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 شھزاده و اژدھا
 كتاب مصور برای اطفال مھاجر و دوستان شان در آلمان

  
  
  

  
   



2 
 

  برای ھمه شھزاده ھای اژدھای  مرد و زن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميخواھند با آلمان و زبان آلمانی  از فاميل ھای مھاجری حکايت ميکند که که اوالد ھای خرد سال دارند، شھزاده" و "اژدھاقصۀ 
  معرفت پيدا کنند.

  
در پھلوی کتاب مصور آلمانی ورق ھای ضميمه به زبانھای، عربی، دری، فارسی، فرانسوی، کرمانجی، پشتو و سورانی نيز 

   ذيل آدرساز وجود دارد. شما ميتوانيد اين ترجمه ھا را 
www.drachenprinz.com/distribution  .آنالين  به  دست بياوريد  

  
را به زبان ھای مختلف ثبت نموده است. شما ميتوانيد اين صوت ھا را  شھزاده" و "اژدھاديو صدای آلمان کتاب ھای صوتی را

  دانلود کنيد. www.drachenprinz.com/audioمجانی به گونۀ  مثال در موبايل تان از آدرس ذيل 
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٣  
 زيرا او ھنوز چھار ساله است. ،. مادرش بايد در موبايل بنويسد. ليزا نميتواند بنويسدرفتگيل پدرش را موبا اوبه ھمين منظور . امروز يک خط نوشتليزا 

ی می کند، جايی که حاال حوادث وحشتناکی گينی بسيار دور زندواضع است که به دوست خطی اش ياسين! ياسين در يک سرزم ؟به کی خواھد نوشته باشد
 رخ می دھد. ولی جای خوشبختيست که ياسين در آينده نزديک به آلمان می آيد. 

  
۴  

حيران شد  ،از ديدن خطی که پدرش برايش چاپ کرده بود . ياسينيک خط نوشته است، ليزا چقدر خوب!. ردروز بعديش پدر ياسين يک خبر خوش آيندی دا
 !»پدر لطفاً خط را  برايم ميخوانی: « ويدگو به پدرش مي

 
۵  

 !جان  ياسين
  م!ھست تو در آينده نزديک به آلمان ميايی. به ھمين خاطر من بسيار خوشحال

  ر بسيار چيز ھا را يکجا خواھيم کرد، مثل رفتن به کودکستان.گديگما در اينجا با ي
  امروز مادرم مرا به آنجا برد.

 
۶  

 کار ھای خسته کن را انجام ميدھد، مثل پاک کردن کلکين ھا. در کودکستان اکثريت اطفال ھستند، يا ھموقتيکه من در خانه باشم، مادرم به کار ميرود و 
  .وجود ندارندکالنساالن تقريباً 

  . ساعت تيری ميکنيماين کار خوبی است؟ ما تمام روز  !چطور
 صبح وقت زياد را ضايع کردم، سر ما ناوقت شد، ما بايد عجله ميکرديم. من ھنوز خسته بودم و در خوردن چای
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٧  
 »بخير! صبح شما ،ينينگر! سالموخانم :« من در کودکستان گفتم 

برای ما ولی بعد از آن يک قصه را . کرد سيلبه ھمين خاطر او به طرف ما جدی ، خوش ندارد که ما ناوقت بياييم معلمه ای کودکستان است،وينينگر خانم
  . خواند و ھرکس اجازه داشت که يک بار صفحه را ورق بزند

 
٨ 

 نوشت: ليزابه ھمين خاطر او ھم به جواب . بسيار قصه ياد داردياسين ھم 
خوشحال ی گيک اژدھای بسيار خطرناک نجات ميدھد وتا آخرين رمق زند گمن از ھمه زيادتر قصه شھزاده ای شجاع را خوش دارم که فاميلش را از چن

  اشد.بمي
  أسفانه که اجازه ندارم بسيار چيز ھا را با خود ببرم.امروز من بکسم را جمع کردم، زيرا ھر لحظه ميشود که حرکت کنيم. مت

پدرکالنم پيش من است، که او در زمان خرد ساليش از اين گر بسيار يک زن مزاحی است. راستی تو ساعت را ياد داری؟ يک ساعت دستی خانم وينين
  ساعت استفاده ميکرد.

 ياسين
  

٩  
 ياسين جان! 

کالن باالی دوازده و عقربه خرد روی عدد سه را نشان بدھد، در اين وقت مادرم مرا از کوکستان به  هعقرب واضع است که من ساعت را ميفھمم! وقتيکه
  خانه ميبرد.

ھنوز مرا ولو که وقتيکه عقربه خرد روی شش را نشان بدھد، وقت نان شب است، و وقتيکه عقربه خرد باالی ھشت باشد، من بايد به تخت خواب بروم، 
  خواب نبرد.
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١٠  
  .استما امروز در سرويس سوار شديم. رفتن با سرويس با مقايسه اينکه آدم با تکسی و يا موتر شخصی برود، بسيار ارزانتر 

د، کسی که ميخواھد در سرويس سوار شود، بايد از دريور سرويس يک تکت بخرد، در غير آن با مشکل مواجه ميشود. بعضی سرويس ھا دو منزله ھستن
  سوارسرويس ميشويم!يکجا من بسيار خوش دارم که در منزل دوم، پھلوی ارسی بنشينم. عنقريب من وتو 

 ليزای تو
  

١١  
 ليزا جان!

  ؟قصه کرد که کريسمس شما بسيار مقبول است، خصوصاً وقتيکه برف ببارد. وقتيکه برف ببارد، سرويس ھا رفت و آمد دارندمادرم به من 
  بھترين جشن ما بعد از ماه رمضان است. در ماه رمضان آدم اجازه دارد فقط بعد از غروب آفتاب چيزی بخورد.

  .ميگيرندعيد اطفال تحفه  ريريم. دگبعد از ختم ماه رمضان ما عيد فطر را جشن می 
  

١٢  
ی ميکنيم. اينجا برای ما امن است. متأسفانه که مادرکالنم بسيار پير گ. ما حاال با مادرکالن زندگرفتمن فکر ميکنم که در اين سال ھيچکس تحفه نخواھد 

  نخواھيم ديد.ر خود را ھيچ گيکديشايد ريه ميکند، بخاطريکه ما گاست، او نميتواند با ما بيايد. او 
  ين ھستم.گ، در ھمين عجله من ساعت پدرکالنم را فراموش کردم، به اين خاطر بسيار غمداشتيمميفھمی؟ وقتيکه ما پيش مادرکالنم رفتيم، بسيار عجله 

  تا بعد
  ياسين 

   



6 
 

١٣  
 ياسين جان!

ی ميکنند. ولی من برف را خوش دارم، و واضع است که کريسمس را ھم خوش گوقتيکه برف ميبارد، سرويس ھا اغلب نا وقت ميايند، کالن ھا بی حوصل
نکنم، بابا نوئل به من تحفه مياورد. کی ميفھمد، ممکن برای تو ھم يک  ر من شوخیگو درخت کريسمس را زينت ميدھيم. ا ميکنيم دارم. ما شمع را روش 

  ساعت نو بياورد...!
  ليزای تو

  
١۴  

  وقت تير شده است. ليزا ھر روز پرسان ميکند، باالخره ياسين کی به آلمان ميايد.از آخرين خط ياسين بسيار 
  !».اميد است به زودی«  مادر ليزا جواب ميدھد:

  رفته به خريد ميرود.گر جلب کرده باشد، ليزا را گاز اينکه مادر توجه ليزا را به طرف دي
  قربه ای آن مثل يک شھزاده و عقربه ای ديگر آن مثل يک اژدھا معلوم ميشود.يک ع ليزا يک ساعت دستی را ميبيند، ،در وترين ساعت فروشی

 »بايد اين ساعت را داشته باشدياسين « صدا ميکند: ليزا 
 

١۵  
 !»آنھا باالخره رسيدند. بودياسين مادر «ويد:گمي نگ ميزند. مادر ليزا در حاليکه ھيجانيست،يکی از روز ھا تيلفون ز

ه گرا مياورد که در يک کاغذ رن ی. ليزا ساعتاردذگميھم را . حتی برسھای دندان ميگذاردمادر در يک بکس کيک و يک جوره کاال برای ياسين و فاميلش 
  ه بود.اندآنرا پيچ

 يک، دو، سه برويم حرکت کنيم!
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١۶  
  ميکنند. ساعت تيریھمه خسته معلوم ميشوند. ولی اطفال خوشحال اند و . خاکستری بسيار مردم ايستاده اند گپيش روی يک تعمير بزر

 » خوش آمديد! « مادر ليزا ھم به طرف او و فاميلش دستش را شور ميدھد. او صدا ميکند: .ک دستش را به طرف ليزا و مادرش شور ميدھدگيک بچه 
تحفه را پاره ميکند، بعد از آن از خوشحالی ميخندد. وقتيکه چشمان ياسين از خنده  ليزا در حاليکه ميشرمد به ياسين تحفه اش را ميدھد. ياسين اول کاغذ

 د، ليزا تعجب ميکند.نمی درخش
. برای خواب جای نداشتکه بود انه ما برای شما تحفه نداريم. کشتی ما آنقدر کوچک فمتأس «ويد: گمادر ياسين در حاليکه بسيار ناآرام به نظر ميرسد، مي

  »ر جای نبود.گ ديبرای بار اصالً 
  » پ مھم اينست که ياسين باالخره رسيد!گمھم نيست،  تحفه«ميگويد: ليزا  

  
١٧  

  رد ميز کوچک نشسته اند. گچند ھفته بعد خانه ليزا مھمان ميايد. مادر ليزا ياسين و والدينش را دعوت کرده است. ھمه با ھم در 
ی ميکنند. پدر ياسين از اداره ای صحبت ميکند که او بايد آنجا برود تا آنھا اجازه اقامت و گدر آن زند مادر ياسين از خانه ای صحبت ميکند، که آنھا فعالً 

  کارکردن را داشته باشند. 
شکل جدی طرف ساعت  بهبسيار ز باو اويد، صبح بخير! گھميشه وقتيکه ما زياد انتظار بکشيم، ياسين به مأمور مي «ويد: گپدر ياسين ميخندد و مي

 »سيل ميکند.  جديدش
 

١٨  
  احساس خوشی ميکند. ياسين مدت زيادی پدرش را در حال خوشی نديده بود.  ياسين وقتيکه پدرش ميخندد

او کباب ميشود، طرف راست سيخ ھای سبزيجات برای ليزا و مادرش و در قسمت گوشت گھر دو مرد پھلوی منقل کباب ايستاده اند. باال طرف چپ منقل 
 وشت نميخورند.گ(پنير لوبيا) برای ليزا و مادرش، زيرا آنھا  ساسچ ھای توفوپايانی منقل 
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١٩  
ليزا از تاب خوردن زياد لذت ليزا روی تاب نشسته و ياسين او را خوب به شدت تاب ميدھد، . تاب سرخش را نشان ميدھدياسين به ليزا بعد از خوردن نان 

  !ميبرد
 ».روانهپ«يا »  گل«ويدگء اشاره ميکند و ليزا در جواب ميشت خود طرف اشياگياسين توسط ان ھر دو با ھم زبان نو را تمرين ميکنند.

  
٢٠  

  خورده شد. ليزا چرا امروز اينقدر عجله دارد که به کودکستان برود؟ به عجله ھا بسيار زودتر  روزرگامروز دوشنبه است. چای صبح به مقايسه دي
  » مادر ميايی؟«ليزا صدا ميکند، 

  ويد.گب »به خير! صبح«فراموش ميکند که  رگکودکستان ھمه ھيجانی ھستند. وقتيکه ليزا داخل صنف ميشود، حتی خانم وينيندر 
  ما مؤفق شديم. حاال ليزا و ياسين به يک کودکستان ميروند! دفعتاً ياسين و مادرش پيش دروازه ظاھر ميشوند. چقدر خوب

 
٢١  

  لپی) با برنج و قورمه بادنجان رومی است. بعد از نان فرنی وانيل.گامروز در نان چاشت بروکولی (مانند 
 ويد که لذيذ است، مزه اش بد نسيت.گمزه نان را ميچشد. مي يرد وگواضع است که ياسين اول کم مي

 
٢٢  

 خوش است وقتيکه مادرش او را با خود ميبرد. امروز با ليزا و مادرش يکجا به شھر ميروند.ياسين  به ھر حال
  

٢٣  
اجازه است که  «شان که آنتون نام دارد، قدم ميزنند. ليزا ميپرسد:  گدر مسير راه ھمسايه ای ليزايشانرا ميبينند. اسم او آقای ماير ميولريش است که با س

 شور ميدھد. ا، واضع است. آنتون خوش ميشود و دم خود ر »آنتون را نوازش بدھم؟ 
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٢۴  
اچی ھای ند، بخاطريکه ياسين و فاميلش در حال حاضر پول کم در اختيار دارند. در بعضی کرامادر ليزا مغازه ھای را به آنھا نشان ميدھد، که نسبتاً ارزان 

تيله ميکند. ب ابخريد حتی چوکی برای اطفال ھم ساخته شده است. ليزا ياسين را که در کراچی سوار است، به طرف قسمت شيرينی   
 «ميدھد:  حکند که قيمت ھا اينجا به مقايسه وطن اش بسيار ارزان است. مادرش به او توضييپول خريد در نزديک دخل پرداخته ميشود. ياسين تعجب م

  »اينجا ارزانی نيست، بايد اول قيمت ھا را تبديل کرد، پول ما و پول اينجا  با ھم فرق دارد.
 

٢۵  
  آنجا اطفال فتبال بازی ميکنند.بعد از آن به يک پارک ميروند، 

يگر را ميبوسند. ياسن آفتاب را خوش دارد. آفتاب او را به ياد وطنش ميبرد. برای ياسين عجيب معلوم ميشود يک زن و مرد روی چوکی نشسته اند و ھمد
  که مردم چقدر لباس کوتاه ميپوشند. ياسين پرسان ميکند:

بلی، اما وقتيکه ھوا گرم باشد، مردم اکثراً پطلون کوتاه و تی شرت ميپوشند تا « ، مادر ليزا تشريح ميدھد: »  آيا اين مردم چيزی برای پوشيدن ندارند؟« 
  »از عرق کردن جلوگيری کرده باشند. 

  
٢۶  

اين مرد  به آنھا سخن ھای نادرستی ميگويد. ليزا ميترسد. خوشبختانه که در ھمين لحظه دو پوليس   در وقت برگشت در سرک با يک مرد روبرو ميشوند.
کبار در بلند گوی از آنجا ميگذرند. پوليس زن به اين مرد اخطار ميدھد و او را به ترک محل وادار ميسازد. بعد از آن ليزا و ياسين اجازه دارند که حتی ي

  چيزی بگويند. 
  » ھلو!« يکنند: ھردو صدا م

  
٢٧  

ديگر شکل معلوم ميشود. بيتفاوت است که  ينکه آنکسرادر آلمان ھيچکسی حق ندارد به کسی چيزی بگويد، فقط بخاط«پوليس زن به آنھا تشريح ميدھد: 
  »پيدا ميشود.و مزاحم کی از کجا ميايد يا چی عقيده ای دارد. ولی باوجودآنھم  يک تعداد مردم مغرض 
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٢٨  
کورس «آنروز والدين ياسين صبح وقت به کورس زبان آلمانی ميروند. به ھمين خاطر مادر ليزا ھر دو طفل را به کودکستان ميبرد. ياسين ميگويد: فردای 

  »برای کالنساالن. ولی آنجا کسی ساعتيری نميکند. آلمانی مثل کودکستانی است
  ايسکل ليزا را به امانت بگيرد. ليزا پشت سر بايسکل  مادرش مينشيند.ليزا و ياسين امروز با بايسکل ميروند. ياسين اجازه دارد ب

  
٢٩  

  ليزا و ياسين با کودکستان شان به باغ وحش ميروند.
  »دستھای ھمديگر را بگيريد! « اطفال در دو گروپ از قسمت قفس فيل تير ميشوند. خانم وينينگر صدا ميکند: 

  آنھا در قسمت حيوانات اھلی به بز ھا خوراکه ميدھند.» زياد ومختلف!  چقدر حيوانات« ياسين تعجب ميکند و ميگويد: 
  

٣٠  
او ميخواھد  دوباره در کوکستان خانم وينينگر کتاب قصه ھا را ميآورد. امروز ياسين اجازه دارد يک قصه را انتخاب کند. چه فکر ميکنيد؟ کدام قصه را

زندگی  غضبناک نجات ميدھد و تا آخرين رمق، که فاميلش را از چنگ يک اژدھای بسيار بسيار »شھزاده ای شجاع «بشنود؟ واضع است که قصه ای 
  خوشحال ميباشد.

  
٣١  

يد بود نبود يک شھزاده بود. شھزاده با فاميلش در يک سرزمينی بسيار مقبولی زندگی ميکرد. سرزمينش از طرف يک اژدھای بسيار غضبناک به تھد
ودند. ولی ھيچ جا برای شان مواجه شد. شھزاده بخاطر نجات خود با فاميلش به يک دشت پناه برد. در حالت نيمه تشنگی در جستجوی يک سرپناه ب

  سرپناھی نبود.
  

٣٢  
. ولی با تير خوشبختانه به زودی به يک قريه ای کوچکی رسيدند، جايی که به آنھا پناه داده شد. اينجا ھمه چيز شکلی ديگری بود و شھزاده کمی ميترسيد

  دوستانش تبديل شدند.شدن زمان زبان بيگانه را ياد گرفت، خوراک ھای بيگانه را خورد و بيگانه ھا به 
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٣٣  
  مجبور به ترک سرزمين شان کردند.ين شھزاده سفر کردند و اژدھا را بعد از گذشتن چندين ماه ھمه با ھم مشترک به سرزم

 
٣۴ 

ند.ميک در اين ميان ليزا و ياسين ھم دوستان صميمی شده اند. باوجوديکه ياسين ھنوز خوب آلمانی گپ نميزند، ولی ليزا فقط با او ساعت تيری  
 وقتيکه اطفال در محل ساعت تيری پرسان ميکنند که چرا ياسين ھيچوقت گپ نميزند، ليزا چنين توضيح ميدھد:

رش کردند. در حقيقت ياسين شھزاده ای است از يک سرزمين بيگانه. يک اژدھای بسيار بسيار خطرناک و غضبناک وی وفاميلش را مجبور به ترک ديا«  
»کالن شود، ميخواھد، برگردد و اژدھا را مجبور به فرار نمايد.  ولی يک روزی که ياسين  

  چيزی که واضع است که ھمه اطفال با کمال خوشی با شھزاده ای اژدھا ساعت تيری ميکنند.
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