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   ديدار در روستا–درس اول 
  

زدن به مادرش،  تصور او اين است که در ضمن  سر. رود يک پسر جوان به نام فيليپ، با ماشين به روستا می
های ناخوشايند زندگی بی دغدغه  گذرد که جنبه کند، ولی ديری نمی ، در آرامش کامل استراحت می)Hanne"(هانه"

  .يابد روستايی را هم درمی
  

اما در !" . عاليه! طبيعت: "گيرد پيش مادرش در روستا کمی استراحت کند، با خودش می گويد نگامی که تصميم میفيليپ، ه
. رسد خوردن با آرامش خاطردر باغ بزودی به پايان می قهوه. ها، موجودات ديگری هم در ِده وجود دارند ها و گربه کنار گاو
  .آيد ی تلخی هم برايش پيش می و در ضمن تجربه. برند قش بود، از بين میهای مزاحم، آن آرامشی را که فيليپ مشتا حشره

  
دهند که فيليپ   نشان میهای زمينه صدا. شناسند، قادر هستند، اين صحنه را بفهمند های آلمانی می حتا کسانی که تعداد کمی کلمه

  . گيرند ياد می را هم خداحافظی و پرسی سالم و احوالدر ضمن شنوندگان . برد در کجا بسر می
 
 
Manuskript der Folge 

 
  . استDراديو شنويد برنامه آموزش زبان آلمانی  آنچه می

  اين برنامه محصول کار مشترک انستيتو گوته و راديو دويچه وله است
  ای از هراد مزه  برنامه

  
  :مجرى

 برنامه مايلم  صميمانه به شما براى شنيدن مجرىمن به عنوان : شنوندگان عزيز
. خوش آمد بگويم) (D آموزش زبان آلمانى راديو  خستين بخش از سری برنامهن

اند که در برنامه امروز هنوز اطالعات چندانى پيرامون  به من توصيه کرده
هاى اين برنامه آموزش زبان آلمانی در اختيار شما  مکان وقوع ماجراها و چهره

 امروز به شما نشان دهيم که مىپرسيد چرا؟ زيرا ما مايليم آه در برنامه. نگذارم
پرسيد  می. توانيد بسيار چيزها را بفهميد حتی بدون آشنايی با زبان آلمانی هم می

کافی است که به صداهايی که ! که چنين چيزی چگونه ممکن است؟ خيلی ساده
. شود، توجه کنيد شنويد و تصويرهايی که از شنيدن آنها در ذهنتان ايجاد می می

حال بيايد با هم . صويرها داستانی کوتاه را در ذهنتان شکل دهندشايد که همين ت
  :به نخستين صحنه گوش دهيم

 
Philipp  
Hallo. Haaallooo. 
 

  :پروفسور
من هم  ميخواهم خودم را حضور ! صبرآنيد واينقدر عجله نداشته باشيد
  .آمد بگويم شنوندگان معرفى آنم و به آنان خوش

مرا پروفسور . غاز مايلم آه خودم را معرفى بكنمدرآ. روزبخير شنوندگان عزيز
، به خاطر آنکه به زبان آلمانى عالقه دارم و سعى دارم آه ...نامند، چونکه  می

  .اين زبان را براى شما قابل فهم آنم
  

  :مجرى
و حال . خواستم شما را ناديده بگيرم ببخشيد آقاى پروفسور، من واقعًا نمى

آنم آه قلم و آاغذ برداريد و در مورد هر  ضا مىشنوندگان گرامى، از شما تقا
  . شنويد نکاتی را يادداشت کنيد ای  آه مى  صحنه
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  :پروفسور

. رود سعى آنيد در حين شنيدن بفهميد آه مرد جوان درصحنه بعدى به آجا می
 آيا ميتوانيد نام اين مرد جوان را هم تشخيص دهيد؟ 

 
Szene 1: Auf dem Land 
 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 
Ach, schön hier. 
 

  :مجرى
حتما متوجه شديد که اين مرد جوان : به گمان من آار خيلى دشوارى نبود

دای يک گاو، يک  به هر حال ص– استروستايىمشغول رانندگی در يك منطقه 
شايد حتى متوجه شديد آه نام اين مرد . گربه و يک تراکتور هم شنيده مىشد

  . است و زنى در روستا در انتظار اوستفيليپجوان 
خواهش ميكنم آه بخصوص . حال گوش کنيد آه ماجرا چگونه ادامه پيدا مىكند
شويد که با  یمثال آيا متوجه م: به صداها توجه کرده و نکاتی را يادداشت کنيد

  شود؟ چه نوشيدنى از فيليپ پذيرايی می
 
Szene 2: Im Haus 
 
Frau Frisch 
Hallo, Philipp, Kaffee. 
 
Philipp 
Was ist? 
 
Frau Frisch 
Kaffee. Es gibt Kaffee. 
 
Philipp 
Okay, danke. 
 
Hm, der Kaffee ist gut. 
 

  : مجرى
گيرد و پس از آن از جانب  ش میفيليپ بعد از سفرش از شهر به روستا ابتدا دو

. اين که هانه کيست فعال اهميتى ندارد.   پذيرايى مىشود قهوهزنی بنام هانه با
. اما متاسفانه عمر اين خوشی چندان دراز نيست. گذرد آشكارا به فيليپ خوش می

  :افتد حاال بشنويد آه چه اتفاقى مى
خلق و خوی فيليپ چه : داين بار هم  به صداها و هم به لحن فيليپ توجه آني

ای را  آند؟ و چرا؟ خواهش مىکنم  دراين رابطه هم چند نکته تغييری مى
  .يادداشت کنيد
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Szene 3: Im Garten 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Und die Kuh macht muh. 
 
muuuh, muuuh 
 
Na ja, der Traktor ... 
 
Hey! Schluss jetzt! Aufhören! 
 
Au. Aua. 
Mistbiene. 
 
Frau Frisch 
Alles okay? 
 
Philipp 
Nein. 
Mistbiene. 
 
Natur, Natur pur − na super! 
 

  :مجرى
 به وجد طبيعت بكراز : درآغاز همه چيز برايش خيلى زيبا بود! بيچاره فيليپ

پرواز زنبورها؛ و حتى صداى گاو آمده بود، ازصداى خش خش برگها و صداى 
اما متاسفانه در مناطق روستايی مگسهای . و تراآتور نيز برای او دلپذير بودند

و زنبورهايى هم . توانند  آزار دهنده هم باشند بسياری نيز وجود دارند که می
و هنگامی که فيليپ توسط . تواند بسيار دردآور باشد تند آه نيششان میهس

و حال قابل فهم است . آند اش تغيير مى شود، حال و حوصله زنبورى گزيده مى
گريزد، و به اتاقش  به درون خانه می–آه چرا او ديگر شيفته اين طبيعت نيست

مىپرسيد چرا؟ . يابد ىولى حتی آنجا هم آرامشى را آه مىطلبد، نم. برد پناه می
چونكه حال نوبت به . پاسخ اين پرسش را در برنامه بعدى خواهيد شيند

  .  پروفسورمان مىرسد
  

  :پروفسور
رسيم به نخستين گفتگويمان درباره زبان و يا اگر  شنوندگان عزيز حال می

تر مطالب  تر گفته باشم نخستين گفتگو پيرامون آن راهکارهايی که فهم آسان دقيق
خواهيم در مورد آنچه که شما به  حال می. سازند ا از راه شنيدن ممکن میر

های مختلف در ذهنتان انجام  ای کمابيش ناخودآگاه به هنگام شنيدن صحنه گونه
  . ايد، اندکی تامل ورزيم داده

   
در آغاز اين برنامه ما از شما خواستيم آه به صداها و تصويرهايی که از شنيدن 

به عنوان مثال، صحنه اول، آه . شوند، توجه کنيد هنتان ايجاد میاين صداها در ذ
  .حال دوباره مىشنويد

 
  :مجرى

آيد و  ببخشيد آقاى پروفسور، اما اينكه در اين صحنه صداى حرآت خودروى می
  .رسد، آامال آشكار است اينكه شخصى به يك منطقه روستايی مى
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  :پروفسور

نسان مشغول فراگيری يك زبان خارجى اما هنگامى آه ا. حق کامال با شماست
توجه شخص معطوف به کلمات . آند است، معموال به اين صداها توجه نمى

خواهم  اما من می. داند است، به خصوص به کلماتی که معنی آنها را نمی
. شنوندگانمان را تشويق آنم از حدس و گمان خود برای فهم موضوع بهره گيرند

  .داها توجه داشتاين چنين است که بايد به ص
 چهمثال اين که هر کس . توانيد از اين صداها چيزهای بيشتری بفهميد شما می
  .يعنی پی به عمل افراد ببريد. کند کاری می

 
  :مجرى

اما از آنجا که من شما . آسى در حال دوش گرفتن است: بله، اين هم روشن است
بيشتری از شنيدن اين دانم که خواهيد گفت ما احتماال مطالب  شناسم، می را می

  اينطور نيست؟. صداها خواهيم فهميد
 

  :پروفسور
خندند و يا  توان فهميد که آيا  می  صدای افراد میلحنمثال با توجه به .  مطمئنا

  .خشمگين هستند
  

  :مجری
بعضی از مردم خيلی بلند . اما اين موضوع در فرهنگهای مختلف متفاوت است

  .... زنند و و پرهيجان حرف می
 

  :پروفسور
بله ، و آلمانىها با شنيدن آن فكر مىكنند آه آنان مشغول دعوا با يکديگرند، ....

در صورتى آه  اصال اينگونه نيست و موضوع بر سر گفتگويی زنده و پر شور 
در چنين شرايطی بايد انسان به کل ماجرا توجه داشته باشد و موضوع را . است
  .ه بعدى آه مىشنويدمانند صحن.  آن در نظر گيردآليتدر 

 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Hey! Schluss jetzt! Aufhören! 
 

  :مجرى
البته، وقتى فيليپ به روستا سفر مىكند تا از آرامش آنجا لذت ببرد، طبيعى است 

  .آه از مزاحمت مگسها عصبانى شود
 

  :پروفسور
دردسر   اين همان تصور يک انسان شهرى است از زندگی آرام و بی –ه، بله بل

  .در مناطق روستايی
 

  :مجرى
خواستيم درباره آن چيزى صحبت آنيم  آه به فهم يك زبان  اما در واقع،  ما مى

  .کمک مىكند
 

  :پروفسور
صداها در فهم مطالب آمك مىكنند، لحن صدا نيز به ما . البته، حق با شماست

 اما راهکارهاى ديگری هم وجود دارند آه در فهم موضوع –رساند  ری میيا
هرگاه شما به تصويرهايی توجه کنيد که در هنگام شنيدن در ذهنتان . موثرند

به . توانيد موقعيت معينی را در برابر چشمان خود مجسم کنيد ايجاد شده، می
زنان  انندگی، بوقعنوان نمونه، مثال در صحنه اول، هرگاه کسی پس از مدتی ر
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ای رسيده باشد که اهالی  توقف کند، اين احتمال وجود دارد که اين فرد به منطقه
بنابراين سخنان و کلماتی که پس . اند شناسند و در انتظار رسيدن او بوده او را می

  .توانند سالم و احوالپرسی باشند از آن به گوش ميرسند، می
 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

  :مجرى
  .اما چگونگى سالم و احوالپرسى افراد در فرهنگهاى مختلف نيز متفاوت است

 
  :پروفسور

د اما براى من در اينجا تنها اين نكته اهميت دار. گوييد بله، همينطور است که می
يعنى دراينجا دو نفر سالم و :  را دريابدموقعيتآه نشان دهم آه انسان ميتواند 

  .احوالپرسى مىكنند
 

  :مجرى
اما ما برخالف اين دو نفر  بايد متاسفانه در اين بخش از برنامه از همديگر 

شنوندگان عزيز، شما . از شما خيلى سپاسگزارم آقاى پروفسور. خداحافظى آنيم 
اش کسب خواهيد  ی اطالعات بيشتری درباره فيليپ و سفر ناگهانىدر برنامه بعد

  . کرد و همچنين ازآمكهاى بيشترى براى فهم بهتر مطلب برخوردار خواهيد شد
  .حافظ خدا: تا برنامه آينده 

 
   بود که توسط انستيتو گوته و راديو Dآنچه شنيديد برنامه آموزش زبان آلمانی راديو 

  .تدويچه وله تهيه شده اس
 

Herrad Meese 


