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   در راه  برلين–درس سوم 
  

  هوای نامساعد سفر او را به. گيرد رفت، شکل نمی اما اين جريان آنطور که انتظار می. شود ی رفتن به برلين می فيليپ آماده
  . کنند در اين ميان چند نفر خود را معرفی می. اندازد عقب می

  
آنچنان که در اخبار هوا آمده، .  ازآنجا به برلين پرواز کندخواهد می. فيليپ با ماشين به طرف فرودگاه مونيخ در حرکت است

  .رفت، به فرودگاه برسد شوند که او ديرتر ازآنچه انتظار می ريزش باران شديد و رعد و برق باعث می
 
 
Manuskript der Folge 
 

  . استDراديو شنويد برنامه آموزش زبان آلمانی  آنچه می
  يتو گوته و راديو دويچه وله استاين برنامه محصول کار مشترک انست

  ای از هراد مزه  برنامه
 

 :مجری
شما را به شنيدن سومين بخش از سری برنامه . شنوندگان عزيز، سالم بر شما

خواهيم  در برنامه امروز می. کنم  دعوت میRadio Dآموزش زبان آلمانی 
ی ايفای هايی که در اين برنامه آموزش اطالعات بيشتری درباره برخی از چهره

  .  کنند و همچنين مکان وقوع ماجراهای آن در اختيار شما قرار دهيم نقش می
آيا به . شناسيد ايد و می تر شنيده شنويد که پيش ای را می در اين رابطه، ابتدا صحنه

ای روستايی به صدا درآمد و فردی که  خاطر داريد که در بخش پيشين تلفن خانه
کردن با مردی جوان بود؟ آيا اسم اين مرد جوان را تلفن کرده بود مايل به صحبت 

  هنوز به خاطر داريد؟
 
Frau Frisch 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Wer? 
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 :مجری

  .  جوان فيليپ استپس متوجه شديم که اسم اين مرد
کنم خودت را به شنوندگان معرفی کن تا به اين ترتيب،  خواهش می! فيليپ، سالم

های اصلی اين برنامه آموزش زبان آلمانی آشنا  شنوندگان ما با يکی از چهره
  .شوند 

 
Szene 1: in der Redaktion 
 
Philipp 
Hallo. 
 

 :مجری
  گويی؟توانی کمی بيشتر از خودت ب اما می! آفرين

 
Philipp 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

 :مجری
اينطور که پيداست مغزش مشغول . بهتر است که فيليپ را به حال خودش بگذاريم

  .چيزی است و در شرايط کنونی مصاحب خوبی برای ما نيست
وقتی فيليپ در روستا بود، به هنگام سالم و احوالپرسی،  خانمی را با نام 

  .کند کوچکش صدا می
 

Philipp 
Tag, Hanne. 
 

 :مجری
  .کند همين خانم پشت تلفن خودش را با نام و نام خانوادگی معرفی می

 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
 

 :مجری
های اين برنامه آموزش زبان آلمانی  خانم فريش، هانه فريش، يکی ديگر از چهره

   با يکديگر دارند؟اما پرسيدنی است که خانم فريش و فيليپ چه نسبتی. است
در همين رابطه به صحنه سالم و احوالپرسی از نخستين بخش اين برنامه 

  .آموزشی يک بار ديگر گوش کنيد
 
Frau Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

 :مجری
 همان شيوه مرسوم و معمولی است TAG, MEIN JUNGE− "سالم، پسرم"

دهد، حتی اگر سن پسرش بيشتر از  که مادری پسرش را مورد خطاب قرار می
  .... سال باشد٢٠

  . پس فهميديم که خانم فريش مادر فيليپ است
شناسم، ايشان کسی است که با کمال ميل حاضر  و تا آنجا که من خانم فريش را می
ن را از او کند که من اي اما رسم ادب حکم می. است خودش را به شما معرفی کند

  خانم فريش، آيا شما مايليد خودتان را خدمت شنوندگان ما معرفی کنيد؟: بپرسم
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Frau Frisch 
Aber gern. 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

 :مجری
و اين چيزی است − دهد فيليپ مادرش را با نام کوچک او مورد خطاب قرار می

  . نيستکه در آلمان پديده عجيب و نامعمولی
تنها آنگاه که فيليپ مايل نيست تا بحث خود را با مادرش ادامه دهد، با لحنی جدی 

  .کند خطاب می يعنی مادر، Mutterاو را 
اما همين رفتار فيليپ نيز تاثيری بر رفتار خانم فريش ندارد و او را از دخالت 

  . دارد کردن در کار فيليپ باز نمی
 
Philipp 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 

 :مجری
همان طور که در برنامه پيش متوجه شديد، علت اين که چرا فيليپ يکباره به 

پاوال يکی از . دهد، تلفنی خانمی است به نام پاوال ديدار خود از مادرش پايان می
  . آلمانی استهای خونگرم و مهربان اين برنامه آموزش راديويی زبان چهره

  .کمی بيشتر از خودت برای شنوندگان ما بگو! سالم پاوال
 
Szene 2: in der Redaktion 
 
Paula 
Okay. 
Ich heiße Paula. Ich bin Redakteurin.  
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

 :مجری
وان بنابراين فهميديم که نام اين خانم ج: اطالعات زيادی مطرح شد. خيلی ممنون
  .پاوال است

 
Paula 
Ich heiße Paula. 
 

 :مجری
  .از آن گذشته، متوجه شديم که او گزارشگر راديو است

 
Paula 
Ich bin Redakteurin. 
 

 :مجری
  . استDحتی متوجه شديم که او گزارشگر يک فرستنده راديويی به نام راديو 

 
Paula 
Redakteurin bei Radio D. 
 

 :مجری
  . در شهر برلين واقع استDيد که مرکز راديو و شما حتما متوجه شد
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Paula 
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

 :مجری
.  برساندDتر خود را به برلين و به مرکز راديو  و فيليپ تصميم دارد هرچه سريع

و . باالخره اين پاوال بود که از فيليپ خواسته بود تا خودش را به برلين برساند
  .آيد  از پاوال خيلی خوشش میفيليپ به نظر من

فيليپ ابتدا بايد با خودروی خود به مونيخ برود و از آنجا با هواپيما به سوی برلين 
فيليپ در . کنيم ما فيليپ را در مسيرش به سوی مونيخ همراهی می. پرواز کند

کند که به آن خيلی عالقه دارد، يعنی گوش دادن  هنگام رانندگی همان کاری را می
  .ديوبه را

شنود، اتفاقا به شرايطی که  اخباری که فيليپ از طريق راديوی خودروی خود می
و از همين روست که شايد شما هم بتوانيد . او در آن قرار دارد، مربوط است
  حدس بزنيد موضوع اخبار چيست؟

 
Szene 3: auf der Autobahn 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 

 
 :مجری

موضوع غريبی است، ولی هميشه هم همين . موضوع اخبار گزارش هوا بود
 وقتی که آدمی، مثل همين فيليپ، عجله دارد و تصميم دارد زودتر: طور است

افتد خالف آن، مثال بارش بارانی سنگين و توام با رعد و  برسد، چيزی اتفاق می
  .برق به هنگام رانندگی

ها به هنگام رانندگی آزار دهنده است، بلکه حتی بارندگی و رعد و برق نه تن
در چنين . تر براند شود که آدم پايش را از روی پدال گاز بردارد و آهسته باعث می

شرايطی حتی راديو گوش کردن هم باعث دلگرمی و تسلی خاطر آدمی 
  ...شود نمی

 کدام يک بار ديگر به اين صحنه گوش دهيد و سعی کنيد متوجه شويد که فيليپ به
  .دهد فرستنده راديويی گوش می

 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 

 :مجری
و اين برنامه آموزش راديويی زبان .  استDاين فرستنده راديويی، همان راديو 

دانيد، پاوال به  و همان طور که می. شود  تهيه میDآلمانی در مرکز همين راديو 
  . کند مرکز راديويی کار میعنوان دبير و گزارشگر در اين 
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از آن گذشته شما دراين صحنه صدای همکار پاوال، يعنی صدای آيهان را نيز 
 . شنيديد

 
  .خواهند صدای تو را بشنوند شنوندگان ما می! سالم آيهان

 
Szene 4: in der Redaktion 
 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
Mein Name ist Ayhan. 
Ich arbeite auch bei Radio D. 
 

 :مجری
حداقل − رسد که آيهان به يک صندلی نو برای اتاق کارش احتياج دارد به نظر می

اش را تعمير کند تا نيازی به عذرخواهی  توانست با کمی روغنکاری، صندلی می
  ... نداشته باشد

 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
 

 :مجری
 همين مرکز راديويی کار و پروفسور ما که معرف حضورتان هست نيز در

شنوم که فقط  اما لطفا يک لحظه اجازه بدهيد، من صدايی می... کند، که او االن می
  ....تواند صدای می

 
Szene 5: in der Redaktion 
 
Josefine 
Professor, immer der Professor! 
Und ich? 
Und ich? Ich bin auch bei Radio D. 
 

 :مجری
های اين برنامه راديويی آموزش زبان  ، يکی ديگر از چهرهاستيوزفين بله، اين 
اما حاال ديگر واقعا نوبت . شما در آينده با او بيشتر آشنا خواهيد شد. آلمانی

در برنامه امروز حتما چيزهای زيادی برای توضيح دادن وجود . پروفسور ماست
  دارد، اين طور نيست، آقای پروفسور؟ 

 
 :پروفسور

اد موضوعات زياد است که انتخاب کردن بين آنها واقعا کار بله، آن قدر تعد
 زبان آلمانی جزيياتاما به اعتقاد من بهتر است که ما امروز به . دشواری است

  .نپردازيم
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
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 :پروفسور

کنم که برخی از اظهارات  نامه، من از شنوندگانمان خواهش میدر اين بخش از بر
مثال بر روی اين نکته تمرکز کنند که افراد . را همچون يک کل در نظر گيرند

  .  کنند چگونه خود را معرفی می
 

 :مجری
های اين برنامه  بسيار خوب، پس بيايم يک بار ديگر بشنويم که برخی از چهره

  .کنند شان را معرفی میآموزش راديويی چگونه خود
 

 :پروفسور
او . بيايد اين کار را با فيليپ شروع کنيم که امروز مصاحب خوبی برای ما نبود

 ,Hallo: "يعنی سالم و آنگاه در ادامه افزود" Hallo"در ابتدا خيلی ساده گفت 
ich bin Philipp " سالم، من فيليپ هستم"يعنی."  

Sprecher 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

  :مجری
ای است و با اين موضوع که فيليپ خودش را  لغتی محاوره" Hallo"البته لغت 

  .کند، تناسب دارد با نام کوچکش معرفی می
 
Philipp 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

  :پروفسور
برای سالم کردن بين دوستان معمول " hallo"استفاده کردن از . حق با شماست

يليپ، برخالف پسرش، خودش را با نام کوچک و نام خانوادگی اما مادر ف. است
  .کند معرفی می

 
Sprecherin 
Hanne Frisch. 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Frau Frisch 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

  :مجری
 و سپس با نام فاميلش معرفی کند، مثال خانماما اينکه کسی خودش را با عنوان 

  .، کار چندان مرسوم و متعارفی نيست"خانم فريش"بگويد 
 

  :پروفسور
معموال رسم بر اين است که آدمی به هنگام معرفی خود . کامال حق با شماست

  ".است...نام من "يعنی " …Mein Name ist: "بگويد
 
Sprecherin 
Mein Name ist ... 
Mein Name ist Frisch. 
 

  :مجری
به عنوان . وچک ترکيب کرد و هم با نام خانوادگیتوان با نام ک و اين را هم می

  .کند نمونه آيهان خودش را با نام کوچکش معرفی می
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Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
 
Ayhan 
Mein Name ist Ayhan. 
 

  :پروفسور
در اين جا هم ما . کند نيز صدق می" …Ich heiße"و اين در مورد جمله بندی 

.  خانوادگی و يا هر دو برای معرفی خود استفاده کنيمتوانيم از نام کوچک، نام می
دهند خودشان را با نام کوچکشان معرفی  حال آن که جوانان بيشتر ترجيح می

  .همچنان که در مورد پاوال شنيديم. کنند
 
Sprecherin 
Ich heiße ... 
Ich heiße Paula. 
 
Paula 
Ich heiße Paula. 
 

  :مجری
. های مختلف معرفی کردن خود آشنا شديد ا با شيوهشنوندگان عزيز، بنابراين شم
  .ها را مرور کنيم بيايد يک بار ديگر اين شيوه

 
Sprecher 
Ich bin Philipp. 
 
Sprecherin 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
 
Sprecherin 
Ich heiße Paula. 
 

  :مجری
MEIN NAME IST…. 
ICH BIN…. 
 

  :پروفسور
ICH HEISSE …… 
 

  :مجری
هايی که در برنامه امروز شنيديد گوش  صحنهيكى از در پايان يک بار ديگر به 

  .کنيم می
 

  .حال بيايد همراه فيليپ باشيم در سفر نه چندان خوشايندش به مونيخ
 
Ayhan 
Radio D ... 
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Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 
 

  :مجری
شود خود را به فرودگاه مونيخ برساند؟ کی و چگونه به  براستی آيا فيليپ موفق می

شود؟ برای  رسد و آيا او موفق به پرواز به سوی برلين می فرودگاه مونيخ می
  .ديگر از موضوعات بايد تا برنامه بعدی صبر کنيدفهميدن اينها و برخی 

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

  بود که توسط انستيتو گوته و راديوDآنچه شنيديد برنامه آموزش زبان آلمانی راديو 
  . دويچه وله تهيه شده است

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


