
 پوشکین
 

 عزیزهللا ایما

 

. شنودمی چشم با را صدا انگار باشکوه محفل   گوشۀ ترینتاریک از شاتوبریان. شودمی بلند دوباره هازدنکف با گالیتسینا صدای

 جنوب   هایتبعیدگاه تا رسدمی صدا .شودمی تکرار مسکو در گالیتسینا زیبای سالن در پاریس صدای. خوردنمی برون از تکانی

  روسیه.

 

ریزند.می کاغذ روی هایشاشک. دوزدمیچشم ابرها به  

 

اند. یکی انگار که نامی دو شود،می نام دو برایش دنیا  

 

 را نامه آن تأریخ نام   به بارها. یابدمی – کارامزین – شوهرش نوشتۀ تأریخ   کتاب   الی از را کارامزینا نامۀ که روز آن مثل  

:گویدمی هم باری. خواندمی  

است روسیه تأریخ   برایم نامه آن  

  ...  

.اندیکی کندمی تصور گاه که نامی دو. شوندمی نام دو برایش دنیا همه   

 

:نویسدمی تبعیدگاه از بازهم  

 را گالیتسینا و کارامزینا هایدست...  کنیمییخ باشی که هم ایتالیا آسمان   زیر   در گالیتسینا سالن بخاری از دور...  دوتا شما بی"

..." بوسممی   

 

:خواندمی باز را غمنامه سطرهای نخستین  

را دل راز   که کسی خوشبخت  

گشایدب خویش به بیمبی  

تاریک سرنوشت   پرده در  

نماید نوازشش امید  

...  

 از – عاشقانه زمزمۀ یک مثل – فریادی. گیردفرامی لرزشی را سراپایش. شودمی کارامزینا برایش گویی چیز همه ناگهان

:شودمی بلند گلویش  

!"کارامزینا آه"  

.کندمی گم کارامزینا در را گالیتسینا انگار  

 

:نویسدمی کاغذی روی  



 مثل پرسیدم چیزی...  کردیمی تصحیح را روسیه تأریخ که گاهیآن...  کندمی گرم صفر زیر   خنکای درین مرا تو اتاق  "

."گریستم...  آیدمی یادم...  که خندیدی قدرآن...  تأریخ؟ در عشق سطرهای  

 

!کندنمی عشق این که کارهایی چه  

 

 هایفواره اما شود،ظاهرمی چشمانش برابر در کارامزینا خان، نامراد   و جوان معشوقۀ خیالی سیمای در کریما جزیره به سفر در

.را کریما خان   گریستن   تابی  بی نه و دارد خودش هایاشک از یادی نه سرایباغچه  

 

:افتدمی سعدی بوستان   هایبیت این به چشمش که است سفر یک پایان   در  

سرشت فرخ جمشید   که شـــنـــیدم  

نوشت سنگی به بر ییچشـمه سر    

زدند دم بسی ما جون چشمه این بر  

زدند برهم چـــــشم چون برفتــــــــند  

 

.باشدبردهپی آدمی عشق   هاینشانه ماندگاری و گیتی گذرایی به تازه گویی که گیردمی شور را سراپایش چنان  

.نشیندمی تماشا به هافواره فوران   در در را خان انگیز  غم هایاشک باراین. رودمی سرایباغچه دوبارۀ دیدن   به درنگبی  

– استادعمر – هافواره آفرینشگر   هایدست با هایشدست کندمیحس. افرازدمی قد کارامزینا جوانمرگ، و زیبا ماریای کنار   در

 – را هایشدست. زندمی فوران سنگ دل   از شدهبرون هایفواره چون تنش سراپای در و درونش و دل در چیزی. دشومی یکی

.گیردفرامی لرزشی – آفریدن هیجان از هم شاید   

 

... معنابی چه عشق هاینشانه از خالی جهان     

"!معناستبی چه"  

 

:خواندمی باشگفتی آمیخته صدای به و دوزدمی چشم هافواره به  

زدند دم بسی ما چون چشمه براین  

زدند برهم چشـــــــم چون برفتــــند  

:کندمی زمزمه خود با را هاییبیت  

... نیست همپای هااشک با دگر غم   

... را پیشین آمیز  جنون عشق   کنون آرم یاد به  

  

 یاد  زیبای هایفواره  – جنگ اسیر   لهستانی دخترک   اسیرعشق فرمانروای کریما، مقتدر   خان   گیارهبیچ به – هایشاشک

 و از ژرفای سوز  درونش است خودش از تربزرگ سالبیست آوریچون شراب  گوارای دیرین  مستی که دنشومی کارامزینایی

.سرایندمی «سرایباغچه فواره" چکامۀ قطره قطره  


