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  "اسير"استاد محمد نسيم 

  2012 اپريل 21       

    

   

  "روسی ــ َدری"شير و شکر 

 صادراتی تجار اموال وارداتی و وربغرض اجرای ام )ش 1337دلو( م1958جنوری  اواخر در

به ادارۀ ، با الغای آن شرکت ول نمايندگی شرکت ترانزيت افغان که بعداً افغانی، بحيث مسؤ
موريت برای اين مأ .اتحاد شوروی موظف گرديدم شھر بندری ترمز ، دربندروالی مسمی شد

 بندر در اموريک ھفته غرض رسيدگی  و ترمز ھفته در طوری بود که بايد دو شش ماه و

 سفر به ھر دو بندر .کردمدريای خروشان آمو در افغانستان  محبوب سپری مي کنار در تاشگذر

 و سير موريت واين دوره مأ. ميگرفت  ی آمو صورتدريا ھای کوچک با گذشتن ازتوسط کشتي
حوصله  مساعدت وقت و شيرينی و تلخی دارد که اميدوارم با سفرھايم خاطرات فراوانی از

 و جريان کار خاطرات  يکی اينکه در جملۀ از .درآورم قيد تحرير نھا را درآ وانم گوشه ای ازبت
کوشيدم به لسان ميضمن اجرای کار   در ترمز کارمندان دفتر ترانسپورتی شوروی در تماس با

Vف  گزافه و اگرــ بختانه با محاوره و مذاکره با کارمندان کنم که خوشروسی ھم آشنائی پيدا 
چنانچه بعد از  .خود حل کنم، مدت مشکXت اوليه را بدون ترجمانتوانستم در کوتاه  ــ لقی نشودت

که ممکن از نگاه شعری کيفيت خوب نداشته   ،دری را سرودم ــروسی  شکر و شير دو ماه شعر
 :شود که ذيX پيشکش ميتواند، بوده ميباشد اما نمايانگر استعداد ناچيز اسير تان در آموختن لسان 

             

ُ گـ» ، پـــدژديتی دژديتیپـــ«   1ن ـل مــــــــ

  دل من و  ـانـکــــه قـــربـــانت کــــنــم جــ

  2 مستت  چشم» ی ـــپيرَوی ِوستريچ« به 

  ـل منــــکــاکـ  يـنـمشــک ، ردن دل بــم ز

  3 عشــقـبازی» وی نی ختيتی «  راگـــــــ

  4 دل من  بر» ـا ـــــاوچـين تــرودن« ودبـ

  5 »انــمايا ج مايا لُوبوو،  ، يرَسهمايا سِ «

  ـاک و ِگل منــخـــ ــرده درمـت جـــا کـغـ
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  6»ايديوش بگوVيت«بمن » ويچَرم « اگر

  نــــزاران  مشـکـل مشـــــــود آســـان ھـــ

  7 انــهـــخـ سـوی  » نيا يا پوايدوســيود« 

  نـــــو مــنـزل مـکــــه نـــبــَود دور از تــــ

  8 رت ـــدرد ھـج از» مايا سيرَسه بليت «

  9 اتل من ــــشــوخ قـ» تی نی ايزنايش « 

  10 »ه ـــــخَسبِسيم پلو« بـــود اين  کارھا 

  ايل منخــــودت جــنـگی،  نگــــــــاھـت م

  11 ام را  نامه ر آخـــــ  »ِويچايِشـنه اَت« 

  12 ناھل مـــجــ  نگار ای » يـموپــوچـ« 

  13 رارمـــــو بيق زار» به گا ستی نيسه « 

  14وال دل من ــــــــــبـــه اح» ُوِنيمايتی « 

  15» ومت، َرزريشيتیــــــُسوامی پوزناک«

  16من  ــوشِگل ـــــــای خـ» مايا فاميليا « 

  مباش وتـ ـامــت ســـــروــــــــقــ» راســـي«

  17من  وشِگل ــــــــنگار خ » کراسيوا « 

  

  :ترجمۀ کلمات روسی 

مشکل  و ناگوار بسيار: 4تو نميخواھی؛  اگر: 3 اول؛ ديدار در: 2 باش يا صبر کن ــ منتظر :1
امروز من : 7؛ من قدم زدن بروی شب با اگر: 6؛ جان من  قلب من ، محبوب من و:  5؛  است

برای : 12؛ جوابم را نميدھی: 11 ؛کامX بد: 10؛ تو نميدانی: 9 ؛قلب من درد ميکند: 8؛ روممي
 و زيبا: 17فاميلی من : 16 ؛تو معرفی شوم اجازه بده با: 15 ؛توجه کن: 14 ھوتل؛ در: 13؛ چه

  مقبول

  

  ) ش 1338 حمل، شورویــ ترمز  ــ »اسير« نسيم  .م( 

  

  

می خواستم کلمات روسی را غرض تلفظ دقيق وخواندن صحيح شعر، به البای روسی  :نوت 
  . ويسم که متاسفانه کمپيوترمن عاری ازان ميباشدھم بن

 

 


