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 با قطار ) Jena( سفر به شهر ينا - درس سی و هشتم
 

بايد با قطار به محل ماموريت بعدی خود عازم     " د" به همين دليل اين دو خبر نگار راديو  ٠اتومبيل فيليپ خراب است   : تيزر
 ٠ يک مورد درست و حسابی برای پاوال و فيليپ٠ آنجا مسايل عجيبی رخ می دهد٠شوند

  
زري در   . ومبيلش را به تعمير گاه برد، ماموريت جديدي يه آنها محول شد      همين آه فيليپ ات   : متن ور لي در ينا فرد نا شناسي با ن

به همين جهت با قطار به محل واقعه مي . فيليپ و پاوال مي خواهند مساله را روشن آنند. جاهاي مختلف خسارت بار مي آورد  
  . روداما بعضي مواقع آارها آن طور آه بايد پيش نمي . روند

  
ي   ل آمك ه بررسي فع ن بخش ب سور در اي اي پروف ستن"آق ودن، باي ي آن را در جمالت )sollen(" بهترب ردازد و معن ي پ  م

  .سوالي و خبري توضيح مي دهد
 
Manuskript der Folge 38 

 
 :مجری

شما را به شنيدن سی و هشتمين بخش از سری . شنوندگان گرامی، درود بر شما
شايد هنوز به ياد داريد که . کنم  دعوت میDراديو مانی برنامه آموزش زبان آل

و از اين رو، ماشين وی اغلب احتياج . ماشين فيليپ، ماشينی کهنه و فرسوده است
وگوی بين فيليپ و تعميرکار ماشين در  گفت. به تعمير دارد، مثل همين امروز

 چه چيز به صداهای ماشين گوش کنيد و حدس بزنيد که. شنويم ا میرتعميرگاه 
 .بايست تعمير شود ماشين فيليپ می

 
Szene 1: In der Autowerkstatt 
 
Junge Fußgängerin 
Hey, Mann! Dein Auspuff ist kaputt. 
 
Mechaniker 
Schönen Tag auch. 
Na, da ist wohl ein neuer Auspuff fällig! 
 
Philipp 
Ja, leider. Und deshalb bin ich hier. 
 
Mechaniker 
Und der Scheibenwischer ist auch nicht mehr in Ord-
nung. 
Und hier, der Spiegel – na ja, das Auto ist nicht mehr 
das jüngste ... 
 
Philipp 
Aber wenigstens die Batterie ist neu. 
Können Sie den Auspuff noch heute reparieren? 
 
Mechaniker 
Heute noch?? Ich glaube, das geht nicht. Ich muss den 
Auspuff erst genau prüfen und dann die Teile bestellen. 
Bitte gehen Sie doch ins Büro – das ist da vorne gleich 
rechts. Meine Frau soll Ihnen einen Termin geben. 
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Philipp 
Und – wie teuer ist das Ganze? 
 
Mechaniker 
Das kommt darauf an. 
Also ungefähr ... einen Moment bitte. 
 
100 der Auspuff, Arbeitszeit zwei Stunden, macht 110 
Euro 
 
also circa 200 Euro 
 
der Spiegel ca. ... 
 
Philipp  
Oh je! 200 Euro! 
 
Mechaniker 
Dann soll ich wohl nur den Auspuff machen? 
 
Philipp 
Ja, nur den Auspuff. 
 

 :مجری
لوله  يعنی AUSPUFFترديد از صدای بلند ماشين متوجه شديد که  شما بی
لوله اگزوز ماشين چنان . بايست تعمير شود  ماشين فيليپ خراب است و میاگزوز

انگيزد و او نيز در مسير  کند که عصبانيت زنی را بر می ترق و توروقی می
 . شود ن را به او يادآور میفيليپ به سوی تعميرگاه خراب بودن لوله اگزوز ماشي

 
Junge Fußgängerin 
Hey, Mann! Dein Auspuff ist kaputt. 
 

 :مجری
شود، تعميرکار نيز فورا متوجه  و همين که فيليپ وارد محوطه تعميرگاه می

 . است، يعنی الزم و ضروری استFÄLLIGشود که لوله اگزوز جديدی  می
 
Mechaniker 
Schönen Tag auch. 
Na, da ist wohl ein neuer Auspuff fällig! 
 

 :مجری
ماشين فيليپ يکی، دو ايراد ديگر نيز دارد که از نگاه کارشناسانه تعميرکار به 

، SCHEIBENWISCHERآيا شما توانستيد حدس بزنيد که : ماند دور نمی
 .کند يعنی برف پاک کن ماشين فيليپ نيز خراب است؟ تعميرکار آن را امتحان می

 
Mechaniker 
Und der Scheibenwischer ist auch nicht mehr in Ord-
nung. 
 

 :مجری
رسد که کامال سالم باشد،   يعنی آيينه ماشين فيليپ نيز به نظر نمیSPIEGELو 

کند که  گويد و تنها به گفتن اين جمله بسنده می اما تعميرکار در اين باره چيزی نمی
 ...ماشينی نو نيستماشين فيليپ کهنه و فرسوده است و ديگر 
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Mechaniker 
Und hier, der Spiegel – na ja, das Auto ist nicht mehr 
das jüngste ... 
 

 :مجری
کند  او به اين نکته اشاره می. فيليپ هيچ مايل به شنيدن اشکاالت ماشين خود نيست

است فيليپ مايل است بداند که آيا تعميرکار قادر . که دستکم باتری ماشين نو است
 . لوله اگزوز ماشين را همان روز تعمير کند

 
Philipp 
Aber wenigstens die Batterie ist neu. 
Können Sie den Auspuff noch heute reparieren? 
 

 :مجری
بايست قطعات  و بديهی است که چنين چيزی ممکن نيست، چون تعميرکار ابتدا می

کدام قطعات خرابند و آنگاه بايد وی لوله اگزوز را امتحان کند تا متوجه شود که 
 .اين قطعات را سفارش دهد

 
Mechaniker 
Ich muss den Auspuff erst genau prüfen und dann die 
Teile bestellen. 
 

 :مجری
کند که به دفتر تعميرگاه برود تا همسرش برای  تعميرکار از فيليپ خواهش می
 . تحويل ماشين وقتی تعيين کند

 
Mechaniker 
Bitte gehen Sie doch ins Büro. Meine Frau soll Ihnen 
einen Termin geben. 
 

 :مجری
اما پيش از آن که فيليپ به دفتر برود طبيعی است که مايل است بداند که هزينه 

 .شود ، يعنی هزينه کل تعمير چقدر می"همه چيز با هم"
 
Philipp 
Und – wie teuer ist das Ganze? 

 :مجری
بايست ببيند  تواند هزينه تعمير را دقيقا به فيليپ بگويد، چون ابتدا می ار نمیتعميرک

 .که چه قطعاتی از لوله اگزوز خراب هستند
 
Mechaniker 
Das kommt darauf an. 
 

 :مجری
 يعنی به طور تقريبی بهای تعمير را UNGEFÄHRتواند  تعميرکار تنها می
، يعنی بهای CIRCA –PREISرقم اما اين .  يورو است٢٠٠بگويد که معادل 

 .تقريبی است و نه دقيق
 
Mechaniker 
Das kommt darauf an. 
Also ungefähr ... einen Moment bitte. 
100 der Auspuff, Arbeitszeit zwei Stunden, macht 110 
Euro 
also circa 200 Euro 
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 :مجری
بايست لوله اگزوز  ا میشود که او تنه تعميرکار از يکه خوردن فيليپ متوجه می

 . ماشين را تعمير کند
 
Mechaniker 
Dann soll ich wohl nur den Auspuff machen?  
 

  :مجری
کند و کمابيش با دلخوری به سوی دفتر راديو  فيليپ اين موضوع را تاييد می

اما . شتابد، يعنی همان جايی که يک ماموريت جديد در انتظار او و پاوالست می
 .اش را خالی کند بايست دلخوری دا میفيليپ ابت

توجه کنيد که فيليپ و پاوال به کدام شهر . به اين صحنه در دفتر راديو گوش کنيد
بايد بروند، آنجا چه خبر است و چگونه بايد فيليپ و پاوال خود را به اين شهر 

  . برسانند
 
Szene 2: In der Redaktion 
 
Philipp 
Morgen. 
 
Jan 
Morgen. 
 
Paula 
Guten Morgen Philipp. 
Schlecht gelaunt? 
 
Philipp 
Nein, überhaupt nicht.  
Ich brauche einen neuen Auspuff. 
 
Paula 
Du?? 
 
Philipp 
Haha! Nein, natürlich mein Auto –  
und wisst ihr, was das kostet? 
 
Jan 
In Berlin oder auf dem Land? 
 
Philipp 
In Berlin natürlich.  
200 Euro.  
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Laserterror in Jena 
 
Paula 
Das klingt gefährlich, da müssen wir sofort losfahren! 
 
Philipp 
Und wie sollen wir nach Jena kommen? Mein Auto ist 
noch in der Werkstatt. 
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Jan 
Nehmt doch mein Auto! 
 
Philipp 
Na toll. Da kommen wir nie in Jena an. 
 
Paula 
Leute, es gibt Autos und es gibt Züge. Compu, suchst du 
bitte die Verbindungen nach Jena raus? 
 
Compu 
Abfahrt 12 Uhr 18. 
Soll ich gleich die Fahrkarten bestellen? 
 
Philipp 
Keine Zeit, die kaufen wir im Zug. 
 
Tschüüüs! 
 
Jan  
Tschüüs. 
 

 :مجری
ينا تقريبا در وسط آلمان، در .  بروندJENAبايست به شهر  فيليپ و پاوال می

ای که  ايالت تورينگين واقع است، مرکز پيشين فرهنگی آلمان است، منطقه
 .شود نخبگانش تنها به شيلر و گوته محدود نمی

گردد، بلکه موضوع بر سر  اما موضوع برنامه امروز ما به اين دو شاعر بر نمی
به کومپو و اعالم ماموريت آنها يک بار ديگر .  در شهر ينا استترور ليزری
  .گوش کنيد

 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Laserterror in Jena 
 

 :مجری
 از همين رو پاوال نيز معتقد -رسد  ليزری موضوع خطرناکی به نظر میترور

 . بايست بالدرنگ حرآت آنند است که آنها می
 
Paula 
Das klingt gefährlich, da müssen wir sofort losfahren! 
 

 :مجری
تواند تصوری از اين  و از آنجا که ماشين فيليپ هنوز در تعميرگاه است، او نمی

 .موضوع داشته باشد که چگونه آنها بايد به ينا بروند
 
Philipp 
Und wie sollen wir nach Jena kommen? Mein Auto ist 
noch in der Werkstatt. 
 

 :مجری
و . توانند با ماشين او به ينا بروند کند که به جای ماشين فيليپ می يان پيشنهاد می

تر است، فيليپ لبخند تمسخرآميزى  از آنجا که ماشين يان از ماشين فيليپ هم کهنه
 . گويد که با اين ماشين آنها هرگز به ينا نخواهند رسيد زند ومی می
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Jan 
Nehmt doch mein Auto! 
 
Philipp 
Na toll. Da kommen wir nie in Jena an. 
 

 :مجری
و او از .  هم وجود داردقطارشود که امکان استفاده از  پاوال به آنها يادآور می

 .خواهد درباره ساعت حرکت قطار تحقيق کند کومپو می
 
Paula 
Leute, es gibt Autos und es gibt Züge. Compu, suchst du 
bitte die Verbindungen nach Jena raus? 
 

 :مجری
 .کند  دقيقه حرکت می١٨ و ١٢يابد که ساعت  کومپو قطاری را می

 
Compu 
Abfahrt 12 Uhr 18. 
 

 :مجری
خواهند که از سفارش  و از آنجا که فرصت زيادی باقی نيست، از کومپو می

 .  قطار بليت بخرندفيليپ و پاوال تصميم دارند در خود. آنالين بليت خودداری کند
 
Compu 
Soll ich gleich die Fahrkarten bestellen? 
 
Philipp 
Keine Zeit, die kaufen wir im Zug. 
 

 :مجری
گردند  رسانند و دنبال سکويی می فيليپ و پاوال شتابان خود را به ايستگاه قطار می

شتاب آن دو چرا عجله و : به اين صحنه گوش کنيد. کند که قطار از آن حرکت می
 مورد بوده است؟ بی

 
Szene 3: Am Bahnhof Zoo 
 
Paula 
Hier: Gleis 2. 
 
Philipp 
Und wo bleibt der Zug? Der fährt doch um 12 Uhr 18, 
oder? 
 
Lautsprecherdurchsage 
Achtung eine Durchsage für Gleis 2: 
Der ICE nach Jena über Magdeburg, Halle, Großhering, 
planmäßige Abfahrt 12 Uhr 18, hat voraussichtlich 15 
Minuten Verspätung. 
 
Philipp 
Tja, liebe Paula, und du hast gesagt, wir sollen mit dem 
Zug fahren. 
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 :مجری
 يعنی دير را هنوز به خاطر داريد، در چنين حالتی شما SPÄTآيا صفت 

ساخته شده از آن صفت است را  که اسم VERSPÄTUNGتوانستيد کلمه  می
شود، را يک  خبری که از طريق بلندگوی ايستگاه قطار پخش می. تشخيص دهيد

 . بار ديگر بشنويد
 
Lautsprecherdurchsage 
Achtung eine Durchsage für Gleis 2: 
Der ICE nach Jena über Magdeburg, Halle, Großhering, 
planmäßige Abfahrt 12 Uhr 18, hat voraussichtlich 15 
Minuten Verspätung. 
 

 :مجری
 دقيقه تاخير ١۵قطاری که قرار است پاوال و فيليپ را به ينا برساند، احتماال 

اما از آنجا که کومپو قطاری را برای آنها انتخاب کرده که مستقيم به ينا . دارد
. شود ا نمیرود و نيازی به تعويض قطار نيست، اين تاخير موجب دلخوری آنه می

بهای بليت در خود قطار . حال آنها حتی فرصت دارند که در ايستگاه بليت بخرند
خرند يا نه را من  اما اين که آيا آنها در ايستگاه بليت می. تر است اندکی گران

 .رسد دانم، چون پروفسور ما مثل هميشه سر وقت از راه می نمی
 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula  
... Gespräch über Sprache. 
 

 :پروفسور
 .شناس باشد بايست طبيعتا وقت بله، شنوندگان گرامی، يک پروفسور می

 
 :مجری

 ولى آيا اين يک توصيه بود يا حتی يک درخواست؟
 

 :پروفسور
موضوع بر سر فعل کمکی : به هر حال اين موضوع برنامه امروز ماست

SOLLEN  است که در زبان آلمانی از طريق آن فردی به فرد ديگری توصيه
فيليپ مثال . کند کاری را انجام دهد کند يا از او درخواست می انجام چيزی را می

 . گويد که پاوال توصيه کرده با قطار به ينا بروند می
 
Sprecherin 
sollen 
 
Sprecher 
Du hast gesagt, wir sollen mit dem Zug fahren. 
 

 :مجری
 .خواهد که برای فيليپ وقت تعيين کند تعميرکار از همسرش می

 
Sprecher 
Meine Frau soll Ihnen einen Termin geben. 
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 :پروفسور
شويم که تعميرکار با اين جمله يک تقاضای  اگر دقيق تر نگاه کنيم متوجه می

 :کند مضاعف می
جوع کند و از همسر خود خواهد که به همسر تعميرکار ر او از فيليپ می

  .خواهد که برای فيليپ وقت تعيين کند می
 

 :مجری
پرسشی تواند از   بايد کاری را انجام دهد، میآياو هرگاه کسی بخواهد بداند که 

 .شود  ساخته میSOLLENاستفاده کند که با فعل 
 

 :پروفسور
فارش بايست بليت س پرسد آيا او می به پرسش کومپو که می. همين طور اسست

 .بدهد يا خير، گوش کنيد
 
Sprecher 
Soll ich die Fahrkarten bestellen? 
 

 :مجری
 .با سپاس از شما آقای پروفسور

سفر فيليپ و پاوال خواهيم شد و نگاهی خواهيم داشت به  در برنامه بعد هم
 .موضوع ترور ليزری در شهر ينا

 
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  

 


