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 ی کوسه  غواصی با باله–سوم و درس بيست
  

در ابتدا دليلی . کنند کنند و دوباره تقلب ديگری را برمال می ی به اصطالح ديده شده را حل می فيليپ و پاوال معمای کوسه
  . کند ای می بينی نشده اوالليا به آنها کمک پيش. سازی وجود نداشت برای اين صحنه

  
اين غواص با يک . کنند خورند و سرنخ معمای کوسه را پيدا می نورد به غواصی برمی ی موجدرجريان جستجو فيليپ و پاوال

ولی او به چه دليلی اين کار را کرده بود؟  . ی مصنوعی کوسه روی پشتش، مردم هامبورگ را به وحشت انداخته بود باله
  .او هم مورد جالبی را کشف کرده است. کندتواند به آنها کمک  اويالليا که دراين فاصله از هامبورگ سر درآورده، می

 
وجه در اينجا به ساخت . آموزد زبان به ما می  را در دستورنقلی ماضی  زماناويالليا با اطالعاتی که جديدًا بدست آورده، 

  . شود می  اهميت بسزايی داده نقلی وصفی ماضی  
 
 
Manuskript der Folge 
 

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

  ای از هراد مزه  برنامه
 

 :مجری
شما را به شنيدن بيست و سومين بخش از . شنوندگان گرامی، درود بر شما

  .کنم  دعوت میDراديو سری برنامه آموزش زبان آلمانی 
فيليپ آماآان در بندر هامبورگ هستند، يعنى هر دو خبرنگار ما، يعنى پاوال و 

آنها در بندر . اى باعث وحشت و هراس مردم شده است همانجايى آه آوسه
هاى آن توسط  هامبورگ يك تخته موج سوارى ديدند آه به نظر مىرسد گوشه

فيليپ و پاوال . از فرد موج سوار اثرى ديده نمىشود. اى خورده شده باشد آوسه
  .ستنددر جستجوى او ه

اى از بندر متوجه يک مدرسه  فيليپ و پاوال به دور از ازدحام در گوشه
آنها اميدوارند آه بتوانند از طريق اين . شوند غواصى و موج سوارى مى

  . مدرسه اطالعاتى پيرامون فرد موج سوار به دست آورند
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 

 :مجری
توجه آنيد واآنش مدير مدرسه غواصى و موج : حال به اين صحنه گوش آنيد

  و چرا؟ ... سوارى نسبت به سخنان فيليپ و پاوال چيست 
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Szene 1: Surfschule an der Elbe 
 
Paula 
Ach ne, sieh mal, was steht denn da? 
 
Philipp 
Surfen und tauchen. 
 
Paula 
Vielleicht finden wir hier den Surfer. 
 
Philipp 
Hallo? Hallo, ist da jemand? 
 
Paula  
Guten Tag, wir suchen einen Surfer. 
 
Mann von der Surfschule 
Sehr originell.  
Wir verleihen Surfbretter, keine Surfer. 
Surfen müssen Sie schon selbst. 
 
Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. Das hat ein Hai 
kaputt gebissen. 
 
Mann von der Surfschule  
Was haben Sie gesagt? 
Ein Hai? Hier in Hamburg? So ein Blödsinn. 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gele-
sen, oder?  
Ich muss arbeiten. Tschüs. 
 

 :مجری
البته واآنش وى در برابر سخنان فيليپ و پاوال توام با نوعى اخم و تروشرويى 

خواهد چيزى را از آنان پنهان آند و از اين رو مىكوشد تا از  وى يا می. است
و يا متوجه شده است آه فيليپ و پاوال . شر اين خبرنگاران خالص شود

چونكه پاوال به محض ورود و . خواهند چيزى آرايه آنندمشترى نيستند و نمى
  .گويد آه آنها در جستجوى يك فرد موج سوار هستند پس از عرض سالم می

 
Paula  
Guten Tag, wir suchen einen Surfer. 
 

 :مجری
گويد آه اينجا ما تخته موج سوارى  و مدير مدرسه غواصى هم با طعنه می

  . ردهيم و نه موج سوا آرايه مى
 
Mann von der Surfschule  
Wir verleihen Surfbretter, keine Surfer. 
 

 :مجری
پس از آن با لحنى توهين آميز . آن مرد عمدا سخن پاوال را بد تعبير مىكند

اضافه مىكند آه اگر شما مىخواهيد موج سوارى آنيد، بايد خودتان موج 
  .بگرديدسوارى بلد باشيد و نه اينكه دنبال يك موج سوار 
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Mann von der Surfschule 
Surfen müssen Sie schon selbst. 
 

 :مجری
فيليپ خونسردى خود را حفظ آرده و براى آسب اطالعات بيشتر دست به يك 

فيليپ اظهار مىكند آه موضوع بر سر يك تخته موج . تالش جديد مىزند
  .اند سوارى است آه او و پاوال ديده

 
Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen.  
 

 :مجری
فيليپ وضعيت آن تخته موج سوارى را تشريح مىكند آه توسط آوسه خورده 

  .شده است
 
Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. Das hat ein Hai 
kaputt gebissen. 
 

 :مجری
اميد فيليپ آن است آه آن مرد را با توصيف خود تحت تاثير قرار داده و از اين 

بهر روى اين امكان وجود دارد آه او . ريق اطالعات بيشترى دريافت آندط
اما اين . فرد موج سوار مفقود االثر و يا حتى احتماال سانحه ديده را بشناسد

مدير مدرسه حكايت وجود آوسه در بندر . ثمر مىماند تالش فيليپ نيز بى
  .هامبورگ را حكايتى ابلهانه مىداند

 
Mann von der Surfschule 
Ein Hai? Hier in Hamburg? So ein Blödsinn. 
 

 :مجری
هامبورگر "نامه  و او فورا حدس مىزند آه منبع اين اطالعات همان رنگين

  . است" تسايتونگ
 
Mann von der Surfschule 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gele-
sen, oder?  
 

 :مجری
آه بايد آار آند، بى مقدمه از فيليپ و پاوال و او با اشاره به اين موضوع 

  . خداحافظى مىكند
 
Mann von der Surfschule 
Ich muss arbeiten. Tschüs. 
 

 :مجری
هر دو احساس . فيليپ و پاوال مدرسه غواصى و موج سوارى را ترك مىكنند

. عجيبى دارند و بر اين باورند آه آن مرد چيزى را از آنان مخفى آرده است
چند مترى . هاى خود در آنار آب شروع به قدم زدن مىكنند  در انديشهغرق
اند آه ناگهان صدايى آنها را متوجه خود مىكند، صدايى مانند صداى  نرفته

غواصى از آب بيرون . و واقعا هم چنين است. بيرون آمدن آسى از عمق آب
  . مىآيد

 
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
... die Reportage. 
 

 :مجری
 يعنى TAUCHERحال به  اين صحنه گوش آنيد و سعى آنيد رابطه بين يك 

هرگاه بتوانيد .  يعنى باله آوسه را متوجه شويدHAIFLOSSEيك غواص و 
متوجه اين رابطه شويد، گامى به حل معماى حضور آوسه در بندر هامبورگ 

  .ايد نزديك شده
 
Szene 2: Der Taucher 
 
Philipp 
Den will ich aus der Nähe sehen. 
 
Paula 
Wen? 
 
Philipp 
Den Taucher. Da ist ein Taucher. 
 
Paula 
Pst. Leise. Wir müssen leise sein. 
 
Philipp 
Paula, das glaub ich nicht. Nein, das glaub ich nicht. 
Der Taucher hat ... 
 
Paula 
Was denn? Ich sehe nichts. 
 
Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ...,  eine Haiflosse. 
 
Paula 
Wie bitte? Ich verstehe nichts. Eine Haiflosse? 
 
Philipp 
Ja, der hat eine Haiflosse. 
 

 :مجری
و . بنابراين معلوم مىشود آه اين غواص يك باله آوسه به همراه داشته است

اگر تصور شما اين بوده آه اين غواص باله آوسه را به پشت خود نصب آرده 
  .بايد بگويم آه تصورتان آامال درست بوده است

هرگاه اين غواص زير آب شنا مىكرده، مردم تنها قادر به ديدن باله آوسه 
فيليپ بر آن است تا مردى را . اند اى را ديده اند و گمان مىكردند آه آوسه بوده

  . آه از آب بيرون آمده از نزديك ببيند
 
Philipp 
Den will ich aus der Nähe sehen. 
 

 :مجری
داند آه فيليپ از چه آسى سخن مىگويد، اما از پاسخ فيليپ متوجه  پاوال نمى

  .مىشود آه وى غواصى را ديده است
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Paula 
Wen? 
 
Philipp 
Den Taucher. Da ist ein Taucher. 
 

 :مجری
و براى آنكه فيليپ و پاوال بتوانند اين غواص را از نزديك ببينند، مىبايست از 

اى است آه  اما صداى شكستن شاخه درختان به گونه. اى بگذرند ميان بيشه
يليپ گوشزد مىكند آه از اين رو پاوال به ف. مىتواند نزديك شدن آنها را لو دهد
  . بايد ساآت و آم صدا حرآت آنند

 
Paula 
Pst. Leise. Wir müssen leise sein. 
 

 :مجری
فيليپ آشكارا از امكان ديد بهترى برخوردار است و باله آوسه را نزد اين 

  . غواص مىبيند
 
Philipp 
Der Taucher hat eine Hai ..., eine Haiflosse. 
 

 :مجری
غواص آن را .  جمله را با صدايى خيلى بلند تكرار مىكندو فيليپ همين

اما متاسفانه پاى . فيليپ و پاوال نيز دنبالش مىدوند. مىشنود و فرار مىكند
  :آه ناگهان صدايى آشنا آنها را غافلگير مىكند... فيليپ پيچ مىخورد و

  توجه آنيد چه آسى فيليپ و پاوال را غافلگير مىكند؟ 
 
Szene 3: Eulalia fliegt ein 
 
Paula 
Hallo Eulalia – wie bist du denn hierher gekommen? 
 
Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

 :مجری
. تبله، اين اويالليا، جغد سخنگوست آه ناگهان از هامبورگ سر درآورده اس

پاوال مىخواهد بداند آه اويالليا چگونه توانسته خود را از برلين به آنجا 
  .برساند

 
Paula 
Hallo Eulalia – wie bist du denn hierher gekommen? 

 
 :مجری

ترين موضوع جهان سخن  اى است آه گويا از بديهى و لحن اويالليا به گونه
  .آه پرواز آرده استاويالليا با خونسردى در پاسخ مىگويد . مىگويد

 
Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  
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 :مجری

  .  بسيار جالب بوده استچيزىو او شاهد 
 
Eulalia 
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

 :مجری
نچه آه گرچه او هنوز درباره آ. روشن است آه اويالليا شاهد چيزى بوده است

کند، ولى ما دستكم مىدانيم آه آنچه او ديده مربوط به موضوعى  ديده سكوت می
  .مىشود آه در گذشته اتفاق افتاده است

 
 :پروفسور

  . و ما هم مىخواهيم در برنامه  امروز در همين مورد صحبت آنيم
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

 :پروفسور
و موضوع بر سر آن امكانى است آه در زبان آلمانى براى صحبت آردن 

  .پيرامون موضوعى در گذشته وجود دارد، و اين امكان ماضى نقلى است
به اين . اند حكايت با آن تخته موج سوارى شروع مىشود آه فيليپ و پاوال ديده

  .يد متوجه فعل در جمله شويدصحنه بار ديگر گوش آنيد و سعى آن
 
Sprecher 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. 
 

 :مجری
 به معنى داشتن و همچنين فعل  HABENمن در اين جمله متوجه فعل 

SEHENآه به معنى ديدن است، شدم .  
 

 :پروفسور
 HABENاز فعل آمكى .  را شنيديدHABENشما در ابتدا فعل آمكى  : دقيقا

  .  نقلى استفاده مىشوددر ساختن ماضى
 است آه در زبان آلمانى براى ساختن SEHENفعل   و فعل دوم، اسم مفعول
 در اين حالت توجه -geخواهش مىكنم به پيشوند  . ماضى نقلى الزامى است

  .آنيد
 
Sprecherin 
sehen – gesehen 
 
Sprecher 
Wir haben ein Surfbrett gesehen. 
 

 :مجری
 و اسم مفعول فعل HABENدر زبان آلمانى با فعل آمكى بنابراين ماضى نقلى 
  .دوم ساخته مىشود
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 :پروفسور

اسم مفعول اآثر افعال از طريق . بله، ولى من بايد در اين رابطه توضيحى بدهم
در .  و يك پسوند ساخته مىشود آه به ماده فعل افزوده مىشود-geپيشوند 

نى مشابه آن چيزى آه ما در است، يع en–قاعده اين پسوند  مورد افعال بى
حال به دو نمونه در مورد فعل ديدن و خواندن . شكل مصدرى افعال شاهد بوديم

  .توجه آنيد
 
Philipp 
Wir haben ein Surfbrett gesehen.  
 
Mann von der Surfschule 
Das haben Sie wohl in der Hamburger Zeitung gele-
sen, oder?  
 

 :مجری
  ديگرى هم از اسم مفعول داريم؟و آيا ما  شكل 

 
 :پروفسور

 t–بله، در مورد افعال باقاعده پسوندى آه به ريشه فعل افزوده مىشود حرف 
  .است و با صيغه فعل در حالت سوم شخص مفرد تشابه دارد

 
Sprecherin 
sagen – gesagt 
 
Sprecher 
Was haben Sie gesagt? 
 

 :پروفسور
 است آه HABENى نقلى اين فعل آمكى و نكته مهم اين است آه در ماض

  .صرف مىشود و اسم مفعول بدون هيچ تغييرى در آخر جمله مىآيد
 
Eulalia 
Und ich habe etwas sehr Interessantes gesehen. 
 

 :مجری
  و موضوع در ارتباط با اويالليا چگونه است؟ 

 
 :پروفسور

گ بيايد، پرواز يعنى ما مىدانيم آه اويالليا براى آنكه از برلين به هامبور
  . حرآت آرده است

برخى از افعال در زبان آلمانى، بويژه افعالى آه بيانگر حرآتى هستند، در 
مثال فعل .  ساخته مىشوندبودنيعنى  SEINحالت ماضى نقلى با فعل آمكى 

KOMMENيعنى آمدن .  
 
Sprecherin 
kommen – gekommen 
 
Sprecher 
Sie ist von Berlin gekommen. 
 

 :مجری
آيا مىدانيد : در خاتمه برنامه امروز مىخواهم از شنوندگانمان پرسشى بكنم

  شكل مصدرى اين  اسم مفعول چيست؟
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Eulalia 
Geflogen natürlich. 
Ich bin von Berlin hierher geflogen.  
 

 :پروفسور
و اين همان .  يعنى پرواز آردنFLIEGENشكل مصدرى آن عبارت است از 

  .آه من ناتوان از انجام آن هستمآارى است 
 

 :مجری
  . هيچ ايرادى ندارد، بهرحال من از شما ممنونم

و شما شاهد . در برنامه بعد خواهيم ديد آه اويالليا چه چيزى ديده است
  . تالشهاى فيليپ براى آشنايى بيشتر با پاوال خواهيد بود

 
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 


