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  )Rosenmontag" (ن مونتاگِروز "–درس سيزدهم 
 

تقاضای کومپو از . است  بوجود آورده ، شکافی در هيئت تحريريه) Karneval" (کارناوال"شور و شوق برای 
ی خاصی  ، که مردمش عالقه)Schwarzwald" (شوارتس والد"يا " جنگل سياه"دوهمکارش برای تحقيق در منطقه 

  . خوشحالی همه نيستبه کارناوال دارند، موجب
  

باعث اختالف " روزن مونتاگ"شود، در روز  کارناوال که در بعضی از مناطق آلمان بسيار باعظمت جشن گرفته می
تواند دليل اشتياق بيش از حد فيليپ به کارناوال را بفهمد، و اينکه او لباس  پاوال نمی. شود  می نظرهايی درهيئت تحريريه

  . ه نظرپاوال مسخره استها را پوشيده،  ب جادوگر
  

در آنجا . شود است، باعث خوشحالی او می" شوارتس والد"ی  کار تحقيقی در اين زمينه که دليلی برای سفر فيليپ به منطقه
ی يک گزارش  پاوال و فيليپ برای تهيه. دزدند ها را می اند، برای سرگرمی حتا ماشين ها را پوشيده مردمی که لباس جادوگر

  . برند کشند و با خود می ها فيليپ را از ماشين بيرون می جادوگر. رسند ی اول به جايی نمی کنند ولی در وحله میزنده حرکت 
  

ها مثال خوبی برای اثبات    در جملهگزاره ونهادجای . تر از کارناوال است  مسلمًا بانظمهای آلمانی ترتيب کلمات در جمله
  . اين ادعاست

 
 
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 سيزدهمين بخش از سری . شنوندگان گرامی، درود بر شما

  .کنم  دعوت میDراديو برنامه آموزش زبان آلمانی 
". مونتاگ روزن"روز : ای در آلمان است مروز روز خاص و ويژها

جشن . مونتاگ يک روز پيش از پايان جشن کارناوال در آلمان است روزن
ما در . شود ای يکسان برگزار  نمی کارناوال در همه ايالتهای آلمان به گونه

ده و در برلين جشن کارناوال را چندان گستر. Dبرلين هستيم و در دفتر راديو 
اما در برلين هم هستند کسانی که لباسهای کارناوال . کنند باشکوه برگزار نمی

زنند و خود را به اين و يا آن شکل  کنند، ماسک بر چهره می بر تن می
 يعنی فيليپ انجام Dو اين همان کاری است که خبرنگار ما در راديو . آرايند می

ره يا زن جادوگری را  يعنی ماسک يک ساحHEXEاو ماسک يک . داده است
بايد گفت آراستن خود به شکل يک جادوگر ايده چندان بکر . بر چهره زده است

در اين لحظه همکار فيليپ، يعنی پاوال وارد دفتر راديو . ای نيست و تازه
  براستی واکنش پاوال در مقابل فيليپ چيست؟. شود می

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Stimme 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
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Philipp 
Ich bin eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, hi, hi. 
 
Paula 
Oh, das sehe ich. Sehr witzig. 
 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen … 
 
Philipp 
… helau, helau. 
 
Paula 
Oje, oje 
Radio D 
ein Zirkus 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 
 

 :مجری
همان طور که شما هم قطعا متوجه شديد پاوال بيشتر عصبی و برافروخته است 

و هنگامی که فيليپ به رسم ايام کارناوال با استفاده از کلمه . تا شاد و خرسند
HELAUشود و معنی  پرسد که او را چه می کند، پاوال از او می  می  به او سالم

  .اين کارها چيست
 
Stimme 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
 

 :مجری
فهماند که او امروز بدل به يک  و فيليپ با مسخره بازی و خنده به پاوال می

  .جادوگر شده است
 
Philipp 
Ich bin eine Hexe. Heute bin ich eine Hexe; eine He-
xe, hi, hi. 
 

 :مجری
ا که تشخيص چهره يک جادوگر کار بسيار دشواری نيست، پاوال به و از آنج

  !"خيلی مضحکه. بينم اين را خودم هم می: "گويد زند و می  می فيليپ کنايه
 
Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
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 :مجری
آيهان به پاوال . شود اما کنايه و برخورد تمسخرآميز پاوال باعث حيرت آيهان می

اين کلمه، .  استROSENMONTAGکه امروز روز    شود  يادآور می
  .ای است مرکب که از ترکيب دو اسم تشکيل شده است کلمه

توانيد اولين قسمت اين  آيا می. گويد گوش کنيد يک بار ديگر به آنچه آيهان می
  کلمه ترکيبی را متوجه شويد؟

 
Ayhan 
Heute ist doch Rosenmontag. 
 

 :مجری
 که به زبان فارسی ROSE: کب اسم يک گل استبخش نخست اين کلمه مر

بخش دوم اين کلمه مرکب شامل اسم يک روز هفته است، .  استرزهمان گل 
MONTAG  اما متاسفانه در اين روز دوشنبه معين از آسمان . دوشنبهيعنی

. توانست خيلی زيبا و دلپذير باشد چنين چيزی قطعا می. بارد باران گل رز نمی
.  داردROSENاين کلمه ريشه در فعل قديمی . ديگری استنه، واقعيت چيز 

مردم اين منطقه . لند مرسوم بود استفاده از اين فعل مدتها پيش در منطقه راين
کلمه . کنند هميشه جشن کارناوال را خيلی باشکوه و گسترده برگزار می

ROSENرود، معانی مختلفی داشته   که امروز ديگر به عنوان فعل بکار نمی
اين فعل به معنی داد و بيداد کردن، هياهو و جنجال کردن و ديوانگی . است

کردن است، و امروزه هم اين وصف احوال و رفتار برخی از مردم در ايام 
  .کارناوال است

 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen … Helau, helau. 
 

 :مجری
فيليپ سخن او را ... دهد آيهان رفتار آلمانيها را در چنين روزی توضيح می

. کند و احساسی که پاوال دارد اينست که گويا وی به سيرک آمده است قطع می
  :گويد از اين رو می

 
Paula 
Oje, oje – Radio D – ein Zirkus 
 

 :مجری
 دارد، خبر Dيو اين موضوع که کومپو ماموريت جديدی برای خبرنگاران راد

موضوع بر سر معنی فعلی است که : به سخن کومپو توجه کنيد. خوبی است
ماجرا در رابطه با يک جادوگر است و چند . برد اش بکار می کومپو در جمله

  براستی آن جادوگر با آن خودروها چه کرده است؟ حدس شما چيست؟. خودرو
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 
 

 :مجری
کسی با سوءاستفاده از ايام کارناوال، خود را به شکل يک جادوگر درآورده تا 

  .  ببردسرقتبدين طريق بتواند خودروی مردم را به 
فيليپ و پاوال برای تحقيق پيرامون اين موضوع عازم منطقه شوارتزوالد 

 خودرو به ١٨در اين منطقه . ع استشوند که در جنوب غربی آلمان واق می
 را در جريان سفرشان در ايام Dو ما نيز خبرنگاران راديو . سرقت رفته است

  .کنيم کارناوال همراهی می
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 4 von 7 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... heute live. 
 

 :مجری
در واقع پاوال . البته بدون ماسک بر چهره. رسند فيليپ و پاوال به مقصدشان می

به اعتقاد . اش برگيرد کند که ماسک جادوگر را از چهره فيليپ را متقاعد می
  . ای ابلهانه يافته است پاوال، فيليپ با اين ماسک چهره

  .گردد نبال ماسکش میافتد و چرا او د بشنويد که برای فيليپ چه اتفاقی می
 
Szene 2: Ankunft auf dem Marktplatz 
 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber ... 
 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 
Philipp 
Lauter Hexen. 
 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 
Sie rütteln dich, sie schütteln dich, 
sie kommen und fallen über dich. 
 
Stimme 
Hey, Mann. Los. Komm raus. 
 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
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 :مجری

رسد که  شنوی؟ به نظر می پاوال، چی شده، آنجا چه خبره؟ پاوال، صدای مرا می
حال که چنين است ما . ارتباط تلفنی ما در شلوغی کارناوال قطع شده است

  .بندی آن چه تا کنون رخ داده بپردازيم توانيم به جمع می
کند  آن همه جادوگر در اطرافشان شوخی میدر ابتدا فيليپ در ارتباط با وجود 

  :گويد و می
 
Philipp 
Lauter Hexen. 
 

 :مجری
شود که شماری از جادوگران دور خودروی او  و اما فيليپ خيلی دير متوجه می

  .اند جمع شده
 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehen die Hexen vor der Tür. 
 

 :ریمج
اما اگر فيليپ به حرف پاوال گوش نکرده بود و هنوز ماسک جادوگر را بر 

البته اين . توانست نقش يک جادوگر را ايفا کند داشت، آنگاه بهتر می چهره می
  .پنداشت چيزی است که فيليپ در اين لحظه می

 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
 

 :مجری
  .يابد گردد، اما آن را نمی ليپ نوميدانه به دنبال ماسکش میفي

 
Philipp 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

 :مجری
 هستند، چيزی ميان ازدحام کارناوالاين موضوع که فيليپ و پاوال هر دو در 

  .توان شنيد است که تقريبا به وضوح می
 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 

 :مجری
شود، چون که  رانندگی کردن در چنين محلی آشکارا لحظه به لحظه دشوارترمی

ای هم با شکل و  بسياری در خيابان در آمد و شد هستند و در بين آنها عده
  .شمايل جادوگران

 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber ... 
 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 

 :ریمج
کنند از  کنند و او را وادار می و آنگاه جادوگران خودروی فيليپ را محاصره می

افتد و آنها با فيليپ چه  اينکه بعد چه اتفاقی می. خودروی خود پياده شود
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کنند، چيزی است که برای دانستن آن بايد اندکی از خود صبر و حوصله  می
  .حال نوبت پروفسور و توضيحات اوست. نشان دهيم

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

 :مجری
آيا تقدم و .  تا حدودی بهم ريخته و آشفته استDامروز اوضاع در دفتر راديو 

  تاخر کلمات در يک جمله نيز اين چنين آشفته و نامنظم است؟
 

 :پروفسور
ساختار جمله در زبان آلمانی نظم خودش را . ر نيستنه، خوشبختانه اين طو

خواهم پيرامون ساختار جمله و بخشهای تشکيل دهنده جمله  امروز می. دارد
 بايد توجه داشت که اينجا سخن بر سر اجزای جمله است و نه اما. صحبت کنم

  .تک تک کلماتی که در جمله وجود دارند
 

 :مجری
  لمانی خواهيم پرداخت؟آيا امروز به مبحث فعل در زبان آ

 
 :پروفسور

کنم  در اين بخش از شما، شنوندگان عزيز خواهش می. اين پيشنهاد خوبی است
 به معنی هستم، يعنی BIN يعنی رانندگی کردن و FAHRENبه جايگاه فعل 

جمله فعل در يک .  توجه کنيدSEIN -صيغه اول شخص مفرد فعل بودن
  .آيد  در مقام دوم میخبری

 
Sprecherin 
Ich bin eine Hexe. 
Wir fahren weiter. 
 

 :مجری
آيد و آغازگر جمله  بنابراين بايد پرسيد که چه چيزی در مقام اول جمله می

  است؟
 

 :پروفسور
ای که شنيديم  در دو نمونه. آيد معموال فاعل و يا مکمل فاعلی در ابتدای جمله می

  .مله بودند يعنی ما آغازگر جWIR يعنی من و ICHدو ضمير فاعلی 
 

Sprecherin 
Ich bin eine Hexe. 
Wir fahren weiter. 
 

 :مجری
  گوييد معموال؟ پس چرا می

 
 :پروفسور

. آيد، هميشه درست است  اين موضوع که فاعل يا مکمل فاعلی در اول جمله می
. شنويم که کلمه ديگری آغازگر جمله است ای اغلب می اما ما در زبان محاوره

  :نمونه توجه کنيدلطفا به اين دو 
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Sprecher 
Ich bin heute eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe. 
 

 :مجری
  توانند بجای فاعل آغازگر جمله باشند؟ در چنين صورتی کدام اجزای جمله می

 
 :پروفسور

ای که شنيديم جمله با  کند، مثال در نمونه اين بيشتر در مورد قيدها صدق می
. امروز است و قيد زمان است، شروع شده است که به معنی HEUTEکلمه 

يعنی  HIERتواند همچنين با قيد مکان شروع شود مثال با کلمه  اما جمله می
  .اينجا

 
Paula 
Wir sind hier mitten im Karneval. 
Hier sind sehr viele Menschen. 
 

 :مجری
   باشند؟توانند آغازگر جمله در زبان آلمانی اما آيا مکملهاى ديگرى هم می

 
 :پروفسور

واسطه  بله، مثال در بسياری از موارد ما شاهد آن هستيم که جمله با مفعول بی
  . به معنی اين يا آن، اما در حالت مفعولیDASشود، مثال با کلمه  شروع می

 
Sprecher 
Das sehe ich. 
 
Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
 

 :پروفسور
فعل در جمله خبری هميشه در : بندی کنيم  جمعاجازه بدهيد آنچه را که گفتيم،

  .آيد قسمت دوم جمله می
 

 :مجری
  .با سپاس فراوان از شما، آقای پروفسور

شنويد که بر سر فيليپ و پاوالی بيچاره که تک و تنها مانده  در برنامه بعد می
  .است، چه خواهد آمد

 
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 
Helau! 
 

Herrad Meese 


