».اما چون کار سختی
داری نمیتوانی زود برگردی .بله!آن بابای مهربان فقط بابای
بچههای خودش نیست بابای همه ماست که هر روز صبح
زود برای سالمتی ما خانه را ترک میکند و تاشب برنمیگردد.
ای رفتگر مهربان از صمیم قلبم برایت آرزوی خوشحالی دارم.
دوستت دارم ای بابای بزرگ جهان ،رفتگر مهربان!
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آرمیتا سادات عقیلی 8 -ساله از اصفهان
Armita Sadat Aghili- 8 Years old

تقدیم به مدافعان سالمت :میدانستم که خانه ما با بقیه خانهها فرق دارد اما
نمیدانستم چرا؟ وقتی همه شهر خواب بودند ،وقتی همه دوستانم در آرامش بودند،
وقتی همه مادر ها برای فرزندانشان الالیی میگفتند ،تو نبودی اما من با یاد لبخند
تو میخوابیدم و قصههایی را که برایم خوانده بودی در ذهنم تجسم میکردم و با یاد
دستان پر مهرت که نوازشم میکردی میخوابیدم ... .من امسال بهترین سال تحویل
را داشتم چرا که درس زندگی آموختم ،درس عشق ،فداکاری و خدمت به همنوعان.
آری خانه ما فرق دارد چرا که در آن یک قهرمان زندگی میکند یک قهرمان ملی ،مادر
خوبم مثل یک قهرمان به تو افتخار میکنم و مثل همیشه با دستهای کوچکم برای
سالمتی شما و همه پرستاران و پزشکان دعا میکنم.

همه ما هقرمانیم
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دلونشته یک کلاس اویل از رکوان
کورنا شکستت میدهیم .من کرونا را دوست ندارم .اگر با کرونا حرف بزنم
به او میگویم کرونا از کشور ما برو .ای کرونا از کره زمین زودتر برو تا ما
دیدن
بتوانیم برویم به مدرسه و بتوانیم به بیرون برویم و خرید کنیم و به
ِ
عزیزانمان برویم .من دوست دارم دوباره به شهربازی و پارک بروم و با
َ
ی خود را بیشتر ازز قبل
قدر زندگ ِ
دوستانم بازی کنم .ا گر تو زودتر بروی ما ِ
میدانیم.

سیده رستا کوچکی 7-ساله از خرم آباد
Rasta Koochaki -7 years old
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خیابان را ترک نکرده بود آن رفتگری که مدتها بود دخترش را در آغوش نگرفته
بود .جاروی خشکش را یک لحظه هم به دیوار تکیه نداد از فکر اینکه شاید
زبالههای کف خیابان ناقل باشند  ...مدتها بود دخترکش را در خواب نبوسیده
بود آن رفتگری که تا چهره معصوم دخترکش را لمس نمیکرد خوابش نمیبرد.
خیابان خالی از گذر عابران بود اما او مثل روزهای دیگر سر پستش حاضر بود.
خسته شده بود از خیابانهای بدون آدمها که چیزی برای جارو کردن نداشت .او
عادت نکرده بود به شهر بدون آدمهایی که بیتوجه به او از خیابان گذر میکردند.
عادت نکرده بود به نشنیدن صدای بوق آزاردهنده ماشینها .آخر رفتگر عمری با
آنها زندگی کرده بود.
فائزه لکزایی 17-ساله از گنبد
Faezeh Lakzaei -15 years old

همه ما هقرمانیم
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فاطمه محمدی 9 -ساله از اهواز
Fatemeh Mohammadi -9 years old

آسمان دنیای ما همیشه خاکستری نمیماند ... .روزی میرسد که باز هم
دوان دوان به طرف شهربازی میرویم ،سر میخوریم از سرسرههای رنگی ،با
دستان کوچکمان لمس میکنیم زنجیر تابهای زنگی را ...و دلهره از نگاه
پدرم میرود وقتی برای کارکردن از خانه بیردن میرود ... .میدانم که پدرم
شب دوباره برمیگردد و من را در آغوشش میگیرد بدون ترس  ...کرونا هم
نمیتواند مارا از هم دور کند .من هم با سالحم که ماسک کوچک گلداری
است با تو میجنگم و تو را شکست میدهم ... .از میان ما برو ....
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سادنا محمدی زردخانه  8 -ساله از تبریز
Sadna Mohammadi Zardkhaneh- 8 Years old

روزی خبر آمد که ویروسی به اسم کرونا یا کووید ۱۹-باعث بیماری انسانها در کل کشورها شده و درمان ندارد  .تنها راه
چاره اینست که همه «در خانه بمانیم ».این چنین شد که مدارس تعطیل شد برای اینکه همه «در خانه بمانیم ».نا گهان
به فکر افتادم بچههایی که مادر یا پدرشان پرستار هستند باید برای مراقبت از بیماران کرونایی دور از هم باشند .کودکانی
که مادر یا پدرتان پرستار هستند ،هرشب موقع خوابیدن به شما فکر میکنم که مجبور هستید برای مبتال نشدن به کرونا
مدتی را به دور از مادر یا پدرتان باشید .اما ،این را بدانید که شما هم در پاداش کاری که مادر و یا پدرتان انجام میدهند
شریک هستید .هر وقت مادرم برایم غذا درست می کند به شما فکر می کنم ولی مادرم میگوید« :خدا فرشته ها را برای
مواظبت از شما از آسمان میفرستد و شما تنها نیستید».

همه ما هقرمانیم
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امیرعباس منیعی 11 -ساله از کرمانشاه
Amir Abbas Maniei-11 years old

برای نارنجی پوشان سرزمینم
گاهی بیان عشق در واژهها نمیگنجد اما با قلبم مینویسم برای آنان که هم پای خورشید ،به خیابانهای شهر میآیند
و با عشقی از جنس جاروهایشان ،گردوغبار را از چهره شهر پاک میکنند ،برای مردانی که سکوت شهر را با صدای
قدمهایشان و جاروهایشان میشکنند تا مبادا در دل کوچهها و خیابانها ،خیالی از آلودگیها ،دلی را بلرزاند.
روزهایی که در آغوش گرم خانواده آرام گرفتهایم و با آشیانهای عاری از میکروب و بیماری سر بر بالین میگذاریم،
پاکبانهای عاشقی هستند که امید فردا و نگاه منتظر فرزندانشان را با یک جفت دستکش نارنجی به خیابانهای شهر
میآورند .من تو وما مسئولیم در برابر این همه عشق بیمنت ...آری برای داشتن شهری عاری از زباله ،به فکرهای
زیبا و پاک نیاز داریم ،شاید زبالههای شهر تمام شدنی نباشند اما یک دقیقه تامل در مورد پاکبان های عاشق ،میتواند
ذهن ما را برای نریختن زباله ،جال دهد ...به امید روزهایی که بتوانیم به پاس عشق و منزلت این عزیزان ،به اندازه سهم
خودمان ،زبالهای را در هیچ کجای دنیا رها نکنیم.
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کوثر موسوی 8 -ساله از ترکمنچای
Kosar Mousavi -8 years old

سالم دوست عزیزم اسم من کوثر است .من میخواهم از تو
تشکر کنم .من میدانم که وقتی مادر ت به بیمارستان میرود
تو چقدر ناراحت میشوی و احساس تنهایی میکنی ... .من از
تو ممنونم که تنهایی را تحمل کردی و اجازه دادی تا مادرت از
بیماران مراقبت کند .من تو و مادر پرستارت را خیلی دوست
دارم.

همه ما هقرمانیم
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متنخبین  قناش یهای
کودک و ونجوان در ابره رکوان
35.فاطمه احمدی

45.ایلیا چراغی

55.سیما سعادتی

65.صبا مختومی

36.آوا اردستانی

46.آیدا چکهندی نژاد

56.مرضیه شفیعی

66.سحر مزرعه فرد

37.آیناز افرازفر

47.کیان داالیی

57.محمد امین صالحی

67.سار ا مزرعه فرد

38.ایلیا افشارمند

48.آیدا درودی

58.کیارش صمیمی

68.آنیسا مقدم

39.حجت الهام بخش

49.آوا دهستانی

59.نجوا طاطار

69.عالیه منگلی پور

40.آرام امیری

50.کیمیا ذالکیان

60.محمد عباسی

70.حسین نادری

41.اسرا بدیری

51.بهار ذوالفقاری

61.نیکی عدل پور

71.علی نصر

42.مرسانا بیک زاده

52.زهرا زمانی

62.رها قناعت

72.نفیسه نظریان

43.مائده تقی زاده

	53.مبینا رهنورد

	63.پرناز گودرزی

44.شایان جعفری

	54.آیدا سپهوند

	64.پرهام گودرزی

فاطمه احمدی 15 -ساله از قیامدشت
Fatemeh Ahmadi- 15 Years old

همه ما هقرمانیم
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آوا اردستانی7 -ساله از شهر ری
Ava Ardestani- 7 Years old

36

آیناز افرازفر 8 -ساله از بندرلنگه
Aynaz Afrazfar- 8 Years old

همه ما هقرمانیم
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ایلیا افشارمند 13 -ساله از تهران
Ilia Afsharmand- 13 Years old

38

حجت الهام بخش14-ساله از بشرویه
Hojjat Elham Bakhsh- 14 Years Old

همه ما هقرمانیم
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آرام امیری 6 -ساله از تهران
Aram Amiri- 6 Years old

40

اسرا بدیری 13 -ساله از مرند
Asra Badiri- 13 Years Old

همه ما هقرمانیم
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مرسانا بیک زاده 8 -ساله از کرمانشاه
Mersana Beigzadeh -8 years old

42

مائده تقی زاده 17 -ساله از گنبد
Maedeh Taghizadeh-17 Years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله از مشهد۹ -شایان جعفری
Shayan Jafari -9 years old

44

ایلیا چراغی 9 -ساله از کرمانشاه
Ilia Cheraghi - 9 years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله از بیرجند16-آیدا چهکندی نژاد
Aida Chahkandinejad - 16 Years old

46

کیان داالیی 12-ساله از تهران
Kian Dalaei- 12 Years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله از ساری19 -آیدا درودی
Aida Doroudi - 19 Years old

48

آوا دهستانی5-ساله از تهران
Ava Dehestani- 5 Years old

همه ما هقرمانیم
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کیمیا ذالکیان 14-ساله از آبادان
Kimia Zalekian - 14 Years old

50

بهار ذوالفقاری -از تهران
Bahar Zolfaghari

همه ما هقرمانیم
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زهرا زمانی19-ساله از هادیشهر
Zahra Zamani- 19 Years old

52

مبینا رهنورد 12-ساله از مرند
Mobina Rahnavard-12 Years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله خرمآباد16 -آیدا سپهوند
Aida Sepahvand - 16 Years old

54

سیما سعادتی  16 -ساله از تبریز
Sima Saadati- 16 Years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله از بشرویه14-مرضیه شفیعی
Marziye Shafiei- 14 Years old

56

محمد امین صالحی 16-ساله از مشهد
Mohammad Amin Salehi- 16 Years old

همه ما هقرمانیم
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کیارش صمیمی تبار 9 -ساله از کرمانشاه
Kiarash Samimi Tabar- 9 Years old

58

نجوا طاطار 14 -ساله از گنبد
Najva Tatar- 14 Years old

همه ما هقرمانیم
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محمد عباسی 11 -ساله از خمینی شهر
Mohammad Abbasi- 11 Years old

60

نیکی عدل پور 10 -ساله از تهران
Niki Adlpour- 10 Years old

همه ما هقرمانیم
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رها قناعت7 -ساله از تبریز
Raha Ghenat -7 Years old

62

پرناز گودرزی 6 -ساله از کرمانشاه
Parnaz Goodarzi- 6 Years old

همه ما هقرمانیم
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پرهام گودرزی از کرمانشاه
Parham Goodarzi

64

صبا مختومی 13-ساله از گنبد
Saba Makhtoomi- 13 Years old

همه ما هقرمانیم
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 ساله از باشت13 -سحر مزرعه فرد
Sahar Mazrae Fard- 13 Years old

66

سار ا مزرعه فرد -از باشت
Sara Mazraeh Fard

همه ما هقرمانیم
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 ساله از تهران11-آنیسا مقدم
Anisa Moghaddam- 11 Years old

68

عالیه منگلی پور 15-ساله از گنبد
Alieh Mangelipour - 15 Years old

همه ما هقرمانیم
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حسین نادری 17-ساله از تهران
Hosein Naderi- 17 Years old

ﺣﺴﯿﻦ
ﻧـﺎدری
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علی نصر7 -ساله از اصفهان
Ali Nasr- 7 Years old
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 ساله از یزد19- نفیسه نظریان
Nafiseh Nazarian- 19 Years old
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جم
وزارت کشور هوری اسالمی اریان

قتیدر و تشرک
مســـابقه «همـــه مـــا قهرمانیـــم» و کتـاب حاضـــر نتیجـه همـکاری متعهدانـه کارشناسـان دفتـر یونیسـف ایـران (اسـامی
بـــه ترتیـــب الفبـــا) خانـــم بهنـــاز اندیشـه راد ،آقـای امیرحسـین راهـداری ،آقـای مهـدی سـیاری ،خانـم نازنیـن عباسـی،
خانـــم ویـــدا منتخـــب ،خانـــم بهـــاره یگانه فـــر و کارشناســـان محتـــرم وزارت کش ــور جمه ــوری اس ــامی ای ــران (اس ــامی
بـــه ترتیـــب الفبـــا) آقـــای حج ـتاهلل بابایــی ،آقــای بهـــزاد بنینجـــار ،ســـرکار خان ــم پر ی ــا پورحمی ــدی ،س ــرکار خان ــم
فاطمـــه جوانـــی و خانم مریم صالحی میباشـــد .هیئـــت برگزارکننـــده ایـــن مســـابقه از رئی ــس محت ــرم دفت ــر یونیس ــف
ایـــران ســـرکار خانـــم مندیـــپ اوبرایـــان و رئیـــس مرکـــز اطالعرســـانی و امـــور بینالمل ــل وزارت کش ــور جن ــاب آ ق ــای
رحیـــم ســـا کــی بـــرای حمایتهـــای بیدری ــغ طــــی برگــــزاری ایــــن مســــابقه ملــــی کمـ ــال تشـ ــکر را دارد .در نهایـ ــت از
مشــاركت همــكاران در ســاير دســتگاهها از جملــه شــهردار يها ،دفاتــر امــور زنــان و خانــواده اســتاندار یها ،کانــون
پــرورش فکــری و همچنيــن از همــــه کــــودکان و نوجوانــــان و خانوادههــــای ایش ــان ک ــه ب ــدون مش ــارکت پ ــر ش ــور و
اشـــتیاق ایشـــان ایـــن مســـابقه چنیـــن پربـــار نمیشـــد ،و اعضـــای محتـــرم هیئـــت داوران( ،بـ ــه ترتیـ ــب الفبـ ــا) خانـ ــم
آمنــــه اربابــــون ،آقــــای جمــــال اکرمــــی ،خانــــم غزالــــه بیگدلــــو ،خانــــم هــــدا حـ ــدادی و خان ــم فرزان ــه رحمانی ــان در
بخـــش نقاشـــی و آقـــای محمـــد برآبـــادی ،آقـای جعفـــر توزنـده جانـی و آقـای محمدرضـا شـ ــمس در بخــش دلنوشــته
سپاســــگزاری میشــــود.
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