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  شاه لودويگ چگونه درگذشت–درس ششم 
 

اين . کنند که شنل شاه لودويگ را به تن دارد به يک ناشناس مرموز برخورد می" شتاين شوان نوی"پاوال و فيليپ در قصر 
  . پردازند دو در مورد مرگ اسرارآميز لودويگ به تحقيق می

  
اما براستی علت مرگ . است قاعد کند که او خود شاِه فقيد خواهد پاوال و فيليپ رامت مردی در شنل سلطنتی شاه لودويگ می

  شاه لودويگ چه بود؟ 
ی  ی مرگ اسرارآميز لودويگ، که  در کنار درياچه های مختلف در باره پاوال و فيليپ در يک بازی شنيداری به تئوری

  . پردازند رخ داد، می )Starnberg" (ِبرگ ْشتارن"
اند، يا  يک ديوانه خودکشی  محبوب را به قتل رسانده آيا کسانی حاکمی نا: اين استپرسش اساسی در مورد مرگ لودويگ 

 کرده است؟
  

آموزان دراينجا با ضمائر  زبان. کند های گوناگون مراوده با آشنايان و بيگانگان را مشخص می برخورد با  ناشناس مرموز شيوه
  .شوند آشنا می" sein "صرف فعلو همچنين "  شما"و " تو"

 
 
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
 

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

  .کنم  دعوت میDديو راآموزش زبان آلمانی 
شايد هنوز از درس پيش به خاطر داريد که هر دو خبرنگار ما، يعنی پاوال و فيليپ 
در قصری در ايالت بايرن هستند، يعنی در همان قصری که توسط پادشاه لودويگ 

دهد و پاوال و فيليپ در  در اين قصر اتفاقات عجيبی روی می. دوم بنا شده است
در قصر، آنها . شوند  موضوعی بسيار مرموز روبرو میجريان تحقيقات خود با

، يعنی يک پالتو بر تن دارد، پالتويی با MANTELبينند که يک  پيکر کسی را می
  .پوست سفيد خز

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
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 :مجری

حال يکبار ديگر به صحنه روبرو شدن پاوال و فيليپ با اين موجود مرموز گوش 
  براستی اين مرد چه پالتويی بر تن دارد و مدعی چه چيزی است؟. دهيم می

 
Szene 1: Im Schloss Neuschwanstein 
 
Paula 
Philipp, da, schau mal der Mantel. 
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch ...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 
Philipp 
Das ist König Ludwig. 
 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

 :مجری
شوند که اين مرد پالتوی پادشاه لودويگ دوم  باوری متوجه میفيليپ و پاوال با نا

  .را بر تن دارد
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch ...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 

 :مجری
شود که پالتوی آبی  در بسياری از تابلوها تصوير پادشاه لودويگ دوم ديده می

پاوال مات و . با پوست سفيد خز تزيين شده استرنگ فاخری بر تن دارد که   
  .پرسد، که او کيست گويد و از او می مبهوت با اين مرد سخن می

 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

 :مجری
توانيد تصور کنيد که ادعای اين مرد، که او پادشاه لودويگ دوم  قطعا شما می

  .و حيرت پاوال و فيليپ شده استاست، تا چه حد باعث تعجب 
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Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

 :مجری
اما بنا به . ببينيد حال مردی پيدا شده که مدعی است پادشاه لودويگ دوم است

.  ميالدى درگذشته است١٨٨۶اطالعات موجود پادشاه لودويگ دوم در سال 
اما شايد هم موضوع اندکی . طبيعی است که موضوع بسيار پيچيده و مرموز است

قابل فهم باشد، چونکه تا همين امروز نيز هيچکس از چند و چون مرگ پادشاه 
  .لودويگ دوم آگاه نيست

 
 :مجری

اما آنچه که ما دقيقا از آن آگاه هستيم اين است که پنج روز پيش از مرگ 
ای قهرآميز، او را از قصرش در  شناس به گونهاسرارآميزش، افرادی نا

 گونه که بايد و  کنند که وظايفش را آن پادشاه را متهم می: ربايند اشتاين می نويشوان
. شايد انجام نداده و پول و ثروت کشور را صرف ساختن قصرهايش کرده است

 منتقل خوانند و وی را به قصر ديگری در ايالت بايرن پس از آن او را ديوانه می
 Starnbergerای بزرگ، يعنی درياچه  قصری در نزديکی درياچه. کنند می

See .  
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörspiel. 
 

 :مجری
و پس از انتقال او به اين قصر جديد چه اتفاقى افتاده است؟ دو روايت از آن وجود 

   سر چيست؟براستی در صحنه بعد موضوع بر. شنويم دارد که باهم می
 
Szene 2: am Starnberger See; Todesversion 1 
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden: das Wasser ... 
 
Dr. Gudden 
Majestät? 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
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 :مجری

 رخ داده توانست میچيزی بود که  بله شنوندگان گرامی، اين روايت نخست از آن 
اعليحضرت، پادشاه لودويگ دوم به همراه پزشک دربار، يعنی دکتر گودن : باشد

وظيفه دکتر گودن . روند برگر می روی به ساحل درياچه اشتارن به منظور پياده 
  . مراقبت کردن از جان پادشاه است

پزشک دربار که غافلگير شده . پرد  پادشاه غمگين و افسرده به داخل آب میاما
تواند مانع از اين عمل پادشاه شود و خود نيز ناگزير برای نجات جان پادشاه،  نمی

شود، بلکه خود نيز  زند و نه تنها موفق به نجات جان پادشاه نمی خود را به آب می
  .شود همراه او غرق می

 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
 

 :مجری
اما بايد پرسيد که چگونه ممکن است پادشاه و پزشک دربار در آبی گرم و نه 

از آن گذشته چرا ساعت پادشاه يک ساعت و نيم . چندان عميق غرق شده باشند
زودتر از ساعت پزشک دربار از کار ايستاده است و پرسشهای ديگری از اين 

  .ستد
  آيا براستی حکايت مرگ پادشاه چيز ديگری بوده است؟

دقت کنيد که در اين صحنه چه اتفاقی . دهيم به روايت دوم اين ماجرا گوش می
  .افتد می

 
Szene 3: am Starnberger See; Todesversion 2 
 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung, ... jetzt ... und ... 
 

 :مجری
آيا براستی موضوع بر سر قتل او بوده؟ به هر حال بسياری از هواداران پر و پا 
. قرص پادشاه لودويگ دوم در ايالت بايرن معتقدند که پادشاه به قتل رسيده است

اما مادام آنکه جانشينان او جسد پادشاه را کالبد شکافی نکنند، راه همچنان برای 
  .ماند زنی و روايتهای ديگر درباره مرگ او باز می گمانه 

اما حال اجازه بدهيد اين موضوعات مرموز و ناروشن را موقتا کنار نهيم و از 
آيا زبان آلمانی هم زبان پر . پروفسور بپرسيم که زبان آلمانی چگونه زبانی است
  .گ دوم استآميز لودوي راز و رمزی است يا ابهامات آن کمتر از مرگ اسرار

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

  آيا زبان آلمانی، زبان واضح و روشنی است؟: آقای پروفسور، نظر شما چيست
 

 :پروفسور
يگ شود گفت که ابهامات زبان آلمانی کمتر از مرگ مرموز لودو به هر حال می

به عنوان نمونه، در همه جمالت زبان آلمانی عموما يک فعل، يک اسم . دوم است
فعل . پردازيم ما امروز به مبحث فعل در زبان آلمانی می. يا ضمير وجود دارد

مثال در درسهای پيشين . چيزی است که بر وقوع و يا وجود چيزی داللت دارد
  . کند  میتحقيقاست که  مدعی Dديديم که کومپو، کامپيوتر دفتر راديو 

 که به معنی تحقيق و پژوهش کردن است در RECHERCHIERENفعل 
حالت مصدری افعال، همان حالتی است که شما در . حالت مصدری قرار دارد

  .يابيد ها می لغتنامه
 
Sprecher 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

 :پروفسور
در آخر اين فعل توجه " ان"لطفا به پسوند . شنويم میيکبار ديگر تلفظ اين فعل را 

  .کنيد
 
Compu 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

 :پروفسور
صرف افعال در زبان آلمانی بسته به آن . شوند افعال در زبان آلمانی صرف می

کنيد توجه . گوييم و يا درباره شخص ديگری است که آيا ما درباره خود چيزيی می
 هستيم، کیتوانيم درباره خود چيزی بگوييم، مثال اينکه  که با يک فعل چگونه می

شويم که فعل  از آن گذشته متوجه می.  هستيم، يعنی چکاره هستيمچی هستيم و کجا
  .در قسمت دوم جمله قرار دارد

 
Sprecher 
Ich bin Compu. 
Ich bin bei Radio D. 
 
Sprecherin 
Ich bin Redakteurin. 
 

 :مجری
بايست فعل صرف شده را همراه با ضمير شخصی آن  و ما در زبان آلمانی می

  .بکار بنديم
 

 :پروفسور
گويد   می هرگاه شخصی درباره خودش چيزی. گوييد دقيقا همينطور است که می

  .يکبار ديگر گوش کنيد. استفاده کند ICH يعنی منبايد از ضمير شخصی 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

 :مجری
، يعنی کی و WERگاه از ضمير پرسشی  اگر بخواهيم راجع به کسی بپرسيم، آن

در اين . دانيد کنيم؛ البته اين چيزی است که شما قطعا می  کسی استفاده می يا چه
ابتدا به شيوه . های متفاوتی مورد خطاب قرار داد توان افراد را به شيوه رابطه می

، SIEدادن افراد با بهره گرفتن از ضمير دوم شخص مفرد، مودبانه خطاب قرار 
  .يعنی شما، توجه کنيد
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Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

 :پروفسور
در اين . حال به ضمير دوم شخص مفرد در حالت دوستانه و صميمی توجه کنيد

  .کنيم  يعنی تو استفاده میDUحالت ما از ضمير شخصی 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

 :مجری
  .بله، با سپاس فراوان از آقای پروفسور برای توضيحات امروزشان

 
Ayhan 
Wer bist denn du? 
Ich bin Compu. 
Und wer sind Sie? 
Ich bin König Ludwig. 
Wer ist denn das? 
Das weiß ich nicht. 
Ich bin ich. 
Das weiß ich. 
 

 :مجری
در برنامه بعدی بيش از آنکه به مرگ پادشاه لودويگ دوم توجه کنيم، به زندگی 

  .تا برنامه بعد، خدانگهدار. او خواهيم پرداخت
 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum  
nächsten Mal.  
 

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

 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 
 


