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  درهامبورگ   يک کوسه–يکم  و درس بيست
  

آمدن مأموريتی در کنار دريا بسيار    شود، پيش قابل تحمل می غير" د"ی راديو  زمانی که دمای هوا در دفتر هيئت تحريريه
ماهی ديده  گويا در بندر اين شهر يک کوسه. اين بار محل مأموريت  پاوال و فيليپ هامبورگ است . خوشايند است

  . است شده 
  

کومپو . دمای دفتر غير قابل تحمل است و آنها حتا يک پنکه هم ندارند. گذرد به پاوال، فيليپ و آيهان حسابی سخت می
. تواند آرزوی پاوال را که در حال حاضر گشت و گذار در کنار يک دريا يا درياچه است، به راحتی برآورده کند می

توانند از ميان  ها نمی گزارشگر. است ی که گويا در بندر آن يک کوسه ديده شدهها بايد به هامبورگ بروند، جاي ژورناليست
  . اند، رد شوند  جمع شده انبوه جمعيتی که به خاطر ديدن کوسه

  
تمام وقت اورا ، "Akkusativ"مذکر به  مفعول بی واسطه تبديل  حرف تعريِف . شود برای پروفسورهم مشکل می

 .دهد می تطبيق اسم باطبق همان الگو خود را هم " kein "نفیحرف . گيرد می
 
 
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
يست و يکمين بخش از شما را به شنيدن ب. شنوندگان گرامی، درود بر شما
  .کنم  دعوت میDراديو سری برنامه آموزش زبان آلمانی 

 نيز Dدر اتاقهای مرکز راديو . تابستان است و هوای برلين گرم و شرجی است
خبرنگار ما، يعنی پاوال از شدت گرما کالفه شده است و . هوا خيلی گرم است

 گوش کنيد و ببينيد که در دفتر راديو هستيم، به اين صحنه. کند آرزوی آب می
  منظور پاوال از آب چه بوده و فيليپ از آن چه برداشتی کرده است؟

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Oh, ist das heiß hier. 
Schrecklich heiß. 
Wasser! 
 
Philipp 
Aber sofort! 
Wasser – bitte sehr. 
 
Paula 
Ach, Philipp! 
Ich möchte kein Glas Wasser, 
ich brauche einen See oder  
das Meer. 
 
Ayhan 
Und vielleicht – etwas Wind? 
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Paula 
Oh ja! 
 
Ayhan 
Wind für Paula! 
Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? 
Flieg doch ein bisschen umher. 
Dann ist es Paula nicht mehr zu heiß. 
 
Eulalia 
Wind Wind Wind 
 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hai in Hamburg, Hai in Hamburg 
 
Philipp 
Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser ...  
 
Ayhan 
... und einen Hai.  
Viel Spaß. 
 

 :مجری
همانطور که شنيديد، از آنجا که هوا به شدت گرم است، پاوال مشتاقانه طلب آب 

  .کند می
 
Paula 
Oh, ist das heiß hier. 
Schrecklich heiß. 
Wasser! 
 

 :مجری
فهمد که او تشنه است و  فيليپ نيز مثل هر کس ديگر از حرف پاوال چنين می

  .خواهد يک ليوان آب می
 
Philipp 
Aber sofort! 
Wasser – bitte sehr. 
 

 :مجری
  .خواهد اما پاوال آب برای نوشيدن نمی

 
Paula 
Ach, Philipp! 
Ich möchte kein Glas Wasser. 
 

 :مجری
ای باشد و  کند که کنار درياچه خواهد تنی به آب بزند و از اينرو آرزو می او می

  .يا حتی دريايی
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Paula 
Ich brauche einen See oder  
das Meer. 
 

 :مجری
فيليپ تالش دارد که آرزو و خواست پاوال را . بله، بازهم بخت يار فيليپ نيست

  .آيد  برآورده سازد، اما حدس او اين بار غلط از آب در می
همکار ديگرشان، يعنی آيهان که بهتر توانسته است موقعيت پاوال را دريابد از 

  . را نداردبادش کمی پرسد که آيا او در اين هوای گرم آرزوی وز او می
 
Ayhan 
Und vielleicht – etwas Wind? 
 

 :مجری
او : ای هم دارد و آيهان برای مقابله با گرما و ايجاد هوای خنک برای پاوال ايده

  .کند که با پرواز در اتاق و بال زدن باد ايجاد کند از اويالليا خواهش می
 
Ayhan 
Wind für Paula! 
Eulalia, du kannst doch fliegen, oder? 
Flieg doch ein bisschen umher. 
 

 :مجری
  .و اويالليا از ايفای نقش باد خرسند است

 
Eulalia 
Wind Wind Wind 
 

 :مجری
نوا موفق به کسب امتيازی  و در بازی بر سر جلب توجه پاوال، فيليپ بی

د ای وجو پرسد که آيا در مرکز راديو پنکه او با اندکی دلخوری می. شود نمی
  .ندارد؛ که بهرحال پرسش چندان منطقی نيست

 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 

 :مجری
. ولی خوشبختانه کومپو ماموريت جديدی برای آنها دارد که نزديک درياست

خبرنگاران راديو اينبار بايد به شهر هامبورگ بروند که در شمار معروفترين و 
بر . لمان است و در شمال اين کشور واقع استبزرگترين شهرهای بندری آ

  .ای مشاهده شده است های کومپو، گويا در آنجا کوسه اساس گفته
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hai in Hamburg, Hai in Hamburg 
 

 :مجری
اما اين موضوع که دريا يکصد کيلومتر از هامبورگ فاصله دارد، ... 

ا به نظر شما عجيب نيست؟ بهرحال خبرنگاران ما آي. موضوعی است عجيب
رسانند و نخستين گزارش خود را از آنجا  خود را به اسکله بندر هامبورگ می

  .فرستند  می
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 4 von 8 

 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
 

 :مجری
و اين موضوع جنجالی نيز مثل ديگر موارد مشابه آن، باعث آن شده که 

فيليپ و پاوال نيز . بسياری از مردم در اسکله بندر هامبورگ جمع شوند
همچون ديگران تالش دارند تا به آب نزديک شده و خود را به محل واقعه 

  ببينيد که آيا تالش آنها ثمربخش بوده است؟. برسانند
 
Szene 2: Am Kai des Hamburger Hafens 
 
Philipp 
Sag mal, Paula, glaubst du das? 
Ein Hai im Hamburger Hafen? 
 
Paula 
Alles ist möglich. 
 
Philipp 
Hey, sieh mal, da vorne, all die Menschen ... 
 
Passant 1 
Siehst du was? 
 
Passant 2 
Nö, nur Menschen. 
 
Passant 1 
Keinen Hai? 
Mann, siehst du den Hai? 
 
junges Mädchen 
Da, da – der Hai, der Hai. 
 
Philipp 
Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? Wir sind Re-
porter, von Radio D. 
 
Passant 1 
Reporter? Ist ja man sehr interessant, nich.  
Da vorne sind schon zwei. Das ist genug. 
 
Passant 2 
Nö, Mann; hier steh ich und hier kommt niemand 
vorbei; erst mal will ich den Hai sehen. 
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Paula 
Komm Philipp.  
 
Und tschüs. 
 
Philipp 
Aber Paula, 
Paula! 
 

 :مجری
همانطور که شما هم شنيديد، انبوه مردمی که برای تماشای کوسه به اسکله آمده 

توانند خود را  دهند و خبرنگاران ما نمی  و پاوال اجازه عبور نمیبودند، به فيليپ
  .به نزديکی آب برسانند

  .خواهد ابتدا فيليپ مودبانه اجازه عبور می
 
Philipp 
Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? 
 

 :مجری
و حتی بيان اين موضوع که او و پاوال هر دو خبرنگار هستند نيز کمکی به 

  .کند آنان نمی
 
Philipp 
Wir sind Reporter, von Radio D. 
 

 :مجری
در . های مختلفی وجود دارد همان گونه که پيش از اين گفته شد، در آلمان لهجه
گويد  و آنگاه که فيليپ می. کنند هامبورگ مردم به لهجه هامبورگی صحبت می

او را که او خبرنگار است، فردی از انبوه جمعيت، با همان لهجه هامبورگی 
گويد که خبرنگار بودن البته که چيز جالبی  اين فرد به طنز می. اندازد دست می

اند و همين برای گزارش دادن  است، اما دو خبرنگار ديگر پيش از شما رسيده
  .کند کفايت می

 
Passant 1 
Reporter? Ist ja man sehr interessant, nich.  
Da vorne sind schon zwei. Das ist genug. 
 

 :مجری
گويد، سر جای خود  و شخص دومی که او هم به لهجه هامبورگی سخن می

 من:"گويد او می. ايستاده است و بهيچوجه حاضر نيست خودش را کنار بکشد
خواهد اول خودش کوسه   میاو." تواند جلو بزند ايستم و هيچکس نمی اينجا می
  .را ببيند

 
Passant 2 
Nö, Mann; hier steh ich und hier kommt niemand 
vorbei; erst mal will ich den Hai sehen. 
 

 :مجری
ای توانسته خود را به بندر هامبورگ  فيليپ نسبت به اين موضوع که کوسه

  .کند برساند، ابراز ترديد می
 
Philipp 
Sag mal, Paula, glaubst du das? 
Ein Hai im Hamburger Hafen? 
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 :مجری

  ".همه چيز ممکن است:"گويد و پاوال در پاسخ می
 
Paula 
Alles ist möglich. 
 

 :مجری
گيرند و  اند، فاصله می پاوال و فيليپ از انبوه مردمی که در اسکله جمع شده

کوشند تا با پرس و جو کردن اطالعات بيشتری پيرامون اين موضوع  می
  .گردآورند

  .بهره گيريمو اين فرصت خوبی است که ما نيز از توضيحات آقای پروفسور 
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

 :پروفسور
واسطه  ما در برنامه امروز به افعالی خواهيم پرداخت که همراه با مفعول بی

  .آيند و به تغيير حروف تعريف در چنين حالتی توجه خواهيم نمود می
 

 :مجری
 است که تغيير مذکرواسطه، اين تنها حرف تعريف   ارتباط با يک مفعول بیدر
  .کند می

 
 :پروفسور

و اين خوب است که تنها حرف تعريف مذکر در اين حالت . کامال صحيح است
به اين دو جمله گوش کنيد که در هر دوی آنها يک اسم مذکر . کند تغيير می
 در حالت همراهی DERذکر يعنی و ببينيد که حرف تعريف اسم م. وجود دارد

  کند؟ واسطه چه تغييری می با يک مفعول بی
 
Sprecherin 
Da ist der Hai. 
 
Sprecher 
Siehst du den Hai? 
 

 :مجری
واسطه مثال  همانگونه که شنيديد حرف تعريف مذکر در همراهی با مفعول بی

  .شود  میDEN يعنی ديدن، تبديل به SEHENای با فعل   در جمله
 
Sprecher 
Siehst du den Hai? 
 

 :پروفسور
به اين دو مثال . کند و همچنين حرف تعريف نامعين نيز در اين حالت تغيير می

توجه کنيد که در هر دوی آنها يک اسم مذکر وجود دارد و ببينيد که حرف 
  کند؟ واسطه چه تغييری می  در حالت همراهی با مفعول بیEINتعريف نامعين 
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Sprecher 
Das ist ein Hai. 
 
Sprecherin 
In Hamburg gibt es einen Hai. 
 

 :مجری
 در همراهی با يک مفعول EINدر اين حالت نيز حرف تعريف نامعين و مذکر 

  شود،  میEINENتبديل به واسطه  بی
  ". وجود دارد" به معنی GIBT ES ای با فعل مثال در جمله

 
Sprecherin 
In Hamburg gibt es einen Hai. 
 

 :پروفسور
 نيز هرگاه پيش از يک اسم مذکر بيايد مطابق همين قاعده KEINو کلمه نفی 
  .شود صرف می

 
Sprecher 
Gibt es hier einen Ventilator? 
 
Sprecherin 
Gibt es hier keinen Ventilator? 
 

 :پروفسور
واسطه از  بدين ترتيب حروف تعريف مذکر در حالت همراهی با يک مفعول بی

به هر سه شکل . آيد قابل تشخيص هستند   که در پايان آنها می’n‚حرف طريق 
  :واسطه گوش کنيد حرف تعريف مذکر در حالت همراهی با مفعول بی

 
Sprecher 
den – einen – keinen 
 

 :پروفسور
  .حال يکبار ديگر به اين سه مثال گوش کنيد

 
Passant 2 
Erst mal will ich den Hai sehen. 
 
Philipp 
Auf nach Hamburg. Da gibt es Wasser ... 
 
Ayhan 
.. und einen Hai. 
 
Philipp 
Gibt es hier denn keinen Ventilator? 
 

 :مجری
و حال شما شنوندگان عزيز يکبار ديگر . بله، با سپاس از شما، آقای پروفسور

  .  مربوط به اسكله بندر هامبورگ را خواهيد شنيد صحنه
 
Philipp 
Sag mal, Paula, glaubst du das? 
Ein Hai im Hamburger Hafen? 
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Paula 
Alles ist möglich. 
 
Philipp 
Hey, sieh mal, da vorne, all die Menschen ... 
 
Passant 1 
Siehst du was? 
 
Passant 2 
Nö, nur Menschen. 
 
Passant 1 
Keinen Hai? 
Mann, siehst du den Hai? 
 
junges Mädchen 
Da, da – der Hai, der Hai. 
 
Philipp 
Entschuldigung, dürfen wir mal vorbei? Wir sind Re-
porter, von Radio D. 
 
Passant 1 
Reporter? Ist ja man sehr interessant, nich.  
Da vorne sind schon zwei. Das ist genug. 
 
Passant 2 
Nö, Mann; hier steh ich und hier kommt niemand 
vorbei; erst mal will ich den Hai sehen. 
 
Paula 
Komm Philipp.  
 
Und tschüs. 
 
Philipp 
Aber Paula, 
Paula! 
 

 :مجری
  .در برنامه بعد، پاوال و فيليپ موفق به يک کشف عجيب خواهند شد

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


