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   لودويگ ون بتهوون-درس سی و ششم
 

ون سرود رسمی   " سرود شادی" سالگی آهنگ ٢٢لودويگ ون بتهوون در   رد و اکن دا ک انی پي ه شهرت جه را ساخت ک
  ٠ ميبرد١٨ يک نمايشنامه شنيداری، شنوندگان را مستقيم از خانه بتهوون به حال و هوای قرن ٠اتحاديه اروپا است

 
وون از معرو ن است لودويگ ون بته هر ب دان ش رين فرزن روف  ٠فت مفونی مع دايش س اره پي پ در ب اوال و فيلي وون و ٩ پ  بته

ه می                            شنامه صوتی اراي ی از دست دادن شنوايی اش، يک نماي ن آهنگساز معروف، يعن دگی اي دير در زن بزرگترين ضربه تق
   ٠دهند

  
اره              ه شده را دوب ر است مطلب گفت شود، بهت رد  اگر کسی مطلبی را خوب متوجه ن اره  جمالت     ٠تکرار ک سور در ب ای پروف آق

   ٠ ساخته می شوند، توضيح می دهد)dass ( "که"خطابی غير مستقيم که با حرف ربط 
 
 
Manuskript der Folge 36 
 

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

در برنامه امروز برآنيم شما . کنم  دعوت میDراديو برنامه آموزش زبان آلمانی 
" اصلی"را به سفری کوتاه به گذشته ببريم، به آن زمانی که لودويگ فان بتهوون 

 .کرد زندگی می
ای هستيم که بتهوون در آن متولد شده است، در  ما در خانه.  است١٧٩٢سال 

 ساله است و حال ٢٢لودويگ فان بتهوون، در اين زمان آهنگسازی. اتاقی کوچک
  . وب يکی از اشعار فريدريش شيلر شده استمجذ

  .به اين صحنه گوش کنيد
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... das Hörspiel. 
 

 :مجری
 .توجه کنيد، بتهوون مايل به انجام چه کاری است
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Szene 1: bei Beethoven zu Hause 
 
Beethoven 
An die Freude. An die Freude  
Freude – schöner Götterfunken, 
Freude 
 
hm hm hm hm hm hm hm hm 
Freude schöner Götterfunken 
hm hm hm hm hm hm hm  
Tochter aus Elysium 
 
Freude schöner Götterfunken 
Tochter aus Elysium 
 
Alle Menschen  
Alle Menschen werden Brüder 
 
Ja, das ist schön. 
 
Alle Menschen werden Brüder 
Hm hm hm hm hm hm hm hm  
Ja, das ist schön. 
 
Vater von Beethoven 
Das klang schön, Louis – eine neue Komposition? 
 
Beethoven 
Ja, Vater; ich habe ein Gedicht von Schiller gelesen, das 
ist wirklich wunderbar. Dazu will ich ein Lied komponie-
ren. 
 

 :مجری
 LOUISپدر بتهوون که پسرش را . کند  جديد کار میآهنگبتهوون روی يک 

)„s“آشکارا پدر . شنود نامد، نوای آهنگ پسرش را می می) شود  آن تلفظ نمی
پرسد، که آيا اين آهنگ  ن رو میشناسد و از اي ملودی اين آهنگ را هنوز نمی

 . استجديدی
 
Vater von Beethoven 
Das klang schön, Louis – eine neue Komposition? 
 

 :مجری
ای   يعنی ترانهLIEDاو بر آن است  که آهنگی برای يک . کند بتهوون تاييد می

 . ای بر اساس شعری از شيلر بسازد، ترانه
 
Beethoven, 
Ja, Vater; ich habe ein Gedicht von Schiller gelesen, das 
ist wirklich wunderbar. Dazu will ich ein Lied komponie-
ren. 
 

 :مجری
 . نام دارد" برای شادمانی"خواند  شعری را که بتهوون مدخل آن را می
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Beethoven  
An die Freude. An die Freude. 
 
Freude schöner Götterfunken 
Freude 
 

 :مجری
 نوشته ١٧٨۵شيلر اين شعر را در سال . اين شعری است از فريدريش شيلر

به شکرانه آن که بتهوون روی اين شعر آهنگ ساخته است، اين شعر تا . است
ملودی اين آهنگ در سال . ای آشناست همين امروز نيز در سراسر جهان قطعه

 . به عنوان سرود ملی اروپا برگزيده شد١٩٨۶
" ها برادری همه انسان"، شايد اين بند از اين شعر که در آن از داند و چه کسی می

  رود، همچون تصوری آرمانی، امروز نيز از اعتبار برخوردار باشد؟ سخن می
 
Beethoven 
Alle Menschen werden Brüder. 
 

 :مجری
کشد تا ساختن آهنگ برای اين شعر شکل نهايی موسيقيايی   سال طول می٣٠اما 

 . پايانی سنفونی نهم بتهوون بيابدخود را در بخش
شود که به ويژه برای يک نوازنده و  ولى پيش از آن بتهوون متوجه موضوعی می

و اينکه اين موضوع چيست را شما در . آهنگساز موضوعی وحشتناک است
 بر ١٨٠٢اين صحنه به ده سال بعد، يعنی سال . صحنه بعد متوجه خواهيد شد

برد، جايی که شاگردی  ی در نزديکی وين به سر میبتهوون در روستاي. گردد می
به آهنگ توجه کنيد و به کلماتی که اين مرد جوان . آيد برای مالقات او می

  .گويد و همچنين به واکنش بتهوون می
 
Szene 2: auf dem Land (Heiligenstadt) 
 
Beethoven  
Lieber Franz,  
 
Willkommen! 
Schön, dass Sie mich besuchen. 
 
Junger Mann 
Guten Tag, Herr Beethoven.  
Wie geht es Ihnen? 
 
Beethoven 
Ach! 
Kommen Sie! Wollen wir zuerst ein wenig spazieren 
gehen? 
 
Junger Mann 
Aber gern. 
 
Spielt er nicht wunderbar? 
 
Er spielt doch wunderbar, meinen Sie nicht auch? 
 
Beethoven sagt nichts. Ob ihm die Musik nicht gefällt?  
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Oder – kann es sein, dass er die Musik gar nicht hört? In 
Wien, ja, in Wien da hat mir doch jemand mal gesagt, 
dass Beethoven in letzter Zeit sehr schlecht hört. 
 
Ach schade, jetzt höre ich nichts mehr. 
 
Beethoven 
Kommen Sie! Gehen wir nach Hause. 
 

 :مجری
 که در طبيعت مشغول قدم زدن بودند، نوای فلوت شبانی به گوش  در حالی

 .کند مرد جوان اين نوای زيبا را تحسين می. رسد می
 
Junger Mann 
Spielt er nicht wunderbar? 
 

 :مجری
دهد، از  ان نمیحال آن که بتهوون، معلم بلند مرتبه او، از خود هيچ واکنشی نش

 .کند اين رو مرد جوان با ترديد بار ديگر پرسش خود را تکرار می
 
Junger Mann 
Er spielt doch wunderbar, meinen Sie nicht auch? 
 

 :مجری
دهد، اين مرد جوان با  و از آنجا که بتهوون بازهم واکنشی از خود نشان نمی

آيد و يا اينكه او اصال  خوشش نمیپرسد که آيا بتهوون از آهنگ  صدايی آهسته می
آورد که کسی در وين به  اين مرد تازه به ياد می. تواند اين موسيقی را بشنود نمی

 .شنود او گفته است که گوش بتهوون اين اواخر سنگين شده و  او خيلی بد می
 
Junger Mann 
In Wien, ja, in Wien da hat mir doch jemand mal gesagt, 
dass Beethoven in letzter Zeit sehr schlecht hört. 
 

 :مجری
های متاخر اين مرد جوان دليلی وحشتناک بر صحت  يم که خاطره و حال ما فهميد

آموزگار او، يعنی بتهوون که در آن زمان نيز . ای است که شنيده بوديم شايعه
ن اي. دهد فردی سرشناس و معروف است، رفته رفته شنوايی خود را از دست می

شنود،  دهد که هيچ صدايى نمی مرد جوان از سر همدردی به بتهوون اطمينان می
 . شنيده است حال آنکه او نوای فلوت شبان را کماکان می

 
Junger Mann 
Ach schade, jetzt höre ich nichts mehr. 
 

 :مجری
او : دهد و در اين لحظه است که بتهوون با لحنی پرخاشگرانه واکنش نشان می

 . مايل است که به خانه بازگردد
 
Beethoven 
Kommen Sie! Gehen wir nach Hause. 
 

 :مجری
پرسيد بتهوون در آن هنگام و پس از بروز اين بيماری  شايد شما از خودتان می

شود، چه حال و روزی داشته است؟ اين  تدريجی، بيماری که هر دم شديدتر می
 سال پيش از مرگ خويش، کامال شنوايی ٨شود که بتهوون  بيماری باعث آن می
 .خود را از دست بدهد
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اين نامه همان وصيتنامه . نويسد ای به برادران خود می بتهوون در همان سال نامه
ز خفت و در اين نامه او ا. شود ای که هيچگاه ارسال نمی اوست، وصيتنامه

 .گويد خواری ناشی از ماجرای نوای فلوت آن شبان می
کند که رفتار خود را که برخی به خطا، رفتاری  و بتهوون در اين نامه تالش می

معروف " وصيتنامه"ای از اين  تنها به چند جمله. اند، توضيح دهد خصمانه دانسته
  .گوش دهيم

يگران برای  ارزيابی خود از وی  به کلمه کليدی توجه کنيد که به گمان بتهوون د
 MENSCHENFEINDLICHاين کلمه کليدی مترادف  کلمه . برند به کار می

  .يعنی دشمن مردم است
 
Szene 3: Testamentauszüge 
 
Beethoven 
Oh, ihr Menschen, ihr haltet mich für misanthropisch. Ihr 
tut mir Unrecht – ich bin nicht menschenfeindlich. 
 
Ich, mit lebhaftem Temperament geboren, musste ein-
sam leben. 
 
Ich kann den Menschen nicht sagen: Sprecht lauter! 
Schreit! Ich bin taub. Oh, ich kann es nicht. 
 

 :مجری
 شديد؟ بتهوون بر اين باور بود که misanthropischآيا متوجه کلمه کليدی 
دانند، اما آنان با اين ارزيابی خود به  مردم و مردم گريز میديگران او را دشمن 

 .کنند انصافی می او بی
 
Beethoven 
Oh, ihr Menschen, ihr haltet mich für misanthropisch. Ihr 
tut mir Unrecht – ich bin nicht menschenfeindlich. 
 

 :مجری
بايست  و حال آنکه میبتهوون کسی است که با شور و نشاط به دنيا آمده است 

در تنهايی بگذراند، و اين تضاد باعث ترديد و يعنی  EINSAMزندگی خود را 
 .شود سرگردانی او می

 
Beethoven 
Ich, mit lebhaftem Temperament geboren, musste ein-
sam leben. 
 

 :مجری
برای ما شايد خيلی دشوار قابل تصور باشد که بتهوون موضوع بيماری 

او، اين . ده ناشنوايی خود را تنها برای دو دوستش بازگو کرده استرون پيش
توانسته از ديگران خواهش کند که بلندتر سخن بگويند يا اين  آهنگساز برجسته نمی

 . يعنی کر استTAUBکه فرياد بکشند، چون او 
 
Beethoven 
Ich kann den Menschen nicht sagen: Sprecht lauter! 
Schreit! Ich bin taub. Oh, ich kann es nicht. 
 

 :مجری
بايست تنها پس از مرگ او  بنا بر در خواست خود بتهوون پزشک معالجش می

 .اش بنويسد و اين وصيتنامه را منتشر کند درباره بيماری
شنويد،  ای را که می موزيک متن صحنه. باورناکردنی است، اما حقيقت دارد

و قطعات بسيار . بحرانی ساخته استای است که بتهوون در اين سال  قطعه
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اما حال زمان آن رسيده که به . بايست پس از آن ساخته شوند ديگری نيز می
  . سخنان پروفسورمان گوش دهيم

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

 :پروفسور
ل زمان آن رسيده است که من توضيحاتی پيرامون بله، شنوندگان گرامی، حا

 .ساختار جمالت پيرو به شما بدهم
 

 :مجری
شوند، به   شروع میDASSمنظور شما آن دسته از جمالت پيرو است که با 

 .ای که شما بيان کرديد عنوان نمونه همين جمله
 

 :پروفسور
 .به اين مثال توجه کنيد. دقيقا

 
Sprecher 
Er hat gesagt, dass Beethoven schlecht hört. 
 

 :پروفسور
شوند اين است که چيزی پيرامون  شروع میDASS نقش جمالت پيرو که با 

 .کنند جمله پايه بيان می
 
Sprecher 
Er hat gesagt, dass Beethoven schlecht hört. 
 
Sprecherin 
Beethoven hört schlecht. 
 

 :مجری
 .آيد خر جمله میو همچون همه جمالت پيرو، فعل در آ

 
Sprecher 
Kann es sein, dass er die Musik nicht hört? 
 

 :پروفسور
شوند،   ساخته میDASSاين دسته از جمالت پيرو که با حرف ربط . بله، البته

آيند که با   يا جمالتی میHÖREN, SAGEN, WISSENبعد از افعالی نظير
ES ISTتوان از جمله پايه       میکه در اين حالت. شوند  و يک صفت شروع می

„Es ist ...“صرفنظر کرد  . 
 
Sprecher 
Es ist schön, dass Sie mich besuchen. 
 
Beethoven  
Willkommen! 
Schön, dass Sie mich besuchen. 
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 :مجری
 .بله، با سپاس از شما آقای پروفسور

مانی را برايتان هايی که فهم زبان آل   شنودگان گرامى در برنامه بعد شما با روش
  .کنند، آشنا خواهيم آرد تر می آسان

 
Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Und tschüs.  
 

  بود، تهيه شده توسط  انستيتو Dآنچه شنيديد سرى دوم آموزش زبان آلمانی  راديو 
 گوته و راديو دويچه وله

 
Herrad Meese  

 
 


