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  ها پادشاه قصه" لودويگ "–درس هفتم 
های پر  های شبانه، جشن سواری سورتمه.  کنند پاوال و فيليپ، شاه رومانتيک بايرن و تمايالت و سليقه های او را عرضه می

  .ی اوست  هايی از شخصيت لودويگ و زمانه  وغريب، معرف گوشه سر و صدا و اختراعات عجيب
  

عشق او به : کنند پرداز را معرفی می برند و شاه لودويگ خيال  خود به سفری در قرن نوزدهم می شنوندگان را باپاوال و فيليپ
ی  ی نزديک او با دخترعمويش، شهبانو و همچنين رابطه) Richard Wagner" (ريچارد واگنر"طبيعت، به موزيِک 

 . شود شگفتی میاست باعث   ميز اصيلی که لودويگ خودش اختراع کرده). Sissi" (سی سی"مشهور، 
  

های اين فعل  پسوند. بررسی شود" lieben"شود و فرصت خوبی است که فعل  اين درس فقط به تمايالت لودويگ خالصه می
  . شود زمان به آنها پرداخته می کنند و به همين دليل هم هم صدق می" kommen"برای فعل 

 
 
Manuskript der Folge 
 

  . استDراديو  آلمانی شنويد برنامه آموزش زبان آنچه می
  اين برنامه محصول کار مشترک انستيتو گوته و راديو دويچه وله است

  ای از هراد مزه  برنامه
 

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

  .کنم  دعوت میDراديو آموزش زبان آلمانی 
، يعنی فيليپ و پاوال مشغول تحقيق Dدر درس پيش خبرنگاران ما در راديو 
خواستند پيرامون  و امروز آنها می. پيرامون مرگ پادشاه لودويگ دوم بودند

  .اما متاسفانه تا اين لحظه خبری از آنها نيست. زندگی اين پادشاه توضيحاتی بدهند
 
Compu 
Stimmt nicht. Hier sind drei neue Minidisks von Paula 
und Philipp. 
 

 :ریمج
ديسک جديد از آنها داری؟ بگذار اين مينی  کومپو، تو چی گفتی؟ تو سه تا مينی 

  .ديسکها را فورا برای شنوندگانمان پخش کنيم 
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörspiel.  
 

 :مجری
. کرد دانيد پادشاه لودويگ دوم در قرن نوزدهم ميالدی زندگی می طور که می همان

داری بود و شبها  گرچه پادشاه فردی غمگين و افسرده حال بود، عاشق شب زنده
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. کرد سواری می رفت و زمستانها سورتمه   افتاده  می به جنگلهای خلوت و دور
صور کنيد، قرص کامل و درخشان ماه شنوندگان عزيز، يک شب زمستانی را ت

دهيم، سعی کنيد  حال به صحنه بعد گوش می. در آسمان و کوههای برف گرفته
داشته و به آنها  متوجه شويد که پادشاه لودويگ دوم چه چيزهايی را دوست می

  .دلبستگی داشته است
 
Szene 1: Schlittenfahrt 
 
Diener 
Achtung, der König kommt. 
 
Hüa, los geht’s. 
 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

 :مجری
او به خصوص موسيقی دوستش، يعنی . پادشاه لودويگ شيفته موزيک بود
  .داشت ريچارد واگنر را خيلی دوست می

 
König Ludwig 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

 :مجری
 طور نيست؟ درست به  اين. افتد ها می اختيار ياد افسانه آدمی بی !  سواری سورتمه

را " ها پادشاه افسانه"سواری بود که به لودويگ دوم لقب  خاطر همين سورتمه 
  .داده بودند

شايد از حال و هوای رومانتيک . نندسواری ک توانند سورتمه  امروز هم مردم می
 سواری در هوای سرد و  که سورتمه  سواری اين روزها کاسته شده، چون سورتمه 

اما حکايت سورتمه . روی خيابانهای برف گرفته لطف سابقش را از دست داده
او با يک پالتو پوست ضخيم بر تن : سواری پادشاه لودويگ دوم چيز ديگری بود 

توانست در رويای  داشت و می رفت که سخت دوست می  میبه آغوش طبيعتی
  .موسيقی دوستش، يعنی ريچارد واگنر غرق شود

 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

 :مجری
گير و  اش هنوز بدل به فردی گوشه   جوانیاما پادشاه لودويگ دوم در دوران

در قصرهايش . نشده بود" پرور خيال "ها فردی  نشين، يا به قول برخی عزلت 
  .کرد جشنهای باشکوه و مجللی همراه با موسيقی و رقص برپا می

 
. دراين جشنها، چشم پادشاه لودويگ همواره در پی دختر عمويش سيسی بود

يک جشن باشکوه . ای رومانتيک داشت يسی رابطهپادشاه در سراسر عمرش با س
به گمان شما، در صحنه بعد پادشاه لودويگ : و مجلل را در ذهنتان تصور کنيد

  توانسته چه خواهش و تمنايی از سيسی داشته باشد؟ می
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Szene 2: Ballnacht 
 
König Ludwig  
Sisi, tanzen wir. 
 
Sisi 
Ja, gern, Ludwig, gern. 
 
Stimme eines Dieners 
Entschuldigung, Majestät ... 
 
König Ludwig 
Später, später. 
Kommen Sie, Sisi, wir tanzen. 
 

 :مجری
شود، دعوت به رقص  پادشاه لودويگ سيسی زيبا را که بعدها شهبانوی اتريش می

  .کند می
 
König Ludwig 
Sisi, tanzen wir. 
Kommen Sie, Sisi, wir tanzen. 
 

 :مجری
و از آن گذشته، از . خواهد که هيچکس مزاحم او شود ادشاه در اين لحظه نمیو پ

  .شرط ادب هم دور است که او سيسی را منتظر بگذارد
 
Stimme eines Dieners 
Entschuldigung, Majestät ... 
 
König Ludwig 
Später, später. 
Kommen Sie, Sisi, wir tanzen. 
 

 :مجری
گرفت تا با سيسی تنها باشد، از او برای  تصميم میو هرگاه پادشاه لودويگ 

و حال شما شنوندگان عزيز . کرد صرف غذا در يکی از قصرهايش دعوت می
توان در چنين قصر بزرگی به هنگام صرف  حتما خواهيد پرسيد که چگونه می

  غذا تنها بود؟
  

در واقع، پادشاه لودويگ فرمان داده بود تا در قصر ليندرهوف يک ميز 
و به محض آنکه سيسی برای نخستين بار اين ميز . خصوص برايش بسازندم

  .مخصوص را ديد، کامال متعجب شد
  ، يعنی ميز، چگونه ميزی بوده است؟TISCHتوانيد تصور کنيد که اين  آيا می

 
Szene 3: Tischszene 
 
Sisi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
 
König Ludwig 
Moment, Moment! 
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Sisi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
 
Sisi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 
Sisi 
Von unten? 
 
König Ludwig 
Ja, schauen Sie mal. 
 
Jetzt ist er weg.  
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 
Sisi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
 

 :مجری
 متحرک، افراد و يا  شايد شما در تئاتر ديده باشيد که با استفاده از تکنيک صحنه

ادشاه لودويگ دوم هم دقيقا از همين و پ. برند پايين میاشياء را از روی صحنه به 
  .شيوه برای ساختن اين ميز متحرک بهره گرفته بود

  .اما اجازه بدهيد به سراغ سيسی برويم
در اتاق غذاخوری . از او برای صرف غذا دعوت شده تا به قصر ليندرهوف بيايد

قصر از ميز غذاخوری خبری نيست و همين امر باعث تعجب و حيرت سيسی 
  .شود می

 
Sisi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
 

 :مجری
کند و همين امر  شود که کف اتاق غذاخوری حرکت می و سيسی يکباره متوجه می

  "اين ديگر چيست؟"پرسد که  سيسی می. شود باعث تعجب و حيرت بيشتر او می
  ".يک ميز: "دهد و پادشاه با لذت تمام پاسخ می

 
Sisi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
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 :مجری

پرسش سيسی چيز . اينکه اين يک ميز است، موضوعی است روشن و واضح
پاسخ پادشاه . خواهد بداند که اين ميز يکباره از کجا آمده است او می. ديگری است

 پاسخی کوتاه است که طبيعتا چيز و اين نيز". از پايين: "به اين پرسش اين است
  .دهد زيادى را توضيح نمی

 
Sisi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 

 :مجری
آورد، مستخدمين ميز  پادشاه لودويگ زنگی داشت که هرگاه آن را به صدا درمی
شت، به باال هدايت چيده شده را از شکافی که در کف اتاق غذاخوری وجود دا

  . کردند می
 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
 

 :مجری
کشيدند، پادشاه لودويگ بار  شدند و از خوردن دست می هرگاه مهمانان سير می

آورد و مستخدمين ميز را مجددا از اتاق  ديگر همان زنگ را به صدا در می
ند، و اين چنين بود که ميز بار ديگر کرد غذاخوری به درون آشپزخانه هدايت می

  .شد ناپديد می
 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 

 :مجری
پرسد که چنين چيزی چگونه ممکن است تنها اين پاسخ کلی  و آنگاه که سيسی می

 و تکنيکی ويژه استفاده شده  در ساخت اين ميز از شيوه: "کند که را دريافت می
  ."است

 
Sisi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
 

 :مجری
اند و  دانسته که اين ميز متحرک را چگونه طراحی کرده شايد خود پادشاه هم نمی

  اند؟ ساخته
و امروز چه حرف ببينيم ا. در اين بخش از برنامه نوبت به پروفسورمان مي رسد

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

 :مجری
  توانيد به ما بگوييد درس امروز درباره چيست؟ آقای پروفسور، می

 
 :پروفسور

 سخن در اين .امروز بار ديگر به مبحث فعل در زبان آلمانی خواهيم پرداخت
 -آمدنيکبار ديگر به حالت مصدری افعالی همچون . رابطه هنوز بسيار است

KOMMEN دوست داشتن و – LIEBENگوش کنيد.  
 
Sprecher 
kommen – lieben 
 

 :مجری
دانند که  اما اطالعات شنوندگان ما درباره افعال بيشتر از اين است، مثال آنها می

  .ندشو افعال در زبان آلمانی صرف می
 

 :پروفسور
پايانه و يا شناسه که همواره به ريشه فعل : تر گفته باشم دقيق. کامال درست است

شنويد  ابتدا ريشه فعل را می. کند شود در انطباق با فاعل جمله تغيير می افزوده می
  . en-"ان" را با پايانه  و آنگاه حالت مصدری آن

 
Sprecher 
komm 
 
Sprecherin 
kommen 
 
Sprecher  
lieb 
 
Sprecherin  
lieben 
 

 :پروفسور
طبيعی است که فعل در . ايد  افعال در حالت مصدری آشنا شدهen –" ان"با پايانه 

هايی که اکنون  ببينيد در نمونه. پذيرد های متفاوتی می حالت صرف شده پايانه
  های ديگر افعال را تشخيص دهيد؟ توانيد پايانه شنويد می می

 
Sprecherin 
kommt – liebt 
 

 :مجری
  .را شنيدمt) (ت –من پايانه 

 
 :پروفسور

هرگاه بخواهيم درباره فردی مثال در مورد پادشاه لودويگ سخن بگوييم، . آفرين
-"شود و به جای آن از پايانه  فعل در حالت مصدری حذف می" ان-"آنگاه پايانه 

  .شود استفاده می" ت
 
Diener 
Der König kommt gleich. 
Achtung, der König kommt. 
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 :مجری

 که -Ichو هرگاه آدم بخواهد درباره خودش چيزی بگويد، يعنی در حالت من يا 
  ....ضمير اول شخص مفرد است

 
 :پروفسور

ای در اين باره گوش  به نمونه. کند در چنين حالتی هم پايانه فعل تغيير می... 
  شويد؟ را متوجه میآيا تغيير پايانه فعل در صيغه اول شخص مفرد . کنيم می

 
Sprecherin 
liebe – ich liebe 
 
König Ludwig 
Ich liebe die Natur. 
 

 :مجری
  e–شود که پايانه فعل در صيغه اول شخص مفرد، يعنی من پايانه  پس معلوم می

  .است
 

 :پروفسور
  .بله، در اکثر موارد اين گونه است

 
 :مجری

هيم شنيد که مدعی است همان پادشاه در برنامه بعد ادامه گفتگو با مردی را خوا
  .لودويگ دوم 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 


