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  فاش شدن هويت فرد ناشناس –درس هشتم 
 

ی مورد  ناگهان پاوال متوجه. کنند است، سؤاالتی می پاوال و فيليپ، از کسی که را خودش را به جای شاه لودويگ جا زده
  .ی مرموز کيست يابد که غريبه شود و درمی جالبی می

  
با وجود اين، هويت اين . مصاحبه کنند" زارش زندهگ"شوند که با شاه لودويگ تقلبی، برای يک   موفق میپاوال و فيليپ

گردد، يک آگهی تبليغاتی راديوای به حل اين معما کمک  هنگامی که پاوال به دفتر برمی. ماند چنان در خفا می ناشناس مرموزهم
 .آيد زند به نظر او آشنا می صدای کسی که در آگهی حرف می: کند می
  

 نياز به  "lieben"فعل . مند است که انسان مشخص کند، به چه کسی يا چه چيزی عالقهعالئق زمانی قابل فهم خواهند بود 
 .دارد) Akkusativobjekt(يعنی يک مفعول ) Verbergänzung(يک مکمل فعل 

 
 
Manuskript der Folge 
 

  . استDراديو شنويد برنامه آموزش زبان آلمانی  آنچه می
  ته و راديو دويچه وله استاين برنامه محصول کار مشترک انستيتو گو

  ای از هراد مزه  برنامه
 

 :مجری
شما را به شنيدن هشتمين بخش از سری برنامه . شنوندگان گرامی، درود بر شما

  .کنم  دعوت میDراديو آموزش زبان آلمانی 
آيا به ياد داريد که هر دو خبرنگار ما، يعنی پاوال و فيليپ برای تحقيقات به 

بايرن رفتند و در آنجا با مردی روبرو شدند که واقعا مدعی قصری واقع در ايالت 
بود پادشاه لودويگ دوم است؟ اما متاسفانه ارتباط مستقيم ما با پاوال و فيليپ قطع 

دهيم که همه تالش خود را  اما ما قول می. شد و نتوانستيم مابقی ماجرا را بشنويم
  . شودبکار بنديم تا بار ديگر ارتباطمان با آنها برقرار

 
Compu 
Schon passiert. Kontakt zu Philipp und Paula ist da. 
 

 :مجری
زده هستم و بی  راستش را بخواهيد من خيلی هيجان. سرانجام ارتباط برقرار شد

خواهم بدانم که گفتگوی فيليپ و پاوال با آن مرد در قصر چگونه ادامه  صبرانه می 
  .يابد می

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die live-Reportage 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 2 von 8 

 
 :مجری

شنوندگان گرامی به هنگام شنيدن اين صحنه توجه کنيد که اين مرد به چه 
شمارد که مورد توجه و  او چهار چيز مختلف را برمی. چيزهايی عالقه دارد

  دانيد اين چهار چيز کدامند؟ می. قه اوستعال
 
Szene 1: Im Schloss 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 
Schauspieler 
Aber ich lebe. 
 
Paula 
Was machen Sie hier? 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik?  
Musik von Wagner. 
Ich liebe die Musik von Richard Wagner. 
 
Paula 
Sie sind König Ludwig? 
 
Schauspieler 
Aber ja! Ich bin König Ludwig. 
 
Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von 
König Ludwig und ich liebe die Musik und ich liebe die 
Natur und ich spiele und ich spiele ... 
 
Philipp 
Hallo, ist da jemand? 
 

 :مجری
طور که شما هم حتما متوجه شديد، اين مرد عاشق موسيقی است، عاشق آثار  همان

  .ريچارد واگنر
 
Schauspieler  
Ich liebe die Musik von Richard Wagner. 
 

 :مجری
  .و او طبيعت را نيز دوست دارد

 
Schauspieler 
Und ich liebe die Natur. 
 

 :مجری
  .يگ دوم و پالتوی او را نيز دوست داردو اين مرد همچنين پادشاه لودو
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Schauspieler 
Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von 
König Ludwig ... 
 

 :مجری
چون با مردی در اينجا روبرو هستيم که . شنوندگان عزيز، واقعا جای تعجب است

  .دارد ست میمدعی است هم پادشاه لودويگ دوم است و هم پادشاه لودويگ را دو
 
Paula 
Sie sind König Ludwig? 
 
Schauspieler 
Aber ja! Ich bin König Ludwig. 
 

 :مجری
کند که پادشاه لودويگ  آامال مشخص است که فيليپ به آن مرد گوشزد می

  . استدرگذشته
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
 

 :مجری
ود واکنشى نشان دهد تنها به اما آن مرد به جای آن که در برابر سخن فيليپ از خ

  .ام زندهکند که من   گفتن اين موضوع بسنده می
 
Schauspieler 
Aber ich lebe. 
 

 :مجری
تر شدن  آورد سرنخی برای روشن ای که اين مرد به زبان می شايد آخرين کلمه

  .کنم  يعنی من بازی میICH SPIELE: گويد او می: ماجرا باشد
 
Schauspieler 
... und ich spiele und ich spiele ... 
 

 :مجری
ای ناگهانی  آن مرد هم به گونه. اند در اين بين پاوال و فيليپ قصر را ترک کرده

 در Dرود و پاوال نيز به مرکز راديو  فيليپ به سمت مونيخ می. ناپديد شده است
  آيهان با کنجکاوی تمام منتظر شنيدن ادامهDدر مرکز راديو . گردد برلين بر می

اما پيش از اينکه پاوال ماجرا را برای آيهان . اشتاين است ماجرا در قصر نويشوان
  . دهد که برايش خيلی جالب است  گوش می راديويیتبليغتعريف کند به يک 

  گوش کنيد که اين تبليغ راديويی، تبليغ چه چيزی است؟
 
Szene 2: In der Redaktion; Werbespot 
 
Stimme 
Radio D – Werbung 
 
Paula 
Hallo, Ayhan.  
 
Ayhan 
Hallo, Paula.  
Wie war es in Neuschwanstein? 
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Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula 
Moment bitte, Ayhan. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig – 
die Sehnsucht nach dem Paradies. 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik?  
Musik von Wagner. 
Ich liebe die Musik von Richard Wagner. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula  
Das ist ja interessant. 
 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 
 

 :مجری
 است که به زندگی و مرگ موزيکالدر اين تبليغ راديويی سخن از يک نمايش 

اين نمايش موزيکال برای نخستين بار در سال . پردازد پادشاه لودويگ دوم می
برای اجرای اين نمايش خانه بزرگی در .  ميالدى به روی صحنه رفت٢٠٠١

ولی . اشتاين بنا کردند ای زيبا و درست در مقابل قصر نويشوان نزديکی درياچه
  .اين موضوع برای پاوال چندان جذاب نيست

 
Paula  
Das ist ja interessant. 
 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 
 

 :مجری
 است که در تبليغ راديويی صدايیآنچه که کنجکاوی بيشتر پاوال را برانگيخته، 

اکنون پاوال . اندازد و را به ياد صدايی آشنا میشنود و ا اين نمايش موزيکال می
  ".کنم  می من بازی: "شود که آن مرد در قصر گفته بود متوجه معنی کلماتی می

 
آيا رابطه بين آنها را . به آنچه که آن مرد در قصر گفته يکبار ديگر گوش دهيد

  دهيد؟ تشخيص می
 
Schauspieler 
Ich liebe König Ludwig und ich liebe den Mantel von König 
Ludwig und ich liebe die Musik und ich liebe die Natur und 
ich spiele und ich spiele ... 
 

 :مجری
، نه بيايد موضوع را از زبان خود پاوال بشنويم که خيلی از ...و رابطه بين اين دو

يد که از ای بياب توانيد در کلمه حل اين معما را می. دست خودش عصبانی است
 SPIEL يعنی بازی کردن مشتق شده و در ريشه آن فعل يعنی SPIELENفعل 

  .شود نيز ديده می
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Szene 3: in der Redaktion 
 
Paula 
O nein, bin ich blöd! 
Die Stimme, natürlich;  
ich kenne die Stimme, 
der Mann ist Schauspieler! 
O, Philipp, sind wir blöd! 
 

 :مجری
، مردی را که فيليپ و پاوال با او در قصر مصاحبه کردند، يک بازيگر تئاتر بله

  .يا يک هنرپيشه است
 
Paula 
Der Mann ist Schauspieler! 
 

 :مجری
  .شناسد  يعنى صدای او میSTIMMEپاوال آن مرد را از 

 
Paula 
Die Stimme, natürlich, ich kenne die Stimme. 
 

 :مجری
کند و  ه در نمايش موزيکال نقش پادشاه لودويگ را بازی میدر واقع اين هنرپيش

موضوع به اين . کند در راديو با صدای خودش برای اين نمايش موزيکال تبليغ می
  طور نيست؟ اين. ترتيب خيلی ساده است

بهرحال پاوال از اينکه نتوانسته موضوعی به اين سادگی را فورا متوجه شود از 
  .ر استلوحی خودش دلخو دست ساده

 
Paula 
O nein, bin ich blöd! 
 

 :مجری
توانيم به او در اين لحظه کمک کنيم و بهتر است که به  اما ما هم نمی. بيچاره پاوال

  .گفتگويمان با پروفسور بپردازيم
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

 :پروفسور
طور که ديديم اين هنرپيشه به چيزهای متفاوتی عالقه داشته و دانستن اينکه  همان

در . کسی عالقه داشته البته برای ما نيز جالب است چيزی و يا چه  او به چه 
موضوع بر : بحثمان پيرامون زبان آلمانی امروز به اين موضوع خواهيم پرداخت

  .های فعل است سر مکمل
 

 :مجری
  .پيشه هم به پادشاه لودويگ عالقه داشته و هم به موسيقیمثال اين هنر
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Sprecher 
Ich liebe König Ludwig. 
Ich liebe die Musik. 
 

 :پروفسور
دوست  هر دو مکمل فعل موسيقی و پادشاه لودويگای که شنيديم  در نمونه
هم واسطه هستند و  اين دو هم مفعول بی : تر گفته باشيم هرگاه دقيق.  هستندداشتن

  .مکمل فعل
 

 :مجری
آيا در زبان آلمانی . آيند واسطه در ارتباط با افعال معينی می مکمل مفعولی بی 

  واسطه همراهست؟  هميشه با مکمل مفعولی بی دوست داشتنفعل 
 

 :پروفسور
 صحيح ادا دستوریطور است، البته اگر آدم به خواهد جمله را به لحاظ  بله همين

جا هم موضوع بر  در اين.  يعنی شناختن توجه کنيدKENNENمثال به فعل . کند
  .سر شناختن کسی و يا چيزی است

 
Sprecherin 
Ich kenne die Stimme. 
 
Paula 
Die Stimme, natürlich; ich kenne die Stimme. 
 

 :مجری
کسی  چه شناسد، خود  خواهيم بدانيم که کسی که چيزی را می اما ما همچنين می

  . است
 

 :پروفسور
در زبان . در اين حالت موضوع بر سر مکمل فاعلی و يا فاعل است. له البتهب

اين مکمل فاعلی مثال . آلمانی يک فعل تقريبا هميشه به يک مکمل فاعلی نياز دارد
  . يعنی من استICHتواند ضمير فاعلی اول شخص مفرد باشد، که همان  می

 
Sprecherin 
Ich kenne die Stimme. 
 

 :مجری
 باشد که به معنی اين DASتواند ضمير  لی در بسياری از جمالت میمکمل فاع

  .ن استآيا 
 
Sprecherin 
Das ist ja interessant. 
 
Paula 
Das ist ja interessant. 
 

 :پروفسور
تواند همچنين يک اسم خاص مثل پادشاه لودويگ باشد و يا يک  مکمل فاعلی می

  .DER MANNاسم عام مثل آن مرد 
 
Sprecher 
König Ludwig ist tot. 
 
Philipp 
König Ludwig ist tot. 
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Sprecherin 
Der Mann ist Schauspieler. 
 
Paula 
Der Mann ist Schauspieler. 
 

 :مجری
  . های برنامه امروز را ميشنويد حال بار ديگر برخى از صحنه

 
  .گر بعضی چيزهاست دهد که توضيح پاوال به يک تبليغ راديويی گوش می

 
Stimme 
Radio D – Werbung 
 
Paula 
Hallo, Ayhan.  
 
Ayhan 
Hallo, Paula.  
Wie war es in Neuschwanstein? 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula 
Moment bitte, Ayhan. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig – 
die Sehnsucht nach dem Paradies. 
 
Schauspieler 
Hören Sie die Musik?  
Musik von Wagner. 
Ich liebe die Musik von Richard Wagner. 
 
Werbesprecherin 
König Ludwig. Das Musical. 
 
Paula  
Das ist ja interessant. 
 
Ayhan 
Wie bitte? Das ist interessant? Ein Werbespot?? 
 

 :مجری
  .يشه استشود که آن مرد يک بازيگر يا هنرپ پاوال متوجه می

 
Paula 
O nein, bin ich blöd! 
Die Stimme, natürlich;  
ich kenne die Stimme, 
der Mann ist Schauspieler! 
O, Philipp, sind wir blöd! 
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 :مجری

 بوده، چه اتفاقی برای Dشنويد هنگامی که پاوال در دفتر راديو  در برنامه بعد می
  .فيليپ افتاده است

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


