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  در دفتر تحريريه-درس بيست و هفتم 
 

اند، اين فرصت را دارند که با اعضای دفتر تحريريه و هرج و  پيوسته" د"آن دسته از شنوندگانی که ازبخش دوم به راديو 
  ٠مرج معمول آنجا آشنا شوند

 
سيار شلوغ است   " د"دفتر تحريريه راديو   وزفين نظافتچی، اوي     : ب اوال، ي و     گزارشگران فيليپ و پ امپيوتر کومپ د و ک ای جغ اللي

رده است،                   . کنند  شان، آيهان، دريافت می     ايميلی از همکار قديمی    درش ترک ک ه قصد مراقبت از پ از وقتی که آيهان برلين را ب
  ٠پاوال دچار افسردگی شده و برعکس او فيليپ ظاهرا حسابی سرحال است

   
ن         واالت ش رای س نوايی ب وش ش شه گ ه همي سور، ک ای پروف ه      و آق ن مجموع ش دوم اي ن در بخ ازه واردي ه ت وندگان دارد، ب

   ٠دهد های مهمی را برای درک مطلب ارائه می راهنمايی
 

 
Manuskript der Folge 27 
 

 :مجری
های  شما را به شنيدن سری دوم از برنامه. شنوندگان گرامی، درود بر شما

فتمين بخش از ما امروز بيست و ه. کنم  دعوت میDآموزش زبان آلمانی راديو 
های اين برنامه  بسياری از شنوندگان با شخصيت. ها را خواهيم شنيد اين برنامه

اما شايد در ميان شنوندگان ما کسانی هم باشند که تازه با اين . آموزشی آشنا هستند
های اصلی اين  به همين دليل تصميم گرفتيم، شخصيت. شوند برنامه آشنا می

 .معرفی کنيمها را يک بار ديگر  برنامه
  

ماجراهای اين برنامه آموزش زبان : کنيم با اين توضيح کوتاه برنامه را شروع می
توجه . دهند که مرکزش در شهر برلين است  می  رویDآلمانی در دفتر راديو  

  .بفرماييد
 

  
Philipp  
... Radio D in Berlin. 
 

 :مجری
گذرد،   چه میDدفتر راديو من تا حدودی کنجکاو هستم ببينم که در اين لحظه در 

ای غيرمنتظره به  يعنی پس از اين که يکی از همکاران راديو به نام آيهان به گونه
توجه کنيد هم اينک چه کسانی در . به اولين صحنه گوش کنيد. کار خود خاتمه داد

وگو  دفتر راديو حضور دارند، حال و هوای حاکم بر اين فرستنده کدام است و گفت
  .موضوعی استبر سر چه 

 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Philipp 
Guten Morgen, Paula. 
 
Paula  
Hallo, Philipp. 
 
Philipp 
Paula, was ist denn mit dir los? 
Bist du etwa melancholisch? 
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Paula 
Ach, es ist so leer hier ohne Ayhan. Weg ist er ... 
 
... nur noch der Stuhl von Ayhan ist da. 
 
Philipp  
Ich kann ja den Stuhl von Ayhan nehmen! 
 
Paula  
Philipp, nein!! Das machst du nicht! 
 
Eulalia 
Der Stuhl gehört jetzt mir! 
Ayhan hat mir meinen Namen gegeben. Er hat zu mir 
gesagt: „Eulalia, deine Stimme ist schön.“ 
 
Compu 
Was machst du denn da?! Das ist ein Stuhl und kein 
Bett. Willst du etwa schlafen? 
 

 :مجری
 يعنی پاوال و فيليپ را ،Dشما ابتدا در دفتر راديو صدای دو خبرنگار راديو 

رسد که پاوال از رفتن آيهان اندکی غمگين است، اما در مقابل  به نظر می. شنيديد
وگو هم بر سر يک  و موضوع گفت. رسد فيليپ کامال سر حال به نظر می

STUHLيعنی صندلی است .  
به باور پاوال، دفتر راديو بدون .  در دفتر راديو غمگين استپاوال  از نبود آيهان

اين تنها صندلی قيژ قيژ کنان آيهان است که از او به . رسد آيهان خالی به نظر می
  . يادگار باقی مانده است

  
 

 
Paula 
Ach, es ist so leer hier ohne Ayhan. Weg ist er,  
 
... nur noch der Stuhl von Ayhan ist da. 
 

 :مجری
و حاال درست همين ! صدای قيژ قيژ اين صندلی در گذشته چقدر آزار دهنده بود

آميز فيليپ که گفته  صندلی چه اهميتی يافته است؟ و آنهم به خاطر اين ايده تحريک
  .تواند روی اين صندلی بنشيند  میاواست 

 
Philipp  
Ich kann ja den Stuhl von Ayhan nehmen! 
 

 :مجری
رو  البته اين موضوع را به شوخی گفته بود، اما با واکنش تند پاوال روبهفيليپ 

  .شد
اما فرد ديگری هم در دفتر راديو وجود دارد که مدعی مالکيت اين صندلی 

و اين فرد همان گونه که شايد شما هم از صدای بال زدنش متوجه شديد، . شود می
  . استتر گفته باشيم، يک جغد يک پرنده است، و اگر دقيق

 
Eulalia  
Der Stuhl gehört jetzt mir! 
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 :مجری
اين آيهان بود که اين جغد . و اين جغد نيز مناسباتی گرم و صميمی با آيهان داشت

و از آن گذشته در زبان يونانی . ناميده بود، چون نامی زيبا بود" اويالليا"را 
  ".صدای زيباست"اويالليا به معنی 

Eulalia 
Ayhan hat mir meinen Namen gegeben. Er hat zu mir 
gesagt: "Eulalia, deine Stimme ist schön.“ 

 :مجری
ما درباره گذشته اويالليا . اويالليا هم البته اين نام را با خشنودی تمام پذيرفته بود

. توانيم به شما بگوييم، اما شايد خود او رازش را برای ما فاش کند چيز زيادی نمی
ه داستان ما راه يافت که پاوال و فيليپ برای تحقيق پيرامون او همان روزی ب

و اويالليا . ای ايالت بايرن، يعنی لودويگ دوم به قصر او رفته بودند پادشاه افسانه
  .از همان موقع در اينجا ماندگار شد
رسد که قصد دارد بر  نشيند و چنين به نظر می اويالليا بر روی صندلی آيهان می

مانند و روزها  ها بيدار می دانيم که جغدها شب می. ی بخوابدروی همين صندل
شود که اين يک صندلی است و نه يک  اما کسی به او يادآور می. خوابند می

  ...تختخواب
 
Compu 
Was machst du denn da?! Das ist ein Stuhl und kein 
Bett. Willst du etwa schlafen? 
 

 :مجری
.  بودDصدای کومپو، کامپيوتر سخنگوی راديو صدايی که هم اينک شنيديد، 

کند، اما امروز اوضاع به گونه  کومپو معموال در اين امور دخالت نمی
کند و  شان کمک می معموال کومپو به فيليپ و پاوال در زمينه تحقيق. ست ديگری

او . مثال همين االن. البته کومپو از همه چيز به بهترين شکلی مطلع و آگاه است
آيهان ی الکترونيکی از سوی  ميل يا نامه-ن کسی است که از رسيدن اینخستي

دهد؟  پاوال از خود چه واکنشی نشان می: به اين صحنه گوش کنيد. شود مطلع می
  .به صداها توجه کنيد

 
Szene 2: In Redaktion 
 
Philipp 
Radio D. Guten Tag. 
 
Ayhan? Nein, der ist nicht da. 
 
Compu 
Nachricht von Ayhan 
Nachricht von Paula  
Von Ayhan? Was schreibt er denn? 
Zeig mal! 
 
Liebe Paula … 
 
Philipp 
Na klar, zuerst kommt Paula. 
 
Paula 
liebe Eulalia, liebe ... 
 
Eulalia 
Lies mal laut vor! 
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Paula 
Also: 
Liebe Paula, liebe Eulalia, liebe Josefine, ... 
 
Josefine 
Ja, hallo, hier bin ich. 
 
Philipp 
Hallo, Josefine. Ist es schon so spät? Willst du schon 
aufräumen? 
Wir haben eine E-Mail von Ayhan. 
 
Josefine 
Und was schreibt er? 
 
Compu 
Was ist denn heute los?! 
Wollt ihr das nun hören oder nicht? 
Paula, lies weiter. 
 
Paula 
Ach, ihr stört ja dauernd. Lest doch selbst! 
 
Josefine 
Was ist denn mit Paula los? 
 

 :مجری
اما از . ميل خود چه نوشته است-پاوال خيلی کنجکاو است بداند که آيهان در ای

دهند، نامه را در آسايش  شوند و به او اجازه نمی آنجا که ديگران مزاحم او می
اما مزاحمت . کند ميل را چاپ کرده و دفتر راديو را ترک می-یبخواند، او اين ا

  .يک بار ديگر اين صحنه را بشنويد. همکاران خشم پاوال را برانگيخته است
 
Paula 
Ach, ihr stört ja dauernd. Lest doch selbst! 
 

 :مجری
فيليپ از اين موضوع که آيهان سعی کرده با پاوال تماس بگيرد، چندان خرسند 

  .نيست
 
Philipp 
Na klar, zuerst kommt Paula. 
 

 :مجری
آيهان نامه را خطاب به همه نوشته و نام همه افراد را يکی پس از ديگری در 

  .نامه قيد کرده است
ه را يک بار ديگر بشنويد اين صحن. اما اسم شخص ديگری هم در نامه آمده است

  .کند و توجه کنيد که فيليپ به اين فرد چگونه سالم می
 
Philipp 
Hallo, Josefine. Ist es schon so spät?  
Willst du schon aufräumen? 
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 :مجری
کسی است که . او فرد دلسوز اين راديوست. کند  سالم میيوزفينفيليپ به 
  ...های خودش را دارد کسی است که ايدهکند و  ها دفتر را تميز می غروب

رسد که کومپو يک خبر جالب دريافت کرده است، از همين رو يک  به نظر می
  .بار ديگر به صحنه گوش کنيم و ببينيم که در دفتر راديو چه خبر است

  شويد که موضوع بر سر چه چيزی است؟ آيا متوجه می
 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Compu  
Nein, das ist sehr komisch. 
 
Josefine 
Was denn? 
 
Compu 
Hör mal: 
Trabbi, Trabbi gegen Porsche. 
 
Josefine 
Wer sagt das? 
 
Compu 
Jan, Jan Becker. Er hat eine E-Mail geschickt.  
 
Trabbi gegen Porsche 
Philipp, ist das interessant für euch? 
 
Philipp 
Da muss ich Paula fragen. 
 
Paula! Paula! 
 

 :مجری
آيا نام اين خودروها را متوجه شديد؟ موضوع بر سر ماشين پورشه  

PORSCHE و ماشين ترابی TRABBIولی در اين لحظه من متوجه .  است
-تر در اين ای و نکته جالب. چيست"  پورشهعليهترابی "شوم که منظور از  نمی

  .JAN BECKER: کسی است به نامفرستنده اين نامه : ميل نام فرستنده آن است
 
Compu 
Jan, Jan Becker. Er hat eine E-Mail geschickt. 
 

 :مجری
اما به راستی او با . کند آشکار است که يان بکر، نقش مهمی در اين ماجرا ايفا می

 چه کار دارد؟ کومپو در اوضاع آشفته امروز فرصت و مجال Dهمکاران راديو 
و من ترديد دارم که فيليپ و . بيشتری پيرامون او بدهديابد، توضيح   آن را نمی

: کند کومپو مدام تکرار می. ميل شده باشند-پاوال نيز متوجه نام فرستنده اين ای
  ".ترابی عليه پورشه"

 
Compu  
Trabbi gegen Porsche 
Philipp, ist das interessant für euch? 
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 :مجری
او خيلی منتظر مانده . به پروفسورمان بسپاريماما حال اجازه بدهيد رشته کالم را 

 است و به هيچ چيز به اندازه سخن Dپروفسور يکی از همکاران تيم راديو . است
  .گفتن و توضيح دادن پيرامون زبان آلمانی عالقه ندارد

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

 :پروفسور
امروز برخالف سخن خانم مجری، تصميم ندارم پيرامون . شنوندگان عزيز، سالم
بلکه قصدم اين است که با دو راهنمايی، فهم زبان آلمانی . زبان آلمانی سخن بگويم
  .تر کنم را برايتان اندکی آسان

 
 :مجری

 کدام شهر در ارتباط با پرسش ابتدای برنامه که مرکز اين برنامه آموزشی در
  .ترديد متوجه شديد  را بیRADIOواقع است، شما کلمه راديو 

 
Sprecher 
Radio –Radio  
 

 :پروفسور
اند، چون اين يک کلمه   شدهRADIOبه باور من هم شنوندگان متوجه کلمه 

کنند يا  شان استفاده می المللی است و شنوندگان ما يا عين آن را در زبان مادری بين
. ان خارجی با اين کلمه آشنا هستند، حتی اگر تلفظ آن تفاوت کنداز طريق يک زب

از اين طريق . تواند در درک موضوع به شما کمک کند توجه به چنين کلماتی می
تر متوجه فضای حاکم بشويد يا موضوعی را در مجموعه آن  توانيد سهل شما می
آيا متوجه .  گيريماجازه دهيد همين روش را در مورد مثال بعدی نيز بکار. بفهميد

  شويد؟ المللی می کلمات بين
 
Sprecherin 
melancholisch – melancholisch 
 
Philipp 
Paula, was ist denn mit dir los? 
Bist du etwa melancholisch? 
 

 :مجری
 يعنی غمگين، پسوندی وجود دارد که MELANCHOLISCHدر مورد صفت 

  . است در زبان آلمانی يکی از پسوندهای صفت
 

 :پروفسور
. المللی است  طور است، اين کلمه در ريشه و اصل خود يک کلمه بين بله، همين

  :رسيم اما حال به راهنمايی دوم می
البته تاکيد بر چنين چيزی در مورد يک برنامه . به سر و صداها هميشه توجه کنيد

است که شما راديويی شايد موضوعيت نداشته باشد، اما مراد ما از اين گفته اين 
اين صداها حاوی اطالعات مهمی درباره موضوع . آگاهانه به صداها توجه کنيد

کند، در را محکم  ميل را چاپ می-مثال همان هنگامی که پاوال متن ای. هستند
  .کند بندد و دفتر راديو را ترک می پشت سر خود می
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Paula 
Ach, ihr stört ja dauernd. Lest doch selbst! 
 

 :مجری
  .با سپاس فراوان از شما آقای پروفسور

امروز . شويم شما شنوندگان عزيز، آم آم ما به پايان برنامه امروز نزديک می
خيلی زياد درباره آيهان صحبت شد، اما پس از خداحافظی ناگهانی او طبيعی است 

ها  از اين حرف! بايست همکارانش اين موضوع را برای خود حل کنند که می
توانم به شما شنوندگان عزيز اطمينان  ام و می ميل آيهان را خوانده-گذشته من ای

  .گذراند بدهم که وی در کنار پدرش در ترکيه اوقات خوشی را می
 TRABBI GEGENپرسد که آيا موضوع   در اين بين فيليپ از پاوال می

PORSCHEپاوال .  يعنی ترابی عليه پورشه برای وی موضوع جالبی است
 دفتر راديو را ترک ،تواند برای انجام کاری کند و از اينکه می میابراز تمايل 

، خواهند بوداينکه فيليپ و پاوال آنجا شاهد چه چيزهايی . کند، بسی خرسند است
  .موضوع برنامه بعدی ماست

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

  بود، تهيه شده توسط  انستيتو Dوم آموزش زبان آلمانی  راديو آنچه شنيديد سرى د
 گوته و راديو دويچه وله

 
Herrad Meese 

 
 
 


