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 برای تمامی شاھزاده ھای اژدھا
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 

 فرزند می باشد، که می خواھند با آلمان و زبان آلمانی آشنا بشوند ی دارایھندهانپ برای تمامی خانواده ھای» اشاھزاده اژدھ«داستان 
  

ی، پشتو و سورانی موجود می باشند. ترجمه ھا ، کورمانج، فارسی، فرانسویدری ،کتاب مصور آلمانی ضميمه ھايی به زبان عربی به ھمراه
  دريافت کنيد. www.drachenprinz.com/distributionتارنمای  انيد ازرا می تو

  
  وله کتاب صوتی شاھزاده اژدھا را به زبان ھای متفاوت توليد کرده. چهدوي

  در دسترس می باشند.  www.drachenprinz.com/audioاين کتاب ھای مصور بطور مجانی در تارنمای
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 (مرجع کتاب به زبان آلمانی) 3صفحه 
ايپ البته مادر بايد ت. برای اين کار تلفن همراه پدرش را برداشت، و استامروز ليزا يک نامه نوشته

 نوشتن بلد نيست.است و  سالشکرد. خوب ليزا تازه چهار می
گی ياسين! ياسين در کشور دوری زند ،ای خوده نوشته؟ البته برای دوست مکاتبهليزا برای چه کسی نام

 کند.یه ياسين به زودی به آلمان سفر مافتد. ولی خوشبختانمی یوحشتناک کند، جايی که االن اتفاقاتمی
 

 4صفحه 
مه نوشته! ياسين با تعجب به . هورا! ليزا نار خوش دارديک خبروز بعد پدر ياسين برای ياسين 

 »خوانی؟پدر نامه را برای من می«پرسد: کند، و از پدرش مینگاه می ،ای که پدر پرينت گرفتهنامه
 

 5صفحه 
 ياسين عزيز!

ما با هم کارهای زيادی انجام  خوشحالم! اينجاآيی. من از اين بابت خيلی بزودی به آلمان می
 .دهيم. مثالً در کودکستانمی

 امروز مادرم من را به کودکستان برد.
 

 6صفحه 
مثل تميز کردن ای، کسل کنندههای کار، يا کاررود سرتم، مادرم میدر حالی که من در کودکستان هس

 .هيچ بزرگسالی دونب او تقريبهستند های زيادی چهدهد. اما در کودکستان بپنجره، انجام می
 کنيم.خوبه، نه؟ ما تمام روز بازی می

 
 ولی من خسته بودم و صبحانه را کش دادم. به همين دليل دير کرديم و مجبور بوديم عجله کنيم.

  



4 
 

 7صفحه 
 »نينگر!صبح بخير خانم و«ودکستان گفتم: در ک

. بخاطر همين هم کمی با اخم نگاه دير بياييمگر، مسئول کودکستانمان، دوست ندارد که ننيخانم و
 .کرد

 ورق بزنيم.کتاب را اما بعدًا برايمان يک داستان خواند، و ما اجازه داشتيم 
 

 8صفحه 
 :نوشت و برايش فرستاد. برای همين هم جواب ليزا را ههای زيادی بلدياسين هم داستان
ا از دست يک اژدهای خيلی خيلی اش رشجاع است، که خانواده یان شاهزادهمن داست یداستان مورد عالقه

 کند.د و تا آخر عمر در خوشی زندگی میدهنس نجات میبدج
توانم لوازم کن است راه بيفتيم. متأسفانه نمیهر آن ممچون ، در کيفم گذاشتمرا  هايماسبابامروز 

 زيادی همراه خودم بياورم.
بزرگم يک ساعت ساعت را بخوانی؟ من از پدربلدی هستش. تو اصالً  بامزهخيلی نينگر خانم ونظر من  به
 گرفتم.هديه  ،های بچگی خود او رامال روز ،مچی

 ياسين
 

 9صفحه 
 !ياسين عزيز

 ساعت را بخوانم!بلدم من معلوم است که 
دنبالم. آيد کودکستان ربه کوچک روی سه باشد، مامانم میزمانی که عقربه بزرگ روی دوازده و عق

زمانی که عقربه کوچک روی شش باشد، شام داريم. و زمانی که عقربه کوچک روی هشت باشد، بايد بروم 
 بخوابم، حتی اگر خوابم نيايد!
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 10صفحه 
ماشين شخصی داشته باشی يا سوار ، تا اينکه استخيلی ارزانتر اتوبوس يم. امروز سوار اتوبوس شد

 تاکسی شوی.
. بعضی آيدوجود میبهمشکل نه برايش وگربليط بخرد،هر کسی بخواهد سوار اتوبوس شود، بايد از راننده 

 کنار پنجره بنشينم.در طبقه باال  ها دوست دارمدر اين اتوبوس –طبقه هستند ها دواز اتوبوس
 شويم!هم سوار اتوبوس میبزودی با

 ليزا
 

 11صفحه 
 ليزای عزيز!

ها تو مخصوصًا وقتی برف بباره. اتوبوس يلی قشنگه،خ سشن کريسمج اتعريف کرده، که آنجمادرم برای من 
 کنند؟برف هم حرکت می

غروب آفتاب اجازه داريم چيزی قط بعد ازف ،رمضانرمضان است. در ماهمهمترين جشن ما بعد از ماه
 ند.گيرمیگيريم و کودکان هديه میجشن بزرگ فطر را  ماه عيدبخوريم. در پايان 

 
 12صفحه 

 تر است.بزرگمان هستيم. اينجا امنمادر کر کنم که امسال خبری از هديه نباشد.ما االن خانهاما ف
 کند، چون ممکن است ديگربزرگم گريه میآن است که با ما بيايد. مادر از تربزرگم پيرمتأسفانه مادر 

 هيچوقت همديگر را نبينيم.
 مادربزرگم رفتيم آنقدر عجله داشتيم، که من ساعت پدربزرگم را فراموش یزمانی که خانه بکن! ش رافکر
 از اين بابت خيلی ناراحتم.. گذاشتمو جا کردم

 تا بعد
 ياسين
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 13صفحه 
 !اسين عزيزي

کنند. اما من برف را دوست دارم، ها تأخير دارند و بزرگترها غرغر میبارد، اتوبوسوقتی برف می
 .دارمکريسمس را هم دوست 

 امن مودب باشم، باب کنيم. اگرريسمس را تزيين میو درخت ککنيم را روشن می1آدونت گل های تاجما شمع
 آورد.نوئل برای من هديه می

 شايد برای تو هم يک ساعت نو بياورد ...! 
 ليزا

 
 14صفحه 

باالخره کی به آلمان که ياسين پرسد، می وزرگذرد. ليزا هر ن زمان زيادی میآخر ياسي یاز نامه
 آيد.می

 »!زودیبه مياميدوار«گويد: مادر هم می
ويترين يک مغازه ليزا يک رود. در زا را پرت کند، با او به خريد میمادر، برای اين که حواس لي

 شبيه يک شاهزاده و عقربه ديگر شبيه يک اژدها است. ی آنهابيند. يکی از عقربهساعت می
 !»داشته باشهايد ب واين رياسين «ليزا فرياد زد: 

 
 15صفحه 

 !»ياسين بود. باالخره رسيدندمادر «گويد: زند. مادر با هيجان میيک روز صبح تلفن زنگ می
که در ،ارد. ليزا ساعت راگذاش میاس برای ياسين و خانوادهچند دست لب يف شيرينی ومادر در يک ک

 آورد.کاغذ رنگی پيچيده بود، می
 بريم! –سهو يک، دو، 

                                                            
کشنبه يک شمع ي های آلمان)، هرد حضرت عيسی مسيح به روايت کليسااز يک ماه قبل از شب کريسمس (تولم. آدونت: 1

 کنند.روی تاج گل روشن می
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 16صفحه 
يند. اما کودکان آنظر میخسته به همهاند. های زيادی ايستادهروی يک ساختمان بزرگ خاکستری آدمروب

 کنند.با شادی بازی می
خوش : «دگويدهد. او میوالدينش دست می دهد. مادر ليزا به پسر وپسر کوچک برای آنها دست تکان می يک

زمانی که ساعت  و کندکاغذ را پاره میاول دهد. ياسين ياسين را می یليزا با خجالت هديه». !آمديد
 که درخشند، وقتیکند. چقدر چشمان ياسين میخندد. ليزا با تعجب نگاه میمی بيند، با خوشحالیرا می

 خندد.می
آمديم، ای برای شما نداريم. آن کشتی، که با آن متأسفانه ما هديه«شود: مادر ياسين کمی معذب می

 »توانستيم دراز بکشيم. ديگر جايی برای بار نبود.ر کوچک بود که حتی برای خواب نمیآنقد
 که ياسين باالخره رسيد! گويد: اشکالی ندارد. مهم اين استمی خود ليزا با

 
 17صفحه 

حياط اش را دعوت کرده بود. آنها در ياسين و خانواده آيد. مادر،ن میعد برای ليزا مهماب هچند هفت
 نشينند.میدور يک ميز کوچک کنار هم 

ای که بايد برای کند. پدر ياسين از ادارهتعريف می اند،ای که در آن ساکن شدهاز خانه مادر ياسين
 هر وقت که مجبوريم خيلی«گويد: کند. با خنده میتعريف می ،دعه کنمراج به آناقامت و اجازه کارشان 

ه غرّ کند و به کارمند چشمويد: صبح بخير! به ساعتش نگاه میگنتظر بمانيم، ياسين به کارمند میم
 رود.می
 

 18صفحه 
 او را نديده بود. یخندد. خيلی وقت بود که خندهياسين خوشحال است که پدر می

شدن است، سمت راست آن ل سرخ سمت چپ روی منقل گوشت گاو در حا د.ايستنقل میهای خانواده کنار منمرد
. ليزا و مادرش دارندقرار زالي دخوهای گياهی برای های سبزيجات برای مادر ليزا و زير آن سوسيسسيخ

 خورند.گوشت نمی
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 19صفحه 
حسابی روی تاب نشسته،  که دهد. ياسين ليزا رارا نشان می رنگ قرمزبعد از غذا ليزا به ياسين تاب 

 خيلی کيف دارد!تاب بازی دهد. هل می
گويد دهد، و ليزا میشکل که ياسين اشيايی را نشان می کنند. به اينبا هم زبان جديد را تمرين می

 ».پروانه«يا » گل«
 

 20صفحه 
به  م شد. چرا ليزا آنقدر عجله دارد کهامروز دوشنبه است. صبحانه خيلی سريعتر از معمول تما

 کودکستان برود؟
 »آمدی مادر؟«پرسد: ليزا بلند می
صبح  شود، به اورد میکه واليزا  ،روديادش مینينگر زده هستند. حتی خانم ومه هيجاندر کودکستان ه

 بخير بگويد.
ليزا و ياسين به يک کودکستان  شد! حاالوقتش . هورا، باالخره لوی در هستندج شناگهان ياسين و مادر

 روند!می
 

 21صفحه 
 پودينگ وانيل برای دسر. فرنگی است. وس گوجهبروکلی با برنج و سناهار کلم 

 بد نيست. اشمزهاصال  ،آيد که: ممم. به نظرش میچشدمیين اول کمی ياس
 

 22صفحه 
ليزا و مادرش به  همراههباهم ب آنهاامروز  ال ياسين خوشحال است که مادرش آمده دنبالش.حاين با 

 روند.مرکز شهر می
 

 23صفحه 
برد. گردش میبهآنتون را  مولريش، که االن سگش،-نند: آقای مايربيليزا را می یدر بين راه همسايه

 .دهدم خود را تکان میهم از خوشحالی دآنتون »البته!«» ؟بکنم نازش دارم اجازه«: پرسدمیليزا 
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 24صفحه 
 یخانوادهدر حال حاضر دهد. زيرا نشان می را که گران نيستند،هايی مارکتسوپربه آنها مادر ليزا 

درون چرخ . ليزا ياسين را خصوص بچه هم دارندمصندلی خريد  هایچرخپول کمی دارند. بعضی از ياسين 
 کند.از کنار قسمت تنقالت رد می خريد

 نسبت به کشورش خيلی کمترها شود، که قيمتتعجب متوجه می. ياسين باپای صندوق بايد پول پرداخت کنند
ها را تبديل چيز ارزانتر باشد. بايد قيمتشود که همهاين دليل نمی«دهد: باشند. مادرش توضيح میمی

 »شود.ا اينجا از پول ديگری استفاده میکرد، زير
 

 25صفحه 
 کنند.بازی میها فوتبال . بچهروندمی پارکبه بعد از آن 
برد. وسند. ياسين از آفتاب گرم لذت میبمی اند و همديگر راجوان روی نيمکت نشستهر سيک دختر و پ

 .اندازدمی اين آفتاب او را کمی ياد کشورش
 دمردم لباس ندارن«پرسد: کند. ياسين میهی که مردم به تن دارند، تعجب میهای کوتالباسياسين از 

شرت تیچرا، اما وقتی هوا گرم است، مردم اغلب شلوار کوتاه و «گويد: مادر ليزا می» پوشند؟ب
 »پوشند، تا عرق نکنند.می
 

 26صفحه 
 کنند. يابان با يک مرد برخورد میه در خدوبار

با  شوند. خانم پليسو مأمور پليس رد میترسد. اما خوشبختانه دگويد. ليزا میاو به آنها ناسزا می
با کند که برود. بعد از اين ماجرا ليزا و ياسين اجازه دارند کند و او را مجبور میآن مرد دعوا می

 »!سالم«گويند: بلند میبا صدای تا بيسيم مأمور صحبت کنند. هر دو
 

 27صفحه 
، فقط وهين کندت رمردم ديگبه در آلمان کسی اجازه ندارد «دهد: برای آنها توضيح می پليسخانم 
وجود ايناما با  آيند و چه دينی دارند.کند، که از کجا مینمی. فرقی متفاوت هستند هکآن بخاطر
 »نس هستند.ها بدجبعضی
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 28صفحه 
ها را به ند. بخاطر همين هم مادر ليزا بچهامروز والدين ياسين زود به کالس زبان آلمانی رفت

. فقط شها هستترزرگچيزی مثل کودکستان برای بکالس زبان آلمانی يک«گويد: ياسين میبرد.میکودکستان 
 »کنند.اونجا بازی نمی

مادر ی روی دوچرخههم گيرد. ليزا ليزا را قرض می یروند. ياسين دوچرخهبا دوچرخه میآنها امروز 
 نشيند.می
 

 29صفحه 
ها ار قفس فيلنفره از کنهای دو. در گروهروندمیاز طرف کودکستان ليزا و ياسين به باغ وحش 

 »دست همديگر را بگيريد!«گويد: مینينگر گذرند. خانم ومی
 دهند.ها غذا میدر قسمت حيوانات اهلی به بز». !چقدر حيوانات مختلف زيادی«گويد: ياسين با تعجب می

 
 30صفحه 

رد يک داستان آورد. امروز ياسين اجازه دانينگر کتاب داستان را میدوباره در کودکستان خانم و
 اشخانواده که شجاعی شاهزاده داستانکند؟ مسلمًا کدام داستان را انتخاب میکنيد انتخاب کند. فکر می

 .کندمی زندگی خوشی در عمر آخر تا و دهدمی نجات بدجنس خيلی خيلی اژدهای يک ستد از را
 

 31صفحه 
اش در يک سرزمين بسيار زيبا، که توسط يک اژدهای بد تهديد ی روزگاری يک شاهزاده با خانوادهروز
اش به صحرا پناه نجات بدهند، شاهزاده با خانواده کردند. برای آن که خودشان راشد، زندگی میمی

 .گشتنددنبال سرپناه میاز تشنگی بهحال بی. بردند
 کجا جايی برايشان نبود.اما هيچ

 
 32صفحه 

 رپناهی دادند، رسيدند.خوشبختانه به يک روستای کوچک، که در آنجا به آنها س
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زبان آنها را اما بعد از مدتی  ترسيد.کرد، و شاهزاده کوچک کمی میچيز با خانه فرق میهمه اينجا
 و با آنها دوست شدند.ياد گرفتند، غذای آنها را خوردند 

 
 33صفحه 

 و اژدها را از آن سرزمين فراری دادند. برگشتندبه سرزمين شاهزاده همگی باهم ، اه بعد از آنمچند
 

 34صفحه 
که ياسين خيلی کم آلمانی بلد هست، ليزا وجود اينهای خوبی برای هم شدند. باياسين هم دوست ليزا و

گويد، ند که چرا ياسين هيچوقت چيزی نمیپرسها در زمين بازی میکند. وقتی بچهبازی میاو فقط با 
 :دهدجواب میليزا 

اش را از خيلی خيلی بد ياسين و خانوادهای اقع يک شاهزاده از سرزمينی دور است. يک اژدهو رد ياسين«
آنجا برگردد و اژدها را فراری خواهد بهکه ياسين بزرگ شود، می است. اما روزیفراری داده انسرزمينش

 »..دهد
 کنند.میبا شاهزاده اژدها بازی صميمانه ها بچهی همهکه البته 
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