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خرگوشک کرونا
برای پسرم نیکوالس
برای همه اطفال مهد کودک و کودکستان

: خبر بد
یک بار دو خرگوشک به نام نیکو و لسی وجود داشت
. نیکو و لسی با هم همسایه بودند.انها با خانواده هایشان شاد زندگی میکردند
 انها برای، انها به کودکستان (مهد کودک) خرگوش نه میرفتند،اگر روزی که
 روز بهاری شگفت انگیزی بود و ان دو در.بازی در علفزار مالقات میکردند
"، " تو هر گز مرا نمی گیرید.میان کلم و مزارع هویج گرد هم می امدند
،" من خیلی سریعتر از خودت هستم، اما صبر کنید، " چرا.نیکو فریاد زد
 ناگهان یک ازدحام و گله پرستوهای هیجان زده به پرواز.لسی جواب داد
" اورونا، اورونا، فقط " اورونا. نیکو و لسی فهمید ند.  همه سر و صدا می کردند.درامدند

Es waren einmal zwei Häschen, die hießen Nico und Lassi. Sie lebten glücklich mit Ihren Familien
zusammen. Nico und Lassi waren Nachbarn. Jeden Tag, wenn Sie nicht in den Hasenkindergarten
gingen, trafen sie sich zum Spielen auf der Wiese. Es war ein herrlicher Frühlingstag und die beiden
tollten gerade zwischen den Kohl- und Karottenfeldern hin und her. „Du fängst mich nie,“ rief Nico.
„Doch, warte ab, ich bin viel schneller als Du“, entgegnete Lassi. Plötzlich kam ein Schwarm
aufgeregter Schwalben angeflogen. Sie zwitscherten alle durcheinander. Nico und Lassi
verstanden nur „Orona, Orona, Orona“.

 موج بزرگی از بیماری ها در کشور خرگوشها در پشت:شامگاه مادر نیکو هیجان را به خرگوشکها توضیح داد
.کوه های بزرگ رخ داد
 مادر لسی بسیار نگران بود.و دراین مورد ویروس کرونا مقصر هستند
، پدر لسی بالفاصله پرید و با عجله خرید ذخیره کرد، صبح روز بعد.او جلو وعقب میرفت و دیگر ارام نبود
. و حتی نی، بلوط، هویج، اسلون،  ریشه، علف:انچه او میتوانست پیدا کند و با خود انتقال دهد
.اگر چه نی به ا ندازه کافی با کشاورز در گوشه و کنار موجود بود
. هسترس و عمل بیهوده است،  این همه چه مزخرفات،پدر بزرگ نیکو از این بابت خیلی ارام بود

Am Abend erklärte die Mama von Nico den Häschen die Aufregung: Im Hasenland hinter den
großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und daran schuld sind die CoronaViren. Die Mama von Lassi sorgte sich sehr. Sie sprang in Ihrem Bau hin und her und war nicht mehr
zu beruhigen. Am nächsten Morgen hoppelte Lassis Vater sofort los und hamsterte, was erfinden
und tragen konnte: Gras, Wurzeln, Schlehen, Eicheln, Karotten und sogar Stroh, obwohl doch
genügend Stroh beim Bauern um die Ecke in der Scheune lag. Der Opa von Nico sah das ganz
gelassen „Das ist doch alles Hysterie und Spinnerei, was für ein Unsinn.

 که فقط در، ایا همه دنیا دیوانه شدند ؟ جنگل ها و مزارع خالی، مادر نیکو شگفت زده شد: اولین موارد و قضیه
پرستوها از طلوع افتاب تا غروب افتاب چرخید ند و نا ارام.زمستان و در زمان جنگ وجود داشته است
. در درب بعدی روستای خرگوش نیز وجود داشت، اولین خرگوشک بیمار.برخی حتی در طول شب.بودند
 فرزند من " او، " پاپا االن باید بمیریم؟ " " نه، نیکو از پدرش پرسید.خانواده لسی اصال خانه را ترک نکردند
". " اما ما باید در اینده بسیار مراقب باشیم تا الوده نه شویم،پاسخ داد
Die Mama von Nico wunderte sich, war denn die ganze Welt verrückt geworden? Leere Wälder und
Felder, das gab es doch nur Im Winter und zu Kriegszeiten. Die Schwalben zwitscherten von
Sonnenaufgang bis -untergang. Manche sogar die ganze Nacht hindurch. Es gab erste kranke
Häschen, auch im Hasendorf nebenan. Die Familie von Lassi ging mittlerweile überhaupt nicht mehr
aus dem Haus. Nico fragte seinen Papa: „Papa, müssen wir jetzt sterben?“ „Nein, mein Kind“,
erwiderte dieser, „aber wir müssen in Zukunft viel vorsichtiger sein, damit wir uns nicht anstecken.

 " ویروس های کرونا مانند قطرات ابی کوچک و وقتی که خرگوشک بیمار عطسه.این ویروس ادامه یافت
.  به این مرض الوده و مبتال شوند، میتواند بسیاری از خرگوشک های دیگر را که دراین نزدیکی هستند،میکند
 این بدان معناست که باید در اینده پنجه های خود را اکثرا و کامال با.بنابرین اکنون باید بسیار مواظب خودت باشید
، در صورت امکان بهتر ا ست که دو تا سه متر فاصله را از حیوانات دیگر حفظ و مراعات کنید.صابون بشویید
 الزم نیست پنجه های خود را در، " پدر با چشمک گفت. ".زیرا ویروس کرونا نمی تواند به دور پخش شود
 چه میشود؟، " اگر من مریض شوم، نیکو پرسید.وقت سالم دادن به کسی بدهید
، سرفه خشک: اصال مانند یک سرما خوردگی شدید است.مادر خرگوشک توضیح داد که این کار ساده ای نیست
 فقط، کوچولو من، " " اما نه. من االن دارم سرفه میکنم، " مادر: نیکو سرفه کرد.تب و تنگی نفس می کنید
.گلوی خود را خراش می دهید و تب ندارید

Er fuhr fort: „Die Corona-Viren sind wie kleine Wassertröpfchen und wenn ein krankes Häschen
niest, kann es viele andere Häschen, die in seiner Nähe sind, anstecken. Deshalb musst Du jetzt
besonders vorsichtig sein. Das heißt, Du musst Dir in Zukunft gründlich und häufig Deine Pfoten mit
Seife waschen. Halte am besten Abstand zu anderen Tieren, wenn möglich 2 bis 3 Meter, denn die
Corona-Viren können nicht weit springen…“. „Und die Pfoten musst Du derzeit auch keinem zur
Begrüßung geben.“, sagte der Papa mit einem Augenzwinkern. „Und wenn ich krank werde?“
fragte Nico. „Das ist nicht so einfach“, erklärte Mama Hase. „Eigentlich ist das wie eine schwere
Erkältung: du bekommst einen trockenen Husten, Fieber und eventuell Atemnot.“ Nico hustete:
„Mama, ich huste jetzt schon.“ „Aber nein mein Kleiner, Dir kratzt nur Dein Hals und Fieber hast Du
auch nicht.“

 با خرگوش های بزرگ سال ما. خرگوش های کوچک میتوانند به راحتی با این بیماری مقابله کنند،عالوه براین
 در حال حاضر تو. بنابرین باید بسیار مراقب باشید، پدر بزرگ و مادر بزرگ نباید الوده شوند.مشکل است
 شاید در اینده انها را از. مادر بزرگ و پدر بزرگ را در اغوش بگیرید و نه میتوانی انها را ببوسید،نمیتوانی
 ام من مطمئن هستم که این حالت میگذ رد و پس از ان ما یک مهمانی بزرگ خانوادگی.نزدیک کمتر ببینیم
 از خرگوشهای دیگر، اگر مجبور به سرفه یا عطسه هستید، تا ان زمان به یاد داشته باشید.خواهیم داشت
. من هم همین کار را می کنم، در ارنج سرفه کنید، اگر با خود یک دستمال ندارید.خودداری کنید

Außerdem stecken kleine Häschen diese Krankheit ganz leicht weg. Schwieriger ist es mit unseren
alten Hasen. Opa und Oma sollen sich nicht anstecken, daher musst Du auch hier ganz, ganz
vorsichtig sein. Momentan kannst Du Oma und Opa leider nicht umarmen und Ihnen auch kein
Küsschen geben. Vielleicht werden wir sie in der nächsten Zeit auch weniger sehen. Aber ich bin
mir sicher, das geht vorüber und dann machen wir ein großes Familienfest. Bis dahin merke Dir,
wenn Du husten oder niesen musst, dann immer weg von den anderen Hasen. Wenn Du kein
Taschentuch mit Dir hast, dann huste in deine Ellbeuge, das mache ich auch.“

:کودکستان نیست – مهد کودک نیست
 اما پس از ان شورای بزرگان تشکیل جلسه داد ن و،چند روز اول خیلی متفاوت از روز های معمولی نبود
 خرگوش ها به هم خیلی نزدیک بودند. مهد کودک ها تعطیل شوند-تصمیم گیری شد که همه مدارس و کودکستان
 این، چند خرگوش به قرنطینه فرستاده شدند.و ویروس کرونا می توانست که از خرگوش به خرگوش انتقال شود
 این یک تغیر مهم برای نیکو و. که خود را با هم جدا کنند و در خانه بمانند،بدان معناست که انها مجبور بودند
 برای مادر نیکو همچنان. که لسی و نیکو دیگر اجازه دیدن با یکدیگر ندارند، مادر لسی تصمیم گرفت.لسی بود
 بدون دوستان و کودکستان – مهد کودک در روز های طوالنی چه کاری انجام خواهد. این بهترین راه حل بود
. او همچنین عاد ت داشت که به تنهایی بازی کند. نیکو توانست خود را به تنهائی خوب مشغول کند،داد؟ در ابتدا
 " ایا چیزی شیرین.بیشتر و بیشتر اوقات او به یک فکر می افتاد و هر چند ساعت از مادر خود سوال می کرد
 فقط هر وقت مجبور بود که برای: اغلب و اکثر اوقات مادرش بلی میگفت، اجازه است بیگرم ؟ " خوشبختانه
،. یعنی عکس خوبی را بکشد،شیرینی خواستن کاری خوبی را انجام دهد

Die ersten Tage verliefen nicht groß anders als sonst, aber dann tagte der Ältestenrat und es
wurde beschlossen, alle Schulen und Kindergärten zu schließen. Die Häschen waren zu dicht
aufeinander und so könnten die Corona-Viren von Häschen zu Häschen springen. Zudem wurden
etliche Häschen in Quarantäne geschickt, das heißt, sie mussten sich abschotten und zu Hause
bleiben. Das war eine richtige Umstellung für Nico und Lassi. Lassis Mama hatte beschlossen, dass
die beiden sich auch nicht mehr sehen durften. Und Nicos Mama hielt das für das Beste. Bloß was
macht man an einen so langen Tag ohne Freunde und Kindergarten? Zuerst konnte sich Nico gut
beschäftigen. Er war es auch gewohnt, alleine zu spielen. Immer öfters kam ihm dabei ein Gedanke:
Jede Stunde fragte er die Mama: „Bekomm‘ ich was Süßes?“ Zu seinem Glück sagte die Mama oft
ja, nur ab und zu musste er etwas dafür tun z.B. ein schönes Bild ausmalen.

 نه خیر " پس شاید، اما مادرش گفت. که ایا نمی تواند لسی را ببیند و با او بازی کند،روز دوم نیکو پرسید
"خرگوشک دیگری؟
 در اطراف و دور تا دور این باغ بازی، خانواده نیکو باغ خود را داشتند، خوشبختانه.اما متاسفانه نه میشود
 انها اجازه. انها یک بازی متفاوت را اختراع کردند،کردن بد نیست و اگر چه لسی و نیکو اجازه مالقات نداشتند
. اما صبح انها جلوی سوراخ ورودی خود مینشستند و با گو ششان ارتباط برقرار میکردند،مالقات را نداشتند
".گوش های دراز به جلو به معنای چیزی شبیه به آن بودند" چطور هستی؟" یک گوش به باال" پس شبیه ال ال
 هر وقت که یک دیگر را یاد میکردند و ارزوی یک به.هر دو گوش به باال به معنای " واقعا خوب " بودند
 هر دو دوست مقابل درسوراخ ورودی می نشینند و با گوش ها یشان بازی، یا دق میاوردند،دیگری داشتند
 به این مطلب که پایان روز،)  یکی شان گوشها یش را یک بر دیکر( یکی از گوشهایش عبور کرده.میکردند
 شب بخیر، من دیگر دوست ندارم بازی کنم،است

Schon am zweiten Tag fragte Nico, ob er denn Lassi nicht sehen und mit ihm spielen könne. Aber
die Mama verneinte. „Dann vielleicht ein anderes Häschen?“ Aber es ging leider nicht. Zum Glück
hatte Nicos Familie einen eigenen Garten und in diesem herumzutollen war auch nicht übel. Und
weil sich Lassi und Nico nicht begegnen durften, erfanden sie ein anderes Spiel. Sie durften sich
zwar nicht besuchen, aber gleich am Morgen setzten sich beide vor ihr Eingangsloch und begannen
mit ihren Ohren zu kommunizieren. Die Ohren nach vorne gestreckt hieß so viel wie „Wie geht es
Dir?“ Ein Ohr nach oben hieß „So la la“. Beide Ohren nach oben hieß „Richtig gut“. Und wann immer
sie Sehnsucht nach dem anderen hatten, so setzten sich beide Freunde vor das Eingangsloch und
zogen Grimassen oder ließen Ihre Ohren spielen. Überkreuzte einer die Ohren, so hieß das, für heut
ist Schluss, ich mag nicht mehr. Gute Nacht.

:والدین در خانه هستند
 متاسفانه. اکثرا در خانه بودند-  هم اکنون مادر و پدر اغلب، مهدکودک و مدرسه تعطیل بود-  کودکستان،نه تنها
 و، پاپا فقط برای تهیه بعضی از غذا ها به بیرون میرفت. همانطور که نیکو ارزو داشت،انها وقت زیاد نداشتند
 نیکو به. و کار را با خود به خانه میاورد، که قبال در مزرعه نسته بود و گیاهان کلم را حسا ب میکرد،مامان
 او به طور، و در غیر این صورت.نوعی موفق شد مادر را وادار کند تا از او مراقبت کند و از ان لذت میبرد
 خوشمزه ترین و شیرین ترین هویج های(زرد ک) کوچک را انتخاب میکرد و،پنهان در اطاق غذا خوری میرفت
. که چه چیز را بد ست اورده،سپس انها را به مادر نشان میداد

Nicht nur, dass der Kindergarten und die Schule geschlossen waren, auch Mama und Papa waren
jetzt öfters zu Hause. Allerdings hatten sie nicht so viel Zeit, wie Nico sich das erwünscht hätte.
Papa ging nur kurz raus, um Futter zu besorgen und Mama, die sonst auf dem Feld saß und
Kohlkopfpflänzchen zählte, hatte ihre Arbeit mit nach Hause genommen. Nico genoss es trotzdem
und irgendwie bekam er es zwischendrin doch hin, dass Mama sich um ihn kümmerte. Und wenn
nicht, dann schlich er sich verstohlen in die Speisekammer, suchte sich die köstlichsten und
süßesten kleinen Karotten aus um diese im Mund genüsslich zu lutschen und dann der Mama zu
zeigen, was er ergattert hatte.

 پس مادر لسی بخاطر،درست است که بسیاری از خرگوش ها در این زمان جدید و نا اشنا بسیار نگران بودند
 بدون دوستان و، تنهایی. میتواند چیزی بد تر باشد،هیجان نه میتوانست بخوابد و او از هر سرفه می ترسید
 نیکو وقت. اما موارد مثبت نیز برای گذارش وجود دارد. چیزی عجیبی برای عادت کردن بود،نزدیکان
.پدر و مادرش برنامه شلوغی نداشتند یا موارد ضروری را اجرا کند، بیشتری برای بازی داشت
 نیکو دوست، مطمئنا. اواز میخوا ند ند و از وقت خود با هم لذت می بردند، کتاب میخواند ند،با هم بازی میکردند
 اما، یا میشد در حوضچه که به نزدیکی خانه اش بود شنا کند،داشت با دوستانش با گل کرم توپ بازی کند
 نوازش کردن و با هم نزدیک نیشستن، همچنین اوقات و زمان بسیار خوبی برای تمام خانواده خرگوش ها بود
.خرگوش ها با هم بسیار خوب بود

Es stimmt schon, dass viele Häschen sich in dieser neuen, ungewohnten Zeit große Sorgen
machten. Lassis Mama konnte vor Aufregung gar nicht mehr schlafen und bei jedem Husterer hatte
sie Angst, es könne etwas Schlimmeres sein. Auch die Einsamkeit, ohne Freunde und Verwandte,
war etwas Seltsames, an das man sich gewöhnen musste. Aber es gab auch Positives zu berichten.
Nico hatte viel mehr Zeit zum Spielen und seine Eltern keine vollen Terminkalender oder
Besorgungen zu machen. Zusammen lasen sie Bücher, spielten, sangen oder genossen die
gemeinsame Zeit. Klar hätte Nico auch gerne mit seinen Freunden Kohlball gespielt oder wäre im
nahegelegenen Teich Schwimmen gegangen, aber es war auch eine sehr schöne Zeit für die ganze
Hasenfamilie und das gemeinsame Kuscheln im warmen Häschenbau tat soooo gut.

تا چه وخت؟
" .چه موقع میتوانم پیش لسی بروم و چه وقت میتوانم به مهد کودک – کودکستان " بروم ؟ نیکو بی صبرانه پرسید
 من میخواهم یک تقویم ( چنتری ) را برای، اما ببین،مادرش توضیح داد که این کار مدتی طول خواهد کشید
. همه ما میتوانیم دوباره یکد یگر را بغل کنیم، تونقاشی میکنم و هنگامیکه ما از همه بحرانها عبور کنیم
„Wann kann ich wieder zu Lassi und wann darf ich wieder in den Kindergarten?“ fragte Nico
ungeduldig. „Das dauert noch ein Weilchen,“ erklärte seine Mama. Aber schau, ich male Dir einen
Kalender auf und wenn wir alle Kästchen durchgekreuzt haben, dann haben wir die Krise
überstanden und wir können uns alle wieder umarmen.

. .صبح زود بود و توسط اولین پرتوهای آفتاب بینی نیکو به خارش امد
.نیکو تازه از خواب بیدار شد و مثل هر روز صبح جنتری ( تقویمش ) خود را نگاه میکرد
.امروز همه جعبه تقویم ( خانه های جنتری) چلیپا و عبور شده بود
. زیرا او بالفاصله می خواست دوست خود را ببیند،  او عجله کرد.قرنطینه تمام شد
 "من شرط می بندم که تو مرا نمی: لسی با خنده به طرف او امد،وقتی نیکو از سوراخ ورودی نگاه میکرد
.قالب و چنگگ را چر خاندن و به سمت چمن و مزرع پرتاب کردند. "توانی بگیرید
"  من تو را فوراً خواهم گرفت،  "صبر کن:نیکو به پوزخندی گفت
 سپس انها. هر دویشان با خنده و شوخی در مزرعه افتادند،و بعد شلیک کرد و قالب را در مزرع شلیک کرد
 آنها با خوشحالی روی آن زبانه. گیاهان کلم در طی پنج هفته به شکلی عالی و شاداب بزرگ شده اند،دیدند
در این دنیا چه چیزی خوب نبود؟. کشیدند و با لذت چویدن

Es war früh am Morgen und die ersten Sonnenstrahlen kitzelten Nicos Näschen. Nico war
geradeaufgewacht und wie an jedem Morgen sah er seinen Kalender an. Heute waren alle Kästchen
durchgestrichen. Die Quarantäne war vorüber. Er beeilte sich, denn er wollte gleich seinen Freund
besuchen. Als Nico aus dem Eingangsloch hinausblickte kam ihm schon Lassi lachend entgegen:
„Ich wette, Du fängst mich nicht“ rief dieser, schlug einen Haken, machte kehrt und jagte in
Richtung Feld. „Na warte, ich hab Dich gleich“, grinste Nico und schoss hinterher. Auf dem Feld
ließen sich beide lachend hinfallen. Da sahen sie, dass die Kohlpflänzchen in den fünf Wochen
prächtig in die Höhe geschossen waren. Genüsslich knabberten sie daran. War es nicht schön auf
dieser Welt?

 کودکان و اطفال کودکستان ( مهد کودک ) با ید به،من میخواهم این داستان را با همه دوستان به اشتراک بگذارم
 داستان من را میتوان با فصل های خود. تا از بحران ویروس کرونا به خوبی موفق شوید،شما کمک کنند
 که، هدف من تنها این است. شما میتوانید که انرا به زبانهای متنوع و مختلف ترجمه کنید.گسترش یا تغیر دهید
. از صمیم قلب متشکرم. بگذارید کودکان و اطفال نگاه مثبتی به اینده داشته باشند،کودکان ترس نداشته باشند
 الیت/ اورزوال

با احترام
2020 مارچ

.ترجمه توسط برنامه ا زانس المان فدرال انجام شده است
" ورود به مرکز مراقبت روزانه از کودک" شهر فولدا
Ich möchte gerne diese Geschichte mit allen teilen, die Kinder im Kindergartenalter haben
um ihnen zu helfen die Corona-Krise gut zu überstehen. Meine Geschichte kann gerne um
eigene Kapitel erweitert oder verändert werden. Sie kann gerne vervielfältigt oder in
andere Sprachen übersetzt werden. Mein Ziel ist es nur, den Kindern die Angst zu nehmen
und sie positiv in die Zukunft blicken zu lassen.
In Liebe & Herzliche Grüße
Ursula Leitl
März 2020
Die Übersetzung erfolgte durch die Fachstelle des Bundesprogramm „Kita
Einstieg“ der Stadt Fulda.
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