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БАЊРОМ ФИРЎЗ
01.11.1939 – 25.09.1994

Аз шодравон Бањром Фирўз – шоир, нависанда,
публисист, Корманди шоистаи маданияти Тољикистон,
барандаи Љоизаи адабии устод Садриддин Айнї, ки 1-уми
ноябри соли равон синни 80-ро пур мекард, шеъру ќисса,
њикояву достон ва нигоштањои зиёде ба ёдгор монда. Барои
њаводорони каломаш чун муште аз хирвор китоби мунтахаби ҳикояҳои адиб “ПЕШ АЗ ШАБИ АРӮСӢ” пешкаш мешавад, то дўстдорони эҷодиёташ бори дигар аз олами андешаву мулоњизаи адиби писандидаашон бањравар гарданд.
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ПЕШ АЗ ШАБИ АРӮСӢ
Муаллим ва дўсти азизам, дар ин нома на номи
шумо зикр аст ва на номи ман, яъне аз хондани он фаќат
Шумо хоњед донист, ки нигоранда кист. Ман њиссаи
њаёти худро ба шумо аз айёми ошноиам бо Шумо то ба
“имрўз” мухтасар навишта, бо Шумои азиз, бо ширинтарин айёми зиндагї, бо муњаббатам, бо орзую армонњои
љавонї падруд мекунам. Охирин хоњишам аз шумо њамин
аст, ки ним соат ваќтатонро дареѓ надореду ин номаро
бихонед.
Ба њаќќи он, ки њар ду ёр будем,
Ба њаќќи он, ки ду ѓамхор будем,
Ба њаќќи сайру сўњбатњои ширин,
Ба њаќќи мењрубонињои дерин,
Шумо ин номаро як рањ бихонед,
Чи инсон будаам, боре бидонед.
Аслан, агар ба тањќиќ биандешам, њаёти ман аз синни шонздањсолагї, аз айёме, ки бо њаёти Шумо, асарњои
навиштаатон шиносо гаштам, оѓоз ёфт. Пеш аз он рўзу
шаби њаёти худро, ба ростї, равшан дар хотир надорам,
зеро он бемаќсад, тира, дар хотир ба монанди тасвири
паси пардаи њарир, як навъ ноаниќ ва мубњам мондааст.
Бори аввал ман номи Шуморо њамон соле, ки дар
синфи нўњуми мактаби миёнаи дења мехондам, шунидам.
Ба мо шуморо як нафар муаллими љавоне, ки њамон сол
донишгоњро хатм карда, ба мактаби мо ба кор омада
буд, ошно кард. Ин муаллим (номи ўро њам зикр намеку6
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нам) гўё дар донишгоњ фаќат ташвиќу тарѓиби асарњои
Шуморо омўхта бошад, ба дарсгўї оѓоз намуду мо њамагон њаводори асарњои Шумо гаштем. Ќариб аксари талабагони синфњои болої дар пайи љустуљў ва мутолиаи китобњои Шумо афтода буданд. Муаллим дар соатњои фориѓ аз дарс, баъзан њангоми дарс њам, аз њаёти Шумо, аз
таърихи эљоди ин ё он асаратон сухан оѓоз мекарду мо
тадриљан баъзе љузъиёти саргузашти Шуморо, таърихи
навишта шудани ин ё он њикояву ќиссањоятонро ба гумонам, аз њар як шахси наздики шумо сањењтар донистем.
Мо њар як асари Шуморо мутолиа карда, дар њалќаи худ
тањлил менамудем, дар он рамзњои аёну ноаёни Шуморо
мељустем, кашфњои аљиб мекардем, чи љузъњое аз саргузашти шахси Шумо ба он ворид гаштаст, аз муаллим мепурсидем, њадафу матлаби Шуморо таъин менамудем.
Дар дењаи мо Шумо дар он айём бемуњобот бузургтарин
адиби замона будед!.. Бовар кунед, бењазлу бекиноя мегўям. Баъзан ман тааљљуб мекардам, ки чї гуна то ба ин
айём аз эљоди Шумо барин адибе сирф бехабар, адабиёт
мехонем, гўён мегаштаам. Агар он муаллими љавон ба
дењаи мо ба кор намеомад, чї гуна ба бехабариву љањлу
нодонї мактабро хатм мекардаем, мегуфтам.
Муаллим мегуфт, ки агар мо пайи тањсили илм ба
шањр равем, њатман бо Шумо вохўрем, доири асарњои
хондаамон изњори аќида намоем, ки барои њар як адиб
ин хеле матлуб ва муфид аст.
Ана, ба њамин минвол, ман дар синни шонздањ бо
Шумо ошно гашта будам. Не, бо Шумо ошно будам, гуфтанам кам аст, Шуморо мепарастидам, чунон ки муриде
пири муршидро. Шумо ѓайриихтиёр ба нињонгоњи ќалби
ман, ба њаёти ман ворид гашта будед, ба Шумо рози дил
мегуфтам, аз Шумо маслињат мехостам ва китобњоятонро
гаштаю баргашта мехондам, то ки ба саволњои худ мањз
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аз Шумо љавоб бигирам. Ба гумонам, ман назари Шуморо ба зиндагї, афкору аќидаи Шуморо ба фардо равшан медонистам, муњаббат чї гуна бояд бошад ва ё
оилаи имрўза чї хел, назаратон ба дину оин чї гуна аст
ва ё рољеъ ба шањру дењадорї – њамаро возењ пай бурда
будам. Агар Шумо дар он айём аз ман савол мекардед,
фаразан доир ба тўю азои тољикон аќидаатон чист, бехато мегуфтам. Агар китоби адибро бодиќќат бихонед,
ин кори мушкил набудаст. Хеле сањифањои китобњои
Шуморо ҳифз медонистам, агар касе як калимаи Шуморо
аз хато таѓйир дода хонад, ўро зуд ислоњ мекардам. Сонитар аксатонро њам дарёб кардам…
Акнун ба Шумо гўям, дар њамон айёми навбањори
умрам ба дил ањд карда будам, ки… Не, шитоб кардам,
аз ин хусус сонитар… Њоло аз ваљњи он гуфтаниам, ки чї
гуна фикру андешањои худро доири Шумо аз дугонањоям
пинњон медоштам… Бовар мекунед, њоло њама розу
ниёзамро ба Шумо фошофош менависам, розњоеро, ки
њаргиз ба кас намегуфтам. Чаро? Сабаб ин, ки дигар
ману Шумо дар зиндагї ба якдигар рў ба рў гаштанамон
дар гумон аст, зеро шавњаршавандаи ман дар як гўшаи
дур аз ободињо макон кардааст.
Њеҷ медонед, ки шиносоии Шумо бо ман чї гуна
оѓоз ёфт?
Боре дар рўзнома хабари нашри китоби наватонро
хондам, вале он китобро хеле муддат аз дўконњо ёфтан
натавонистам. Сипас, шабе аз куљо ба хотирам расид, ки
ба Шумо нома нависаму хоњишамро баён кунам. Ба
њамин минвол, дар муносибатамон ташаббус аз ман шуд,
ќадами нахустро ман бардоштам, аз худ ва аз њама олам
пинњонї диќќати Шуморо ба худ љалб кардам. Чунон ки
анкабут барои ба доми худ овардани магас тор метанаду
тўр мекушояд ва нигарони сайд мешавад, духтар њам интизори раѓбат ва эътибори мард фаќат интизор мегардад.
8

www.firuz.tj

Њафтае чанд аз миён гузашту рўзе хаткашони дења,
мисли њамеша мактубу рўзномањоро аз дарвоза дарун
партофта нарафту ба њавлии мо ворид омад ва ба дасти
ман бастаеро супурд. Ба рўйи он баста нигариста, ѓайриихтиёр сурх гаштаам, вале худ аз њоли худ бехабар. Аммо
модарам, ки вазъи маро мушоњада мекардаст, ташвишомез зуд пурсид:
– Чї будаст он?.. А? Аз кї?
– Э-э… Китоб… Аз Душанбе… Як китоби даркориро пурсида будам… почта овард.
– Китоб… Барои њамин ин ќадар сурх шудї? – Модар ба ќаъри чашмони ман нигариста, рамуз гирифтан
мехост.
– И-и.. гапатон ѓалатї!.. Барои чї сурх мешудам?! –
гуфтам ќањролуда абру чин намуда.
Ба пинњонгоњи дили љавонам беиљозат назар афкандани модар њам ќањру ѓазабамро овард. Ба ин гўшаи хилвати роз набояд, ки њеч љонзоте кордор гардад! Ман тайёр будам, касеро, ки ба ин мамнўъгоњ роњ бурданист, бо
дурушттарин алфоз биранљонам.
Азбаски модар ба љавонон беэътибории маро медонист, аз ин хусус шубњааш зуд бартаф гашту дигар напурсид, ки он чи китоб аст ва кї ба ман фиристодааст.
Бовар мекунед, ман чор-панљ сатр соядасти дар сарсањифа ба номам навиштаи Шуморо хонда, дар хилват
гаштаю баргашта мебўсидам, ба чашмонам мемолидам.
Бори нахуст дар њаётам њамон шаб ба сахтї хобам
бурд.
Хобпарињои љавонї њам лаззате доранд, аммо дареѓо, ки Шумо – адибон ширинињои онро њанўз тасвир накардед, фаќат азоби онро таъќид мекунеду бас. Њол он ки
дар он шабњои ситорашуморї чї ќадар назокат дарљ аст!
Ба Шумо номаи миннатдорї навиштанам чи сон
9
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мушкил гашт, дар тасаввур овардан наметавонед. Бе
муболиѓа дањ бор навишта, боз онро даррондагистам.
Оќибат номаро фиристодам. Намедонам, ки Шумо онро
ёд доред ё не. Ѓолибан. Дар хотир надоред, зеро ягон бор
аз он ёд накардед. Умуман, хотираи Шумо ба гузашта
хеле сатњї будаст. Ё њамаи мардон чунинанд, намедонам.
Ба њар њол, дар он нома баъди суханони миннатдорї аз
хусуси дилбастагиам ба асарњои Шумо хабар дода, чї
гуна њар як китобатонро интизорї кашиданамро бо
суханони пурњаяљон баён карда будам. Баъд, доири
орзуњои худ, аз љумла, нияти дар донишгоњи олї тањсили
илм карданам ва муаллимаи адабиёт шуданамро
навишта будам. Ёд дорам, ба Шумо хабар дода будам, ки
муаллима мешаваму дар дили њамаи наврасон мењри
китобњои беназири Шуморо парвариш мекунам ва ѓайра
ва њоказо… Не, Шумо суханони маро ёд надоред, вагарна ягон бор ба хотир меовардед. Охир, миёни ману
Шумо сонитар розу ниёзи бисёре гузашт, аммо Шумо
бештарин њозирбин будед, гузаштаро камтар ба ёд
меовардед. Ба њар њол, мо – занњо ба ин майда-чуйдањои
зиндагї бепарво нестем. Балки барои њамин дар нисбати
Шумо – мардон ољингњои пирї зудтар ба чењраи мо панља мезанад. Баъзан ба худ мегўям, ки њамаро дар хотир
надоштани Шумо, аслан, аз як љињат бењтар аст…
Умуман, Шумо ба дигарон монанд нестед ё ба њар њол,
дар назари ман њамин гуна мондаед – бепарво, бетаассуб,
бемуњобо, бетааллуќ.
Дар он солњо ман аллакай духтари ќадрас будам ва
ба Шумо нома навишта, нома гирифтанам аз назари падару модар пинњон намонд. Агар Шумо адиби маъруф ва
шинохта намебудед, барои ин гуна рафторам њатман аз
волидайн маломат мешунидам. Аммо адиб њамчун
муаллим гўям ё мураббї, хулоса, тарбиятгари мардумон
аст ва кї њадди онро дорад, ки ба покниятии ў шубња
10
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намояд?! Албатта, ман сонитар донистам, ки баъзе адибтарошон кайњо номи адибро њам ба нанг олуда кардаанд.
Хайрияти кор, ањли дењаи мо њанўз аз онњо огоњї надоштанд. Мардуми дењоти мо имрўз њам адибро тимсоли ростию дурустї, виљдони поки миллат ва забони адолату њаќиќат мењисобанд... Аз матлаб дур рафтам.
Падару модар аз њусну малоњат, сидќу дилљўї, хулќу атвор ва хизматгузорї барин сифатњои ман мамнун
буданд ва мехостанд, ки мактабро тамом карда-нокарда
дар “гармии бозорам” маро ба ягон хонаводаи ба ќавли
худашон, “ба худ осуда ва баэътибор” тўй карда фиристанду аз ин бобат хотирљамъ бошанд. Дењќони одии колхоз дигар чї орзу њам дорад!.. Бечора падару модар ҳељ
пай намебурданд, ки дар дили ман чї хоњишњо, дар сари
ман чї њавасњо љавлон мекунанд.
Ин чї сире, буд, ки ман њанўз њам аз он њайронам…
Бовар кунед, њеҷ намефањмам, ки чї гуна боре Шуморо
надида, аз забонатон як калима сухан нашунида њаводоратон гашта будам. Охир, гўлу содалавњ набудам, аз осори адибони дигар њам огоњ будам. Фарзанди одамї хислатњое дорад, ки баъзан дар тавзењи он аќл ољиз аст. Њеч
касро чашми ман намедид, сухани њеч як љавоне ба гўши
ман намедаромад, гўё табиат Шуморо мањз барои ман
офарида, имрўз ба рањам нигарон бошед. Айнан, чунон
ки дар афсонањо мегўянд… Оре, бехабар аз он, ки ишќ
чист ва аз ин муњаббати ѓоибона муродам чист, дўстдоратон будам ва ин кашиш рўзафзун боло мегирифт. Дар
он айём на ќиссаи Лайливу Маљнунро хонда будам, на
Вису Роминро ва на “Њазору як шаб” -ро, аз осори Балзаку Флобер, Моппасану Тургенев низ огоњї надоштам. Аз
фалсафа ва таърихи њиссу эњтироси мардуми Шарќ, сабабњои љалби назари зану мард бехабар одитарин ќоидањои ин бозии бешафќатро надониста, наомўхта, худро ба
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оташ афканданамро имрўз меандешаму баъзан ба
содалавњии худ механдам. Акнун, баъди шаш-њафт сол
маро маълум гашт, ки дар он айём аз рўйи анъана дил ба
њиссиёти сентименталї ва муњаббати романтикї дода,
Шуморо ѓоибона, аз рўйи образњои офаридаатон дўст
доштаам. Бешак, дар образњои офаридааш њар як адиби
соњибњунар аксаран љузъи њаёти худро, хислату характери худро акс месозад. “Хонум Бовари – ин манам”,
гуфта будаст замоне Флобер. Хайрияти кор, ки Шумо
дар њаёт аз он образе, ки ман дар хаёли худ офарида ва
дар дилу љони љавонї парварида будам, кам тафовут
доштаед, ќариб ки монанд будаед. Акнун бовар мекунед,
ки дар он айём ман чї ќадар гўлу содадил будаам?!. Ман
њам ба мисли њамсолонам медонистам, ки писарону
духтарон муњаббат мељўянд, дўстдорї мехоњанд ва асоси
онро фаќат дар никоњи пойдор мебинанд. Онњо аз
эњтироси гарму часпон парњез мекунанд, зеро эњтирос
зудгузар ва бебаќо аст ба монанди шукуфањои бањорон.
Аммо эњтироси сўзони дили ман хомўш нашуд, баъди
њаётсанљидану хеле дониш андўхтанам њам Шуморо,
чунон ки дар синни њабдањ будам, мепарастидам. Агарчи
медидам, њоло дар шањр зан барои шавњар маъбуди
муќаддас не, ўро парастиш намекунад. Аљаб не, ки занњо
озодї ва баробарї ба даст оварда, ба як навъ рафиќи
мард, ба шарики шавњарони худ табдил гаштаанд. Ин
њол аз як љињат хуб аст, никоњро њамкории зану шавњар
пойдор мекунад. Духтарон њоло аз шањвати ишќ низ
огоњанд, аз ин сабаб доири муњаббат, никоњ ва оила
тасаввури возењ доранд… Боз дур меравам.
Шумо дар яке аз номањоятон ба ман маслињат дода
будед, ки њатман дар фикри давом додани тањсили илм
бошам. Ман аз он чунин ќиёс гирифтам, ки Шумо каму
беш аз рози дили ман пай бурдаед, маро дидан мехоњед…
Ба њамин тариќ, њанўз ба Шумо вохўрда, рости гап ин, ки
12
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дилпур будам – маро мебинеду њатман дўстдор хоњед
гашт. Охир, дар ќиссањоятон духтарони содаю њалим,
ѓайратманд ва вафодори дењаро чї гуна самимї, бо
муњаббат тасвир кардаед! Оё медонед, ки Шумо дар он
сањифањо ташнагии худро, њар он чизеро, ки дар њаёт ба
Шумо насибу арзонї нашуд, ѓайриихтиёр ифода кардаед!
Муњаќќиќон асарњои адабиётро тањлил карда, борњо
инро гуфтаанд… Ман яке аз он ќањрамонони орзуманди
Шумоям. Ќатъи назар аз он ки зану фарзанд доред ё не,
Шумо бояд маро дўст доред, љавоби муњаббати поку
беѓаши ман фаќат муњаббати сидќию самимї аст, мегуфтам ба дил. Њам дар њусну малоњат, њам дар аќлу фаросат
маро ба дигаре тарљењ кардан наметавонед, лоиќи Шумо
фаќат манам…
Дар синни њабдањ, дар айёми орзу ва ишќ афкору
аќидаи ман тахминан чунин буд.
Ман њаргиз ин розро дар он айём ва минбаъд њам ба
касе нагуфтаам, маслињате напурсидаам – аз шармандагї
метарсидам, вагарна аљаб не, наздикону пайвандонам
кайњо чашми маро ба зиндагии воќеї мекушоданд.
Вазъи маро боре дар тасаввур оваред: духтараки дилаш пур аз орзуњои ширин дар як дењаи дурдасте андармон бо ёди Шумо, бо ёди шахсе, ки синнаш аз ў ќариб
бист сол калон ва њаргиз ўро надидааст, зиндагї дорад.
Шабу рўзњо ман бо ќањрамонњои Шумо чун бо худатон
гуфтугў доштам. Балки имрўз ин њама рози маро мехонеду механдед, бовар намекунед. Аммо ин рост аст, ба
номи њар чї азизу муќаддас аст, метавонам ќасам бихўрам, њамин тавр буд. Албатта, он њиссу хоњиши худро
дар он айём муњаббату дўстдории њаќиќї гумон мекардам. Шуморо дўсти наздикам ва худро њаводори Шумо
мешумурдам.
Медонистам, ки Шумо китоби бисёр хондаед, аз аксари илмњо огоњї доред, то ба сўњбати Шумо сазовор
13
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бошам, ман шабу рўз мутолаа доштам. Дар китобхонаи
мактаб ва дења китобе намонд, ки ман нахонда бошам.
Духтараки дар синф њамеша шогирди миёнањол ба яку
якборагї аълохон гаштам, баъдтар дар њамаи фанњо бо
донишу фањмиши худ муаллимонро њайрон мекардам.
Ман кули рўзномаю маљаллањоро вараќ мезанам, на
фаќат асарњои навиштагии Шуморо. Балки маќолаю гузоришњои дигар адибонро низ мехондам, то огоњ бошам,
ки аз хусуси Шумо чињо менависанд. Ман дўстону бадхоњони Шуморо низ мисли панљ ангуштам ном ба ном
медонистам. Баъдтар… ёд доред, боре дар майдони сирк
будем, Шумо гуфтед, ки ќиссаи нав ба анљом расонидаатонро рафиќони њамќалам хонданд ва адиберо ном
гирифтеду ман филфавр гуфтам, ки ў ба Шумо дўсти
беѓараз нест, ба ќавлаш бовар накунед. Шумо њайратзада
ба чашмони ман нигариста, лањзае карахт мондед, аз дилатон чї гумонњое гузашт, ман донистам. Бинобар он,
зуд тавзењ намудам:
– Дар ёд доред, се сол аз ин муќаддам дар рўзнома
маќолае нашр карда, њикояњои бењтарини Шуморо ба њеч
баровардан хоста буд, хайрият, ки дигарон ноњаќии ўро
собит карданд.
– Ин њамаро кї гуфт ба ту? – Моту мабњут аз ду
дасти ман бо ду даст гирифтеду рост ба чашмонам чашм
дўхтед ва мунтазири љавоб таѓйири авзои маро менигаристед.
– Чаро ба ман касе намегуфтаст?! – дар тааљљуб ба
чашми Шумо нигаристам. – Бесавод нестам-ку! Мунтазам рўзномањоро мехондам, њар он чї аз хусуси Шумо
навишта бошанд, дар хотир дорам. Агар ноинсофе дар
радифи адибони дигар номатонро зикр накунад, ман
алам мекашидам. Афсўс, ки ин ќабил савдогарон дар
адабиёт њам кам набудаанд. Шумо ба маслињати ман гўш
кунед: њамеша навиштањои мунаќќиди эътимодбахша14
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тонро хонеду ба навиштањои дигарон њаргиз нанигаред.
Ќавл дињед, ки ба маслињатам амал мекунед!.. Ќавл медињед?
Дар чашмони Шумо ашки миннатдорї гўям ё мењрубонї, чарх зад ва оњиста аз чашмони ман бўсидеду бо
овози ларзон гуфтед:
– Ман дерест, ки… ба маслињати Шумо амал мекардаам…
…Баъди хатми мактаби миёна ман ба нияти тањсили
илм ба шањр рафтам. Агар росту дуруст гўям, тањсили
илм бароям бањонае беш набуд, маро дидори Шумо ба
шањр мекашид. Дар илми филологї ман аллакай ба пояе
расида ва ќариб баробари муаллимони адабиёти мактабамон донишу фањмиш њосил карда будам. Мегуфтанд,
ки ба ман фаќат як дипломи мактаби олї лозим аст.
Дар донишгоњ њуљљатњоямро супоридаму дар хобгоњ иќоматгоњ гирифтам ва сипас аз пайи Шумо рафтам.
Дар тањдари идораатон хеле интизор будам. Аз ину
он пурсидам, њама мегуфтанд, ки дар њамин љо, бояд биёянд. Баъд як марди ѓалчае аз он бино берун омаду аз вай
њам Шуморо пурсидам. Пурсидаму ба бало дармондам.
Марди беору шилќине будаст, Шумо кистед, ба он кас чи
кор доред гўён расо сарамро гаранг карду оќибат гуфт:
– Он кас дар боѓи Варзоб нишаста, кор мекунанд,
ман ба он сў равонаам… Агар хоњед, ба наздашон мебарам.
Аз рўйи гуфти он ѓалча Шумо аз гармо гурехта, дар
он љо ба кор машѓул будаед. Дилам ба рафтан рањ надод,
зеро нигоњи ин мард ба ман нохуш асар дошт. Дар дењаи
мо мардум ин хел касонро хоњї ў мард, хоњї зан аст –
ѓарнигоњ мегўянд. Ин ќабилњо бешарму беномус мешаванд. Аммо шавќи дидори Шумо маро ба рафтан ташвиќ намуд.
Он марди ѓалча мошин доштаст, чун ман ба мошинаш нишастаму ба роњ афтодем, аввал ба таърифу тањсини ман чанд сухан гуфт, вале беэътиноии маро диду
15
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музтарибона хандаи сохта намуд ва баъди лањзае пурсид:
– Шумо маро мешинохтагистед?
Гўё њамин ки ба чї касбу кор машѓул будани ўро
бидонам, раѓбатам ба вай афзун мегашта бошад, ба дил
умеди қавї савол кардани марди ѓалча њайратовар буд.
Ман ин ќадар донистам, ки вай аз њамкорони Шумост.
– Не, ман дар ин шањр њеч касро намешиносам, –
гуфтам љиддї ва ќатъї, то ки дигар савол дода, сари
маро гаранг накунад.
– Ман – нависанда…
Вай номашро гуфту маро ба хотир гузашт, ки дар
маљаллаву рўзномањо ин номро дучор кардам, аммо навиштањояш ба монанди рафтораш ва нигоњи гадоёна
тамаъкораш диќќати маро њаргиз накашида буд. Зотан,
тинати мард дар муомалаи вай бо зан равшан зуњур мекунад. Ин мард дар зиндагї њам њатман тамаъкору гадотабъ ва савдогармизољ будагист.
– Ман фаќат як нафар нависандаро мешиносам… – гўён номи Шуморо ба забон гирифтам. Баъд илова кардам:
– Дигар нависандаро шинохтан намехоњам. – Сипас узромез афзудам: – Ба дил сахт нагиред, буди гапро гуфтам.
Ќисса кўтоњ, он ѓалча маро ба боѓи Варзоб бурд.
Њамкори Шумост гўён ба мошинаш савор гаштаму
баъд дар роњ ба вањм афтодам, чї ќадар талвосањо кашидам, напурсед. Аммо Шумо дар он макон набудаед. Баъд
он мард афсўсгўён хеле ваќт ба ман гўё њамдардї карду
сонї ба таърифи обу њавои он боѓ шурўъ намуд. Вай
маро пайваста ташвиќ мекард, то ба боѓ дароям, аз њавои
боѓ нафас бигирам, баъд зуд меравем. Ман даъвати ўро
ќатъан рад кардам, аммо вай зиёда хирасарї мекарду аз
дастам кашидан мехост, ки яку якбора ѓазабам љўшиду
рост ба сари тосаш як мушти обдор фуроварданамро
нафањмида мондам. Баъд ба сўяш туф карда, љониби истгоњи автобус рафтам. Ба гумонам, мардаки ѓалча мушти
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обдори дењќондухтари ќавибозуро як умр фаромўш
намекардагист. Агар бовар надоред, боре ўро аз ин хусус
пурсуљў кунед, балки иќрор мекардагист. Не, фоида
надорад, ин ќабил касон номарданд, њаќиќати њолро
њаргиз мардона иќрор намекунанд.
Баъди ин воќеа чанд муддат љуръати ба идораи Шумо рафтан надоштам, ба дурустї агар гўям, дидори он
марди ѓалчаро дигар таҳаммул надоштам. Ман дар
пайроњањои атрофи он бинои бошукўњ мегаштам, то Шуморо дучор кунам. Гумонам, агар дар роњ пеш оед, аз
рўйи сурататон Шуморо мешиносам. Аз идораатон њазор
ранг одам берун меомад, аммо дар он миён Шуморо њеч
намедидам.
Оќибат, рўзе љасорат гирифта рафтаму аз дарбони
тањи дари идора хоњиш кардам:
– Он касро аз куљо ёбам? Ман шиноси наздикашон… Аз дења омадам…
Мўйсафеди дарбон ба куљое занг заду раќами телефони Шуморо навишта гирифт ва онро ба ман дода гуфт:
– Ана ин раќами телефони хонаашон… Телефон кунед… – Ў телефони рўйи мизро ба љониби ман тела дод.
Њолатам чунон дигаргун гаштаст, ки њатто дарбони
пирро дар тааљљуб афкандам. Охир, ман аз ин пеш бо телефон сару кор надоштам, намедонистам, ки чї гуна
раќам мечинанду телефон мекунанд. Ба ѓайр аз ин, дар
назди бобои посбон ба Шумо чї мегўям, чї гуна худро
шиносо мекунам, гўён дар њарос афтодам.
– Ташаккур… Ман… ман сонї телефон мекунам…
Ва шитобон аз он макон гурехтам.
Гашти пешин аз як телефони сари роњ, ки дар атрофаш одам набуд, ба хонаи Шумо занг задам. Шумо њеч
дар тасаввур оварда наметавонед, чї ќадар изтиробу
њаяљон вуљуди маро месўхт, меларзонд. Бовар мекунед,
чунон дилам аз сина берун љањам мегуфт, ки тарсидам ња17
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мин замон ба замин меафтам. Ман аз гўшаки телефон
овози Шуморо шунидам, аммо ѓолибан Шумо овози маро њеч намешунидед. Баландтар овоз додам, фоида надошт. Шумо: “Алло… Лаббай? Лаббай?.. ” гуфтеду
лањзае мунтазир истодед, сонї гўшаки телефонатонро ба
љояш гузоштед. Донистам, кадоме аз ин ду телефон вайрон аст.
Њеч аљаб нест, ки Шумо њоло тафсилоти нахустин
вохўриамонро дар хотир надоред, аммо њар як нигоњу
табассум, њар як ишора, хар як сухани гуфтаю шунида
як-як – њама дар хотири ман зиндаанд ва њаргиз фаромўш
намешаванд. Акнун, ки аз миён панљ соли расо гузашт ва
оташи муњаббати Шумо њам балки хокистарнишин гаштагист ва ман њам эњтироси монанди рўдњои бањорон дамидаи љавониамро каме саришта карда гирифтаам, 15–20
даќиќа ваќти азизи худро аз ман дареѓ надореду ба сахтї
бошад њам, боре тафсилоти он рўзгоронро бишунавед.
Сипас аз телефони дигаре ба Шумо занг задаму аз
гўшаки телефон овози бардаму рўњболо ва ќатъии Шуморо шунида, ба сахтї салом гуфтам ва нафас дар гулўям
печиду лањзае сухан гуфта натавониста хомўш мондам.
Якбора азмам суст шуд, аз хотирам гузашт: “Охир, адиби
номдор куљову мани бечора?! Хайр, китобашро фиристод, маро ба хондан ташвиќу талќин кард… Балки вай бо
њама чунин муомила дорад… Ин чї густохї аст, ки мард
даст дињад, ман сахт аз оринљи ў гирифтаам?..” Аммо
Шумо номи маро шунида, баѓоят хушњол гаштеду бо
њамин забони бастаи маро гўё кушодед. Ба њар њол, аз
овозатон ман чунин ќиёс гирифтам, ки номи маро шунида, Шуморо хушњолї рўй дод. Боз ба дил гуфтам, ки
чаро хушнуд набошад, ман аз кї камам? Ана, дар баробари дилработарин зебоёни шањр њам таъсири њусну
малоњати худро мебинам: пиру љавон аз рўям нигоњ шонро наканда, аз наздам мегузаранду боз як ду бор ба
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ќафо баргашта аз пасам менигаранд. Дар ин синн кадомин духтар таъсири њусни худро ба атрофиён эњсос намекунад?! Ман хуб медонистам, ки:
Дар шањр чароѓи дилбаронам,
Ранљи худу ганљи дигаронам.
Баъд ман дар њамон љо – дар тањдари Боѓи њайвонот
Шуморо мунтазир истодам. Ним соат барин ваќт гузашт
ё нагузашт, Шумо савори мошини ёќутранги худ
расидед. Чолок аз мошин фуромадеду њамчунон дар
шитоб ќуфли дари онро бастед ва рост ба љониби ман
ќадам задед… Худоё, тавба кардам!.. Дили ман гўё аз
љояш кўчиду омада, дар њалќам дармонд; нафасам дар
гулў печид, овозам намебаромад, тобу тавони сар
бардошта ба рўйи Шумо нигаристан надоштам…
Ман њаќиќати њоли худро фошофош ва рўйирост,
ягон љузъашро пинњон накарда менависам, зеро аминам,
ки дигар дар њаёт мо бо якдигар рў ба рў намеоем. Маро
ба диёри дуре ба як тан хешовандамон ба шавњар медињанд, дигар зарур нест, ки Шумо маро љўед ва ё ман
Шуморо диданї биравам ва њеч кас аз ин номаи беному
бенишон ман кистаму Шумо кистед, ба тањќиќ низ нахоњад донист. Фаразан агар аз ман ранљидаед ва дигар ёдам
накунед њам, Шумо аз дилу дидаи ман намеравед… Ња,
боз як сухани гуфтанї дорам, бигўям, фаромўш нашавад:
Њеч аљаб нест, ки ин номаи ман дар дили шумо њаяљон
ангезад ва хотироти хуфтаи шуморо, ки хеле дарднок аст,
бедор кунад ва гарму часпон ѓами худро ба рўйи коѓаз
пошидан хоњед. Азизам, хоњишмандам дар ин амал шитоб накунед, зуд ба навиштан шурўъ насозед. Суханонеро, ки замоне ба ман гуфта будед, ба ёд оваред: “Айёме,
ки кас аз муњаббат ва мањбуби дилдодаи худ људо
мегардад, фавран ба навиштани дарди худ кўшиш ба кор
бурданаш хатост, зеро љароњати дил њанўз хуншор аст, ба
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он даст задан нашояд”. Бигзор, ин дарди шумо њам кўњнатар шавад, ќадре таскин ёбед ва ба ин мањрумият
андаке тан дињед, сонї… худ идрок хоњед кард, ки дигар
мукотаба лозим нест.
Тафсилоти нахустин вохўриамон њамчун як воќеаи
дирўза равшан дар пеши назарам, њар як ќадамамонро
мў ба мў дар хотир дорам. Ва дар дами маргам њам он
рўзгорон як бор аз пеши назарам мегузаранд… Нигоњи
шумо саропойи маро монанди дарзмоли тафсон лаѓљида
гузашту сипас гўё дар рў ба рўйи чашмонам ќарор гирифт. Ба ростї, чашмони шумо барои занону духтарони
зебо дигаргуна нигоње доштанд: гўё либосро бурида гузашта, ба тани барањнаи кас менигаристанд. Аммо дар
муомала шумо бенињоят боназокат будед. Бештар бо
нимтабассуми хаёлангез савол мекардеду љавоби маро бо
тамкин, то ба охир гўш медодед. Ман аз тобиши нигоњатон пай мебурдам, ки гуфтањои маро ба чандин пањлу
гардонида, месанљед, хулоса мегиред.
– Майли тамошои боѓи њайвонот доред? – пурсидед
Шумо, баъди он ки њар ду ќариб ним соат гардиш
кардему аз њар хусус гуфтугузор доштем.
– Ман паррандаю чаррандаи ин љоро тамошо кардам… Хайр, агар шумо диданї бошед, њамроњ мешавам,
– гуфтам ман рўйирост.
– Не... Ин тавр бошад… Боз куљои шањрамонро ба
шумо нишон дињам?.. Хайр, аввал ба ягон ресторани хуб
рафта, хўрок хўрем чї? А? Чї мегўед? – Баъди лањзае андешидан шумо боз пешнињоди дигар кардед.
– Ресторан чї лозим, муаллим?! Ман серам… – гуфтам бо табассум, то ки даъвататонро паёпай рад карданам боиси малоли хотир набошад.
Аммо шумо хаёли ранљидан надоштед, балки бепарво аз ваљњи ба куљо рафтанамон фикратонро гуфта, аз
ман маслињат мепурсидед.
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– Мавзеи аз њама зебою лоиќи тамошо – дараи Варзоб аст… Њар як мењмони азизро мо ба тамошои ин дара
мебарем. Дигар љойи ба мењмон нишон доданї надорем.
Њарчанд ифтихорамон баланд аст, бояд ба ночор иќрор
кунем, ки хеле камбаѓалем, аз ин рў бо он чї табиат додаст, ќаноат мекунем… Дар пойтахт як иморати назаррабо нест, на бозор, на мазор, чунон ки баъзе мењмонон
мегўянд, Душанбе дењаи калон аст, – гуфтед ба дард абру
чин намуда. – Мардум бехона, аммо шабу рўз як милюн
тонна пахта медињем, гўён гулў медарронем!
– Дењаи мо, аз ин меъёр оѓил њисоб меёфтаст-дия! –
гуфтам.
– Дар назари хориљиён оѓил њам не, – гуфтед Шумо
ва сипас зуд мавзўи гуфтугўро дигар кардед. – Хайр, њоло
Шумо мењмони ман… Шумо нафаќат мењмони азизи
ман, балки зиёдтар аз он… Рафтем, ба макони бобоёнамон, ба кўњсорњо…
Ба љуз ризо илољи дигар надоштам, зеро зиёда аз
сухан ва ё њаракати ба хоњиши шумо хилофмонанд, худдорї кардан аз шарти адаб ва назокат буд.
Ман дар он айём ба амри тасодуф бовар мекардам.
Агар муаллими адабиёт гўяд, ки амири Сомонї бо лашкар Сабуктегинро барои пасанда кардани балвогарон
намефиристод, хонадони Ѓазнавиён арзи вуљуд намекард,
ман бовар доштам. Ё худ Паскалро мехондаму “Агар бинии Клеопатра андаке кўтоњтар мебуд, дунё дигаргуна
сурат мегирифт”, гўяд, ба ин амри адиби франсавї њеч
шубња надоштам. Чунин мисолњо дар таърих бисёранд,
вале ман ба он њама сидќан бовар мекардам. Акнун медонам, ки тасодуфњои камарзиш сабабгори воќеа намешаванд. Ба фикри ман, дар љодаи муњаббату дилбандињо як
андоза дасти ќисмату толеъ њам љавлон мекунад. Вагарна
ба ман чї шуд, ки дар мактаби дења мехондаму худро рафиќи њамкори шумо ва дастёратон мепиндоштам, тайёр
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будам, ки дастнависњои хомакии шуморо гаштаю баргашта покнавис намоям ё дар мошинка чоп кунам. Ман
метавонистам, ки худам њам як чиз-ним чиз нависам,
эљод кунам, ба кори тањќиќи адабиёт машѓул бошам,
аммо намехостам. Майлам бар он буд, ки дастнависњои
шуморо ба нашр њозир кунам, ба тартиб оварам, чунон
ки Софя Андреевна ёвари Толстойи бузург буд. Агар аз
шўълаи шуњрати шумо ламъае ба ман расад, ќаноатманд
будам… Шумо њоло ин гуна хаёлтарошињои бебоконаи
духтари дењотиро шунида, балки механдидед, рост не?..
Ман он рўз дар пањлуи шумо дар мошин нишастаму
чї гуна атрофиён бо чашмони њавасбор бо мо
менигаристанд, њеч пай бурда будед? Чї гуна хушбахт
будам ман, шумо њеч огоњї надоштед!..
Покизагию озодагии сару тан ва вуљуди шумо, кабинаи беѓубори мошинатон, гуфтугўятон – њамааш маро
мафтун мекард. Аз рўйи асарњоятон ман шуморо љавонмарди зиёда пуртамкину андешаманд тасаввур мекардам,
вале он рўз иќрор намудам, ки дар воќеъ аз пиндошти
ман бењтаред, шўхгуфтору латифтабъ ва зеботаред.
Ба фикрам, он рўз мо якдигарро ба диќќат
месанљидем, аз њар як сухан, пешнињод, табассум, ханда,
аз њар як њаракат ва нигоњи якдигар ба худ хулоса
мебардоштем. Медонам, бе ќилу ќол њамроњатон ба
сайри дара равона гаштани ман шуморо андаке њайрон
кард, аммо ман дигаргуна рафтор карда наметавонистам.
Агарчи метавонистам сабабе пеш биёраму бигўям, ки
имрўз ба дугонањоям таъкид накарда омадам, агар
малолатон наояд, ягон рўзи дигар, пўла-шўла… Вале
чунин муомала, (сонитар инро хуб санљидед) дар хулќу
атвори ман набуд. Бинобар он, зоњиран бебок ва гўё
бехиљолат дар ошхонаи канори рўд њамроњатон нишаста
кабоб хўрдаму оби мева, бемалол бо шумо дар рўйи
хоросанги соњил бо сўњбат нишастам. Дар хотир доред,
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ба шумо аз њаёти худ чунон бо раѓбат њикоя мекардам,
гўё мо бо њам чандинсола шиносон бошем? Баъд шумо аз
бордони мошинатон либос ва кафши варзишї гирифта
пўшидеду гуфтед, ки ба кўтали рў ба рў баромада меоед.
Ин барои шумо як навъ варзиш будаст. Шумо
магнитофони мошинро ба кор андохтед, то ман тарона
шунида, дар танњої дилтанг набошам. Аммо ман боз як
бор шуморо њайрон кардам:
– Њамроњи шумо ба кўтал бароям-чї? Натарсед, ман
ба шумо бор намешавам, – гуфтам ман бо як навъ адои
хоси духтарона шармида.
Шумо њайрониатонро моњирона пинњон кунед њам,
ман донистам, ки он лањза аз дилатон чї гапњо гузашт.
“Ин духтар аз њеч бало намењаросад, метарсам, ки
мабодо аз тањи сад дор гурехта, ба чандин гўлах алав
мондагї бошад”. Тахминан чунин гуфтед. Њамин тавр
не? Баъдтар худатон санљидед, ки ман риёкорона
хоњишамро пардапўш кардан наметавонам ва аз ин гуна
гурбараќсонињо безорам. Хоса, он рўз, ки ба дидори
шумо расида будам, сипоњигарї кардан дар назарам
аблањии мањз менамуд.
– Охир… шумо либоси мувофиќ надоред… Бо ин
чумчаяк чї хел ба кўњ мебароед? – гуфтед шумо ба
кафшњои нафису нўгборики ман нигариста бо табассум.
– Пойлуч мебароям!.. – гуфтам ман бебок, лањзае наандешида. Баъд тавзењ намудам: – Ман дар пахтазор
пойлуч кор карда одат кардаам. Мегўянд, ки дар замин
пойлуч гаштан барои саломатї нафъ дорад.
– Рост мегўед, заряди электрикии вуљуди одамро замин мегирад. – Инро гуфтеду хандидед шумо. Баъд илова
кардед: – Яке мегўяд – бараҳнагї нафъ дорад, дигаре мегўяд – гуруснагї…
– Умуман, фақирї барои сињатї нафъ доштаст-дия,
– гуфтам ман аз сари шўхї бедард хандида он замон. –
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Њайронам, ки барои чї ягон мансабдори камбаѓалро
намебинам. Агар раиси колхоз, директори совхоз,
рањбари район ё вазири нодорро медидам…
Шумо гуфтањои маро лањзае бо табассум ба рўйи
ман нигариста гўш додеду баъд ба нишони тасдиќ сар
љунбондед ва ба чашмам нигариста, як навъ навозишкорона, балки мењромез хандидед. Хандаатон он лањза љилвае аз њамфикрї, њайронї ва шодмонї буд. Баъд, шумо
далер дасти маро гирифтеду гуфтед:
– Рафтем! ...
Њеч пай набурдед, ки чї гуна дасти маро гирифтеду
вуљудамро раъша гирифт?
Шумо дасти маро гирифтеду аз пайрањаи борик ба
љониби кўњ рањ гирифтед ва ман гўё ба ин амал кайњо
одат карда бошам, хомўш ба шумо мувофиќат кардам.
Аммо бехабар будед, ки он соат шумо дар кафи дастони
худ дасти маро не, диламро фишурда мерафтед!.. Қалби
бечораи ман он лањза яку якбора ба мисли мурѓаки ногањон дар бом афтода чунон метапид, хаёл мекардам, ки
њамин замон аз њуш меравам. Шумо вазъи маро намедидед, балки парвои фалак надоштед, намедонистед, ки
дасти духтареро, ки њаргиз касе нафишурдааст, бори нахуст мефишоред… Барои духтари бедарду бењис, балки
ин кори осон бошад, аммо барои ман…
Баъдан њисси шањват аќли шуморо тира кард магар,
ба чашмони ман ба гардану сари сина ва дигар узвњои
ман як навъ њарисона менигаристеду ким чї хел густохона лабханд менамудед. Маънии ин гуна лабханди шуморо идрок карда натавониста, он рўз саргаранг будам.
Дар он айём хеле гўл будаам, хомандешу содалавњ
ва билонињоя хушбовар будаам, инро ман сонитар донистам. Маънии лабханди шуморо идрок накарда, ба шубња
афтодам, вале хушњол мерафтаму мерафтам… Акнун,
баъди гузаштани солњо нек медонам, ки шумо чаро он
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рўз асроромез лабханд мекардед. Њаќиќати њолро њоло
бигўям, шумо шунавед: он рўз аќидаи шумо аз бобати
ман њар лањза дигаргун буд – гоњ маро поку сода
мешумурдед, вале даќиќае баъд гумон мекардед, ки ман
як духтари аз њайси гўлию гумроњї ба бадгардї хў гирифта, балки сабукфикрам, вагарна ба шумо овезон
намегаштам. Њамин тавр не?..
Бешубња, аз рўйи рафторам он рўз њар як марди солимаќл чунин хулоса мегирифт. Охир, кадом духтари
бамаънї ва поку мубарро рўзи нахустини шиносої бо як
марди бегона ва њаргиз ноозмуда, боз зану фарзанддор
ба кўтали хилват меравам мегўяд?! Аммо ман ин амали
худро ба ёд оварда, имрўз њам афсўс намехўрам, пушаймон нестам, хиљолат намекашам. Фаразан, агар имрўз
кулли он саргузаштамро дигарбора аз сар гузаронданам
лозим ояд, лањзае дудила нагашта, даст ба дасти шумо
медодаму боз ба он кўњњои дуродури осмонбўс мерафтам… Маро муњаббат рањнамун буд, вале шумо њанўз
огоњ набудед. Муњаббати њаќиќї иборат аз бўсу канор ва
лаззати шањват нест, охир! Он ба никоњ ва дигар бурду
бохт низ коре надорад…
Бале, аќли ман дар љояш буд, ќабл аз ин аз њеч марде навозиш надида будам, сањењтараш ин, ки дар дунё
барои ман дигар марде вуљуд надошт. Ман фаќат муњаббати шуморо муддатњо дар дилу љонам парварда будам
ва нек медонистам, ки дар умр дигар касеро монанди
Шумо дўст нахоњам дошт, мењри аввалу охир барои ман
Шумо будед.
Агар дона ба замини њанўз норасида биафтад, зоеъ
хоњад шуд. Тарси ман аз он буд, ки шумо ба дўстдории
ман тайёр нестед, мабодо, ки хато кунам… Сонитар њаќиќати ин сухани маро худатон њам тасдиќ карда будед.
Албатта, он рўз, дар он лањза шумо аз вазъи мансирф бехабар будед. Азбаски дасти бисёр занону духта25
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ронро ба ин минвол бепарво дар кафи дастони худ
гирифта фишурдаед, нармак-нармак навозишњо кардаед,
дили шуморо дасти ман камтар ба изтироб овардагист?
Албатта, ин гумони маро ба дил сахт нигаред, агар
ѓалат мекунам, қаблан маъзарат мехоњам. Аммо лањзае
ба љойи ман худро гузореду нигаред… Охир, умрам бино
гашт, бори нахуст дасти маро марде дар кафи дастони
худ гирифта мефишурд! Бори нахуст!.. Мо дар дења агар
бо љинси мард даст дода вохўрї кунем, фаќат бо
наздикону пайвандони худ… Кош, он рўз ин маъниро
мефањмидеду вазъи мани бечораро идрок мекардед!..
Он рўз ман хайрият мегуфтам, ки шумо ба авзоъи
ман бодиќќат, зењн монда наменигаред ва њоли маро
возењ пай намебаред. Он лањзањо чї тўфоне дар вуљуди
ман бархостанашро агар медонистед… Ба фикрам, шумо
мардон дар нисбати занњо карахттаред, баъзан бедарду
бепарвоед, худкому худбинед! Аммо њангоми ба каф ќалам гирифтан, шумо зоҳиран, куллан таѓйир меёбед. Дар
њикояву ќиссањоятон ба тамом дигаред: дилшинос,
борикбин, рамузфањму дардошно… Аз ин таънањо наранљед, чунон ки мегўянд, бар дари хона њар саге шер аст!..
Мо сараввал аз пайрањаи регдав мерафтем. Реги
гарму нарм пойњои урёни маро гўё молиш медоду навозиш мекард. Баъд пайрањаи алафпўш оѓоз ёфт. Акнун
алафњои хордор кам-кам ба пойи ман мехалиданд, вале
сабр мекардаму дардамро зоњир намесохтам, баъзан поямро ба замин молида, хори сањл дармондаро берун мекардам. Аммо гоње баночор рўйи рањ менишастаму хори
ба поям дарун рафтаро гирифтанї мешудам. Шумо њам
чолок дар барам менишастеду аз пойи ман хорро берун
меовардед. Расидани милањои мўйи шогирд ба муаллим,
ки дар романњои адибони гузаштаи Аврупо борњо тасвир
шудааст ва оѓози муњаббати анъанавии онон муќаррар
гаштааст, он рўз, ба гумонам, миёни ману шумо њам пай26
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ванд меандохт. Њангоми хоргирї баъзан баробар мехамидему љабин ва сару мўњои мо ба њам мерасид. Шумо
пойи хорзадаи маро рўйи даст дошта, хеле машѓул мегаштед, вале бесўзан хори шикаста ба осонї берун
намеомад.
– Монед… Сонї мегирам... Худро азоб надињед… –
мегуфтам ман њар замон аз хиљолат даргирифта.
– Азоб мегўед?! Ин пойи зеборо барои як бор навозиш кардан ними њаётамро бидињам, ки боз кам аст…
Афродита гўён гаштаанд мардумон, шумо – Афродитаи
зиндаед!..
Аз ин ќабил суханон њар ќадар мегуфтед, ман “муболиѓа мекунед” гўён механдидам, вале њароина шодмонии маро канор набуд. Хайр, худатон хуб медонед, дар
синни њабдањ инчунин тавсифро њеч як духтари андаке
хушгилу тозарў ба шахси худ хушомад ва тамаллуќ намепиндорад.
Чї љойи шубња, дар воќеъ њам, чашм доштам ва медидам, ки њар як узв аз узви дигарам зебою дилљў, мутаносибу мавзун аст, баъзан дар муќоиса бо зеботарин духтарони шањри њуснободи шумо ба худ менигаристаму аз
назокату малоњате, ки табиат ба ман додааст, мамнун
будам, аз худ њеч нуќсе ва норасоие намеёфтам.
Баъд роњи мо аз санглох афтоду рањ гаштани ман
боз њам мушкилтар гашт. Аз рўйи сангњои тез по мондан
маро азият медод. Ногањон шумо бо шўхї маро сари ду
даст озод бардоштед. Ман аз шарм, аз хиљолат фарёде
баровардаму кўшиш кардам, ки аз дастатон рањої ёбам,
аммо ба муќобили ин амал шумо маро ба тани худ љафс
мегирифтед. Ман рўйи дастони шумо почак мезадаму
зорї мекардам, ки ба замин гузоред… Баъд… оташи лабони шумо ба лабонам рехту нафасгир гаштам, гўё
лањзае чашмонамро пўшидаму аз њуш рафтам, хомўш
гаштам… Не, “хомўш гаштам” на он сухани даркорї аст,
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тамоми шодмонию изтиробам ба дарун заду гумонам, ки
сонияе аз њуш рафтам.
Њамон рўз шўхию лаззати висоли мо аз њадди бўсу
канор берун нарафт. Ман ба тарзи ќатъї њаваси шуморо
монеъ гаштам:
– Фаќат дар бистари никоњ…
Он рўзе, ки ин суханро мегуфтам, дилпур будам, ки
шумо дар насиби манеду ман сайди шумоям. Амин будам, ки шумо њаргиз аз ман гузар карда наметавонед,
зеро њеч духтаре ба чунин раъної дар дунё шуморо ба
мисли ман дўстдор нест ва чунин зебої дигар њанўз аз
модар назодаст. Бе њеч шубњае, шумо он замон ба худбоварии љавонии ман хандидагистед… Худам њам имрўз ба
он ѓурур ва дилпурињои љавониам механдам...
Њоло он муњаббат ва он рўзгоронро бе изтироб ба
ёд оварда наметавонам, хотира ва тасвири он айём њар
шабу рўз чандин бор пеши назарам меояд. Бовар мекунед, мањз њамин диду водид ва шўълаи хотирањо имрўз
боиси шодмонии ман аст. Охир, ман дигар мардеро ба ин
тариќ дўстдор набудам ва дигар дўст нахоҳам дошт.
Айёми муњаббату хушбахтињои ман бо шумо гузашт…
Аслан, зане, ки ба ќисмати худ тан медињад, аќлманд аст,
агарчи мардуми кўтањназар аз бехирадї ба ин њукм тамасхур мекунанд. Чї илољ, даври мо бюрократ ва лаќќиёни бењударо аз њар давру замоне бештар ба рўйи кор
овард.
Ќисмати ман ин аст, ки имрўз ё аниќтараш ин шаб
бемуњаббат дар бистари никоњ бояд бихобам… Аз як љињат, бовар мекунед, ки хурсандам. Хурсандам, ки ман ба
њисси худ, ба майлу хоњиш худ ѓолиб будан тавонистам,
аз љињати дигар ба њар њол, аламовар аст.
Агар зани аслан бебахти шуморо бештар дар мусибат мемондам, фарзандонатонро аламзада мекардам, магар дар умр ман осоиш ва комронї ёфтан метавонистам?!
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Албатта, шумо хоњед гуфт: “Зани ман аз ду сар бадбахт
аст, бо касе, ки ўро дўст намедорад, ҳамзистї бадбахтии
якумрист…” Медонам, аммо мехоњам, ки аз ман домангир набошад, азоби виљдон барои ман аз њар уќубате
сахттар аст. Ваќте ки ҳамсаратон ба суроѓи ман омад, мо
дуру дароз њамгап будем ва ў ашкрезон хоњиш кард:
“Агар маро дўст надорад њам, бигзор, ки ба хотири фарзандонаш бо ман монад… Ту ба ман шафќат куну аз вай
даст каш…” Чї гўям, агар вай ба худ њаминро раво бинад… Ман ба марде, ки маро дўст намедорад, як шаб њам
њамболин намегаштам. Ин љавоне, ки њоло маро ба занї
мегирад, дар ишќи ман девона аст, фаќат ман ўро шумо
барин дўст доштанам дар гумон.
…Дар тўли панљ соли дар шањр буданам чї ќадар
диду водид, чї миќдор рўзњои хушию хуррамї буданд –
он њамаро мў ба мў ба шумо боз гуфтанамро њољат набудагист. Ману Шумо зану шавњар набудем, аммо њеч зане
бо шавњари худ ин ќадар хушбахту хушњол набуд, чунон
ки ман бо Шумо ва аминам, ки Шумо њам бо зани худ
њаргиз чунин хушваќт набудед, чунон ки бо ман! Балки
аз њамин сабаб баъди хатми донишгоњ, чун суханамон бо
якдигар бахя нахўрд, ба кўњу дарањои диловези Душанбе
падруд карданам сахт мушкил гашт. Дар сари ќањру ситеза, боре бо алам хитобан ба он диёри орзую муњаббатам дар рўзномаи худ навишта будам: “Шавад имсол хунин љўйборат, Бало рўяд зи кўњу марѓзорат…”
Чї гўям, ки шумо дар њар бобат љавонмард будед.
Дар охир њам љавонмардї кардед, аммо чї кунам, ки ман
наметавонистам, дигаргуна амал кунам… Не, ман сараввал
аз садоќат ва мењрубонињои шумо навиштан мехоњам…
Ёд доред, ки боре ба сайри Файзобод рафта будем,
дар мағозаи ноҳия он љо боронии чармини гаронбањоеро
дидем. Ман бо њавас ба он либоси дар мо расмшуда ва
камёб нигаристаму шумо фавран гуфтед:
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– Ку, як бор бипўш.
– Чї даркор? Барои янгаам?
– Мебинам, барои кї мувофиќ аст…
Ман он борониро пўшидам, мувофиќи ќадду басти
ман, шинам ва зебанда буд.
– Ба њеч зан чунин мувофиќ наомадаст! – гуфт фурўшанда ва бо њамин як сухан номаълум оташи њасрати
маро доман зад.
– Дигар аз танат дар наёр! – гуфтед, ба нишони писандидагї сарангуштатонро боло бардошта. – Гўё мањз
барои ту дўхтаанд! – Баъд њазломез илова кардед: –
Наход ки дар дунё боз духтари дигаре ќадду басти туро
дошта бошад?! Не, ту ягонаї!.. Њайронам, аз куљо андоза
гирифта бошанд? Ку, бубин, моли кадом кишвар аст?..
Дар љайб пули зиёд надоштед, аммо бе њеч дудилагї
масофаи ќариб панљоњ километрро гузашта ба шањр рафтеду пулро аз касе ќарз карда овардед ва он борониро
барои ман харидед. Охир, қиммати он ќариб моњонаи яксолаи падари колхозчии ман аст.
Чунин мењрубонињо ва инояту дилљўињои шумо ба
ман кам набуд, аз ваљњи њиммат ва љавонмардї ман аз
шумо болотар касеро намедонам. Аммо аз тўњфањои гаронбањо њаргиз хурсанд набудам. Њар яке аз инчунин
тўњфањои шумо гўё ба забон меомаду ба ман мегуфт: “Ту
маъшуќаи вай њастї!” Ман маъшуќа будан намехостам.
Муњаббати ман болотар аз њадди дўстдорињои муќаррарї буд ва њаќ доштам, ки мукофоти арзандатареро сазовор бошам.
Агарчи шумо маро сидќан дўстдор будед, солњои
аввал баъзан ба васвасаи шайтон медаромадам ва ба самимияти шумо шубња мекардам. Вале баъд аз як њодисаи
дар айёми пахтачинї рўйдода дигар ба мењру вафои шумо тан надода наметавонистам.
Одатан, њар тирамоњ донишљўёнро ќариб ба мудда30
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ти ду моњ барои пахтачинї ба районњо мебурданд. Ба
дењќон осон аст, баъди кори сањро дар хона танашро мешўяд, истироњат, чою хўроки дилхоњашро мехўраду
кўфтагиашро мебарорад. Аммо донишљўён баъзан бистсӣ нафарї дар клубу чойхонаи дења, синфхонањои мактаб
ва ё дар шипангњои бригадањо зиндагї карда, пахта
мечиданд. Айёми сармои танги тирамоњ ва аввали
зимистон он зисту зиндагиро Худо ба саг нишон
надињад, ки он њам љонвари вафодор аст: на василаи
шустушўи дуруст, на оби гуворои ошомиданї, на чою на
хўроки дилкаш, на хонаи гарм… Њар рўз макароншўрбои бемазза, агар баъзан палав пазанд њам, аз бењунарии
донишљўи аз ночорї ошпазиро ба зима гирифта он
хўрокро ба дањан гирифтан мушкил буд. Хусусан, ки аз
оби нопоку зањролуди љўйборон хўрда, бисёр духтарону
љавонон бемор мешуданд. Ба гумонам, ман соли аввал
мањз аз њамон обњои зањрогин ба марази зардпарвин
мубтало гашта будам... Чї њољати гуфтан, худатон
медонед, ќариб њар сол аз фасли пахтачинї ягон маразе
ба ман мечаспид, шумо аз сари киноя мегуфтед: “Боз чї
“мукофот” овардї?” Ёдам меояд, соли аввали ба
зардпарвин мубтало гаштанам хеле дар талвоса афтодед,
басо ташвиш додаматон. Маро ба бемористони шањр
оварданду шумо њар бегоњї тўрхалта дар даст дар паси
девори беморхона њозир будед. Њамаи дилсўзї ва
ѓамгусорињоятонро як ба як дар хотир дорам. Духтурњо
ва њамширањо мегуфтанд: “Шавњарат ё вазир-пазир аст ё
савдогари калон, њама чизро барои ту муњайё мекунад…”
Ман дар љавоб механдидаму болида мегуфтам: “На вазир
аст, на савдогар, сидќан дўстам медорад!..” Ба моњї
нигаристани бемор фоида дорад гўянд, шумо рўйи
љевончаи ман аквариум оварда мондед; њар рўз шарбати
сабзї, аксаран љавро љўшонда, обашро меовардед,
шикамбаи гов, лимў… Мардуми дорушинос њар чї
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гўянд, шумо онро барои ман њозир мекардед… Боз аз
матлаб дур рафтам.
Чї гўям, ки аслан ногуфтанам бењтар аст, вале боядам гуфт. Њодисае, ки гуфтаниам, тирамоњи соли сеюми
тањсилам рўй дода буд. Гурўњи мо баъди пахтачинї шомгоњон ба аробаи трактор савор аз пахтазор ба манзилгоњ
меомад, ки ногањон ароба аз рўйи пули зањбур ба поён
лаѓљид. Ман дар бемористони район ба худ омадам.
Нахустин дархостам аз њамсабаќон њамин буд, ки ба шумо занг зананду ањволамро хабар дињанд. Мехостам, ки
дар лањзањои вопасини умр шумо дар барам бошед. Ман
кўрнамаку носипос бошам, агар дар умр он њама ѓамгусорињои шуморо фаромўш кунам. Чї сон фаромўш
кунам, ки рўзи дигари њодиса аллакай шумо дар сари болини ман њозир будед ва аз дидори шумо њоли ман худ аз
худ бењтар шуд.
Баъди њафтае маро ба бемористони шањр бурдед.
Захми чашмам шуморо беќарор медошт. Духтурњои гуногун диданд, санљиданд, табобат карданд ва оќибат ба
шумо ба тариќи дўстона маслињат доданд: агар боре мутахассисони Маскав муоина кунанд, бе манфиат нахоњад
буд.
Як њафта њамроњам ба Маскав рафтед. Аз дорую
дармонњои тавсия кардагии профессори масковї чашмам
равшантар гашт, хеле бењтар медидам, аммо шумо њеч
таскин намеёфтед.
Баъд, тобистони њамон сол, чун айёми таътил фаро
расид, шумо маро ба шањри Одесса бурдед. Дар он шањр
як нафар профессори машњур маро табобат карду баъди
он шумо аз ваљњи чашмам андаке хотирљамъ гаштед.
Ман ин њамаро аслан барои чї ба шумо менависам,
њайронам. Бале, саргузаштамро мў ба мў дар хотир дорам. Њамчунон медонам, ки њоло аз чї каси наздикам
якумрї људо мешавам. Вале мехоњам, ки шуморо боре ба
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худатон боз намоям, мехоњам ба симои худ имрўз аз даричаи чашмони ман њам нигаред. Боз мехоњам, ки
бигўям, чаро аз бахти худ даст кашидам? Ба хотири кї?...
Худатон медонед…
Чї кунам, ки ман њамаи ин майда-чуйдањои саргузаштамонро лањзае фаромўш кардан наметавонам. Бинобар он, аз шумо ољизона хоњонам: соате тоќат биёвареду
ин навиштањои маро бихонед, аз рози даруни духтаре, ки
аз рўйи њавас не, бо умеди ќавї шуморо дўстдор буд ва
як умр дар муњаббати худ пойдор хоњад монд, сарсарї
нагузаред. Бузургони Шарќи ќадим маро ба таъсири осори худ њамеша умедворї омўхтанд, вале ман чунон ки
дар сари шохи дарахти баланде бошам, мудом њаросон
будам, њар лањза аз дилам мегузашт, ки њамин замон сарнагун меафтам ва оќибат афтодам. Чї ќадар зўр задам,
то ба хоњиши худ ѓолиб бошам, аммо рўзгор ќонуну ќоидаи худро доштааст, ки аз он гузар карданам мушкил
омад. Файласуф Декарт мегўяд: “Ќоидаи ман чунин буд,
ки зўрозмоие бикунаму ба шахси худ ѓолиб бошам, на ба
ќисмат, майлу хоњиши худро таѓйир кунам, на тартиботи
љањонро”. Дареѓо, ки ман на инро метавонаму на онро.
Њамин ољизї ва нотавонї маро муддатњо дарун-дарун
месўхт, вале шумо њамеша дастгирам будед. Доимо мегуфтед: “Оё медонї, њамин бечорагии ту низ аз ќудрату
нерумандиат бармеояд?” Маро таскин медодед, њамин
тавр не?..
Албатта, баъзан аз ин њоли худ ба худ ѓазаб мекардаму суханони њазор сол пеш аз ин гуфтаи Њаким Фирдавсии Тўсиро мехондам: “Зану аљдањо – њар ду дар хок
бењ. Љањон пок з-ин њар ду нопок бењ”. Аммо баъди лањзае боз ба худ мегуфтам: “Охир, њамон шоири бузург низ
зодаи зани бечора аст-ку! Муњаббат ва дўстдорї дар сиришти зан махлут аст…”
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Акнун ба шумо бигўям, дар тўли панљ соли тањсил
дар донишкада талабгорони ман кам набуданд, агарчи
аксар ба арзи ниёзи худ љасорат намекарданд. Агар дар
дили духтар њаваси марди дигар нест, ў њеч касро наменигарад ва ё нигарад њам, ўро намебинад. Барои ман дар
дунё дигар марде вуљуд надошт. Аммо писараки заифаќли кадом як мансабдори баландпоя аз камоли бефањмї аз
пасам хеле муддат кашолаю овора гашт, савори “Волга”
-њои њукуматї сари роњамро мепойид. Оќибат, ў маро
тарсондан хосту ба тањдиду тааннї оѓоз намуд.
Бефаросатро чї њам гўям, ман ба љониби вай боре
шавќмандона нанигариста бошам? Аммо як нафар
муаллими љавони донишгоњ, ки дар шумори олимони
соњибэътибор буд, сидќан маро хеле талабгорї кард. Ба
њамин монанд хоњишмандон хеле буданд, аммо њеч яке
дили маро андаке ба њаяљону изтироб наоварда бошанд,
чї кунам?!
Худатон медонед, њар тобистон, чун фасли таътил
фаро расад, падару модар маро тўй карданї мешуданд.
Модарам аз равуои хостгорон ба љон безор гашта буд, ки
солњои охир мегуфт:
– Э, агар дилхоњи худат бошад, бигў, хостгораш
биёяд, туро бароварда бидињаму љонам ором бигирад.
Шабу рўзамон дар ѓами ту мегузарад, дар дења њамсоли
ту ягон духтар намонд: кўру кар њам шавњар кард, тољи
сар њам…
Аммо ман, ба ќавли Ибни Амин, “дар чист дар ин
њодиса, девор кадом аст”, намедонистам.
…Хулласи калом, баъди хатми донишгоњ ба дења
омадаму падару модарро аз њавли пирдухтар гаштанам
хотирпарешон дида, ба њоли онњо рањмам омад, дилам
сўхт. Хайр, расму одати халќамонро медонед – дар чунин
њол хобу хўри волидайн њаром аст.
– Ба њар касе маро мувофиќ медонед, тўй кунеду би34
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дињед, ман розиам, – гуфтам ногањонї ва онњоро њам моту мабњут сохтам.
Балки шумо аз ин кори ман њайрон мешаведу мегўед: “Ку он дили њассосу орзупарвари ту, он – њама афкори равшану донишу маърифатро чї шуд?!” Бовар кунед,
ќариб ними занон бе муњаббати сидќї бо шавњарони худ
зиндагї мекунанд. Ба хотири ин, ба хотири он… Ман падару модарамро зиёда уќубат додан нахостам. Онњо аз
таънаю маломати мардум чунон метарсанд, ки ин њолро
шумо – мардуми шањр, дар тасаввур оварда наметавонед.
Инак, волидайн имрўз маро ба шавњар медињанд.
Дар њавлї аз субњидам тараддуд, валвала, хулоса тўй.
Аљиб аст, ки ман тамоман бепарвоям. Дар хонан дарун
нишаста, ин номаро ба шумо менависам. Гўё тўйи духтари дигаре бошад. Имшаб маро бо “ёр-ёр” ба хонаи домод мебаранд. Агарчи хуб медонам дар дунё ба марди
дигаре дил дода наметавонам. Шумо гумон мекунед, ки
ман бадбахтам ва дар берўзии ман худро гунањкор
мењисобед. Ман бадбахт нестам. Агар бе муњаббати
шумо, имрўз аз рўйи расму одати маъмула бошад, ки
якеро ниму нимкора писандида, шавњар мекардам, он гоњ
дар воќеъ, бадбахт будам. Ман дар њаёт лаззати муњаббати њаќиќиро чашидам. Њар як вохўрї бо шумо бароям
ид буд! Дар Аврупо чунин мешуморанд: “Муњаббат даргузар аст, он бо аќди никоњ хотима меёбад”. Аммо ман
намехоњам, ки муњаббатам хотима ёбад. Ба њар њол, бо
њамин хулосаи на чандон эътимодбахш худро таскин
медињам. Шумо гуфтаи шоира Зебуннисоро андаке
таѓйир дода, ба ман мегуфтед: “Риштаи доноиат дар
пойи ту занљир шуд”, балки ин њукм дуруст аст. Ба њар
њол хотир осуда доред, дар ин бобат гуноњи шумо нест,
шумо талаби издивољ намудед, вале ман розї нашудам.
Шуморо боз як бор њайрон кардам. Чї кунам, ки ман
панљ соли расо шуморо њар мудом дар њайрат афканда
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зиндагї доштам! Њамин тавр не? Шумо њаргиз чашмдор
набудед, ки талаби издивољи шуморо ман рад мекунам.
Акнун сабаби ин ќарордоди худро ба шумо мегўям: ман
дар оташи бадбахтии зану фарзандони шумо гармї ёфта
ва хушбахт буданро нахостам. Хушбахтї бояд ки беѓилу
ѓаш бошад. Аз ин сабаб он рўз ба шумо гуфтам:
– Маро дар никоњи худ доред… Аммо аз њамсару
фарзандонатон људо нашавед… Дар ягон гўшаи шањр
иќоматгоње меёбам… Агар њафтае як бор хабар гиредам,
ки бас аст.
Шумо аз ин пешнињод тааљљуб кардед, њатто андаке
дар њарос афтода гуфтед:
– Яъне… кабўтари дубома?.. Не-е.... Ду зан доштан
хилофи ќонун аст… бо ќонун шўхї кардан намешавад…
– Хуб, маро зани худ нањисобед… њамчун маъшуќа,
мањбуба… Њар чї гўед.. Фаќат бо ман аќди никоњ кунед... – Ин охирин чораи имконпазир буд, ки ба шумо
пешнињод кардам.
– Ин чї хел мешавад?.. – гуфтед шумо њайрону малул ва сахт дар банди андеша дармондед.
Ман розї будам, ки ба шумо зани дуюм, сеюм, чорум њам бошам, фаќат дар ин дунё шумо андаке ба ман
њам тааллуќ дошта бошед. Аммо шумо аз ќонун андешидед. Ба ростї, ман ќонунњои мамлакатамонро сањењ намедонам. Хайр, њеч гап не, ман аз шумо њаргиз озурда
нестам, агарчи нек медонам: “Оташе нест, ки охир нашавад хокистар! ”
Дигар ба шумо чї гўям?.. Хайр, арўсро оростанї
меоянд… Њамеша хушу хуррам бошед…
Дил нест кабўтар, ки ба њар бом нишинад,
Аз гўшаи боме, ки паридем, паридем.
Соли 1988.
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МУБОҲАСА
Баъзан дар рӯзгор воқеаҳое рӯй медиҳанд, ки аслан
воқеан казоӣ набошанд ҳам, вале кас онҳоро чӣ гуна
шарҳ доданашро намедонад. Чун шарҳ додан наметавонад, дар ин миён худ чӣ гуна амал карданашро ҳам надониста саргаранг мешавад.
Ду моҳ қабл аз ин яке аз дӯстони наздикам дар хонаи мо меҳмон буд. Баҳс ба миён омаду ман ӯро ранҷондам. Албатта, ман гунаҳкорам, ин гуноҳро ҳаргиз ба худ
намебахшам. Аммо аз бахшидану набахшидани ман чӣ
суд, ки хишт аз қолиб кӯчид. Дар қадим бобоён касеро,
ки меҳмонро ранҷондааст, чӣ маломатҳо гуфтаанд, медонам, аммо он ниёгон ғайбату бадгӯии меҳмонро дар
ҳақи бегуноҳе чӣ сон тоқат овардаанд, намедонам. Ман
мегӯям, ҳамон рӯз... не, саҳв кардам, ҳамон шаби бешарофат ғолибан аз вазъи геофизикӣ нохуш будаст ё
тӯфони миқнотисию фишори атмосферӣ ба ҳам омехта
сари маро гиҷ карданд. Вагарна маро чӣ ҷин зад, ки
меҳмонро ранҷонам. Алқисса, ҳамин сабаби вобаста ба
табиатро пеш оварда аз дӯстам Ашраф нияти узрхоҳӣ
доштам, вале чунон ба хонаи Ашраф узрхоҳӣ рафтаму...
ҳангам аз cap парид... Беҳтар он аст, ки воқеаро аз ибтидо то ба охир ба тартиб гӯям.
Мо телевизор харидему ҳамон шаби аввал дӯстонамон Ашрафу Зебогулро ба хона даъват кардем, то ин
хушнудиро ба ҳам бинем ё ба қавли мардумони имрӯз он
ашёи навро “бишӯем”. Ба амри ин ният зану шавҳар ба
бозор рафтем, барои дастархони зиёфат меваю кабудиҳои тоза, нуқлу туршиҳо, пистаю бодом ва ғайра харидем, сипас таомҳои гуворо сохтем.
Аммо ҳамон шаб ба Ашраф чӣ ҷин заду як баҳси
дар гӯшаи хаёлҳо набударо cap кард ва маро аз карда
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пушаймон сохт. Бешак, аз ман ҳам гуноҳ гузашт – одати
баде дорам – дар мубоҳаса ҳаргиз ба кас гузашт намекунам. Ҳангоми мубоҳасаю мунозара дар рӯ ба рӯям кист,
куллан фаромӯш месозам. Балки аз ман ҳам хатое рафт,
бигзор, ки дигарон ҳакам бошанд. Ба ҳамин нийят ҳоло
он баҳсро айнан нақл мекунам.
Ашраф марди панҷоҳсола аст. Қоматаш баланд бошад ҳам, устухонбандии нозук дошт, костюмаш ба китфони борикаш шинам афтода, чашмони хурдаш ҳамеша
ба кас зиндадил менигаранд. Ӯ аслан марди содафеъл
аст, баъзан дар назари ман як инсони лоубол ва бекина
ҷилва мекунад. Ӯ мутолиаи ҷиддӣ надошт ва даъвии донишмандӣ ҳам намекунад. Аммо ҳамон шаб аз телевизор
доктор Шарофзода аз ваҷҳи азиздошти имороти масҷиду
мадрасаҳои хушсохти қадимӣ сухан гуфтанду Ашраф якбора ба бадгӯӣ ва ғайбати он донишманди маъруфи замона шӯруъ кард. Як-ду бор ба нармӣ гуфтамаш, ки хидмати ин марди бузургвор дар назди мардуми мо бениҳоят
афзун аст, чунин бадгумонӣ дар нисбати ӯ аз инсоф нест
ва ба ҳамин минвол. Вале Ашраф ҳамвора ҷаҳд мекард,
то ман бовар кунам, ки доктор Шарофзода аслан як инсон худпарасту нотандеҳ ва дар муҳокамаи илмӣ беадолат аст, агарчи дар зоҳир ҳақиқатшиор ҷилва мекунад ва
ғайра ва ҳоказо. Ман гуфтам:
Қадри мардумро шинос, эй мӯҳтарам,
То шиносанд одамон қадри ту ҳам.
Сипас афзудам: – Ба ман нигар, Ашраф, – оҳиста аз
остинаш гирифтам, – агар доктор Шарофзода боре ба хулосаҳои ту эрод гирифта бошад, аз ӯ наранҷ, дӯстам, ба
вай кина нагир. Дар миёни ин қадар савдогарони илм монанди Шарофзода се-чор нафари дигар муҳаққиқи соҳибназар ва ҳалолкору бовиҷдон дорему бас. Аз бадгӯии ту
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ба он марди наҷиб ҳеҷ зиёну заҳмате нарасад ҳам, ту бо
ин амали худ дар назари одамон санги худро паст мезанӣ. Касе, ки дидаю дониста сафедро сиёҳ гуфт, дар чашми одамон худро бебурд мекунад.
Ҳамсарам Саодат, ки ман ба шӯхӣ Садпанд лақабаш
додаам, ин замон маънидор ба чашмам нигарист, яъне
баҳсу мунозира оғоз накунӣ гуфт. Аммо ғолибан кор аз
кор гузашта буд, ки Ашраф бо ҷӯшу хуруш ба исботи
даъвои худ оғоз намуд.
– Барои чӣ гуноҳи ӯро нагӯям?! Хуб, донишвари
маъруфест, аммо чаро мо аз камтарин марде пайғамбар
метарошем? Шоири шаҳир ва олими заковатманд ҳам
инсонанд, камбудӣ доранд. Ин одамон – ҳама дурӯяанд,
ту ҷӯраҷон, фақат як рӯи ононро менигарӣ! Боре рӯи дигарашонро ҳам бубин! Ман ба Шарофзода ҳеҷ хусумате
надорам, ҳаққашро мегӯям...
Албатта, Ашраф ҳам дар ҳузури занҳо мулзам будан намехост.
Чашми ӯ ин лаҳза ба чашми ман афтоду якбора аз
гуфтан забон газид. Вай фикри маро аз нигоҳам хонд:
“Хусумат дорӣ, ӯ туро замоне танқид карда буд...” Вале
дақиқае нагузашта Ашраф дигарбора фикрашро ба cap
ҷамъ оварду ба ман аз дигар ҷониб ҳамла оғоз кард:
– Албатта, эродаш ба ман ҷон дорад... Хӯ-ӯш...
олими нағз... яке аз олимони зӯрамон... Хизматашро ман
инкор карданӣ нестам. Рости гап, ӯ шогирдони лаёқатманд тарбия кардаст. Аммо мо як умр ин одамро таъриф
кардем, айбашро ба рӯяш нагуфтем, дар натиҷа одами
нағз, олими забардаст ҳам бехуд шуд. Нуқсони ӯро ҳам
гуфтан лозим аст. Ту, ҷӯра, ҳам худатро мефиребӣ, ҳам
дигаронро. Баъзеҳо ба гапи ту баринҳо бовар карда, фирефта мешаванд... Накун ин корро! – гуфт Ашраф дар фуроварди суханаш овозашро баланд cap дода.
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– Хуб, гуноҳи Шарофзода чӣ будаст, ки мо намедидаем? Ба кӣ ноҳақӣ кардаст ӯ? Ба ҳақи кӣ вай зомин
гаштасту мардум бехабар мондаанд? – савол кардам ман
ғазабнок дандон ба дандон фишурда. Ҳоло метарсидам,
ки ҳамин замон аз даҳанам ягон сухани сахту дурушт
мебарояду Ашрафу Зебогул меранҷанд, баъд Саодат
ошуфтаю бедимоғ, якчанд рӯз маро бо суҳони маломат
суда, аз гуфта пушаймон хоҳад кард.
– Айёми охир доктор хеле ва хеле тағйир ёфтаст, ту
бехабарӣ! – гуфт Ашраф. – Ба сухани одамон гӯш кун,
чиҳо мегӯянд, шунав.
– Одамон ҳамдиёри худро таъриф мекунанд! – гуфтам ман ба як навъ дарднок хандида. – Якеаш, ҳатто
кӯрсаводеро ба ман ҳамчун офтоби навтӯлуъи илм маъруфӣ кардан хост, аммо зуд пай бурд, ки ман мақолаи он
“нобиға”-ро xoндаам ва фикру ақидаи худро дорам, зуд
аз наздам гурехт. Албатта, одами беайб нест, Ашрафҷон,
аз нуқсонҳо чашм пӯшидан хуб не, лекин зиёда хӯрдагирӣ
ҳам аз инсоф не, – гуфтам ба нияти бастани дари баҳсу
мунозара.
Зебогул нармакак фикри маро тақвияте карду гуфт:
– Одам бояд ки фақат ҷиҳати хуби дӯстонашро нигарад.
Саодат, ки дар ҳама ҳол мувозанатро мехоҳад, ба
тақвияти фикри Ашраф сухане гуфт.
Телевизор ҳоло рақсу таронаҳои ҳунарварони ҷавонро пешкаш дошт, аммо касе ба сӯяш наменигарист.
– Дигар мавзӯи шавқовар нест магар? – Саодат ҳадафи баҳсро дигар кардан мехост. – Аз сӯҳбати шумо
доим занҳо дилтанг мешаванд. Агар ҳунаре доред, моро
хандонед, ханда барои сиҳатӣ нафъ доштаст. Агар ҳунари
хандондан надоред, баҳсро қатъ кунед, мо концертро
бинем.
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– Майлаш. Лекин аввал ба Ашраф гӯед, ки Шарофзода барин инсонро минбаъд беасос сиёҳ накунад! –
ба зӯъмӣ талаби худро пешниҳод кардам. Бешак, ман ба
дурустӣ наандешида ин суханонро гуфтам. Гуфтаму худ
бехабар чӣ ҷинеро аз кӯза раҳо кардам, ҳеҷ напурсед.
Ашраф хурӯсвор гарданашро дароз карда аз ҷо
бархост.
– Маҷмӯаи дастҷамъи олимони донишгоҳ нашр шудааст, мегӯянд, ки Шарофзода мақолаи баъзеҳоро аз он
баровардасту ду мақолаи худашро ҷо кардаст!.. Хӯш, магар ин аз инсоф аст? – гуфт ӯ тез-тез бо заҳрханда. Баъд
ғолибона ягон-ягон ба рӯи ҳозирон нигарист.
– Ҷӯраҷон, ту эҳтимолан, он китобро ҳанӯз ба даст
нагирифтаӣ ва намедонӣ. Маҷмӯа ба мавзӯи таҳқиқи
Шарофзода доир аст, он боби илми адабиётро беҳтару
амиқтар аз вай дигар касе таҳқиқу таҳлил накардаст, –
гуфтам ман ҳам филфавр.
– Гап-дия! – гуфт Ашраф ба далели ман нописандона даст афшонда. – Хуб, чаро дар кафедрае, ки дар он
мудир аст, ҳамдиёронашро ғун кардаст? Ҳар касе, ки ба
вай ҳамфикр нест, ба ночор аз кор рафтаст. Кафедра ҳам
мавзӯи вай аст? – Бетаъсир санади дигари худро пеш
овард Ашраф.
Таваккалгӯиҳои ӯро қабл аз ин ҳам мешунидам,
соддалавҳию саҳлгиридои ӯро низ медонистам, вале ба
таъсири рафоқате, ки бо ӯ доштам, ин ҳамаро ба
коҳилию бехабарии вай ҳамл мекардаму бедард механдидам ва ҳеҷ қаҳрам намеомад, баҳс намекардам.
Аммо ҳоло чунин тӯҳмат ва кинаварии Ашраф ба шахсе,
ки дар нисбати ӯ ману вай хеле ночизем ва беш аз ҳама
дар сари ин ақидаи бебуньёд ва ғалати худ устувории рафиқам, зӯъмии ғайричашмдошти вай маро девона мекард. Ман худ дар зӯъмӣ тараф надорам, балки аз ин са41
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баб зӯъмии дигареро тоқати дидан надорам.
– Чени даҳанат сухан кунӣ, намешавад? Кӣ ба гӯши
ту ин қадар музахрафотро рехт? А?.. Медонам, кар шунидаашрову кӯр гирифтаашро сахт медорад, аммо ту шукр
ва сад бор шукр, ки на карию на кӯрӣ, вале чӣ ҷин асар
кардат, ман ҳайронам. Кӣ ба ту гуфт, ки Шарофзода дар
кафедрааш ҳамдиёр ғун кард? Мардум, маҳз барои чунин
айбҳои худро пӯшидан ва ё гуноҳашонро сабуктар
сохтан дигаронро ҳам ба ин ҷурм муттаҳам кардан мехоҳанд, ту ба он бовар кардӣ?! – гуфтам ман бо сӯзу гудоз. – Мегӯянд, ки дар Теҳрон баъзе аз шоирони беҳунар
шеъри бад мегӯяду сипас онро аз нотавонбинӣ ба шоири
пухтагӯе нисбат дода овоза cap медодаанд.
– Гумонат, ҳама мардум дурӯғ мегӯянду фақат ту
ҳақиқатгӯй?! – ба қоҳ-қоҳ заҳрханде зад Ашраф, сипас
маслиҳатомез афзуд: – Ин тавр нашудаст, ҷӯра, ба сухани
дигарон ҳам гӯш кун. Балки ин гапро аз ту донотарон
мегӯянд... – гуфт вай асроромез cap ҷунбонда.
– Ягон одами бавиҷдон нагуфтаст, – гуфтам ман
дилпур аз даъвии худ, вале зуд афзудам: – Донишманди
бевиҷдон одам нест, меъёри одамият инсофу виҷдон аст.
Ту ба далели ақл ва мантиқ коре надорӣ, ба мансаби касон нигариста суханашонро баҳо медиҳӣ.
– Ҳой, ба шумоён чӣ гап шуд?! – Саодат боз ба миён
даромада баҳси моро хотима додан хост. Ин соат чашмонаш пуризтироб ба ман менигаристанду чиҳо намегуфтанд. – Хуб, яке бад мегӯед, дигаре нағз – ҳар яке дар
фикри худ монед. Барои ҳамин айши худро талх кардан
чӣ зарур аст?.. Бас. Ба дастархон нигаред, – гуфт вай илтиҷоомез гоҳ ба рӯи ман, гоҳ ба рӯи Ашраф нигариста. –
Бигиред, Зебогул, аз самбӯсаи кадугин...
– Биёед, мавзӯи сӯҳбатро дигар кунед, – гуфт Зебогул ҳам хеле хиҷолатманд оҳ кашида. Аз оҳанги дурушти
42

www.firuz.tj

суханони ман аллакай ранҷидани вай маълум буд.
– Не, истед. Маъзарат мехоҳам, Ашраф, – гуфтам ба
оҳанги нармтар, андаке аз шастам баргашта. – Дар кафедраи Шарофзода нӯҳ ё даҳ нафар кор мекунанд, ман
ҳамаро мешиносам. Дар он миён фақат як нафар ҳамдиёри уст. Ту ҳеҷ ба хонаи ин шахсе, ки ҳоло дар ҳақаш бадгӯӣ дорӣ, рафтаӣ? Не. Ман якчанд бор рафтаам. Доим
дар рӯи мизи кории ӯ рахт-рахт мусаввадаи мақолаву рисолаҳои муҳаққиқони ҷавонро мебинам. Ҳар якеи он аз
як гӯшаи диёри тоҷикон аст! Шарофзода ҳамаро ба як
чашм мебинад... Не, хато гуфтам. Саҳеҳтар аст агар гӯям,
ки ҷавонони ранҷбару заҳматпеша ва ҳунарварро, сарфи
назар аз он, ки онон аз кадом вилоятанд, меписандад, аз
дасташон гирифта ба по рост мекунад. Тӯҳмат ба ин хел
инсон!.. Ба ростӣ, чӣ гуфтанамро намедонам. Албатта,
дар радифи шогирдони ӯ носипосони кӯрнамак ҳам буданд...
– Хуб, гуфтаниатро гуфтӣ? Акнун ба гапи ман ҳам
гӯш кун, – гуфт Ашраф муросокорона табассум намуда. –
Гумонат, агар чандин бор ба хонааш рафта, чояшро хурда бошӣ, киву чӣ будани ӯро аз дигарон бештар медонӣ?
Ту ба фикру ақидаи худ ғарра гашта, аз дунё бехабар
мондаӣ! Мардум дар ҳақи вай чиҳо мегӯянд, намедонӣ!..
Гӯш кун, агар ман ба ту суханони як марди бузургро гӯям, шояд бовар кунӣ? А? Рӯирост, дар ҳузури ҷамъ ин суханонро аз як минбари баланд гуфтанд! Шарофзода
тазкираи шоирони пешинро тартиб додасту ба он китоб
шеърҳои бобои худро ҳам дохил кардаст, ту медонӣ? Намедонӣ, ҷӯраҷон! – Тантана мекард Ашраф. – Агар ҳар
кас навиштаҳои бобою момояшро ба тазкира дохил карда нашр созад, илму адабиёт шалғамшӯрбо мешавад-ку!..
Сараввал матлабро равшан идрок накарда лаҳзае
саргаранг мондам.
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Ба ман чунин намуд, ки дар мунозара боло омадани
Ашрафро дида, чеҳраи ҳар ду зан ҳам шукуфон гашт, дар
лабонашон табассуми қаноатмандӣ давид. Саодат дигарбора саъй намуд, диққати меҳмононро ба дастархон ҷалб
созад. Аммо иштиҳо кайҳо кӯр гашта буд ва мо дастархон ва неъмати рӯи онро билкул фаромӯш карда будем,
ки аз ин хусус аз ҳама зиёдтар Саодат ғуссаманд буд.
Ман одати ӯро медонам, доим мегӯяд: “Баъди он, ки
ранҷ кашида хӯрданию ошомиданиро тайёр мекунед,
меҳмон хӯраду лаззат барад-дия!”
Баъд маро ба ёд расид, ки сухан ба мундариҷаи як
тазкираи навсохт доир аст ва аз ин боб гӯё дар куҷое
шаммае ишора карда буданд, вале ман он замон ба ҳарфи
гӯянда эътибор надода будам. Ҳа, бале, навиштаҳои бобояш гуфтани Ашраф ишора ба ҳамон тазкира аст.
– Аз рӯи инсоф худат бигӯ: бобои доктор Шарофзода аз адибони маъруфи замони худ бошад, чаро осори
ӯро ба тазкира дохил накунад? Ё аз ягон кас иҷозат гирифтанаш лозим буд? “Ё нашри осори бобои ӯро манъ
кардаанд?” – Гуфтам ман ба нармӣ, ҳатто ба як навъ
бепарво хамёза кашида.
– Ту аз қонуну қоидаи нашри осори пешиниён бехабарӣ магар? Осори олимону адибони гузаштаро ҳамту
гирифта ба чоп намесупоранд. Ленин гуфтааст, ки дар
ҳар як осори тамаддун ду навъи маданият дучор меояд,
ҷараёни демократӣ ва...
– Барои ман ин суханон чунин маънӣ доранд, ки дар
осори адибони пешин асосан, ғояҳои умумиинсонӣ ситоиш ёфтаанд, онҳоро нобуд кардан лозим не, баръакс,
омӯхтан зарур аст, – гуфтам ман сухани Ашрафро бурида. – Бо китоби Фирдавсӣ ё Саъдӣ коммунистро ҳам
тарбия тавон карду идеалисту калиталистро ҳам. Василаи тарбия бетараф аст.
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– Бародар, охир, осори умумиинсонӣ гуфтанат хато,
ин хел таъбир вуҷуд надорад! Ту дар мавқеи гуманизми
абстракт қарор гирифтаӣ, ки ин аломати носолимии маънавии туст! – Дасташро шоф карда фарёд зад Ашраф чунон ки ӯро дар кӯчаи хилват дуздон ғорат карда бошанд.
– Боракаллоҳ!.. – гуфтам ман мад кашида. Дар овозам ва ваҷоҳатам тамасхур ошкоро ҷилва мекард.
– Осори адибону олимони гузаштаро аввал аз нуқтаю назари марксистӣ-ленинӣ омӯхта, баҳо додан лозим
аст. Мо бояд аз осори пешиниён фақат ҳамон асарҳоеро,
ки ба манфиати коргару деҳқони камбағал хизмат мекунад, ба худ бигирем. Адабиёт умумиинсонист гӯён ҳар
чизро гирифтан хатост. То даме, ки ман дар платформаи
марксистӣ...
– Дуруст, аз нуқтаю назари марксистӣ-ленинӣ баҳо
додан лозим. Лекин ҳамаро зери шубҳа гирифтан нашояд. Ба гумонат осори бобои доктор Шарофзода ба кӣ
хизмат мекунад? Ба осиёби капитализм об мерезад? Агар
саҳв накунам, дар солҳои сию ҳафт ва баъд аз он ҳам
ҳазорон касонро бо ҳамин гуноҳ нобуд карда будаанд.
– Ту суханро ба ҷониби дигар набар, ҳар як асари ба
адибони гузашта тааллуқмандро сараввал таҳқиқ кардан
лозим аст, агар мазмуну мундариҷааш ба идеологияи мо
мувофиқ бошад, сонӣ нашр кардан даркор...
– Айнан ҳамон бюрократҳои солҳои сию панҷоҳ барин гап мезанӣ-е! Китоби нағз ҳамеша одамиятро ба
накӯкорӣ ташвиқ мекунад. Идеология!.. Бо ҳамин хел суханон китобҳои қадимиро нест карда буданд... Баъдтар,
дар солҳои ҳафтод ба ришваситонӣ ва сӯиистемоли мансаб сарват ғун карданд... Мақсади мо сарватмандонро
нест карда ҳамаро муфлису мискин кардан набуд,
баръакс, дар мамлакат камбағалиро нест карданӣ будем,
аммо нигар, ки...
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– Э, бас кун-е! – гуфт Ашраф рангаш канда. Аз ларзидани дасту паридани мушакҳои рӯяш аён буд, ки вай ҳоло сахт дар ғазаб аст. – Сухани ёфтагит ҳамин: соли сию
ҳафт, соли сию ҳафт! Инқилоб бе қурбонӣ намешавад!
Гумонат ҳамаи он маҳкумон бегуноҳ буданд? Ҳаргиз!
– Бозсозӣ ҳам бе қурбонӣ намешавад гӯён, имрӯз туро ҳам ба ҳамон навъ таъбиду таъзиқ гирифтор мекарданд, сонӣ мефаҳмидӣ, ки он мазлумон бегуноҳанд ё гунаҳкор!
– Чӣ, маро муқобили бозсозӣ мепиндорӣ? – Чашмонаш аз косахона берун гаштанду Ашраф беихтиёр аз курсӣ бархост. – Ман боз мегӯям ва дар сухани худ устуворам: ғояи осори адибону олимони пешинро таъин накарда ба тазкира дохил кардан мумкин не! Ин ақидаи танҳо
ман не! Он академику адибоне, ки ошкоро ин маъниро аз
минбар гуфтанд, магар ту барин ақл надоранд?!
Ман аллакай аз зӯъмии Ашраф пай бурда будам, ки
ин даъвиро ӯ аз забони кадом як шахси баландмартаба
шунида, ҳоло онро сахт гирифтааст.
Занҳо ин бор ҷиддан ба гуфтугӯи мо монеъ
гаштанд.
– Хуб, бас, ҳар ду ҳам дар ақидаи худ устувор будаед, ба таври худ ҳар яке ҳақ ҳастед, донистем! – Гуфт
Саодат аз ҷо бархоста ва ба Ашраф як пиёла чойи гарм
дароз кард. – Агар тамошо накунед, телевизорро бандам?
Ё мебинед? А?
– Мо ба муборакбодӣ омадем ё ба маҷлиси баҳсу
мунозара? Ин мардони мо аз гап сер намешаванд, – ҳамфикрӣ кард ба вай Зебогул.
– Ҳозир хотима медиҳем, як чизро муайян кунем.
Илтимос, як лаҳза мудохала накарда истед, – гуфтам ман
бештар ба ҳамсарам рӯ оварда. Сипас ба Ашраф рӯ оварда пурсидам: – Ту ба ман бигӯ, ки ҳамон тазкираро ҳеҷ
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варақ гардондӣ? Осори ҳамаи он шоироне, ки дар он
тазкира зикрашон омадааст, магар қабл аз ин таҳқиқу
таҳлил ва нашр шудаанд? А?
– Албатта, – гуфт Ашраф ин бор ҳам таваккалан.
– Масалан, осори Шамси Табрезӣ кай, аз тарафи кӣ
таҳқиқ ва интишор гаштааст ба ман мегуфтӣ. Кӣ онро аз
нуқтаю назари...
– Барои ин кор... ба китобхона рафта кофтуков кардан лозим, дар он ҷо ҳамааш ҳаст, – гуфту Ашраф сухани
маро бурид. Вай ин бор ҳам бепарво, худро гум накарда
радди даъво мекард.
– Сипас, ҷӯраҷон, бигзор, ҳамон китобхона ояду бо
ман баҳс кунад! Охир, ту китоб намехонӣ, ман аминам,
ки ҳамон тазкираро боре ба даст нагирифтаӣ, варақ,
назадаӣ!
– Чӣ, гумонат китоби Шамси Табрезӣ то имрӯз
нашр нашудаст? – Ашраф имдодталабон ба рӯи ҳамсараш – Зебогул нигарист.
– Ашрафҷон, намунаи шеъри баъзе адибони ҳанӯз
таҳқиқ нашуда ҳам, дар тазкира ҳаст, – гуфт Зебогул ба
нармӣ ва меҳрубонӣ ба рӯи шавҳар нигариста.
– Ҳеҷ мумкин не! – қоил намегашт Ашраф. – Дар
ягон мақола ё рисола ҷиҳатҳои прогрессивии эчодиёти
онҳо қайд шудагӣ. Вагарна ҳеҷ мумкин не...
– Масалан, осори Шоҳӣ, Ҳамзаи Арӯзӣ, Искофӣ,
Мухалладӣ, Туғро, ки намунаашон дар тазкира ҳаст, кай
таҳқиқ ва таҳлил шудаанд, аҳли илму адаб ёд надоранд,
ҷӯраҷон.
– Агар ту ёд надошта бошӣ, сонӣ ҳама ёд надоранд
нагӯй! Агар ин тавр бошад, нафаҳмида мондаанд, манъ
кардан лозим буд. Таваккал гап задан нагир. Агар академик Шавкатзода адабиётро надонад, пас чӣ, фақат ту
медонистаӣ-дия!
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– Ту академикатро мону худатро бигӯ! Беҳуда ин
тавр говтозӣ накун. Бе ту ҳам дар илму адабиёти мо
инчунинҳо бисёранд.
– Ту худат ҳам аз даво гирифта гап мезанӣ! Шеъри
Шамси Табрезӣ набошад ҳам...
– Хуб, ман ҳозир ба ту китобро меораму дар ҳузури
янга даъвоямро собит мекунам. Ту дар ҷаҳли мураккаб
вомондаӣ!
Ин суханонро гуфтаму аз ҷо бархостам ва ба хонаи
дарун, ки барои ман вазифаи коргоҳу хобгоҳ ва китобхонаро адо мекард, рафтам.
Китобро ёфта баромадам, ки меҳмонон аз сари дастархон бархоста дар даҳлез кафшу кулоҳ мепӯшанд.
Мо дар таҳи дар бо ҳамдигар хеле сарду нохуш
хайрбод кардем.
***
Аз миён ду моҳ гузашт ё бештар, ёд надорам. Ману
Ашраф якдигарро надидем – аввал вай дар сафар буд,
сипас ман аз паи муҳимме ба Самарқанд рафтам.
Боре, баъди бозгаштам аз сафар Саодат гуфт, ки
фардо рӯзи мавлуди Зебогул аст, бояд барояш тӯҳфае
пайдо кунему ба хонааш биравем.
– Вай моро хабар кард? – савол кардам. Аммо ҷавоби инкор гирифтаму малул гаштам. Маълум мешавад, ки
Ашрафу Зебогул аз ман сахт ранҷидаанд.
– Ба рӯзи мавлуд одатан, хабар намекунанд, – эзоҳ
дод Саодат. – Дӯстони наздик аз пеши худ бояд ки ба
табрикаш раванд. Ба ҳамин баҳона озурдагӣ аз дилаш
бароред, – гуфт Саодат қаблан маро дастур дода. Баъд
дигарбора таъинот кард: – Хоҳишмандам, дигар бо ӯ
баҳс накунед. Барои ҳақиқат бошад ҳам, дӯстонро наранҷонед. Ба сари шумо агар мушкиле ояд, Шарофзода не,
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ҳақиқат ҳам не, боз ҳамин дӯстон ба мадад меоянд, ҳолат
чӣ тавр гӯён мепурсанд. Кошкӣ, ҳамеша ҳақиқатро
тарафдорӣ мекунад гӯён ягон кас аз атрофиён миннатдор
бошад? Ҳоло ба ин мардум ҳақиқат даркор не, дониста
бошед.
– Майлаш, ман дигар бо Ашраф баҳс намекунам,
саҳеҳтараш, суханро бо ӯ дароз намекунам. Лекин... агар
ба ягон шахси бегуноҳ ноҳақ тӯҳмат кунад, намедонам,
ки хомӯш истода метавонам ё не. Барои аз он шахс манфиате ёфтан не, мефаҳмӣ, барои ҳақиқат... Барои
ҳақиқате, ки, ба қавли ту, ба ҳеҷ кас даркор не.
– Ба ин усул пагоҳ-фардо аз ҳамаи дӯстон ҷудо мешавед, – гуфт Саодат чашмони пурандӯҳашро ба замин
дӯхта. – Дониста бошед, ки онҳо дар ғайб якдигарро бад
мекунанду агар бо ҳам рӯ ба рӯ гарданд, боз гӯё ёру бародаранд. Дар ин миён шумо кали мурдашӯ...
Садпанд дафтари панду ҳикмати худро варақ мегардонд.
Ману ӯ шомгоҳи рӯзи дигар тугмаи зангӯлаи дари
Ашрафро пахш кардем.
Дар долон Ашраф маро канор гирифту хеле ба
риққат омадам, Зебогулро сидқан табрику таҳнияти бисёр гуфтам. Зану шавҳар моро мисли ҳамеша ба меҳрубонӣ истиқбол карданду ба хона марҳабо гуфтанд. Аз
хонаи калони онҳо валвалаи меҳмонони аллакай сархуш
ба гӯш мерасид.
Мо ба хона ворид гаштему аҳли сӯҳбатро дида, лаҳзае дасту по хӯрдем. Саодат зуд худро ба даст гирифт ва
маънидор ба чашми ман нигаристу пилки поёни як чашмашро номаълум бардошта ба ишора “дидӣ” гуфт, аммо
ман нигоҳамро зуд аз нигоҳи ӯ гурезондам. Дар пешгоҳи
хона, дар сари мизи пурнеъмат доктор Шарофзода мени49
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шаст.
Мо ба тарзи шифоҳӣ бо меҳмонони Ашраф ҳолҷӯӣ
кардему нишастем. Сипас ман ба доктор Шарофзода рӯ
оварда гуфтам:
– Домулло, саломатед, баофият? Хуш омадед... Ҷӯраи ман Ашраф як даҳон нагуфт, ки шумо меоед... Вагарна барвақттар омада аз сӯҳбати шумо баҳраманд мегаштем.
– Э, мулло Ашраф ҷӯраи шумоанд? – пурсид Шарофзода. Сипас афзуд: – Дӯсти мо ҳам. Афсӯс, мо надонистем, ки имрӯз рӯзи мавлуд будаст... Дар охири кор ба
идора даромаданду гуфтанд, ки аз хонаи мо як пиёла чой
хӯрда гузаред...
Саодат ҳаракат мекард, ки бо нигоҳаш маро бигирад, аммо ман чашмамро аз чашми розгӯи вай мегурезондам.
Чунон ки дар оғози ин қисса гуфтам, баъзан дар
рӯзгор воқеаҳое рӯй медиҳанд, ки аслан, воқеаи казоӣ
набошанд ҳам, вале кас онҳоро чӣ гуна шарҳ доданашро
намедонад. Чун шарҳ додан наметавонад, дар ин миён
худ чӣ гуна амал карданашро ҳам намедонаду саргаранг
мешавад.
Соли 1988.
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КИТОБҲОИ КӮҲНА
Мо зи оғозу аз анҷоми ҷаҳон бехабарем,
Аввалу охири ин кӯҳнакитоб афтодаст.
Калим
– Ҳа, китоби қадимӣ имрӯз ба ҳама даркорӣ гашт...
– гуфт ба як навъ оҳанги думчадор лаб ба сухан кушода
амаки Патапат. – Одати одамизод ҳамин хел будаст: ҳар
чизро хор кунад, ба он зор мешавад. Китоби қадимӣ
ҳозир ба пули калон меравад, сирка барин ҳар қадар
кӯҳна шавад, қиматаш зиёдтар мешавад... Аз шаҳр
олимҳо омада буданд, ба ҳар як пора коғази ба хати
арабӣ навиштагӣ, гӯё дунё ёфта бошанд, мечаспиданд.
Ман, мулло, рости гап, дар вақташ ҳам мегуфтам, ҳозир
ҳам мегӯям: китобҳои имрӯзаата намедонам, аммо дар
китобҳои қадимӣ ягон гапи зарарнок нест, пеш гапи
гандара дар китоб наменавиштанд, гапи ҳар як лаққира
китоб намекарданд-дия. Ман ба ту гӯям, то инқилоб, дар
солҳои аввали баъди инқилоб ҳам ҳар як ҷамоа масҷид
дошт, ҳар масҷид мактаб дошт, дар он мактаб бачагони
хоҳишмандон – бою камбағал баробар хонда, хату савод
мебароварданд. Мо ҳам дар ҳамон мактаби кӯҳна хонда,
барои одам чӣ кор савоб аст, чӣ гуноҳ, донистем... Мо –
се додар будем, раҳматӣ додом фақат мана ба мактаб
доданд. Ба пули чор ҷувол гандум аз шаҳр якта китоби
дарсӣ харида оварда буданд. Баъдтар яку якбора китоб
ҳам, мактаби кӯҳна ҳам зарар мерасонад гӯён валвала
бардоштанд. Сонитар, аз хонаи касе китоби кӯҳна ёбанд,
унсури зарарнок аст гӯён гаранг карданд. Ана, нигар,
акнун он китобҳоро дар ба дар гашта мекованд. – Оқибат
суханашро хулоса кард амаки Патапат.
Вай ғолибан гумон дошт, ки ман китобҳои кӯҳнаро
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пайдо карда, сипас дар шаҳр ба пули калон фурӯхтаниам.
– Канӣ, газа зер кардем! – Вай ба абзори хари ман
як назар карду бо ин таъбири аз солҳои дарози ронандагӣ одат гаштааш маркаби худро халачӯб зад ва мо ба
раҳ даромадем. Вай лақаби “Патапат”-ро ҳам аз ваҷҳи
чунин шеваи мошинрониаш гирифтааст.
Азбаски дар пайраҳаҳои танги кӯҳсор ду хар баробар қадам заданаш як амри муҳол аст, мо пешу қафо мерафтем.
Мардумони деҳоти кӯҳистон аксаран ба чор тарафи
дунё парешон гашта бошанд ҳам, бо деҳаи бобоии худ
ҳамеша алоқаманданд. Амаки Патапат ҳам баъди ба
нафақа баромадан ба деҳа баргашта, кулбаи харобаи
падарашро аз нав рост кардаст ва ҳоло айёми пириро ба
боғдорию молдорӣ мегузаронидаст. Ба қавли худаш, вай
дар шаҳр қариб чиҳил сол кор кардаст. Ва асосан, дар
сари фармони мошин умраш гузаштаст. Фарзандонаш
азбаски дар шаҳр ба камол расидаанд, дигар ба деҳа ҳеҷ
одат накардаанд, падарро хабаргирӣ оянд ҳам, ба ночор
ду-се рӯз меистодаанду бас.
Худи ман ҳам кайҳо ба шаҳр одат кардаам, тобистон аз магаси деҳа мегурезам, зимистон аз беҳаммомӣ.
Ин бор ба деҳа омаду гуфтанд, ки ғор пури китоб
будаст, пӯсида нобуд гаштаст. Ин хабарро шунида ман
ба назди яке аз кӯҳансолони деҳа – бобои Амон рафтам,
ки ҳоло синнаш аз ҳаштод гузашта, гӯшаш вазнин бошад
ҳам, ҳанӯз пирамарди баҳуш буд. Ба назди бобо
омаданам боз як сабаб дошт: яке аз ҳамдеҳагон тахмин
зада гуфт, ки амаки ҳамин бобои Амон дар замонаш
олими китобдор буд, ҳеҷ аҷаб нест, ки китобҳои ғop аз он
кас бошад. Бобои Амон ин тахминро тасдиқ кард. Вай
дар он айём ҷавонмарди навқирон будаст, ҳамроҳи
амакаш – табиби номдор Мулло Асадулло як нимишабӣ
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ба ду хар китоб бор карда, ба ҷониби ғори дур аз деҳа,
дар камаркаши кӯҳ воқеъ буда мераванду хурду бузург
қариб сад китобро дар як камари ғор ҷо ба ҷо мекунанд
ва пешашро бо сангу гил девор мезананд.
– Мардум шабошаб китоба ба хонақоҳ, ба масҷид,
баъзе беинсофҳо ба оби рӯд бароварда мепартофтанд, –
хавотиромез ба атроф нигариста пичиррос зад мӯйсафед.
– Аз хона китоб барояд, ба бало мепечидӣ!.. Намедонам,
аз китобу китобхон чи бад гузашт, ки аввал китобро
чинда гирифтанд, сонӣ китобхондагиҳоро...
Бино ба қавли бобои Амон, ҳар ду дар ғор аз нимашаб то чоштгоҳи рӯзи дигар арақи ҷабин рехта, ин корро
ба субот мерасонанду баъд барои аз шубҳа эмин будан аз
кӯҳ ба харҳо ҳезум бор карда ба ҷониби деҳа мефуроянд.
Бобои Амон шавқмандии маро ба китобҳои кӯҳна
пай бурда, ба гумонам, бори нахуст ин воқеаро ҳикоят
мекард. Ба касрати пирӣ баъзе аз ҷузъиёти он воқеаҳоро
ҳар боре ба навъи дигар баён менамуд. Аз хусуси баъзе
ҳодисаҳои он солҳо сухан гуфтан намехост ё маҷмал
ишорае мекарду бас. Ман пай мебурдам, ҳаросе, ки дар
вуҷуди ӯ сахт ҷо гирифтаст, кори худро мекунад.
Он рӯз дар фуроварди сӯҳбат ман аз бобо рухсат гирифтам, то ба ғор бираваму китобҳои қариб шаст сол
қабл аз ин пинҳон кардаи ӯро бубинам, агар илоҷи истифода набошад, варақҳои баъзе аз китобҳои нодирро акс
гирам.
– То ин вақт китоб мемонад-о?! Хок шуду рафт, –
гуфт мӯйсафед ба як навъ аламнок даст афшонда. Баъд
зери лаб заҳрханде намуду афзуд: – Кадом соле буд... аз
қабати девори хонақоҳ ҳам китоб ёфтанд, хабар дориё?
Даст задан нашуд, – cap ҷунбонд мӯйсафед.
Бо вуҷуди ин ҳама, ман боре ба он ғор рафта, агар
хок шуда бошад, хоки он китобҳоро бо чашми худ дидан
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мехостам.
Азбаски роҳи ғop ба ман ноошно буд, аз амаки
Патапат илтимос кардам, то дар ин сафар ба ман ҳамроҳ
бошад. Аз як ҷиҳат, вай дар деҳа одами нисбатан дастхолӣ буд, аз ҷиҳати дигар, ба кӯҳбароӣ қувваташ мерасид, ҷиҳати сеюмаш, ӯ ҳамсӯҳбати хуб буд.
Мо боғоти деҳаро гузашта, ҳоло аз дараи кӯҳ мерафтем. Шаху зовҳои ду тарафи рӯд гӯё дақиқа ба дақиқа
ба якдигар наздик мешуду дара тангтар мегашт.
Боғоти атроф ва пора-пора заминҳои юнучқа, ҷуворӣ, гандум, нахӯд коштагии колхоз ҳам дар қафо монд.
Дар пеш чарогоҳи доманакӯҳ ва шаху зовҳои махуф ва
ҳайбатангез ва баъд кӯҳсори сангин ибтидо мегирифт.
– Ба ман нигар, мулло, – амаки Патапат “тормоз,
тормоз” гӯён ба гардани хар халачӯб зада гашти онро
суст карду чун ман ба ӯ наздик расидам, сухан оғоз
намуд: – Ин замина мебинӣ? – Вай бо халачӯбаш ба
замини холие, ки чим баста, вале гирдогирдашро замоне
аз санг тавора гирифта буданд, ишора дошт. – Ин замини
ман буд!.. – гуфт амаки Патапат ба як навъ ифтихор ба
таъкид cap ҷунбонида.
Ман ба маънии ин сухани ӯ ба дурустӣ сарфаҳм нарафтам, зеро имрӯз мардум ҳатто замини рӯидаричаашонро даҳан пур карда “замини ман” намегӯянд, зеро раиси колхоз метавонад ҳар лаҳза бо ягон сабаб ё баҳона онро аз вай бигираду тамоку ё зироати дигари ба давлат зарурӣ бикорад. Номи зироати ба давлат заруриро шунида,
кӣ ҳақ дорад, ки манфиати шахсеро ҳимоя кунад?! Ана, аз
ҳамин сабаб ман ба рӯи амаки Патапат дар нигоҳам
савол назар афкандам. Сипас шӯхиомез гуфтам:
– Амак, руҳияи деҳқонӣ таъсиратон кардаст. Дар
шаҳр “корхонаи ман”, “автобазаи ман” намегуфтед. Ҳозир одамон забонашон намегардад “ватани ман” бигӯян54
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ду шумо...
– Э-э, ин ҷо гап ҳаст, мулло, ту “худояшро” шунидӣ,
ҳолӣ “дод”-ашро ҳам шунаву баъд гап зан. Ман ҳам
коллективист, дар пеши мардум ҳамсари кампирама агар
“зани ман” гӯям, чӣ шавад, нагӯям, чӣ шавад, гӯён меандешам.
– Мазоҳ мекунед...
– Валлоҳи аъзам, ки... – Амаки Патапат дар зин якрона нишаста бо рӯи турш ба он қитъаи замин як навъ
изтироболуда ва дарднок менигарист.
– Хуб, чаро ин санглох замини шумо, бигӯед охир, –
гуфтам.
Пирамард ин саволро интизор буд, аммо аз чӣ бошад, ки ба он санглох нигариста карахт гашта буд. Баъди
он, ки қитъаи санглох дар қафо монд, ӯ сухан cap кард:
– Солҳои аввали колхозӣ ризқу рӯзии хонадони деҳқон ба бист сотих замини рӯидарича вобаста буд. Дар
ивази кораш колхоз ба ҳар як хонавода, асосан, бист сотих замин дода буду тамом. Агар аз ҳар як хонавода дар
колхоз чор-панҷ кас кор кунаду ба умеди ҳосили бист сотих замин нишинанд, рӯзашон сахт буд. Дар деҳа зиндагӣ
карда, дар колхоз кор накунед, намемонданд. Ана, аз ҳамин сабаб ман хонадор гаштаму рӯзғорамро аз волидайн
ҷудо карда, ба ҳавлии кӯҳнаи амакам кӯчидам. Амакам
гап-гапи колхозу қулоқро шунида, аз баҳри замину боғу
ҳавлиаш гузашту бо аҳли аёлаш ба як деҳаи дур кӯчида
рафта буд. Дар он ҷо аллакай колхоз ташкил карда пахтакорӣ мекардаанд, ҳеҷ кас ту кию куҷоӣ нагуфтаст. Агар
дар деҳа мемонд, аздусар қулоқаш мекарданд, зеро ду cap
модагов дошт, аспаш буд. Хулласи калом, ман рӯзғорамро ҷудо кардаму баъд аз раис ҳамчун хонадони алоҳида
замин талаб кардам. Раис қариб як сол имрӯзу фардо гӯён гашту замин надод. Баъд ба сарам як фикр омад. Ин
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ҷо чим бастагӣ як замини санглох буд. Аз кӯҳ санг ғелида
фуромада, хоки заминаш наменамуд. Кошки обаш
бошад! Замини беоб! Илоҷи аз сой об баровардан ҳам
нест. Хуб чарх зада, пасту болояшро гаштам, раҷа кашидаму ана, баъд пеши раис рафтам. Ҳамон вақт раиси колхозамон Ҷавлон гуфтагӣ як ҷавонмарди содданамои дилсиёҳ буд. Он замонҳо қариб ҳар сол раиси колхоза дигар
мекарданд, баъзан дар як сол ду-се бор ҳам нав мешуд.
Замонҳои аҷоиб буд!.. Ҳолӣ навбати авлоди Самандар
нарасида буд, инҳо баъди ҷанг, не, не, солҳои ҷанг ба
сари кор омаданд. Вай Ҷавлон гуфтагем, аслан чӯпон ва
хизматгори як бой буд. Савод надошт, бечора ба
ҳуҷҷатҳо сарангушташа ба ранг молида зер мекард.
Хулосаи калом, ба пеши раис рафтаму гуфтам, ки ҳамин
замина ба ман диҳед. Ҷавлон ҳайрон шуд, девона-певона
шудӣ чӣ, гӯён ба чашмам нигарист. Гуфтам, ки бе як
порча замин рӯзам намегузарад, раиси пешин надод, ту
ҳам имрӯзу фардо карда мегардӣ. Бидеҳ ҳамин замина, аз
санг тоза карда корам созам, савоб аст.
– Сабр кун, додарам, – гуфт Ҷавлон маслиҳатомез. –
Агар ҳозир ба ту замин диҳам, мебояд, ки боз ба шашҳафт хонадони дигар диҳам. Замона носоз аст. Даррав
замини колхоза толон кард гӯён, аз боло ба ягон бало
пешрав мекунанд. Сабр кун, ягон илоҷ меёбам. Беоб аз
он замини гуфтагит чӣ фоида?
– Раҳи об оварданашро мековам, ёфт мешудагист, –
гуфтам. – Ҳу, таҳи зови баланд андаке кабудӣ мекунад,
аҷриқ рӯидагӣ, мековам, балки чашма мебаромадагист.
– Ана, ҳамин хел гапҳо катӣ розигии раиса гирифтаму ба кор cap кардам. Дар ҷавонӣ одам зӯраша ба куҷо
сарф карданаша намедонад. Ҷавонони ҳозир қувваташона ҷои кор фармудан надоранд: барои кишту кори
деҳқонӣ замин нест, молдорӣ кунам гӯянд, алафу чарогоҳ
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нест, ҳазор хел қоида катӣ манъ кардаанд. Мошинат
бошаду раҳи сози мошингардӣ надошта бошӣ, аз мошин
чӣ фоида?! Дар шаҳр ҳам аҳвол ҳамин хел аст: ҳашт соат
кори корхонара сарам-дилам ба поён расонида меоянду
зӯрашона ба куҷо сарф карданашонро намедонанд...
Ҳозир ҳам дар рӯи ҳавлӣ ҳамсояҳои шаҳриам ғун шуда
домино мезананд, шаробхӯрӣ мекунанд...
– Хуб, баъд чӣ шуд? Замин корам шуд охир? – Аз суханро ғоз дода, ба ҳар тараф бурдани амаки Патапат
тоқатам тоқ гашту гапашро буридам. Ба дил гуфтам:
“Ҳозир ҳамсояҳоятон шаробро дар хоби шабашон мебинанд!.. Воқеан, ҳеҷ аҷаб не, ба онҳо ҳам кор ёфт шудагист, – шароби дастӣ мекашидагистанд...”
– Саросема нашав, газа cap деҳ, мулло, – гуфт амаки
Патапат, ки маънии ин суханаш харатро халачӯб зану
тезтар бирон буд. Сипас пурсид: – Замин корам шуд мегӯй-ё? Гӯш кун: миёнро чунон бастам, ки ана-мана нагуфта санглох замин барин шуд. Ҳамаи ана ҳамин сангҳои
тавораро аз ин замин якта-якта дастони ман чидагӣ! –
гуфт пирамард ба қафо баргашта, сӯи сангдеворе, ки баробари қади каланддаста буд, ишора намуд. – Мековам,
– санг, замина мегардонам – боз санг... Себораю чорбора
гардонда сангашро чиндам, ҳамвор кардам, пал кашидам, аммо хокаш нест, регзор, гарди хок намонда об
шуста рафтаст. Ана, сонӣ рӯи заминро як ваҷаб хоки
девори кӯҳнаю нурии мол катӣ пӯшондам. Ҳазл не, дар
он замон мошину ароба нест, агар буд ҳам, ку раҳ?! Ба ду
хар нурӣ бор мекунаму боз як ҷуволро пур карда
пуштвора мегирам. Ин заминро нигар, қариб як гектар
аст! Дар танги тирамоҳ ба кор cap кардаму зимистони
дароз хоку нурӣ кашондам. Яке мазоҳ мекарду ба ҳолам
механдид, дигаре раҳмаш меомад. Халқ-дия... Хулласи
калом, заминро ба киштукор мувофиқ кардаму аввали
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баҳор тухмӣ пошидам. Як хел гандуми ҷойдории
худамон буд, аз тухми ҳамон пошидам. Тухмиро пошида,
мола кардаму аз паи обаш афтодам. Таҳи баъзе шаху
зовҳо кабудӣ мекард, кофта дидам, нам ҳасту дараки об
не. Харсангҳои калон баромад, дар он замонҳо динамит
куҷо?! Дар деҳа мисрону болғаи калони сангшиканӣ ҳам
ба ҳисоб буд – ду-се кас доштанд...
Аллакай замини ба киштзор табдил додаи амаки
Патапат хеле қафо монда, ҳоло мо аз пайраҳаи танге мерафтем, ки як хар бораш катӣ ба сахтӣ аз он мегузашт.
Самти дасти чапамон – ҷарӣ ва дар поёнтари он рӯд ҷорӣ
буд, дар самти дасти рост шаху зовҳои баланд ба як тарзи
ҳавлангез қомат афрохта, баъзан ба сӯи раҳ хамидаанд.
– Ана, ба тори сарат нигар, мулло, – бо халачӯбаш
ба тор ишора кард ӯ. – Ҳу, мебинӣ, аз ёнаи шах ҷӯй гузаштагӣ? Дидиё? – Ин ҷӯйро ман сохтагӣ! – Сипас эзоҳ
дод. – Дар он замон қубур бошад ҳам, дар шаҳр кулолгарон месохтанд, дар деҳа набуд. Камаркаши кӯҳ, катӣ ҷӯй
кандам. Баъзе ҷойҳои паст ё шаху зовро се-чор метр сангдевор бардоштам ва дар рӯи он девор чим катӣ ҷӯй сохта
об бурдам. Ана, нигар, аз таҳи зов санг чиндагӣ... Дар
баъзе ҷо сутун монда аз чӯб нова сохта будам... Диди-ё?
Осори он ҳама ранҷу заҳмати айёми ҷавонии ин
марди деҳқон дар воқеъ ҳам маро ҳайрон кард. Агар ин
ҳамаро имрӯз бо чашмони худ намедидам, балки
боварам намеомад, муҳобот мешумурдам. Наход ки
инсон дар чунин як мулки фарох, барои як порча замин
ин қадар уқубат кашад?! Доири азиздошти замин мо чӣ
қадар гап мезанем, мақолаҳо менависем, ҳикматҳо
мегӯем! Менависем!.. Кулли он гуфтаҳо дар баробари
заҳмати кашидаи ин мард чӣ арзише доранд?!
Амаки Патапат раҳораҳ нав ба нав асари заҳмати
худро ба ман менамуду эзоҳ медод, ҳикоя мекард, афсӯс
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мехӯрд.
– Хуб, ҳосил чӣ тавр шуд? Расо давлатманд гаштагистед? – пурсидам дар охир.
– Э-э, мулло, дар ин дуньё об овардаю кӯзашикаста
баробар мегӯянд, аммо куҷо баробар?! Баръакс, каси об
оварда хорӣ мекашад. Кору ҳунар катӣ ягон кас
давлатманд нашудаст.
– Чунон ки Мирзо Бедил фармудаст: “Кисаи ҳеҷ кас
надид пурӣ, то накард ихтиёр кисабурӣ” гӯед!
– Ҳақ асту рост! Дар замони мо дуздҳои калон кисабурӣ намекунанду лекин... мансаб мегиранд... – Амаки
Патапат ба нафрат даст афшонду сипас харашро халачӯб
зад. – Хи, э, баттол!..
– Хуб, ҳосил нашуд ё ягон офат зад? Ё об нарафт?
– Об бурдам, гандум чунон ҳосил дод, ки... хаёлам,
чашми мардум расид... – Пирамард лаҳзае тахтапушти
худро халачӯб заду баъд гуфт: – Ман аз деҳа дур, дар
дашт гандуми лалмии колхозро дарав мекардам.
Додои пирам, раҳматӣ дар деҳа хирмани ин заминро бод мекарданд. Ҳар касе, ки чоши гандумро медид,
ҳайрон мемонд, мегуфтанд. Бемуҳобот, ҳар каси дидагӣ
“ё тавба!” гӯён гиребонашро медоштаст. Бӯи гандумро
шунида, раиси колхоз ҳам меояд. Чоши гандум ба бардоштан тайёр, додом пасмондаи хирмана ғалбер мекардаанд, ки раис “мондаҳо, ба чошатон барака!” гӯён аз
асп фуромадаст. “Э, офарин, қандаша занад деҳқон!” гӯён гандума каф зада дидасту таъинот додаст:
– Ин гандума барои тухмӣ мондан лозим амак... Ҳа,
як донаашро беҷо накунед! Ман мегӯям, ина бурда ба анбори колхоз резанд, чанд ҷувол шавад, ҳамон қадар аз
гандуми тухмии колхоз мегиред. Ҳозир дар анбор ғалла
надорем, аввал плони давлатро буд кунем, сонӣ...
Хулосаи калом, “мо – ҳама як колхоз, як хонадонем,
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ин гандумро нобуд кардан ҷиноят аст” гӯён хеле варсоқӣ
хонда рафтаст. Фурсате нагузашта мудири анбораш чор
бӯзбала катӣ омада гандумро ба ҷуволҳо бардоштаанд.
Дар он замон ғингӣ кунеду рӯзатона бинед! Замин замини колхоз аст, об оби колхоз, аз дасти мо чӣ меояд?! Ба
ҳар бало пешрав карда метавонистанд, “уклон” мегуфтанд, чапу рост мегуфтанду беному нишон гумномат мекарданд. Яку якбора одам ба мартаба расад, баъзан бехуд мегаштаст...
– Ана, аз касофати ҳамон хел касон имрӯз як мамлакати калони дуньё аз дигарон гандум мехарад, гӯшт
мехарад, – гуфтам дар ғазаб.
– Хуб, дар ивазаш гандум доданд охир? – Лаҳзае
баъд боз савол кардам.
– Ҳама гап дар сари ҳамин-дия! – гуфт амаки Патапат як оҳи чуқур кашида. – Беинсофӣ карданд, мулло...
Агар раис инсоф медошт, сарамро гирифта аз ин диёр намерафтам. Инқилоб гӯён ноҷинсу нобакорон ҳам рӯи об
баромаданд-дия. Дар он замон аз паст ба боло гуфта баъзан аҳмақтарин касон вазифа мегирифтанд. Раиси мо ҳам
аз ҳамин хелаш буд. Имрӯзу фардо гӯён хеле овора карда
гашту гандумро надод. Ба аламам тоб оварда натавонистам. Дар сари қаҳр “то ту раисӣ, оби ҳамин диёр ба ман
ҳаром аст” гӯён як шаб пиёда кӯҳро гузаштаму рафтам.
Дар шаҳр кор ёфта, побарҷо гаштаму сонӣ ба деҳа омада
зану бачаамро кӯчонда бурдам. Хуфия омадаму шабошаб кӯч бардоштам, нафаҳмида монданд.
Амаки Патапат хомӯш гашт.
Ман саргузашти ӯро шунида, як навъ маъюс ва
музтар будам, аммо фикран мунозираю муҳокама доштам: “Панҷоҳ-шаст солакак қабл аз ин бечора мардуми
мо чӣ қадар очизу нотавон будаст!.. Давраи амирӣ не,
баъди инқилоб-а! Агар ҳақу ҳуқуқашро медонист, пои он
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раисро аз ҳаво меовард... Ҳанӯз ҳам аз хӯи ғуломӣ наҷот
наёфтаем. Барои як пула чизҳо худро дастхуши касу
нокас мекунем, баъзан аз гуфтани сухани ҳақ меҳаросем,
гоҳе аз ошӯб муқобили хорӣ мегурезем... Хайрияти кор,
ки дар он замон деҳқон паноҳ ҷуста ба шаҳр гурехтан
метавонистаст, сонитар аз ин имкон ҳам маҳрум гашта
буд: дар шаҳрҳо паспорт ҷорӣ шуд, вале ба аҳли деҳа паспорт намедоданд. Бе паспорт ба куҷо меравӣ?! Вагарна
деҳқонони нағз аз деҳа мерафтанду мерафтанд, он гоҳ
заминро кӣ кишт мекард?! Ҳоли ҳам замин бесоҳиб,
беғамгусор, бе амаки Патапат баринҳо хорӣ мекашад...”
– Хуб, баъд замин чаро нокорам гашт? – савол кардам ман агарчи медонистам колхоз ин заминро ҳаргиз
дуру дароз истифода карда наметавонад ё ба сахтию зорӣ
як-ду сол ҳосил мегираду баъд ҷӯяшро сел хароб мекунад
ё офати дигаре мезанад, хулоса, барои ин хел замин
чашми соҳибғайрате даркор аст.
– Нокорам нагашта чӣ мешуд?! Баҳори соли дигар
нархи сабзию пиёзро напурсида, саросема тухмӣ пошидаанд. Баъд, вақти об расид, менигаранд, ки новадони чӯбинро бурдаанд, девори ҷӯй рахна ёфтаст. Аз беобӣ кишт
сӯхта рафтаст, ҳосил нагирифтаанд.
Гӯшам ба суханони амаки Патапат маро дар тасаввур меомад, ки чӣ гуна ҷавонмарди деҳқон сангистонеро
аз санг холӣ мекунаду замин месозад, санг бар санг ниҳода атрофи онро девор мегирад, то киштзорашро мол поймол насозад, баъд бо машаққатҳои азим ба ин як пора замини худ ҷӯи об меоварад, алафи бегонаи киштзорашро
ягон-ягон мечинад, ба даст шишаи даҳонтанг дар гандумзор мегардаду ҳаканак ном ҳашараи зараррасони
киштзорашро аз рӯи хӯшаҳои норасида мечинад... Баъд
дарав мекунад, гандуми хӯшаҳояш тиллоиро банд-банд
ғун оварда хирмани бошукӯҳе месозад. Барои хирманкӯ61
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бӣ барзагов даркор аст, аммо фақат колхоз ҳақ дорад, ки
барзагов дошта бошад, агар модагови колхозчӣ гӯсолаи
нар бизояд, бояд ки ба ҳадди барзаговӣ норасида, онро
нест кунад. Амаки Патапат аз ночорӣ заминашро бо
хари нимҷонаш шудгор карда, ба хирманкӯбӣ ҳам харро
медарорад. Хайрияти кор, харро манъ накардаанд,
ҳайвони пуртоқат аст, гӯшташ ҳарому кораш ҳалол.
Сипас, падараш хирманро бо суруди “Майда-е, майда...”
кӯфта, интизори бод чанд шабу рӯзро дар хирманҷо
мегузаронад. Оқибат бод ҳам бармехезаду вай хирмани
навкӯфтаро бод дода, коҳро аз дона ҷудо мекунад.
Деҳқони пир бар чоши баланди гандуми тиллоранг менигараду хушнуд табассум мекунад, ба хирмани коҳ менигараду каф ба каф суда завқ мебарад – ин зимистон ҳам
аҳли хонадони писар серу ҳам молаш!.. Аммо... ногаҳон
раис меояд... Баъд гандуми барчошро дар пеши чашми
пирамард ба ҷуволҳо бардошта мебаранду вай ба шохаи
чӯбин такья карда ҳайрону малул мемонад...
– Канӣ, газа зер кун, мулло! – Гуфт ба якбора овозашро cap дода амаки Патапат ва ман аз банди хаёл ба
худ омадам. – Мардум гап бароварданд, ки дар як кунҷи
ғор китоб будаст... Аз рӯи гап, хешони Самандаров ёфтаанд... – Ҳоло ӯ бо овози паст, ба як навъ маҳрамона, ба
чашми ман саволомез нигариста сухан мекард ва ғолибан
донистан мехост, ки аз ин хусус ақидаи ман чӣ гуна аст. –
Боз мегӯянд, ки дар хонаи аммаашон – Маҳтоб-кампир
як сандуқ доштаанд, гумонам, пул будаст, ба куҷое дигар
бурдаанд. Маҳтоб-кампир ба кадоме аз наздиконаш
гуфтаст, ки аз боиси ҳамон сандуқ шабу рӯз хавотирӣ
доштам, ба ҳавлии ҳамсоя гузарам ҳам, хотирпарешон
менишастам. Кадоме мегуфт, ки ҳозир ягон гап хезад,
ҳавлиҳои дуру наздик хешонашонро ҳам мекованд, рост
будаст-дия!.. Мегӯянд, ки дар бонк пули калон намон62
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даст, аз ҳамин сабаб ҳукумат дар ташвиш афтодаст. Пули
калонро бист-сӣ соли охир мансабдорон ба дарун зер
кардан гирифтанд, дар дасти давлат намондагист ҳам! –
Вай заҳрханд намуду ба чашми ман нигарист. Ман ба нишони тасдиқ cap ҷунбондам. Амаки Патапат сухонашро
идома дод: – Барои ҳамин онҳо дороиашонро дар кӯҳу
ғорҳо руст карданианд... Ҳама ҳамин хел мегӯянд...
Баъзеҳо шояд ягон лӯндаашро ёбем гӯён, аз сими ғафс
асои оҳанин сохта, ба дар кунҷу камари кӯҳ асо ғутонда
гаштаанд!.. – Худ ба худ қоҳ-қоҳ зад вай.
Чаро ӯ механдад? Наход ки маро ҳам аз ҳамон зайл
хазинаковон пиндорад? Ё худ умедвор аст, ки он пулҳоро
меёбад? Ба дар ҳол, хандааш таҳдор меомад. Ноҳақӣ
деҳқони нағзро ҳам дигаргун мекунад. Касофати ноҳақӣ
ҳамеша пои пас ҳам дорад...
Чаро вай механдад? Заҳрнок механдаду кинояашро
зоҳир намекунад. Ноҳақӣ ҳамеша пои пас дорад. Ана, ҳамин деҳқони ҳалолкорро ҳам дигар кардаст, ба ҳама кор
тамасхур мекунад, ба атрофаш ҳамеша пуршубҳа менигарад, ба ҳеҷ кас бовар надорад. “Ранҷбари рӯи чаҳон
иттиҳод гуфтанду ба шаҳр рафтам, хостам, ки пролетар
шавам, нашуд. Ана, акнун бачаҳо на деҳқонанд, на
пролетар, як дарди ҳарина...” мегӯяд.
– Ин мегум, авлоди Самандаровҳо дар ду олам ба
тарафи кӯҳ гузар намекарданд, чӣ шуд, ки якбора ба
камаркаши кӯҳ – ба ғор рафтаанд? – Лаҳзае хомӯш рафту
боз саволомез нидо баровард вай. – Одами пулдор дар
кӯҳу камар номаъқул мекунадо? Ҳамту не? – Амаки Патапат аз ин гапу корҳо сирф бехабарии маро донад ҳам,
ҳар замон савол мекарду ҷавоби маро шунидан мехост,
мехост, ки ба ӯ ҳамфикрӣ изҳор намоям.
– Ҳайронам... – гуфтам оқибат китф боло кашида. –
Ман хеле сол шуд, ки дар шаҳрам, аз гапу кори деҳа
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бехабарам, амак. Хайр, ҳар замон мешунавам, ки ҳамаи
ин авлод дар сари мансабанд, кордашон доим болои
равған аст.
– Ҳа-а, инҳо хеле реша давонданд – дар район ҳам,
дар шаҳр ҳам писару духтар, додарзодаю хоҳарзодаҳошонро ба сари корҳои нағз монданд. Пул бошад, ҳама
кор осон будаст. Беҳуда намегӯянд, ки ҳақиқат дар осмон
бошад ҳам, нардбонаш дар червон аст! Червон мегуфтанд, як замон пулҳои Николай пошшо буд...
– Ҳозир ба шалвори ҳамаи пулдорҳо кайк даромад,
– гуфтам ман. – Воқеаҳои Узбекистонро шунидед?.. Азбаски роҳи кору ҳунар катӣ давлатманд гаштанро бастанд, дуздию қаллобӣ мекунанд.
Амаки Патапат сухани маро нашунид ва ё шуниду
эътибор надод.
– Қариб сӣ сол аст, ки Самандарови калонӣ дар
мансаб аст. Мегӯянд, ки аз як миллён ҳам зиёд пул дорад,
– изҳори андеша мекард вай. Ин тоифа расо мамлакатро
хӯрданд-е!.. Аслан аз кордории ҳамин ҳукуматамон ҳам
ҳайрон мешавӣ: охир, як кас агар як умр дар сари мансаб
бошад, ҳар хел номаъқулӣ мекунад-дия! Агар ба майли
халқ нигариста ба кор монанд, ҳар мансабдоре, ки гуноҳ
кард, ба кори каланд гузарад, гап дигар буд. Э, тавба, –
боз худ ба худ изҳори ҳайрат мекард амаки Патапат, –
агар дар маҷлис гап задани раиси колхозамонро гӯш
кунӣ, сӯфӣ мегӯӣ, гумонат, ин ҳақи гусола аст гӯён, шири
говро намехӯрад. Раҳматӣ... аслан раҳматӣ ҳам набудагист, ба халқ хеле зулм карда буд, додои ҳамин Самандаров – Самандари Шапка дута гов доштагиҳоро қулоқ гӯён молу ҳолашона мусодара карда саргардон карда
фиристода буд. Сонитар мардум қолинҳои Деҳқонбою
чойнику табақҳои чинии Мулло Кувватро дар хонаи вай
дида, гаранг монданд. Ана, инҳо аз ҳамон замон
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миёнашонро сахт баста, тиллои қулоқҳо катӣ мансаб
гирифтанд, фарзандонашонро аз ҷангравӣ халос
карданд, ҳар мушкилашонро осон карданд. Э-э, дар як
умри кӯтоҳаш одам чи корҳоеро намедидааст!.. – Баланд
оҳ кашиду хомӯш монд амаки Патапат.
– Ҳозир ҳамаи он хатоҳоро ислоҳ мекунанд, – гуфтам ман.
Амаки Патапат ин бор ҳам сухани маро дастгирӣ
накард. Ман ба рӯи вай нигаристам. Ӯ матлабро пай
бурду хираханде намуд.
– Баргу пояи ғумойро медараванд... – гуфт рамзомез. Сипас эзоҳ дод: – Сахттар авҷ мекунад. Решакан
кардан лозим, то дигар имкони сабзидан набошад... Кӣ
ба пои худаш теша мезанад? Гӯр сӯзаду деги қаландар
ҷӯшад мегӯянд.
Харҳо аз ҳоло аз пайраҳаи печ дар печ ба кӯҳ рост
гашта, ҳоло ба сахтӣ пой мебардоштанд. Мо пиёда гаштем.
Ба рахти китобҳо даст расонидан мушкил буд. Ман
дар шӯълаи чароғаки дастӣ сангдевори ба девори табиии
ғор хеле монанд сохтаро чашм давондаму аз рахнаи он
сар дароварда таҳ-таҳ китобҳоро равшан кардам. Қабл аз
мо ба ин ҷо омадагон китобҳоро бардоштан хостаанд,
вале варақаҳои пӯсида аз ҳам рехта коҳ барин парешон
гаштаст. Ман ин пӯсидакитобҳоро, ки мардум титу пит
сохта буданд, мисли коҳтӯда ба як сӯ кашида, аз муқова
ва шерозаи чармини як китоби калон оҳиста бардоштаму
бо эҳтиёт, чунон ки дар дастам мина ва ё бомбаи таркандае бошад, реза-реза по ниҳода берун баровардам. Китобро рӯи харсанге ниҳодему хостем, ки бикушоем, аммо
варақҳо ба даст часпида мерехтанд. Аз мутолиаи пораҳои он чунин қиёс гирифтам, ки ин китоб тарҷумаи форсӣ ва шарҳу тавзеҳи китоби динӣ буд. Дар як варақ пораи
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тавзеҳи сураи “Алҷурӯҳа қисос”-ро хондан тавонистам.
Сипас, мо бо ҳамин минвол се китоби дигарро
берун овардем – девони Хоҷа Ҳофиз, рисолае доири илми
нуҷум ва як китоби сеюмӣ, ки ҳаҷман хеле бузург буд,
ғолибан ба илми тиб оид буд, зеро унвони он сутурда
гашта бошад ҳам, аз варақи сеюм ё чорумаш ба сахтӣ ин
суханонро бихондам: “... ва ин китоб ҷамъ кардам, ки
табибро андар ҳеҷ боб ба ҳеҷ китоби дигар ҳоҷат
набошад ва ба сабаби бозгаштан ба китобҳои бисёр
хотир пароканда нашавад...”
Ман ин порчаро дар ду сатри хаташ сутурда ва пора-пора хондаму дар банди андеша афтодам: “Аз рӯи услуби имло тозагӣ ва ноолудагии забон ин китоб, ки кулли қисматҳои илми тибро фароҳам кардааст, ғолибан дар
асрҳои ёздаҳ, ҳеҷ набошад, дар ибтидои асри дувоздаҳ
таълиф ёфтааст. Агар имрӯз ин китоби пӯсидаро ба
алифбои нав баргардонему интишор намоем, қариб даҳ
ҷилд қомуси тибби қадимӣ хоҳад буд. Хеле кам миллати
дунё дар он асрҳо қомуси тиббӣ доштагистанд. Табибе,
ки ин китобро дар даст дорад, ба вай дастури дигар
лозим не мегӯяд-а!.. Афсӯс...”
Амаки Патапат ҳам, вақте ки ба маънии он сатрҳо
сарфаҳм рафт, хеле афсӯсу надомат карду сипас гуфт:
– Ман барои як порча замин афсӯс хӯрда гаштаам!..
Ана, барои ин китобҳо кас афсӯс хӯрад, меарзад.
– Ба замин ҳам ҳайфи кас меояд, ба китоб ҳам, ба
одамон ҳам... – гуфтам ман дар ғояти андӯҳ ғубори ба сару танам нишастаро афшонда. – Касе, ки китобро нобуд
кард, оқибат мардумро ҳам нобуд мекунад мегӯянд, ҳақ
асту рост.
Соли 1988.
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БӮЙГИР
Кӯҳсорон баҳору зимистон маро ба худ мекашад.
Зеботар аз кӯҳсорон дар дунё ҷои дигаре нест. Дар ҳама
ҷо якрангӣ ҳаст – дар саҳрову беша, дар баҳру дарё,
бинобар он, хоҳу нохоҳ баъди муддате касро дилгир
мекунанд, фақат кӯҳсорон аз якрангӣ эминанд. Ҳар як
дараи кӯҳ чашмаю рӯди худро дорад, гиёҳу дарахти худ,
ҷонварони муқими худ, ҳатто ҳавои махсуси худро дорад.
Албатта, ин нишонаҳои кӯҳсорро на ҳар кас тафовут
мекунад – аксари одамон дар кӯҳ оҳиста қадам задану
ҳамаро дидану шуниданро фаромӯш кардаанд.
Ман аксаран рӯзҳои истироҳати худро дар сайру
саёҳати кӯҳсор мегузаронам. Мошинсавор то ба Ҳушёрӣ
ё Такоб мераваму баъд мошинро дар ҳавлии ягон нафар
монда, пиёда ба сӯи кӯҳсор раҳ мегирам. Баъзан хеле дур
меравам, то сӣ-чил километр роҳ мегардам. Сангу алафу
паррандаву чаранда – бисоти кӯҳсор маро ҳамеша ба
ваҷҳ меоранд, ҳамдамию ҳамнафасии онон маро шод мекунад. Баъзе рафиқону наздиконам дилбастагии маро ҳеҷ
намефаҳманд. “Чӣ ҳаст дар кӯҳ?! Як худат мегардӣ, дилтанг намешавӣ?” мегӯянд. Ҳар киву ҳар чӣ гуфтаанд. Ба
фикрам, кӯҳгардӣ ягон хислати фавқулодда нест. Боре
дар кӯҳсор ман занбӯрбони ҷавонеро дучор кардаму
соате бо ӯ ҳамсӯҳбат гаштам, ана, хислати вай касро
ҳайрон мекунад.
Дар қариби Такоб, дар сари роҳ, дар буттазори
канори рӯд раддаи кандуҳои занбӯрро дидаму гашти
мошинро суст кардам. Ҷавони сиёҳмӯи олуфтасимое дар
сари канду ба кор андармон буд. Гирди сараш занбӯрон
виж-виж карда чарх мезаданд. Кандуҳо – ҳама тозаю
рангзада, аён аст, ки аз колхозу совхоз не. Занбӯрбон ҳам
ҷавони деҳотӣ барин набуд. Ҷавонони деҳа ба занбӯр67
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бонӣ камтар рағбат доранд, махсусан, неши занбӯри
колхозу совхозро барои 70-80 сӯм музди моҳона тоқат
намеоранд. Ба ғайр аз ин, “аз оламу одам ҷудо, дар танҳоӣ дили кас зангор мебандад” мегӯянд.
Ман мошинро дар канори роҳ қарор додаму ба сӯи
занбӯрбони ҷавон рафтам.
– Мондаҳо, додар! – аз масофаи ба тахмин бист-сӣ
қадам овоз дода, ӯро аз омаданам бохабар кардам.
– Саломат бошед... – Ҷавон аз кораш cap бардошту
лабонаш ба табассум моил, дар дасташ чорчӯбаи занбӯр,
дар ҳайрат гӯям ё хатареро нигарон бошад, ба сӯи ман
нигариста саргаранг буд. Ғолибан, вай сухане гуфтан мехост, аммо аз чӣ бошад, ки намегуфт.
Ин лаҳза монандаи донаи яхчае, ки аз абри баҳорон
меояд, аввал занбӯре худро ба ҷабини ман зад, баъд дигаре дар мӯи сарам дармонда важжу виж cap кард. Сипас,
яке дар ғазаб ба гӯшам неш зад, дигаре ба гарданам, ба
чашмам... Ҳамлаи муттафиқонаи занбӯрон, ба қавли
занбӯрбонон, маро лаҳзае “бирақсонду” сипас ба дарди
ҷонкоҳи неши онон тоб наоварда рӯ ба гурез овардам.
Занбӯрҳои хашмгин маро дунболагир буданд, паёпай
неш мезаданд, аз шатар-шатар даст заниҳои ман мурда
ба замин меафтоданд, вале шиддату шумори онон гӯё ҳеҷ
кам намегашт. Ман худро ба мошин расондаму ҷонҳавлӣ
ба кабина даромада дарро пӯшидам ва аз сару рӯям,
мӯяму либосам занбӯрони дар ғазаб часпидаро зада
фуровардан гирифтам.
Дар ин миён занбӯрбон ҳам расида омад. Вай
ҳангоми ҳамлаи занбӯрон ким-чиҳо гӯён фарёд дошт, аммо дар он лаҳза ба гӯши ман сухани ӯ возеҳ намеомад.
Ҳоло занбӯрбон аз сару гардани ман нешҳои дармондаи
занбӯронашро бичинд ва пурсид, ки ҳолам чӣ гуна аст,
сипас дасту гарданамро нигаристу пурсид:
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– Дилатон беҳузур не?.. Саратон чарх намезанад?..
Ку баданатонро бинам. – Вай куртаи маро бардошта тахтапуштамро нигарист.
– Аз ҷои истодагетон “ҳой-ҳой” накарда тохта биёеду халос кунед, намешуд? – гуфтам ман гилаомез. – Ин
қадар фарёд зада чӣ мегуфтед?
Занбӯрбон хандид. Вай як ҷавонмарди лоғари
газгӯшт ва резаҷусса буд. Аз як назар маълум буд, ки вай
аз мардуми ин атроф нест. Либосаш бетакаллуф, ҳама оддӣ, вале тозаю батартиб, ҳатто корҷомаи аз матои кабудфом дӯхтааш, ки дар кисаҳои сарсина ва паҳлӯяш дафтарчаю қалам ва баъзе асбоби занбӯрдориашро ниҳода
буд, покиза, бе хаму печ, ба танаш шинам афтодааст.
Дунболаи чашми чапаш холе буд, ки баробари хандаи
чашмонаш гӯё механдид.
Ӯ се-чор неши вомондаи занбӯрро аз сару гардани
ман гирифту баъд зуд бирафт ва рӯмолчаеро ба оби сард
тар карда омад, сипас оби онро фишӯрду ба болои
чашмонам ниҳод.
– Дошта бистед. Варамашро мегардонад. Агар ях
бошад, боз беҳтар буд. – Баъд вай сабаби фарёдашро
ҳангоми ҳамлаи занбӯрон эзоҳ дод: – Ман фарьёд зада
гуфтам, ки рӯятонро бипӯшеду ба замин бишинед. Аммо
шумо нашунидед.
– Он замон ба гӯш гап медарояд?!
– Ҳангоми ҳамлаи занбӯрон ягона илоҷи имконпазир ҳамин аст, – гуфт ӯ ба оҳанги маслиҳатомез.
– Барои чӣ фақат чашму рӯйро руст карда? Дасту
гарданро газад, майлаш? Баъзе аз занбӯрони шумо аз
болои курта ҳам газид!
Сару рӯи ман варам карда сарам мегашт, дилам беҳузур, ҳатто нафасгириам мушкил мешуд. Занбӯрбон аз
вазъи ман дар ташвиш буд, гуфт, ки ҳатто аз неши як-ду
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занбӯр ҳалок гаштани одам мумкин аст.
Сипас вай чолок бархоста рафту дар даст як чойник
чойи ширгарм ва пиёла баргашта омад.
– Ду-се пиёла чойро дам кашед... Ташна набошед
ҳам, хӯред, зуд заҳрро берун мекунад, – талқин мекард
вай.
Ман аз дасташ пиёлаи чойро гирифта дам кашидам.
Ҷавон чойникро пеши ман монду худаш ҳам рӯи харсанг
нишаст.
Сипас дар ҷавоби ман гуфт:
– Ба чашми одам неш задани занбӯр хатарнок аст.
Мегӯянд, ки як нафар занбӯрбон кӯр шудаст. Пардаи
чашм нозук аст, шояд аз неши занбӯр пардаи чашм
даридаст. Шумо аз ман наранҷед, ако, дар наздикии
кандуи занбӯр тохтан, ҳаракати даст – ҳатто, занбӯрро ба
изтироб меоварад. Агар ман тозам, маро ҳам тала мекунанд.
– Чӣ, ин исқот, соҳибаша намешиносад?
– Намешиносад, – хандид занбӯрбон.
– Охир, ман оҳиста мерафтам-ку! Давидагем не. Тала карду сонӣ гурехтам.
– Бӯи атр... Атр, ки задед, ба занбӯр наздик наоед!
– И-и...
– Дастатонро авлонҷ надиҳед! Боз занбӯрҳоро ба
худ ҷалб мекунед. Мо занбӯрбонон, агар занбӯр неш занад ҳам, тоқат мекунем, дастафшонӣ ё ҳаракатӣ басуръат
зоҳир намекунем.
– Наход ки ману шуморо ҳеҷ фарқ накунад? – ба сухани занбӯрбон боварам намеомад. – Дар таҳи дараш
посбон дорад мегӯянду боз соҳибашро намешиносад?
– Ҳамин қадарашро тафовут мекунад, ки аз ман бӯи
ба вай бегона ва ё нохуш намеояд. Аз шумо бӯи турши
арақи бадан меояд, боз бӯи атри шипр, собуни ироқӣ...
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Боз ҳасиби дудзада хӯрдаед, бӯи сирпиёз меояд... Занбӯр
ин буйҳоро хуш намекунад. Аз чӣ бошад, ки намедонам,
аммо бӯи атру собун ҳамеша онро ба изтироб меоварад.
Ман ҳаргиз атр намезанам.
– Аҷиб, – гуфтам ман бештар аз ҳисси буйгирии ин
ҷавон тааҷҷубам афзуда. Ба дил гуфтам: “Бӯи атри
пагоҳӣ пошидаи ман то ин дам қариб ки намонд, ба чи
усул вай фаҳмид?” – Расо бӯйгир будаед-ку! Атри
“Шипр” задани маро бӯй гирифтед ё ҳамту гуфтед?
– Аз дасти ҳамин бӯйгириам дар ин кӯҳсор занбӯрбонӣ мекунам! – гуфт вай аз ин ҳунари худ ба як навъ
норозинамо, гӯё маҳз аз дасти ин ҳунараш дар ранҷу азоб
бошад. – Ман дар донишгоҳи олӣ таҳсили илм доштам,
агар ду соли дигар тоқат мекардам, ин замон олӣ
маълумот будам. Аммо дар толори пуродам нишаста
натавонистам. Мардуми донишҷӯ ҳар балоро мехӯранд,
аз бӯи нафасашон ман нафасагир мегаштам, аз бӯи пои
арақину ҷӯроби ношуста ҳатто дилбеҳузурӣ доштам,
баъзан хӯрдагиамро қай мекардам. Хусусан, аз нафаси
бадбӯи баъзеҳо...
– Магар шумо худатон хӯрок намехӯред! – бо киноя
савол кардам ман, вале занбӯрбон оҳанги кинояи саволи
маро пай барад ҳам, ба як навъ содадилона, вале хеле
ҷиддӣ ҷавоб гуфт:
– Мехӯрам, хӯрок нахӯрда мешавад?! Аммо ҳар чизро хӯрда наметавонам. Умуман, аз хӯроки кӯча ҳаргиз
намехӯрам. Ҳеҷ набошад, бӯи пиёзи сӯхтагӣ дорад! Бӯи
равғани доғ нашуда, карами мағор карда, э-э, ҳазор хел
бӯй меояд.
– Хаёлам, ҳоли хонадор нашудаӣ, ҷӯра? – гуфтам
худро ба вай наздик гирифта ба “ту-ту”. – Зан гир, занат
дар хона дӯкони атторӣ мекушояд, ана сонӣ ба ҳамааш
одат мекунӣ! Аз пешоби кӯдакон бистару бисоти хона
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бадбӯ шавад...
– Одат кардан натавонистам... – Гуфт вай ва хиҷолатомез табассум намуд. Баъд нигарони тавзеҳ будани
маро диду гуфт: – Ба як духтар андаке дилбастагӣ доштам. Тоқат наовардаму боре рӯирост гуфтамаш: “Ҷои он
ки ин қадар рӯятро упою ғоза катӣ андова кашӣ, гӯшу
гарданатро бишӯй, дандонатро тоза нигоҳ дорӣ, намешавад?! Тозагӣ ҳусн аст!” Духтар ранҷиду рафт. Чирки
гӯшашро намебинад, милки дандонҳо заб-зард, пушти
пошнааш сафолак бастааст, бехабар аст...
Ҷавон ба занбӯрҳое, ки аз тори сари мо тир барин
бо суръат парида мегузаштанд, лаҳзае нигариста истоду
сипас гуфт:
– Дар атроф ҳамин қадар гул аст, аммо ба фароғатгоҳи кӯдакон меравад! Камаш чор-панҷ километр меомадагист? А?
– Чӣ донистӣ, ки ба фароғатгоҳи кӯдакон меравад? –
савол кардам ман. Аз ин сухани ӯ бӯи худнамои омаду
тамасхур намудам. – Ё иҷозат пурсида мераванд?
– Шарбати гули ақоқиё меоранд... Бӯй кашед... – Ӯ
ҳаворо ба бинӣ кашиду сипас гуфт: – Бӯи гули ақоқиё...
Дарахти ақоқиё фақат дар боғи фароғатгоҳ ҳаст.
Ман бо ӯ баҳс накардам. Ҳушам ба духтаре, ки ҷавон аз ӯ алоқаашро буридаст, банд буд.
– Нағз гуфтӣ асли ҳусну назокат дар тани покиза
аст. Ту бояд ки ба он духтар ба нармӣ мегуфтӣ, мефаҳмондӣ. Инсонро тарбия кардан лозим, вагарна аз бузина
фарқе надорад.
– Агар покизагӣ дар сиришти кас набошад... – Ӯ
даст афшонд, ки маъниаш омӯхтану ташвиқ кардан суде
надорад гуфтанаш буд.
– Ба ту ҳам омӯхтаанд, вагарна занбӯрдорӣ дар зоти
ту набуд-ку!.. – Ин суханро гуфта ба чашми ҳамсӯҳбатам
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нигаристам. – Ёри бенуқсонро аз куҷо меёбӣ? Фақат айби
касонро дидан – хислати хуб не, дар дунё одами бенуқсон
нест.
– Барои чи занбӯрбонӣ дар зоти ман набудаст?! Як
сайёҳи араб дар асрҳои ҳашт ё нӯҳ аз мулки мо гузаштанашро навишта будаст, хондам, ҳар сол ҳазорҳо хик асал
мегирифтаанд. Дар “Сафарномаи” Носири Хисрав ҳам
ҳаст.
– Додарам, агар ба ту сиру асрори занбӯрро наомӯхта бошанд, аз кадомин гул шаҳд овардани занбӯри
ҳаворо чаро ту медонию ман не? – гуфтам ман хандон ба
рӯи ҳамсӯҳбатам нигариста.
– Охир, бинии ман бӯйгир аст, очаам мегӯяд, ки саг
ҳам ин хел бӯйгир намешавад. Ин хислати модарзод аст,
касе онро ба ман наомӯхтаст! Аслан, ин бӯйгирӣ маро
сил кард. Дар шаҳр миёни одамон кор карда натавонистам, донишгоҳро партофтам. Бовар мекунед, баъди тарки донишгоҳ дар шаҳр автобус мерондам, дар назарам,
ҳамаи дуди мошинҳои кӯча рост ба ду сурохи бинии ман
меомад. Гӯё тамоми рӯз аз дуду газ нафастанг будам.
Баъд, вай аз сабаби бӯйгирӣ азобу уқубати кашидаашро бо сӯзу гудоз ҳикоя кард. Дар ошхона хӯрок хӯрда
наметавонистаст, ба мошини пуродам савор гаштан, дар
маҷлисҳо нишастан – ҳама барои вай азобу уқубати азим
будаст. Дар воқеъ ҳам, дар ҳама ҷо ба димоғатон бӯи бад
ояд, дар ҳар қадам ҳавои вайрони чиркиниву кареҳ
бошад, рӯзи кас сиёҳ аст. Ҳазл не, агар кас ҳам дар косаи
карамшӯрбою ҳам дар самбӯса, ҳам дар нафаси рафиқи
ҳамсӯҳбаташ, ҳам дар хонаи дӯсту ҳам дар гӯшу даҳани
духтари дӯстдораш асари гандидану чиркинӣ ва
беназофатиро дарёбад, ҳолаш табоҳ аст.
– Занбӯр чӣ хел, бӯй надорад? – Аз чунин хислати ӯ
дар тааҷҷуб cap ҷунбонон савол кардамаш.
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– Занбӯр ҳам бӯй дорад, аммо бештар бӯи хуш... –
гуфт вай андешаманд лабханд намуда. Сипас боз афзуд: –
Агар шамол аз боло бошад, ана, аз ҳамин сари роҳ биниамро ба тарафи кандуҳои занбӯр гардонда бӯ кашам, бӯи
гули себарга, санҷид ё ювғон гуп-гуп ба димоғам
мезанад, бехато мегӯям, ки занбӯр ҳоло аз кадом гул
шаҳд мегирад. Кандуро мекушояму ба димоғам накҳати
тамоми гулҳои кӯҳсор мезанад... Албатта, бӯи нохуш ҳам
ҳаст. Масалан, агар ягонта занбӯрро зада кушед, ё
лагадмол кунед, занбӯрон ба иттифоқ ба шумо ҳамлавар
мегарданд, сабаб чист, медонед? – занбӯрбон шавқманд
ба сухан даромада ҳоло аз ман савол мекард.
– Аз девона мепурсӣ – моҳ чанд аст! – гуфтамаш ба
истеҳзо.
– Ҳамин ки занбӯреро куштед, он аз худ як бӯи
махсусе медиҳад. Ана, ҳамин бӯй занбӯрони дигарро
девона мекунад... Занбӯр бисёр ҷонвари озода аст, агар
оила солим ва ба қавле, чор ишкелаш чоқ бошад, даруни
кандуяш равған молида лесидагӣ барин покиза аст! Ман
ба даруни канду як бор менигараму вазъи онро бехато
медонам: шоҳаш ҳаст ё не, тухм мекунад ё намекунад,
оила ягон касал дорад ва ё худ солим аст...
– Ҳой, занбӯрбон, ба ман нигар, ҳоли ман чӣ мешавад, сару рӯям варам кард! Фардо чӣ хел ба кор меравам?
– Шаб ях гузоред... Камтар спирт ё арақ хӯред... Гиред, чой хӯрдан гиред... – маслиҳат дод вай.
– Туро мешиносад-дия, намегазад! – Ба сару рӯи вай
нигариста хитоб кардам. – Ҳа, воқеан, чашмбанд катӣ
кор мекунӣ-а?
– Ман дар ҳавои нағз аксар бе чашмбанд кор мекунам. Ҳар рӯз чандинтоаш неш мезанад.
– Ҳар рӯз чандинтоаш? – Ба такрор пурсидам. – Соҳибаша намешиносад гуфтӣ-а? Аҷиб. Намедонистам. Ҳар
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рӯз чандтоаш неш мезанад?
– Баъзан ба биста мерасидагист.
– Бисто? – Бо нобоварӣ сӯяш нигаристам. – Дард намекунад? Одат кардагистӣ, вагарна, бистояш мекушад!
– Одам ба дард ҳеҷ одат намекунад. Албатта, иммунитет ба кор медарояд, ҷои неши занбӯр варам намекунад, аммо дард мекунад.
– Агар моҳе ҳазор сӯм диҳанд ҳам, ман дар ҷои ту
кор намекунам, – гуфтам қатъӣ, гӯё маро дар паҳлӯи ӯ ба
кор даъват карда бошанд. – Ана, ҳамин зайл чаҳортааш
неш занад, кандуяшро ба рӯд меғелонам!
– Барои ҳар як касбу кор ишқ даркор аст. Агар ишқ
надоред, кор кардан намешавад.
Дар назари ман ҳоло кори ин ҷавон як навъ диловарӣ барин ҷилва менамуд. Вай аз он, ки дар нисбати дигарон бӯйро бештар ҳис мекунад, дар азоб аст. Қоидаи
бозӣ дар ҳаёт ҳамин аст: ҳар кӣ дар нисбати дигарон агар
бештар мебинад ё бештар медонад, зиндагиаш чандон
осон нест...
Соли 1988.
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КӮҲНА ВА НАВ
Бо супориши идораи рӯзнома аз паи тафтиши мактуби Шукуфа ном ҷавонзан ба ноҳия омадам. Сараввал,
аз рӯи қоида ба комитети партиявии район даромадам,
сонӣ ба идораи рӯзнома рафта, аз ҳамкасбони инҷоӣ аз
хусуси деҳаи Яккатут пурсуҷӯ кардам. “Деҳаи дурдаст,
хушобуҳаво, заминҳои хуб дорад, лекин пешравии
колхоз таъин не, одамонаш – қобил, саркашу аризабозаш
нест”, гуфтанд. Маълум буд, ки аз одамони ҳақталош
безоранд.
Аз автобус дер мондаму ба сари чорраҳа
баромадам. Баъди хеле интизорӣ ва аз паи мошинҳои
раҳгузар тохтанҳо ба кабинаи як мошини боркаши
фарсуда нишастам, ки аз он ба димоғ бӯи шиттаи мол
мезад. Ронанда кунҷковона аз ман пурсид:
– Ба Яккатут моҳидорӣ меравед ё бо ягон кор?
– Моҳӣ бисёр аст? – барқасд ба ҷои ҷавоб савол
кардам.
– Пеш мӯл буд... Ҳозир кам монд. Тӯр катӣ мегиранд. Сонӣ оби пахта фуромаду моҳӣ нобуд шуд.
– Колхоз меҳмонхона дорад? – боз пурсидам.
– Дар чойхона хоб мекунанд. Кор катӣ омадагӣ одам
дар кӯча намемонад, меҳмон мешавад. – Баъди лаҳзае
хомӯшӣ вай илова кард: – Чойхона, клуб – ҳамааш соз.
– Деҳа обод гӯед. Оби хӯрданиашон албатта аз
ҷӯйбор?
– Ҳамин раҳа соз кунанд, аз ягон деҳа ками надорад.
Агарчӣ аз район, аз шаҳр дуртар аст, лекин обу ҳавояш
тоза, – зоҳиран, дар ивази зиёни аз шаҳр дуриаш инро
илова кард мард. Вай кинояи маро нафаҳмид, ман ҳам
дигар таъкид накардам.
– Гап ба дурӣ не, мошин бисёр аст, – дастгирӣ кар
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дам ӯро. – Мактабаш чӣ хел? – Аз дур савол кардам.
– Нағз... Имораташ кори калон. – Ронанда ба назари имтиҳон бори дигар ба рӯям нигарист.
– Боғчаи кӯдакон чӣ? – ба мақсад наздик рафтам
ман. – Мардум ба боғча кӯдаконашонро намедодагистанд? Дар шаҳр ҳамин ки бача ба боғча рафт, аз чанголи
касалӣ халос намешавад. Дар деҳа чӣ хел?
– Боғчаи кӯдакони мо бад нест, дар хона кампири
бачабон доштагиҳо ҳам кӯдаконашонро ба боғча мебурданд. Кӯдакон шеъру таронахонӣ мекарданд. Хаёлам,
ҳозир кор намекунанд, бастагӣ. Вақти кори саҳро
мекушоянд.
– Барои чӣ? Ҳама вақт кор кунад, хуб не?
– Кор мекард, қаҳри раис омаду руст кард. – Вай
пай бурд, ки матлаби ман боғча аст. Чӣ сон донист – ба
ман торик монд.
Ронанда дигар ба ин мавзӯъ дахл накарданӣ буд,
вале дилаш беқарорӣ карду фурсате аз миён гузашта
нагузашта боз ба сухан даромад.
– Як аврат мудир буд, мегӯянд, ки раис катӣ гапашон напухт. Сонӣ раис уро аз кораш холӣ карду ба ҷояш
як духтарака монд, вай натонист. Боғча нашуд... Раис
катӣ тую ман карда меша?! Дар республика ҳама
мешиносанд, иззат мекунанд. Сӣ сол боз у раис, ин аврат
чира медонад?.. Ҳақу ҳақиқат талаб дора... Ин гапо дар
рӯи коғаз-ай!..
Ин аврати ҳақҷӯю ҳақиқатталаб Шукуфа буд, ки
ман аз паи мактуби вай мерафтам. Раҳораҳ аз сӯҳбати
марди ронанда ба худ итминон гирифтам, ки ӯ зоҳиран
раисро ҷонибдорӣ кунад ҳам, аслан аз вай чандон
қаноатманд нест, вале норозигиашро ҳаргиз зоҳир
кардан намехоҳад.
Чоштгоҳи рӯзи дигар ба мулоқоти Шукуфа бирафтам.
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Дар домани деҳа аз хишти хом иморат карда, андоваю пардозаш ба поён нарасида, кӯчида даромаданаш гувоҳи ҳол буд, ки зану шавҳари ҷавон серкоранд ва хешу
табори мададгар надоранд.
Маро ҷавонзани малларанги лоғарандом дар чеҳрааш табассуми шармзадагӣ, як навъ хиҷолатомез истиқбол карду марҳабо гуфт.
– Шуморо овора кардам... узр... – Кию чикора ва ба
чи ният омаданамро шунида, вай аз шарм то ба нӯги
гӯшҳои нафисаш сурх шуд. – Ташаккур... Гумонам
мактуби маро ба ноҳия мефиристанду боз... ҳамон дегу
ҳамон кафлес...
– Аз ин ҷиҳат бахтатон омад кард... Ё аз навиштаатон пушаймон будед? Ҳайрон нашавед, баъзеҳо ба
идораи рӯзнома шикоят менависанду баъд зуд пушаймон
мешаванд ва моро дар ҳолати ноҳинҷор мегузоранд.
Аҷаб не, баъзеашон аз тарс, баъзеи дигар аз андешаи ину
он... – Ба чашмони вай рост нигаристам.
– Надонам, – вай чашмашро аз чашми ман гурезонду китф боло кашид ва хаёломез табассум кард. – Ба хона
дароед... Ё... ё ба хона даромадан мумкин набудагист?
А?.. Рост, зиёфаташро хӯрд мегӯянд. Агар ягон тӯҳмати
дигар начаспонанд...
Аён буд, ки Шукуфа аз қабили он ҷавонзанонест, ки
ҳар чӣ аз дилашон гузарад, ба рӯи кас мегӯянд.
– Кӣ ҳаст?.. Ҳамсаратон ё падару модар ҳам нестанд?
– Он кас дар мактаб... Ҳамин замон меоянд, – гуфт
вай ва сипас ба кӯрпачаи рӯи чорпояи айвон ишора карда гуфт: – Хайр, ана, дар ин ҷо, бишинед. – Хуб, алҳол
дар айвон бишинем, – гуфтам ман.
Ба лаби катӣ айвон нишастам. Шукуфа аз рӯи одати
деҳотиён зуд дастархон густурду чойдамкунӣ рафт.
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Баъди он ки як пиёла чойи ӯро хӯрдам, бе ҳеҷ муқаддима
пурсидам:
– Бо раис гапатон напухт-чӣ?
Вай аз хиҷолат сурх шуда cap хам кард ва узромез
хандиду ба тасдиқ cap ҷунбонд. Сипас ба сухан даромаду
тез-тез гуфт:
– Намедонам ин чӣ ҳол аст... Аҷаб не, гуноҳи ман
бошад, лекин он кас одами калон, мебоист ба ин андоза
кина намегирифтанд... Ҳайронам, чӣ кор кунам?.. Номам
ба аризабозӣ баромад. Шавҳарам маломат мекунад... Аз
кори ман хиҷил аст... Раис мехоҳанд, ки мо аз ин деҳа
кӯчида ба дигар ҷо равем. Лекин ман намеравам... Охир,
ба умед девори ин хонаро рост кардем. Дар ҳар деҳа хона
сохта рафтан мегирем-чӣ?..
Ба қавли Шукуфа мардуми ин деҳа сухани раисро
ҳаргиз дуто намекардаанд. Амри вай ба ҳадде воҷиб будаст, ки хато бошад ҳам, маъқул бошад ҳам, “хуб шудаст,
раисбобо” мегуфтаанд, вале аз донистагии худ намемондаанд. Бо роҳбарон баҳсу ситеза беадабӣ ва зиёда аз он
шаккокии беақлона ба ҳисоб мерафтаст ва онҳо низ инчунин густохонро хуш намедоштаанд. Ҳатто худи калонҳо баъзан мегуфтаанд: “Кори гуфтагиамонро иҷро
накунӣ ҳам, “хуб шудаст” гӯй, намемурӣ”.
– Ман раис катӣ баҳс кардам, бачаҳо то ба кай
бекат дар рӯи фарш хоб мекунанд, бе бозича, бе асбоби
машқи таълим, бе меваю сабзавот, ҳатто баъзан бе
хӯроки гарм монданашонро гуфта, ҳар замон мағал
бардоштам, – гуфт Шукуфа тез-тез. – Дар колхоз зиндагӣ
мекунему меваю сабзавот надорем! – Барои ҳамин сурху
сафед шудем... Ба фикрам, сабаби носозиамон ҳамин аст.
Ба ҳар ҳол, ман нияти дигаре надоштам. Оқибат, аз ин
хунукназарӣ ба боғчаи кӯдакон дилгир шудам. Вақте ки
як нафар мураббия ба кори дигар рафт, ариза навишта
79

Баҳром Фирӯз

хоҳиш кардам, то маро аз мудирӣ озод кунанду мураббия
таъин намоянд. Як нафар духтарак омад, вазифаро супурдам, лекин аз чӣ бошад, намедонам, мураббия таъин
накарданд. Баъди он, ки раиси ҷамоа имрӯзу фардо гӯён
хеле вақт саргардон кард, бо шикоят ба район рафтам.
Чораи дигар надоштам. Аз даводав, ба қавли шавҳарам,
дар поям кафш намонд. Ба куҷо арз кунам, ҷавобашон
таъин: “Мо фикри раиси колхозро ба инобат нагирифта
наметавонем. Ба ягон колхози дигар ба кор равед, шумо
барин мутахассис дар ҳама ҷо зарур...” Мудири маориф
бошад: “Муаллима шав, катӣ шавҳарат кор карда
мегардӣ”, мегӯяд. Омӯзишгоҳи томактабиро тамом карда
муаллим мешудаам! Дар шаҳр саргарми таҳсил аз
зиндагӣ бехабар будаам... Бюрократ гӯям, суратҳои
хандаовари мардони шикамкалону портфелдори сахт ба
курсии мансаб нишастагӣ пеши назарам меомад. Саросар
ба ботлоқи бюрократизм ғӯтида будаему ман бехабар...
Симои деҳа симои одамони онро акс мекунад. Аммо
манзараи Яккатут дигар буду симои маънавии одамони
он дигар. Аз як тараф – ҳавлию иморатҳои бошукӯҳ, автомобилҳои рангоранг, боғу роғи дилкушо, табиати зебою пок ва рӯҳафзо, аз тарафи дигар – бепарвоию бедардӣ ба атроф ва атрофиён, замонасозию тамаллуқпешагӣ,
симои худро кам-кам гум кардани инсонҳо... нобоварӣ ба
якдигар, беэътимодӣ ба қонун ва ҳокимият...
Ман се рӯз дар деҳа гаштугузор доштам ва фақат
рӯзи чорум раиси колхозро дучор кардам. Дар хусуси вай
сонитар. Ҳоло ҳаминро гуфтаниам, ки мардуми деҳа ба
сӯҳбати ман берағбат бошанд ҳам, банда дар куҷо чорпанҷ кас ғун шаванд, “ассалому алайкум, мондаҳо,
бародарон, аҳвол чӣ тавр?” – гӯён рафта, ба сӯҳбаташон
шарик мегаштам. Деҳқонон аз киштукор, молдорон аз
вазъи молу ҳол ва ему алаф, муаллимон аз таълиму
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тарбия, хулоса мардум аз ҳар хусус сӯҳбат доштанд. Вале
ҳеҷ кас ба моҷарои Шукуфа дахл намекард.
Рӯзи дуюми ба Яккатут омаданам буд, аз магазин
баромада меомадам, аз қафоям як нафар ба ман
шунавонда ба ҳамсӯҳбатонаш гуфт:
– Ин алғов-далғов мекунаву мерава, мо инҷада зиндагӣ мекунем, корамон ба ҳамин калоно меафтад, наход,
ки мардак ҳамира нафаҳма?! Набоша, мо ҳам сиёҳу сафеда фарқ мекунем, забон дорем... ҳо, як гапое гуем, ки!..
Аз раҳам истодаму баргашта қафо рафтам ва бо
табассум ба гӯянда pӯ овардам:
– Муросокории зарарнок... То кай ин хел зиндагӣ
мекунед?.. А?.. Ба инсон ба ғайр аз нону ошу хонаву ҷой
боз як витамини зарурӣ ҳаст – адлу адолат... Бе он инсон... – Ба ҳамин минвол хеле сухан гуфтам, гумонам дар
дили ин касон ҳисси худшиносӣ ва иззати нафси инсониро бедор мекунам. Аммо дар ҷавоб яке аз онҳо гуфт:
– Э, мо гапи худамо... Шумо ба ин гапо эътибор
накунед, меҳмон...
Ин гуфтаи онон чунон маънӣ дошт, ки ман бекора
худро дилхун мекунаму сухан мегӯям, мардум ҳаргиз ба
ман ҳамраъӣ намекунанд, ба ин гуна иғвою шӯранагезиҳо фирефта намешаванд, балки аз шунидани матлаби
ман кароҳат доранд.
Дар чойхона бо як нафар марди бурутғафс ҳамгап
шудам. Вай чашми маро ба зиндагӣ кушодан мехосту дар
сари ин ғарази худ вай хеле ҷаҳд намуд.
– Ариза гуфта аз ҳамин қадар раҳ овора шуда омадед-да, – аз рӯи надомат cap меҷунбонд вай. – Раис чӣ хел
одам аст, мо медонем, аз мо пурсед. Ин одама то марказ
– ҳама медонанд, ҳурмат мекунанд. Ҳазл не, сӣ сол боз
раиси колхоз аст! Дар маҷлисҳо ҷояш мудом дар президиум.
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Э-э, аслан ин халқ зулмпарвар аст, додар, одами мулоима
хор мекунад... Ҳамин қадар сол колхоз пешқадам буд,
байрақ мегирифт, ҳар рӯз дар рӯзномаҳо номаша калон
карда менавиштанд. Хуб се-чор соли охир сохтакорӣ,
маълумоти бардурӯғ, хариду фурӯш, туда-сюда гуфтанду
корамон барор накард, ҳеҷ гап не, осиё ба навбат. Шукр,
пешқадам набошад ҳам, колхозчиҳо розӣ. Ҳамту не? –
бурутғафс ба рӯи ду нафар ҳамнишинонаш нигариста
ҳамраъӣ талабид, аммо ба ҷуз саҳл каллаҷунбонӣ аз онҳо
садое набаромад.
– Хайр, одами кӯҳна-дия, муросо кардан даркор, –
гуфт яке аз онҳо, ки зоҳиран муаллими нафақахӯр барин
менамуд. Вай ҳам дар навбати худ ба нишони тасдиқ
калла ҷунбонд. Аммо дар назар сарҷунбонии ӯ бараъло
аз ночорӣ буд.
Субҳи рӯзи дигар аз чойхона баромада ҷониби
идораи колхоз мерафтам, дар назди анбор се нафарро
ҳамсӯҳбат дида, сараввал эътибор надодам.
– Ҳой, бародар, пештар бед канӣ, – сарҳалқаи онҳо,
як марди шофбурут маро ба назди худ хонд. Аз дилам
гузашт: “Дар деҳа ба ғайр аз раис дигар ҳеҷ кас ингуна
ваҷоҳат ва овози омирона надорад”.
Пеш рафта, бо адаб ва нимтабассуми махсуси муошират салом кардам. Бурути сафеди ин марди миёнақад
гӯё ях кардагӣ бошад, наҷунбид, нигоҳи пурвиқор ва
сарду худбовараш нописандона шах шуда буд, теғи
чашмони хурд-хурдаш аз болои сари ман гузашта ба
куҷое дӯхтагӣ буданд ё ба ман чунин намуданд.
– Шумо дар колхоз чӣ кор карда гаштаед? – бо тамасхури ошкоро ба ман рӯ овард вай. – Кӣ ба шумо
иҷозат дод? – Раис бо чунон оҳанге сухан мегуфт, ки гӯё
ман дар ғайби ӯ беиҷозат ба хонааш даромада бошам.
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Дар ҳаёти пурмоҷарои рӯзноманигорӣ ба ҳар хел касон
дучор омадаам, аммо ҳеҷ яке то ба имрӯз маро ба ин
минвол ҳайрон накарда буд. Охир, ман аз хориҷа наомадаам, фуқарои озоди ҳамин давлати Советиам, ки раис
ҳам, вазир ҳам ходими он аст, ман ҳам...
Лаҳзае дасту по хӯрдам, вале зуд худро ба даст
гирифтам. Гӯё ба гуфтаҳои ӯ беэътино, ботамкин худро
шиносо кардам:
– Ман аз идораи рӯзнома... Аз паи тафтиши мактуби зане...
– Бе рухсат ҳақ надоред аз ин мардум гап гиред!
Фаҳмидед? – гуфт вай бо тамасхури нописандона, сухани
маро бурида. Мухбири рӯзнома ва ба ин кор таъинот гирифтанам авзои ӯро ҳеҷ дигар накард. Сипас, маслиҳатомез гуфт: – Колхоз соҳиб дорад. Агар ҳар кас омада бе
пушт-пушт ба кор халал диҳад, мо сарҳисобамонро чӣ
хел меёбем?! – Раис лаҳзае таваққуф карду сонӣ ба оҳанги
андаке нармтар гуфт: – Ба колхоз омада, аввал раисро
дидан даркор.
Ман ба вай фаҳмондан хостам, ки шикоят ба шахси
худи ӯ оид аст ва дар ингуна маврид вай ҳакам будан
наметавонад.
– Гапу кори ин ҷоро ман медонам! – зуд сухани маро бурид вай. – Ман ба колхоз ҷавобгарам! Партия, ҳукумат колхозро ба ман супоридаст, аз ман талаб мекунад,
аз он аврат не, аз шумо не, аз ман! – Раис калимаи “ман”ро чунон бошиддат талаффуз мекард, ки ман даҳонамро
кушода лаҳзае ба оҳанги гуфтори вай ангал мондам.
Калимаи “ман”-ро агарчи ҳама як хел менависанд, раис
ба чандин ранг мегуфт, ба ранге мегуфт, ки онро
навишта ифода кардан намешавад. Ман ба дил
мегуфтам: “Ана, ба ҳамин монанд касони кундфаҳму
худбовар, бемаърифат сардори деҳа, ноҳияву вилоятанд,
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худро зиёии тоҷик пиндошта ҳамчун вакили халқи мо дар
анҷуману кунгураҳои умумииттифоқӣ ва ҷаҳонӣ ширкат
мекунанд, сухан мегӯянд”.
– Ҳеҷ кас ҷавобгарии колхозатонро ба зимма гирифтанӣ нест... Лекин... идораи рӯзнома мухтор аст... яъне,
ба шумо не, балки ба идораи болоӣ тобеият дорад... –
гуфтам ман дар вазъе, ки аз изтироб нафасгир будам.
– Ҳақ надоред, додар... Ин гапу кори шумо дар
пеши плони пахта як пул аст. Ба Партия, Ҳукумати ҷоноҷон пахта даркор, гӯшту тухм, меваю сабзавот даркор...
Ман газитатона ба як пул намегирам.
Баъд чигуна барои фонди умумииттифоқӣ лимонро ба
ҳавопаймо бурда бор кардани колхозчиёнро ҳикоят кард.
– Ман аз пеши худ не, бо супориши идора омадаам.
Хоҳед-нахоҳед, шикояти Шукуфаро бояд санҷида нигарам. Фикри шуморо фаҳмиданӣ будам... Плон плон аст,
аммо инсону қадри он, маънавиёт ҳам даркор аст, раис.
Ману раис ба сӯи идорааш рафтем.
Боз баҳс кардем. Ҳамаро инкор мекард. Дар охир
тамоми гуфтаҳояшро ба ин минвол ҷамъбаст кард.
– Иззату ҳурмата намедонад, маҳмадоно... Боғчаро
соз кард мегӯянд, – гапи беҳуда! Худаш соз набуд? Имораташро намебинед? Сонӣ, як боғча катӣ шиками халқ
сер намешавад, бародар. “Нон бошад, суруд худаш мешавад”, гуфт раҳбарамон бобои Брежнев, худатон медонед.
Ҳикмати ин суханро мефаҳмед?! Колхоз ӯҳдадорӣ дорад,
аз мо Ҳукумат пахта, пилла, гӯшт талаб дорад. Аммо ин
хел занҳо ба кори мо зарба медиҳанд, – раис Шукуфаро
дар назар дошт. – Ин хел одам ба мо даркор не! Афлотун
бошад ҳам, даркор не!.. Халқи мо аз инсони аризабоз
безор аст. Вай кайҳо аз маърака берун гаштагӣ. Рӯирост
мегӯям: дар колхози мо ба вай ҷой ҳам нест, кор ҳам...
Ман хостам ба раис фаҳмонам, ки агар ба воқеа
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холисона нигарад, инчунин хулоса намебаровард, аммо
вай якравона инкор кард. Дар охир маслиҳатомез гуфтамаш:
– Шукуфа ба шумо ҳеҷ даъвое надорад, дилаш ба
кораш, ба кӯдакон месӯзаду бас. Монед, вай корашро
кунад, агар ёрӣ намедиҳедаш, ҳеҷ набошад, ба вай халал
нарасонед, кор кунад, раис. Ин хел кадри ҳалолкор, ба
вазифааш ҷонсӯзро ёфтан осон не.
– Ана, колхозҳои бой, шаҳртақлид ҳастанд, чор ишкелашон чоқ – боғу полез доранд, боғчаашон кату пат
дорад, се бор хӯроки гарм медиҳад. Кӯчида равад,
беазоб, беташвиш кор мекунад. Мо ба мамлакат пахта
медиҳем, бародар! Равад, ин ҷо – ҷои вай баринҳо не!..
Ҳар як хонадон кампир дорад, бачаҳои калонтар доранд,
ба кӯдак нигоҳ мекунанд. Ин ҷо шаҳр не, ба ҳисоби
миёна ҳар оила ҳафтагӣ бача дорад. Ба боғча эҳтиёҷ нест,
мо ба номаш сохтем... Рӯирост мегӯям! Ба ягон колхози
дигар биравад!..
– Сонӣ, ба он колхоз шумо барин раис ояд-чӣ? –
гуфтам ман бепарво қисмати Шукуфаро андешида.
Раис қавоқҳои вазнинашро андаке бардошта ба рӯи
ман ало нигаристу аз ин густохӣ ранҷидахотир даст афшонд. Ҳар як ғӯлаки чашми вай ба назарам як санги дупудӣ барин намуд. “Одами кӯҳн”а гуфтани одамон боз ба
хотирам расид. Ҳайрон будам: чӣ тавр ба ин одам фаҳмонам, ки гап фақат дар сари кори Шукуфа не, балки
усули кори худи вай, ки хеле кӯҳна шудааст, тасҳеҳ металабад.
Ин дам ба раис хабар доданд, ки котиби райком
омад. Ману ӯ баробар аз ҷо бархостему дар таҳи дар ба
котиб рӯ ба рӯ шудем.
Котиб баъди ҳолҷӯӣ раисро аз вазъи кору бори колхоз пурсон гашту ман аз хона берун рафтан хостам, вале
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ӯ ба ишораи даст маро “шинед” гуфту баъд савол кард:
– Хӯш, рафиқ мухбир, ба чӣ натиҷа омадед?.. Шукуфаро дидед? А?.. Инҳоро оштӣ додед ё не? – Вай бо нимтабассум гоҳ ба рӯи ман менигаристу гоҳ ба рӯи раис. –
Ба фельетон ҳоҷат намонда бошад, очерк менависед-дия!
– Не... Ин нафаронро оштӣ додан намешавад – наву
кӯҳна...
Котиб “ҳим-м” гӯён шишаи рӯи мизро лаҳзае бо
ангуштонаш нақора зад ва баъд бигуфт:
– Фельетон тайёр аст гӯед?
– Не, пирсолии раисро ба инобат гирифта, ин бор
бо мақолаи танқидӣ қаноат мекунем-дия, – гуфтам ман ба
шӯхӣ табассум намуда.
– Алҳол барои Шукуфа кори мувофиқ ёфтем: ӯро
котиби ҷамоа таъин мекунем. Ҷавонзани бағайрат, ҳалолкор. Шумо ба ин кор муқобил нестед, раис? – Котиб
инро гуфта ба раис рӯ овард.
Раис сархам менишаст. Дар ҷавоби саволи котиб –
хеле сукут карду оқибат оҳиста cap бардошт ва норавшан
китф боло кашиду гуфт:
– Ҳамин аврат катӣ гапи мо напухт, напухт...
– Агрономи беҳтарини районро фиристодем, то ки
колхозро пеш барад, вале вай катӣ ҳам гапатон напухт,
раис... Бояд рафтору кирдоратонро худатон ба таҳқиқ
мулоҳиза кунед. Намедонам, ба шумо чӣ гап шуд?.. Ё
монда шудед? А?.. – Котиб ба чашми раис чашм дӯхт.
Раис нигоҳашро гурезонд. – Замон дигар шуд, одамон
дигар шуданд... Ҳамин қадар сол ба хотири Анварбеков
шуморо дастгирӣ кардем, бас аст.
Ба миён хомӯшӣ афтод. Якбора ғинғоси магасе, ки
ба шишаи тиреза дармонда буд, ба гӯш расид. Раис
оҳиста, ба як маром cap меҷунбонду бо қалами дасташ ба
рӯи коғаз хат мекашид.
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– Чӣ гуфтаниед? – пурсид вай оқибат бо овози ларзон cap аз миз набардошта. – Ба нафақа равам?.. Ташаккур... Лекин ман аввал як бор аз пеши касоне, ки хизмати
маро медонанд... гузарам...
– Шумо беҳуда аз сухани мо меранҷед. Вақте расидааст, ки кори колхозро қатъиян бо усули дигар пеш барем, муомилаамонро бо мардум дигар кунем... Ин ҷарӣ
дар пеши роҳи бисёр касон ҳаст. Бояд оқилона ба тарафи дигари он гузашт... Анварбековро аз кор гирифтанд,
хабар доред?
Котиб сӯхтаю пухта хеле сухан гуфт, аммо ҳамаи он
суханон ба нияти ҳамвор кардани суханони қабл аз ин
гуфтагиаш гуфта шуданд.
Рӯзи дигар дар маркази район ба азми хайрухуш ба
комитети партиявии район ворид гаштаму котибро
мушавваш, ва парешонавзоъ дарёфтам. Ба дар ҳол, ӯ
маро диду изтиробашро дар чеҳра равшан ҳувайдо
намуд.
– Раис сактаи қалб шудаанд... Имшаб ба бемористон оварданд, – гуфт вай бе ҳеҷ муқаддима. Оҳанги гуфтораш далолат дошт: “Ману ту ҳам дар нохушии ба сари
ӯ омада гунаҳкорем ва гунаҳкорамон мешуморанд ҳам”.
– Наход?! – гуфтам ман ғайриихтиёр аз ҷоям нимхез
шуда. – Дина асп барин сиҳат буданд. Ба ҳар ҳол, дар
назари ман хеле бардам намуданд.
– Э-э, додар, ман ин одамонро хуб озмудам, – гуфт
вай ба аломати таассуф cap ҷунбонда. – Ин қадар ба
мансабу вазифа дил мебанданд-а? – гӯё аз худ савол
мекард котиб.
– Дигар шуғли дилбастанӣ надоранд, – гуфтам ман
филфавр. – Сипас лаҳзае андешидаму гуфтаи худро
тавзеҳ кардам: – Ғайри мансаб чӣ доранд ин касон? Агар
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мансабашонро бигиред, ҳеҷу пуч мешаванд, ягон саг намепурсад, ки ӯ кист... – Ман ба якборагӣ аз гуфтан забон
газидам, – охир, ин сухан аҷаб не, ба худи котиби мӯҳтарам ҳам расад. Боз ба дил гуфтам: – “Тир аз камон биҷаст, дигар пушаймонӣ суд надорад” ва суханамро давом
дода гуфтам: – Колхозро, заводро, корхонаро, монед, ки
мамлакатро ба ҳалокат мерасонанд, вале аз мансаб даст
намекашанд. Гӯр сӯзаду дег ҷӯшад...
Котиб cap бардошту лаҳзае ба рӯи ман мутаваҷҷеҳ
буд, вале ҳарфе назад. Ман бисёр мехостам, ки сухане гӯяд, ба гуфтаҳои ман эътироз кунад, аммо вай шумхандае
карду ҳеҷ нагуфт.
Солҳои 1981–88.
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ӮРО НАКУШТАНД, ВАЛЕ...
Тағоям дар ҷавонӣ, пеш аз он ки ин моҷароҳоро аз
cap гузаронад, гӯё одами дигаре буд. Ноҳақӣ ва маҳбусӣ
инсонро куллан дигар мекардаст. Дар хотири ман ҳамон
симои ҷавонии тағоям сахт нақш гаштааст. Аз миён
бештар аз сӣ сол фосила гузашта бошад ҳам, имрӯз агар
бубинам, ки касе монанди вай нармак-нармак механдад
ва ё ҳангоми ягон навъ нохушӣ болои биниаш гиреҳ
мехӯрад, ба як бор дилам таҳ мезанад.
Тағоям он солҳо ҷавонмарди лоғарандом, навчаи
рӯдароз, китфонаш борик бошад ҳам, дасту бозувонаш
монанди оҳани тобхӯрда сахт, чашмони калонаш нигоҳи
гирое дошт. Вай дар ҳамон синни ҷавонӣ аллакай метавонист, ки безарурат ба сухан даҳан накушояд ва агар лозим бошад, даъвояшро дар амал собит созад. Мегуфтанд,
ки боре дар деҳа дар як сӯҳбат миёни ҳамдеҳагон вай
гуфтаст, ки шоҳтут ва тути балхиро дар танаи як ниҳол
баробар пайванд карда расондан намешавад, азбаски
тути балхӣ шӯху зудрас аст, шохи шоҳтут дар сояи он
мемонад. Аммо ҳамдеҳагон дар куҷое гӯё дар танаи як
дарахт баробар сабзидани ин ду навъи тутро дида
будаанд ва онро шафеъ оварда, даъвии тағоямро ботил
кардаанд. Вай бо ҳамсӯҳбатон баҳсу талош cap
накардаст. Мегуфтанд, ки ӯ баъди ду сол ба он касон
тути ба ин усул пайванд кардаашро нишон дода,
даъвояшро исбот кардааст.
– Маҳз барои исботи ҳамон суханат шохи тутро бурида аз нав пайванд кардӣ? – ҳамдеҳагон ангушти ҳайрат
ба дандон газида аз вай пурсидаанд. – Хайр, як бор
суханат набурид, ҳеҷ гап не.
– Не, ин тути сиёҳи хасак буд, ба як шохаш аз тути
марворидак пайванд кардам, ба шохи дигараш – аз нав89
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даи шоҳтут, – ҷавоб додааст тағоям. Сипас матлабашро
тавзеҳ кардаст: – Мард бояд ба беҳуда сухан нагӯяд.
Ҳамон соле, ки тағоям аз деҳа рафт, ман бачаи
дувоздаҳсола будаму у ҷавонмарди бистушашсола. Дар
деҳа на фақат ман, балки ҳамаи бачаҳо, балки калонсолон ҳам аз кори вай хурсанд буданд, аз вуҷудаш ифтихор
доштанд. Касе бо ягон муҳиме агар ба назди вай ояд,
тағоям ҳама корашро ба як сӯ мегузошту аз паи иҷрои
муҳими он кас буд ба боғашон мерафт, дарахташонро
пайванд мекард, усули табобат ва ҳосилбандиашро
маслиҳат медод.
Тағоям аз хурдӣ дар ишқи касбу кори боғбонӣ афтода, умри худро дар паи ин пеша сарф мекард. Афсӯс, ки
колхоз ба боғдорӣ чандон ҳавасманд набуд. Меваи
дарахтони панҷоҳ-шаст сол пеш аз ин бобоён биншонда
парвардаро мечинданду касе дар ягон ҷо дарахте намешинонд. Нони шикамсерӣ набуд, дар замини рӯидарича
деҳқонон ғалладона мекоштанд. Аз заминҳои беканори
диёр пахтаро чида мефиристоданду барои ин мардум
ғалла оварданро, эҳтимолан, фаромӯш карда буданд. Дар
деҳа фақат тағоям дар замини рӯидарича боғ карда буд.
Вай фақат дар байни ниҳолҳои наврас ҷуворӣ мекориду
бас. Боғи тағоям мевазоре буд, ки тамошояш ҳаваси
касро меовард. Ман орзу доштам, рӯзе дар деҳаамон
чунин боғи хуррам месозам, агар колхоз замин надиҳад,
дар ягон ёнаи кӯҳ хок кашонда, об кашонда чунин боғ
месозам. Дар он айём бача будам, ҳанӯз аз бисёр гапу
кори дунё хабар надоштам, сонитар донистам, ки ба
замини ёбонҳо ҳам ягон зироат коштани инсон ҷиноят
будаст. Аз деҳаи мо Хотам-чӯпон дар миёнаи шаху
зовҳои касногузари дараи Ҷизмон дар як порча замин
пинҳонӣ аз одаму олам нахӯди лалмӣ коридаст, кадоме
онро ба раис хабар бурдаст, чӯпони бечораро суд кардан90

www.firuz.tj

ду ба муддати се сол ҳабсаш намуданд.
Баъдтар колхоз боғи тағоямро ҳам гирифту шавқи
боғдорӣ билкул дар дили ман хомӯш гашт. Дар ивази боғи ободаш ба тағоям як порча замини санглохи
шӯразорро доданд. Вай сараввал бениҳоят рӯҳафтода
буд. Мардум мегуфтанд, ки ба боғу боғдорӣ дасту дилаш
сард гашт, дигар ба тарафи боғ-поғ наменигарад.
Хайрияти кор, ин тавр нашуд. Баъди як-якуним сол
тағоям боз ба худ омаду дар ҳамон замини санглох ҳам
ба кор cap кард. Пасопеш сангашро чида хоку пору рехту
баъд ба ниҳолшинонӣ cap кард. Аз миён се-чор сол
гузашт ё бештар, ниҳолҳои себу зардолу, анҷиру анор,
мурӯду ноку санҷид боз гул карданду бор оварданд,
пасопеш чормағзу бодомаш ҳам нишона намуданд.
Тағоям он санглохзаминро ба боғи навбар табдил
доду ногаҳон сарашро гирифту аз деҳа рафт. Бедарак
рафт.
Мардум мегуфтанд ва борҳо ба гӯши худ шунида
будам, ки тағоям дар кӯҳпояи мо мевафурӯширо кори
айб мешумурд. Ҳатто ҳосили чормағзашро ҳам ба бозор
намебурд. Ман худ гувоҳ будам ва на як бору ду бор, ҳамин ки тути боғаш пухт, тағоям ба ҳамсояҳо, ба ҳамаи
хешу ақрабо, ба хонаи пирону дармондагони деҳа, хонадонҳои бесаробон сатил-сатил тут мефиристод, зардолу
пазад, – зардолу. Аксари халқ тағораю сатили ӯро холӣ
намефиристоданд – гандум пур карда ва ё ҳеҷ набошад,
чаҳор-то нон андохта бармегардонданд. Пирон меваро
хӯрда, дуои ҷони ӯро мекарданд.
Мегӯянд, ки тағоям ба хонаи ҳама мева мефиристодасту фақат ба хонаи раис ва боз ду-се нафар балохӯрони деҳа мева намефиристодаст. Агарчи борҳо пирони
қавми мо ба вай маслиҳат додаанд, ки пеш аз хешу табор
ба хонаи раис ва калоншавандагони дигар як сатил ду
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сатил тут фиристонад, аммо тағоям гӯшашро ба карӣ
мезадаст.
Қисса кӯтоҳ, ба қавли пирони деҳаамон, дар он
офтобгардиш чӣ меваи ширину балаззате бошад, дар
боғи тағоям дарахти он месабзид. Аз паи ҷустуҷӯи ниҳол
мегуфтанд, ки бечора тағоям ба шаҳру диёри дуродур
чандин борҳо саргардон рафта будаст. Ӯ айёми охир дар
куҷо маро дучор кунад, китфонамро сахт дар оғӯшаш
фишурда, аз сари меҳр мегуфт:
– Ҷиянам, шукр, ки калон шудӣ, тайёр шав, ту ҳам
дар деҳаамон як боғи Ирам соз!.. Дар китоб навиштаанд,
ҳар одаме, ки дар умраш чор-панҷ бех дарахти мевадор
шинонда парвариш накард, ба ҳисоби инсони безурриёт
аст. Эҳ, агар ҳар кас дар ин дунё чор бехӣ дарахтро ба
воя мерасонд, олам боғистон мегашт!
Ман кори тағоямро ҳамеша ба завқи беҳудуд тамошо мекардам, ҳамин ки бекор мондам, ба боғаш
мерафтаму ба корҳояш ёрӣ медодам. Ёдам меояд, ҳамон
рӯзе, ки вай ин суханҳоро ба ман мегуфт, бо каланди
калони ялаққосӣ замини бехи дарахтонро нарм мекарду
ҳавзак месохт. Каландаш ба замини сахт чунон сабук
меғӯтид, ки кас нигариста дар дилаш ҳаваси кор ҷӯш
мезад.
Баъди боғи хуррамашро кашида гирифтани раис, ки
сонитар онро аз номи колхоз ба иҷора ба яке аз наздиконаш бидод, мардум мегуфтанд, ки дасти ҷавонмард
дигар ба кор намеравад, аммо ман медидам тағоям боз
кор мекард. Дигар чора ҳам надошт.
Баъд, як субҳи тираи охирҳои зимистон тағоям
ҷомаашро пӯшида, ду нонро дар миёнбанди гулдӯзӣ ба
миён мебандаду аз хона баромада меравад. Вай бо ҳамин
рафтан дигар ба деҳа барнагашт. Чаро вай хонавода ва
наздикону пайвандонашро фаромӯш кард, чӣ шуд, ки аз
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боғи диловезаш дил кандан тавонист, ҳеҷ кас намедонист. Аҳли деҳа ҳайрон буданд. Мардум сабаби ин воқеаро эзоҳ карда натавониста ҳар навъ тахмин мезаданд,
хаёлбофиҳои шӯрангез, гумону пиндоштҳои берун аз
ҳадди тасаввур ва басо шубҳаангез ғулғула мекарданд.
Сабаби ба деҳа барнагаштани тағоям якчанд сол
номаълум монд.
Аммо сабаби аз деҳа рафтанашро ҳама медонистанд: кадоме аз ҳамдеҳагон аз сафари шаҳр ба тағоям чор
дона ғӯлунги қандаки Хуҷандро меорад. Ғӯлунг ба
тағоям бениҳоят хуш меояд, “Ғӯлунг не, ин ҳалвои тарку!” мегӯяд онро чашида. Одамон мегуфтанд, ки вай чанд
муддат сифати онро гуфта адо намекардаст.
Оқибат, айёми гузар-гузари фасли зимистон, ҳанӯз
аз сояравҳо барф нарафта тағоям ба роҳ меафтад, то ки
баҳор нарасида ниҳоли зардолуи қандаки Хуҷандро
ораду дар боғаш шинонад.
Мардуми деҳа одатан аз ҳар сару савдо зуд хабар
меёбанд. Чунон ки мегӯянд, дар байни мардуми деҳа гап
хоб намекунад. Инро ҳам мегуфтанд, ки тағоям барои
овардани ниҳоли зардолуи қандак аз раис рухсат
мепурсад. Ҳанӯз дар колхоз тараддуди киштукори
баҳорон оғоз наёфта, аксар деҳқонон бекор бошанд ҳам,
табъи раис нохуш будаст магар, ба сафари ӯ иҷозат
намедиҳад. Миёни раис ва тағоям чӣ муколама
гузаштанашро аз хешу табори мо ҳеҷ кас намедонад,
ҳатто ҳамсараш ҳам огоҳӣ наёфтаст. Баъд мардум баъзе
аз тафсилоти он гуфтугузорро қиёсан ва ба тахмин
донистанду гӯшакӣ мерафт ва мо ҳам шунидем, аммо
кадоме рост мегӯяду кадоме ғалат, тафовут кардан
мушкил буд. Махсусан, суханони гӯшакиеро, ки ба шахси
раис алоқаманд аст, кӣ дилу гурда дорад, ки ба миён
дарояду ҳақиқат кунад?! Ҳанӯз таъсири воқеаҳои айёми
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ҷанг ва баъди ҷанг аз лавҳи хотири одамон сутурда нагашта буд. Чӣ гуна раис наврасони понздаҳ-шонздаҳсолро ба ҷанг фиристоданаш, риши сафеди пирамардонро худаш дар сари сартарош истода тарошонда ба баталёни коргарӣ гуселонданаш дар ёди ҳама зинда буд, ҳеҷ
яке аз он мазлумон баргашта наомаданд – ҳама медонистанд. Раис он солҳо дар деҳа худои азза ва ҷалла набошад ҳам, ҳар як амраш воҷиб буд. Розигии ӯро нагирифта ҳеҷ кас ҳақ надошт, ки аз деҳа берун равад. Ба деҳоти
ҳамсоя ва даштбозор рафтан мумкин буд, аммо ба шаҳру
ноҳия рафтанӣ бошед, мебоист, ки ҳатман аз пеши раис
гузаред. Бе маслиҳати раис тӯй ҳам намешуд, агар вай
гӯяд, ки духтаратро ба писари фалонӣ бидеҳ, духтардор
медод, агар не гӯяд, ҷавоби рад медод ба хостгорон,
вассалом.
Тағоям сараввал аз раис илтимос кардаст, ки як
ҳафта рухсат бидиҳад, то ба Хуҷанд рафта ниҳоли қандак
биоварад, ки баҳор мерасад, баъди як-ду ҳафта дер хоҳад
гашт. Раис дар ҷавоб тамасхур намудасту заҳрогин гуфтааст:
– Муш дар хонааш намеғунҷаду ба думаш каду мебандад!.. Қандак агар нахӯрӣ, намемурдагистӣ?! Ҳамин
қадар сол мардуми ин се нова қандак нахӯрданд, рӯзашон
гузашт, боз мегузаштагист. Рӯзи ту ҳам мегузарад. Бирав,
аз паи кору бор шав... Фардо ба порукашонӣ баро!
Баъди ин суханони раис дар байни онҳо хеле гуфтушунид гузаштаст, мардум мегуфтанд, ки ҳатто суханони
пасту баланд радду бадал гаштаст. Албатта, ҳақиқати
ҳолро наздикони раис ва се-чор тан косалесонаш медонанд.
Дар охир раис гӯё гуфта будаст:
– Агар берухсат рафтӣ, “оби ин деҳа ба ман ҳаром
аст” гӯён бирав, бача! Ҳа, дигар баргашта набиё!
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Тағоям дар ҷавоб рӯирост гуфтаст:
– Охир, маро ғуломи зархарид барин ба ин колхоз
баста мондаед, бе ҳуҷҷат ба куҷо равам? Агар як порча
коғаз медодед, ки ман озодам, шодикунон мерафтам ва
то шумо ҳастед, ин деҳаро ба ёд намеовардам!.. Ман рафта ниҳоламро биёрам, сонӣ ҳар ҷазое бидиҳед, розиам,
раис. Охир мо ҳам инсонем... Инсофу диёнат доред ё не?!
– Не, саги дайду, агар меравӣ, дигар қадаматро ба
ин мулк зер накун! – гуфтаст раис ба таҳдид ба замин пой
кӯфта. – Агар меравӣ, дигар набиё!.. Ба занат ман шавҳар
меёбам!..
– Э, равед-е, агар аз дастатон ояд, ба доратон овезед! – гӯён тағоям доманашро афшонда аз пеши раис берун равон: – Кӣ медонад, ҳоли ман ба зани шумо шӯ меёбам ё шумо ба зани ман! – гуфтаст.
Ба мо номаълум, зоҳиран, ҳангоми ин мунозара дар
гирду атроф баъзе одамон будаанд, тадриҷан тафсили
воқеа возеҳтар мегашт.
***
Ба ҳамин минвол тағоям аз деҳа рафту дигар барнагашт.
Хешу табор ҳайрон буданд, ки чаро номае навишта
сиҳату саломатиашро маълум намекунад, чаро зану фарзанд ва дигар наздиконашро ба ёд намеоварад? Аз раис
ранҷидаст, хуб, аз вай домангир бошад, хешу табор чӣ
гуноҳ карданд?!
Мардум мегуфтанд, ки ҷавонмард агар дар сари ғазаб “рав-е, оби ҳамин деҳа ба ман ҳаром аст!” гуфта бошад, илоҷи омаданро наёфта гаштагист. Боз мегуфтанд,
ки дар сари ғазаб ба рафтан рафту баъд ақлаш ба cap давиду донист, ки ба деҳа баргашта, то ин раис зинда аст,
дигар рӯзи равшан намебинад, бинобар он, ҷавонмард аз
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баҳри ҳама баромад.
Ду нафар аз мардони сафардида ба ҷустуҷӯи тағоям
рафтанд, аммо дараки ӯро наёфта баргаштанд.
Баъдтар дар деҳа аз ваҷҳи бедарак рафтани тағоям
ҳар замон ҳар хел гуфтугузор бармехост, ҳар як овозаи
нав хешону пайвандони моро дар изтироб меовард. Яке
мегуфт, ки тағоям ба як духтар ошиқи шайдо гашта дар
шаҳр мондаст ва гӯё дар шаҳр ҳамдеҳаеро аз дур дидасту
аз вохӯрӣ гурехтаст. Дигаре овоза мекард, ки тағоям ба
ниҳолгирӣ рафтасту аз ҳукумат супориш гирифтаст, ки
барои калонон як боғи мевазор созад. Боз мегуфтанд, ки
гӯё вай дар Академияи илмҳо кор мекардаст, боғбони боғи калонтарини олимҳо будаст, дар он боғ таҷрибаҳо мекардаанд, навъҳои тозаву тезпазаки меваҳоро меёфтаанд,
себи кирм намехӯрдагӣ кашф кардаанд, лимую афлесуну
хурморо ба иқлими мо мутобиқ сохтаанд. Гӯё тағоям ҳам
олими илми боғдорӣ будаст ва ҳоло буттаи чойро ба иқлими Тоҷикистон мувофиқ мекардаст. Боз мегуфтанд, ки
вай дур рафтагӣ, дар Маскав кор мекунад, дар даҳ гектар
барин гармхонаи бузург боғ месохтаст, ҳунари боғдориашро шунида ба ҳеҷ кас нафаҳмонда бурдаанд. Гӯё нома
навишта нома гирифтанашро ҳам манъ кардаанд, кораш
махфӣ будаст, аз ҷосусони хориҷӣ пинҳон медоштаанд ва
ғайра.
Ҳар чӣ гӯянду нагӯянд, аксари мардуми деҳаи мо,
махсусан мо – ҷавонон ифтихор доштем, ки ӯ дар Душанбе ё дар Хуҷанд, балки дар Маскав ба кори муҳими давлатӣ машғул аст. Бедарак рафта бошад ҳам, ман зимнан
аз тағои худ ифтихор доштам, умедвор будам, ки рӯзе
мерасаду вай ҳамчун як одами машҳур ва номдор дар
деҳа пайдо мешавад ва сари ҳамаи мо ба осмон мерасад.
Ана, он гоҳ раис ҳам питиррос зада ба дидорбиниаш
меомадагист!
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Баъзан ҳамдеҳагон дар ягон лозимомад – тӯй ё оши
худоӣ тағоямро ба ёд меоварданду пирони деҳа ҳар навъ
тахмин мезаданд:
– Солаш ба як ҷо расад, ба ночор ёди ёру диёр мекунаду баргашта меояд...
– Як фарзанд ва ду боғаш барои халқи диёр ёдгор
аст, хайр, барои ҳукумат ҳам хизмат кунад...
– Агар меҳр катию ҳунараш катӣ дили ҳамон одамонро ёфта бошад, қандашро хӯрад! Хоҳу нохоҳ, агар аслат аз куҷо гӯянд, аз ҳамин деҳаи Шамолдара мегӯяд-ку!
Ба фикрам, дар деҳа аз ҳама бештар ман тағоямро
ба хотир меовардам ва дар ҳама ҷо гӯш ба қимор будам,
ки одамон дар ҳақи вай чӣ мегӯянд. Ман амин будам, ки
тағоям бесабаб дар шаҳру диёри дур ин қадар айём намегардад, ҳатман ба ягон навъ кори муҳими давлатӣ машғул аст. Охир, як одамро аз деҳаи ҳамсоя дар ҷанг шаҳид
гаштагӣ гӯён хати сиёҳ гирифта азо кушода будаанд, баъди ҳафт сол омадаст, дар разведка будаст мегӯянд. Ин
одамон чӣ медонанд, балки тағоям ҳам...
***
Аз миён шаш сол гузашт. Фарзанди нахустини тағоям мактабрав гашт. Дигаронро намедонам, вале ману
янгаам шому саҳар чашм ба роҳ, интизори тағоям будем.
Албатта, хешу табори дигар ҳам дар сухан аз тағоям
умедашонро набурида буданд, ӯро фаромӯш карда
наметавонистанд, агарчи тадриҷан аҳьён-аҳьён ба хотир
меовардандаш. Кӣ медонад, балки аз вай умедашонро
бурида бошанд, аммо инро ҳаргиз зоҳир намекарданд.
Маро чунин дар назар меомад, ки ҳамеша як пораи
дилам дар он шаҳрҳои азим аст ва имрӯз ё пагоҳ ман ҳам
ба он тарафҳо меравам ва тағоям андаке хиҷолаткашон
хушнуд маро истиқбол хоҳад кард.
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Танги тирамоҳ буд. Дар боғҳо барги дарахтон шафақи шомгоҳон барин сурху зард гашта, деҳқонон охирин зироати бевақтӣ – сабзию шалғамро, баъди оби қавс
расидан, канда дар ӯраҳо ҷо мекарданд.
Ногаҳон рӯзе чӯпонон аз кӯҳсор хабар оварданд, ки
дар сари як чашмаи беном шахсе мурда будаст ва ё кушта
будаанд ӯро, зери сангҳо устухонашро ёфтаанд. Ин хабарро шунида, бемуболиға қариб ними аҳолии деҳа –
асосан, мардону бачагон пиёдаю савора ба он сӯ раҳ кашиданд. Ҳама мегуфтанд, ки он устухони тағои ман аст.
Ман қариб ду соат давида, дар қатори аввалинҳо ба он
макон расидам. Дар як селраҳаи хушк, канори чашма аввал сангтудаеро дидам, сипас дар таҳи сангҳо устухони
одамро пай бурдаму лаҳзае карахт мондам. Як тӯбча дарахти зардолу ба болои устухони шаҳид баргҳои арғувонӣ мепошид. Ман оҳиста овоз баровардам:
– Не, тағои ман не, тағои ман дар шаҳр...
Атрофиён ягон-ягон ба рӯи ман нигаристанд, гӯё
далели даъвӣ талаб мекарданд. Баъзеҳо оҳиста оҳи сард
кашиданд. Онҳо сухани маро тақвият надоданд. Ман мехостам, ки ягон кас сухани маро дастгирӣ кунад, аммо
ҳеҷ яке аз ҳозирон садое набаровард. Аз ин сукути даҳшатзой маро ҳолате рух дод, ки қариб фарьёд барораму
ба гиребони он мардум овезам, ки чаро овозе намебароранд.
Баъд кадоме аз ҳамдеҳагон оҳиста, зери лаб гуфт:
– Кӣ медонад, балки вай набудагист... – Овози гӯянда чандон эътимодбахш набуд.
– Мӯзааш дӯхти усто Одина барин... – гуфт дигаре.
– Ҳа, аз чарми хоми худамон.
– Камарбандашро нигаред...
Бобои Ризо cap карду ду-се нафар сангҳоро ягонягон гирифта дар як канор ғун карданд.
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– Нокасон хок партофта гӯр кардаанду борон хокро
шуста бурдаст, – гуфт бобои Ризо, ки ҳоло ба бардоштани устухони марҳум сардорӣ мекард.
– Ҷояш нишеб, боз селраҳа будаст.
Баъд гилемкӯҳнаеро кушоданду он скелетро аз ҳам
ҷудо накарда ба рӯи гилем ниҳоданд, сипас хоку хошоки
таҳу рӯи онро бо каланд тарошида ба болои устухон
рехтанд.
Қабл аз гилемро печондан бобои Ризо нишасту ҳамаи ҳозирон давра гирифта нишастанд. Бобо тиловат
кард, ҳама хомӯш даст ба фотиҳа бардоштанд.
Як тӯбча ниҳоли зардолу, ки аз чор-панҷ танаи ба
якдигар печида иборат буд, баргҳои шафақранги худро
ба рӯи устухони мурда мепошид. Дар назар чунин меомад, ки дарахт ҳам ашк мерехт, қатраҳои бузурги ашки
хунинашро мерехту мерехт.
– Тавба, дар ин кӯҳсор зардолу чӣ хел рӯидаст? –
пурсид кадоме хитобан худ ба худ.
– Бечора ниҳол меовардаст... Ҳамон ниҳолҳо... –
гуфт бобои Ризо боз як бор ба шохи ранги офтобзард
гулгуни дарахт боз як бор ба диққат нигариста. Баъд андӯҳгин оҳе кашиду афзуд: – Ба баргаш нигар, зардолуи
хасак не, пайвандӣ.
– Ҳа, инро нигаред, панҷ ниҳол аз як ҷо сабзидаст, –
гуфт кадоме дар тасдиқи суханони пирамард.
Дар деҳа хешонамон ба ҳалоки тағоям азо кушоданду ба халқ худоӣ доданд. Ба таъзия пиру ҷавон, зану мард
– мардуми бисёр омаданд. Раис ва наздиконаш ҳам омаданд.
Ман саргаранг ва як навъ карахт будам. Ҳеҷ боварам намеомад, ки тағоям мурда аст. Агар дар миён он
чанд ниҳоли зардолу набошад, ману янгаам ба азо кушодан қатъиян роҳ намедодем. Янгаам ҳам мегуфт, ки
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шавҳараш дар куҷо бошад ҳам, зинда аст, ин устухони
вай нест. Вай мегуфт, ки тағоям ба сафар дар пояш ботинкаи кӯҳнаи аскарӣ рафта будаст, на мӯзаи дастидӯхти
усто Одина.
Бо вуҷуди ин ҳама далел ва гувоҳии дил чӯпонҳо
устухонҳоро ёфтанду аҳли деҳа, хешовандон гӯё умедҳои
маро дар дил бикуштанд. Ночор ба қисмат тан медодам,
ба худ мегуфтам, ки дигар тағоям дар ин дуньё нест, на
дар Душанбею Хуҷанд, на дар Самарқанду Маскав... Гӯё
ҳамдеҳагон ҳамроҳи он скелет умедҳои маро ҳам дар як
гӯшаи гӯристони деҳаамон ба хок супориданд. Дар
шаҳрҳои дур бошад ҳам, бигзор, ки тағоям бошад...
***
Баъди дафну азокушоӣ аз миён якуним сол гузашт,
хешовандон сафедпӯшон карда, занҳо аз тан либоси
мотамро партофтанд. Акнун ҳама ба қисмат тан дода
будем ва ману янгаам ҳам ба дил иқрор мекардем, ки
ғолибан он устухонҳои азизи мо будаст.
“Дар навмедиҳо басо умед аст, поёни шаби сияҳ
сафед аст” мегӯянд, аммо аксаран ба ин ҳикмат бовар
надорем, вале ин бор фоламон рост омад. Як шаб янгаам
ба хонаи мо кас фиристода то зуд ба ҳавлиашон биравам,
кори заруре пеш омадаст. Аз дилам гузашт, ки миёни
хешовандон ягон моҷаро бархоста бошад ё ягон кори
зурталаб пеш омад. Косаи оши кӯчаро монда аз ҷоям
бархостаму шитобон ба ҳавлии тағоям рафтам. Янгаам
барои баъзе кори мардона маро даъват мекард, вале
ҳаргиз шабон ва ин оҳанг ба таъҷил нахоста буд. Овоз
надода ба хонаашон даромадаму дар сари дастархон як
нафар марди ношиносро дида, рости гап, ҳангам аз cap
парид: “Наход ки хостгор бошад?.. Агар хостгор аст,
чаро шабонгаҳ омадаст? Чаро ба назди хостгор мани
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ҷавонро мегӯянд?” Янгаам дар ошхона ба чойҷӯшонӣ
машғул буд.
Ману меҳмон салом кардем, ҳолҷӯӣ доштем, вале
ман ҳайрон ба рӯи ӯ менигаристам, ҳеҷ ба ёд оварда
наметавонистам, ки ин одам кист ва аз куҷост. Меҳмон
одами ин атроф набуд. Ин лаҳза янгаам чойники чой дар
даст аз дар ворид омаду чашмони вайро гиряолуд дида,
бештар парешон гаштам.
– Аз пеши тағотон...
– А?..
Ба шумо дурӯғ, вале он ду нафар гувоҳанд, ғайриихтиёр аз ҷоям парида бархостаам. Меҳмон ва янгаам чӣ
мегуфтанд, чӣ имову ишораҳо доштанд, ман медидам,
аммо лаҳзае қобилияти идрокро гӯё гум карда будам...
Баъди дақиқае чанд ҳушам ба cap омаду аввалбор ба худ
гуфтам, ки ҳушёрам ё хоб мебинам ва ё ҷинну аҷина
асарам кард... Янгаам аз авзои ман тарсида як дӯлча оби
сард оварду ба рӯям бо мушташ ду-се бор шакароб заду
ман ба худ омадам.
– Укоҷон, натарсед... Хурсанд шавед... Охир, фақат
ману шумо умедвор будем, ки вай зинда аст. Барои чӣ
тарсидед?.. Бовар намекунед? Шукр гӯед, хурсанд шавед... – Янгаам аз сари меҳру навозиш аз оринҷам гирифта дасти маро меҷунбонду худаш аз дида ашк мерехт.
– Додарам, тағотон шукр, ки зиндаю саломат аст... –
Меҳмон чизе ба хотираш расиду ба ҷайбаш даст зад ва як
сурати ба чандин қабат коғаз печондагиро бароварда ба
дасти ман дод. – Ана, сураташро ҳам фиристод...
Аз акс як марди тахминан чил чилупанҷсолаи
ришдор ба мо менигарист. Чун ману янгаам ҳар ду зеҳн
монда ба он сурат нигаристем, нишонаҳои маҳбуби худро зуд дарёфтем: чашму бинӣ, абрувон – ҳама нишонаҳои тағоям буданд, аммо уқубат кори худро даст – ӯ бар101
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вақт пир гаштаст.
– Ҳа, худашон... – гуфт янгаам маҳзун оҳе кашида.
– Аммо бӯи ин гапро набароред... – гуфт оҳиста
меҳмон. – Дар деҳа ҳоли ҳозир ягон ҷонзот зинда будани
ӯро нафаҳмад! – таъкид дошт вай. – Агар пай баранд, ба
тағоятон мушкил мешавад. Фаҳмидед? Ҳозир агар
донанд, ки вай зиндаю саломат аз Сибир омадаст, ҳар
илоҷе карда меёбанду нобудаш месозанд. Кам монд,
ҳозир лаганди раисатон лаппидан дорад... Ҳамин ки кор
пухт, тағотон ба деҳа меояд. Ана, камтар пул фиристод. –
Меҳмон як даста пулро, ки баробари сурат аз ҷайбаш
гирифта буд, ба пеши янгаам ниҳод. – Алҳол ҳамин...
Зинда будани ӯро ҳам, ба ин ҷо омадани маро ҳам бояд
ки ҳеҷ ҷонзоти дигар нафаҳмад! – меҳмон гаштаю
баргашта таъкид дошт.
– Хуб, гап занед, тағоям ин қадар сол дар куҷо буд,
чӣ кор карда гашт, ки ҳеҷ хату хабаре нагирифтем? –
оқибат саволеро, ки дар нӯги забонам буду фурсат
мепоидам, то бипурсам, ба забон овардам. Чунин қиёс
гирифтам, ки агар напурсам, вай аз ин хусус ҳарфе
назада хайрухуш карданист.
Меҳмон суханро дароз накарду мухтасар чунин гуфт:
Баъди он ки бо раис хархаша мекунаду аз деҳа меравад, ин нокаси бадкина аз ҷӯраҳои мансабдори дар ноҳия будааш хоҳиш мекунад, ки тағоятонро нобуд кунанд.
Маълум аст, ки бо ҳамин ҷиноят чашми дигар шаккоконро тарсонда монданӣ будаст, вагарна дар байнашон
чандон суханони сахт ҳам нагузаштаст. Онҳо аз паи ӯ
меафтанд. Тағоятон қасди онҳоро пай мебараду ҳангоми
бозгашт аз шаҳр бо як ҷавонмарде аз деҳаи Ангор
ҳамроҳ меояд. Ҳар ду роҳро миёнбур карда кӯҳ катӣ
мегузаранд. Дар қариби деҳаатон се нафар ба онҳо
мерасанду дар гирудор он ҷавонмарди ангорӣ корд хӯрда
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аз по меафтад, тағоятон ба кӯҳсор гурехта аз марг наҷот
меёбад. Ӯ шабошаб чор фарсанг масофаро аз бераҳаҳо
гузашта, пагоҳӣ ба милисахонаи район медарояду
ҳимоятталабон арз мекунад, ки раиси колхоз дар қасди
ҷони вай афтодааст ва ҳодисаро баён менамояд. Сардори
мили-саҳои район ӯро ҳабс мекунад. Қисса кӯтоҳ,
тӯҳмати ночаспон катӣ ту ҷосус, ту думи фалонию
фалониҳо, “Қуръон” мефурӯхтаӣ, ташвиқоти мазҳабӣ
мекардаӣ гӯён суд карда ба муддати шаш сол ба Сибир
мефиристанд. Боз бечораро аз ҳуқуқи мукотиба маҳрум
мекунанд. Ана, барои ҳамин бехату хабар рафт. Мисле
ки, прокурор ба раис “нобуд кардемаш” мегӯяду гумном
карда мефиристонад. Баъди шаш сол тағоятон баргашта
ба диёр омада бошад ҳам, пинҳонӣ омадагист, охир,
ҳамаи он душманонаш дар сари кор, боз ба ягон балои
дигар пешрав мекарданд-дия. Вай дар шаҳр истиқомат
мекарду ҳар лаҳза дар ҳарос буд. Аммо ба ин нокасон
тан надод. Ҳар моҳ ба номи Сталин як дафтар мактуб
навишта, онро аз ким-куҷоҳо ба почта партофта меомад.
Аз ин тарафҳо ба марказ мактубро намефиристоданддия. Чанд бор ба Маскав ҳам рафта омад... Агар
худашро ба шумоён маълум мекард, ин сагҳои ваҳшӣ ба
сари шумоҳо ҳам ягон фалокате меоварданд. Тағотон
бечора дар шаҳр ҳам хуфия зиндагӣ карда, ба тавассути
мардикорӣ рӯз мегузарондаст: дуредгарӣ мекардаст, дар
боғу полизи мардум ба кор машғул будаст, похса
мезадаст...
Меҳмон дигар сухан нагуфт. Ду-се пиёла чой хӯрду
бо як лаб нон тиккае аз тухмбирьён ва ба дастархон
фотиҳа хонду бархост.
Баъди ин ҳодиса ман гӯё ар замин намегаштам,
парвоз доштам. Аз он ки сабаби хушҳолиамро ба наздиконам гуфта, ин шодмониро бо онон ба ҳам дидан
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наметавонистам, хеле сахт ранҷ мекашидам. Аммо дар рӯ
ба рӯи зинда гаштани мурда, яъне ҳаёт будани тағои
боғбонам ҳамин ҳам ранҷ аст ва ё мушкил аст?!
Баъди се моҳи ин воқеа як нимишабӣ худи тағоям
ҳам ба тарзи хуфия ба хонаашон омада рафтаанд. Рӯзи
дигар, баъди шабошаб рафтани тағоям янгаам бо таъину
таъкиди зиёд ин хабарро ба ман гуфтанду хоҳиш
карданд:
– Шумо ҳам шабҳангом аз хона набароед, агар касе
ба шаб пурсида ояд, ҳаргиз даратонро накушоед, аз эҳтиёт камонро тирбанд карда хоб кунад гуфтанд.
***
Рӯзе аз рӯзҳо дар деҳа валвала бархост, ки ба колхоз
аз марказ комиссия омадаст. Аъзои комиссия сараввал
якчанд рӯз дар идора нишаста дафтарҳои ҳисобу китоби
колхозро санҷиданд, баъд ба сари подаю рамаи моли
реза рафтанд. Дар охир онҳо ба ҳавлиҳои аз харобазор
ҳам харобаи аҳли деҳа, ба хонадони муфлисонаи онон
даромада ҳолҷӯй карданд, дар ҳақи раис, доир ба зисту
зиндагиашон саволҳо мепурсиданд. Кӣ ҳад дошт, ки ба
маргам розиам гӯяд, раисро беинсофу бешавқат гӯяд?
Мегуфтанд, ки аъзои комиссия баъзан аз даромадан ба
кулбаҳои мардум меҳаросидаанд. “Дар куҷо хоб мекунед,
дар куҷо хӯрок мехуред?” савол мекарданд онҳо дар як
хона ҳашт-нӯҳ нафар зиндагӣ кардани одамонро дида.
Онҳоеро, ки аз дасти раис бештар зулму тааддӣ дидаанд,
бештар пурсуҷӯ мекарданд, аммо тарсу ҳарос забони
ҳамаро баста буд.
Дар охир комиссия маҷлиси колхозчиёнро даъват
карданду аз чоштгоҳ то вақти намози аср гап заданд,
раисро аз гӯр гирифта ба гӯр заданд. Мардум дар умри
худ бори аввал ин қадар фошгӯиро мешуниданду курта104
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курта гӯшт мегирифтанд. “Оқибат гапу кори колхоз ба
гӯши Сталинҷон расидаст!” гӯён дуои ҷони ӯро мекарданд. Ҳамон рӯз, дар ҳамон маҷлис раисро аз вазифа канор карданду барои тафтиши ҷиноятҳояш ба дасти
прокурор супориданд. Дар он миён прокурори район ҳам
ҳозир будаст, филфавр ба ду милиса амр кард, ки ӯро ба
ноҳия расонанд.
Ҳамон бегоҳӣ тағоям ҳам омад. Дар ҳавлиашон хешу таборон, ҳақу ҳамсояҳо ғун омаданд. Ҳатто хабари
омадани ӯро шунида аз атроф ҳам одамон омадан гирифтанд. Ҳавлиашон тамоми шаб гӯё тӯйхонаеро мемонд.
Рӯзи дигар мол кушта ба халқ оши шукрона доданд,
Баъди ду рӯз ба деҳа хабар расид, ки дар роҳ раис аз
дасти милисаҳо гурехтаст, биист гӯянд, гӯш надодаст,
ӯро паррондаанд, ҳалок гаштаст.
– Нағмаи кӯҳна... – гуфт тағоям вақте ки ман ин хабарро ба ӯ гуфтам. – Бовар накун. Дар солҳои сиюм, баъди кушокушии даҳсола, “ин ҳамааш кори Ежов буд” гӯён
ӯро парронданду ба ҷояш як ҷаллоди аз вай ҳам гузаротарро таъин карданд, ки ин ҳам кори ӯро давом дод. Ба
ҷинояти раис ҳамаашон шариканд. То ки сирашон фош
нашавад...
Ман дар он айём маънии бисёр суханони тағоямро
намефаҳмидам. Тағоям аз ҳабс куллан дигаргун баргашта буд: ба атроф дилсард менигарист, як навъ бепарво,
беалоқа, ҳатто ба боғаш ҳам. Ӯро накушта бошанд ҳам,
руҳан аз мурда тавоффут надошт...
Соли 1988.
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САЛОМЕЯ
Ман аввалбор ўро дар анљуман миёни духтарон
дида, њеҷ ба ёд оварда натавонистам, ки дар куљо вохўрдаам, вале амин будам, ки њамин замон пеш меояду
салом мекунад ва филфавр ба хотирам мерасад, ки вай
кист ва дар куљо ин нигоњаш ба дили ман мўњр барин
нишастааст. Аммо духтар ба шахси ман сирф бепарво
буд. Ман ду-се рањ аз бараш гузаштаму аз наздик
нигаристамаш, нигоњњои мо якчанд бор радду бадал
гаштанд, аммо ў маро намешинохт. Ман зўр зада,
тањхонаи ноободи њофизаамро тању рў мекардаму ба ёд
овардан мехостам, ки ин нигоњи ошнои чашмони
хаёлмасти меширо дар куљо ва кай дида будам. Дилам
дар изтироби шадид метапиду мегуфт, ки вай ошност,
аммо чї чора кунам, ки на ў маро мешинохт ва на ман
ўро ба ёд оварда метавонистам.
Се рўзи маљлиси китобдўстон ба њамин минвол
гирудори бењосил гузашт. Ман андўњгин аз он будам, ки
њофизаам билкулл хароб гаштаст ва бояд, ки фурсатро
нагузаронида дорую давое кунам. Охир, ин чї дард аст,
ки як духтари шинос се рўз боз пеши назарам љилвакунон
гардаду ман ўро ба ёд оварда натавониста саргаранг
бошам?! Ба дења мераваму њар сањар шири навдўшида
мехўрам ё…
Андўњи гарони маро боз боис ин буд, ки аз њофизаи
худ дар миёни дўстон ифтихоре доштам. Баъзан ашхоси
замоне дар телевизор дидаам баъди чандин айём дар
кўча дучор ояд, мешинохтам ва ин амалро борњо дар
гувоњии шарикон собит карда будам.
– Ба ту маслињати мо ин аст, ки ба кори љустуљўи
љинояткорон бирав ё ба соњаи ҷосусӣ ба кор гузар, зуд
муваффаќият меёбї, – мегуфтанд дўстонам паси сар
хорида ё ангушти тааљљуб ба дандон газида.
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Ман мамнун аз амали худ механдидаму њазломез
мегуфтам:
– Магар ба адиб њофиза даркор нест? Ман бояд тамоми илмњоро бидонам, тинати мардумонро шиносам,
гуноњу савоби одамонро ба онон нишон дињам. Шахсе,
ки аз худ бехабар аст, аз кадомин љинояткор мемонад?
Дўстон пешнињоди худро бо чандин далел таќвият
медоданд:
– Дуздон ва љинояткорон њоло дар урдуи душмани
худ – ходимони адлия, њатто дар сояи амалдорон паноњ
гирифта, дар њимояти онон амал доранд…
Рўзи охирини гирдиҳамоии китобдўстон аксбардоре
ширкаткунандагонро гурўњ-гурўњ акс мегирифт. Чанд
тан аз шиносонам маро њам кашола карданду дар гирди
мо гурўњи калоне њалќа заданд. Њамон духтари мешчашм
далер назди ман омаду бо нигоњи нарму махмалинаш гўё
ба рўям њавре зада хоњиш намуд:
– Устод, ман дар баратон биистам?
– Кош… Марњабо… – андаке пешу ќафо љунбида,
ба вай љой додам ва барои давом додани гуфтугў савол
кардам:
– Чењраатон шинос метобад… Шумо аз куљоед?
– Ман аз Ќистакўз…
– Аз Ќистакўз? – беихтиёр овоз баланд кардам. –
Ња-а… Саломея!
Духтари ќистакўзї аз вазъи ман њайрон буд. Охир,
вай на Саломеяро медонисту на саргузашти маро. Ў чашмони шањлои Саломеяро дошт. “Наход, ки хешу аќрабо
бошанд?” – мегуфтам ба дил…
Воќеа ба ин тарз рух зада буд:
Ман њамон сол ба давраҳои такмили ихтисоси сармуњаррирони телевизион ба Маскав рафта будам. Баъди
њаёти ором ва як навъ фориѓболонаи Душанбе рўзњои
аввал Маскав маро андаке саргарангї оварда буд. Мах107
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сусан, бенињоят шитобкории ходимони телевизиони марказї, беэътиноии атрофиён ба ҳамдигар, мањорат ва њунармандии баланди рӯзноманигорон, анҷоми ҳирфаии
вазоиф ва саводнокии муҳаррирону корбардорон,
наворбардорону ровиён – њама њавасангез ва ибратомўз
буданд. Ман беором, аз фурсати танги таљрибагирї њаддалимкон босамар истифода мекардам.
Аз пуркорї дўстон ва шиносони москвагиро дидорбинӣ карда наметавонистам. Бинобар он њам, ваќте ки як
рўзи таътилӣ, якшанбе, Иброњимљон маро ҷӯё шуда ба
хобгоњ омад, хеле хиљил, вале ниҳоят хушҳол будам.
Иброњим њоло ба тањќиќи илми рўзноманигорї
пардохта буд ва дар аспирантураи дорулфунуни Маскав
дар арафаи њимояи рисолаи номзадї такопў дошт.
Вазъи хобгоњи мо барои мењмондорї чандон созгор
набуд, ки ин њолро Иброњим зуд пай бурду гуфт:
– Ако, як гап гўям?
– Чаро фаќат якто? Ман омодаам садњову њазорњо
сухани шуморо шунавам! – гуфтам ба њазл.
– Аввал ба яктоаш розї шавед: бед, ба хобгоњи ман
биравему як дегча палави тољикї пазем, дар сари деги
зирбак чаќ-чаќ кунем.
– Чаќчаќ ё чаќочаќ?
– Не-не… мо мардум…
– Ба ќавли як шикамбанда, табаќро дидаму дилам
шайдо шуд-ку! Иброњимљон, ин фикри олимона гўям,
кам аст, дањоёна чї хел ба саратон омад?
– Дегу табаќ њаст…
Њар ду дар шитоб масолењи палавро харида, ба сўйи
Ленинские Горы рањ кашидем.
Иброњимљон дар њамон иморати бузургу бошукўњи
дорулфунун, дар ќисмати хобгоњи олимони љавон њуљраи
алоњидае доштаст.
Дар сари деги зирбаки балаќ-балаќ љўшон нишаста,
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њангома кардан хуш фароѓате дорад! Њар замон порае
гўштро аз дег берун оварда, чошни гирифтанро чї расад!
Аммо нигаред, ки баъзе рафиќони мо ба њамин оши шарикона њам назари холис надоранд. Якеро мудом, ки ошу
ошпазї асабонї мекард, савол кардам гуфт:
– Монед њамин одатњои шањриёнро!.. Фаќат зирбак,
палав…
– Чаро фаќат зирбаку палав? Шумо ќурутоб кунед,
ба он њам шукр мегўем, хурсанд мешавем.
Ман пай бурдам, ки он бечораро зидди мардуми
шањр ё мавзеъњои шимоли ҷумҳурӣ шўрондаанд ва ў
бесабаб њар он чї ба он мардум алоќаманд бошад, аз он
кароњат мекунад, бесабаб асабонї мешавад.
– Нонпазию ошпазї њам далели маданият ва тамаддун аст, љўраљон, чаро онро фаромўш кунем?! Моро аз
чойхона мањрум карда дидї, чї гуна аз якдигар људо
кардаанд! – гуфтам дар охир ба тарзи гилагузорї.
…Ќисса кўтоњ, ваќте ки дар табаќи калони сафолї
ба расми тољикї палавро кашида, он лангари тобонро ба
хона даровардем, пай бурдем, ки њар ду њам аз гўшти
зирбак шикам сер кардему дигар оши бисёр хўрдан наметавонем.
– Ин ќадар ош… Яктогї шиками иловагї медоштем… Ба ќавли бобои рањматиам, куфрони неъмат мешавад, – гуфтам ман ба нишони надомат сар љунбонида.
– Њамсояро гўям? – гуфт Иброњимљон, ки зотан дар
њама мушкил чорагар буд ва пайрави саволаш тавзењ
дод: – Љавонмарди хуб аст, аз Олмони федерал.
– Чї њољати савол, бигўед! Аз Олмон неву аз он
дунё бошад, барои мо ош хўрад, кофӣ аст!
Иброњимљон аз утоқ берун рафту баъди лањзае њамроњи як тан љавонмарди ќавињайкал, ки сабад барин риши ѓулї ва малламайгунаш сари синаашро пўшида буд,
ба хона ворид гашт ва моро ба якдигар маъруфї намуд.
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Нигоњи орому пуртамкин ва оќилонаи Паул дар
дили кас нисбат ба ў эътимод пайдо мекард. Вай сухан
мегуфт, ош мехўрд, савол мекард, механдид, вале дар
сари ман андешањое љавлон доштанд, ки аз ифшои он кас
хиљил мемонад. Чї илољ, дар он айём ман њам монанди
дигарон гумон доштам, ки дар Олмони федерал аксаран
фашистон ва ниќорталабон маскан гузидаанд ва аљаб не,
падари њамин Паул њам бегуноњонро дар конслагерњо
истинтоќ карда бошад. Таассуб он ќадар аќли моро тира
карда буд, ки њеҷ нуќси худро намедидем ва равнақу
камоли дигаронро эътироф намекардем.
Агарчи дар аввал бештар Паул сухан мегуфту савол
мекард, батадриљ гуфтугўйи мо даргир шуд. Баъд Паул
ба табаќи палави хушгуворе, ки нимагї њам хўрдан натавонистем, нигариста гуфт:
– Њамдиёрон њастанд, гўям?
– Бигў ҳатман. Даъват кун! – гуфтем ману Иброњимљон баробар.
Баъди берун рафтани Паул ман ба Иброњимљон
њазломез хандида, гуфтам:
– Мо аз немис тарс надорем. Дар водии Вахши мо
немису тољик ба њам печида кор мекунанд, зиндагї доранд ва забони ҳамдигарро чунон медонанд…
– Як љўраи ман дар умраш немисї нахондааст, дар
сафари хориља ба њайъати вакилони мо тарљумонї карда
буд, – гуфт Иброњимљон.
Паул ду нафар духтарро пеш андохта аз дар ворид
гашт. Њар ду духтар ќадбаланду мавзун буданд. Яке, ки
номи худро Анна гуфт, духтари кабудчашми мўйи зарринаш ба китф афтода, олмонинаљоди мањз буд, аммо
дигаре – Саломея духтари мешчашми гесувонаш дорчинранг, аз назари аввал маро дар шубња афканд. Ман
аввалбор ба чашми ў нигариста, дар мардумаки чашмони
вай тобиши ошноеро пай бурдам ва ба худ тахмин ги110
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рифтам, ки дар рагњои ин духтар хуни шарќиён љорист.
Чун ў худро аз Австрия гуфт, ба гумони худ далел гирифтам, ки дар он кишвар аз мардуми шарќи њамсоя кам нестанд. Аќли ман чунин хулоса мегирифт, аммо дилам гувоњї медод, ки ў ба ман наздик аст, ќаробате дорад.
Духтарон ба хўрдани палави тољикї ва ошомидани
шарбатњои Тољикистон саросемагї зоњир накарданд; сараввал ба тањќиќ пурсиданд, ки номи таом чист, чї гуна
ва аз чї хел мањсулот онро мепазанд ва ѓайра ва њоказо.
Дар љавоби ин гуна кунљковии онон мо бо навбат аз аљоиботи диёри азизи худ њикоят мекардем. Саломея хомўш
буд. Фаќат як бор аз хусуси хонадомодї њикояти Иброњимљонро ба шеваи худ ба њамдиёронаш тавзењ кард.
Баъди он, ки хўрданї хўрда шуд ва ошомиданиро
ошомидем, навбати оњангу тарона фаро расид ва Иброњмиљон кассетаи таронањои тољикиро ба магнитофон
гузошт.
Дур аз ёру диёр таронањои ватан ба кас дигаргуна
таъсир мекунанд: гўё тарона не, насими кўњсору водињои
Тољикистон ба сар мевазиду дилњоро ба хурўш меовард.
Мо мехостем, ки дўстони немис низ аз оњангу таронањои
мо таъсир бигиранд, назокату нафосат ва изтиробу
њаяљони дили тољикро эњсос созанд. Аз ин сабаб, мо бо
навбат гоњ байтеро ё наќаротеро аз тарона тарљума мекардем, гоњ оњангеро шарњу эзоњ менамудем.
Чун њавои раќс омад, Иброњимљон ба мењмонон
раќси тољикиро намоиш дод. Ман Саломеяро, ки аз ин
њама тољикписандињо дар назар нисбат ба њамдиёронаш
камтар ваљду шодмонї дошт, ба раќс даъват кардам. Вай
ба раќси тољикї даст кушод, њатто як рањ чарх њам зад ва
сипас аз кори худ шармид ва ба ишорати сар маро даъват
кард, ки ба таври маъмулї бираќсем. Дареѓо, ки ин лањза
Иброњимљон саргарми гуфтугузор буд ва чї гуна хиромон, аз рўйи њама ќоида ба раќси тољикї, боз ба раќси
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махсуси занона даст кушодани Саломеяро надида монд.
Утришдухтар паридани њанги маро пай бурду гуфт, ки
дидед, чї гуна ман зуд раќс меомўзам. Ман дар љавоб
оњиста хандидам. Чї гўям, ки баъзан мардон дар љое, ки
гиристан лозим аст, механданд.
Ман дасти Саломеяро гирифта ду-се рањ чарх гаштам ва дар назди тиреза ба тадриљ пойкўбон ба чашму
рўяш аз наздик – аз масофаи њамагї 15-20 сантиметр ба
диќќат нигаристам, чунон ки дар чењраи вай нишонаи
гумшудаеро мекофта бошам.
– Чаро ба рўйи ман ба ин тарз менигаред? – пурсид
Саломея бо нимтабассум ба ќаъри чашмони ман
нигариста.
– Яъне, ба ин тарз? – боз пурсидам, то ки барои
љавоби сањењ фурсати андешидан пайдо кунам.
Саломея китф боло кашид ва ба рўйи ман чунон
нигарист, ки аз ин нигоњ ба якбора дилам тањ зад: нигоњи
дилошўби духтари тољик аз даричаи чашмони ў ба ман
менигарист.
Баъд аз ин бо ў сухан мегуфтаму механдидам, нармак-нармак пойкубї доштам, вале хаёлам бањру барро
тай мезад: Шайх Саъдї бедарак нагуфтааст, ки “бани
одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зи як гавњаранд”, дар рагњои мо хуни чї одамон љорист, кї медонад?!
Саломея аз вазъи парешони ман пай бурду безобита
гашт. Вале ман чї гуфта, ўро саргарм карданамро намедонистам.
Сипас барои машѓул доштани ў саргузаштеро аз њаёти адибони номвар наќл кардам:
– Адиби нуктасанљи рус Паустовский овардааст, ки
дар соли 1922 дар шањри Кёлни тарафњои шумо, дар як
ошхонаи хилвати канорї се нафар адибони рус – Горкий,
Бунин ва Леонид Андреев менишастаанд. Горкий бозие
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сар мекунад ва њар се адиб бо навбат фаќат якдаќиќагї
ба як тан љанобе, ки дар гўшае танњо нишаста, машѓули
хўрокхўрї будаст, менигаранду сипас ба навиштани симои ў оѓоз мекунанд. Њар се бењтар аз якдигар симои он
љанобро бо сухан ифода мекунанд. Дар охир Горкий аз
њамнишинонаш мепурсад, ки ин љаноб кї ва чӣ кора аст.
Яке мегўяд, ки тољир аст, дигаре тасдиќ мекунад, ки ин
љаноб дузду террорист. Бањс мекунад. Горкий њамнишинонашро ором мекунаду соњиби ошхонаро даъват менамояд ва аз ў мепурсад, ки он љаноб киву чикора аст. Соњиби ошхона ташвишомез мегўяд: “Аз барои савоб, оњистатар… Ин љаноб дузди машњури Аврупо аст, ў њамеша
дар ин љо хўроки пешинро мехўрад…”
Саломея сари зебояшро љунбонда хандае заду сипас
бепарво савол кард:
– Яъне?.. Чї гуфтан мехоњед? – Ва ман ба љавоби
пурсишаш дањон накушода, пайрави суханаш бигуфт. –
Ман медонам, мардуми Шарќ њамеша аз дур сухан сар
мекунанд ва њамеша бо рамзу истиора ва маљоз…
– Чї гуфтанї будам? Ба гумонам, матлабам возењ
барин аст: ман њам як ќамчин нависандагї дорам ва каму
беш одамонро мешиносам.
– Хуб, сипас бигўед, ки ман кистам ва чикораам?
Љосуси олами капиталистї? Њамин тавр не?
– Не, баракс, шумо одами худї барин… Шумо тољикед, њамин тавр не? – Ман бо тантана инро ба ў эълон
кардам ва сипас љавоби тасдиќи ўро чашмдор будам.
Саломея дасти хурду латиф ва зебои худро ба сари
сина нињода ва андаке хамида хеле хандид. Вай зоњиран
ба мазоњи ман механдид, аммо њама вуљудаш аз он далолат менамуд, ки ў дарди худро аз ман пинњон доштан мехоњад. Ман нигоњи ўро гирифтан мехостам, вале вай
баъди ин суханро шуниданаш ба чашми ман наменигарист. Ў оќибат эњсоси худро саранљом бахшиду ба ни113
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шони таассуф сар љунбонд ва ба чашми ман нигариста
гуфт:
– Дар тарафњои мо олмонињое њастанд, ки аз баъзе
тољикони шумо сиёњљурдатаранд.
– Барои ман ранги пўст эътибор надорад.
– Сипас, куљои ман ба тољикдухтар монанд аст,
њайронам? Ман дар Намоишгоњ тољиконро дида будам,
занону духтаронатонро низ дидаам, аммо њеҷ яке ба ман
шабоҳат надоштанд.
– Нигоњи чашмонатон… Сонї бўятон…
Саломея ќањ-ќањ зад. Сипас бигуфт:
– Њеҷ чизро намефањмидаед.
– Агар шумо дурўѓгўй набошед…
Ин суханро ба гуфтан гуфтам, вале ба рўйи Саломея
нигариста, аз гуфта пушаймон будам. Баъзан хислати
мардуми хориљиро намефањмед: аз як њарфи бењуда ба
ваљҳ меоянду барои як пула гапу кор меранљанд. Духтар
бо чашмони ашколуд ба рўйи ман озурдахотир, балки аз
ин чунин ситами ногањонӣ њайратзада менигаристу
миљањояш пир-пир мепариданд. Вай зуд нигоњашро поён
гирифт, дасти худро аз дасти ман рањо кард ва шитобон
ба сўйи дари баромад рафт.
Баъди рафтани вай њама лањзае карахт, ба рўйи ман
нигариста эзоњ талаб доштанд, аммо ман боиси ќањру
итоби Саломеяро равшан идрок накарда, саргаранг будам. Возењ намедонистам, ки вай аслан аз “тољикдухтар”
гуфтани ман ранљид ва ё аз он, ки ўро ба дурўѓгўї муттањам кардам. Охир, дар сари шўхї чињое, ки намегўянд…
Баъд Анна ва пас Паул думболи Саломея рафтанду
хеле ваќт бедарак буданд. Табъи мо нохуш буд, ончунон
ки ман аз хиљолат ба рўйи Иброњимљон наменигаристам.
– Њазлона дурўѓгўй гўям…
– Барои олмонињо ин дашноми ќабењтарин аст, –
гуфт Иброњимљон, ки нисбат ба ман бештар бо хориљиён
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сару кор доштанаш аён буд.
– Гўё ањдномаи њуљум накарданро инњо нашикаста
бошанд…
Хайрияти кор, Анна ва Паул Саломеяро пеш андохта аз дари утоқ ворид омаданду гўё дар дилу дидањо якбора чароѓ фурўзон гашт.
Дўстон ману Саломеяро бо тантана оштї доданд:
мо дасти якдигариро сахт фишурда истодем, Анна ба
навбат ба дастњои мо бо дасташ мезаду ба лањни ѓалатии
худ “афсуни” русї мехонд: “Мирись, мирись, и больше не
дерись…”1
Мо боз сари дастархон нишастему шириниву меваҷот хўрдем, шарбат ошомидем ва лањзае гузашту бо якдигар беѓубори озурдагї сухан мегуфтем ва механдидем.
Анна ва Паул боз ба раќсу пойкўбї оѓоз карданд.
Ману Саломея дар назди тиреза берунро нигариста,
гуфтугузорамонро идома медодем. Сараввал вай доир ба
иќлим ва табиати Тољикистон, зиндагї ва машѓулияти
мардумон савол карду ман љавоб гуфтам. Пай бурдам, ки
вай беш аз њама аз “колхоз” ба дил њарос дорад.
Дигар ман бо сад эњтиёт, њар суханамро андешида
ќалъаи асрори духтарро номаълум њамлањо меовардам.
Баъди он, ки аз Тољикистону тољикон, аз таърихи ќадиму
њаёти имрўзи он дурру дароз сухан гуфтаму њикмату ривоят овардам, ба гумонам, оњани ў нармтар шуд ва ба
чашмони ман бо табассуми мењромез менигарист. Ман
фурсатро аз даст надода ду кафи сардакаки Саломеяро
ба даст гирифтаму рост ба чашмонаш нигариста, бо як
навъ эътимоди кулл ва ќатъї гуфтам:
– Саломея, ту тољикї, азизам! Хоњї, иќрор кун,
нахоњї, не, аммо ман аминам… Бидон, ки бори дигар дар
1

Оштї шав, оштї шав, дигар љангї нашав
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њаёт гумон аст, ки ба њамчу мане вохўрї… яъне, ба
тољике, ки дар симои ту њамнаљоди худро бишиносад…
Шояд ки ту аз аслу насаб, аз тўбу тухмаи худ хиљил
бошї? А? Магар нангат меояд?..
Чашмони духтар пуроб шуданду сипас вай дар
миёни ашк зўран табассум кард ва хомўш дасти маро
гирифту оњиста ба раќс даромад. Ман њам хомўш ба вай
мувофиќат кардам. Саломея барои пинњон доштани
ќатрањои ашки ба рухсораш шорида, танашро ба тани
ман љафстар карда ва рўяшро дар синаи ман панањ
менамуд. Мо якчанд диќиќа хомўш, ягон-ягон пой
љунбонида, зарбањои қалби якдигариро гўё гўш медодем.
Сипас духтар асари ашкро аз чашму рўяш номаълум пок
карду оњи пурдарде кашид ва оњиста ба чашми ман чашм
дўхту пурсид:
– Дар вилояти Ленинободи шумо Ќистакўз ном
дењае њаст?
– Бале. Ман дар он дењкада будам ва на як бору ду
бор. Њоло онро дења гуфтан наметавон, ба шањрак
монанд аст, корхонаи консерви мева дорад.
– Падари ман аз њамон љост. Ў маро Саломат ном
дода буд, – ин калимаи тољикиро духтар бо як навъ њаяљону изтироб ва лањни ширини шеваи тољикони шимоли
республика гуфт.
– Ному насабашон чї?.. Хешовандонашон медонанд?..
– Дигар савол накунед, чизе намегўям! – Духтар сухани маро ќатъан буриду сипас ба мењрубонї ба лабам
ангушт зад ва гуфт: – Падарам соли шасту њаштум аз
дунё даргузашт. Вай ба халќу ватанаш њеҷ кори хиёнатомезе накардаст. Аммо васият кард, ки дар хориља монданашро зинњор фош накунем ва хешовандонашро ташвиш
надињем… Ѓолибан, вай баъди љанг дар асирї будагонро
мусаллањ истиќбол карда, ба Сибир фиристонидани Ста116
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линро шунида будаст…
– Э-э, он замонњо гузашта рафтанд.. Ман хешовандонатонро хабар мекунам, фардо хонахез расида меоянд!.. – Шодмонии маро њадду канора набуд.
Саломея андўњгин ба рўйи ман нигариста, ба аломати инкор сар љунбонд; дар лабонаш як навъ табассуми
ѓалатї медавид. Маро чунин намуд, ки вай ба њоли ман
дилаш месўзад ва ба содалавњию хушбовариам рањмаш
меояд. Ман, баръакс, аз хавфу њароси беасоси вай малул
будам.
Июли соли 1987.
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ДУНЁИ ҚАСОС
Ана, акнун ки ман дар дунёи равшан миёни одамон
дар ҳаёт нестам, ҳама кас ғамхорию ғамгусорӣ баён
доранд, барои ҷавонмарг гаштанам афсӯс мехӯранд,
барои аз ҳоли ман бехабар монданашон надомат
мекунанд. Бешак дар ин миён касоне низ ҳастанд, ки ба
қавли модаршӯ ва дигар хешу табори шавҳарам бовар
доранду маро ба ношукрӣ гунаҳкор мекунанд, мегӯянд,
ки шавҳарамро хуш намедоштаам, аз тартиби хонаводаи
пурбаракати вай қаноатманд набудаам, ба як ҷавонмарди дар овони мактабӣ дӯстдорам, дилкашолӣ мекардаам... Азизонам, охир қоидаи мардуми баинсоф ин аст, ки
аз паси мурда фақат росту дуруст сухан мекунанду
ҳақиқати ҳолашро мегӯянд. Дуруст аст, ки баъди ягон
соли ҳамзистӣ аллакай дар синаи ман ба Фармон аз
меҳру муҳаббат ному нишоне намонда буд. Аммо дил ба
касе надодаам. Кош, ягон марди поку ҳалол дучорам
мегашту ман ӯро дӯст медоштам ва дасташро гирифта, аз
он кулбаи фалокатбори ту баромада ба ягон тараф мерафтам, Фармон! Аммо чи кунам, ки фарзандонамро ба
ту монда, ҳатто ба хонаи падару модарам рафта
наметавонистам. Ба муддати се-чор рӯз рафта омаданӣ
бошам ҳам, онҳоро ҳамроҳам мебурдам.
Инсон ҳамаро баробар дӯст доштан наметавонад.
Алалхусус, марде, ки ба пулу мол ё вазифаю мансаб дил
додаст, ба дигар амали дунё – зану фарзанд, падару модар, хешу табор, касбу ҳунар хоҳӣ, нахоҳӣ, аз паси панҷа
менигарад. Баъди он ки дар зиндагӣ дурӯягию мунофиқӣ
ва пастию разилии туро дидам, баъди он ки аз макру
фиреб иборат будани тору пуди ҳаёти туро озмудам, аз
вуҷудат сахт дилмонда гаштам, аз қаробатат кароҳатам
меомад.
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Аз вазъи зиндагии ман камтар касон огоҳанд. Ҳоло
аксар мегӯянд, ки ман худро оташ зада сӯхтаам. Намедонам, бачагонам чи гумон доранд. Пеш аз он ки ту ба ман
дарафтӣ, онҳоро дар оғил руст кардӣ. Чи гуна ҳар се
“очаамро назанед” гӯён бо дастаконашон дари занҷирбандро мекӯфтанд, то ба рӯзи қиёмат дар гӯши ман садо
медиҳад.
Акнун, ки падарам омада фарзандонамро аз дасти
ту гирифтаст, рӯҳам осуда гашт. Акнун қасоси он кӯдакони маъсумро аз ту мегирам. Гумонат мурдагон қасос
гирифта наметавонанд? Коре кунам, ки барои кулли нокасон сабақ бошад ва ҳама гӯянд: алҳамдулиллаҳ, дунёи
қасос вуҷуд доштааст.
Фармон, ҳеҷ ёдат меояд, ки чӣ гуна ман дар хонаи
падар нозпарвард ва маҳбуби ҳама будам? Баъд аз хонаи
падар хонаводаи ту бароям дӯзах буд, аммо ноилоҷ ба
қисматам тан додам.
Ёд дорӣ, солҳои кӯдакиамон, дар ҳавлии мо писару
духтарони амакам, холаам, аммаам ғун меомаданд? Ту
дар он айём як бачаи камгапу хаёлбанд будӣ, аз ин ваҷҳ
ман туро “Васвосӣ” лақаб карда будам. Фариштаҳо омин
гуфта будаанд магар, бубин, ки оқибат васвосӣ гаштӣ.
Гӯш кун, ман ба ту кулли он моҷароро бозмегӯям, зеро ту
хотира надорӣ, то кӣ киву чӣ будани маро ва худро бидонӣ, чи гуна маро куштанатро аз рӯи ин ҳикоят боре
дар тасаввур биёварӣ, Фармони бевиҷдону беимон!
Ман он соле, ки хонаводаатон аз деҳаи кӯҳсор кӯчида ба заминҳои навкорам рафтанд, духтараки дувоздаҳсола будаму ту ҷавонаки понздаҳсола будӣ, дар синфи
ҳаштум мехондӣ. Он солҳо ҳар касе, ки кор карда,
бештар пул ёфтан мехост, заминкушоӣ мерафт. Дар деҳа
асосан, одамони қаноатпеша ва онҳое, ки ба обу хоки
зодгоҳи худ сахт дилбастагӣ доштанд, монда буданд.
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Кош, шумоён бо ҳамон рафтан гумном гашта мерафтед, хас каму ҷаҳон пок буд!.. Падару модарат ҳар
бор ба сабаби тӯй ё азои хешовандон ба деҳаи қадим меомаданду дар хонаи мо се рӯз-чор рӯз меҳмон мегаштанд.
Акнун онҳо худро аз мо – мардуми кӯҳистон болотар мегирифтанд. Суханашон, пӯшишашон, харҷашон далолат
менамуд, ки дар нисбати ин одамон серпултаранд.
Сонитар шунидам, ки онҳо ҳар бор ба хонаи мо
омада, ба гӯши падару модарам аз ваҷҳи маро ба ту нон
шикастан нияти худро гӯшрас мекардаанд. Баъд ту ҳам
омадурав шурӯъ кардӣ.
Бо вуҷуди ин ҳама, вақте ки додот, яъне, амакам
расман маро хостгорӣ омаданд, волидайни ман “ку, фикр
кунем, маслиҳат андозем” гӯён ҷавоб доданд. Вале додот:
“Вақте ки ман талабгорам, ту, агар бародари манӣ, ҳақ,
надорӣ духтаратро ба каси дигаре бидиҳӣ, расму одати
халқро пешпо занӣ!” – гӯён он замон бо зарда аз хонаи
мо рафта буданд.
Қабл аз ин ҳам ба гӯши ман мерасид, ки амаки Ҳаким якзайл ба додом таъкидан мегуфтаст: “Агар гилем
мефурӯшӣ, ба хеши худ ё ҳамсояат бифурӯш, рӯзе мерасад, ки дар як канораш худат мешинӣ”. Додом баъзе хислати бародар ва бародарзодагони худро медонистаанд,
аммо илоҷи рад кардани талаби шумоёнро наёфтанд. Аз
ҷиҳати дигар, маро ба ягон хонаводаи сирф бегона ва
ноошно ба шавҳар доданро ҳам салоҳи кор намешумурданд. “Ба ҳар ҳол, амаку амакбачагони худат, сахту зор
намерасидагистанд, андеша мекардагистанд”, мегуфтанд.
Ба ман чунин менамояд, ки он солҳо одамони деҳа аз
якдигар дур, бегонасуроб ва нобовар будаанд. Балки нодорӣ ва мӯҳтоҷӣ одамонро аз якдигар дур мекардаст...
Хулласи калом, ана, ба ҳамин минвол, баъди маслиҳату
машварати дуру дароз падару модар маро ба ту нон
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шикаста номзад карда буданд.
Айёми аввали ҳамзистиамон, аз ростӣ, чӣ одам
будани туро ҳеҷ идрок накарда, саргаранг будам. Ту ҳам,
ман ҳам, субҳи зудвақт ба кор мерафтему торики говгум
ба хона бармегаштем. Мо фақат дар бистари хоб бо ҳам
танҳо ба танҳо мемондем. Ман – дар пахтазор, ту аз деҳа
дур – дар пахтамайдон. Баҳору тобистону тирамоҳ ба
деҳқон на рӯзи истироҳат ҳасту на таътил. Фақат дар
фасли зимистон як моҳ барин аз кор фориғ мешудаму ба
аёдати падару модарам шитоб медоштам.
Ба ҳар ҳол, айёми ҳаёт будани падарат – амаки Ҳаким хонаводаи шумоён сомоне доштаст. Дахлу харҷи
хонадони калону сернуфус дар дасти амаки Ҳаким буд.
Бе иҷозати вай аз аҳли хонадон ҳеҷ кас ҳақ надошт, ки
коре бикунад. Ҳар шом дар як деги калон хӯрок пухта,
ҳама дар бинои мобайнӣ – дар хонаи падар, дар сари як
дастархон нишаста тановул мекардем. Арӯсону духтарон ба иттифоқ бо пухту паз, саранҷоми дегу табақу
ширу ҷурғот ва молу ҳол машғул гашта, ноаён соат ба
дувоздаҳ мерасид. Мардон дар сари чойхӯрӣ сӯҳбату
маслиҳату машварат доштанд. Мо фақат пеш аз хоб аз
кор фориғ гашта, хона ба хона мерафтем. Хонаҳоямон
ҳам дар гирдогирди ҳамин як ҳавлии калон девор ба
девор афтода буд.
Амаки Ҳаким агар рӯмол харад, якбора панҷ рӯмол
мехарид – барои се арӯс ва ду духтар, занаш дар ҳисоб
набуд, зеро дар тӯли даҳ-дувоздаҳ соли охир либоси наву
оҳорӣ пӯшидани ӯро касе надида буд. Калӯшу маҳсӣ,
мӯзаи кориро ҳам ба ин минвол даста-даста меоварду ҳар
кас ба пояш мувофиқашро интихоб мекард, агар ягон
ҷуфташ ба пои ҳеҷ кас рост наояд, мӯйсафед онро баргашта ба дӯкон бурда медод. Ягона боронӣ ва камзӯли
арӯсиамро ман то вақти ҳалокам эҳтиёт карда, дар тӯю
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меҳмонӣ мепӯшидам.
Ҳама моҳонаашро оварда ба дасти амаки Ҳаким
медоду агар пул даркор шавад, боиси хароҷотро гуфта,
аз вай мегирифт. Орду биринҷ, равғану сабзавот, қанду
чой – ҳама муҳиммоти хонаводаро худи мӯйсафед ҳозир
мекард. Аксаран парвариши моли дар ҳавлӣ буда ва
дигар корҳои хурду калонро низ вай ба зимма гирифта
буд. Ман ва ҳамаи ононе, ки дар пахтазор ё алафзор
машғули кор буданд, бегоҳӣ ба хона ҳатман бо як банд
алаф дар cap меомадем.
То замоне, ки амаки Ҳаким саломат буд, ҳеҷ яке аз
фарзандон ё арӯсон ҷуръати ин қоидаро вайрон карданро
надошт. Ҳол он, ки шомгоҳон дар сари дастархон ҳама
бо бачаю кача ғун мешудему дар хонаи калони мӯйсафед
ҷои сӯзан задан намемонд. Ман моҳҳои аввали арӯсиам
ҳайрон будам, ки ба ин гуна мағал асабҳои марди пир чи
гуна тоб меоварда бошад. Аммо падаршавҳарам ба шӯру
ғавғои набераҳояш хурсанд буд.
Мӯйсафед тақрибан ду моҳ қабл аз вафоташ, як
шаби аёси танги тирамоҳ баъди хӯроки шомро хӯрда, ба
дастархон фотиҳа хондан, буридани харбузаро ба
Фармон ҳавола карду ба ду бачаи пурмағали авсунам
ногаҳон “Хап шав-е!” гӯён фарёд кард. Хурду калон ба
якборагӣ нафас ба дарун кашида хомӯш гаштанд, зеро то
ба имрӯз пирамард ҳаргиз ба ин минвол ба бачаҳо сахт
нарасида буд. Баъзан мо – падару модарон агар
дилтангона ба сари кӯдакон фарёд кунем ё ягон торсакӣ
занем, ӯ баръакс аз бачаҳо тарафгирӣ карда моро
сарзаниш мекард.
Баъд амаки Ҳаким яку якбора ба аҳли хонадон рӯ
оварду бигуфт:
– Минбаъд ҳар кадоме дегу табақатонро ҷудо кунед... Оча, – вай ба ҳамсараш хитоб кард, – ба ҳар кадоми
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инҳо асбоби зиндагиашро ҷудо карда деҳ.
Ҳама хомӯш, лаҳзаи аввал ҳатто cap бардошта ба
рӯи мӯйсафед нигаристан натавонистанд. Сипас, аввал
ба чашми якдигар, сонӣ ба рӯи падар ва модар нигариста, маънӣ гирифтан хостанд: ҷиддан мегӯяд ё ба киноя?
– Ҳа, додо, чӣ шуд? Ба дилатон задем-о? Ё аз мо хатое гузашту шуморо дилгир кардем? – оҳиста пурсид писари калонӣ Ҳурматулло саволомез гоҳ, ба рӯи падар,
гоҳ, ба рӯи дигарон нигариста. Баъд пайрави суханаш
маъзаратомез бигуфт: – Худатон мегуфтед, ки хонаи бачадор бозор аст... бозорро хап кардан мешавад?!
– Не-е... Аз барои мағали бачаҳо не, ҳамту... – номаълум даст афшонд пиракӣ. – Ку, бинам, ба сари худ
зиндагӣ кунед, – гуфт вай як навъ дардолуд ба рӯи аҳли
хонадон нанигариста.
– Як даҳан мегуфтед, бачаҳоро дар хонаи дигар...
– Не-не, – сухани Ҳурматуллоро қатъ кард падар. –
Ин не, он не, мисле ки пир шудаам... ё тоб-побам не... Ба
гӯшам ҳеҷ чиз намефорад. – Пирамард ин суханонро
канда-канда, дар ғояти маҳзунӣ гуфт. Ман пеш аз ин суханаш ба рӯи ӯ нигариста, тағйири вазъи пирамардро
пай бурда будам. Бале, амаки Ҳаким он шаб ба ҳадде
рӯҳшикаста буд, ки ман ҳаргиз ӯро ба ин сурат надида
будам.
Сипас вай гову гӯсфандон ва дигар дороиҳои хонаводаро низ ба фарзандон тақсим кард. Гумонам, вай
ҳеҷ якеро наранҷонд. Аммо худаш сахт ранҷур буд.
Ранҷур буд, вале аз дардаш лаб намекушод, шиква намекард, хуб медонист, ки аз дасти шумо ҳеҷ чора намеояд.
Аслан, агар ҳаққи гапро бигӯям, аз ҳамон соати тақсими
мол ҳушу ёди ҳамаи шумоён ба молу ашё банд буду касе
ба сӯи падар дуруст наменигарист, Фармон.
Амаки Ҳаким ҳариси пулу мол бошад ҳам, инсони
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заҳматкаш буд. Аслан, аҳли кор ҳарис намешавад, балки
ҳосили ранҷашро бештар қадр мекунад. Вай ба ҳамаи
аҳли хонадон дилсахтӣ мекард, аммо ғамгусорию дилсӯзӣ ҳам менамуд. Чунон ки додом мегуфтанд, вай касро
кушад ҳам, дар офтоб намепартофт.
Ҳамон соле, ки амаки Ҳаким аз дунё даргузашт, мо
ду фарзанд доштем. Аз вафоти падарат чор моҳ гузашт е
не, ёд дорӣ, Фармон ба сарат чи хел моҷаро омад? Саҳл
монда буд, ки ҳабсат кунанд, аммо як нафар гувоҳ бимурду гуноҳат собит нашуд. Кош, вай намемурд. Ё вайро
ҳам монанди мани шӯр... Ба ҳар ҳол, хеле пул харҷ кардӣ,
хеле ташвиш кашидӣ. Аз кори нуқоти пахтаҷамъоварӣ
рондандат. Хеле пахтаҷаллобӣ кардӣ! Тонна-тонна пахтаро аз яке зада, ба дигаре илова мекардӣ, бо даллолию
миёнаравӣ навъи пахтаашонро боло мебардоштӣ, хулоса,
аз ҳамон рӯзҳо ту ба роҳи бадбахтию беинсофӣ афтодӣ.
Маҳз, дар ҳамон айём ту ба луқмаи ҳаром даҳан олудӣ ва
дигар ба кори ҳалол даст задан натавонистӣ. Аз ҷазо
эмин монданат ба сарат бало гашт, аммо инро ту намефаҳмидӣ.
Баъд аз он, ними замини рӯидаричаро хандақ кофтию хавоза гирифтӣ ва дар болояш целофан пӯшида,
гармхона сохтӣ ва ба лимупарварӣ машғул гаштӣ. Баъди
ду-се сол ниҳолҳоят ҳосил оварданд.
Ту аз пайдоят ягон пул ба ман намедодӣ ва боре се
газ матоъ ё як кило қанд дар даст аз дар даромаданатро
ёд надорам... “Рӯзгоратро як бало карда худат ҷунбон,
ман пуламро ғун кунам, мошин мехарем, то мошинат
набошад, лимонро пул кардан намешавад”, гуфтӣ. Сонитар баҳонаи дигар баровардӣ: “Ман барои тӯйи бачаҳо
пул ғун мекунам. То ба кай тӯйи мардумро хӯрда мегардем, мо ҳам бояд тӯй диҳем...”
Бо сӣ-чил сӯм моҳонаи колхоз чи хел зиндагӣ меша124
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вад, на ҳар кас медонаду мефаҳмад. Хайрияти кор, меваю
сабзавот намехаридем: ҳосили ду-се бех дарахти ҳавлию
полизи рӯидарича барои хонадон кифоя набошад ҳам,
қаноат мекардем. Гандумро ҳам аз колхоз арзонтар
харида гирифта, дар осиёб орд мекашидем, равған ҳам
асосан, аз худамон – шири модаговро дар мошини ҷомашӯӣ гардонда, маска мегирифтам. Чанд раҳ хоҳиш кардам, ки барои ҷомашӯӣ як мошини дигар бихарӣ, гӯшатро ба карӣ задӣ. Баъди кори саҳро шабҳо дастӣ ҷомашӯӣ
мекардам, хамир карда дар танӯр нон мепухтам...
Рӯзамон хушу нохуш мегузашт, аммо дили кӯдаконам
баъзан конфету набот ё хурмою aноp мекашид, “фалониҳо асал мехӯрдаанд, оча, мазаи асал чӣ хел аст?”
мегуфтанд. “Ба ман мавиз биёр гӯям, дугонаам Ҳуснӣ ба
ман ним сумка мавиз овардаст” гӯён духтаракам шодмонӣ мекарду дили ман лахта-лахта хун мегашт, Фармон!
Чашми ту кӯру гӯши ту кар бошад, ман чӣ кунам?!
Солҳои аввал аз ин ҳол ёрои ба касе даҳан кушодан
надоштам, ҳатто пеши додою очаам ҳам. Рӯзҳои аввали
арӯс гашта ба ин хонаи фалокатбори ту омаданам додом
дар ҳузури очаам ба ман сахт таъкид карда гуфта буд:
“Духтарам, гапу кори хонадонатро аз забони ту на мо
бишинавему на каси дигар!” Ана, бо ҳамин як сухан онҳо
даҳони маро умрбод баста буданд.
Тадриҷан кор ба ҷое расид, ки аз ту нафратам
меомад. Пасттарин ва фурӯмоятарин марди дунё дар
назарам аз ту беҳтару ҷавонмардтар менамуд. Аммо чӣ
кунам, ки илоҷи халосиро намедидам. Расму одатро пушти по заданам осон набуд... Онҳое, ки пушти по заданд,
оқибат чӣ мукофот ёфтанд, ҳама медонанд.
Як бегоҳи зимистон, ту дар постгоҳ будӣ, муаллимаи фарзандон ба хона омаду ману вай то як поси шаб
сӯҳбат кардем. Ҳарчад гӯям, ки миёни мардуми мо ҳеҷ
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зане бе сабаби таъин хонаи шавҳарашро тарк намекунад,
вай бовар надорад, механдад. Одами ин деҳоти мо не,
раҳомад, расму қоидаи ин кӯҳпояро аз куҷо медонад?!
“Мардон чӣ? Мардон ҳақ доранд?” мегӯяд. Гуфтам, ки
мард ҳам бесабаб ба ҷудоӣ ҳақ надорад. Баъзе ҷавонони
дар шаҳр хондагӣ “феълу хӯямон рост наомад” гӯён сабаб оварда, аз рӯи қонуну қоидаи ҳукумат ба ин мардум
гапу кори навро омӯхтанӣ буданд, аммо радди маърака
гаштанд: мардуми атроф ба ин хелҳо дигар зан надоданд,
“ба занмурда зан те, ба занмонда санг те” гуфтанд.
Сонитар бо лимӯпарварӣ орзуи ту нашикаст магар,
дар як лахт замини боқимондаи рӯидарича ба ҷои сабзавоти барои аҳли хонадон зарурӣ чормағзи заминӣ коштӣ
ва ризқу рӯзии бачагонро бештар танг кардӣ. Ман аз ин
ваҷҳ, ба модарат шикоятомез сухан гӯям, вай гуфт, ки ба
кори мард мудохала хуб не, Фармон ҳар коре мекунад,
барои ҳамин бачаҳои ту мекунад.
Он тирамоҳ ҳосили чормағзаки замини худ ва полизи дигаронро ҳам харида гирифтию ба тарафҳои Сибир рафтӣ ва маълуме, ки хеле пул дар ҷайб баргаштӣ.
Ман аз ҳавои даҳонат пай мебурдам. Он рӯзҳо на фақат
гуфтору рафторат, балки пӯшиданат ҳам тағйир ёфта
буд. Як ҷомаи остараш аз пӯсти барраю абрааш аз мовути сиёҳ – чакманмонанд дӯзонда пӯшида, бар сарат
телпаки қиматбаҳо буд. Занҳо мегуфтанд, ки шавҳарат
савдогарони маскаврав барин шудаст, ба ту ҳам як чизним чиз меоварад охир ё не, аммо ман ба онҳо ҷавоби
таъин надода, суханро ба ҳазл мебурдам. Мегӯянд, агар
аз худӣ гила кунӣ, меҳри бегона меравад.
Замоне, ки чӣ инсоне будани туро бакул дарк кардам, кор аз кор гузашта ва аллакай модари се фарзанд
гашта будам. Соддадилиро нигар, ки ҳанӯз ҳам аз ту умеди хайрият доштам, ақлат медаромадагист, ба худ меома126
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дагистӣ мегуфтам ба дил. Аз ин умеди беҳуда муродам чӣ
буд, худам ҳам намедонистам. Балки ба хотири се тан
фарзандонамон худро мефирефтам, кӣ медонад. Фарзандони одамонро менигаристаму ба ҳоли бачагонам дилам
месӯхт: сару либоси кӯҳнаи якдигарро пӯшида калон мешуданд, аз куртакӯҳнаҳои худам барояшон курта
медӯхтам. Онҳо “канфету шакалод”-ро аз дасти бачаҳои
дигар гирифта чашида буданд, моҳе як-ду бор хӯроки
гӯштдор мехӯрданду бас. Ба модарат агар гӯям, мегуфт:
“Мо дар замони бачагӣ соле як-ду бор гӯшт хӯрем, худамонро шоҳдухтар меҳисобидем. Бачагонро нозпарвар
накун!..”
Ту аксар айём дар сафар, замони дар хона буданат
ҳам, агар дар деги мо хӯроки болаззат набошад, ба хонаи
модар ё бародаронат мерафтию таоми шомро аз дастархони онҳо мехӯрдӣ. Бештарин вақтат дар постгоҳат мегузашт. Ту ҳамроҳи як тан пири нафақахӯр посбонии минтақаи сохтмонро ӯҳдадор будӣ. Айёми дар сафар буданат, ба ҷоят он пиракӣ навбатдор буд ва ҳамин ки ба деҳа
баргаштӣ, шабу рӯз ӯро ҷойиваз мекардӣ. Бинобар он,
дегу табақатро ҳам ҷудо карда ба посгоҳат бурда будӣ.
Пай мебурдам, ки зану фарзанд ба дӯши ту бори
ноҳинҷоранд, агар аз гапи одамон наметарсидӣ, гумонам, кайҳо моро аз хона мерондӣ. Меҳри пул дар дилу
ҷони ту рӯзафзун хона гирифта, дигар андешаҳоро аз сарат берун карда буд. Ман шабу рӯз фикр мекардаму ба
ин дард илоҷе намеёфтам, зеро ин дарди нав ба мардуми
деҳоти мо ҳанӯз ноошно буд. Шабҳои дарози зимистон
кӯдакамро алла мегуфтаму хомӯш мегиристам. Сонитар
як дафтари ғафс ба дастам афтоду кулли capгузаштамро,
дарду алами дар дилам бударо пешопеш ба он менавиштам, ба коғаз диламро холӣ карда, хеле таскин меёфтам. Бачаҳо он дафтарро баъди ҳалокам ба дасти муфат127
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тиш доданд, даҳан кушода ҳеҷ чиз гуфтан натавонанд
ҳам, дафтарро доданд, то ки ходими адлия аз рӯи он
ҳақиқати ҳоли модари сарсахташонро таъин кунад.
Аммо дафтар ба парвандаи даъво надаромад, дар ғаладони мизи муфаттиш, миёни коғазҳо монд...
Фармон, боре ту дар сафар будӣ, модговамон аз
ёбон касалманд омаду шаб ба зӯр ба корд расид. Нисфи
гӯшташро ба ҳамсояҳо фурӯхтему нисфи мондаашро намаксой карда хушконидам. Аз пули гӯшти гов барои бачаҳо сару тан харидам, ба чилу ҳашт сӯм як мошини
чокдӯзии дастӣ, хулосаи калом то ту омадан як пулаш
ҳам намонд. Медонистам, ки ту омада, моҷаро хоҳӣ кард,
бинобар он сухани мегуфтагиамро андешида гаштам.
Акнун дар пахтазор рози диламро ба баъзе дустони ҳамдардам мегуфтам. Дигар ба руст кардани сири хонадон
ҳоҷат набуд – мардум аз хусуси зиндагии мо огоҳӣ доштанд, киву чӣ будани туро ҳам, аз гумони мо бештару
возеҳтар медонистанд. Баъзе дугонаҳоям маслиҳат медоданд, ки як-ду кори қалби туро дастак карда, фошат мекунам гӯяму тарсонам. Онҳо чакидафурӯшии туро дар
назар доштанд, Фармон. Ҳар чӣ бошад ҳам ин маслиҳат
ба ман хуш омад ё ба ҳар ҳол, боре онро озмудан хостам.
Аз ваҷҳи гӯшти гов ба шӯр омада, бар сарам мушт бардошта будӣ, оташгиракро ба даст гирифта, ҷасур аз ҷоям
бархостаму гуфтам, ки бас аст, тоқатам тоқ шуд, ба прокурор меравам, чакидафурӯшиатро фош мекунам, ку,
бубинам лаҷоматро накашанд?! Ёдат меояд, ту чи хел якбора аз шастат гаштӣ?! Аз зиҳи дандон “ҳоло ҳамин хел
бигӯ?! Ҳоло ҳамин хел бигӯ” гӯён заҳрханде кардию ба
назди модарат рафтӣ. Ман, рости гап, чакидафурӯшии
туро намедонистам. Агар баъзе дугонаҳоям ба ин маънӣ
ишора кунанд, гумонам лимӯю чормағзакфурӯшиатро
дар назар медоранд. Чакида чист, онро чӣ мекунанд, на128
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медонистам. Пай мебурдам, ки ту кору боратро аз ман
пинҳон медорӣ, огоҳ будан намехостам.
Ду-се рӯз аз миён гузашт, ту чунон вонамуд мекардӣ, гӯё миёни мо ҳеҷ сиру савдое нагузаштаст. Ман дар
тааҷҷуб будам.
Як рӯз гусолаи мо ба боғчааш даромадаст ё не, бародарат Ҳурматулло бо таҳдиду дашном ба сари ман
омад. Марде, ки ягон бор ба рӯи ман нигариста сухани
сахт нагуфта буд, якбора “бар падарат лаънат, мурдори
касофат” гӯён ба сӯи хонаи мо сангу кулӯх ғурронду ман
ҳам паст наомадам, ду-се сухани обдор гуфтам: “Ба
даҳанатон нигариста гап занед, падари ман шумо баринҳо катӣ аз хешу таборӣ ор мекунад, аммо қисмат будаст, ночор монд! Додаратона аҳмақ гӯям, шумо аз вай
ҳам мегузаронед-ку!..” Фармони номард, ҳамон шаб онҳо
туро тез карданду ба хона омада бачаҳоро ба хонаи
очаат фиристодӣ ва дарро баста ба ман дарафтодӣ, ёд
дорӣ? Аввал як раҳ напурсидӣ, ки аз миён чӣ гап гузашт.
Ба худпарастии модару бародарат тараф набуд. Ҳайратам меомад, ки аз маъюбу маслух кардани ман муродашон чӣ бошад? Ба ту зани дигар гирифта додан наметавонистанд, пул надоштанд. Ҳамон шаб ваҳшивор, бераҳмона маро задӣ, нокас...
Шабошаб кӯдаконамро пеш андохта аз ҳавлии
касофатборат берун рафтам. Бори аввал шабро дар
хонаи бегона рӯз кардам. Момои Гулзира ба ҷароҳати
сару рӯям тарлатта ниҳод, суханони оромбахш гуфта,
таскинам дод, меҳрубониҳо кард. Ба қисмати сахтам
лаънат гуфта, шаб то саҳар талх-талх гиристам...
Субҳи рӯзи дигар ба идораи ҷамоат рафтам. Мардони мо дили занро намефаҳманд: насиҳат гуфта аз
раъям гардонданд. “Илтимос, келинҷон, ба гапи калон
гӯш кунед, мо вай катӣ гапзанон мекунем, танобашро
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сахтакак мекашем, дигар бор ин номаъқулиро такрор
намекунад” гӯён марди қариб ҳамсоли додом дар сари
сухани худ сахт истад, мани бечора чи кунам? “Агар як
бори дигар Фармон ҳамин корашро такрор кунад, ман
худам кафил, ба ман бовар мекунед ё не?” гӯён раис маро
ба хона гуселонд.
Дигар аз ту умеди хайрият буридам. Қабл аз ин ҳам
як торсакӣ-ду торсакӣ мезадӣ, як ду бор лағататро хӯрда
будам, аммо ба хотири фарзандон аз гуноҳат мегузаштам. Дигар гуфтам, ки бо ту барин падар аз ду cap, бачаҳо мисли бепадаранд, сипас уқубати ман беҳосил аст.
Оқибат ба падару модар ҳам вазъи зиндагониамонро мухтасаран гуфта, ниятамро аз хусуси ҷудоӣ пинҳон
накардам. “Сад бор, ҳазор бор розиам, ки дигар шавҳар
накунам ва фарзандонамро бепадар ба воя расонам”
гуфтам.
Баъди ин воқеа, ҳақиқати кори ман ин, ки худро
пурра набошад ҳам, як қадар озод меҳисобидам. Дар ҳавлии ту зиндагӣ мекардам, аммо дилам кайҳо бо фарзандонам танҳо зистан оғоз карда буд.
Мардуми деҳа ҳоло аксаран аз вазъи хонадони мо
хабардор будани худро пинҳон намедоштанд. Як бегоҳирӯзӣ ба мағоза рафтаму намаку қанду собун харидам.
Мудири дӯкон биринҷ мефурӯхт. Гуфтанд, ки биринҷи
хориҷии палавӣ аст. Мардум бист-си килогӣ мегирифтанд, дӯкондор ба ҳама расад гӯён, аз ин зиёд намедод.
Пули ман бист кило як сӯ истад, ба панҷ кило харидан
ҳам намерасид, метавонистам ду-ce кило бихарам, аммо
дар назди одамон аз зоҳир сохтани бепулиам шарм кардам. Дӯкондор вазъи маро пай бурд магар, ногаҳон ба
ман рӯ оварда гуфт: “Ма, инро бар, халтаашро фиристон.
– Вай ним халта камтар биринҷро ба ман дод. – Бист
кило, бигиру бубар, пулашро аз Фармон мегирам.” Ӯ
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қатьӣ халтаи биринҷро наздам гузошту ба кори худ машғул шуд.
Ба дил гуфтам, ки ин биринҷро танҳоӣ намехӯрам,
ту ҳам мехӯрӣ, бачагонат мехӯранд, сипас агар пулашро
диҳӣ, ҳеҷ гап нест. Ин бачаҳо фақат фарзанди ман нестанд-ку! Ҳоли бачагони бепадар беҳтар аст: аз давлат
нафақа мегиранд ё аз падарашон алимент мерасад, аз ту
фақат ришханду тамасхур ва мушту лагад.
Баъди он ки ба идораи ҷамоат даъватат намуданду
сӯҳбат карданд, хеле вақт нафасат ба дарун заду ману бачаҳо се-чор моҳ аз дашному тааддӣ ва ғур-ғури ту амон
ёфтем. Агар пештар фақат ҳангоми бенон монданамон
рафта ба ночор як линга орд меоварда бошӣ акнун ордамон адо нашуда як линга орд, биринҷу макарон, якчанд
метр матоъи кӯрпавор овардӣ, ба духтарат пойафзол
харидӣ... Ин гуна тағйири авзоъ кардани туро медидам,
аммо аз чӣ бошад, ки бепарво будам гӯё ба ман дахл
надошта бошӣ.
Модарат ва бародаронат аз шикояти ман ба раиси
ҷамоа аламнок буданд, дар сари ҳар сухан пичингу киноя
мекарданд: пой баровардаӣ, қонундон шудаӣ, раҳи идораро шинохтаӣ!..
Ман медонистам, ки фақат шаклу шамоили ту одамсуроб аст, дилат, фикрат, кирдорат ҳайвони ваҳширо
мемонад. Ту ва наздиконат гумон доштед, ки одамон
киву чи будани шуморо намедонанд, аммо иштибоҳ
менамудед, мардум зоҳиру ботини шуморо равшан
тафриқа мекардаанд. Инсон ҳазор сайъ кунад ҳам,
ботини сиёҳашро пинҳон карда наметавонистааст.
Бо ин ҳама, ман ҳеҷ гумон надоштам, ки ту рӯзе
ҳамсари бо умед бо ту ба як болишт cap мондаро, модари
фарзандонатро бе ҳеҷ гуноҳе мекушӣ. Ту аз тарси ҷазои
кирдори сиёҳат, аз тарси ҷони худ маро куштӣ, медонам,
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Фармон. Инсони ночиз ва буздилу тарсу дар ваҳшоният
аз бераҳмтарин нобакор намемонад.
Чӣ кори ман ба ту алам карду баҳона шуд, акнун ба
ту гӯям, гӯш кун: одамон агар мол кушанд, ба ман ҳатман хабар мефиристоданд, то бираваму гӯшт бигирам,
баъзан чор-панҷ кило гӯшт мефиристоданд. Гоҳе чорпанҷ сӯмам дар мушт ба назди қассоб мерафтаму як кило
гӯшт диҳед гӯям, вай гап назада се-чор кило гӯшти камустухонро баркашида медоду мегуфт: “Ту бепарво бош,
келин, бару ба дегат андоз, бачаҳо бихӯранд, пулашро
Фармон медиҳад” Бовар кун, ту ба хоки раҳи ин мардони
ҳалол баробар намешавӣ, Фармон! Онҳо ба ман хитобан
сухан мекарданду боре cap бардошта ба чашму рӯям наменигаристанд! Аз инчунин муомалаи одамон ту оташин
будӣ, медонам, заҳратро чи гуна ба сари ман рехтанатро
намедонистӣ.
Боре барои ҳамаамон дар косаҳо шӯрбо кашида
овардам. Ту дар сари дастархон косаи маро бо чумча
кофта дидию тухми мурғ барин як пора гӯштеро, ки дар
хӯрокам буд, бардошта ба косаи худ андохтӣ ва гуфтӣ:
“Зимистон ту дар саҳрои пахта кор намекунӣ-ку, баробари ман гӯшт нахурӣ ҳам, мешавад...” Боз чӣ ҳам гӯям ба
ту?!
Ман хуб медонистам, ки ту бо ин ҳол дуру дароз
тоқат намеоварӣ. Мехостам аз ту ҷудо шаваму се фарзандамро гирифта ба кӯҳсор – ба хонаи падар биравам, ки
айёми охир ҳавлиамон монанди биҳишти воқеӣ хаёламро
мекашид. Ҳамон рӯзе, ки захмин ба идораи ҷамоа рафтам, аз раис бисёр хоҳиш кардам, ки моро аз якдигар
ҷудо кунад, аммо марди бедард дили маро нафаҳмид:
“Агар ба ту шавҳар лозим нест, барои бачаҳо падар зарур аст, худписандӣ накун, бачаҳоро бадбахту берӯзӣ месозӣ гӯён” аз қасдам гардонд. Ҳа, боз гуфт, ки ман
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кафолат медиҳам, дигар он аҳмақ ба ту тааддӣ
намекунад, даст намебардорад...
Балки дар ин миён аз худи ман ҳам хато гузашт:
мехостам, ки боз ба ман даст бардорию биравам пеши
раис ва ӯ хати талоқи маро диҳад. Аслан, ту худат ҳам
пай мебурдӣ, модару бародаронат ҳам ба тахмин
медонистанд, ки ман дигар дар хонаи ту зистан
намехоҳам. Шумо аз он ҳам огаҳӣ доштед, ки мардуми
ин диёр ба ту дигар зан намедиҳанд.
Ҳамон рӯзи бадшавгун агар Шодобакамро ба
духтур набарам, балки зинда мебудам, кӣ медонад. Не, аз
қисмати шум кӣ гурехтан метавонад? Шодоб гулӯзиндонак буд, мани сарсахт кӯдакро бардошта, роҳҳои пурлойро афтону хезон гузашта, ба духтурхона расидам. Аз назди духтур баромадаму ба тарафи дӯкон тоб хӯрдам, чароғи хона сӯхта буд, лампочка харидани будам, ду-се кило
макарон даркор, равған... Дар таҳдари дӯкони қассоб
чор-панҷ касро дидаму донистам, ки Ораши қассоб мол
кушта мефурӯшад. Ба дил гуфтам, ки бачаҳо як моҳ боз
гӯшт нахӯрдаанд, тарафи зимистон қассоб аҳён-аҳён мол
сар мезанад, як-ду кило гӯшт бигирам. Амаки Ораш асп
кушта будаст, як кило гӯям, гап назада чор кило гӯшт
баркашида доду мисли ҳамеша ба рӯям нанигариста
“бирав, пулашро аз бахшидаат мегирам” гуфт.
Ба хона омада, ҳангоми ба дег гӯшт андохтан ба
ёдам расид, ки ту гӯшти aспpo намехӯрӣ. Донистам, ки
ин бор аз алам мекафӣ. Ҳамин тавр ҳам шуд, Бегоҳӣ ба
хона даромадию аввал гапгузаронӣ сар кардӣ. Ман дигар
он арӯсаки сархам ва хомӯшу гапбардор нестам, медонӣ,
агар ту мур гӯӣ, ман дард гуфтам.
Машғули ба оташдон алав даргиронӣ будам, чи
гуна номаълум бачаҳоро ба оғил бурда руст карданатро
нафаҳмида мондам. Ногаҳон тароша дар даст ба ман
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ҳамлавар гаштӣ. То ки дар хона дармонда, зери мушту
лагат намонам, илоҷе кардаму тохта ба рӯи ҳавлӣ баромадам. Ту бо тарошаи дастат ба сару рӯи ман мезадию
ман зӯр зада бо оташгирак худро ҳимоя мекардам, аммо
дасти зани оҷиз дар баробари дасти марди девонашуда
чӣ қудрате дорад.
Сонӣ ба замин парчин гашта афтодам, ту тани ба
лою хун оғӯштаи маро лагат мезадию ба гӯши ман фақат
бо дастакошон дари оғилро кӯфта фарьёд задани бачаҳоям мерасид: “Додоҷон, очаамро назанед!” Зарбаҳои
лагати туро аранг-аранг ҳис мекардам, аммо фиғони
кӯдакон... аз ҳуш мерафтаму дар гӯшам садо медод.
Сипас модарат омаду туро аз сари ман дур андохт
ва ҷисми маро аз замин бардоштан хост, вале ман аз ҷо
бархостан як сӯ истад, чашмамро кушодан наметавонистам.
– Ваҳ, ман намурам, ин чи кори кардагит... ин намехестагӣ барин... Акнун чӣ кор мекунем?.. – пиразан дар
талвосаи ҷигартоб ба сари ду зонуяш даст мезаду бо
овози паст фиғон мебаровард. – Ба куҷояш задӣ, девона?
Акнун чӣ мекунӣ?.. Духтур ҷеғ зан... Агар мурад, дар балои азим мемонӣ. Ин дафъа аз ҳабс халос намешавӣ...
Ман чи кор мекунам... Ина зада маъюб кардаӣ... – мегуфт вай паст-паст ва ба рӯи ман об мезаду хуни даҳону
бинии маро бо латта пок мекард. – Бачагоната хап кун...
Шоми зимистон зуд торик гашта, ҳамдасти сири
шумоён шуд. Зану бачаҳои бародаронат ҳам дар берун
наменамуданд. Писару модар ҷисми маро кашола карда
ба айвон даровардеду сипас аз паи машварат худ ба хона
даромадед. Пиразан рафта ду писари дигарашро низ
овард.
Баъди машварат ҳамагон берун омадеду модару бародаронат ба сӯи хонаҳои худ рафтанд. Ту ҷисми маро
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кашола карда, боз ба рӯи ҳавлӣ ба ҳамон ҷое, ки афтода
будам, бурдӣ. Ман ба худ омадам, чашмамро ба зӯр
кушодам, аммо сарамро бардошта натавонистам ва ба
маънии ҷунбуҷули ту низ қувваи сарфаҳм рафтанам
набуд. “Бачагонам чаро хомӯшанд? ” – мегуфтам ба дил.
Сипас ту чобаи карасинро овардию ба тани ман
карасин рехта гугирд задӣ.
Модарат ва бародаронат, ки аз дур – аз айвонҳои
хонаҳояшон ба кори ту менигаристанд, баъди якбора
забона задани оташ, баробар ба фарёд пеш тохтанд.
– Ҳой, сӯхт!.. Худашро сӯхт!.. Халос кунед!..
Худашро сӯхт!..
Бародаронат зану фарзандони худро, ки ҳама дар
ҳавли ҷон ба берун тохта мебаромаданд, ба ақиб
мегардонданд: “Нигоҳ накунед, фардо гувоҳ будӣ гӯён
милиса пешандоз карда мебарадатон! Дароед!”
Мегӯянд, ки хуни ноҳақ, як рӯз не, як рӯз аз
гиребони кас мегирад, аммо шумо – ҳамагон амин будед,
ки аз мукофоти амал халосӣ меёбед. Кори дунё агарчи
дар назар дӯлоб менамояд, низоми худро дорад.
***
Шуморо муяссар шуд, ки даҳони бачаҳоямро ҳам
бандеду чашмони муфаттишро ҳам. Зоҳиран, гулӯи
ходимони адлияро дуруст равған кардед. Хайр, аз
прокурору муфаттиш чӣ ҷои гила, ба моли ту барин
мурдорҳо ба ғайр аз онҳо кист, ки шарик шавад?!
Вагарна чаро боре нагуфтанд, ки одами сиҳату солим,
агар худашро оташ занад ҳам, дар як ҷо наҷунбида
сӯхтан наметавонад? Барои чӣ кӯдаконро пурсуҷӯ
накарданд... Дафтари хотираи маро бурданд, аммо ба
навиштаҳоям чаро эътибор надоданд?.. “Фақат одами
бекасу бепул ҳабс мешавад” гуфтанат ҷон доштаст,
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Фармон... Дар мамлакат давру даврони пул, мансаб,
фиребу ҷӯрабозӣ, чӣ илоҷ?!
Албатта, ту фақат барои чор кило гӯшт маро
накуштӣ, барои аз ту дилмонда гаштанам ва фикри
ҷудоиам ҳам маро накуштӣ, медонам. Хавфи ту аз он
буд, ки аз ту ҷудо мешаваму рӯзи дигараш аз хусуси чакидафурӯшиат хабар медиҳам. Ҳамин тавр не?.. Албатта,
ман тахминан огаҳӣ доштам, ки ту чакида мекунӣ ва ба
шаҳрҳои дур бурда мефурӯшӣ. Фақат пули чормағзак ва
лиму катӣ даҳони ҷилавгиронро бастан намешавад ва ба
ин тариқе, ки дорӣ пешхезию бодигӣ кардан ҳам намешавад. Баъзан бедона мегирам гӯён ҳафта-ҳафта ба саҳро
гум шуданатро боис чист намедонистам. Сонӣ як одами
милисасуроб, аммо марди либоси урфи пӯшидагӣ ду-се
бор кофта омаду аз ман гап гирифт ва пай бурдам, ки ту
назарбанд гаштаӣ... Тую модарат ин амалро аз ман
пинҳон медоштед ва ман агарчи хеле ҷаҳд кардам, чакидаатро дар куҷо руст мекунӣ, пай набурдам. Таваккалан
чи гуна хабар додан мешавад? Аслан, ҳоҷати хабар доданам набуд, идораҳои дахлдор аз сири ту огаҳӣ доштанд...
Агар даъвои худро собит кардан натавонам, чи хел хабар
диҳам, ҳой бефаҳми бетавфиқ?!
Хулласи калом, баъди ҳалок рӯҳам муддатҳо аз ситам, аз ноҳақӣ дар шиканҷа буд, ҳеҷ оромиш намеёфт.
Соя барин пайваста аз қафоят мегаштам. Ман туро медидаму ту маро не.
Шаби ҷумъа дар хонаи модар ҳама ғун гашта, ба
тамошои телевизор нишастед. То соати дувоздаҳ нишастед. Аз ҳама охир ту бархостӣ. Хоболуд аз остонаи модар
берун қадам ниҳодию саратро ба болодарӣ чунон задӣ...
Баробари аз чашмони ту шарора паридан ман ҳам ғайриихтиёр садо баровардаам. Ту лаҳзае карахт истодӣ. Ҳатто ҷуръати cap бардошта ба атроф нигаристан надоштӣ.
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Оҳиста ба қафо баргаштию боз ба хонаи модарат ворид
шудӣ. Тарсуи буздил, гумон кардӣ, ки ба сарат ман задаам!.. Модаракат зуд ба рӯят оби сард пошид, дар сарат
дуо бихонд, ҳазориспанд дуд кард, аз гӯшҳоят кашид, ба
тахтапуштат тап-тап зада эму дум кард. Фарзанд барояш
азиз аст, ман ҳам модар будам, ба ман ҳам фарзандонам
азиз буданд...
Ту дигар шабҳангом аз хона берун намеомадӣ. Навбати посбониат расид, писари бародаратро ҳамроҳ гирифтӣ. Баъд писаракро бифиристодӣ, то минтақаи сохтмонро хабар гирад, худат барои оташдон ҳезум гарифтан
хостию ногаҳон ба чуқурие сарозер афтодӣ. Ман боз
хомуш истодан натавонистам, гумонам қаҳ-қаҳ задам...
Бо ҳамин, мутлақан, кафгират ба таҳи дег бархӯрд.
Туро рӯзи дигар ба беморхона бурданд. Намедонам
кадомин духтури дунё ба дарди ту даво меёфта бошад?!
Ба дарди виҷдон даво нест! Доруе нест, ки инсонро аз
сазои нобакорӣ, аз мукофоти амал наҷот бубахшад.
Соли 1987.
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ТО СОЛИ ДИГАР
Имсол гузарад, соли дигар боз ояд,
То соли дигар умри ҷавон мегузарад.
Аз осори лафзии мардуми тоҷик.
Деҳа монанди қалъаҳои қадимӣ ба рӯи тали начандон баланде воқеъ афтода буд. Сокинони он кайҳо ба
саҳрои Мирзочӯл кӯчида рафта, дар он тарафҳо замин
кушода, хонаву боғу роғ карда, муқимӣ гаштаанд. Деҳаи
пешин, ки асрҳою аср пурвалвала буд, имрӯз қариб
холиву бекас аст... Ку, акнун онҳое, ки барои як лахт
замин ё навбати об якдигарро бо каланд зада, дар сари
марза кушта буданд, боре сар аз хок мебардоштанду
медиданд, ки оқибати корҳо чи ранг аст!..
Сукунати деҳаи холиро ҳоло фақат шав-шуви оби
рӯд, нағмаҳои мурғони хушхони ҳаргиз рам нахӯрда
халалдор мекунанду бас. Соҳилҳои рӯдро буттаҳои
худрӯи беду сафедор, олучаю дӯлона, зарбеду настаран
ва алафҳои гуногун ба тарзи касногузар тавора гирифта,
гӯё асрори ин обаки пурмағалро аз назарҳо пинҳон
карданӣ буданд. Ба монанди садҳо рӯду рӯдхонаҳои
дигари диёри куҳистон ин обаки оқибат дар нимароҳ
гумгашта ҳам, номи худро надошт – онро бо номи деҳа
“Сойи Сардор” унвон карда буданд. Рӯи пули бе ягон
мех, аз болору ходаҳо бунёд ёфта аз камии раҳгузар
кайҳо алаф рӯидаст. Аз он ки роҳи аробагард ба ин ҷо
омада дакка задаст ва пулро ба ҳавсалаи тамом, хеле бадошт сохтаанд, пай бурдан мушкил набуд, ки ин роҳ ҳамагӣ ҳафт-ҳашт сол муқаддам гузаргоҳи серравуое будааст...
Садои ба ҳам бархӯрдани сатилҳо, чунон ки дар ин
ҳолат мегӯянд, маро як қад паронд. Агар дар ягон гӯшаи
холиву бекаси дунё бошед, шунидани ҳамин садои муқарра138
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рии рӯзгори одамӣ низ шуморо бениҳоят хушнуд месохтаст.
Аз боло духтари қадрасе дар даст ду сатил ба сӯи
чашмаи шаршарадори канори рӯд мефуромад. Аз дилам
гузашт: “Дар ҳавлие чӯпоне зиндагӣ мекунад!” Боз аз худ
пурсидам: “Аз мардумони мо бошад ё аз дигар деҳу
ноҳия?..” Духтар ба ҷониби мошини кӯҳнаи ман, ки дар
сабзамайдони соҳили рӯд буд, хира назар афканду ба
ҷониби худам, ки рӯи сабзаву себаргаҳо ғелида будам,
назари эътиборашро дареғ дошт магар, нимнигоҳе
накарду ба сатилҳояш об гирифт ва ба қафо баргашт.
– Ҳой, духтари хуб, як нафас биистед, – ман аз ҷо
бархоста, ба сӯи вай қадам ниҳодам.
– Гоҷигӣ накарда, рост ба раҳатон гузашта рафтан
гиред! – Духтар ин бор ҳам ба сӯи ман назар нокарда,
зери лаб ғурунгос зад.
Ғолибан вай маро аз қабили баъзе раҳгузарони
беҳаё ва шилқин пиндошт, ки ин вақти сол дар ин мавзеъ
бисёр пеш меоянд. Агар як лаҳзаи дигар беҷуръатӣ
намоям, нопадид рафтани ӯро донистам ва дар шитоб
сӯяш давидаму сари роҳашро гирифтам.
– Шумо чӣ хел одамед?.. Истед, як даҳан гап пурсам!
– гуфтам маломатомез, балки озурдахотир аз рафтори ӯ.
Аммо ба чашмони шӯху гирои духтар чашмам афтоду
ғайриихтиёр табассум намудам. Росташро гӯям агар ба
чашми вай нигарад, ҳар кас ҳам таноби даҳонашро
саришта кардан наметавонад.
– Виҷ-виҷ накарда, ба роҳатон равед... Гапатонро
рафта аз очаатон пурсед! – Духтар, агарчи қадамашро
суст карда буд, табассуми бемаънии маро диду абрӯвони
ситезакораш чин гирифт. Аз шеваи гуфтораш донистам,
ки бегона нест, аз ҳамин деҳа, ману вай ҳамдиёрем, балки
хешу табор бароем, ки медонад...
– Ҳой, фарзанди одамизод!.. Як даҳон гап пурсам...
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Охир, ман бегона не... Аслан, аз ҳамин ҷойҳо, фарзанди
ҳамин кӯҳпоя... Балки хешу ақрабо будагистем...
Ин суханон ба духтар таъсир кард: сатилашро аз
даст намонад ҳам, лабханде заду айёрона чашмонашро
кашида ба рӯи ман нигарист, сипас аз роҳаш бозистоду
нигарони пурсиши ман гашт. Чашмони сиёҳу шӯхаш,
абрувони борику сӯзнокаш, рӯи монанди себи навпухта
сафеду сурхаш он қадар латофат ва назокате доштанд, ки
бо тундхӯиаш ҳеҷ мувофиқат намекарданд.
– Ман... ҳамту... ба сайру тамошо омадам... Ватани
бобоёнро бинам гуфтам... Бачагиам дар ҳамин ҷойҳо
гузашту... акнун, баъди ақлашро шинохтан одам дигар
хел менигарад... Ба гумонам, дар деҳа ҳеҷ кас набошад...
шумоҳо будаед... Маро намешиносед? Ман ҳафт-ҳашт
сол аст, ки дар шаҳр дарс мехонам...
– Э-э, шумо писари тағои Комил не? – духтар ба қиёс маро шинохту дар назар аз дуруштии бемавридаш
хиҷил гаштагӣ барин намуд. – Ман нашиносам... Ношинос бесипос мегӯянд. – Вай сатилҳояшро ба замин ниҳод.
– Шумо духтари кӣ? Ман падаратонро мешинохтагистам...
Ману вай дақиқае чанд дар гуфтугӯ будем. Аз хавфи
он ки мабодо духтар аз шавқмандиам ба шахси ӯ рамида
зуд гурезад, се-чор қадам дуртар истода, зоҳиран бепарво
гуфтугӯ доштам. Баъд, вақте ки рафтанӣ шуд, ба нею
нестонаш эътино накарда, сатилҳои пуробро аз дастонаш
гирифтаму то ба сари баландӣ бурдам.
– Гуноҳи мо – мардон аст, ки ранҷи занону духтарони деҳаро ҳанӯз ҳам кам накардаем, аз ин сад сол
муқаддам ба чи сон бошад, ба ҳамон минвол мондааст, –
гуфтам ҳангоми худо ҳофизӣ.
Духтар аз замин нигоҳашро набардошта, хиҷолаткашон гуфт: – Дар куҷо хоб мекунед? Дар ин гирду гӯша
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дигар одам нест...
– Ман барои истироҳат омадам... чодир дорам... Лӯлиҳо барин як бор дар чодир зиндагӣ кунам...
– Ҳар кас ояд, ба ҳавлии тағои Низом мефурояд...
Шумо ҳам бед, – гуфт вай ба тамкин чашм аз замин набардошта.
– Меравам. – Гуфтам ва нигоҳи ӯро гирифтан мехостам, вале вай чашмашро аз чашми ман мегурезонд. Хоҳу
нохоҳ, вақти рафтан лабонаш ба табассуми ширине моил
гаштанду дандонҳои садафинаш мисли ламъаи барқе як
нафас дурахшиданд. Вай бирафт.
Ман аз тал поён шудаму дар сабзамайдон чодирамро устувор кардам, дегу табақ ва кӯрпаю болиштамро ба
тартиб, ҷо ба ҷо ниҳодам. Дастам ба кор банд, вале хаёлан бо ин духтар гуфтугузор доштам. “Ғалатӣ, – мегуфтам ба дил, ҳамин қадар духтарони шаҳру деҳот маро
ин қадар мафтун накарда, чунон ки ин духтар... Шавҳараш бошад?.. Агар издивоҷ накарда бошад, ба ҳар навъе
дилашро меёбам... Ана, ин аст духтаре, ки дар орзуяш будаму дар хобу дар бедорӣ меҷустам...”
Ҳамон шаб то дами саҳар хобам набурд. Ба нияти
беҳтар сохтани сиҳатии лангонам омадаму кай гумон
доштам, ки дар ин кӯҳистон ба маризии дигар – дарди
ишқ гирифтор мешавам!.. Ман одати дили худро нағз медонам, аз рӯи ҳавою ҳавас ба духтарон майл надорад...
Рӯзи дигар зиёда тоқат карда натавонистаму ба ҳавлии ҳамдеҳагон рафтам. Низом-бобо ном пирмарди ғайратманду даҳансахт бо ҳамсару ва писару духтару арӯсаш дар ин ҷо истиқомат доштааст. Онҳо моли як молхонаи калони колхозро саришта мекардаанд. Духтаре, ки
маро хобпар карда буд, дар ҳавлии онҳо зиндагӣ мекардаст. Дегу табақаш ҷудо набошад ҳам, хонааш дар як канори ҳавлӣ, аз онҳо ҷудо буд. Дар кори молхона ва рӯз141
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ғор баробари онҳо ҷунбуҷӯл карда, дар соатҳои бекориаш омада бо занҳо наменишастаасту ба хонааш даромада
китоб мехондаст. Ҳамсари бобои Низом – Ҳикоят-хола
дар ҳузури ман ӯро маломатгӯӣ мекард:
– Ҳай-вой-е-е, ин духтар аз китоб сар намебардорад!.. Ман мегум, ин қадар дилакота обу адо карда, бибиотун мешавӣ-чӣ? Охир, ту ҳам дигар занону духтарон
барин дарзу дӯзата ёд гир, пухту пазата кун...
Ҳикоят-хола аҷаб пиразани хушфеълу дилфароҳ, баръакси ҳамсараш – Бобои Низом, ки аксаран сиркоҷабину
ҷазабадор аст, ӯ хушҳолу базлагӯ буд. Вай, ба қавли худаш, ба ғайр аз шавҳари бедаҳанаш ба ягон бандаи худо
сухани сахту дурушт намегуфт. “Аз дилозор худо безор
аст, – таъкид мекард Ҳикоят-хола. – Ин шумгиёҳ (Вай ба
ҳамсараш ҳар замон як лақаб меёфт!) пир гашту сонӣ андаке ба худ омад, дамаш паст гашт. Ҷавон буд, даҳонаш
аз ин ҳам бефаровез буд. Мехча барин як ваҷаб қадаш
катӣ деҳаро ба сар бардошта аррос мезад! На шарма медонист, на нангу номуса!.. Э, аз бало ҳам бад медидаму...
– хаёломез даст меафшонд пиразан. – Чӣ кунам, ки дар
пешониам ҳамин балонусха навиштагӣ будаст... Дар замони пеш духтари бечора ҳақ дошт, ки не, ман ба вай намерасам гӯяд?! Ин рӯдапо чор-панҷ танга пул, мол дошт...”
Азбаски мардон аксаран ба рӯз дар ёбонҳо ё ба кору
бори дигари мардона машғул буданд, Ҳикоят-хола
бештарин ҳангом ҳамсӯҳбати ман буд. Духтарон ва
занони ҷавон дар ҳузури пиразан бо ман ба ҷуз салому
алайк дигар сухани изофа намегуфтанд. Ҳикоят-хола
урчуқашро ришта, соат-соат сухан мекард, саргузашти
бештарин мардуми ин деҳаро ёд дошт ва аз гуфтан
дилгир намегашт. Боре аз хусуси Бобои Низом сухан
оғоз намуду аламеро, ки дар ҷавонӣ ба ӯ гузашта будаст,
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гуфта, маддаи дилашро кафонд:
– Хонаи падар биҳишти ман будаст, аз дари ин ғӯлача даромадаму намедонистам, ки ба дари бало қадам зер
кардам. Э-э, напурс, ҳеҷ напурс, бачам!.. Сару либоси
арӯсиам дар таҳи сандуқ наву оҳорӣ бимонд-е!.. Ба ягон
ҷо рафтан намемонад, на ба тӯй, на ба азо. Дар ҳар ду
моҳ ё се моҳ як бор ба хонаи падарам мебурду бас.
Худаш ҳамроҳам мерафт ва боз ҳамроҳаш меовард. Ҳамин хел бадрашки фалокат буд. Умри ҷавонама хазон
кард ин дӯзахӣ!.. Баъд ӯ овозашро пасттар карда ба ман
сари гӯшӣ мегуфт: – Бовар мекунӣ, нав арӯс шуда ба
хонааш омада будаму агар ду рӯзакак ба ягон гӯристон
баромада равад, оҳубарраи аз қафас берун рафтагӣ
барин хурсанд будам. Валлоҳ, ки хурсанд мешудам! Ба ту
дурӯғ, ба худо рост, ҳар соат хабари маргашро нигарон
будам. Одамони нағз мурда рафтанд, ба ин гӯрсӯхта бало
ҳам асар накард. Худо ҳам гулчин аст, сара карда
нағзаша мегирад... Гоҳе хаёл карда менишинаму худ ба
худ мегӯям, ки кори ҳамин Матлуба ҳам дуруст аст.
Одами шум медидагиаш катӣ умри ҷавонаша хазон
кардана, аз дунё ҳур гузарад, авлотар аст...
Вуҷуди ман арақи сард баровард. Матлуба – ин
ҳамон нозанини аз ман дил бурда буд. Аз ин гуфтаи
Ҳикоят-хола маълумам шуд, ки вай шавҳар доштаст ва
хайрияти кор, ки ҳамсарашро дӯст намедоштаст.
Аз хусуси вай пурсуҷӯ кардани ман аз адаб набуд,
бинобар он, дар омади сухан, ҳар чи Ҳикоят-хола бигӯяд,
ба ҳамон қаноат мекардам.
Шому саҳар дар сари чашма интизор будам, ки кай
Матлуба барои обгирӣ меояду панҷ дақиқа бошад ҳам
гуфтугӯ мекунам, нигоҳи ташнаамро ба чашмони хумори
розгӯяш медӯзам.
Баъди он ки ба дил иқрор кардам ӯро дӯст дорам, су143
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сухан карданам бо Матлуба хеле мушкил гашт. Ҷуръатам
намонд, забонам баста шуд, ақлам – хушк, кунд...
“Хабари ман бирасонед ба мурғони чаман, ки ҳамовози
шумо дар қафасе афтодаст!” гуфтани шоир беҳуда не.
Ба қавли Ҳикоят-хола Матлуба духтари дамдузду
одамгурез аст. “Агар коре надорад, вай ба хоначааш медарояду рӯзи дароз китоб мехонад, аммо зиқ намешаваде! – Изҳори ҳайрат мекард Ҳикоят-хола. – Гоҳе ба лаби
сой мераваду хаёл мекунад... Кас намефаҳмад, дар дили
ин духтар чи сир ҳаст...” Бобои Низом ҳукм мекард, ки
никоҳи Матлуба бо шавҳараш сард афтодааст, баъди
фарзанд ёфтан дилгарм мешавад.
Матлубаи хомӯш ва дамдузд ба назари ман баръакс,
шӯх, ҳатто густоху бебок намуд. Боре пай бурдам, ки
баъди аз ҳавлӣ берун рафтани ман роҳгардии маро тақлид карда кӯдаконро механдонад.
Ман шабҳо дар сабзамайдони канори рӯд, андаруни
хаймаи калони чорнафара бафароғат мехобидам, саҳеҳтараш бедорхобӣ мекашидам. Бобои Низом ҳарчанд
гуфт, ки “ба ҳавлӣ омада, дар рӯи бистар одам барин бароҳат хоб кун”, ман рад кардам. Ҳавои канори рӯд, осмони фарохи ситорабор, аз ҳама дилписандаш – сукунати
ин мавзеъро ба ҳеҷ хушии дигар иваз намекардам. Мисли
он ки дар хонаи худ бошам, бемалол, ба майлу хоҳиши
худ дарою барой дошта, шом барвақт ба ҷойгаҳ даромада, бомдодон бо нағмаи нахустини мурғакон ва садои
ҷонварони дигар бедор мешудаму дар оби сарди рӯд оббозӣ мекардам.
Баъзан аз хайма берун мерафтаму ба кӯҳ мебаромадам ва дамидани субҳро аз баландӣ тамошо мекардам.
Дар пеши назари ман осмону замин, тамоми ҳастӣ камкам ҷома сафед менамуд. Аввал ягон-ягон ситораҳо хомӯш мешуданд, сонӣ паррандаҳо ба наво медаромаданд.
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Бомдодон чаҳ-чаҳи мурғакон дигаргуна будаст. Ба ман
чунин намуд, ки тамоми паррандагони ин водӣ ба якбора
чаҳ-чаҳ зада, субҳи рӯзи навро табрик мегуфтанду сипас
овози аспу хар, гову гӯсола, бузу бузғолаҳо боло мегашт.
Акнун соати ба об омадани Матлуба муайян гашта
буд ва ман ҷаҳд мекардам ӯро гуселонида баъд аз паи
моҳидорӣ ё саёҳати кӯҳсорон равам. Баъзан ману вай дар
сари обгир даҳ-понздаҳ дақиқа ҳамсӯҳбат мегаштем.
Ҷавони соддадил будаам, ба вай аз орзуҳои худ, аз
романтикаи кори рӯзноманигориам ҳикоят мекардаму ин
духтари зираку баҳушро мафтун кардан мехостам. Матлуба аз ҳаёт тамаъи зиёд надошт ва бо ҳамин як сифати
олиҷаноби худ аз ман баланд меомад. Вай хеле китоб
хонда, доир ба ҳар соҳаи илму фан вуқуфе дошт, вале бо
дониши худ ҳаргиз ба атрофиён тазъиқ намеовард.
Ба ин тарз – дар сари чашма бо Матлуба ба гуфтугузор печидани ман аз назари аҳли хонадони Бобои
Низом пинҳон намонд. Касе сухане нагуфта бошад ҳам,
аз нигоҳашон, муомилаашон рамуз гирифтан мушкил
набуд, ки ин кор ба онҳо хуш намеояд. Боре аз ин ваҷҳ ба
Матлуба ишорае кардам, вай дар ҷавоб гуфт:
– Ба дил нагиред... одамони қадим... Аслан, ақидаи
онҳо хато не, маҳз аз ҳамин хел вохӯрию ҳингир-ҳингирҳо духтарон бебахт мешаванд, ахлоқи ҷамъият хароб
мегардад...
Ман бо авзоъи ҳайрон ба рӯи Матлуба нигаристам.
Во, аҷабо, чунин духтари пурмутолиа, ҳассосу озодфикр
ақидаи феодалонаи ин одамони аз маърифат ва тамаддуни замон дурро тарафдорӣ мекунад!.. Ман чӣ гуфтанамро надониста сокит гаштам. Агар эътироз кунам,
Матлуба барои исботи даъвои худ чандин мисол меовард. Мегуфт, ки нигаред, ҳеҷ яке аз духтарони батамкин бебахт ва беталабгор намонд...
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Ҳамон рӯз ба вай эътироз накарда бошам ҳам, ба
дил аҳд кардам, ки фурсаташ ояд, аз ин хусус ба Матлуба
ҷиддан гуфтугузор хоҳам кард.
Чун сатилҳои пуроби ӯро гирифта, ҳамроҳаш то сари баландӣ рафтам, аз қафои зардолузор валвалаи бобои
Низом ба гӯш расид:
– Ҳой ҷавонмаргон!.. Э, дар нохунат... Муред ҳамаат, да тухмат... Нарӯида рав... – Ғолибан, пирамард аз
куҷое омаду дар полиз гӯсола ё бузғолаҳоро дида буд, ки
ба қавли Ҳикоят-хола овозаш то ба гӯши малак мерасид.
Вай чунон суханони бепарда мегуфт, ки Матлубаро ранг
канду бо ду кафи дасташ гӯшҳояшро маҳкам баста рӯи
тавораи сангини боғ нишаста монд.
Мӯйсафед чун ба ҳавлӣ наздиктар расид, ба
дашному хории ҳамсараш шурӯъ кард:
– Ҳой кампири ҷалоҷин!... Э, кай ту мемурию ман
халос мешавам?! Э, дар қабри падарат... Э, ҳалқи додот...
Не, кулли дашному ҳақоратҳои ин марди пирро кас
на тоқати шунидан дораду на имкони гуфтану навиштан.
Ҳикоят-хола андаруни хона ба коре машғул будаст
магар, эҳтимолан, саросема, кафшашро монда, патакашро гирифта аз хона берун омаду бо овози хеле пасттар,
вале ба мо, ки дар қариби ҳавлӣ, дар панаҳи дарахтон будем, шунаво, ба дашномҳои ҳамсараш ҷавобгӯён ҷониби
полиз рафт.
– Ин қадар гулуята медарронӣ, ҳой, беимон!.. Сари
тура хурад ҳамин полиз!.. Хабари маргат меомадагӣ рӯз
бошад-о?! Чашмони туро хоки лаҳад сер мекунад!.. Э,
оши ғамата хурам, ту беимона!.. – Аз шавҳари худ паст
намеомад пиразан.
– Шавҳари шумо аз ҳамин хел зотҳо ҳаст?
Аз ин саволи ногаҳонӣ Матлуба якбора ба худ омад,
маҳзун метавон гуфт, ки дардолуда лабханде заду гуфт:
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– Не, ин хелашро худо нишон надиҳад... Аслан, лӯбиёву каду – лаънат ба ҳар ду, ин – сахту вай пӯк!
Вай дигар суханро тӯл надод ва сатилҳои пуробашро бардошту рафт. Сухани ман дар даҳонам монд.
Мехостам, ки бигӯям, агар хола он замон номзадашро,
ҳеҷ набошад, ба пурсуковишҳо озмуда, нағз шинохта,
баъд интихоб мекард, ба ин минвол як умр афсӯс намехӯрд.
Ҳафтае ба ҳамин гуна сӯзу соз гузашт. Матлубаро
ҳар рӯз дар сари чашма медидам, гуфтугӯ доштам, аммо
бо ин вохӯриҳо қонеъ набудам. Мехостам, ки бо ӯ дар
ягон гӯшаи хилват бафароғат нишаста, бафурҷа гуфтугӯ
кунам, дарди диламро гӯям, рози ӯро шунавам. Аммо вай
ба чунин вохӯрии маҳрамона ҳеҷ розӣ набуд. Аммо чакра
чакида-чакида сангро ҳам сӯрох кардаст, ман ҳам
хоҳишамро гуфтам-гуфтаму оқибат ӯро розӣ кардам. Вай
гӯсолаҳоро ба канори рӯд чариданӣ мебараду мо дар он
ҷо “тасодуфан” вомехӯрем.
Дар кӯҳистон ҳавзи сангинро гум мегӯянд. Гум асосан, дар рӯдҳои начандон бузург пайдо мешавад. Болотар аз чашма, дар миёни чакалакзорон гуми аҷибе будаст, ки мо дар канори он вохӯрдем. Оби рӯд аз баландӣ
ба рӯи шахи бузурге рехта, ба мурури солҳо онро ба қадри се-чор ваннаи муқаррарӣ кофта, ҳавзи табиие сохтаст.
Оби рӯд аз боло шаршара гашта ба гум мерехту кафкзанону хурӯшон аз як канори он ҷорӣ буд. Охири тобистон,
об дар ғояти софӣ, хушбӯ ва хуштамъ. Дар қаъри гум
камаре бед, ки аз он ҷо моҳичаҳо ҳар замон берун омада
ин сӯ-он сӯ ҳаракат мекарданду хавотиромез боз пас
гашта, баъзан паҳлуяшонро намуда, ҷилое дода боз ба он
тангно дарун мерафтанд. Соҳилҳои рӯд чакалакзори
анбӯҳ буд.
Ман рӯи харсанги тафсоне нишастаму Матлуба ба
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танаи сафедори наврасе такя дода рост меистод. Чашмаш
ба пардаи шаршара, андешаманд буд.
– Хуб, акнун бигӯед, ки... агар Ҳикоят-хола кию чӣ
будани шавҳарашро пеш аз расиданаш ба вай медонист,
дидаю дониста ба ҳамин мард зан мешуд?.. А? – Ман боз
ба сари баҳси пеш аз ин дар миёни мо рух дода баргаштаму савол кардам.
– Кӣ медонад... – гуфт Матлуба бепарво кифт боло
кашида. Сипас боз афзуд: – Ман зиёда вонахӯрда бошам
ҳам, шавҳарамро медонистам, амин будам, ки ситораамон ба якдигар рост намеояд...
– Ғалатӣ... Дидаю дониста чаро расидед? Ҳам ҳаёти
ӯро заҳрогин карда ва ҳам худро сарсон намудан ба
шумо чӣ зарур буд?.. А?
– Гумон мекунед, ки ман бо шавҳарам ҷангу ҷанҷол
карда, ба ин сӯ омадаам? Не. Бемор будам, духтурҳо гуфтанд, ки ҳавои кӯҳсор ба дарди ман даво аст... Намедонам ба шумо чи хел фаҳмонам...
Вай рӯяшро ба тарафи дигар гардонду хомӯш гашт.
Баъд, аз шохи ар-ар навдаеро шикаста, ба рӯи харсанг
чарс-чарс задан гирифт. Баргу пӯстлохи навдаи тар ҷудо
шуда, ба ҳар сӯ мепарид. Бӯи талхаи сафедор ба атроф
паҳн шуд. Ман гоҳ ба қомати мавзун ва китфу бозувони
хушҳаракати вай, гоҳи дигар ба рӯи зебо ва гесувони
тобдораш нигариста, аз ҳусну малоҳати дилрабои вай
завқ мебурдам. Ҳайратам меафзуд, ки табиат чи гуна
мӯъҷизакор аст, ин қадар мувозанату мувофиқият, рангу
ҷило ва ҷозибаро ҳеҷ мусаввире ёфта наметавонад...
– Замони маро ба шавҳар доданашон зориҳо кардам, – аз дур сухан оғоз намуд Матлуба, – то сабр кунанд, ба суханам эътибор надоданд. Аз ҳар гӯшае маҳмадоное баромада, падару модарамро маслиҳат медод:
“Духтар, ки ба қад расид, имрӯзу фардо накарда, тез ба
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дасти соҳибаш супоред, ягон хел гапаш набаро-мада, аз
хонаатон биравад, барои шумо давлати калон аст. Ин
хел ҳусн кати ҳар як духтарро ҳам вайрон меку-нанд...”
Норозигиамро дида, модарам гуфтанд: “Агар касеро хуш
карда бошӣ, бигӯй”. Ба ҳеҷ нафар дилам об нахӯрда буд.
Ягон ҷавони дилхоҳам пеш наомада бошад, чи кунам?!
Хостгорон бисёр буданд, аммо ба ҳеҷ кадоме диламо об
намехӯрд. Оқибат, “падару модар ҳаргиз ба фарзанд
бадиро раво надидаст” гӯён маро тасаллӣ доданду ба як
ҷавони ҳамдеҳаамон фотиҳа карданд. Аҷаб не, агар дар
ҷои ман ягон духтари дигар буд, бо ҳамон хушу хушҳол
зиндагӣ мекард. Аммо чи кунам, ки худо ба ман дил не,
як балои азимро додааст... – Матлуба гунаҳ-корона
хандид. Баъд, “ҳозир” гуфту дуртар рафта ба бо-лои
шахи баланде баромада, ба атроф нигарист, ки гӯсо-лаҳо
ба ҷониби полиз нарафта бошанд.
Матлуба баргашта омада, рӯи харсанг нишасту гуфт:
– Барои чи ман ҳамаи инро ба шумо мегӯям?.. Ин
розро духтарон ба ҳеҷ кас намегӯянд...
– Агар ман барин дӯстдорашон бошад, бояд, ки бигӯянд, – гуфтам ман ҳар чи бодо бод.
Матлуба ба як тарзи аҷиб ба рӯи ман нигаристу
фавран нигоҳашро гурезонд. Сухане гуфтан хосту даҳон
ҷуфт кард, аммо нагуфт. Мо хеле муддат хомӯш мондем.
– Хуб, баъд чи шуд? Давом кунед.
– Хайр, чи гӯям... Аз фотиҳа ду-се ҳафта гузашта
буд ё не, барои обгирӣ аз дарвоза бароям, ҳамун... Арвоҳ
барин дар сари роҳ мошинашро қарор додаст, даҳонашро боз карда ба ҷониби ман механдад. “Гум шав!” гуфтаму аз роҳам ақиб гашта ба ҳавлӣ даромадам. Вай дуддуд карда бонг доду бо овози баланд таронакунон
гузашту рафт. Минбаъд қариб ҳар рӯз ё рӯз дар миён ин
ҳол такрор мешуд. Ҳамин ки аз кӯча бонги мошини
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боркашу таронахонии ӯро шунаванд, хурду калон хандида, ба сӯи ман менигаристанд. Баъзе ҳамсоязанон аз
рӯи ҳазл “Ҳа гӯй, Матлуба, домод фарёд дорад” гӯянд,
баъзеи дигар лаб каҷ карда, тамасхур менамуданд, ба якдигар маънидор нигариста, писханд мезаданд. Сонитар
ба гӯлию содагии ҷавон рӯирост механдиданд. Баъзе, ба
монанди зани амаки Шодоб “Ҳа, боракаллоҳ, кам нашаванд домод!” гӯён мазаммат мекарданд.
Ман аз ҷоям бархостаму рафта, дар гӯшаи харсанге,
ки Матлуба дар он менишаст, нишастам.
– Илтимос... дар ҳамон ҷоятон бошед... Мабодо, ки
ягон кас... – Вай чунон ҷиддан хоҳиш кард, ки ҳоҷати рад
кардани ҳарфи ӯ набуд.
– Ҳамаи инро шунидану дидан қалбамро мефишурд.
Ҷои меҳр бастан номзадамро шуму бад дидам, рӯз аз рӯз
ба вай нафратам меафзуд, дигар ба чашмам мисли бало
менамуд, аммо буғзи диламро ба касе гуфта наметавонистам. Фаразан, агар гӯям ҳам, мардуми мо дардамро
намефаҳмиданд, ҳамин ҳам гап шуд, духтар, танат сиҳату
ҳолат хуб аст ё не, мегуфтанд ва бешак ба чашмам хавотиромез менигаристанд. Ба болои сӯхта намакоб, вай як
бегоҳӣ ду нафар дугонаҳоямро фиристодаст, то ба баҳонаи синамо рафтан маро аз хона берун баранд, сухане
заруре доштаст. Ман ҳатто ин даъвати густохонаро
шунида, сараввал ба ваҳм афтода: агар падару модарам
ва ё хешовандонамон шунаванд, чӣ мегӯянд?! Духтарон
баргашта рафтанду баъди ним соат боз омаданд. “Агар
наояд, нимта арақ мезанаму рост ба хонааш даромада
меравам”, гуфтаст. “Биё, биравем, ягон гап доштагист”,
гӯён дугонаҳо маро ба доштам, ки духтарон дар бари ман
мешаванд, аммо онҳо гурехтанд. Ман аз шарм месӯхтам,
аз қаҳр мекафидам... Кӣ медонад агар вай мард барин,
як-ду сухани нағз мегуфт, таскинам медод, балки оташи
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аламам паст мешуд, дар дили ман ҳам меҳраш реша
мезад. Гапи ёфтагии домодшавандаро шунавед: чаро ман
аз баъзе хешони вай рӯй напӯшидаам?! Дар ҷавобаш “Ту
кор мекунӣ, бас, ман дар хона бишинам?” гӯям, кинояи
ошкороро нафаҳмид-е! Ин ба ман бештар аз ҳар таҳқире
алам кард. Баъд, истинтоқи дигаре: чаро бегоҳӣ ҷуволи
пахтаамро Ҷобир бардошта, то ба назди тарозубон овардаст?! Агар сире набошад, барои чи ҷуволи дигаронро
нею ҷуволи маро меовардаст?! Дигар тоқат наовардаму
рӯирост гуфтамаш: “Зоғе агар ёбад гуле, худро шуморад
булбуле... Бигӯ, очаат омада ҷиҳозатонро аз хона бубарад...” Гуфтаму ба пасам нанигариста, ҷониби хона давидам... Боз падару модар монеъ шуданд. “Айб мешавад,
духтарам, сари моро хам мекунӣ, фотиҳаҷудо аз талоқ
намемонад...”Хоҳу нохоҳ ба қисмати сахтам тан додам...
Хуб, фаразан, ӯро рад кардам, сонӣ ба кӣ мерасидам?..
Матлуба хомӯш монду аз ман чашмашро рабуда ва
ба сӯи қуллаҳои кӯҳсорон нигариста, ба гумонам табассум кардагӣ барин шуд. Табассумаш талх буд. Зоғею доғе, кӣ гумон дошт, ки дар дили ин нозанини зоҳиран шодоб аз сад гулаш як гулаш ҳанӯз нашукуфта ин қадар
дарду алам ҳаст?! Рост аст, ки ҳар як одам як олам аст ва
ҳеҷ аҷаб не, агар бо ин олам шумо умрҳо паҳлу ба паҳлу
зиндагӣ кунед, вале асрори дили ӯро нафаҳмида биравед... Вай ҳам монанди ҳамаи духтарон аз пирдухтар
гаштан меҳаросид.
Баъди шунидани ин қадар саргузашти нохуш, ман
бо кадом забон изҳори матлаб кунам, намедонистам. Боз
фурсати гуфтугӯй даст медиҳад ё не. Шабу рӯзҳои охир
гаштаю баргашта аз худ савол кардам қарордодам ҳамин
– ман бе Матлуба наметавонам, аз як дидан ба вай дил
бохтаам...
Ман аз кӯҳ як пора дурри кӯҳӣ ёфта, чанд муддат
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онро сӯҳон зада, садбарги навшукуфтаеро таҷассум
карда будам.
– Ин барои шумо, – онро ба дасти Матлуба дода.
– Ваҳ!.. Аз санги чахмоқ аст?
– Не, ин аз дурри кӯҳӣ... паи ситора мегӯянд-ку...
– Худатон сохтед?.. Ба ростӣ?.. – Матлуба ҳадяи маро чарх гардонда тамошо мекарду ман аз он ки гули
сангин ба вай хуш омад, аз фараҳ ва шодмонӣ куртакурта гӯшт мегирифтам. – Ба ростӣ, худатон сохтед? –
Бовар намекард вай.
– Ҳунар фаровон дорам... шумо ҳанӯз намедонед... –
гуфтам ба шӯхӣ. – Хабар доред, ки шуморо... дӯст
медорам?.. Ана, боз як ҳунарам!..
– Инаш муболиға... – гуфт бесаранҷом гашта. Вай
гоҳ сурх мешуд, гоҳ сафед. – Ба гул бовар мекунам...
инаш – ҳақиқат... Ман инро бурда пинҳон мекунам... хотира аз ин рӯз... Ҳикоят-хола агар бубинанд, шикаста ба
шир меандозанд, – хандид вай.
– Барои чи ба шир меандозанд? – тааҷҷуб кардам ман.
– Баъзе шабҳои гарм шир турш мешавад гӯён, як
мисқол барин меандозанд... – Аз хотири ӯ чи сиру савдое
гузашту ба якборагӣ маъюс шуд, чашмонаш кашида гаштанд.
– Чиро фикр мекунед Матлуба?
– Як моҳ пештар аз ин, ҳамон язнаи таронагӯятон
омада буд, ман як қӯша шохи ғурмро додам, то ба хона
барад. Онро як чӯпонамон аз кӯҳ ёфта оварду ман аз вай
илтимос карда гирифта будам. Чунон шохи ғалатӣ!.. Ҳалқа-ҳалқа печидагӣ, дарозиаш ҳам як кулоҷи расо меояд.
Баъди се рӯз Бобои Низом онро ба қоши зин баста аз бозор омаданд. Ба як ҷарии сари роҳ партофта рафтаст!..
Бобои Низом бо ҳамин қадар дуруштию бедаҳаниаш аз
вай авлотар не?.. Завқаш будаст, бепарво гузашта нараф152
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тааст...
Ба Матлуба раҳмам омад. Далер бархостаму бо як
ҷасорати ғайриоддӣ аз ду дасти вай гирифтам ва рост ба
чашмонаш нигаристам. Лаҳзае ҳарду рост истода
дастони якдигарро мефишурдему нигоҳҳо ба ҳам рехтаву
омехта, зарабони қалби ҳамдигарро мешунидем.
– Ман... он шохро ба шумо... тӯҳфа мекунам ... Қабул мекунед? – гуфт вай бо меҳр ба чашмонам нигариста.
– Ба чашмонам молида-молида қабул мекунам... ва
на фақат онро... ман шуморо аз ин ҷо мебарам Матлуба!..
– гуфтам тез-тез ба изтироб.
– Ман ба шумо муносиб нестам, – гуфт вай қатъӣ.
Сипас эъзоҳ дод: – Шавҳар дидагиам... Синнам ҳам ягонсол калон... Ҳақ надорам... Одамон чи мегӯянд?..
– Кадом одамон?.. Одамон чи дахл доранд? Ман шуморо хушбахт мекунам... Кӣ ба хушбахтӣ ҳақ надорад?!
Ҳамаи мо барои хушбахтӣ ба дунё омадаем...
– Ман лоиқи шумо нестам... Умуман, нағз не... Мардум
боз маро маломат мекунанд, бачаро аз раҳ зад мегӯянд...
– Ин ҳарфҳои беҳуда Матлуба! Ман аз нигоҳи нахустин, аз дидори аввал дар сари чашма шуморо дӯстдор
гаштаам!.. Аз ин ҷо меравем...
– Алҳол ҳамон шохи ғурмро ҳамчун хотира аз ман
баред...
– Ман ҷиддан мегӯям Матлуба!
– Ман ҳам ҷиддан мегӯям... То як сол... Агар то як
сол фаромӯш кардан натавонед, сонӣ... биёед...
– Дигар шарт надоред?.. Фақат то соли дигар?.. Имтиҳони дарозе...
– Ҳа... баъдан мебинем...
Солҳои 1970 - 87.
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ҒУРУРИ ЗАН
“Волга”-и њаворанге, ки пањлуњояш монанди катакчањои тахтаи шоњмот њошия ёфта буд, аз шоссе ба самти
чап тоб хўрду ба дараи танги кўњистон ворид гашт. Роњи
ноњамвору пурпечутоб сар шуд. Вусъати дара ба андозае
буд, ки баъзан барои убури як рўди начандон бузург, ки
ќариб ду осиёб об дошт ва як роњи мошингузар танг
меомад. Сабукрав гоњ баробари оби рўд ба ќаъри дара
фурў мерафт ва гоње мисли оњу ба боло љањида, дар
камари кўталњо мехазид, ба сахтї чархњояш регу сангрезањоро ба ќафо пош дода, мотораш бо фиѓон ѓурида
баландињоро мегирифт.
– Истед! Нигоњ доред! – Ногањонї садо баровард
зане, ки дар курсии ќафои мошин менишаст.
Мошин дар канори роњ ќарор гирифт. Ронанда бо
тааљљуб ба зан нигарист. Вай дар чунин мавзеи хилвату
бекас аз мошин фуромадани ўро чашмдор набуд. Зан сабук љањида аз мошин берун шуду ба канори роњ рафта, ба
поён лањзае зењн монда нигарист. Сипас, боз гашта омаду
сумкачаашро кушода, рањкирояшро дод.
Зан торњои парешони мўяшро даври тоќии зардўзиаш печонд ва аз бероња рост ба поён нишеб кард. Аз
нишебии санглох бемалол, бо ќадамњои устувор фуромадани ўро дида, тахмин кардан љойиз буд, ки љавонзан
дар кўњгардї таљриба дорад.
Дар соњили рўд, дар сояи чинор ду мошини сабукрав диќќати ўро ба худ кашида буд. Вале дар атроф њеч
кас наменамуд. “Волга”-и Эњсон аз ин се сол муќќадам чї
тавр бошад, таќрибан њамон тавр мондаст, – аз дил гузаронд Мастура. – Мисли пеш барои мошинсаворї ваќт
надоштагист?..” Вай давродаври мошинро гашта, дастањои дари онро кашида дид: ќуфли дарњо бастагї. Баъд
даруни кабинаро нигарист. Либосњо, китобу ќуттињои
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сигарет, боз ким-чї хел майда-чуйдањои рўзгори мардон
як-як аз пеши назараш гузашт.
Вай лањзае Эњсонро бо Муњиб муќоиса кардан хост,
вале зуд аз ин нияти худ баргашт, худ ба худ хиљолат кашид. Сипас дар оиначаи пањлўи дари “Волга” андоми
худро нигариста, аз њусни худ ќаноатманд табассум кард.
Рўйи сафедаш њанўз пуртароват буд. Мўйи хурмої, чашмони шўху гирои вай њанўз њам дилошўб. “Баногоњ
Эњсон мошинро фурўхта бошад-а!” Дастаи никелии дари
мошин гўё ќувваи электр дошта бошад, Мастура бо шаст
аз он даст бардошту ду-се ќадам аќибтар рафт ва аз пеш
гузашта, оњиста ба раќами он нигарист.
Вай дар пайи љустуљўи соњибони мошин ба љониби
теппачае рафт, ки болодасти рўдро аз назар пинњон мекард. Ба болои тепа баромаду дар регзори канори рўд,
бадминтонбозии чањор тан љавононро дида, бозистод.
Мастура Эњсонро шинохт, аммо се нафари дигар ба
ў ноошно буданд. Љавонон саргарми бозї дар тори сарашон пайдо шудани ўро диданд, вале эътибор надоданд. Эњсон, мисле ки бо диққат нанигарист.
Эњсоне, ки се сол пеш аз ин монанди ходаи пўсткандагї ќоќу дароз буду устухонњояш аз њам резам мегуфт,
њоло љавонмарди расо гаштааст. Офтоб хўрда, пўсти баданаш мис барин сурхча метофт.
– Ѓами рўзгор не, ташвиши зану бача не, ба ту осон
аст… – гуфт Мастура зери лаб овоз бароварда.
Офтоб кам-кам ба ќиём омада, њаво метафсид, аз
теппањое, ки алафашон ранг гардонда буд, нолаи зиллањо
меомад. Мастура заррањои араќи пешонї ва болои биниашро бо дастрўмол пок карду аз сумкачааш айнаки сабзашро гирифта, ба чашм гузошт. Љавонон саргарми бозї
буданд. “Дид, шинохт, – худ ба худ розу ниёз мекарду
алам мекашид Мастура, – ним соат боз дар тори сарашон
байраќ барин истодаам. Агар кўр нашуда бошад…” Вай
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се-чор ќадам пештар рафт. Дар њамин асно лањзае худро
беќадру њаќир дида хориаш омад. Матлаби худро, суханони ба Эњсон мегуфтагиашро боз як бор аз дил гузаронд. Азбаски њоло азмаш заиф гашта буд, андаке ислоњ
ворид кард.
– Эњсон!.. – Мастура аз њаяљон овози худро нашунид, танњо акси садои аз кўњ баргашта ба гўшаш расид.
Љавонон якбора аз бозї боз истоданд. Аввал бо
тааљљуб ба Мастура, баъд ба рўйи њамдигар нигоњ афканда, табассум намуданду њар яке араќи рўяшро пок
кард. Ѓуборе, ки аз тањи пойи онњо бармехест, оњиста парешон мегашт.
Сонї Эњсон якта-якта ќадам монда, ба назди ў
омад.
– Туро кофта омадам, Эњсон. Ба ту гап дорам, –
гуфт Мастура бо њаяљон ба рўйи љавон нигоњ накарда.
Овозаш меларзид.
– Ба тањи чинор рав, меравам.
Эњсон чї гуна баргашта ба сари толоб рафт, чї гуна
шустушў карда, либос пўшид, худаш њам надонист. Пас
аз се соли људої, имрўз Мастураро дида, ўро як њолати
аљиб рўй дод. Љавон буд, ин нозанинро дўст медошт.
Мастура њам ба вай моил буд. Тўй карданї буданд, аммо
Эњсон худаш розї нашуд. Рисолаи номзадї менавишт,
баъди њимоя, хотирљамъ гашта тўй кардан хост. Мастура
гоњ-гоњ ба хонаи ў омада, аз њолаш хабар гирифта мерафт. Баъд Эњсон якмоња ба Маскав рафт. Аз сафар омада, ўро наёфт. Дугонањои духтар гуфтанд, ки вай ба Муњиб ном љавоне, ки дар курси охирини Институти хољагии ќишлоќ тањсил доштаст, ошиќи шайдо гашта,
шавњар кард. Баъд шунид, ки Мастура њамроњи шавњараш ба дења рафтаст.
“Хўш, акнун Мастура чаро омада бошад? Чї гап
шуд?.. Њеч дигар нашудаст. Мисле ки, зиндагиаш осу156
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да… Ё худ пушаймон шуд?.. Не-е! Пушаймон шавад, аз
шавњараш људо мешавад, аммо ба назди ман намеояд.
Мурад њам, намеояд!” Дар оби соф акси худро дида, вай
њис кард, ки бањори умраш гузашта, таровати љавонї аз ў
рафтаст. Ба ёди Эњсон омад, ки чї гуна Мастура боре ўро
ба базми рўзи таваллудаш хабар накард. Њол он ки ў
тўњфае харида, интизор буд. Баъд њар ду дар соњили кўл
вохўрданд. Эњсон ўро бо рўзи таваллудаш табрик гуфта,
санҷоқи гиребон таќдим кард. Вай тўњфаро нагирифт.
Гуфт, ки чунин тўњфаи гаронро намегирад. Илтимоси
Эњсон њеч асар накард. Пас ў бо ќањр “агар нагирї, ба
оби кўл мепартоям” гуфт. “Ихтиёр доред, – гуфт Мастура нобоварона. Баъд илова кард: – Агар нигоњ доред,
фурсати тўњфа кардан мерасад”. Эњсон њам якрав буд,
санҷоқи гиребонро ба оби кўл ѓурронд.
Њоло њамон духтари маѓрур ва сангдил ба танаи
чинор такя дода, хомўш ба вай менигаристу хиљолатмандона табассум мекард.
– Хўш, кадом шамол ба ин тарафњо парронд? – Эњсон ба рўйи љавонзан нигоњ накарда, дари мошинро кушоду сачоќро ба дарун партофт ва ба курсии пеш нишаст.
– Аввал “салом” буд ё… – овози Мастура ларзид ва
изтиробу озурдагиашро пинњон дошта натавонисту
рўяшро гардонд.
– Мегўянд, ки маънии “салом” дар луѓат сулњу оштї
аст. Ман бо ту оштї гаштанї не. Аммо… кина њам надорам, – гуфт Эњсон рў турш карда.
– Кина надоштанат наѓз не… Наход, ки ин хел љавони безарда бошї?! Намедонистам, – гуфт Мастура парешонњол. Сипас илова кард: – Хуб, ба гузашта салавот
гуфтаанд. Кори таќдир аст, – чашмони зан бо њаяљон ба
Эњсон дўхта шуданд. – Аслан, гуноњи худат…
– Бас, гап назан, илтимос, – сухани ўро бурид Эњ157
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сон. – Њар чї буд, гузашт. Бигў, барои чї омадї?
Эњсон инро гуфту бархоста бормони мошинро
кушода, курсии мусофиратиро гирифту ба замин гузошт
ва Мастураро ба нишастан таклиф кард.
Мастура намедонист ба чї навъ сухан сар кунад ва
чї гуна ба сари матлаб ояд.
– Аљоиб… Њеч бовари кас намеояд, ки ту ваќти
худро ба бозї сарф мекунї! – гуфт, вале аз ин бењудагўї
хиљил гашту ба тарзи “њангоми дудилагї њаќиќатро гўй”
амал карду пурсид: – То ҳол, мисле ки, хонадор нашудаї?
– Њар як кор ваќту соат доштаст, – гуфт Эњсон
бепарво бештар барои фурў нишонидани изтироби
њамсўњбаташ. – Зандорї њам ўњдадории изофа барин…
Соли охирини тањсил дар аспирантура буд. Эњсон
ягон ваќти холї надошт. Фурсати хўрокхўриашро ба худ
истироњат мешумурд ва беш аз шаш соат њаргиз хоб
надошт. Баъзан аз вохўрї бо Мастура низ сар метофт.
– Ња, гап зан, чаро омадї?.. Натарс, калтак катї намеронам, – њоло бо њазлу шўхї ба љавонзан љасорат бахшидан хост ў. – Шавњарат љавони берашк будаст. – Сипас ба чашми Мастура нигариста савол кард: – Тинљї,
охир? Бубахш, ба назди мо одамон аксаран аз нотинљї
меоянд, одат кардаам…
Мастура сарашро пас афканду чашм аз замин набардошта, хеле муддат ба андеша фурў рафт. Эњсон боз
саволашро такрор кард, дилбардорї дод, њазлу кинояњо
намуд, то ки њисси бегонагї аз байн бардошта шаваду
Мастура рози дилашро гўяд.
– Намедонам, гўям ё нагўям? – гуфт ў ниҳоят
сарашро бардошта бо авзои хеле љиддї ва ваљоњати
андаке аламнок.
– Мегўям гуфта омада бошї, гўй-дия, – гуфт Эњсон
ин бор бепарво.
– Туро чун бародарам ба дил наздик гирифта ома158
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дам. Мабодо, ки ба дилат андешаи дигар нагузарад. Ба
њар њол, ман туро ба худ наздик мењисобам. Шояд низ
хато мекунам, намедонам…
Аз оњанги њузнангези суханони ў Эњсон матлабро
пай бурда ва бепарво сухани занро буриду пурсид:
– Чї њодиса рўй дод?.. Бо нафари наздикат мушкилӣ
рух дод-чї?
– Э, напурс… Агар ваќте маро дўст дошта бошї, кина нагир, илтимос мекунам, зорї…
– Э, мон њамин гапњоро!.. – Ин бор сахттар ва ба дуруштї сухани занро бурид Эњсон. – Дўстдорї… Муњаббат!.. – зањргин киноят дошт вай. – Барои ишќбозї наомадаї…
– Муњиб њабс шуд, ана барои чї омадам... – Дигар
овозаш ларзиду чашмони Мастура пур аз об шуданд. Вай
аз сумкачааш рўмолча гирифта ашки чашмонашро пок
кард. Бехабар сурмаи мижгонашро ба рўяш молиду Эњсонро ханда гирифт. Дар як дам њалќањои чашми ў то ба
абрувонаш аз таъсири ин изтироб сурх шуданд.
– Гуноњаш вазнин – одам кушт. Аслан, вай бегуноњ
аст…
Эњсон сараввал одам куштани шавњари ўро шунида,
аз тааљљуб сар љунбонду њуштак кашид, баъди суханони
бемантиќи Мастура лабханд кард. Албатта, ў њар рўз аз
рўйи вазифа аз одамони гуногун чандин бор ин гуна даъвоњоро мешунид, вале њеч гумон надошт, ки Мастураи
њамадон њам дар ин бобат мисли дигарон соддалавњ аст.
– Муњиб ќасдона назадаст. Онњо ўро куштанї омадагї… Баъзењо мегўянд, ки илољи халосиаш њаст. Агар ту
тафтиш мекардї… – Мастура илтиљоомез ба рўйи Эњсон
нигарист. – Ба талабат аз дуру наздик одамон меомадаанд… Хайр, илољи халосиаш њаст ё не? А? Ба ман росташро гўю мон.
– Ту саросема нашав… Одам кушт мегўї, одамкушро
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аз ҳабс халос кардан магар мумкин аст?!
– Барқасдона накуштаст, нохост…
– Як ронандаи автомашинаро суд карданд. Пирамарде аз болои мошинаш парида њалок шудаст. Магар
ронанда ќасдона ўро кушт ё ѓаразе дошт?
– Албатта, боз ту бењтар медонї. Лекин њама мегўянд, ки Муњиб гунањгор не. Гўш кун, ман аз як сар гўям:
Муњиб байтори колхоз буд. Њамон шабу рўз ба гову гўсолањо дору мегузаронд. Дар ферма Гуласал ном як духтари хешаш говдўш буд. Як духтари бетолеъ. Ба як марди занмонда доданд. Бо шавњараш ситорааш њеч рост наомад. Шавњараш Туроб ном дорад, як марди бадзарфи
худобехабар, шаб – бангию рўз – њангї. Дар байни зану
шавњар чї гап мегузараду Туроб ба ферма омада занашро дошта заданї мешавад. Муњиб ба миён медарояду Туробро тела дода аз дарвоза бароварда меронад. Ана, ба
миёни ду касофат даромаду ба боло монд. Сонї Туроб
њамроњи додараш Рањмон меояд. Муњиб боз сари роњашонро медорад. Туробро хурду калон – њама медонанд.
Аз зани аввалинаш фарзанд наёфта људо шудагї, аз Гуласал њам фарзанд надорад. Аз алам шабу рўз араќхўрї
мекунад. Ана, сонї кор ба занозанї мерасад. Ду додар ба
Муњиб дармеафтанд. Занњо ѓавѓоро шунида, давида меоянд. Њар ду ба Муњиб дарафтода расо ўро кўфтаанд.
Онњо кўбанд, ин нигариста мешинад-чї? Мушташ расидаст ё не, Туроб афтодаст, балки ягон хел дардаш гирифтагї, кї медонад?! Боз худаш аз љояш хеста рафта болои
алаф дароз кашидаст. Гўё ба додараш гуфта бошад, ки
хунаш ба гардани Муњиб. Намурда тањтар рав, касофат!..
– Мастура бо авзои кулфатзада ба ин минвол дуру дароз
њикоят кард, якеро сиёњ, дигареро сафед сохт, фикри мардуми дења, њукми њар тарафро гуфту сипас маслињатомез
пурсид: – Хайр, чї мегўї?.. Буду шуди воќеа ана њамин.
Эњсон дуру дароз дар андеша афтод. Аз рўйи суха160
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нони Мастура гуноњи Муњибро андоза гирифтан ѓалат
буд. Воќеа ба назар њамту оддї, њама гапу кор равшан
менамояд, вале агар чуќур тањќиќ кунед, њеч як амал тасодуфї нест, сабабе дорад. Масалан, чаро шавњараш Гуласалро заданї омадаст? Боз дар ферма? То ба хона омадани занаш сабр карда натавонист?.. Чаро ин хел сахт
шўридааст?.. Муњиб аз тасодуф ба миён даромада ё…
– Ин воќеа ба назари аввал њамту, оддї намояд њам,
хеле чигил дорад, Мастура. Фољиае, ки зан ба миён
афтодаст, бегап намешавад. Тањќиќи љуќур бояд.
– Барои чї ту ба одам бовар намекунї? Њама шоњидон зиндаанд! Наход, ки ман дурўѓ гўям?!
– Не, ту дурўѓ намегўї… Тањи гапро њанўз ман њам,
ту њам намедонем, дигар шоњидони ин фољиа њам намедонанд. Аз ин рў ба назар оддї менамояд.
– Хуб, агар мураккаб аст, ба фикрат, ягон илољи халосиаш њаст ё не? Ана, њаминашро бигў.
– Дар њар њол, шавњарат гунањкор барин. Баъди
тафтиш равшан мешавад.
– Тафтиши онро худат ба зимма мегирї?
– Хайр, аљаб не, ба ман супоранд. Кўмаки ман ба ту
њамин мешавад ки кўшиш мекунам, ки њаќиќат кунам.
Њукмро суд мебарорад. Сонї “дард аз Худою гила аз
њамсоя” нашавад.
Мастура чашм аз як нуќта наканда, як дасташ ба зери занахдон хеле ваќт хомўш монд. Баъд хаёломез гуфт:
– Албатта, аз раќиби худ ќасдатро мегирї! – Чашмони тобноки ў алмосвор дурахшиданд.
Эњсон гилаомез ба рўйи Мастура нигариста оње кашид. Баъди лањзае тањаммул кулфати ба сари љавонзан
афтодаро пеши назар оварду зањрашро фурў бурд.
Вай љузъбандро кушода, баёноти гунањгорон, шањодати гувоњњо, вараќањои саволу љавоб, хулосањои озмоишу тањќиќи тиббї ва дигар њуљљатњои ба љинояти Муњи161
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бу Рањмон вобастаро бори дигар аз назар гузаронду ба
андеша фурў рафт. Дар як кунљи дили муфаттиш шубњае
буд, вале ў онро ба њеч кас гуфта наметавонист. Гапи
набударо баъзан луќма дода, ба дањони гувоњ ва ё гунањкор андохтан њамаро ба ѓалат меандозад. Агар Муњиб
бегуноњ љазо гирад, якчанд сол сахтї мекашад, аммо
муфаттиш як умр дар азоб мемонад. Азоби виљдон барин
азоби љонсўз нест!.. Рањмон пас аз марг ба номи
бародараш доѓ задан намехоњад. Гувоњњо бошанд, хайр,
мурдагї мурду рафт, дигар зинда намешавад, ќисматаш
њамин будаст, акнун ба зинда љабр нашавад мегўянд.
Риштаи њаёти инсон канда шудаст!.. Ин гапи њазл не, гунањкор хатман бояд љазо бинад. Агарчи дар ин фољиа гунањкори асосї худи маќтул аст… Бељазо мондани одамкуш њодисаи мудњишест, ба гўши њар кас њам сахт мерасад. Њаяљон ва мутаассирї ба рўњи кас тазйиќ меоварад.
Муфаттишу прокурор, раиси суд ва мушовирон, гувоњњо
ва њозирон – њама дар зери тазйиќи он њодисањои мудњиш
баъзан аз њаќиќати њол бехабар мемонанд. Бояд инро
њамеша дар мадди назар дошт. Фарз кардем, Муњиб
маљбур буд худро муњофиза кунад. Вазъияти зарурати
муњофиза гуноњи ўро мебахшад. Хайр, барои аз њадди
эътидол гузаштан андаке љазо мегирад. Лекин мардум ба
осонї ба ин бовар намекунанд, одамкушро озод кард
мегўянд… Вазъияти муњофизати ногузир на фаќат њангоми њамла ва ё муштбардорї, балки њамин ки хавфу хатаре пайдо шуд, ба амал меояд… Сипас, сабаби њамаи ин
фољиа тасодуф аст?.. Њеч бовари кас намеояд. Аксар њангом мо сабаби њодисаро ба тасодуф њамл мекунем. Ин
њам як аломати коњилї ва ољизии идораи тафтишоти
мост… Агар муфаттиш кор кардан мехоњад, ба тасодуф
ва норавшанї љо намемонад…
Фикру андешањои Эњсон њеч поён надошт. Беш аз њама як савол шабу рўз ўро нороњат мекард: “Оё Муњиб хо162
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лисона ба њимояи Гуласал бархостааст?..”
***
Баъди як моњи суди Муњибу Рањмон рўзе дар шањр
Эњсон аз говдўшдухтарон Анорро диду даќиќае чанд
њамгап шуд. Мањз њамин духтараки лоѓарандом асрори
ишќбозии Муњибу Гуласал ва кушта шудани Туробро
гуфта, кўргирењеро, ки се моњи расо Эњсонро саргаранг
медошт, во намуда буд.
Њоло онњо дар омади гап, аз мурофиаи суд сухан кушоданду Анор ба ёд овард, ки чї гуна шабњо бо Гуласал
ѓайб задани шавњарашро шунида, Мастура аз толори суд
баромада рафт.
– Гумонам аз ман домангир аст, не, хайрият, њеч
ранљидагї барин наменамояд, – изњори мамнунї кард
Анор. – Мастура-апа, гуфтам, аз ман наранљед, агар росташро нагўям, як умр дарунам ба зардоб пур мегашт…
– Ањволаш чї тавр? – Азбаски фурсаташ танг буд,
сухани ўро ба ночор бурида пурсид Эњсон.
– Ањволи Мастура? – боз пурсид Анор ва ишораи
тасдиќ гирифту гуфт: – Ба шумо нагуфт-чї? Дигар ба
дења наомад. Дар суд њам набуд, барои чизу чорааш њам
наомад. Гўё гуфтааст, ки агар Муњиб одам кушта, дањ
сол њабс шавад њам, интизор менишаст, аммо ба марди
њарому бевафо як рўз њам зан намешавад. Хонаву асбобаш њам њаром аст, гуфтаст.
– Ња-а-а… Ин хел гўед… Аљиб, – гуфт Эњсон аз њайрат ангушт ба манањ нињода. – Ба ѓурури вай ќоил мешавед… Аз ростї… – Худ ба худ гўё ба Мастура њукм мебаровард ў.
Солҳои 1973 – 87.
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ЧИНОР-КАМПИР
Дар ин бинои кунҷакӣ наваду шаш хонавода
зиндагӣ мекарданд. Агap дар миён Чинор-кампир намебуд, сокинони бино баъди кор дар хонаҳои танги худ
дилтанг нанишаста, ба саҳни ҳавлӣ мебаромаданд, ҳамсояҳо ҳамгап мешуданд, аз ҳоли якдигар огоҳ мегаштанд.
Аммо аксари сокинони бино хоҳиши дидори ин
пиразанро надоштанд. Вай бемор будаст, вале ин розро
ба ҷуз ҳамсояаш духтур Азиза-апа дигар кас намедонист.
На раҳбарони идораҳое, ки шикоятҳои ӯро тафтиш
мекарданд, на ҳамсояҳое, ки гоҳе аз моҷаро ва гоҳе аз
беванолишҳои ӯ ҷабрҳо мекашиданд ва на духтараш, ки
ба майли модар амал карда, ниҳоятан хонавайрон шуд.
Дар асл, номи пиразан чӣ буд, ҳоло ҳеҷ кас дар хотир надошт, ҳама ӯро Чинор-кампир мегуфтанд. Мегӯянд, ки ӯ чун чинор зимистону баҳор дар саҳни ҳавлӣ
буд, кадоме “Чинор” лақаб доду боз ҳамин худаш ҳам ба
ин ном одат кард.
– Пич-пич-пич, доим ғайбати Чинор, – дар саҳни
ҳавлӣ агар ду занро ҳамгап бинад, фиғони вай мебаромад
ва коре карда сӯҳбати онҳоро барҳам медоду сипас аз
қафояшон сарашро бардошта ғолибона ғут-ғут мекард:
– Ин қадар инҳо г... маро тит мекарда бошанд?! Э,
тавба!..
Вай аз ин канори ҳавлӣ ба он канор шитобон, гӯё аз
паи коре мерафту баъд ҳарсосзанон дар харак менишаст
ва пуршубҳа ба атроф менигарист: тирезаю айвончаҳои
ҳар як хонаводаро алоҳида-алоҳида аз назар мегузаронд,
агар бо ягон ҳамсоя чашм ба чашм афтад, ба сӯи он
бечора чунон ҳақоратомез тез-тез менигарист, ки гӯё ӯ
ҷинояти мудҳише содир кардаасту аз кирдораш фақат
вай – Чинор-кампир хабардор аст ва ҳозир маъмурон
164

www.firuz.tj

омада, дастонашро ба қафо баста, пешандоз карда мебурда бошанд.
Ҳар гоҳ агар аз хусуси вай сухан ояд, ҳамсояҳо рӯй
турш карда, даст меафшонданд: “Монед ҳамин... дарди
ҳаринаро... Ин хел одам кати аслаш салому алейк ҳам
ҳайф, аммо чӣ илоҷ... Бадбахт духтарашро ҳам аз паяш
кашола кард. Аслаш лубиёю каду...”
Ба ҳавлӣ сабукраве ворид гашту аз он ҷавонмарде
берун омада, рост ба самти даҳлези ҳаштум равон шуд.
Чинор-кампир, ки ин дам дилтангона дар харак менишаст, ӯро аз роҳ боздошт.
– Ҳой, писар, истед, – пиразан бардам аз ҷояш бархоста ба сӯи ҷавон кадам монд. – Охир, ҳамин сабилмонда мошинатона дар сари роҳ монда, худатон дароед,
намешавад? А?.. Охир, дар ин ҳавлӣ худаш мошиндор
кам не. Мо нафасгир шуда мурем?! А? Мурем?
– Дар кӯча мошинро бенигоҳбон мондан мумкин не!
Ним соат кор дорам, рафиқам...
– Кор дошта бошед ҳам, мумкин не!.. Э, шумо маълумотнок барин-ку...
– Аломати манъ нест, барои чӣ беҳуда ғавғо мекунед? – дилтанг шуд ҷавонмард.
– И, тавба... Аломати манъ нест гуфта даромадан мегиред? А? Мо чанги мошини шуморо хӯрда шинем?.. А?
Хайрияти кор шуд, ин дам Чинор-кампир дар он
канори ҳавлӣ се нафар ҳамсоязанҳоро дид. Яке аз онҳо
зоҳиран тор кашида ҷомашӯӣ хушк карданӣ буд, ду
нафари дигар бо шавқ ба вай чиҳое гуфта механдиданд.
– Равед ба раҳатон, дую дубора мошинатона дар ин
ҷо бинам, худам ГАИ-ро ҷеғ мезанам, нумираша
мегирад. Равед!
Соҳиби сабукрав ба ин осонӣ аз Чинор-кампир халос намешуд. Ба толеаш, пиразан он се нафар занонро
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диду ҳушаш ба онҳо гир кард. Саҳеҳтараш ба вай чунин
намуд, ки ҳамсояҳо ба ин ҷавонмард дарафтодани ӯро
гуфта, тамасхураш мекунанд. Вагарна чаро механданд?
Ягон кас дар ин ҷо маймунбозӣ надорад-ку?!
Вай монанди мардҳо ду даст ба пушт ҳалқа, яктаякта, бовиқор қадам монда, ба он сӯ рафт. Ду тан аз он
ҳамсоязанҳо бо ӯ ногап, сеюмӣ ба ғайр аз салому алек
дигар сухани ӯро майли шунидан надошт. Чинор-кампир
чораи ба сӯҳбати онҳо шарик шуданро наёфту рафта дусе қадам дуртар аз онҳо рост истода, худро ба ину он
машғул сохт: бо нӯги кафшаш шишапораеро аз замин
кофта бардошту аз девор берун андохт; ба шохи дарахтон зеҳн монд; сипас рафта қубури обро кушода дид. Об
меояд. Нишаста даст мешусту гӯши вай ба сухани ҳамсояҳо вақф буд. Дар инчунин мавридҳо ба пиразан аз ҳама беш ду кори ҳамсояҳо сахт алам мекард: яке, агар онҳо гап поидани ӯро пайхас карда, бо овози паст пичирпичир кунанд; дигаре бо овози баланд каҳ-каҳ зада ханданд. Ин гуна рафтор ҳамеша ӯро аз худ бехуд мекарду
аксар бо ягон баҳона, ба қавли худаш, машмаша карда
мегирифт.
Бегоҳирӯзӣ Чинор-кампирро аксар ҳамроҳи духтараш медиданд. Очаю бача саҳни ҳавлӣ ё кӯчаи атрофи
биноро гардиш мекарданд ва ё дар хараки зери дарахтон
нишаста, дилтангона ҳамёза мекашиданд. Онҳо ба хонаи
ҳеҷ кас намерафтанд ва ба хонаи онҳо ҳам асосан, касе
намеомад.
Духтари пиразан Руқия дер шавҳар кард. Домоди
табъи дилашон ёфт нашуд. Гӯё дар аввал хушдорҳо бисёр
будаанду Руқияҷон аз ваҷҳи бемории модар ба ҳеҷ кадоми онҳо рӯи хуш надодааст. Сонӣ дер шудаасту “ба
ҳамин дарвеш” додаанд. Аксар маънии аслии ин ибораи
ӯро, кинояи заҳрноки онҳо пай мебурданду ба Шариф166
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ҷон раҳмашон меомад.
Домоди онҳо Шарифҷон, ки зотан ҷавонмарди соддафеъл, кушодадил ва бекинае буд, баъди вафоти зани
нахустинаш ба қавли ҳамсояҳо “ба ин балоҳо дучор омадаст”. Ӯ дар яке аз колхозҳои атрофи шаҳр зоотехник
буда, мудом газикро пур карда, меваю сабзавот меовард,
Соле дута-сета гӯсфанд оварда мекушт, мурғу тухм – хонаводаро сад фоиз таъмин мекард.
Шарифҷон фарзандталаб буд, вале писарчаи ягонааш аллакай мактабрав гашта бошад ҳам, Руқия фарзанддор шудан намехост. Ҳамсоязанҳо баъзан таҳковӣ
карда пурсанд, Чинор-кампир мегуфт:
– Э, монед, фарзанди ҳамун қишлоқии нокас чӣ фарзандӣ мекунад?! Аслаш, аз фарзанди ҳамин давру замона
дасту дилатона шӯед. Ҳамааш як гӯр. Аз ягонтааш некӣ
намебинед.
– Сипас вай аз он, ки чӣ гуна фарзанди фалону фалон касон ба падару модар хиёнат карданд, волидайни
худро ба чӣ уқубатҳо пешрав намуд, хеле мисолҳо меовард, ҳикоятҳо мегуфт. Афкору ақидаи модар кам-кам ба
Руқия таъсир мегузаронд.
Боре дар хараки зери дарахтон Руқияю Садаф – зани муаллим менишастанд, ки рассом Азимзодаю ҳамсараш гузаштанд.
– Чӣ хел ба якдигар меҳрубонанд... ҳаваси кас меояд, – гуфт Садаф аз қафои онҳо нигариста.
– Афту башараи вай зана бинед, дилатон беҳузур
мешавад, чӯби оташков барин, – бо кароҳат лаб бурма
кард Руқия. – Шӯяша одам тамошо карда сер намешавад,
сурат барин. Бахт ба ҳамин хел мазангҳо механдидаст, –
гуфт вай зани рассомро дар назар дошта. Оҳанги сухани
вай ба он далолат мекард, ки рассом аслан лоиқи вай барин зани зебою нозанин аст, аммо зани ӯ беинсофӣ кар167
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да, насиби дигаронро соҳиб гаштаст.
– Ба шӯи худатон чӣ шудаст?! – ҳасади ӯро пай бурда гапковӣ кард Садаф. – Хушқаду баст, хушфеъл, ёбанда. Фарзандӯстиашонро намегӯед!
– Фу... Ба бӯю тафи мол тоб надорам. Шӯйҳои
одамҳо чӣ хел озода, дилкаш, агар аз пешатон гузарад,
роҳат мекунед. Аз вай бӯи оғилу боз ким чӣ балоҳо мебиёд. Колхозчӣ-дия!.. Ба тақдир тан дода шиштам набошад, ҳамон лоиқи ман-чӣ?! Як бор ба ман нигареду сони
ба вай...
– Қӯчқор барин писар ёфтед, хӯрдагетон дар пеш,
нахӯрдагетон дар қафо, назанад, накӯбад, иззат кунад,
боз чӣ мехоҳед?!
– Э-э, фарзанди ҳамон саҳроӣ чӣ фарзанд мешуд! –
Оҳ кашид Руқия. – Генетика... Ба аслаш мекашад. Фарзандаш ҳам худаш барин бадбуриши қишлоқифеъл мешавад.
– Чиба ин хел мегӯед?! Ақлу хушаш ба ҷо бошад,
афту андомаш чор кас медидагӣ. Боз чӣ мехоҳед? Фурсатро нагузаронед, ду-сета зоида гиред. Сонӣ пушаймон
мешавед? Сол гузарад, ба ҷонатон намефорад мегӯянд.
Модаратон дар баратон...
– Э-э, агар шӯи шумо барин шӯям мебуд, ман ҳам
мехостам. Аз ин ислиқии гаранг фарзанддор шудан намехоҳам. Дилам намекашад. Ҳеҷ намекашад, – рӯй турш
карда даст афшонд вай. – Тавба, ҳамин мардаки ман як
ба ман не, ба модарам ҳам маъқул не...
– Ҳай-ҳай, ин хел нагӯед, шӯятон аз кӣ кам, Руқияҷон? – Дар изтироб лаб газид Садаф. – Хайр, дар саҳро
кор мекунанд, ба ҳамон мувофиқ либос мепӯшанд-дия.
Туфлии ғарч кати ба оғили мол ё замини пахта даромада
намешавад. Барои ҳамин зимистону баҳор дар пояшон
мӯза. Чангу хокашонро пок кунед, арақашонро шӯед, атр
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занед, тозаю хушбӯй мешаванд.
– Э-э!.. – даст афшонд Руқия. Сипас аз ҷояш бархосту бо ду дасташ аз миёнаш дошта, бо фахр тану тӯши
фарбеҳи худро дар пеши назари ҳамсӯҳбаташ ҷилва карда гуфт: – Ба ман як бор нигаред!.. Ман лоиқи ҳамон пири бебуришам? А? Шаш сол аз ман калон! Ҳазл не, шаш
сол! Ман ҳам мехоҳам дигарон барин шӯям як марди
хушрӯю дилкаш бошад, олим ё раҳбари ягон идора бошад, ба дасташ кашол шуда гардам. Ман аз кӣ кам?! Ба
колхозчӣ – зани колхозчӣ, ба зиёӣ – шӯи зиёӣ даркор,
гардам!
– Ин гапро нагӯед, дугона, – ҳамвора эътироз мекард Садаф. – Шавҳари як дугонаи ман дар як идораи калон кор мекунад. Агар вай дарди дилашро гӯяд, бовар
намекунед! Зор-зор гиря мекунад, “модарам олимаълумот не гӯён ба як ҷавони дӯстдорам надод, уболи ҳамон
ҷавони бечора маро гирифт” мегӯяд. Шӯятон ҷавонмарди бебаҳо, ба гапи ҳар кас фирефта нашавед. Ба шумо
дасти он кас расиду фарбеҳу тозарӯ шудед!
– Канӣ фарбеҳ? – сухани ӯро буррид Руқия. – Ман
на фарбеҳу на лоғар, миёна!
– Не, вақтҳои охир хеле фарбеҳ шудед. Бинед...
– Хайр, камтар сонҳоям... – Баъд ӯ сонҳои фарбеҳашро даст-даст карду аз он қаноатманд, балки бо фахр
гуфт: – Як пайса гӯшт, ҳама айба пӯшт, мегӯянд. Зани қоку лоғарро мардон хуш намекунанд, – вай ҳирингос зада
хандид.
– A-а, ба ростӣ? – бо тааҷҷуб ангушт ба даҳон бурд
Садаф.
Ба сӯҳбати гарми ду ҳамсоя чашми бад расид магар,
рӯзи дигар Садафу Руқия гиребонканӣ карданд. Писари
ҳар ду ҷанг карданду Руқия тарафи писарашро гирифта,
ҳарифи ӯро дошта заданӣ шуд. Бачаи Садаф гурехт. Ру169
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қия аз қафои вай сангу чӯб андохта тохт, суханони бепарда гуфта, ҳавлиро ба cap бардошт. Садаф ғавғоро шунида, аз табақаи чорум поён фуромад. Руқия ба вай дарафтода, “ин писарат ҳам акояш барин ҷавонмарг мешавад”,
гуфт. Писари калони Садаф як сол қабл аз ин дар фоҷиае
ҳалок ёфта, доғи фарзанд ҳанӯз дар дили модар нав буд,
бинобар он яку якбора алав гирифту даст заду аз гиребони Руқия гирифт.
“Одаме, ки марги фарзандро таъна мекунад, аслан
одам не, агар одам шуморанд ҳам, вай ҳаргиз модар не”,
гуфтанд ҳамсояҳое, ки ин моҷароро гувоҳ буданд.
Баъд аз ин воқеа Чинор-кампир ва духтараш расо
ду сол хонаводаи Садафро ором нагузоштанд: ба идораи
шавҳараш шикоят навиштанд, ки мардак занашро тарбия дода наметавонад; писараш авбош асту аз дасти вай
ҳама ба дод омадаст; ба корхонаи Садаф рафтанд, ба
мактаби писарак... Бар замми ҳамаи ин, ҳар бор дар
ҳавлӣ писаракро бинанд, ба вай неш мезаданд: ба бачаҳои дигар эълон мекарданд, ки ӯ камақлу бефаҳм, девонамизоҷ, ким-чӣ хел дарди сироятӣ дорад ва ташвиқ
менамуданд, ки бачаҳо ҳамроҳи ӯ бозӣ накунанд.
Бо ҳар хонаводае, ки ба ин бино аввалбор кӯчида
омад, аз ҳама пеш Чинор-кампир шиносо мегашту унс
мегирифт. Онҳо бехабар аз кию чӣ будани вай сараввал
хеле ҳурматаш мекарданд, баъдан нархи сабзию пиёзро
нафаҳмида ӯро тарафгирӣ ҳам менамуданд. Боре яке аз
ин гуна навсокинон чунон таъзир дид, ки ҳамсояҳо то
хеле вақт байни худ қиссаи ӯро гуфта, механдиданд.
Воқеа ин тавр шуд: Писарчаҳо дар саҳни ҳавлӣ футболбозӣ доштанд. Чинор-кампиру духтараш мисли ҳамеша
дар харак менишастанд. Пиразан остини набераашро
лойолуд диду ӯро аз бозӣ боздошта, либосашро тоза мекард, ки тӯб ба назди онҳо ғелида омад. Наберааш онро
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бо пояш зад, тӯб ба дарахт заду баргашт, дигарбора пой
ғурронда буд, он ба пеши пойи яке аз бачаҳои аз паи тӯб
даррасида афтод. Ногаҳон бо зарби ӯ тӯб рост ба сари
кампир бархӯрд. Чинор-кампир ҷои он ки набераашро
таъзир кунад, бо ғазаб аз паи тӯб давид. Бачаҳо диданд,
ки ӯ тӯбро кафонданӣ аст, онро яке ба дигаре ғурронда,
роҳи гурезро пеш гирифтанд. Чинор-кампир бо ғазаб аз
қафои онҳо давид. Ӯ сангу кулӯх ғурронда аз паси бачаҳо
ҳавлиро гирд медавиду фарьёду фиғон бардошта ба ҳафт
пушти онон дашном мефиристод. Пиразан ногоҳ пешпо
хӯрд ё ягон хел дардаш гирифт магар, ба замин парӯ
афтод. Домани куртааш то ба миён бардоштагӣ, чашмонаш беҷо, даҳонаш кафк мекард. Мардҳое, ки аз тиреза
ҳодисаро менигаристанд, адаб нигоҳ дошта рӯяшонро
тофтанд. Ду нафар ҳамсоязани бо пиразан ногап ҳам, ки
ин дам дар саҳни ҳавлӣ буданд, аз вай рӯ гардонданд.
Руқия то ки қасоси модарро гирад, бачаҳоро думболагирӣ мекард. Ин дам аз куҷое ҳамон марди навсокин пайдо шуду ҳамроҳи як нафари дигар ба кӯмаки Чиноркампир рафт. То ки чашмаш ба сонҳои урьёни пиразан
наафтад, вай рӯяшро ба як тараф гардонда, дасти ӯро гирифту ба по рост кард. Руқия, ки ин лаҳза ҳарсосзанон ба
сари модар расид, ӯро бо чӣ авзоъ аз замин бардоштани
ин мардро дида, ба вай дарафтод:
– Чӣ, ин қадар ҳазар мекунед?.. Ба модари ман вабо
нарасидаст-ку!.. Шумо барин озодақарқинҳоро...
Руқия он мардро аз гӯр бигирифту ба гӯр зад.
Мард лому мим нагуфт, бо ҳайрат ба рӯи Руқия назар афканду мулзам ва сархам қафо гашта ба хонааш даромаду рафт.
Шарифҷон аз рӯзҳои аввали домодиаш суханони
ғайбатомези модарарӯсаш ва Руқияро аз хусуси ҳамсояҳо
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шунида, табассум мекарду даст меафшонд. Вале ин кори
ӯ ба Чинор-кампир, сонитар ба тавассути вай ба занаш
ҳам хуш наомад. Шарифҷон ба афкору ақидаи онҳо доири атрофиён ҳеҷ шарик нашуд ва бо ҳамин дар ин хонавода бегона монд. Баъдтар модару духтар ба ҳар як нобарориашон аз ӯ шубҳа карданд. Солҳои аввали хонадорӣ
“ту пулатро руст мекунӣ, ҳамаашро ба хона намебиёрӣ”,
гуфта ҷавонмардро ба шиканҷа мегирифтанд. Баъдтар
Руқия ба колхоз рафта, музди мегирифтагии шавҳарашро
фаҳмид ва аз раису парторг хоҳиш кард, ки таноби ӯро
кашида монанд. Дили Шарифҷон аз ҳамсараш хунук шуд.
Як замон модару духтар овоза cap доданд, ки Шарифҷон дар ҳавлӣ бо ҳамсояҳое, ки душмани хонадони
онҳо аст, дӯстию ҷӯрагӣ дошта, сири хонаи онҳоро ба кӯча мебарорад. “Ин домод не, каҷдуми таги бурьё, – мегуфт Чинор-кампир ба ҳамсояҳо шиква карда. Санг ба
дари шикаста мезанад, мани беписар бо умедҳо домод
кардам, ба ҷои писар гуфтам, ана, оқибат...”
Ин ҳам дарди бахайр буд. Рӯзе аз рӯзҳо Чинор-кампир валвала cap кард, ки домодаш ба гапи душманон даромада, ба ваю духтараш кинадор шудаст, ягон кори ҳол
шавад, ӯро сахт доранд. Гӯё домодаш онҳоро заҳр дода
куштанӣ будаст, ки аз ду мурғи овардагии вай бӯи дору
меомадаст, таъми гӯшт ҳам талх будаст.
Шарифҷон ба хонааш дер-дер меомадагӣ шуд, биёяд ҳам, ба саҳни ҳавлӣ намебаромад, бо ҳамсояҳо зиёда
ҳамгап намегашт. Вақтҳои охир бо Руқия ҳам гапаш намепухт. Беэътиноӣ, ғуруру худписандӣ ва ба ӯ беҳурматии зан ба дилаш сахт мерасид, аммо намедонист ба чӣ
роҳ Руқияро аз ин васваса халос кунад, дар хонавода созгорӣ ва ҳамдилӣ ба миён орад. Модару духтар рӯзафзун
ба муқобили Шарифҷон бадкинатару бешафқаттар мегаштанд, ҳар замон барои бадномии вай ягон гап паҳн
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мекарданд. Кор ба ҷое расид, ки оқибат рӯзе Руқия ба
занҳо эълон кардаст, ки Шариф заифақл аст, як қамчин
девонагӣ ҳам дорад. Аз сумкааш ким-чӣ хел доруҳо ёфтанашро гуфта, баъзе содалавҳонро ҳайрон кардаст. Гӯё
шавҳараш ба онҳо кам-кам аз ҳамин доруҳо хӯронда
нобуд карданӣ будаст.
– Модарам гӯянд, бовар накарда будам, – ҳасрат мекардаст вай ба ҳамсояҳо. – Ин мӯсафедҳо надониста гап
намезананд... Ману модарамро кушта ба хонаю ҷой
соҳиб шуда, сонӣ зани нав гирифтанӣ будаст, ин нокас.
Кӯр шав, некии моёнро надонистагӣ одам кӯр мешавад...
***
– Руқия! Руқия!.. Ҳой Руқия!..
Собиқ ҳамсояи онҳо, духтур Азиза-апа аз роҳ
бозистода, ӯро фарьёд кард.
Руқия ҳаросон дасташро аз бозуи ҳамроҳаш гирифт.
Ҳамроҳаш ҷавони хушсурату хушлибосе буд, ки синнаш
аз Руқия ҳафт-ҳашт сол хурд менамуд. Агар Руқияи
бочкавор фарбеҳу лӯнда ба бозуи вай овезон шавад, кас
гумон мекард, ки ҳозир миёни борики ҷавон ба ин бори
гарон тоб наоварда, канда мешавад.
Руқия бо табассуми сохта ба сӯи ин зани батамкин
ва ҳаракатҳояш қатъӣ рафт. Азиза-апа чӣ сире дошт, ки
дар ҳавлӣ ҳама ӯро эҳтиром мекарданд. Руқияю модараш
ҳам аз ӯ андаке кебида, муросоҷӯёна ҳамсоягӣ доштанд.
– Руқияҷон, ба шумо чӣ шуд? А?.. Як моҳ пештар
дар боғ ҳамроҳатон як ҷавони дигар буд.... А? Кадом рӯз
дар ресторан ҳам бо одамони нағз набудед. Ҷудо шудед?
– Ҳа, нашуд... Гум шав, гуфтам. Аз бӯю тафаш
безор... Аз гови шохзан оғили холӣ беҳтар, мегӯянд, –
Руқия бидиррос зада, суханони барои ин хел мавридҳо
тайёрашро қатор кард. Аммо духтурзан гӯё фикраш ба
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ҷои дигар банд бошад, ба суханони вай дуруст эътибор
надода мешунид ва аз оҳанги сарҷунбониаш, нигоҳаш ва
боз ким-чӣ хел ҳаракатҳояш аён буд, ки ӯро маломат мекунад.
– Э, садқаи афсӯс шавад ҳамон нокас, заб халос
шудам, ҷонам ҳузур кард, – қаҳ-қаҳ зада хандид Руқия,
вале хандаи сохта ва бардурӯғ ҳамоно қатъ гашт.
Азиза-апа як навъ тамасхуромез, вале дарднок ба ӯ
менигарист.
– Не, бекор кардед, хоҳарам. Шарифҷон одами нағз,
вай барин шавҳар ёфтанатон даргумон. Ба рӯятон гӯям,
аз ман наранҷед: айби худатон. Ман ба шумо ҳамон вақтҳо гуфтанӣ будам, аммо ба хонаи нав кӯчидему шуморо
дигар дучор накардам... Ҳозир шуморо дида, ба ёдам
омад...
– Чӣ гап, Азиза-апа?
– Медонед, ман кайҳо боз мушоҳида мекардам...
Модаратон бетобанд. Чандон дардашон хавфнок не,
аммо...
– Чӣ хел? Бетоб?! – аз оҳанги сухани ӯ чунин маънӣ
бармеояд: “Бетоб бошад, будагист, барои ҳамин ин қадар
воҳима карда маро аз роҳ медорӣ?” – Дуб-дуруст гаштаанд-ку, Азиза-апа!
– Гӯш кунед, дардашон хавфнок не, лекин даво кардан даркор. Дигаронро нотинҷ мекардагӣ касал. Ба васваса монанд... Духтурҳо онро параноиди пирӣ мегӯянд.
Одам ба шубҳаю васвасаҳои беҳуда меафтад... Шумо беҳуда ба гапи он кас даромада, рӯзгоратонро вайрон кардед. Афсӯс... Синнатон ҳам ба ҷое расид, писаратон калонак шудагӣ... Аз ҳама муҳимаш – шавҳаратон инсони хуб
буд.
Лаҳзае ҳар ду ҳам хомӯш монданд. Руқия бо нӯги
кафшаш асфалтро хат мекашиду рангаш гоҳ сурх мешуд,
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гоҳ сафед. Вай аз замин чашм намебардошт.
– Агар илоҷаш бошад, оштӣ кунед, узр гӯед... – ҳамчун зан Азиза-апа ҳолати ин лаҳзаинаи Руқияро ҳис карда маслиҳат дод.
– Э-э... аллакай зан гирифт, – гуфт дар ҷавоб Руқия.
Азбаски чашмаш пуроб буд, вай аз замин cap намебардошт.
– Ҳа-а... Э, афсӯс!.. Кори нохуш кардаед, хоҳарам...
Азиза-апа сардакак хайрухуш карду ба роҳаш рафт.
Солҳои 1977-87.
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ҲАСРАТ
Занњо нисбат ба мардон осонтар бо њамдигар унс
мегиранд ва зуд њамдарду њамроз мешаванд. Мисле ки ба
мардон худбинию ѓурур иљозат намедињад, то зуд бо њам
улфат бошанд. Баъзењоро агар ба гап гиред њам, суханатонро дастгирӣ намекунанд. Гӯё шумо бо њамин бањона
аз вай ягон чиз талаб мекарда бошед. Дар назари баъзеи
ин касон чунин менамояд, ки агар аз майда – чуйдаи зиндагӣ сухан гуфта ханданд, оњори он њама виќору азаматашон мерезад, гӯё инсони оддию қаторӣ ва бесиёсат ҷилва
мекарда бошанд. Дар ҳар сурат, дар ин бобат ба салиқаи
зан бояд тан дод ва ба фитрату фитнати онон таҳсин
гуфт.
Имрӯз дар долони дарози духтурхона зану мард –
хеле дардмандон мунтазири ќабули духтурњо буданд.
Ман ба ќабулгоњи љарроњ навбат гирифтаму оњиста дар
як гӯшаи хараки пуродам нишастам. Аз љайб рӯзномаро
гирифта кушодам ва сараввал аз рӯи одат сарлавњањоро
нигаристам, сонӣ баъзе хабару маќолањои љалби назарро
чашм давондам. Сипас, барои ваќткушӣ яке аз маќолањои назарбанд кардаамро хонданӣ будам, ки аз пањлу
гуфтугӯи ду нафар зан диќќатамро кашид.
– Хола, чӣ дард доред, чиба гиря мекунед?
Пурсанда љавонзани лоѓарандоми шӯхчашме буд.
Овозашро њам бо он далолат мекард, ки вай њељ ѓами
дунёро ба дили худ наздик роњ намедињад.
– Э-э, напурс, духтарам…
Зани миёнсол, ки ба тахмин синнаш аз шаст беш набуд, бо дастрӯймол ашки чашмонашро пок карду оњи бадарде кашид, пас ба нишони таассуф чанд бор сар такон
дод. Баробари сараш тамоми вуљуди вай гӯё ба њасрат
алвонљ мехӯрд. Нишони таровати љавонӣ њанӯз аз андо176
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ми вай батамом сутурда нагашта буд ва рӯю мӯяш, чашму абрӯяш гувоњӣ медоданд, ки замоне зани соњибљамоле
будаст. Њоло зан мусибатзада менамуд ва дам ба дам бо
дастрӯмол ашки чашмонашро пок мекард. Ман рӯям ба
рӯзнома, бо канори чашм онњоро ба мушоњада гирифтаму ғайриихтиёр гӯш ба гуфтугӯи ин ду тан ваќф кардам.
– Барои наберачаам мегирям, духтарам. Як шӯрпешонӣ наберача дорам… Худам ятим калон шудам, медонам… – зани миёнсол дарду доғи дилашро ба ҷавонзани
ноошно мегуфт. Вай ҳасрат мекарду чашмашро аз як
нуќта наканда ҳамвора сарашро ба ду тараф мегардонаду надоматомез оҳ мекашид. – Худо гӯед, ки агар фарзанд дињад, додою очааш катӣ дињад.
– Ба очаю додош чӣ њодиса шуд? Барои чӣ набераатон ятим монд хола? – таҳковӣ мекард ҷавонзан.
Зан лањзае дар банди андеша хомӯш монду сипас
гуфт:
– Њамин ятимчаро ба кӣ монда меравам, гӯён гиря
мекунам. Духтур захмама рентген катӣ диду аз њамон захми ганда – реши равон гуфтагӣ барин шуд. Ана, имрӯз
боз мебинаду ќоѓаз медињад. Дина рӯзи мавлудам буд, ба
њавлӣ ду писар, ду келин, духтару домод, додарам занаш
катӣ, хоњарам савѓою саломи махсус катӣ омаданд. Сир
надодам. Нагуфтам. Дилам нашуд. Чӣ хел карда њамин
ќадар хурсандира барњам мезанед?! “Ња-њу” гӯён њамроњашон пухтупаз кардам, нишастам, хандидам. Аммо аз
дили ман чињо мегузашт, худо худаш медонисту халос.
Њамара гуселонидаму сонӣ ба хонаи дарун даромада, ду
соат барин гиря кардам. Гумон мекунӣ аз мурдан метарсам?.. Не-е! Њамин набераякама ба кӣ монда меравам гӯён аз гиря варам кардам. Духтар дорам, лекин гардам,
духтар ба рӯи шавњараш менигарад, чӣ мегуфта бошад
мегӯяд; писар њам ин замон ба рӯи занаш менигарад. Ба177
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чаи шӯр хору зор мешавад гӯён, месӯзам.
– Додою очааш дар куљо? – љавонзан саволи худро
боз такроран пурсид. Вай аз чӣ бошад, ки қисмати волидайни набераи ҳамсӯҳбаташро донистан мехосту бас.
Маро гумоне аз дил гузашт, ки ҷавонзан аз ягон фоҷиа ва
ё моҷарое огаҳӣ дорад.
– Э-э, шумо намедонед-чӣ? – гуфт зан шубҳаомез ба
рӯи ҳамсӯҳбаташ нигариста. – Духтари ман сирка хӯрда
мурд. Њама медонанд. Хурду калон гӯрсӯхта шавњараша
лаънат карданд, аммо чӣ фоида?! Зану марди мањалла
зор-зор гиристанд. Шӯрбахт духтар не, як фариштаи беозор буд. Дилу нияташ покиза буд, банангу баномус буд,
аз њамин сабаб ба ин аламу хорӣ тоќат карда натавонист.
– Хола, ман аз фољиаи духтаратон бехабарам. Мо
ба ин гузар ба ќарибӣ омадем, – гуфт љавонзан. Сипас
овозашро пасттар карда, аз ваҷҳи худаш чи сиреро ба
ҳамсӯҳбаташ гуфт, ки ман шунидан натавонистам. Баъд
боз ба сари мавзӯи сӯҳбат баргашту бо овози муқаррариаш савол кард: – Чӣ њодиса шуд, барои чӣ сирка хӯрд?
– Э-э, духтарам, напурс… – зан боз ба сарљунбонӣ
даромад. – Аслан, илоњо, хонаи њаромхӯр сӯзад! Сӯзад!
Боз мегӯям – сӯзад! Агар дар мањалла дабдабаю дамдамаи њар кас аз рӯи кораш ё илму њунараш мебуд, олам гулистон мегашт. Хуб гӯй, духтарам, њаќи гап њамин! Наханд. То ба сараш наафтад, одам намедонистааст… Аслан, таќдири сахташ рафтагӣ бошад, ман чӣ кунам?! Чӣ
илољ? Ман вайро ба як љавони ќобил, хеши дури худамон, очаю додош одамони бамаънӣ доданӣ будам, розӣ
нашуд. Њамин худобехабара наѓз диду мерасам гуфт.
Дидаму ба дилам нанишаст, чашми сараш бељо барин
намуд. Сонӣ духтаракам кию чӣ будани он бадзота дар
зиндагӣ фањмид, аммо ночор нафасаша ба дарун гирифт.
Худкардаро даво нест. Нокас берӯзира баъзан озор
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дињад њам, ба њељ кас сир намедод. Хайр, то забони якдигара ёфтан њамин хел талху ширин мешавад-дия, гӯён
гӯшама ба карӣ мезадам, чашмама ба кӯрӣ… Э-э, кадом
як аламама гӯям?! Бечора духтаракам шаш сол хонд, дилакаша пур-пури зардоб карда дипломи духтурӣ гирифту-у… ана!.. – Зан бо алам ба сари ду зонуяш оњиста, вале
бо тааннӣ мушт заду сипас, сонњояшро сахт-сахт тофта
гирифт.
– Зиќ нашавед, хола, њар чӣ шуданӣ буд, шуд гӯед.
Сӯхтан катӣ чӣ фоида?!. Шавњараш чӣ хел одам буд? Аз
куљо?
– Э-э, шавњар нашуда гӯристон шавад, номаш гум
шавад… Инљенер буд. Касофат дар заводи мошинтаъмиркунӣ кор мекард. Ёфти зану шавњар барои хӯрдану
пӯшиданашон мерасид… Бовар мекунед, ба шумо дурӯѓ,
ба худо рост, таррамарг бегоњињо ба чойхонаи гузар баромаду авзояш рӯз аз рӯз дигар гашт. Њамон улфатњояш
сараша гардонданд. “Фалонӣ “Жигули” харидаст”, “Салими кафтарбоз “Волга” овардаст”, “Њакими хокрӯбаков
ќаср барин иморати бошукӯҳ андохтаст”, гӯён торафт авзояш бељо, хаёлаш парешон мегашт. Ња, духтарам, њамон
нокасон бачара вайрон карданд. Набошад, аз он љавонони таърифии кас њавас мекардагӣ набошад њам, ба рањаш
рост мегашт, ба касбу кораш саргарм буд. Њамонњо катӣ
шинухез карду дилаш ба касбу кораш хунук шуд. Пулдории мардуми дигара дида, моњонааша назараш нагирифт. Мабодо ки ба дилаш сахт расад гӯён, гап назадам.
Агар сухане гӯям њам, вай аз он љавонони ба маслињати
кас гӯш медодагӣ не… Ниҳоят, як рӯз омаду “Агар ба моњона нигариста бишинам, дар бист сол њам мошин харида наметавонам, ба кори дигар мегузарам” гуфт. Чӣ њам
гӯям? Як хаёл кардам, – зан андаке таваќќуф карду
оњиста ба гӯшаи чашмаш ба атрофиён нигариста гирифт.
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Њама ба гапу андешаи худ саргарм буданд. Сипас, овозашро пасттар карду хам шуда ба гӯши њамсӯњбаташ пичиррос зад: – Як хешбачаи дурамон ба хона як сандуќи
оњанин оварда монд. Њу, дар идорањо њаст-ку, њамон хел.
Чор кас ба азобе бардошта дароварда, дар таҳмон љой
карданд. Мард чандин сол аст, ки мудири анбор, “Аз ќафоям душман афтодагӣ, ба њељ кас бӯяша набароред,
чор-панљ танга ёфтагема ба дастатон супурдам”, гӯён болояшро пӯшонда рафт. Як бор омада кушоду нохост
чашмам афтод – вай, мурам! – зан ангушти ишорат ба рӯяш гузошт… Сандуќаш тањ-тањ садсӯмаю панљоњсӯмӣ!
“Дар дасти њукумат дигар пул намондагист” гуфтам. Номаш – Амриддин. Вай њам аз зоти њамон ҳаромхӯрон аст,
набошад, аз куҷо ин қадар пулро меёбад? Мегӯянд, ки
пештар, агар ягон давлатманд ҳақи сағиру кабира хӯрад,
як умр ба номаш доғи лаънат мемонд, акнун ҳаромхӯр
базаю анбор мегирад, мансабу обрӯ... Хайр, оқибаташ
ҳисоб аст. Хаёл кардам, аз ҳамон Амриддин як-ду бастагӣ ба ќарз пул гираму ба дасти домод дода гӯям: “Раведу
мошинатона гиред, лекин касбу коратона партофта хор
накунед!” Лекин он ќарза сонӣ мани муштипар аз куљо
медињам?! Мењнат катӣ ин қадар пул ёфта мешавад?! Аз
њамин хел одамон ќарздор будан њам намехоњам...
– Хуб, сонӣ домодатон чӣ кор кард? – Љавонзан бетоќатона сабаби фољиаро фањмидан мехост.
– Ња, воќеан, сари гап чӣ буд?.. Ња, ба њамон кор
њам хеле чиз харљ карда сонӣ даромад. Аммо як сол кор
накарда аз ќафояш душман афтоду балохурњо кори ин
бачаро ба њабс оид карданд. Якта шалвораш дута нашудаст, ягон чиз ѓун накардаст, бењуда. Ин њам дар пешонии шӯри духтаракам будаст. Кош, мани сарсахт тура
намезоидаму ин ќадар азоб намекашидӣ!..
Зан лањзае хомӯш монду ќатрањои ашки дар сари
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мижањояш ларзонро пок кард ва оњи пурдарде кашид.
– Чор сол гирифт… Як рӯз духтаракам хабар овард,
ки рухсати вохӯрӣ додаанд. Ба чор тараф давида, се-чор
кило гӯшт ёфту пухта гирифт, самбӯсањои вараќӣ кард.
Сонӣ, як олам майда-чуйдара баста, шавњараша диданӣ
рафт. Бадзот дар њамун љо њам ба вай дарафтодаст: “Бе
ман ту худата зебу оро дода гаштӣ”, гӯён аз чилликош
ангуштаринњои тиллоша гирифта ба даруни њавлии њабсхона ѓуррондаст. Њалќаша аз гӯшаш канда гирифта, зери
пошна монда майда кардаст. Ман њамон рӯз дар њавлӣ
набудам. Бечора духтаракам хун гириста ба хона гашта
омадаст. Мани сарсахт њамон рӯз дар хона шинам намешуд! ...Ана, сонӣ ба хона даромада ба ман хат навишта
мондасту як шиша сиркара дам кашидаст. Навишта таъин кардаст, ки писаракаша хору зор накунам… Уф-ф... –
Зан бо дарду алам як оњи чуќур кашиду бо рӯймолча
чашмони пуробашро хушк кард. – Шукр мегӯям… Шукр,
кардам. Агар њамин писаракаш намебуд, ѓами вай кайњо
мана дар лањад мехобонд. Ман баъди сари вай барои
њамин бача зинда гаштаам. Як сӯм пул ёбам њам, як пора
мато ёбам њам, ба сандуќ мепартоям. Калон карда, дари
хонеша кушоям, сонӣ беармон мемурам.
– Ғам нахӯред, холаљон, – љавонзан аз рӯи одат лаб
ба таскини ӯ кушод. – Ба одаме, ки ин ќадар умед дорад,
њељ дард асар намекунад. Одамизод умед катӣ зинда.
– Аз дањанакат гардам… – гуфт ӯ гирякунон кандаканда.
– Навбати кӣ? – дари утоқи духтур боз гашту њамшира дар тањи дар истода ба њозирон рӯ овард.
Лаҳзае ҳамаи интизорон ба рӯи якдигарӣ нигариста
савол карданду ҳайрон буданд. Як-ду нафар саросема аз
ҷо бархостанд.
– Навбати ман… Навбати ман… – баъд зани миён181
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соли пурармон саросема аз љояш бархосту худро ба дари
кушода зад.
Ба ман чунин намуд, ки њамшираи шафќат ӯро аз
ќайди андӯњи гароне рањонид.
Ман дар даст рӯзнома шах монда будам. Ҳозирон
бепарво рӯзнома мехонданд, файласуфона мутафаккир
буданд ва ё аз њар хусус бо њам сӯњбат доштанд: яке ќонеъ аз он буд, ки мувофиќи андозаи пояш кафши бањорӣ
ёфтаст, дигаре саргарми ѓайбат буд, сеюмӣ латифа гуфта
сомеонро механдонд… Вале ба гӯши ман дигар сухани
касон намедаромад. Њасрати ин зан маро парешон ва безобита кард. Бечора модар… Аз ду-се тан беѓайрат домангир аст. Не, ман ба кӯтоњбинии ӯ њаргиз намехандам,
фаќат аз соддадилиаш мутаассирам. “Агар дабдабаю
дамдамаи њар кас аз рӯи кораш ё илму њунараш мебуд,
олам гулистон мегашт”, мегӯяд. Дар он маврид… Афсӯс,
ин одамон њасрати ӯро нашуниданд.
Июни соли 1981–87.
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ПИРИЮ ҲАЗОР ИЛЛАТ
Гашти рӯз буд. Тафси ҳаво фуромада, сояҳо хеле дароз гашта буданд. Аз ҷониби кӯҳ насимаке аранг мевазид, вале он ҳам роҳи мумфарши тафсонро лесида гузашта, мисли тафбоди биёбон нафаси касро мегардонд. Бо
вуҷуди ин, дами офтоб гашта буд ва дар роҳи мумфарше,
ки аз ҷониби шаҳр қад-қади роҳи оҳан тӯл кашида, дар
рӯ ба рӯи деҳа онро бурида мегузашт, ҳаракати мошинҳо
меафзуд. Деҳа дар масофаи қариб ду километр аз роҳи
шоссе, дар баландӣ воқеъ афтода буд.
Бобои Худойдод дар хараробаи кӯтак аз тарафи
шаҳр хода меовард. Ходаҳои ғафсу борики бед, ки таротар пӯст канда, дар соя хушконидаанд, ҳоло дар офтоб
ҷило медоду чашмро мебурд. Устои пир аз ин чӯбҳо гаҳвора месохт. Вай чӯби қарағайро барои гаҳвораи кӯдак
ба кор намебурд – “мӯрт аст, сонӣ тез кирм мехӯрад”
мегуфт.
Харароба ба фарози роҳи оҳан рост шуду раҳбон –
ҳамдеҳаи усто, писари дӯсти бачагиаш Зуҳури ба лақаб
Замини сахт – Чӯлӣ қариб дар пеши фуки хар ғавчӯбашро
фуровард. Дар деҳа лақаби Чӯлӣ “Чулӣ-чулӣ” аст. Барои
кушодадилию ширинмақолиаш ӯро чунин лақаб додаанд.
Дар ин деҳа асосан, ҳама лақаб доштанд.
Бобои Худойдод, ки баъзеҳо оддиякак “Усто” мегуфтандаш, одати баҳудаю беҳуда ба касон изҳори хоҳишу талаб надошт, вале ҳоло дилаш аз ягон нохушие хабар дод магар, бетоқатона овоз баланд кард:
– Ҳой, Чӯлибой... гузарам, сонӣ бандӣ, чи мешуд,
ҷиян?! – Ӯ лаҷоми харашро кашида, аробаро боздошту
бо овози баландтар хоҳишашро такрор кард: – Сар те,
гузарам!.. Ҳой, Чӯлӣ!..
– Ассаломалайкум... Тағоӣ, нағзакед? Тинҷед? – Аз
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дур ҳолҷӯӣ кард Чӯлӣ, аммо ғавчӯбро набардошт.
– Ғавчӯбата андаке бардор, гузашта равам, – боз
садо сар дод усто. – Ба гӯшат пилта ҷо кардӣ, Чӯлӣ? Ман
ба ту мегӯям!
Масофаи байни онҳо аз даҳ-понздаҳ қадам беш набуд ва Чӯлӣ суханони пирамардро возеҳ мешунид, вале
ҷавоб намедод.
Раҳбон дасташро дар оби дастшӯяк шуст, сипас
бафурҷа бо рӯмолчааш пок карду баъд пеш омад.
– Дар ришатон садқа, намешавад, – cap ба инкор
гардонду ғурунгос зад Чӯлӣ. Авзоъаш гувоҳи ҳол буд, ки
аз ин чунин хоҳишҳо дилгир аст. Вай пештар омаду маломати радди хоҳиш аз хотири устои пир баровардан
хост магар, бигуфт: – Дӯсти азизи додом, – шумо давлати
ману сарвати манед, тағоӣ!.. – Чи хел дилам мешавад, ки
аробаи шуморо зуд монам, ки гузашта биравед?! Дилам
намешавад!.. – Чеҳрааш пур аз табассуми шодмонӣ ширинмақолӣ мекард Чӯлӣ.
Раҳбон кулоҳашро, ки аз ваҷҳи он хурду калони
деҳа ҳазлу мазоҳаш мекарданд, ба пушти сараш лағҷонда
монду бо табассуми латиф ба рӯи пирамард нигарист ва
аз хаёлаш чи фикре гузашту мӯйлаби мошу биринҷашро
даст молид ва лабханд намуд. Дар дасти чапаш байрақчаи зарди раҳбонӣ ба дастачӯбаш печондагӣ буд. Матои
байрақча кайҳо аз чирку равғанҳо ба дастачӯбаш часпида буд магар, Чӯлӣ ягон бор онро намекушод. Мегуфтанд, ки агар Чӯлӣ ба истиқболи поезд байрақчаашро
боло бардорад, худ аз худ афсун задагӣ барин шах мешаваду мемонад, чунон ки дар ҳамон лаҳза агар гӯшашро
буред ҳам, вай намефаҳмад. Ва дар воқеъ, вай байрақчаашро монанди аскаре, ки дар посбонии фахрӣ истода бошад, шах шуда мебардошту нигоҳашро аз поезд лаҳзае
намеканд. Ин вазъи ӯро баъзан бачаҳои деҳа тӯдакашон
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омада тамошо мекарданду механдиданд. Чӯлӣ барои хандаю дилхушӣ байрақчаро ба ин минвол мебардошт ё аслан тарзи кораш ҳамин тавр буд, касе намедонист. Зотан, шӯхию ҷиддияти ин марди панҷоҳудусоларо тафовут
кардан душвор буд. Аслан, касоне, ки бо гузашти сол ин
гуна сифатҳои ҷавониро гум намекунанд, одамони некиродаанд. Чӯлӣ дар шумори одамони нағз буд, дар деҳа
аз ваҷҳи зарифию ҳазлбозиаш ҳама дӯстдори вай буданд.
Ӯро дар феълу хӯй куллан баръакси падараш мешумурданд.
– Кошкӣ, ин исқотат тезтар ояд... Ҳой, ба ман нигар,
Чӯлӣ, хаёлам, ин поездат ҳоли аз Ҳисор нагузаштааст, ту
ин қадар барвақт раҳи мардумро баста мешинӣ?
Дилтангона ғут-ғут кардани улфати қадимаи падараш ҳоло Чӯлиро бесаришта мекарду ба садои поезд гӯш
ба қимор пирамардро ба сӯҳбат машғул мекард.
– Дилтанг нашавед, тағоӣ, кори дунё аз ду cap ҳеҷ
адо намешудаст. – Чӯлӣ боз пештар омаду пирамардро
ба сухан саргарм кардан хост. – Ҳамин қадар поездҳо қатор-қатор мегузаранд, лекин бори дунёро кашонда адо
намекунанд. – Вай монанди аксари деҳотиён ба ҳамдеҳаи
худ беистиҳола, дар назди мардум бо овози баланд сухан
мегуфт. – Аввалҳо гумон доштам, ки поезд катӣ ҳамин
зайл кашондан гиранд, баъди даҳ-понздаҳ сол санги ин
кӯҳсори Тоҷикистон ҳам намемонад...
– Дараки поездат не, кушой, гузашта равам, – усто
хоҳишашро боз такрор кард. Табъи ӯ мағшуш буд, ба
гӯшаш гап намедаромад.
– Дар ришатон садқа, намешавад, агар шавад, ба
ҷон мекушодаму шуморо интизор намекардам! – Ҷавоби
Чӯлӣ ҳам дигар намешуд. – Охир, дар ришатон мурам,
дилатона фарох доред!
– Э-э, на риши ман монад, на ҳамин кори ту!.. – Бо185
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бои Худойдод дар ғояти дилтангӣ зери лаб ғурунгос заду
даст афшонд.
Чӯлӣ атрофи пирамардро мегашту коғазу қуттича
ва дигар хасрӯбаи ба ду канори роҳ афтодаро бардошта
мебурду дар як ҷо ғун мекард.
Баъд, ин корро ҳам ба анҷом расонду байрақчаашро ба даст гирифта дар посгоҳаш қарор гирифт ва ба
раҳи қатор нигариста, чашмашро раҳ бурд магар, аз як
нуқта чашм наканда мӯйлабашро молидан гирифт.
– Ҳой, Чӯлӣ, ба ту мегӯям, пахта дуздидӣ магар?
Дастат мудом дар мӯйлабат... Ана, ун шайтонароба ба
таги ғавчӯбат гузашту рафт, кӯтаки ман ҳам мегузарад,
қиёмат қоим намешудагист? А?.. Охир, ин кӯтакароба мошин не-ку?!
– Дар ришатон садқа, намешудагӣ кор... Ходаро ба
чанд пул харидед?
– Пулашро нагирифт... Саркори пахтакорон будаст,
як гаҳвора сохта медиҳед гӯён шишт.
– Хуб, агар пулашро мегирифт, чанд сӯм медодед?
Ман ҳам барои вассаҷуфти шифти меҳмонҳона хариданиам. Дар як ҷо дида, ҳавасам рафт, ба усули бобоҳо як
иморат созам, – гуфт Чӯлӣ.
– Сӣ сӯм медодам... Боз ҳам худо медонад.
– Аз ҳамон чӯб чанд гаҳвора месозед?
– Худо медонад... – гуфт усто зери лаб тамасхур карда. Ӯ тоби шунидани чунин суханони содалавҳонаи шахсони аз шуғли дуредгарӣ бехабарро надошт. – Вақте ки
дар шиками очаат будӣ додот занам сета мезоидагӣ барин гӯён мегашт!
– Гапи беҳудара монед, шумо нағз медонед, ки аз ин
чӯб чанд гаҳвора месозед! Биллоҳи аъзам, агар худо надонад ҳам, шумо медонед. Шумо пиракиҳо пухтагӣ,
надониста намехаред.
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– Шаккокӣ накун, ҷиян, то инро мебурӣ, мекафонӣ,
ба об хобонда мемонию қат мекунӣ, қасабаву қаскон метарошӣ, гул меканӣ. Эҳ-ҳе!
– Майдакорӣ гӯед... Дар дили кас шавқи ҳунар набошад, ба ин кори шумо ду рӯз тобу тоқат оварда намешавад, тағо! Илму ҳунар бемеҳру бешавқ намешавад мегӯянд.
– Ҳозир мешавад... Корҳо акс шуд, – гуфт устои пир
абру чин намуда. – Як одамон олимам гӯён гаштаанд...
– Сад гӯед, ки бобоёнамон гуфтаанд, ки илму ҳунар
катӣ деҳқониро фиреб карда намешавад, тағо! Касби
шумо аз даҳан монда бошад ҳам, осон не.
– Хаёлат раҳи мардума баста шиштан катӣ баробар
буд?! – Киноя кард бобои Худойдод. – Поезда дида, санги мазор барин шах шуда истодан осон аст.
– То ман ҳамин байрақамро набардорам, ку, ягон
поездатон гузарад! Ана, – вай ба ду тарафи роҳ, ки мошинҳои боркашу сабукрав, трактору автобус, мотоциклу
ароба қатор истода, мунтазири кушода шудани роҳ буданд, ишора кард, – ҳамааш ба як ишораи ман нигарон,
тағоӣ!.. Як рӯз як шофири вазир аст ё калони дигаре,
надонистам, раҳро кушо, ман мегузарам гӯён расо хархаша кард, нашуд. Қоидаю қонун ба вай дахл надоштааст! Э, зората гуфтам... Хаёлаш барои хӯҷаини вай роҳи
алоҳида бошад, қатори дигарон гаштан намехоҳад.
Бобои Худойдод ба шикояти Чӯлӣ бепарво, аз боби
дигаре сухан оғоз намуд:
– Ба ман нигар, Чӯлӣ, мегӯянд, ки додот амбори
гандумаша ба мита хӯрондаст? Рост аст? – Усто ҳазломез
табассум менамуд.
– Рост мегӯянд, тағоӣ, рост... – Чӯлӣ маломатомез
cap ба тасдиқи гуфтаи усто ҷунбонду пештар омад. Сипас, лаҳзае пешонӣ хориду ба як навъ оҳанги маҳрамона,
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бо овози паст гуфт: – Пирию ҳазор иллат мегӯянд... ба
маслиҳати мо гӯш намекунанд, чи кор кунем?.. Даҳ-дувоздаҳ ҷувол гандумро гирифта, барои рӯзи танг гӯён дар
амборчаашон зер кардаанд. Ҷуволҳо нам кашида пӯсидаст, ғалларо мита нобуд кардаст, – ба ночор иқрор мекард Чӯлӣ. – Агар гап занем, шумо ҳолӣ кӯдакед, ҳолӣ
мӯрча нагазидаст мегӯянд. Э-э, баъзан як гапҳо мезананд,
ки... Мо ба он кас душманӣ доштаам! Одами пир-дия,
азоби каҳтии солҳои ҷанг аз ёдашон намеравад: “Агар
ҳозир ҷанг cap кунанд, дар бадали як-ду моҳ ҳамаат аз
гуруснагӣ варам карда мемуред, дар хонаатон ақаллан ба
як ҳафта мерасидагӣ хӯрокворӣ надоред, мо дар аввали
ҷанги Гирмон як ӯра-ду ӯра ғалла доштем, ба ҳар ҳол,
бист сотихӣ заминамон буд” мегӯянд.
– Э, ба ман гуфт, ки арӯсак аз бахилӣ ба ҷуволҳои
гандум об пошида, нам кашондаст, – мегуфт усто бо овози баланд хандон-хандон, чунон ки дар киштзори бекас
бошанд, бепарво. – Гуфтам, ки Мулло Зуҳур, пир шудаӣ,
ҷӯра, ақлата хӯрдӣ! “Не, – мегӯяд, – ту намедонӣ, инҳо –
зану шӯ ба оши ман ягон чиз андохтанианд...” Хандидам.
– Э, тағоӣ, дар пеши поҳотон мурам, бовар мекунед,
ба шумо дурӯғ, ба худо рост, бачаҳо ош баранд, чумча
катӣ даруни косаро кофта дида, “гир ошата бар, заҳр андохтагӣ барин” гуфтаанд. Занам гуфтаст, ки додоҷон, наход, ки ҳамин тавр гӯед, оши ин косаро дар пеши назаратон ман мехӯрам, шумо аз дег худатон ош кашида хӯред,
аммо он кас “ту заҳрро ба кадом ҷояш андохтаӣ, ман чи
медонам...” гуфтаанд. Занак чашмаш пури об баргашта
омад. Пирию ҳазор иллат будаст, тағоӣ, хоки раҳатон
шавам, ба дил намегирам, шумо ҳам аз гапи пасту баланди он кас наранҷед. Ба додаронам ҳам, ба зану бачаҳо
ҳам ҳар мудом таъкид ба таъкид мегӯям, ки агар додотон
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саг шавад, шумо сагбонӣ кунед, гуфтаанд азизонамон...
– Э, парво накун, Чӯлӣ, додота пул бардор-бардор
дорад... Одамони қадим мегуфтанд, ки пулу мол баъзе
пиракиҳора ба ҳар хел васваса меандозад. Ба сухани ман
бовар кун, зар ҳамаро мебардорад, аммо зара ҳар кас
бардошта наметавонистаст.
– Э, дар ришатон садқа, тағоӣ, шумо ҳам ҳамин гапро мегӯед!.. Ду додарам катӣ аз ҳамин хусус қариб рӯнобин будем. Гумони онҳо ман пулу моли додома соҳиб
шуда, ба онҳо надода, худам хӯрданиам. Бовар мекунед,
ман писари калон бошам ҳам, аз пули додом бехабарам!
Барои зиндагӣ ҳам як сӯм харҷ намекунанд. Гумонам,
пули зиёд ҳам надоранд, – оҳиста эътироз кард Чӯлӣ. –
Додарҳо инҷинер, олимаълумот, мансабдор бошанд ҳам,
бовар намекунанд-е!
– Агар намедонӣ, гап назан, Чӯлӣ, – ба эътироз зуд
сухани ҳамсӯҳбаташро бурид усто. – Пули додота ман
медонам!.. Додот тилло ҳам дорад. Ту чӣ медонӣ?! Бист
сол геологҳо катӣ кӯҳ ба кӯҳ бекора нагаштаст. Ман
шаст сӯм моҳона мегирифтам, вай – шашсад!..
– Ҳурмати ҳамин риши сафедатон, тағоӣ, росташро
мегӯям: ман аз пули додом хабар надорам. Ба ман пулашон даркор нест. Халқ додаронама ба шӯр андохта, моро
аз якдигар ҷудо карданианд...
Бобои Худойдод хандид.
– Э, мон-е!.. Додарони ту кӯдакони беақланд-чӣ?!
Давлаташон ба худашон мерасад. Барои ҳамин додот ғами туро мехӯрад.
– Э, дар ҷонатон, охир, ман аз ҳаво гирифта гап намезанам. Бовар кунед... Ду бародар чунон зиқам карданд,
чунон ғам доданд... ки ҳеҷ напурсед, амак! Акнун камкам гап чию кор чи пай бурдаанд.
– Ба ман нигар, Чӯлӣ, агар додот пулу давлаташа дар
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ягон кунҷу камар гӯр карда бошад, мабодо, ки дар замин
монда равад, кори нохуш мешавад. Ту бепарво нагард,
дили додота ёбу ҷои пулашро дониста гир. Ё васиятнома
навишта, дар сандуқ монда бошад? Хабар надорӣ? Оҳиста пурсуков кун, одами пир, мабодо ки худо накунад...
– Э, ман безорам! Монед, бародаронам пурсанду ба
ҳамонҳо гӯянд. Ҳамин гапатонро ба додаронам гӯед, ҳамонҳо пурсанд, амак. Ба ман ҳеҷ чизи додан даркор нест.
Ин лаҳза аз пахтазори болодасти роҳ велосипедашро ба ятак гирифта писари Чӯлӣ – Ғайратҷон пайдо шуд.
Азбаски роҳи оҳан ҳам, шоссе ҳам аз пастхамӣ мегузашт, Чулию Бобои Худойдод ӯро аз дур дида натавониста монданд.
Ҳоло Чӯлӣ авзоъи писарашро мушоҳада карду
чашм аз вай наканда наздик расиданашро мунтазир истод.
– Тинҷӣ бошад? – гуфт вай, ки ғаразаш аз ин савол
хавотирашро аз авзоъи писар ифода кардан буд.
– Авзоъи бачет парешон барин... – гуфт устои пир
ҳам чашмони хираашро ба сӯи вай дӯхта.
– Ҳа, чӣ гап, Ғайратҷон? – Чӯлӣ бетоқатона ба ҷониби писар се-чор қадам рафту наздик расидани ӯро мунтазир нагашта савол кард.
– Бобом... бобома... тобашон не... A-а... шумора мепурсанд... Тозед... Тез оянд гуфтанд очаам... – Ғайратҷон
суханонашро пора-пора баён кард. Вай номунтазам нафас мегирифт, аз сару рӯяш қатраҳои арақ ҷӯяк кашида
ба поён ҷорӣ буд.
– И-и... – гуфт Чӯлӣ мушаввашхотир абру чин карда. Баъд, гӯё худ ба худ баёнот медода бошад, овоз бароварда гуфт: – Вақти мурданашонро ёфтаанд... Духтур
омад? – Ӯ якбора ба писар рӯ оварда пурсиду баъди ҷавоби инкор гирифта гуфт: – Духтура намехоҳанд... Лекин
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ҷеғ задан даркор буд.
– “Агар духтур ҷеғ занӣ, ман аз ту розӣ не”, гуфтанд
ба очаам, – гуфт Ғайратҷон оҳиста, то ки ин розро каси
бегона нашунавад, ба атроф хавотиромез чашм давонда.
– Ман ин постгоҳро ба кӣ партофта меравам?! Охир,
ман дарбони ягон идораи бекора не, ин ҷо чорраҳа!.. Ба
ҳар ду амакат хабар додед? А?
– Не, бобом шуморо мепурсанд... Фақат “Чӯлӣ, Чӯлӣ...” гӯён хобанд. Ҳамаашон гуфтанд, ки дар ҷои шумо
ман истам, зудтар равед.
– Э, пости туро гург мехӯрад-чӣ?! Бидав тезтар!.. –
Гуфт бобои Худойдод, ки то ин дам парешонхотир гоҳ ба
рӯи яке, гоҳ ба даҳани дигаре нигариста меистод. – Бечора ба ду даҳан васият зор, ба роҳат чашмаш нигарон
бошаду... Одами пир... Аҷал катӣ шӯхӣ карда мешавад?!
– Поста чи хел партофта равам?.. Сабил... имрӯз...
– Ҳой, Чӯлӣ, танат сиҳат. аст ё не?! Э, тура ба оши
худоӣ ояд гӯён, хабар нафиристодаанд... Гапа мефаҳмӣ,
падарат дар дами марг аст?.. Э, ту одамӣ ё..?
– Э, шумо чиро медонед, тағоӣ?! Ҳозир... агар як соат набошам, дар ин чорраҳа чӣ ҳодиса мешавад, медонед? А, медонед?.. Надониста гап назанед, тағоӣ!
– Э, дунё кунфаякун намешудагист, бидав!.. Охир,
бача меистад-ку!
Ин лаҳза поезди боркаш гулдурросзанон ба чорраҳа
наздик расиду сухани бобои Худойдод дар даҳанаш
монд. Чӯлӣ тозон ба назди кулбаи раҳбониаш рафту байрақашро бардошта дар канори раҳ шах шуд.
Поезде, ки ҳама ба роҳаш гӯш ба қимор интизор буданд, замину замонро ларзонда, бо тарақу туруқаш муҳитро пур карда гузашт.
Баъди поезд гузаштан дақиқае аз миён гузашта-нагузашта ғавчӯби ду тарафи роҳ баробар боло шуд ва аз
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ҳар ду самт мошинҳо ба ҳаракат даромаданд.
Бобои Худойдод бо аробааш аз раҳи оҳан гузашту
дар ру ба рӯи кулбаи раҳбон таваққуф кард. Баъд чолок
аз ароба фуромаду арғамчини харро ба симчӯби сари роҳ
баст ва саросема ба назди Чӯлӣ рафт.
– Чӯлӣ... Дар ин ҷо ана, писаракат биистад ё агар не
гӯй, ман ҳам ҳамроҳаш меистам, ту тез рав!.. Зуд бош,
додар, тори чашми бемор канда шуд.
– Намешавад, тағоӣ... – гуфт Чӯлӣ дар қайди андеша
зери лаб базӯр овоз бароварда. Баъд ба писараш рӯ
оварду пурсид: – Ба амакҳоят хабар нафиристоданд?
– Намедонам, – гуфт Ғайратҷон китф боло кашида.
– Додо, тезтар равед...
– Писарам, велосипедатро савор шаву зуд ба хонаи
амаки калониат рав. Бигӯй, ки тоби бобом гурехт... тез
равед... Ҳа, боз гӯй, ки додом дар постгоҳ, роҳро монда
рафта наметавонистаанд. Агар дар хонааш набошад, ба
янгаат гӯй, зуд ба корхонааш тилфон карда, ин хабарро
гӯяд... Сонӣ, ба хонаи амаки хурдиат раву ба онҳо ҳам ин
хабарро расон, тезтар биёянд, фаҳмидӣ?.. Эҳтиёт шав,
канори роҳ катӣ велосипед ҳай кун.
– Ман дар ҷоятон меистам, додо, шумо равед, –
гуфт Ғайратҷон ба илтиҷо ба чашмони падар нигариста.
– Э, ин додот аз хук ҳам бадтар будасту мо намедонистаем! – гуфт ғазаболуд бобои Худойдод.
– Зудтар рав, Ғайратҷон... Ту дар ин ҷо монда наметавонӣ... Як поезди дигар ҳаст, ҳамон гузарад, сонӣ...
Ғайратҷон дили нохоҳам велосипедашро савор шуду тез-тез пойзанон ба ҷониби шаҳр рафт.
Чӯлӣ лаҳзае сартаранг аз ҳодиса истоду баъд ба рӯи
устои дар изтироб ба вай нигарон нигариста оҳе кашид.
– Парво накунед, амак, додом ҳолӣ бақувватанд...
– Ҷону ҷигари ҳукумат бошӣ ҳам, одамгариро аз даст
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надеҳ, бача, охираш пушаймон мешавӣ, – гуфт устои пир
бо овози ларзон дар ғояти андӯҳ. – Додота дигар намеёбӣ, ба як калима суханаш зор мешавӣ... Э, афсӯс, афсӯс.
– Э, тағоӣ, тағоӣ... Ман чи гӯям ба шумо... Гап задан
осон аст... Мегӯянд-ку, дуди ҳар хонаро муриаш медонад.
– Э, ин не, он не, агар росташро гӯям, одамгарӣ надоштаӣ, ҷиян! – Ҳоло ғазаби усто ҷӯшида, ба Чӯлӣ хар чи
суханони тундтару ҷонгудозтар гуфтан мехост. Мӯйсафед бо авзоъи гирифта пушт ба девор такя дода, сари ду
зону нишасту ҷангангезӣ оғоз кард. – Афту башараи ту
одамсуроб будаст, ман намедонистам. Худо накунад,
агар додот ба дидори ту нарасида аз дунё гузарад, ҳамин
чашми рӯз кӯрам кунад, ки дигар ба рӯят наменигарам!
Э, фарзанд агар ту барин бошад, таҳи хок буданаш авлое!
– Ин қадар оташин нашавед, тағоӣ. Дар ин ҷо як гап
ҳаст... Акнун сири оила гӯён ба шумо нагуфтам. Хаёлам,
додаронам ба сарвақти додом раванд...
– Ҳой, Чӯлӣ, ҳозир вақти ҳамин гапҳо аст чӣ?! Додарам равад, хоҳарам равад гӯён, ба якдигар таассуб карданат аҳмақӣ аст!
– Э, шумо намедонед...
– Э, садқаи гап шавӣ, ту ноҷинс! – Бобои Худойдод
дигар тоқат карда натавонисту аз ҷо бархост. Вай қафои
яктаҳашро афшонда-афшонда, ба сӯи аробааш мерафту
Чӯлиро лаънат мекард, нафрин мегуфт.
– Сабр кунед, тағоӣ... истед... ман ба шумо фаҳмонам...
– Гум шаве, кӯрнамак! Дигар рӯи ту мурдора набинам.
Усто ба аробааш савор шуд, ба илтиҷои Чӯлӣ эътиное накарда харашро сахт-сахт халачӯб заду ба роҳ баромад.
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Чӯлӣ ҳайрону музтар аз қафои устои пир нигариста
монд.
– Э, тавба кардам... – гуфт вай гиребонашро дошта
худ ба худ. – Ба ин пиракӣ чи хел фаҳмонам... Охир, аз
барои чор-панҷ сӯм пули додом ду додарам маро чашми
дидан надоранд. Агар ҳозир ба сарвақти додом раваму
мӯйсафед дороиашро ба ман супорад... сонӣ як умр рӯзам
сиёҳ мешавад!.. Ба ростӣ, агар буду нобуди худро ба болои пули додом монда, ба онҳо гӯям, ки инро тақсим карда бигиред, аз дусар боз мегӯянд, ки ин кам аст, ту нисфи
зиёдашро пинҳон кардӣ! Валлоҳи аъзам, ки айнан ҳамин
суханро мешунавам! Байнамон ҷудоӣ меафтад... Амаки
Худойдод ин тарафашро намедонанду гап мезананд...
Хаёлам, додаронам ба сарвақти додом раванду аз ман домангир нашаванд. Агар нараванд, ҳам, хайр... Монад,
дар таҳи хок ё мағзи девор монад ҳамон пулҳо...
Солҳои 1982–87.
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МОДАРИ РАНҶБАРИ МАН
Дар навбат истодаему ба тадриљ пеш меравем. Имтиёзмандон, дар силки онњо шахсоне, ки ягон хел шањодатномаи сурх, сабз ё кабуд доранд ва баъзан занњои
кўдакдор, эътирози њозиронро ба шаттоњї инкор карда,
харид мекунанду ќатори мо бетоќатанд, дилтангона пой
мекўбанд.
Оќибат, аз њамсафарони мо, як нафар марди миёнсоли лоѓар, ки дар даст портфели фарсудае дошт, бетоќатона шўрид:
– Њой, бародарон, ин чї гап?! – вай ба пештахта
наздик рафта, баробар – њам ба рўйи фурўшандањо ва
њам ба чашми харидорони имтиёзманд нигариста, хитоб
дошт: – Шумо паси њам омада бигиреду мо – ин ќадар
одам дањонамонро кушода биистем?.. Охир, набошад, як
нафар аз навбатдорон бигирад, як нафар аз шумоён…
– Њой, муаллим… дањаната пўш! – аз байни имтиёзмандоне, ки дар пеш ѓун омада буданд, як тан марди ѓўлаи чашмкалон сафедии чашмонашро намуда, бо ваљоњати тунд шўриду бо ангуштони бодиринг барин ѓафсу
кўтоњаш ба девор ишора намуд. – Ана, ин ќонуни Њукумат, бихон!.. Чашм дорї?! – марди солдида бетакаллуф
ба марди ба тахмин 60–65-сола “ту-ту” гўён хитоб дошт.
– Агар чашмат нагузарад, айнакатро бигиру ба
чашмат мон… – гуфт дигаре ба таќвияти суханони љанговари аввалї. Баъд имтиёзмандони дигар њам муттафиќона ба он мард њамла оварданд.
– Ваќте ки ман дар љанг хун мерехтам, ту пуштата
ба сандалии гарм зада, мехобидї! – Як тан марди навчаи
гардандароз ин суханонро гуфта, вањ-вањкунон хандид,
вале таъсири суханашро ба атрофиён равшан эњсос
накард магар, баъд тааљљубомез, балки норозиёна ба
рўйи атрофиёни худ нигарист. Нигоњи ў гуфтанї буд:
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“Шумо – кулўхњои карахт, агар ба маънии лутфи борик
пай набаред, гуноњи ман чист?!”
– Ман?.. Ман дар сандалии гарм хоб мекардам?.. Эњ,
ба шумо чї гўям… – марди портфелдор озурдахотир даст
афшонд, сонї аз бањри ду кило гўшт гузашт магар, аз дари магазин берун шуд.
Вай ончунон дарднок ва озурдахотир сухан кард, ки
“ман?” гуфтани ў хеле муддат дар гўши ман љарангос
зада, гўё дам ба дам акси садо медоду њамвора беќарорам
мекард. Ман чунон ќиёс гирифтам, ки дар тањи ин саволи
вай аз азоби љанг, аз фољиаи марг њам дањшатангез саргузаште нињон аст…
Ва ногањон барќ барин ба лавњи хотирам зад, ки ду
нафар муаллимони љавон солњои љанг дар дењаи мо чї
гуна аз гуруснагї мегиристанду зорињо доштанд, ки
онњоро зудтар ба љанг фиристанд.
…Ману модарам ба умеди модаговамон монда будем. Модарам њар шаб дари оѓилро ќуфл мекарданд.
Њазл не, он солњо дар дењаи мо њамагї чор модагов монда буд. Ба ѓайр аз ин, мебояд ба эътибор гирифт, ки он
солњо як модагови дўшо барои хонавода аз ду марди коргар бештар манфиатбахш будаст. Мегуфтанд, ки зане хабари њалоки шавњарашро, чандон насўхтааст, чунон ки
аз мурдани модаговаш.
Хонаи мо дар ќафои њавлии мактаб воќеъ афтода
буд. Пеш аз љанг падарам дар ин мактаб мудир буданд.
Ман тафсилоти солњои аввали љангро ёд надорам, зеро
дар он айём хурдсол будам. Албатта, саргузаштњои аламноки доири он солњоро шунидаам, вале чунон ки мегўянд, шунидан кай бувад монанди дидан?
Имрўз ба ќиёс тахмин мезанам, ки бањори соли чилу
чорум будаст. Дар дењаи мо ѓалла ёфтан аз њар мушкиле
мушкилтар буд. Њар субњу шом ба тањи дарвозаи мо ду
нафар муаллими љавон меомаданду модарам як косагї
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шир медоданд, онњо бењол, харсангњои тањи деворро курсї карда менишастанду косаи ширро ошомида, баргашта
мерафтанд. Аксар њангом медидам, ки онњо бо модарам
сухан мекарданду њунг-њунг мегиристанд.
Сонитар, баъди аќламро шинохтан, боре аз модар
пурсидам, ки он љавонон чаро ин ќадар мегиристанд?
– Аз азоби гушнагї мегиристанд, бачаам, – гуфтанд
он кас худ ба худ сар љунбонда, машѓули риштаю сўзан
ва дарбењи либосе. – Онњоро аз шањр ба љойи муаллимони ба љанг рафтагї фиристода буданд. “Моњонаамонро
оварда дињанд, пулатонро мегиред, ба мо њар пагоњї як
косагї шир дињед, холаљон”, гуфтанду рад карда натавонистам. Як моњ гузашт, дараки моњона не, ду моњ гузашт,
нест, ки нест. Баъд ба Шўро (он замонњо идораи љамоаро
дар дењаи мо “Идораи шўро” мегуфтанд) супориш
кардаанд, ки хўроки онњоро таъмин кунанд, аммо
анборњо холї, муш бозї карда мегашт, ѓалларо аз куљо
гиранд? Колхоз то охирин пиёзашро ба давлат медод. Ду
наврасаки шўр гушна, пагоњї як косагї шир медињам,
бегоњї – як косагї. Зор-зор гириста, тавалло мекунанд,
ки онњоро ба љанг фиристонанд, аммо намефиристоданд.
Хайрият, оќибат чї карданду чї монданду аризаашон
инобат гаштааст, як рўз шодон омаданду гуфтанд, ки пагоњ ба љанг мераванд. Хурсанд шудам, ки бечорањо аз
азоб халос мешаванд. “Агар зиндаю саломат баргардем,
мебиёем, некии шуморо агар фаромўш кунем, кўр мешавем”, гуфта рафта буданд. Ман гуфтам, ки саломат боз
оед, бас аст, ба њар чї додам, як не, сад бор розиам… Аз
афти кор, бечорањо дар љанг шањид шуданд-дия, њеч дарак нашуд, – гуфтанд модарам дардолуд оњ кашида.
…Аз дили ман мегузашт, ки аљаб не, ин шахси портфелдор, ки навбаташро партофту рафт, якеи њамон ду
тан муаллимони уќубаткашида бошад, балки боз ўро аз
љанг гардондагистанду вай ба ягон љойи монанди шањрњо
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каму беш нондор афтода аз гушнагї љон ба саломат бурдагист. Имрўз аксар бовар намекунанд, ки бист сотих замини рўйидарича иборат аз њафт-њашт љон оиларо як соли расо чї гуна мехўрондааст!.. Дигар як пул даромад надоштанд, хоњї як кас дар колхоз кор кунад, хоњї се-чор
кас!..
Уќубате, ки зимистони њамон сол ба сари хонадони
мо омад, маро дар ёд аст. Азбаски то ба љанг рафтан додои ман дар шањр кор мекардаст, мо замини рўйидарича
надоштем. Фаќат як гову гўсола доштем. Аввали зимистон гўсолаи модговамонро ба колхоз супорида, дар ивази он аз анбор андаке сабзию шалѓам ва ѓўлинг гирифтем. Модарам гуфт, ки аз љаву гандум ному нишон
нест… Њамон сол зимистон шадид омад, ман азбаски либоси дуруст ва пойпўш надоштам, ќариб њеч берун намебаромадам. Бачањои дигар њам дар берун наменамуданд.
Он зимистон мо њезум надоштем, аммо модарам зуд њисоби онро ёфт. Дар як канори њавлї зинхонае доштем, ки
аз айвони дарози як тарафаш кушода иборат буд. Пеш аз
љанг мардум харакию аспакї равуо доштаанд ва агар аз
дуру наздик мењмонњо оянд, аспу харашонро дар он зинхона ќатор баста, дар охурњо хасбеда меандохтаанд.
Ману модарам як рўзи сармої, ки хаёлам нурњои
офтоби бачакушак алмос барин бадани касро мебурид,
танамонро бо кўњнакола печондем. Модарам тањи як
љуволи кўњнаи пашминро аз миёнљо ва ду канораш бурида ба ман дод – пўшидам, чакмани беостин шуд, миёнамро бо як пора арѓамчин бастам, ба пой ва соќам њам
латта печондам. Сипас, њар ду як гўшаи боми зинхонаро
кушода, хокашро поён андохтему се-чор болор ва ходањои онро гирифтем ва ба хона дароварда, аз нўгаш
пеш-пеш шикаста, сўхтан гирифтем.
Мол њам, одам њам айёми ќањтию гуруснагї тоќати
сармо надоштаст. Он њама барфбозии бачањо бар асари
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серї будаст, намедонистаем. Њамон зимистон чї ќадар
одамонро гуруснагию сармо аз пой афтонд, намедонистам, зеро мардум кам аз хона мебаромаданд, аз њоли якдигар њам камтар огоњї доштанд.
Модарам љувол – чакмани маро аз болои камзўлаш
пўшида, пагоњї аз хона берун мерафту ќариби бегоњї як
љувол хошоку реша гирифта меомад. Дар ёбонњо ва боѓу
киштзорон хас њам намонда буд, аммо модарам хошокро
аз даруни чордевори иморатњои бекасмонда, пору перор
фурў афтодагї мегирифтаст. Азбаски ба он харобањо мол
надаромадаст, алафи хушкида муддате ба дарди мо марњам шуд. Модарам он хошокро майда кўфта, оби гарм
пошида дар бухори гарм нигоњ медошту намак пошида,
ба модгов медод. ба ѓайр аз ин, таш1 катї лаби љўю марзањои заранг барин яхбастаро кофта, решаи юнучќа, шатра ва ќоќу меовард, ки онро худамон мехўрдем.
Шалѓам ба дилам зада буд, дигар ба сўяш нигариста наметавонистам, аммо модарам мегуфт, ки шукр кун,
ин њам адо шавад, чї мекунем, намедонам. Мо рўз
мешумурдему бањорро интизорї мекашидем, сабза рўяд,
сонї намемурдем, мегуфтем, аммо ин гумон ѓалат будаст.
Сонитар мардуми дења ба кўњсор рафта, ба кофта
овардани решаи татрону мисковак ном алаф шурўъ
карданд ва модари ман њам ба онњо њамроњ шуд. Ёдам
меояд, шоху барги он гиёњњо андаке ба шоху барги бурсу
арча шабењ буда, вале нарм, решааш равѓандор буд.
Одам онро ба азоб мехўрд, аммо мол кафки дањонашро
шоронда, ба иштињо мехоид.
Барфи ѓафсу замини яхи кўњро кофта, решаи татрону мисковакро кандан кори њар кас набуд, фaќат
мардону љавонон ва баъзе занњои ночор монда ба ин кор
даст мезаданд. Баъди он ки ду тан наврасон дар кўњ дар
1
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бўрон монда, пуштвораи мисковак дар пушт њалок шуданд, модарам фaќат рўзњои офтобии зимистон азми кўњсор мекард. Равуо ба кўњ њамагї ду-се соата роњ бошад
њам, аз бемадорї бечора модарам онро дар як рўз мегузашт.
Модарам мегуфт, ки агар говамон аз гуруснагї бача напартояд, баъди якуним моњ, охири њут ё аввали њамал мезояду бо ширу равѓани худ моро аз чанголи гуруснагї халос мекунад. Ман аз хусуси он ки модговамон
гўсолаи нарина мезояд ё модина, чї гуна фаллаи онро
маза карда хўрданамон, ширу саршири он, равѓани маскааш – њар рўз чандин маротиба модарамро пурсида
безор мекардам. Њар бор модарам ба гов хўрок доданї
равад, ба эътирозаш эътибор накарда, аз пасаш ба сўйи
оѓил медавидам.
– Ку, як бор дурусттар бубин, балки пистон фуровардагист? – зорї мекардам ўро. – Агар наздик расад, ба
дорахош шир меояд гуфтї-ку!
Модарам пистони говро даст зада медиду маъюc
сар мељунбонд.
– Њолї дур… – Ва оње мекашид, ки дили мани шашсола ларзон мегашт. Баъд худро ба даст мегирифту барои
таскини ман мегуфт: – Баъзан аз гуруснагї пистон нафуроварда мезояд.
Ёдам меояд, ки аввалњо ман агар гурусна монам, ба
модарам “нон те, нон ёфта те” гўён хархаша доштам,
агар ягон пора заѓораи пинњон кардагиаш набошад, соатњои дароз “њунг-њунг” гиря мекардам. Баъд калонтар
шудаму аќлам даромада будаст магар, “нон ёфта те” гўён
гиря намекардам. Дурусти гап ин, ки ман он зимистон
рўйи нонро надида, таъмашро начашида, њаваси онро
фаромўш карду будам. Пўсти гўсфанду гўсолаи парерсолинаро њам тар карда, хўрдем…
Рўзе ман бењол, дар кунљи сандалї хобида “чї хўрам?”
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мегуфтам, модарам дар љавоб ѓўра-ѓўра ашк мерехту
хомўш мегирист. Баъд вай сару танашро пўшиду рафт. Ў
дењаро дар ба дар гаштаст, аз онњое, ки будамандтаранд,
ягон ним пиёла равѓан ё як пиёла орди љав ё арзан ќарз
пурсидаст, аммо пайдо накардаст. Баъд рањорањ аз
даруни чордеворњо алафи наврезро чида омаду онро
кўфта, бо як мушт орди тањи сурфа омехта, дар дег таф
дод ва њар ду хўрдем.
Як пагоњии пурбарф модарам аз хона модговро хабаргирї баромаду баъди лањзае хурсанд аз дар даромад.
Дар дасташ як зоѓча патаррос мезад.
Дар пешгоњи оѓили мо хоначае буд, ки онро кањхона мегуфтем. Дари он ба оѓил кушода мешуд, ба берун як
равзани хурде дошту бас. Дар сармои зимистон ду зоѓча
ба умеди дона аз он равзан ба кањхонаи торик даромадаст. Азбаски модарам ба оѓил даромада дари онро аз
паси худ напўшида будаст, якеи зоѓчањоро доштасту дигараш парида бадар рафтаст.
Сараввал азми ман ин буд, ки зоѓчаро ром мекунам,
ба ин ният болњояшро бурида кўтоњ кардам. Модарам
њам ба ин нияти ман розї буд. Аммо рўзи дигар гуруснагї маро маљбур кард ё иштиёќи гўштхўрї, ба модарам
гуфтам, ки онро кушта мехўрем. Модарам як бор ба рўйи
ман нигаристу хомўш андешида монд. Баъди лањзае ў
гуфт:
– Надонам, зоѓча њалол бошад ё њаром… Бењуда
куштани љонвар гуноњ аст. Ман як бор аз муллоамакат
пурсам.
– Тезтар рафта пурс, – беќарорї кардам ман.
Яке аз амакњои падарам муллоимоми дења буданд,
ки њавлиашон аз хавлии мо дар масофаи як санги фалахмон поёнтар, дар канори сой буд. Пор ман ба касалии
сахт печида ќариб ду моњ бистарї будам, модарам он
касро хабар карду омада, дар сари болини ман чорзону
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зада нишастанд ва чашмонашон нимпўш тасбењашонро
шиќ-шиќ гардонда, ќариб ним соат тиловат карданду
“иншоаллоњ, дуруст шуда меравї” гўён бархостанд. Модарам ба он кас як шиша равѓани маскаи доѓкардагї дод.
Мо барои зимистон се шиша равѓан доштем. Дањанашро
руст карда, ба гардани шишањо банд баста, дар мехи баланди девор овехта монда будем. Аз банди шиша гирифта рафтани он кас њанўз дар пеши назарам.
Минбаъд њамин ки барф ѓафстар бориду заминро
сахт пўшонд, ман ба кањхона даромадани зоѓчаю гунљишконро интизор, баъзан дар ягон кунљаки оѓил наљунбида, менишастам ва ё дар хона нишинам њам, њар замон
кањхонаро хабар мегирифтам.
Сармо мехурўшид, барф меборид, аммо барфи ѓафсе, ки замину замонро ду-се рўзе яксон пўшаду мурѓакон
дона ёфта натавонанд, намеборид. Тарафи офтобрўяи талу теппањо ва љўю пуштањо зуд аз барф холї мешуданд.
Модарам мегуфт, ки Худо њисоби корашро дуруст медонад, ба њамин усул мурѓаконро аз њалокат наљот мебахшад. Ў мегуфт, ки Худо ба замину замон, гиёњу дарахт,
њайвони вањшию хонагї, паррандаю чарранда иноят мекунад, марњаматашро дареѓ намедорад, фаќат бандагонашро фаромўш кардагї барин ё онњо гуноње содир карда, ќањри ўро овардаанду аз назараш батамом афтодаанд…
Баробари наздик расидани бањор њоли мардум бадтар мешуд – алафи сабзи дар паноњгоњњо рўйидаро хўрда,
аз чї бошад, ки бисёр касон аз по меафтоданд.
Дар њамин айём аз шањр момоям, яъне модари модарам омаданд. Он кас аз модарам дида зеботар метофтанд. Баландќомат, сафедрўй, шањлочашм, рўяшон пуртароват. Пиразан ду кило барин орди љавро аз тањи курта ба миёнашон баста (он солњо дар роњ барои ду-се кило
љав ё арзан рањзанон одамонро кушта буданд), гоњ
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савори мошин, гоњ аробасавор ва баъзан пиёда, асозанон
омадаанд. Аз рўйи гуфташон момоям мактуби модарамро гирифта, бетоќат шудаанд.
– Хати ќадимаамон катї њама гуфтанињоямро навишта фиристонам, ту онро хонда наметавонї. Одами
хат мехондагию менавиштагї њам кам монд. Аз љанг љавонњои бечора хат менависанд, падару модарњо ба чойхонаи гузар баромада, пойида мешинанд, ки кай ягонта лотинихон ё урусихон пайдо мешавад. Бачањои мактабхон
њарфро ба њарф љанг андохтан, катї хонда маънї бароварда наметавонанд. Мо баринњо фаќат ба њарфи арабї мехонанду менависанд… Хату ќалами халќ њам дўлоб
шуда рафт…
Аслан, момоям њамчун намояндаи табаќаи болои
шањр ба љавони дењотї шавњар кардани модарамро намехостаанд, аммо падарам баъди тањсили илм дар шањр кор
карда, ба чї вазифае расидаанду бо модарам њамдил
гашта будаанд.
Дења ба момоям њеч маъќул нашуд. Бегоњирўзї аз
хона берун баромада, ба чор сў ѓамангез ва дилгир нигариста гуфтанд:
– Њамин љойњоро њам љой гуфта одамон зиндагї мекунанд-е!.. Хайр, ин одамон беилољанд, Худо ба инњо
сангистонро муносиб донистаст, – мегуфтанд он кас занњои дар сар деги мис аз чашма обкашонро ишора карда,
– аммо ба ту чї азоб буд?! Ношукриат гузашта будаст,
духтарам… – Аз сўзи дил фиѓони момоям мебаромад.
Модарам алафи аз чордеворњо чидагиашро андаке
орд пошида таф доду аз он сето нони дегї пухт. Ба ѓайр
аз ин, момоям ду дона заѓораи арзанї њам оварда буданд.
Аз он модарам ба ман як лахт шикаста дод, чунон болаззат буд, ки то ба имрўз таъми онро фаромўш карда наметавонам.
Шаб хоби ман бурд, аммо момояму модарам гап ме203
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заданду гап мезаданд, суханашон њеч тамом намешуд.
Эзоњи ќариб тамоми воќеоти айёми охир ба сари хешу
таборонамон омадаро, баъзеро бори аввал, баъзеро такроран он шаб ман аз забони онњо шунидам. Аксари он
гуфтањоро ман кайњо фаромўш кардам, аммо як тика
гуфтугўе, ки аз бобати пулу ашё буд, аз чї бошад, ки њеч
аз ёдам намеравад.
– Ањволи мо њам вазнин. Ба њар њол, ду писараш дар
љанг гўён картушка катї нон медињанду њамон катї рўзамон як бало карда мегузарад, – гуфтанд момоям дар омади сухан.
– Аз чизу чораи ба пул мерафтагиат чињо монд? –
оњиста, дар омади сухан пурсид модарам. – Як чиз-ним
чиз будагист-а?
Љавоби момоям, агар сањв накунам, таќрибан ба ин
минвол буд:
– Хокам мондагеш не!.. Худат хабардор будї, баъди
сари падарат аз њар кунљу камар меросхўру даъвогар сар
бароварда, њубдур1 мана сил карданд-ку!.. Баъди як-ду
соли сари он кас чї миќдор аз пайи мо афтоданд, чї
ќадар кофтанд, чї ќадар пойиданд, э-э-э… – даст афшонданд момоям. – Палонљњо “ин зани хурдї, њар чизе, ки
буд, дар дасти њамин аст”, гўён ба њар бало маро пешрав
карда, худашон молу манолашонро як мўй намонда, руст
карданд. Асбоби хонаро акаат ба шаробхўрию хулусбозї
дода шуда, саранљом кард…
Аз ин хусус момоям он чунон суханро майдабофї
карда, тўл доданд, ки охири гуфтугузорро шунида натавонистам – хобам бурдаст.
Рўзи дигар момоям ба њазор навъ далелу санад ба
ташвиќи модарам шурўъ карданд, то ў модговро фурўшаду маро гирифта ба шањр кўчида равад.
1
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– Кўчидан осон аст магар, оча?! – мегуфт модарам
бо дард оњ кашида. – Дегу табаќ дорам, гилему палос дорам, кўрпаю болишт… Охир, ин чизу чора худаш ѓелида
то шањр намеравад.
– Як бало карда то ба Љўш расед, бас. Аз Љўш то
шањр мошин мешавад. Њар рўз наравад њам, дар ду-се рўз
мерафтаст. Дар Љўш њавлии ана, вай, падархондат – Усто
Рўзибой дар сари роњ аст. Аз дењаатон њар њафта ба бозори Љўш мардум мераванд. Як чиз-ним чизи заруратро
бо онњо дода, фиристону модговатро ятак гирифта, писарат кати ба Љўш рав. Дар бозори Љўш модговатро фурўшу ба мошин савор шавед. Як мошини сафеди амрикої омада мерафтаст…
Момоям се рўз дар хонаи мо истоданду сањарї рўзи
бозор пиёда ба роњ афтоданд. Модарам он касро то дашти Бањорикор – ќариб ду-се километр бурда, ба як мўйсафеди харакї њамроњ карда омад.
Баъди рафтани момоям модарам ба љунбуљўл афтод. Дегу карсону гуппї, табару теша, досу таш барин асбобњои ба шањр намебурдагиро пешопеш ба сандуќњои
холї андохта ќулф зад. Сонитар як бўѓча кўрпаю болиш
ва дар як љомадон косаю табаќ, дегча ва дигар муњиммоти хоса зарурии зиндагиро бо рањгузарони савора ба
Љўш, ба хонаи Усто Рўзибой фиристод.
Оќибат як сањарї мо дару дарчањои хонаамонро
ќулф задему калидашро ба дасти амакам (њавлиашон девор дар миён буд) супорида, ба роњ афтодем. Модарам
пешопеш модговро ятак гирифта, ман аз ќафо чўби говронї ба даст равона гаштему њамсояњо ба гусели мо аз
хонањояшон баромада, як-ду сухани тасаллибахши амонбош мегуфтанд.
Аз рўйи вазъи табиат, њоло тахмин мегирам, ки
охирњои моњи феврал ё аввалњои моњи март мо дењаро
тарк кардаем. Замин монанди пўсти гови ало – љое барфи
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сафеду љое замини сиёњ, њаво сард, дар паноњгоњњои
офтобрўя сабза неш зада буд. Дар дења аз миёни вайронањо мардум бемалол барои хўрдан љаѓљаѓу ќоќую шилха
ва дигар хел алафњоро мечиданд. Њар нафас аён буд, ки
дар ким-куљои ин дунёи васеъ љанг давом дорад.
Он солњои беамон маро накушт, ба ќавли модарам,
шањр моро аз марг наљот дод, набошад, ба љавзо нарасида, ман нобуд мешудаам. Инро бинед, ки замин њам, мол
њам дар дења бошаду аз дасти гуруснагї ба шањр гурехта
наљот љўї!... Баъд мегўянд, ки замин – модар аст, пўлапўла… Модар бошад њам, замине, ки халќ онро њаќќи
киштукор кардан надошт, модарандар барин буд –
бепарво, бешафќат…
Ба аќидаи ман, аслан, мо аз дасти берањми гушнагї
пурра љон ба саломат набурдем. Ќањтї хеле умри моро
кост, маъюбу дардманд кард, аммо барои ин мо њуљљат
надорем... Агар ин тавр намебуд, модари ранљбари ман
ба рўзњои серї расида-норасида, ин ќадар барваќт аз
дунё намерафт. Захми љанг… захми замондорони бешафќат – дар тану љони њамаи мо њаст.
Соли 1986.
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ТОВУСИ МАСТ
Њамроњонаш ўро партофта рафтанд.
Вай аввал бо ситеза бар ќасди онњо аз рафтан сар
тофт, гумонаш – бе вай намераванд. Аммо њамроњонаш
рафтанд.
– Дар куљо, кадом номард њамроњи духтар омада,
сонї ўро партофта рафтааст?! – Њоло Гулшан ин суханонро аз зињи дандон бароварда, бо алам пичиррос мезад. – Нокас!.. Беинсоф!.. Сволочь. – Абрувони тобдораш чин зада, лабони борики гулобиаш ба њам фишурда
гаштанд. Аз ѓазаб чашмони шањлои ў кашида гашта,
дандонњои ба њам фишурдааш ѓиљиррос мезаданд.
– Њаромхўрони бевиљдон, сабр кунед!.. Я покажу
вам где раки зимуют!..
Онњо имрўз дар ин љо, дар сояи ин як тўбча бед нишаста, кабобу шароб хўрданд, раќсиданду суруданд, дар
оби Варзоб оббозї карда, дар регзори соњил ёзида, тани
худро офтоб доданд. Дар охир, пеш аз ѓуруб гапашон гурехт. Салим аз худ рафт, бењаёию нописандї сар кард.
Гумонаш вай њам Оиша барин бошад. Гулшан аз ин чунин бењурматї ва худписандии Салим озурда гашту бо
ситеза либосашро пўшида ба роњ баромад. Салим узр
гуфт, сари роњашро дошт, аммо вай аз ќасдаш нагашт.
Дар сари роњи калон талош мекарданд, ки як “Жигули”
даргузар бо ишораи Гулшан ќарор гирифт. Аммо вай дар
мошин дугонаи мактабиаш Хуморро дид ва ба ночор ба
рўйи Салим хандид ва ба сўйи мошини ќароргирифта
ишора кард, ки аз роњаш намонад, ки ў шўхї мекунад.
Агар Хумор вазъи ўро пай бурда бошад, “Масту аласт
дар сари роњ бо љавонон кашокаш мекард…” гўён ин
шабу рўз дар ба дар гашта овоза мекардагист, – гуфт
Гулшан ботинан алам кашида.
Салим бо навозиш ба мўйи вай даст бурд, мастона чї
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суханони ошиќона гуфт, аммо Гулшан дилгирона ўро
тела дод, аммо Салими хирасар боз ба вай дарафтод.
Гулшан пай бурда буд, ки Салим њам ўро сидќан дўстдор
нест, ба вай хонадор шудан њам намехоњад. Инро андешида Гулшани сармаст ба рўйи љавон як торсакї заданашро њам, дар љавоб бетаваќќуф як лагад задани Салимро њам нафањмида монд. Сипас, аз алам боз шароб
рехта хўрду пиёларо ба санг зад… Ў ваќте ба худ омад,
ки боз бо Салим кашокаш дошт: љавон меравем гўён ўро
кашола мекард, вале Гулшан саркашї менамуд, Ойишаю
Одина њам ўро ба роњ њидоят доштанд.
Баъд онњо рафтанду ў танњо монд.
– Гум шавед… дайдуњои сакалту!.. К черту вас… –
Гулшан дар ѓазаб аз паси онњо туф кард ва як-ду дашноми ќабењи мардонаро ба забон гирифт.
Баъд вай дар танњої барои ќадру эътибори аздастдодааш хомўш гирист. Аз гиря ваќте сар бардошт, ки
шаб торик гашта буд. Гулшан миёни ду харсанги соњил
нишаста, хиќќос зада, ашк мерехт. Дар атроф на чароѓе,
на садое. Фаќат аз шоҳроҳ ањён-ањён садои мошин ба гўш
мерасиду шўълаи чароѓњои он лањзае шаху зовњоро палмосида мегузашт. Баъд вай ба роњ баромад, аммо мошини дилхоњеро дучор накарду боз ба ќафо баргашт. Ба тарафи дења њам нарафт: мардуми дења ба духтари танњо чї
хел менигаранд, ў хуб медонад. Агар фаразан, ба хорї
нанигаранд њам, Гулшан аз тарси сагони дења ба он сў
ќадам зада наметавонист.
Вай, ки њамагї чор-панљ сол муќаддам аз ин худро
хушбахттарин духтари дунё мењисобид, њоло ќариб ба аксари дугонањояш њасад мебурду аз бахти онњо ба дил
аламњо дошт, дарун-дарун месўхт. Махсусан, баъди он ки
њамаи дугонањояш ягон-ягон шавњар карданду соњиби
рўзгору хонаву љо гаштанд, Гулшан беќарор гашт.
То ин ки торикию танњої ба дилаш вањм наафканад
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њоло Гулшан зўру ба зўр дафтари саргузашти худро вараќ мезаду вараќ мезад. Вай рўзњои аз хато, аз хушињои
лањзаинаи фиребо аламангези худро пеши назар оварда,
њоло дарѓазаб аз худ савол мекард: “Черт побери, чаро
ман бадбахтам? А? Почему? Гуноњам чист? Ну, ман аз кї
кам?..”
Баъди мулоњиза ва муњокамањои зиёд вай иќрор
кард, ки ба суханони падару модар беэътиної намуд. Сонї ў донистан хост, ки хатояш кай, аз куљо ибтидо ёфт.
Вай дар пайи ин матлаб хеле воќеањоро пеши назар
овард, дигарбора санљида хулосањо бардошт, вале њеч
намедонист, ки бетолеию бебарории мунтазам меваи як
бех нињоли хато нест, балки самараи силсилаи сањву
хатоњо ва беэътиноињо ба афкору аќоид ва расму
тамоили умум аст.
Гулшан њанўз ёд дошт, ки дар овони наврасї ва айёми ноболиѓиаш агар хешу табор ѓун меомаданд, мудом
аз барои вай талош мекарданд: аммааш мегуфт, ки
сафедии рўйи Гулшан нусхаи рўйи очааш аст, ўро агар ба
писараш арўс накунад, армонаш нахоњад шикаст; амакаш мушт бар сина мезаду њазориспанди ба оташ афтодагї барин аз љояш мепарид: “Канї, кї њаќ дорад ба
Гулшан дањан занад?! Вай ба писари ман гањворабаст
аст.” Амма даъвои бародарашро ботил кардан мехосту
мегуфт: “Њой, аќлатро хўрдї, магар, писарат Гулшан
кати њамсол аст, ба вай аз худаш чор-панљ сол хурдро
арўс кун!” Аммо амак дасташро шоф карда, ба тундї
дањони њамаи умедворонро мебаст. Аммааш ўро доим
“товуси боѓам” мегуфт, сонитар дигарон њам Товус, Товуси боѓї мегуфтандаш.
Соле, ки Гулшан дар синфи њаштум тањсил дошт,
ўро духтари зеботарини мактаб мегуфтанд. Эњ, чї миќдор љавонакњо аз ќафояш кашола мегаштанд! Аз боиси
вай аксаран дискотекаю шабнишинињо бо љангу љўши
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љавонон вайрон мешуд… “Ана, акнун, омада-омада њамон Гулшан, њамон Товуси шањрошўб ба Салими лабкашол зор мондаст! Тфу!.. – мегуфту бехуд зери пояш санг
аст ё чўб лагад мезад вай. – Кўр шав, гашта наомад номард! Э-э, аслан худам хато кардам. Аввал… Аввалаш аз
чї сар шуд, дар хотир надорам… Њаминашро ёд дорам,
ки дар синфи нўњум мехондам. Рустам кати мулоќот мекардам… Не, аз вай пеш Далер, сонї Ќудрат кати ба
Пистазори Боѓи Ѓалаба рафта будам, сонї Љовиди масчоњї катї ба соњилњои Кофарнињон… Хайр, инњо њеч гап
не, сонї ана, вай артист вохўрду… ба киностудия бурд,
туро ба кино мегирам гўён сарамро гаранг карда гашт.
Љавонмарди хушрўй буд. Њамроњ ба як колхози дур рафта, дењќонон кати мулоќот карда будем. Бевиљдон маро
фиреб дода мегаштаст – занаш будаст. Занаш љиннинусха
будаст, сволочь бењуда маро шарманда кард: ба хона
рафт, ба мактаб рафт. Омада, ба наѓзї ба худам гўяд –
олам гулистон буд… Сонї… Сонї Артури дурага…
Ин ном дили Гулшанро ба монанди сихи тафсон
сўзонда гузашт. Вай оњиста оњи пурдарде кашиду дилтангона сарашро ба ќафо андохт, мўйи ѓулии сиёњашро,
ки ба рўйи китфонаш њамоил буд, бо ангуштонаш шона
зад. Артур писари директори заводи шаробкашї – Абдуллозода, њамгузар, аз дўстони бачагии ў буд. Љавони
хушќадду баст, хушандом, хушлибос, хушњол, хушмаишат, хулосаи калом, њамаи хушињои зиндагиро доро буд,
яъне љавони дилхоњи Гулшан. “Саги дайду, ду сол сари
маро бењуда гаранг карда гашт, илоњо, мошинат кати
чапаю роста шавию рўзи равшан набинї, ман њам
шунида, шодї кунам”, – гуфт вай ба дил њоло ўро ба ёд
оварда. Агарчи хотирањои вобаста ба Артурро ба ёд
овардан барояш аламовар буд ва њар боре ўро сахт асабонї месохт, Гулшан њоло илољи аз он хотирот канораљўї надошт. Вай сафару сайёњатњои худро њамроњи
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Артур ба Искандаркўлу дараи Ромит, ба Сойи палангон
ва Ќаротоѓ ёд меовард, дар хонаи љавон ѓун гашта, чї
гуна то сањар базм, раќсу таронахонї мекарданд, гаштаю
баргашта дар пеши назар зинда менамуд. “Мурдор”, вай
кати гаштанамро дар мањалла њама медонистанд. Сад
бор ќасам мехўрд, ки ба занї мегирад.
Овора карда гашт-гашту сонї ба хизмати њарбї
рафт, аз хизмат баргашту пичингу киноя, бањонањои намешударо баровард. Ну, конечно, маќсадаш аз ман халосї будаст. Сонї, рафту аз зоти модараш як духтари барзангиро овард. Черт, агар мошин медоштам, фурсат пойида, мезадаму њар дуяшро њам пачаќ мекардам… Баъди
Артур писари аммаам њам рўй гардонд аз ман. Хок кашад! Гарданкўтоњу каллапачаќ, бинї носкадуи бобом барин, боз нози он кас осмонро сўз медињад! Сол – дувоздањ
моњ дар танаш як костюм, он њам як лабаш – овезон, як
бараш – гурезон, масхарабози сирк барин! Худо гирадата! “Њафтоду ду миллат кати гашта баромаду акнун ўро
ман зан мекунам?!” гуфтаст. Хеш нашуда мур, ту феодал!..
Хиширроси бута ба гўшаш расиду Гулшан вањмида
ба поён нигарист ва дар масофаи бист ќадам дуртар, дар
лаби нањр суроби љонвареро бидиду аз тарс дар љойи
нишастагиаш шах шуд. Дар як лањза вуљудаш, чунон ки
мегўянд, хоб буд, ба якборагї бедор шуд, маст буд, њушёр шуд. Он љонвар њам наљунбида ба вай менигарист. Дурахши чашмони он ду лахча оташ барин дар шаби торик
тобу тавони Гулшанро бибурд. Дасту поњояш бењол, забонаш карахт, гулўяш њам бастагї буд. Аз дилаш гузашт:
“Мабодо аљина бошад-а… Аљина нест гуфтан кати нест
мешавад магар? Ё асабњои ман тоб наоварданд…”
Гулшан дар ин андеша андаке худро ба даст гирифту бо
азобе овоз баровард:
– Њо-ой!..
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Саги дайду будаст. Оњиста ѓурриду ба роњаш рафт.
Аммо вуљуди Гулшан, гўё табларза гирифта бошад, бетаваќќуф меларзид. Вай акнун ба њар як сангу буттаи атроф
бо вањм менигарист, ба садоњои атрофаш бо диќќати тамом гўш медоду дилашро ба њарос меандохт.
“Њолї њам сари ваќт аст, боз як бор ба рањ бароямчї?” – худ аз худ савол кард вай. Сонї аз чунин вазъи худ
ба тањлука афтод: – Боз љиннї нашавам? Худ ба худ даст
афшонда гап мезанам. Аз тарс љиннї мешаванд.
Ба роњ барояму ба ягон нобакоре дучор гардам ё
шиносе вохўрад… Э, садќаи сарам, гап зананд, гап задан
гиранд, лекин… агар ба мошини нокасе савор шаваму…
Шомгоњон як мошинро доштам, мошин ќарор карда нокарда се тан љавонони шилќини бењаё баробар аз кабин
баромада, маро кашола карда ба мошин андохтан хостанд, ба азобе халос хўрдам. Ин хел љавонон дар Варзоб
аз њар чї бисёранд, аз њеч љинояту хиёнат рў наметобанд.
Аз дур панањ истода менигарам, агар дар мошин ронанда
танњо бошад, тохта ба роњ мебарояму даст мебардорам,
ќарор мегирад… Э, тавба, – оњ кашид Гулшан, – агар ба
кисаи бачаи тољик сад сўм дарояд, честное слово, девона
мешавад!..
Аз шоссе дам ба дам мошинњо мегузаштанд, аммо
Гулшан љуръати бархоста ба роњ баромаданро надошт.
Эњсос мекард, ки аз торикию танњої дида бештар аз одамони нобакор метарсад. Вай боз ба дарёи хотироти худ
ѓўтавар гашт:
– Аслан, маро уболи Рашид гирифт, – гуфт вай ѓайриихтиёр пичиррос зада. – Бадбахт аз тањи дил маро наѓз
медид, аммо назарам нагирифт. Дар синфи дањ расо аз
ќафоям гашт, ба институт њам хабаргирї меомад, бо дигарон гаштанамро медиду боз меомад. Бечора саги вафодор барин, њеч ќањраш намеомад, дилмонда намешуд.
Њар чї хоњам, ёфта меомад – туфлї, атр, курта… Баъди
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донишгоњро тамом карда, ба кор шурўъ намуданам њам,
як-ду бор омад. Охирин бор гуфт: “Гулшан, сад кас кати
агар гаштагї бошї њам, ман туро наѓз мебинам, ба ман
рас, њаргиз таъна намекунамат, љавони дигар туро сахт
ранљ хоњад дод…” Њеч дилам об нахўрд, чї кунам?!
Хайр, аслан безеб бошад њам, кўр шавад, гўён, ба њамон
Рашид мерасидам, бад намешуд; касбу кораш дуруст,
халќу атвораш – наѓз, падараш – бадавлат… Вай худро
лањзае зани хушбахти осудањол, модари кўдакони рўйгарм тасаввур намуду даќиќае чашмонашро пўшида чунон бароњат нишаст, ки њама оламро фаромўш сохт.
Баъд аз боди сарди шабонгоњон, ки њоло аз љониби
кўњњои пурбарф мевазид, вуљудаш ларзиду хотир аз чанголи хаёли ширин барчид ва чашмонашро кушод. Шавшуви оби Варзоб, ќур-ќури ќурбоќќањо, чир-чири чирчиракњо, њаќ-њаќи мурѓи њаќгўй ба њам омехта ба гўшаш
боз омад, ки дар шаби сиёњ навои пурасрореро ташкил
медоданд.
Ногањ паррандае шуввос зада аз тори сараш паст
парида гузашту ќариб монда буд, ки Гулшан фарёд кунад. Дилаш тањ кашиду чунон сахт-сахт тапидан гирифт,
ки вай ѓайриихтиёр аз љояш парида бархост.
Акнун ба атроф менигаристу аз њар сиёњї метарсид.
Вай аз дил гузаронд, ки агар гург њамла созад, чї мекунад – ба дарахт барояд ё худро ба об афканад? Ба ёдаш
суханони Љоник расид, ки дар ин атроф тамоман гург
нест, гуфта буд. Ба Љоник мўйи кўтоњ маъќул аст, гўён
њамон сол мўйи дарозашро бурида кўтоњ карда буд. Модар аз ин кори вай чандин ваќт алам мекашиду такрор ба
такрор мегуфт: “Ман мўйи туро ба осонї ин хел кардам?
Духтари мўйдароз бошад, гўён ба серкориам нанигариста њар њафта майдабофї мекардам. Пушаймон мешавї,
ба он хел мўй зор мегардию афсўс, ки дигар намеёбиаш…” Худам њам он солњо расо гўлу гумроњ будаам,
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агар њамроњи Љоник бошам, бо тољикон ба тољикї сухан
кардан хушам намеомад, дар мошин агар пиразанон гап
пурсанд, намедонам гўён сар мељунбондам. Баъзе касон
писханд менамуданд, баъзе суханони маломатомез
мегуфтанд, аммо ман гўшамро ба карї мезадам. Аз ин љо
болотар, дар тањи дењаи Беѓайр бедзоре њаст, дар он љо
чор тан як рўзи дароз нишаста, расо “балдет” карда будем… Ба гапи очаам гўш накардам-дия, гаштаю баргашта мегуфтанд: мардум кар не, кўр не, медонанд, ки ту ба
чї кор машѓулї… Хайр, дигар духтарон њам гашта, санљида шавњар мекунанд-ку! – мегуфтам. Њамон рўз дили
Љоники балозадагиро фањмидам: Шуњрат ман кати ба
кўњ равон шавад, бепарво монд, рашк-пашк накард.
Конякњои франсузию сигорњои амрикоиат аз сарат монад, дар охир гапи гуфтагиаш њар замон ба дилам корд
барин мехалад: “Гуля, маро бубахш, ман хонадор мешавам, волидайн як духтари хешамонро номзад карданд”.
“Маро фиреб дода гаштї, номард? Ман аз кї кам?” гўям,
“Ба ман зане даркор аст, ки фардо модари фарзандонам
гардад! Агар њамќадањ даркор бошад, албатта, туро мегирифтам!” – гуфт-а нокас! Савдогари њаромхўр!..
Мањтоб шом хўрду торикї ѓализтар гашт, ба њадде,
ки Гулшан агар дасташро дароз кунад, ангуштонашро
намедид. Дар роњ равуои мошинњо њам камтар шуд.
Гулшан каме шароб хўрда, гарм шудан ва аз чанги
ин андешањои рўњфишор лањзае рањої ёфтан мехост,
аммо љуръат наменамуд, ки бархезаду бист ќадам барин
ба поён – ба лаби нањр фурояд. Дар соњил, ба зери харсанги лаби об Салим чанд шишаро ба рег гўр мекард.
Њамаашро нахўрдагистанд. Эњ, Салим, Салим!.. Ту њам
нокас баромадї. Умуман, дар ин дунё ягон марди кироӣ
њаст ё не? Ё ба ман фаќат њамин хел фиребгару ќаллобон
дучор меоянд. Ана, Салим партофту рафт… – Гулшан
дар тасаввур овард, ки чї гуна ин лањза Салим бепарво
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хуррак кашида хоб аст. – Ба њеч кас бовар кардан даркор
не, ба ѓайр аз падару модар дигар њеч кас ба инсон дўст
не, њамаашон сволочи…
Дили Гулшан мехост, ки бархезаду ба роњ барояд,
аммо як навъ карахтї ва сустие ўро гўё побанд карда буд
ё худ њамин танњої ва бехалалиро пазмон гашта будаст
магар, аз саргузашти худ дил бардоштан наметавонист.
Солњои тањсилаш дар донишгоњи олї, ба аќидаи
Гулшан, солњои хушу пурбарори њаёташ буданд. Вале аз
ин айёми дилписанди умр низ дар ќалби вай афсўсу
надомати бепоён монд. Њар як рўзи хушу ширини ўро
шоми талх – оќибати дилфишорест. “Чаро?..” Кадоме аз
њамсабаќон, эҳтимолан, Љаъфар буд, њо, Љаъфар њамеша
мегуфт: “Касе, ки овони донишљўиро бењуда гузаронд,
њама дороиашро талаф дод”. Бачаи деҳотї бошад њам,
калладор буд. Афташ бенур, чењрааш дурушт, чашмонаш
чашми гўсола барин. Рўзи аввал ўро дида, лўлї гумон
карда будам, “лўлињои мо њам мехондаанд-дия”
гуфтаам… Аксари духтарон дар донишгоњ љуфти худро
ёфтанд, фаќат ман фиреб хўрдаму… боз Нозигул. Ўро
Хусрав гирифту чор моњ зиндагї кард ё накард, људо
шуд… Ман агар Сабури хушрўю бодиро нею ягон љавони оддию самимиро хуш мекардам, њоло хушбахт будам.
Чї ќадар љавонони ќавлу амалашон – яке ба нимнигоњу
нимтабассумам муштоќ буданд!.. Эњ, агар ягон ваќт аз
Сабур ќасосамро мегирифтам, дар дилам армонам намемонд… Бо њамин дастам чашматро кофта мегирифтам!..
– Гулшан аз ѓазаб чунон дандон ба дандон нињод, ки дар
дањонаш таъми хунро њис карду ба худ омад. – “Падарлаънатї се соли расо домани маро бо чормаѓзи пуч пур
карда гашту тобистон ба дењааш рафта, хомўшакак зан
гирифта омад. Номард, агар њозир ба дастам меафтодї…
Тиккаю пора мекардамат!” – Гулшан ѓайриихтиёр сангеро гирифта чунон бо ѓазаб ѓурронд, ки гўё онро ба сари
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Сабур мезада бошад. Санг ба хоросанге бархўрду оташак
парид.
Сабур донишљўи аълохон, аз љамоатчиёни факултет
буд. Ќариб њар рўз бо сабабе ё бањонае Гулшанро даъват
мекард, супориш медод. Њар ду њамроњ ба маљлису мулоќотњои гуногун мерафтанд. Сонї, як бегоњ аз пайи тафтиши хобгоњ рафтанд. Дар бозгашт њамон шаб вай дилашро кушод. Сонитар, айёми дар колхоз пахтачинї шабе
њамроњи Сабур ба маркази дења, ба магазин рафтанду дер
омаданд. Њасадхўрон њар хел гап пањн карданд… “Подлец!” Њар њафта ба хона меомад, ба падару модарам маъќул буд. Додом ќатї шоњмот бозї мекард, њама якљоя ба
кино мерафтем. Одамон моро ба њам дида, бо њавас аз ќафоямон нигариста мемонданд. Бечора додом њамон ваќт
њам ѓами маро мехўрданд. Як бор дар роњ Сабур ба ман
эътибор надода, дуру дароз ба онњо варсоќихонї ку-над,
таъкид карданд: “Њой, ту чї хел хушдорї, охир, Гул
дилтанг шуд-ку?!..” Баъди он ки Сабур хиёнат кард, барќасди вай гаштам. Љавонони аз вай зўртар ќатї гаштам.
Сўзу мур, гўён гаштам. Э-э, об, ки аз сар гузашт, чї як ваљабу чї дањ ваљаб. Аз аввал нагаштан даркор будаст. Ин
мардони мо мард нестанд, њама ќаллобони фиребгаранд.
Хаёлам, ба дастам туфанге дињанду њамаашро якта-якта
парронам.
– Рўзи равшан надида мур, ту маро бадбахт кардї,
Сабур, – гуфт Гулшан пичиррос зада. – Агар… агар…
ягон рўз ин зиндагї ба дилам занад, аввал – туро… Ња,
аввал ба синаи ту корд мезанам…
Гулшан мехост худро аз ќайди андешањои нохуш
ворањонад, вале риштаи андеша ва хотирот хоњу нохоњ
боз ўро ба ягон воќеаи нохуши њаёташ рў ба рў месохту ў
баъди лањзае дигарбора худ ба худ бо шиносони собиќаш
муноќиша мепайваст.
“...Баъди Сабур њам талабгорон кам набуданд, аммо
216

www.firuz.tj

пачаќу пучуќ њамааш – намешудагї, – мегуфт вай худ ба
худ. – Кирои шўй гуфта њамроњ ба кўча мебаромадагї
љавонон набуданд. Баъзеаш афту башараи дуруст дошта
бошад њам, маданї, љавони њозиразамон не, баъзеаш гов
барин бефањм, баъзеи дигараш гадои луб-луч. Фаќат
духтур одами табъи дилам буд…”
Гулшан якуним соли дар клиникаи Азизї кор карданашро ба хотир оварда, як оњи чуќур кашиду сипас
зери лаб гуфт:
– Кошки, ягон бало мезаду занаш мемурд…
Вай њоло аз ин чунин иќрори нияти шуми худ њеч
хиљил набуд, хавотирї намекашид, њозир буд хушбахтии
њар як шиносу ношиносро барњам занад, барои нокомиаш аз онњо қасос бигирад.
– Њамаи ин одамон тайёранд, ки маро фиребанд,
ѓам дињанд, бадном кунанд, сипас, чаро ман… Њозир ба
роњ мебарояму њар ронандае, ки дучорам мегардад…
Гулшан хаёлан чї корњоеро саранљом намедод!
Ўро майли шаробхўрї беќарор карду бархост ва
лањзае рост истода ба атроф назар кард ва баъзе гапу кори имрўзина ба хотираш расиданд. “Љавони бефањм будаст ин Салим, “ин ќадар шиноси ту бисёр аст?” мегўяд.
Шиноси мўл доштанам ба вай намефорад. Ман ту барин
домани як зани чиркинро гирифта, маѓор зада хоб накардаам!.. Агар шиносам кам бошад њам, ягон бањонаи дигар мебаровард. Ваќте ки зани доктор Азизї мољаро бардошту аз беморхона ба “Ёрии таъљилї” ба кор гузаштам,
дар љойи нав, ба ќавли модарам, “сарамро хам карда,
вазнинакак” гаштам, лекин чї фоида дидам?.. Шарофат,
Хайрї, Зебо магар нагаштанд?! Э-э, ин не, он не, толею
пешонї!”
Гулшан тарсону њаросон ба регзори соњил фуромад,
вале њамаи шишањои шаробро холї ёфту димоѓаш сўхт.
Баъзе лањзањои воќеоти имрўза боз дар лавњи хаёлаш
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зинда гашту ў худ ба худ бо кароњат даст афшонд, ангушташ ба харсанг сахт заду лањзае љонаш ба дард омад.
– Меравам… Номард наомад… Шавњар-а! Ба тухми
мард алав мондан даркор аст!.. Аслан, духтарони шавњар
кардагї чї хушбахтї ёфтанд?! Ана, яктааш – Назокат,
њар рўз оби чашмаш шашќатор резон, ќањр карда ба хонаи додош меояд, шавњараш баъди як-ду рўз омада, бо
узру маъзур боз гирифта мебарад. Манзура бо як хона
кўдакаш аз сари дегу оташдонаш берун нарафт. Шўй
гуфта, бача гуфта худашро њеч кард. Инкубатор шаву
рав-е! Ман дар дасти мард як чизаки зебо барин барои
макони ўро зеб бахшидан ба дунё наомадаам. Чунон ки
муаллими фалсафа мегуфт, ман – шахсияти комилам, ќисматамро бо дастони худам месозам, ба касе мўњтољ нестам. Фaќат… фaќат як љињаташ маро ташвиш медињад:
падару модар шабу рўз дар ѓами нокомии ман обу адо
мешаванд. Вообще… агар ман мерасам гўям, барои
ман… аз бањри њама чиз мебаромадагињо кам не! Плюну
на эти интеллигентики и все!..
Гулшан бо њамин гуна андешањои бесару нўг ва дарњам-барњам ба сари роњи мошингард баромаданашро надониста монд. Баъд вай дар паси харсанги бузурги сари
роњ худро аз чароѓи мошинњо панањ гирифту мошинњои
ояндаро аз дур менигарист, ки дар кабина одам доранд ё
не. Аммо муайян кардани мошинњои холї осон набуд.
Оќибат, вай дар шўълаи чароѓи мошини рў ба рў
кабинаи мошини боркашеро холї диду чолок сари роњ
баромад ва бо имою ишорањои илтиљоомез ронандаро ба
таваќќуф кардан водор намуд.
– Ба тарафи шањр меравед?.. Маро баред, – гуфт
Гулшан баъди дари кабинаро кушодан бо истиѓно овозашро мањин сохта ва худро сари ду по устувор гирифта.
Вале њангоми ба кабина нишастан аз саросемагї як
пояш ба пойи дигараш дармонд ва Гулшан якпањлу ба са218
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сари дасти ронанда ѓелид.
– И-и, эњтиёт… – гуфт љавон дасту по гум карда.
Баъд сари ўро бардошту Гулшан рост нишаст. Ронанда
мошинро ба роњ дароварду пурсид: – Дар ин шаби сиёњ
чї тавр натарсида гаштаед?.. Ё хобатон бурда мондаст? –
Љавон табассуми тамасхуромезашро пинњон намедошт.
– Э-э, – чї љавоб гуфтанашро надониста, даст афшонд Гулшан. Сонї росташро гуфт: – Ба њамроњонам ситеза карда, нарафтам. Њангоми ќањру ѓазаб аќл мегурезад мегўянд…
Ронанда љавонмарди ба тахмин сисолаи лоѓарандом, малламайгуне буд. Гулшан дар равшании чароѓи
мошинњои рў ба рў тоќии бар асари чирку равѓани сар
сип-сиёњ гаштаи ўро пайхас карду ба дил гуфт: “Агар занаш бефањм аст, аќли худаш њам намерасад магар, њамин
тоќиашро ба бензини мошинаш тар карда гирад?! Ана,
бо њамин афту андом ва аќлу фаросат њамин мардак њам
зан дорад, бача дорад, ањли хонадонаш ба роњаш интизоранд, ба шаб занашро оѓўш мегирад, навозиш мекунад…
– ба дил муњокамаронї дошт Гулшан. – Занаш аз худаш
њам чиркинтару бесомонтар ягон пачаќу пучуќ будагист.
Аммо вуљуди ман, ки дар назокату латофат аз вараќи гули садбарг намемонад… Э, њайфи ман, њайфи ман…
Њайф гаштам… Њозир агар ба ин љавонмард гўям, ки
ман аз бањри њама мебароям, ба ту мерасам, туро одам
мекунам, ту њам аз бањри њамаи наздиконат баро, чї мегуфта бошад?.. Албатта, ба покизагии ман бовараш намеояд. Агар донад, ки ман аз он хел духтарони кўчагарду
бадроња нестам, љон-љон мегўяду...”
– Ситеза кати то ин ваќт мондед?! – мегуфт ронанда
нобоварона. – Не, ягон хел мољаро… ё сабаби дигар…
Дар шаб духтар дар ин хел љойи хилвату бекас бесабаб
намегардад, – гўён љавонмард шубња изњор кард.
– Мољарои чї? Њамту, гапамон гурехт, вассалом.
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– Њар љое, ки шумо барин духтари хушрўй бошад,
ягон хел фитна бармехезад…
– Гап-дия – гуфт Гулшан хандида ва бо нигоњаш истиѓноомез ба ронанда теѓ кашида нигариста. – Магар
ман хушрўям?
Ронанда бори дигар ба саропойи Гулшан зењн монда нигарист. Нури чароѓи мошини боркаш њоло ба шаху
зови канори роњ афтода, акс мекарду хира бошад њам, ба
кабина равшанї медод. Дар њамин равшании ночиз њам
рўю мўйи Гулшан, чашму абру ва дасту бозувони мавзунаш баѓоят дилрабо љилва менамуданд.
– Зебоӣ аз ин зиёд намешудагист… Худо аз ин љињат
њамаашро додаст. Лекин… мегўянд, ки духтари зебо аксаран бебахт аст. – Хулоса баровард љавонмарди ронанда. Ў дигар ба тарафи Гулшан нанигариста сухан мекард.
Агар кас ба диќќат авзои ўро мушоњада созад, донистан
душвор набуд, ки вай њар лањза ба рўйи Гулшан назар
кардан, ба чашмони дилошўби духтар боз як бор нигаристан мехоњад, вале чї андешае ўро аз ин кор боз
медорад.
– Ман њам бебахтам? – Овози Гулшан чунон маъюс
ва бењол баромад, ки худ бебахтии ўро тасдиќ мекард.
Ба миён лањзае сукунат афтод.
Чароѓњои шањр намоён шуданд. Душанбе дар поён
монанди як табаќ нур, як лаълї лахчаи фурўзон љилванамої мекард, чунон ки хуршед њоло дар домани ин
кўњсорон ѓуруб мекарда бошад.
– Чї гўям ба шумо, ба ростї, ки намедонам, – оњиста сухан оѓоз кард ронанда. Сонї як рањ ба рўйи Гулшан
нигаристу гуфт: – Албатта, њеч кас худро бебахт намењисобад, вале агар бо чашми дигарон нигаред…
– Дар чашми шумо ман бебахт баринам?! – истењзоомез киноя кард Гулшан. – Њиъ… Бадбахтии ману хушбахтии шумо…
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– Пичинг накунед, ман худро хушбахт намењисобам.
– Аммо ман худро хушбахт мешуморам, – гуфт Гулшан ќатъї. Вай мехост, ки бигўяд: “Худо ба ман хусн додаст, ин худ хушбахтї нест? Ба ту бадбахт толеи хуш-ку
надодаст, афту башараи одамиёнаро њам њайф дидаст”.
Аммо инро нагуфт, сањењтараш ин маъниро ба чи тарз
њамвортар баён карданашро надонист. – Хуб, шумо чаро
худро бебахт мењисобед? Агар сир набошад, гўед.
Лањзае њар ду њам хомўш буданд.
– Пор њамсарамро гўр кардам, – гуфт ронанда оњи
пурдард кашида, оќибат. – Се кўдаки хурдсол. Калониаш
акнун ба ёздањ ќадам монд.
– Чаро хонадор нашудед?
– Осон не… Кї ба се кўдак модарї мекунад? Духтарони хозирзамон?
– Хуб, кўдаконро ба саѓирхона дињед.
Ронанда писханде карду њеч нагуфт.
– Маро намегиред? – Ногањон нимњазлу нимљиддї
савол кард Гулшан ва ронанда бе њеч тааљљуб ба рўйи
вай нигарист, чунон ки ин саволро аз ў ќаблан интизор
бошад. – Намегиред? А?.. Њолї шавњар накардаам… Духтарам.
– Нафањмидам: духтурам гуфтед ё духтарам? – Кинояаш аён буд.
– Њам духтурам, њам духтар, – қатъӣ таъкид карда
гуфт Гулшан. Вай айёрона табассум мекарду таъсири
гуфтањои худро ба љавонмард мушоњада менамуд. – Чї,
занону духтарони дењаатон баъзан агар алам кашанд,
шароб намехўранд?
– Кабўтар бо кабўтар, зоѓ бо зоѓ, гуфтаанд, – гуфт
ронанда њанўз њам озмоишкорона ба рўйи њамсўњбаташ
нигариста. – Ба ман мувофиќи худам зан даркор аст, ба
шумо мувофиќи худатон. Шароити зиндагї, расму одатамон фарќ мекунад…
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– Чаро ман ба шумо мувофиќ нестам? – Гулшан
маъюс савол карду мунтазири љавоби вай ба рўйи љавонмард нигариста истод. Дар як лањза оњанги ќавї ва худбоваронаи гуфтори ў барњам хўрда буд.
– Хайр, њамту… – зери лаб ѓурунгос зад ронанда. –
Гуфтам-ку, шароит…
– Ман покизаам, бовар кунед, – гуфт Гулшан бо
алам тез-тез. – Агар ба як љавони бевиљдон бовар карда,
умедвори вай гашта бошам, чї шудаст?! Њозир духтарони дењаатон њам мегарданд. Ба ѓайр аз ин, дар дењаи
шумо бо ин љавон гаштани маро њеч кас намедонад-ку?..
Ња, гап занед! Ман бар ќасди як олуфтаи хушрў, хондагї,
вале бевиљдон ба шумо расидан мехоњам.
– Чї гўям ба шумо?.. – китф боло кашиду табассум
намуд, баъд љабинашро хорид љавон. – Охир, ин кори намешудагї… Шумо намедонед…
– Намешудагї?.. Маро зан намекунед?! – бо тааљљуб
мепурсид Гулшан, балки чандон сањењ набошад, вањшатзада хитоб дошт ў.
– Э, шумо ѓалатї будаед! – Гуфт љавонмард њанўз
њам истењзоомез табассум намуда. – Охир, шумо ба ин
хел сайру гаштњо одат кардагї. Тарки одат муњол аст.
Агар ин хел намегаштеду… фарзанддору шавњар карда
људо мешудед њам, валлоњи аъзам, ки мегирифтам… Аз
ман наранљед, духтари бадгард њеч зан намешавад, сари
мардро хам мекунад…
– Бас кунед-е!.. Нигоњ доред! – якбора хитоб кард
Гулшан. – Мошинро манъ кунед!
– Не, ќариб расидем… Ба истгоњи троллейбус расем…
– Бас, нигоњ доред! – Гулшан инро гуфту даст зада
чанбари фармонро сахт кашид.
Мошин якбора равишашро таѓйир доду якпањлу гашт
ва ду чархи тарафи росташ андаруни љўяки канори роњ боз
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каме роњ гашту ќарор кард.
Гулшан аз кабина фуромаду дигар ба љониби ронандаю мошин беэътино аз пиёдагард ба сўйи истгоњ равон гашт.
Ронанда аз кабина фуромаду лањзае аз ќафои Гулшан нигариста истод. Акси шаъшааи шањри нурбор атрофро хира равшан мекард, вале љавонмард аз садои номунтазами кафшњои Гулшан дарёфт, ки ў њангоми ќадам
бардоштан мекаловад.
– Поята рост доштан наметавонї, духтар, биё, барамат.
Гулшан љавоб надод.
“То истгоњ аз ќафояш оњиста-оњиста меронам”, аз
дил гузаронд љавонмард. Сипас баргашта чархи ба љўй
афтодаи мошинро нигаристу ба нишони афсўс худ ба худ
сар љунбонд. Сонї вай ба сари чанбари фармон нишасту
моторро даргиронд. Ў мошинро њарчанд пасу пеш ронд,
чархи он аз љўй набаромад. Ба ночор моторро хомўш
карду аз кабин фуромад ва ба љўй санг партофтан оѓоз
кард.
Садои кафшњои Гулшан дигар ба гўш намерасид.
Солҳои 1977 – 86.
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ГАНҶИ ШОЙГОН
1
Онњо ба Мирзочӯл аз дигарон сонитар омаданд.
Моњи апрель буд. Колхоз ба киштукор шурӯъ
мекард. Чун хонаи тайёр набуд, бо маслињати раис, бору
бунаи худро муваќќат ба як кулбаи похсадевори соњибаш
партофта рафтагӣ, дар њамсоягии бобои Шодӣ
фуроварданд.
– Хуш омадед, фарзандонам, хуб кардед, – гуфт
мӯйсафед ду даст ба пушт онњоро ба сӯи он кулбаи
вайрона рањнамоӣ кардаравон. – Тоза кунед, рӯбучин
кунед, мешавад, одам зистагӣ љой. Мо сараввал дар
қамишкаппа зиндагӣ мекардем...
Њамсари Бобо-Шодӣ момои Холдона омада,
Назокатро канор гирифту пурсупос кард, сипас ба
рухсорањои тару тозаи ӯ нигариста, таассуфомез сар
љунбонд.
– Ҳайфи ин рӯякот духтарам, чиба ин тараф омадӣ?!
Аз ин гармсери зормонда чӯби оташкоб мешавӣ.
Хирвори зар диҳад, ки ба як пиёла оби кӯҳамон
намеарзад.
Бобои Шодӣ дари кулбаи бесоњибро кушода,
онњоро ба дарун њидоят кард.
– Ана-мана нагуфта, худатон як хоначаро рост карда мегиред. – Сипас мӯйсафед оњиста ба худи Назокат
шунавонда гуфт. – Лекин, духтарам, ин бахшидаат дар
ин љойњо реша намегирифтагӣ барин...
Назокат ба чашми пирамард нигаристу саҳл
шонаашро боло кашида гуфт:
– Чиба ин хел мегӯед, тағо?.. Ба умед омадем... – Вай
чашм ба поён гирифту андаке сурх гашт ва аз хиҷолат
табассум намуд. Назокат ҳайрон буд, ки Толиб чи кор
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кард, ки пирамард ин қадар зуд ӯро шинохтааст. Вай
ҷаҳд кард, то худро ба тағофул занаду ин гуфтаро ҳамчун
як сухани беасос фаромӯш кунад, аз лавҳи хотир сутурда
партояд, вале натавонист.
Бобо аввалан ба Назокат раҳм оварда, ба расми
дилсӯзӣ ва огоҳӣ ин суханро гуфт, вале зуд аз гуфтаи худ
пушаймонӣ кашид. Назокат ба тавфиқи шавҳар умедаш
қавӣ буд.
Њама ба дањлез даромаданд. Ба димоѓи Назокат бӯи
рутубат расид. “Мисле ки зањ кашидагӣ” аз дил гузаронд
вай. Як хона ва дањлези похсадевор аз хонаи одамнишин
дида бештар ба оѓил монанд буд: як забарравро гузоштаанду аз ду тараф шаштагӣ ходачаро натарошида монда,
ба бомаш ќамиш партофтаанд. Фаршаш-хок, девораш бо
кањгил андова кашидагӣ, вале поёни деворҳо шӯрхок зада, мерехт ва дар нисбати қисми боло тунуктар гашта
буд.
Толиб аз дар сарашро дарун карда, ба хона як нигариста ва китф дарњам кашида ба Назокат “чӣ илољ?” гӯён
ишора карда саросема баромада, бо ёрии њамсояњо борашонро аз мошин фуровард.
Толиб аслан ба ин чӯлу биёбон омаданӣ набуд. Аз
дењаи камзамини кӯњсор њар хонаводае ба замини навкорам кӯч бандад, вай тамасхур мекард. Вале њамсараш Назокат шабу рӯз ӯро маломат мекард, ки умрашро ба корњои бењуда зоеъ месозад. “Агар ќатори дигарон ба Мирзочӯл рафта кор мекардем... Ана, Некмурод се сол дар
Мирзочӯл кор карда, номдор шуда рафт, миёнашро сахтакак баста гирифту њоло тоќиро нимта монда, “Волга”
савор гаштааст...”
Об чакра-чакра чакида, сангро сӯрох кардагиаш барин шабу рӯз ташвиқу талқини зан ба Толиб асар карду ӯ
ба муњољират розӣ шуд.
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Њамсояњо лаќу луќи онњоро дар як фурсат аз мошин
фуроварданду дар рӯи њавлӣ пањну парешон вогузошта,
аз паи кору бори худ рафтанд. Толибу Назокат хонаю
дањлезро рӯфта, хокрӯбаи онро бароварданд. Толиб аз
њавлии Бобо Шодӣ оњак оварда, об кард, Назокат деворњои хонаро оњак зад, дару тиреза, фаршу шифтро пок
кард, њама љоро тозаю дилкаш намуд. Сипас халтаю бӯѓљомањоро кушода, асбобу анљоми рӯзгорашро як-як ба
хона дароварда љой кард.
Толиб ба ӯ оњак об карда доду аз рӯи одаташ номаълум ѓайб зад. Фурсате нагузашта дењаро давр зада
омад. Ба мағоза даромад, ба идора сар халонд, дар чойхона сари як пиёла чой бо ду-се нафар ронандаҳо њамгап
шуд. Ӯ ваќте баргашта ба хона омад, ки Назокат ба тањмон кӯрпа тањ мекард.
– Э-э, то ин љойњо љой мешавад, ки думи шутур ба
замин мерасад. Чор атроф чӯлу биёбон. Дили кас вањм
мегирад, – аллакай дилтанг буд Толиб. Вай маъюс пањлу
зад.
– Одам агар обод мекунам гӯяд, дар ду сол бињишт
барин мешавад, – гуфт Назокат.
– Радио ҳам шабу рӯз ҳамин хел мегӯяд, – гуфт ба
киноя Толиб. Сипас зуд ба ҳамвор кардани ин дуруштӣ
кӯшид: – Дар ин љо мош бисёр будаст. Ба Тошканду Ленинобод, Ќӯќанду Фарѓона аз њамин љо мош мебурданд,
– хулосаи хабарњои шуниданашро наќл мекард Толиб. –
Дар заминаш мош наѓз њосил медодаст. Замин бисёр, зӯратон расад, њар ќадар хоњед, коридан мегиред, мегӯянд,
– ба Назокат хабар дод ӯ.
– Сабр кунед, саросема нашавед, – ба љевон чойнику
пиёлањоро чидаравон эътироз кард Назокат. – Як сол-ду
сол зӯр зада, дар колхоз кор кунед, обрӯ гиред… Сонӣ њамааш мешавад. Ҳозир боғу полизи худӣ ба ҳукумат маъқул
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не, инро нагӯед!
– Њамту-куя, – гуфт Толиб бераѓбат.
Вай љавонмарди хушќаду баст буд. Онњое, ки ӯро
мешинохтанд, “э-э-э, шаклу сумот чизе бекора будаст”
гӯён, даст меафшонданд. “Љавони бекина, дар ин замон
ба касе озораш нарасад, шуд-дия!”, – исрор мекарданд
баъзеи дигар. – Як мавиз ёбад, ҳамроҳи ҷӯраҳояш мехӯрад, дарёдилиашро намегӯед! Хайр, ин қадар доно шуда,
аз таги дуньё даромадан чӣ даркор?!”
– Ба ман ягон кори чарх зада гашта мекардагӣ бошад, соз мешуд, – гуфт вай ба ҳамсараш. – Дар як љо зиёд
истам, дилтанг мешавам. Ба давлат нағз кор кунӣ ҳам,
бад кор кунӣ ҳам – баробар аст, беҳтараш дили калононро ёфтан даркор...
– Акнун шумо бача не, камтар сахтиро ба худ гиред.
Агар аз њоло пули калону кори осон ковед, боз дар се рӯз
мисатон мебарод.
– Чӣ, гумонат ман барои сӣ сӯм моҳона аз субҳ то
шом каланд мезанам? – Тамасхур намуд вай ва чашмонашро калон карда ба рӯи њамсараш нигарист.
– Њар ду ба як бригада даромада, кор мекунем. Њамин ќадар сол ман ба гапи шумо даромадам, акнун шумо
њам як-ду сол ба гапи ман гӯш кунед, – гуфт Назокат оташин гашта. – Аз кор ҳеҷ кас намурдааст, аз нанг мурдаанд...
– Ња, хуб шудаст, кор бошад кор-дия! – аз рӯи одаташ зуд розӣ шуд вай. – Аз кор маро натарсон... Майлаш,
барои ту муфт кор мекунам! Барои як суханат...
– Дањанкалонии бењударо њам тањ карда ба як сӯ монед! Акнун шумо бача не, одам аз њавои дањан бебурд мешавад.
– Хуб шудаст, аробакаш тавба кард! – Толиб ба
шаст ба сари синааш шаппотӣ зада артиствор ба тарафи
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занаш таъзим карда монд. – Аммо кори бемузд маза надорад.
Вай ба монанди ҳамаи љавонони беирода ва фориѓбол, асосан, гапдаро ва бекина буд. Зани зебою хушгил
дошт, аммо бадрашк ва будгумон набуд. Њамчунон хуб
медонист, ки Назокат духтари серхаридор буд ва њозир
њам дар њасрати вай ҷавонони ҷигаркабоб кам нестанд.
Њамаи љавонони дења бо навбат ба хонаи онњо хостгор
фиристода, толеашонро озмуда буданд. Бинобар он њам,
ваќте ки Назокатро ба вай нон шикастанд, аз њасад
њамаашон “вањ!” гӯён ба пешониашон шаппотӣ заданд,
баъзе хасисњо “Гулдаста ба дасти лабкашол афтодаст!”
гӯён ба вай неш њам заданд. Он бодичањо ба қавли Толиб, аз он бехабар буданд, ки “бахт агар силсилаљунбон
шавад, мӯр тавонад, ки Сулаймон шавад.” Ӯро падараш
ба Толиби саѓира дод. “Ман бо падари ӯ дӯст будам,
ќавл карда будем, ки њар ду ќудо мешавем. Вай барвақт
аз дунё гузашт. Акнун ман њаќ надорам, ки оби чашми ин
саѓираро равон кунам. Умедвор аст”, гуфт. Ана ҳамин
тариқ духтари таърифӣ насиби Толиб гашт. Дарвоқеъ,
падар ба Назокат насиҳат карда гуфт: “ Духтарам, ҳама
гап ба худат. Пешиниҳо гуфтаанд: “Зани хубу фармонбару порсо, кунад марди дарвешро подшо!..”
Ду соли аввали хонадорӣ Назокат Толибро ба ихтиёраш монд. Кор ба љое расид, ки ӯ якто-нимто љињози
хона ва сару либоси арӯсии занашро њам фурӯхта сарфи
араќу ќимор кард. Дар айни ављи майхорагии Толиб як
бор Назокат бӯѓчаашро басту ќањр карда ба хонаи падар
рафт. Аз шавњараш батамом дасту дилашро шуст. Аммо
падар як шаб ӯро мењмон карду сањарӣ њамроњ гирифта
овард. Баъд ҳардуро оштӣ дода, хеле насињат кард. Назокатро коњиш карда, гуфт, ки “хонаро партофта, гурехтан
аз дасти њар кас меояд! Ту њам рӯзѓората соз, мардум ба228
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рин зиндагӣ кун… Шавҳари дилат мехостагиро аз куҷо
барои ту меёбем?! Худо нестем, ки созем. Ин ҷавонон дар
кӯча моҳи беайб барин метобанд, духтарам...” Аммо
гуфтан осон аст. Њар касе, ки сахту сусти зиндагиро
озмудааст, талху шӯри онро чашидааст, хоњад иќрор
кард, ки ин рӯзеро, ки Назокат бо Толиби фориғбол ба
сар мебурд, ҳар як зану духтари андаке соҳибидрок ва
борикфаҳм тоқат оварда наметавонист. Камбағалӣ аз
марг бадтар аст мегӯянд дар урфият, аммо камақлӣ аз он
беш бадтар аст.
2
Онњо таоми шомро хӯрданду беваќттар ба роњ
баромаданд. Телевизор консерти шавќовар медод. Толиб
чору ночор њамроњи Назокат равон шуд. Њоло ошуфта ва
димоѓсӯхта ќадам мемонд. Аз дашт ба љои тафбоди рӯзона шаббодаи серун њур-њур мевазид. Овози ќурбоқќањо, чирчиракњо ва дигар љондорони шаб ӯро бештар асабонӣ мекард. “Ѓайр аз ваќ-ваќи ќурбоќќа дигар чизе намешунавӣ”, мегуфт худ ба худ, ба ин ҳол ҳамсарашро гунаҳкор ҳисобида. Вай ба сӯи пахтазор ќадам мезаду аз
ќањр дандон мехоид, дар дилаш бо Назокат хархаша
мекард, барои ба занаш неш зада, аламашро баровардан
бањона мељуст.
– Тфу!.. Њамин њам зиндагӣ шуд! Саг барин шабу
рӯз медавад кас… Ба зинда бозор не, ба мурда мазор не!
Тобистон мегузарад, рӯи меваро надидем! Дењаи худамон
бињишт будасту ќадрашро намедонистаем!.. Ношукриамон гузашт, – мегуфт вай заҳраш ҷӯшида.
– Ана, харбузаю тарбуз! Њоли њозир меваи ин љо
харбузаю тарбуз-дия! – ба њамсари тундмизоҷаш тасаллӣ
дод Назокат. Баъд боз илова кард: – Барои обод кардани
биёбон омадем. Кор…
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– Кор, кор, кор! Наход, ки умри одам фаќат кор
катӣ гузарад?! Кай роҳату фароғат мекунад? Кай? Сонӣ,
ҷонаки ако, ба инобат гиред, ки дар ин ҷойҳо боғ
намесозанд. Пахта зарур аст. Он боғҳои кӯҳпояро
бобоҳоямон ба хуни ҷигар сабзондаанд.
– Ман, зан, сарам катӣ рафта, шабњо фонус дар даст
об медињам. Шумо бароњат хоб мекунед-ку! Нињоят
њамроњи ман мерафтаед! Аз Содиќ ибрат гиред: шаби
гузашта ду бор аз бистараш хеста, обашро хабар гирифта
омад. Шумо дар хоби маст! – Назокат лањзае хомӯш
монду баъд ба оњанги дилбардорӣ гуфт: – Одам сабр
мекунад. Баъди се-чор сол боѓу бӯстон, бозору магазин –
њамааш мешавад. Роњи соз, мошин… – Сонӣ баҳси пешинашро ёд оварду илова кард: – Хайр, ҳозир фақат пахта
дар мадди аввал аст. Мегӯянд, ки мамлакат ба капиталистон мӯҳтоҷ набошад. Ҳамин тавр мондан намегирад.
– Ба ин љойњои мошин њам тоб намеорад! Љањаннам!
Њоло тамошо кун, зимистон ояд, тарматарӣ шавад, пой
монда, аз хона баромада наметавонӣ.
– Оњиста-оњиста њамааш соз мешавад.
– Њи-њи-њи! – Толиб зањрханда намуду баъд таронаи
ҳазломезашро замзама кард:
– Намур бузам, бањор шавад,
Сабзаю лолазор шавад.
Чӯб ба наѓора мебарем,
Даст ба таѓора мебарем.
Ваќте ки ба шипанг наздик расиданду аз дур фонуси
Содиќ намудор гашт, Назокат ба забон омад:
– Ин ќадар лабу лунљатонро овезон накунед, дилам
танг шуд, – гуфт вай бо зарда. Сипас бо нармӣ илова
кард: – Кори пахтазор ду-се моњ сахт аст. Баъд, се моњи
зимистон бафароѓат дам мегиред, ба сайру тамошо
меравед. Ба шаҳр, ба кӯҳистон меравед. Мегӯянд, ки ба
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истироҳатгоҳҳои Қриму Кафкоз рафтан мумкин, ба
мусофират...
– Њиъ!.. Ба фикрат, љӯю каналњоро кай тоза мекунанд?! Ба замин кай яхоб монда, кай шӯраашро мешӯянд,
кай пору мерезанд, кай шудгор мекунанд?! А? – Бо киноя
ќатор кард вай. – Қрим! Кафкоз! Худатро таскин деҳ, ман
одами асри бистам, ҷонам. Акнун гап кати кор буд
намешавад.
– Ин корњои майда-чуйда. Ба ин пахтазор як нигаред! – Назокат бо шавќ ба пахтазори бригада ишора карда, шавњарашро аз андешањои ногувор рањонидан хост. –
Дирӯзакак ин љо шудгори ќоќ буд. Акнун ѓӯзааш ба миён
мезанад.
“Чунон гап мезанад, ки гӯё ин пахтазор замини худаш бошад-е! Э, тавба, – ҳайрон буд Толиб. – Ё соддалавҳ аст ин Назокат, ё беақл... Ҳайронам...”
Онњо ба шипанг расиданду Толиб бистари дар болои суфахок печонда мондаашро кушода дароз кашид.
Назокат почањои пойљомаашро боло бардошта ба сари
об рафт. Ба тирљӯ об сар доду сипас барои хабар гирифтани охири љӯякњо пахтазорро давр зада ба домани ќитъа
рафт. Соате нагузашта оби љӯяњоро хабар гирифта омада
аз шипанг бандчаи коѓазхалтањои аз селитра холишударо
гирифт ва ба тирљӯи навакак об сар додагиаш даромада,
ба сари љӯяњо як порагӣ ќоѓаз зер кард. Бо ин усул љӯяњо
обдавон нашуда, зањ кашида, ба як маром об мехӯрданд.
То соати дувоздањи шаб Назокат бо об андармон
шуд. Соати чоряк кам дувоздањ фонуси Содиќ аз тарафи
ќитъаи Найзор ба љониби шипанг наздик шуду ӯ
Толибро бедор кард:
– Њой, хезед!.. Хезед, саратонро бардоред!.. Содиќ
меояд. Фонусро гиреду поёни љӯякњоро хабар гирифта
биёед. Дар пастхамӣ об кӯл нашавад. Чаққонтар хезед! Ха231
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бар гиреду баъд омада хоб кунед.
Баъзан Назокат ҳамаро ба шањбози хаёл месупурду
аз дилаш чї ҳарфњое намегузашт! Вай њам арӯси азизу
нозпарварди ягон хонадони чор ишкелаш чоќ будан мехост, орзу карда буд, ки аз падаршавҳару модаршавҳар
мењрубонињо бинад, сарафрозињо кунад. Аммо ҳоло
мақсади ягонаи вай Толибро ба роҳи дуруст ҳидоят
намуда, ӯро дар қатори мардум дидан буд.
3
Дар шипанги бригада ҳангоми тарбузхурӣ сӯњбати
агроном Бањриддин, сандуқдори колхоз, ва обмони номдор Содиќ аз хусуси Назокату Толиб ќӯр мегирифт.
– Њама кора занаш мекунад. Занаш – зани бебањо! –
мегуфт агроном Бањриддин. Дар оњанги сухани ӯ нисбат
ба Назокат мафтунӣ эњсос шавад њам, њамнишинон инро
ҳис накарданд.
– Валлоњ, рост мегӯед! – сухани ӯро тасдиќ кард
Содиќ. – Ба љойњои шӯрхок пунбадона насабзидагӣ, пору
рехта, њавола шинонду нињоли заминро дандон барин
зич кард. Њисоб карда баромадаст, ки нисбат ба тунукнињолӣ зичаш авло будаст! Э, вай Толиб парвои фалак
надорад-е! Ба њамин синн даромада одама беѓамаша
акнун дидам. Капитализм ана, ҳамин хелҳоро ба кӯча
бароварда мепартояд-дия!
– Занаш – тилло! – ба гап њамроњ шуд сандуқдор, ки
барои пардохти пули колхозчиён имрӯз ба бригада омада
буд. – Њамин ки ягон кори бригада мувофиќи табъ
нашуд, худаш ба назди раис меравад, ба парторг мегўяд,
илоље карда, корашро бурд мекунад. Вазнинакак,
баъзењо барин њингир-њингир надорад, доим сараш хам,
ба ғайр аз кору бор дигар сухани зиёдатӣ надорад.
– Кори ду каса як худаш мекунад, – гуфт Содиќ бо эњ232
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тиёт. – Толиб – як соя! Ҷонашро намекоҳонад.
– Тавба, ба њамин ландањур ин хел зан ҳайф-е, – Бањриддин ин гапро ба гуфтан гуфту хавотиромез зуд хомўш
гашту ба тарбузхурӣ машғул гашт.
– Э, додар-е, њоли шумо љавон, пасту баланди
дунёро надидаед. Мегӯянд-ку: “Ҳар љо гули лола буд, дар
хок афтод, њар љо зани хуб ба марди нопок афтод!” –
гуфт сандуқдор бо рӯмолча лабу дањонашро пок карда.
– Агар аќлаш бошад, њозир њам сари ваќт… Фарзанд надорад, – гуфт Бањриддин. Ӯ дар ин бобат аќидаи
Содиќу сандуқдорро фањмидан мехост. – Ягон рӯз
мефаҳмад, ки ин ҷавон лоиқаш не, лекин дер мешавад.
– Албата, – маќсади ӯро фањмид сандуқдор. – Назокат њозир њам лоиќи як йигити кори калон. Малика
барин зиндагӣ карданаш мумкин.
– Кай бошад њам, ба љонаш мерасаду аз бањри ин
Абӯтамбал мебарояд. Ишқ, муҳаббат дар ҷавонӣ эътибор
дорад...
– Не-е, – ба њукми онњо эътироз кард Содиќ. – Назокат аз он хел занњои шумо мегуфтагӣ не. Қадри худашро
нағз медонад, лекин шавҳарашро намепартояд. Ба ин
Толиб ҳеҷ чиз надода бошад ҳам, аз зан толеъ додааст.
– Ҳоли ҷавон аст, ақлаш надаромадааст, – гуфт
сандуқдор чашму абрӯ парронда. – Хаёлҳои ҷавонӣ
мегузарад, баъд пулу мол хонаю ҷойро фикр мекунад...
– Ҳа, то кай ин катӣ сарсон шуда мегардад?! Сабр
кунед, њоло ба љонаш расад… – дар њукми худ истодагарӣ
кард Бањриддин. – Агар хоњам…
– Э, монед, ин хел нагӯед. Як хонаводаро хонавайрон кардан наѓз не, – ба ӯ эътироз кард Содиќ ва сипас
“омин” гуфту бархоста аз паи обаш равон гашту ба таъкид илова кард: – Аз ин кори шумо Толиб бадбахт намешавад, балки Назокат ҳам назокаташро аз даст медиҳад.
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4
Шаш хонаводаи њамин сол ба ин љо омадагӣ
бригадаи нав сохтанду ба он Толибро саркор таъин
карда буданд. Назокат дидаю дониста хомўш истода буд.
Ӯ медонист, ки њамсараш ин вазифаро ӯњда карда
наметавонаду кор дӯлоб мешавад. Аммо эътироз накарда
буд. Мехост, ки ба зиммаи ӯ масъулият афтаду кору
бораш сомон ёбад. Вале аз ин кораш сонитар пушаймон
шуд. Толиб бе иҷозати мудирият, бе шартнома бо колхоз
ба як корейси шоликор аз поёноби пахтазор дањ гектар
замини шӯрхоки бекорхобидаро додаст. Дар аввали кор
њељ кас ба замини шолӣ ањмият надод. Шоликорон бо
колхоз шартнома баста, дар њар бригада шолӣ корида
буданд. Аммо сонитар дар байни мардум гап-гап шуд, ки
Толиб заминро ба он шоликор фурӯхтааст. Инро
шунида, Назокат алав гирифт. Ба аламаш тоб оварда
натавониста, ба Толиб суханони сахт гуфт. Ин исноде
буд, ки ӯро дарун-дарун месӯхт.
– Фурӯхтагем-не!.. Хайр, илтимос кард, бекор
хобидаст, шӯрашро шӯяд, соли дигар пахта мекорем,
гуфта додам, – гуфт Толиб.
– Бо кадом об шолӣ мекорад?.. Бо оби пахта! Агар об
баризофа бошад, худи мудирият иљозат медод, мекорид.
– Ман чӣ донам, хайр кор гуфтам.
– Дар њамин љо њам кӣ буданатонро маълум кардед!
Њайфи номи мард!
– Њамин њам гап шуд! – аз ин гуфтугӯҳо пинаки Толиб вайрон намешуд ва ин њол Назокатро бештар оташин мекард.
– Шукр, бепул нестем. Тирамоњ планро буд карда,
боз пули калон мегирем... Ба умеди колхоз нашинеду
шумо њам дигарон барин иморат кунед.
– Э-э, – даст афшонд Толиб. – Њамин љо њам љой аст,
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ки дил баста иморат кунам?!
– Бањона!.. Зимистонро дар ин вайрона чӣ хел мегузаронед? Шарм доред, мардум чӣ мегӯянд?
– Колхоз ягон бало мекардагист. Парво накун, худо-подшоҳ, ягон гап мешавад, – сипас вай байти машњури доим тасаллибахшашро хонд: – “Ризќи њаррӯза
мерасад аз њаќ, ѓами бењуда мехӯрад ањмаќ!..” Ин ҳарфи
ман не, як шоири бузург гуфтагӣ.
Баъдан дар байни мардум гӯшакӣ рафт, ки Толиб аз
поруи маъданӣ барои пахта гирифтаашон ба шоликорон
мефурӯхтааст. Назокат муддате ба чунон вазъе афтод, ки
сар бардошта ба чашми њамкорон нигариста наметавонист. Вай пакар ва малул гашта, ба кор њам, ба рӯзгор
њам шавќаш суст шуд, дасту дилаш сард гашт.
Дар ин миён Толиб майли мудири дӯкон шудан
карду Назокати аз обрӯрезии вай ба љон омада ба ин
њаваси ӯ зуд розӣ шуд. Њам колхозчиён, њам рањбарон
њама аллакай медонистанд, ки ба кори бригада аз Толиб
манфиати казоӣ намерасад. Ба ѓайр аз ин, Назокат ба
кори савдо аз хурдӣ њавасманд будани њамсарашро медонист, бинобар он, ба дил гуфт, ки шояд кори табъи дилаш ӯро ба ифоқа оварад. Аммо ин фикр фақат як
умедворие беш набуд. Дилаш мегуфт, об ба пастӣ медавад, Толиб дар муҳити дуздону қаллобони гуногунтоифа
ва пулу моли дастрас истодагарӣ карда наметавонад.
5
Бањриддин дилпур буд, ки Назокат хоњу нохоњ ба
вай таслим мешавад. Вай ду-се бор дар пахтазор бо ӯ
њамсӯҳбат гашту бо рамзу ишора матлабашро фањмонд,
вале љавоби Назокатро нозу нуз њисобиду бас. “Хоњу
нохоњ ба дилаш алав афтод. Аз барои иззати нафс нозу
нуз мекунад, – мегуфт љавон худ ба худ. – Ман куљою
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Толиб куљо! Мансабам бошад, маълумоти олӣ дорам,
ояндаам равшан. Ќаср барин њавлии мӯњташам дорам!
Хайр, афту башараам њам дар љояш. Эњ, Назокат, Назокат, њусну малоњати ту, ќадду басти дилошӯби ту њавлии
маро зеб дињад, меарзад! Худаш њам зан не, валло фаришта-е!.. Эњ, раис розӣ нашуданд-да, агар Толибро экспедитор таъин мекардем, ду моњ гузашта-нагузашта, саранљом мегашт. Ба дӯкон гузаронданаш њам соз шуд. Дӯкон ба сараш об мерезад. Вай, Ато ин гӯсоларо чунон боб
мекунад, ки… Акнун дили Назоката ёфтан даркор”,
мегуфту вай ба дил наќшањо мекашид, орзуњо метарошид.
Сараввал Бањриддин бо тӯњфаи гаронбањое дили
Назокатро ба худ гирифтан хосту дар ин бобат хеле фикр
кард. Назокат, аљаб не, аз дасти вай тӯњфаро нагирад.
Иззати нафсаш рањ намедињад. Баъд ӯ илољи ин корро
ёфт: ба занњои зарбдор мукофот медињанд. Чун раиси
колхоз мариз буд, њоло њама кор ба дасти худаш.
Бањриддин аз раиси матлубот Ато хоњиш кард, ки барои
мукофот дањто рӯмоли шоҳӣ ёфта дињад. Ваќте ки
рӯмолњоро ба дӯкони Толиб доданд, ба сари агроном
тасодуфан наќшаи дигаре омад.
– Њозир ваќти мукофот не… – гуфт вай ба Толиб, ки
барои мукофот рӯмол гирифтанашро хабар медод. –
Эҳтиёт кун, вақташ меояд, худам мегӯям.
– Дар дӯкон нигоњ дошта наметавонам. Ногоњ тафтиш кунанд… – узр овард Толиб. – Аз мағоза гиреду ҳар
чи қадар хоҳед, нигоҳ доред.
– Хайр, ягон бало кун… гапаш набарояд, – гуфт вай
асроромез чашмакӣ зада. – Эњтиёт шав...
Толиб ба пулдории миллёндорони навбаромад бо
њавас менигарист, баъзан ба онњо таќлид кардан мехост,
вале ин роњи пурмакру даѓо барои пои ӯ набуд, вай дар
муомила хеле соддалавњ ва зудбовар буд. Аммо кадомин
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соддалавҳ кӯтоҳии худро иқрор карда, ки Толиб тан
гираду ба худ иқрор кунад!..
6
Аввали тирамоњ, яке аз рӯзњои тафсони офтобӣ буд.
Шаб андаке серунӣ оварад њам, рӯзњо њаво аз саратон
монданӣ надошт. Пахта саросар шукуфта, дењќонон ба
ѓунучин тайёрӣ доштанд.
Бањриддин аспро тозиёна зада ба тарафи бригадаи
Назокат мешитофт. Аз он, ки гардани асп араќ карда буд
ва савори он ба атроф беэътино, бошитоб асп меронд,
метавон тахмин гирифт, ки кори баѓоят зарур дорад.
Пахта сап-сафед шукуфта ва ҳоло ҳама барои бо
мошин чидани пахта њозирӣ медиданд. Дар назди
шипанг се нафар деҳқонон майдончаеро барои
пахтахушккунӣ андоза мекашиданд. Баҳриддин лаҳзае
истода аз кору бори онҳо пурсон шуд, як-ду маслиҳат
дода саркорро пурсид.
– Назокат дар поён, ҳӯ-ӯ, дар қитъаи қамишдор, –
гуфт мӯйсафеди андовакаш бо дасти лойолуда ба он сӯ
ишора карда. – Тирҷӯя мехобонад.
Баҳриддин ба он сӯ равон шуд. “Назокат саркори
дуруст баромад, – мегуфт ӯ худ ба худ, ба пахтазори
пурҳосил нигариста. – Аъзоҳояш иззат мекунанд. Калонгариро намедонад, баробарашон кор мекунад-да... Эҳ, ба
ман расӣ, мемонам, ки дар офтоб сӯхта, каланд занӣ?!
Ҳавлии манро гул кунонда мегардӣ!” – фикран ба Назокат хитоб мекард вай. – Табиат туро барои навозиш ва
муҳаббат офарид, барои идомаи авлод...
Назокат тирљӯи аз байни замин гузаштаро бо каланд вайрон карда, њамвор месохт. Вай Бањриддинро
диду каландашро монда, бо рӯймолча арақи рӯю
гарданашро пок кард ва дастонашро болои чашм соя
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карда ба авзои агрономи омада истода нигарист.
– Ассалому алайкум, саркор! – Ба Назокат наздик
шуду чолок аз асп фуромад Баҳриддин. – Мондаҳо!
– Саломат бошед, – гуфт Назокат бо шарм табассум
карда.
– Ҳа, тирҷӯйро вайрон мекунед?
– Мошини пахтачин бемалол гузарад охир.
– Дигар кас нест-чӣ? Ин кори вазнин, – дилсӯзӣ зоҳир кард Баҳриддин. – Ин гарморо бинед, ҳаво даргирифт-ку!
– Ҳама банд.
– Аз қадимулайём кори зан дигар аст, кори мард дигар. Ба мардон фармоед! Ҳа. Мо ҳолӣ шуморо боло бардоштанием, – гуфт вай густохона барои вохӯрӣ даст
дода.
Ҳарчанд ки бо мардон даст дода вохӯрӣ кардани
занҳо дар деҳа маъмул набуд, Назокат ночор даст дароз
карду ҳис намуд, ки Баҳриддин дасти ӯро лаҳзае маънидорона фишурд.
– Назокатҷон, хона чӣ шуд, ҳоло ҳам дар ҳамон вайрона? – донад ҳам барқасд савол кард вай.
– Ҳа, вақт нашуд... Хайр, пахтаро чинем...
– Эҳ, ба шумо чӣ гӯям? – оҳ кашид Баҳриддин ва ба
чашмони Назокат нигарист. Вай нигоҳашро гурезонд.
– Одам ҳам ин хел ба худаш душман мешавад-чӣ?
– Бас, агроном...
– Ана, аҳволи вай! Гапи навро фањмидед?
– Чӣ гапи нав? – Назокат бо таҳлука ба рӯи Бањриддин нигарист.
Бањриддин лањзае ба ифодаи њамдардӣ зоҳиран ғамгин ба чашми ӯ нигарист, бо надомат сар љунбонд.
– Чӣ шуд? – бо изтироб саволашро такрор кард Назокат.
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Бањриддин ин бор саросема нашуда бо тамкин сухан кард:
– Агар дар ин миён шумо набошед, ман заррае ѓам
намехӯрдам. Сазояш мегуфтам. Аммо ѓами шумо – ѓами
ман... Медонед, шояд бехабар бошед?.. Имрӯз дӯкони Толибро мӯњр заданд. Тафтиш.
– Хайр, чӣ? Тафтиш кунанд, – гуфт Назокат оњи сабук кашида.
– Камомади зиёд доштагӣ барин, – Бањриддин озмоишкорона ба таѓйири авзои Назокат нигариста хомӯш
монд. Баъди хеле сукут илова кард: – Боз рӯмолњои барои мукофоти зарбдорон омадагиро обу лой кардаст, мегӯянд.
– Ѓалатӣ… – гуфт Назокат бо андӯњи гарон аз замин
чашмонашро набардошта, дар њолате ки бо дастаи каландаш беихтиёр бозӣ мекард.
– Шумо барои вай насӯзед. Умри љавонатона барои
як бефањм хазон накунед, – аз таъсири хабари овардагиаш њаво гирифта, љуръат пайдо кард Бањриддин.
– Чанд бор ба шумо гӯям? Бас будагист! – якбора
дар ѓазаб гашт Назокат. Вай ба Бањриддин чунон нигарист, ки хаёлаш бо нигоњаш синаи ӯро тир барин сӯрох
кунад. Сипас аз замин чашм набардошта дона-дона карда гуфт: – Ин суханро ба гӯшатон сурб барин об карда
резед: кар бошад њам, кӯр бошад њам, бефањм бошад њам
то зиндаам, ман аз они вай! ...Фаҳмидед? Агар дуруст нигаред, вай бо ҳамон гӯлию гумроҳӣ ҳамчун ҷавонмард аз
шумо болотар аст. Пулу мол, осоишу фароѓат, ояндаи
дурахшонатон барои харидани њама чиз кор ояд њам,
бењуда саргардон нашавед, дили маро аз роњ зада
наметавонед.
Бањриддин мушаввашхотир ба роњи омадааш ќафо
гашта мерафт. Асп ба майли худ сар-сари воти пахтазор
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якта-якта ќадам мепартофту нӯги ѓумойњоро дањан зада
мегузашт. Бањриддин дар сари об Содиќро диду асп худ
аз худ дар баробари ӯ истод. Аз дили Баҳриддин гузашт,
ки ҳамин ҷонвар ҳам ба кору бори ӯ одат кардааст.
– Ња, агроном, таљанг менамоед? – авзои ӯро дида
тањковӣ кард Содиќ.
– Э, ба њамин бечора Назокат мушкил шуд, – вай
сабаби аслии бедимоѓиашро моҳирона пинњон кардан
хост. – Мағозаи Толибро мӯњр задаанд, тафтиш… – Баъд
њодисаро батафсил гуфт.
– Э, ин бача ањмаќ будаст, – аз кори Толиб Содиќ
њам алам кашида, даст афшонд. – Падарлаънат, агар аќлат бошад, хазинаи бебањо, тиллои асл дар дасти ту, дар
њамон хонаи вайронаи худат!.. Худо ба ту њамин хел зан
додаст, шукр кун!.. Э, ин зан, зан не, хазина, ганљи
шойгон-е!..
Солњои 1975– 86.
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ПАЛОНҶИ ОХИРИН
Хабари аз дунё гузаштани зани Мирзо Сангинро
шунида, мо – як гурўњ њамкорон ба таъзия рафтем.
Аксари њамкорон аз вазъи хонадони ў огоњї надоштанд.
Дар он миён фаќат ман медонистам, ки Мирзо ду зан
дорад ва њоло бехабар будам кадоме аз онњо фавтидааст.
Ба њамроњон, ки њама дар нисбати ману Мирзо љавонтар
буданд, аз ин хусус ҳарф назадам. Аслан, чаро ҳарф
назадам, худам њам намедонам. Зоҳиран, њамфикрию
њамраъйии њамсолон барин њиссе маро рањнамун буд.
Ман рањорањ то ба азохона расидан саргузашти
рафиќи ќадимам Мирзоро, ќиссаи зангирињои ўро ба ёд
меовардаму ба дил мегуфтам, ки охирин палонљ, яке аз
охирин љафодидагони анъанаи феодалиро ба хок месупорем, дигар дар билоди Тољикистон на палонљњо њастанду
на дузанањо, оќибат аз ин одати нангин пок гаштем,
дигар моро дар љањлу таассуби феодалона ва тањќири зан
таънаю маломат намекунанд. Њатто “палонљ” ва “дузана” барин суханон аз луѓоти зиндаи мо бардошта
шудаанд. Айёми бачагї агар ба гуфтугўйи занон гўш
медодам, миёни ду сухан “палонљаш ин тавр гуфтаст”,
“палонљаш ин тавр кардаст” барин гапњоро мешунидам.
Њоло ба љавонон агар “палонљ” гўед, “плон” мепиндоранд.
Маро ёд омад, ки замоне Мирзоро аз ваљњи занмониаш њам, ба љурми зангириаш њам дар маърази муњокамаи рафиќону њамкорон монда будем, ў љазо њам
гирифта буд. Дар яке аз маљлисњо, ёдам меояд яке аз
њамкоронамон ба њимояи Мирзо бархосту зани аввали ў
Фотимаро хост, ки гунањкор кунад, вале Мирзо филфавр
сухани он рафиќро бурида, ўро дар тањрифу тўњмат ба
зани бегуноњ муттањам карда буд. Њозирон механдиданд.
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Он солњо ману Мирзо љавонони навкору навќирон
будем. Ў љавонмарди њалиму фурўтан, баѓоят
шикаста нафс, дар фабрика инҷенери батадбир ва пухтакоре ба шумор мерафт. Њар коре, ки ба вай месупориданд, сидќан адо мекард. Њамкорон ба шўхї мегуфтанд,
ки аз замони ба кор омада рафтани вай соатњоро дақиқ
мекунем. Мирзо инҷенери донишманде буд, аммо ба њадде фурўтанї дошт, ки дар њузури дигарон аз зоњир кардани илму њунарњои худ шармаш меомад. Аз ин сабаб
бисёр њамкорон аз њунарњои ў ѓофил буданд. Мо забони
немисиро об барин донистани ўро тасодуфан, ваќте фањмидем, ки ба корхона ду нафар мењмонони хориљї омаданду ба кори шўъбаи вай раѓбат зоњир карданд.
Ман аз ин њусус андешида, тадриљан воќеањои сию
ду сол ќабл аз ин рух додаро дар лавњи хотир бедор мекардам. Он замон узви комитети иттифоќи касабаи корхона будам ва бароям супориш карда буданд, то шикояти њамсари Мирзо Сангинро санљида, шањодат дињам.
Ёдам меояд, дар пайи ин супориш сараввал бо додхоњ –
Фотима вохўрда будам. Ў дар он айём бонуи 24-25-солаи
сабзинаандом, мавзунќомат ва ситорагарме буд. Ду
кўдакаш дар сари зону, ў гирён-гирён арзи њол карда буд,
ки Мирзои бешафќат фарзандонашро зиндаятим карда,
ўро талоќ додааст ва њоло ќасди ба дигаре хонадоршавї
дорад. “Мамлакат бесоњиб аст магар, чаро вай њаёти
ману фарзандонамро мешиканад, бадбахту сияњрўз мекунаду касе пишакашро пишт намегўяд?! Боз дар як фабрикаи номдор инљинер аст!.. Ин чї бедодї? Агар њукумат
одилу љаббор бошад, падари дайдуро аз ин роњ гардонад,
ба сари фарзандонаш маљбур карда биёрад-дия!..” –
таќрибан вай чунин гуфта буд он замон бо сўзу алам.
Равшан буд, ки зан шавњарашро дўстдор аст, майли аз ў
људої надорад, хиёнати ўро низ бахшиданист. Ин гуна
муњаббати тафдори зани љавону хушандом ва кўдакони
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дўстрўю маъсумро пушти по задани Мирзо маро оташин
карда буд, ба Фотима гуфта будам, ки мо то имконе њаст,
дар ин бобат бетараф нахоњем буд, ўро маљбур мекунем,
љазо медињем, вай њаќ надорад зани озоди тољикро ба чунин бешафќатї тањќир кунад, даврони феодалону
занљаллобон абадан гузашта рафт, вай инро фаромўш
кардааст, маълум мешавад, ки дар шуури ў таассуби
динї ва пасмондаи расму одати феодалњо боќї будаст,
мо бехабар будаем… Ман ба ин монанд хеле суханони
дар он айём вирди забони нотиќон гаштаро гуфта, Фотимаро умедвор карда будам.
Ёдам меояд, он рўзњо Мирзо даъвои маро, ки бо шўру њаяљон иброз доштам, хомўш, њатто дар назар бепарво
гўш карду баъд хираханде намуд ва аз рўйи одаташ
муаммотаќлид гуфта буд: “Ба ман нигар, ту инљинерї,
илми физикаро медонї, дар физика њар миќдоре, ки ба
њадди беинтињої мерасад, пучу бемазмун мегардад – ин
як. Сониян, дониста бош, ки муњаббатро ќаблан ба
наќша гирифта намешавад, ин газворбофї не, макаронсозї не… Муњаббат маро ба таъхир дарёфт, аммо чї
илољ?! Фарзандонро ба ман дињад, тарбия мекунам…”
Ман ба рўйи вай нигариста ба мазоњ хандидам.
Баъд хеле суханони сахту маломатомез гуфтам, ба сари
инсоф овардан хостам, љањд доштам бо тањдиду тадбир
ўро ба сари фарзандонаш бозоварам, аммо саъям бењуда
буд. Оќибат гуфтам, ки мо ўро метавонем маљбур созем,
аммо вай ин суханро шунида, гўё оташ гирифт. Суханони
гуфтааш њанўз њам дар гўшам садо медињанд: “Худро
чунон мегирї, ки ту фармондењу дигар њамаи одамон аскарони ту бошанд, њар як амру хоњиши туро бегуфтугў
иљро кунанд. – Баъди лањзае сархам андешидан вай тару
часпон боз гуфт: – Хоњишмандам, ба ин љињати рўзгори
ман дахл накун. Ё маро милиса катї пешандоз карда ба
идораи аќди никоњ бурдан мехоњї?..”
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Охирин умедам – дилбохтаи вай – Гулбону буд. Вай
дар мактаб муаллима будаст, ба мулоќоташ рафтаму поёни дарсашро нигарон истодам. Гулбону духтари газгўшти латифандом буд, зоњиран пурњаракат ва саросема
намояд њам, андешааш амиќу батааннї намуд. Нигоњи
пурмаънї ва дар сухан гуфтан тамкину пухтагии ўро пай
бурдаму тасаввури дар њаќќи ў аз гумону тахмин пайдо
кардам андаке бошад њам, бартараф гашт. Вай духтаре
буд, ки аз камтарин гуфтугў њар як инсони њушёр ба њурматаш мекўшид.
Гулбону матлаби маро аз ним ишора пай бурду
чашмони гирояшро дафъан, якбора ба чашмам дўхт ва
гўё аз гуфтугузор дар ин мавзўъ хаставу дилгир бошад,
оње кашид.
– Рафтем, ман бо чиҳил нафар шогирдон дар синфхона диќќинафас шудам, рањорањ њар чї хоњед, бигўям.
Аммо дониста монед, ќаблан мегўям: њеч коре аз дастам
намеояд.
Мо ба кўчаи аслӣ баромадему аз пиёдарањ пањлуи
њамдигар мерафтем. Писаракону духтаракон дар пањлуи
муаллимаашон маро дида, шавќмандона бо њайрат ба
сўямон менигаристанд, ба якдигар пичиррос зада аз ин
воќеа хабар медоданд.
“Фотима дугонаи ман аст, – гуфт Гулбону таќрибан
бе муќаддима. – Ман ду-се сол аз вай хурд бошам њам, аз
айёми мактабї улфатем, солњои охир њолдону роздон будем. Фотима Мирзоро бенињоят дўстдор аст, муњаббати
ўро ба ёд оварам, дилам реш мегардад… Онњо чаҳор сол
њамзист буданд, ду фарзанд доранд. Аммо Мирзо инро
шунидан намехоњад. Не, вай инсони дилсахту бешафќат
не, ин тавр гумон набаред…”
“Шумо чї?!” – гуфта будам он замон бо тамасхур ва
Гулбону лаб газида, абрувонаш пурчин хеле муддат хомўш чашмаш ба замин роњ гашта буд. Ин њолро ба ёд
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оварда сонитар аз гуфта пушаймон шудам. Сонитар дарк
кардам, ки ин сухан ба дили духтари некхисол баѓоят
сахт асар намудаст. Агар дар љойи вай ягон духтари шаттоњ мебуд, “Чаро ман ба шумо суханамро њайф кунам?! ”
мегуфту ба рањаш мерафт, аммо вай дар он айём ин зањри
њалоњилро фурў бурду баъди даќиќае чанд суханашро
идома дод:
“Аммо Фотима ба шавњараш бовар надорад. Агарчи Мирзо бо њеч зану духтари дигар сару кор надошт, аз
вай ин корро чашм доштан њам хатост, дили Фотима
пуршубња буд, гумонаш шавњар ўро њар шабу рўз мефиребад. Ба Мирзо аз номи духтарњо мактуб навишта, майли ошної изњор намуда, ўро ба мулоќот даъват мекард,
рўзу соат ва љойи вохўриро таъин мекарду сонї кўдаконашро ба њамсояњо вогузошта ба он макон мерафт, дар
хилвате истода соатњои дароз мунтазир меистоид, то
шавњарашро дар сари хиёнат бигирад. Овозашро дигар
карда телефон мекард, э-э, боз чї найрангњое, ки ба гуфтан забон намегардад. Айёми охир Мирзо пай мебурдаст,
ки ин дасисањои њамсараш аст. Фотима бо ин њама ќонеъ
набуд, намедонам, чї васвасае дар сар дошт, ки њеч таскин намеёфт. Ў мудом аз ман хоњиш мекард, ки боре дар
њузури вай ба шавњараш занг занам, бо ў ваъдаи мулоќот
кунам. Сараввал ин хоњиши ўро инкор мекардам, вале ў
њамвора исрор дошт. Боре бо ташвиќ ва тарѓиби вай ба
шавњараш занг задам, ў дар љавоби ман ба тамкин гуфт,
ки бо марди оиладор ин хел гуфтугузор њеч маънї надорад. Гумонам бо њамин Фотима оромиш меёбад, вале
њайњот! Њафтае аз миён гузашт ва ё бештар, ў боз маро
хоњиш кард, ки ба шавњараш занг занам. “Ин њаромхиштаки гузаро аст, аммо ман ўро ба даст мефурорам, дар
сари хиёнат чунон мегирам, ки…” мегуфт бо алам. Ман
ба Мирзо занг зада љиддан хоњиш кардам, ки ўро дидан
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мехоњам. Ба худ тасмим гирифтам, ки бо ин мард њамгап
шавам, агар ќавли занаш дуруст ояд, бо ў љиддан сухан
кунам, вагарна ин зани бечора аз ѓусса сањл мондаст, ки
девона бишавад. Дарвоќеъ, Фотимаро сињат гуфтан
мушкил буд… Ба Мирзо аз ањволи њамсараш ишора
карда, зудтар ягон илољ сохтани ўро хоњиш карданї
будам.
Бо Мирзо аз ќадами аввал сўњбати мо ќўр гирифт.
Вай аз таърих дарс гуфтани маро шунида, доири ин илм
ва таълими он суханоне мегуфт, ки ман њаргиз аз каси
дигар нашунида ва дар ягон китобе нахонда будам. Ў
махсусан таърихи диёрамонро хуб медонист ва дар ин
боб ман дар рў ба рўйи вай ољиз будам. Вай аз хусуси
Зардушт, “Авесто”, дастхатњои кўњи Муѓ, аз натиљањои
њафриёти солњои охир баѓоят шавќовар ва наву тоза
њикоят мекарду мегуфт, ки фарзандони мо бояд аз
таърихи диёр, аз њаёти бобоёни худ огоњї ёбанд, мардуме, ки гузаштаи худро фаромўш кардааст, ба он эњтиром ва муњаббат надорад, ба инќироз мањкум аст. Мирзо
аз ин хусус шеъреро ба хондан шурўъ карду сонї якбора
хомўш гашт ва ба чашми ман рост нигариста гуфт: “Аз
шеър дилгиред? Њамин тавр не?.. Њатто рангатон канд…”
Ман табассум кардаму ночор сар љунбондам. Вай гуфт:
“Дар мактаб ба дасти муаллими “шеърдўсте” гирифтор
будаед, вай ба шумо њифзи вараќ-вараќ шеърро супориш
карда, шуморо аз шеър дилгир намудаст, њамин тавр не?”
Ман боз ба тасдиќи суханони ў сар љунбондам. Вай дар
суханаш идома карду гуфт: “Маро аз хори умумисарої
дилгир карда буданд. Њанўз њам хорсароёнро тоби
дидану шунидан надорам. Њар як шахс шавќею завќе
дорад, аммо муаллимони мо инро ба инобат намегирифтанд, гоње дарсхониро не, ана, њамин хел хорсарої ё
оњанпораѓундориро ба мадди аввал мегузоштанд. Ононе,
ки дар тањсили илм миёнањол, вале дар њама кор њозиру
246

www.firuz.tj

нозир буданд, аълохон ва пешќадам ба шумор мерафтанд. Ман фаќат бо физикаи худ саргарм будам, бинобар
он мудом маломат мешунидам, танбењ мегирифтам”.
Аз тањдари музейи осори атиќа мегузаштем, ки ў
маро ба тамошои осорхона даъват кард. Ин дам ба хотирам расид, ки Фотима маро дар ќарибии боѓ интизор аст
ва аз ваљњи ў бояд ки бо Мирзо сухан кунам. Лањзае чанд
ду неру – ду майл дар нињоди ман кашокаш доштанд…
Чї кунам, ки хоњиши Мирзоро он рўз рад кардан
натавонистам… Ба гумонам, њама кор ана аз њамон лањза
сар шуд… – гуфт Гулбону гунањкорона нигоњ аз замин
набардошта ва лањзае сукут варзид. – Баъди њафтае боз
занг задам. Мирзо занги маро муштоќ будааст,
маломатам кард, ки бедарак рафтам. Хулосаи калом, мо
тадриљан ба сўњбату дидори якдигар ташнагї њис
мекардем, дигар аз њам дур будан наметавонистем…”
Ман бо њаяљон, бо тамоми эњсоси хушбинонаи љавониам ба Гулбону собит кардан хостам, ки ин муњаббат
нест, пойдевори ин њисси латиф ва олиљаноб бояд аз љўйбори ростию дурустї, олињимматї ва инсонпарварї об
хўрад, он бояд аз њар олоише поку мубарро бошад, ба ќоидаи ахлоќи коммунистї созгорї намояд. Шумо беинсофї мекунед, ин кори шумо ноњаќї, бешафќатї, шумо бар
ивази сияњрўзии дӯстатон худро хушбахт сохтаниед…
Гулбону дар љавоб он рўз тахминан чунин гуфта буд:
“Албатта, агар бедардона аз канор нигаред, ба муњаббат аз рўйи ягон хел кодекси сохта назар кунед, њатман чунин натиља мегиред, – гуфт Гулбону мањзун сар
љунбонида. – Ба назари ман, агар онњо умри худро бемуњаббат гузаронанд, бадбахттарини бадбахтонанд. Тасаввур мекунед, як умр бемуњаббат њамзист будан чї маънї
дорад?! Ман як рўз њам зистан наметавонам… Албатта,
шумо баринњо метавонанд…” Вай ба ман њам киноя
мезад.
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Ба њамин минвол, он солњо мудохилаи мо – њамкорон бенатиља монд ва Мирзо ба Гулбону хонадор гашта
буд. Кї медонад, балки ман ба онњо, чунон ки мебоист,
сухан гуфтан ва таъсир ангехтан натавонистам.
Онњо чанд сол ҳамсарӣ доштанд, аммо фарзанд
наёфтанд. Сонитар ба гўшам расид, ки Мирзо бо зани
аввалаш – Фотима оштї кардаст ва дар як њавлии калон
њар ду палонљ зиндагї мекардаанд. Боре аз ин ваљњ њамкорон боз Мирзоро дар маърази муњокама монданд, љазо
гирифт, аммо ман дигар ба ин ќабил мољароњо
алоќаманд набудам.
***
Имрўз њавлии Мирзо Сангин мотамсаро буд.
Пайвандони ў љомаю тоќї пўшида, миён баста азодорї
доштанд, фарзандонаш “во, оча!” гўён навњаю фиѓон мекарданд. Ман тасмим гирифтам, ки Фотима аз дунё гузаштааст. Мирзо асои мотам дар даст њар яки моро канор гирифта, њунг-њунг мегиристу китфамонро аз ашки
сўзонаш тар мекард.
– Маро фалак зад… дўстонам, фалак зад… Чароѓи
хонадонам хомўш гашт… офтоби њаётам рафт… – гўён
марди балокаш сар мезаду пой мекўфт.
Махсусан, “очаљони мењрубонам, очаљони ѓамгусорам… маслињатгўям, рањбару рањнамоям!...” гўён дар
фироќи модар гиристани ду тан љавонмарди љигархаста
њамаро мутаассир мекард, дар чашми бисёр касон ашк
метаровид.
То адои такфин мо соате дар сафи таъзиягўён дар
тањи дарвоза будем ва ман дар ин миён аз як тан марде,
ки аз рўйи суханаш сокини њамин гузар барин намуд,
эњтиётан пурсидам, ки кадоме аз занони Мирзо вафот
кардааст.
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– Зани аввалааш… – гуфт вай зуд ва сипас сонияе
дар андеша монд, вале филфавр сабабе ёфту ќавли худро
таќвият дод: – Намебинед, фарзандонаш чї хел гиряю
нола доранд?! Мирзо аз зани сонї фарзанд наёфт.
Ин гуфтугузорро шунида, як тан марди ришаш мошубиринљ рўй ба љониби мо гардонду гуфт:
– Зани дуюмаш – Гулбону гузашт… Зани оќилаи
мењрубон, љони одам буд. Њашт нафар фарзандони Мирзоро аз модари зода азизтар ѓамхорї ва тарбият мекард.
Кўдакон бетоб шаванд, њамроњ, модари зода барин дар
бемористон хоб мекард-дия!.. Истодаш дил буд, истодаш
аќл буд…
Ин лањза тобутро бароварданду нолаю фиѓони азодорон ба фалак печид. Пешопеши тобут фарзандони
доѓи онњоро дида, аксари њозирон Фотимаро аз дунё
даргузашта мепиндоштанд.
Соли 1985.
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ХОТИРАИ ЯК МУҲАББАТ
Поезди тезгарди Москва – Душанбе кайњо ба роњ
даромада, иморатњои шањри азим дар ќафо монда бошанд њам, дар вагонњо бесаранљомї ва љобаљошавии баъзе мусофирон давом мекард: дарою баро, љомадонкушої,
бањсу хархаша, љой иваз карда аз як њуљра ба њуљраи дигар кўчидан…
То њамњуљрањояш чизу чораашонро саранљом бахшида, аз љунбуљўл фориѓ шудан Наъно ба долон баромаду дар курсии назди тиреза нишаст. Љунбољўли бисёру
ташвишу тараддуди бепоёни баъзе њамсафарон ўро
дилтанг мекард. Вай, одатан, ҳангоми мусофират дар як
љомадончаи хурд ашёву либоси заруриашро љой мекарду
мебаромад ва дар бозгашт ба шавњараш ва кўдаконаш
як-ду кило ќандалоту тўњфањои хурд-хурд мегирифту бас.
Ба бори зиёд њеҷ хушаш набуд, чунон ки дар зиндагї њам
шукўњу таљаммулро сарбории инсон медонист.
Ин лањза дар њуљраи њамсоя магнитофон монданду
оњанги хушсадое ба гўшаш расид. Наъно лањзае гўшу
њуш ба савти ноошно, вале дилнишин ваќф карду пай
бурд, ки ин њаво ба ў шинос аст, замоне дар куљое басо
шунида аст. Кай? Дар куљо?.. Ў зуд ба ёд оварда натавониста дар тааҷҷуб буд, ки он замон дари њуљраи магнитофондор андаке боз гашту филфавр зуд пўшида шуд ва
дар ин миён вуљуди вай ногаҳон ларзиду дилаш ба шиддат тапидан гирифт. Ёдаш омад, ки ин таронаро Неъмат
њам замзама мекард. Дигар ба гўши Наъно љуз ҳамин
оњанг суханею садое намедаромад. Чашмаш ба дари он
њуљра ваќф шуд. Пас аз курсї бархосту ду-се ќадам пеш
рафт ва дар тањдари он њуљра рост истода, номаълум ба
овози сокинони он гўш дод. Пасу пеш гашт, боз бинишаст, аммо дари он њуљра во нашуда ва ў дар интизор
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боз дар курсиаш нишаст. Чашмонаш нимво шуданду он
њама воќеањои ќариб бисту панљ сол ќабл аз ин рух дода
дар лавњи хотираш якояк зинда шуданд. Аслан, Наъно
дар соатњои танњої ба ёд овардани он хотирањоро
хуморї мегашт.
…Њамон сол вай номаи камол дар љайб ба нияти
идомаи тањсил ба Москва мерафт. Дастури ќисмат будаст
магар, ба поезди Душанбе – Маскав билеташ оварданд.
Њанўз њам равшан ёд дорад, чї гуна духтари њабдањсола
буд, дар изтироб аз дари њуљраи вагон ворид гашту дид,
ки дар ду кати поёнї ду тан – як нафар љавонмарди лабѓафси осиёгї ва як нафар зани миёнсоли аврупоинамо
нишаста, њар ду дар пеши худ сачоќ кушода, хўрок мехўрданд. Наъно миллати занро возењ мушаххас карда
натавонист. Ў салом гуфту як бор ба билеташ нигарист,
баъд ба раќами катњо назар афканду маъюсона оњи сард
кашид. Љойи вай дар табақаи дуюм буд ва њоло ба чї
усул ба боло баромаданашро намедонист. Наъно амин
буд, ки агар ин одамон кўмак кунанд њам, ў ба боло баромада хобидан наметавонад, бинобар он, аз он мард
хоњиш кард: “Љойи ман дар боло будаст, барою фуро
кардан наметавонам, љоямро иваз кунем-чї?” – тахминан
ба њамин маънї хоҳиш кард вай.
“Э-э, хоњари азиз… – гуфта буд вай мад кашида, бо
кордчааш андармон, ба рўйи ў нанигариста. – Ман худам
ин љойро аз як бача ба зорї гирифтам. Ња, ман њам дарди
миён, ана, вай номаш чї буд, ња, радикулит дорам. –
Баъд боз чї бањонањое оварду чораи ин мушкилро пешбарї кард: – Љомадонро ба боло мон, фаќат шаб дар
боло хоб мекунї, рўзона, ана, дар кати мо нишаста, чаќчаќ карда меравї. Ана, мо ќарта дорем. Ќартабозиро медонї? Агар надонї, ман як-ду хел бозиро ёд медињам. Ин
бозиро донистан зарур аст. Ана, њамин хел, ба як љое меафтї, даркор мешавад. Ваќти хобат, парво накун, туро як
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даста хас барин озод бардошта, ба катат монда метавонам. Биё, бишин, духтари зебо”.
Сари ин гуфтугузор буданд, ки аз дар як љавони
лоѓару рангпарида дар даст печаке ба њуљра ворид гашт.
Вай шармида, оњиста бо гўшаи чашм ба Наъно нигаристу ба салом гуфтан љасорат накард. Сипас, ба њамсафонаш нигариста, гуфт:
“Ба мо њамроњи нав барин”
Ин бор вай бо табассуми содда ба рўйи Наъно
нигарист. Табассумаш самимї ва беѓаш буд, ба як бор
дили марду занро гўё фарању шодмонї ва умедворї мебахшид. Љавон аз як назар вазъи корро пай бурду ба
лафзи русї ба љавонмарди лабѓафс хитоб кард:
“Бародарљон, акнун љойи маро ба њамин духтар дињед. Бубинед, ба вай аз шумо мушкилтар аст. Ману шумо
мардем. Маро мебахшед, ки кўдаки хурдсол барин зуд аз
тўњфаи худ пушаймон гаштам. Хайр, худатон мебинед…”
“Њу, дар пањлуят шинон, чаќ-чаќ карда меравед.
Њар ду њам љавонед, маслињат кунед, китоб хонед. Дар
поён вай дилтанг мешавад. – Марди лабѓафс бесабаб
њингиррос зада хандид. Наъно пай бурд, ки вай ба
ибораи “дилтанг мешавед”, ба таври худ маънии дигаре
дода ва ё доданист. – Шумо мактаб хондагї, варзишгар,
– гуфт ў, аз чї бошад, ки хира табассум намуда. – Комсомол магар њамин хел мешавад?! Поён љойи ману, ана,
ин хола барин одамон. Шарм намедоред, ки мани маъюб
боло барояму…”
Баъд гуфтугў ба поён расид гуфтан хосту як рони
мурѓи пухтагиро аз табаќи пургўшти ба роњи сафар гирифтааш бардошта, ба дањон зад ва бо як њаракати лунљу
дандонњо гўшти онро покиза гирифту устухонашро берун овард.
“Баромадан метавонед? – пурсид љавони рангпарида бењол ва маъюс ба Наъно рў оварда. – Натарсед,
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осон аст.”
Наъно ба худ нобоварона, ба маънии “надонам”
китф бардошту гуфт:
“Дигар њуљрањоро бинам, балки ягон кас иваз мекардагист.”
“Ба ман нигаред, – љавони рангпарида боз ба он
марди лабѓафс рў овард, – ба ин духтар мушкил аст,
балки баромадан наметавонад, шумо – мард…”
“Ана, акнун ба ман аќл меомўзї! Њай, бача, бача…
Сад бор гуфтам, ки ба одами аз худат калонсол аќл
наомўз, Неъмат! ”
Сухани ў ба поён нарасида љавони рангпарида, ки
Неъмат хитоб ёфт, љомадони Наъноро аз замин гирифту
ба рафи боло нињод, сонї љањида худро ба ќабати дуюм
гирифту баъди љо ба љо кардани бор ба поён, ба духтар
хитобан гуфт:
“Поятонро њу, ба он поймонак гузореду дастатонро
ба ман дињед… Шарм накунед, зари дастатон намерезад,
– бештар барои ба духтар рўњ бахшидан хандид вай.
Баъд калонгирона гуфт: – Дасти ман њам дасти њар касро
намефишорад. Шумо духтари хубу бамаънї намудед…”
“Хайр, бас, бисёр манманї накунед, фањмидем” –
гуфт Наъно бо итоби хоси духтарони њабдањсола ва мабодо наранљї гўён ишваомез ба чашми љавон нигариста
хандид.
Ин амалро ў бар ќасди љавонмарди лабѓафс карданашро Неъмат пай бурд ва аз ин њамраъии духтар
хушнуд гашт.
Неъмат бо љавонмарди лабѓафс мољаро ангехта
наметавонист, вай тоќати диќќати одамонро ба худ љалб
карданро надошт.
Љавон чї гуна њангоми аз дасти духтар гирифта,
боло баровардан аз шарму изтироб сурх шуд, аз назари
Наъно дур намонд. Баъд онњо њар яке дар кати рафмо253
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нанди худ дароз кашида, рўзномаю маљаллањои Наъно
овардаро як-як аз назар гузаронданд, баъзе маќолањоро
мутолиа карданд.
Дар ин миён љавонмарди лабѓафсу зани миёнсол
хўрокашонро хўрданд ва аз он, ки зан пичиррос зада, фотиња хонду даст ба рўй кашид, Наъно ќиёс гирифт, ки ў
мусулмон аст. Баъд аз шунидани суханони вай донист, ки
он тоторзани содадилу содафеъл дењотї аст.
Марди лабѓафсу тоторзан ба сўњбат нишастанд.
Сўњбати онњоро Наъно аввал гўш дод, аммо баъди соате
худ ба худ гўшаш ба овози онњо баста шуду њушаш ба
сањифаи китоби сари дасташ банд гашт. Наъно соате мутолиа карду боз ба гуфтугўйи онон гўш дод:
“Дар Маскав духтаратон хона дошта бошад, бемалол тамошо мекардед-да. Хонааш хуб аст охир? Дар марказ аст? – як навъ хоболудона, бепарво мепурсид мард.
“Хона… Бечора як њуљра дорад.”
“Баъзењо як хонача доранду нимашро ба иљора
медињанд… Агар ба иљора додан хоњад, ман…”
“Не, вай катаки мурѓ барин як ҳуҷрача дорад…”
“Не, нагўед, пули хуб медињам. Як бор ба духтаратон гўед. Ман бародараш барин, њамроњи шумо…”
“Не, вай иљора намемонад. Шўяш агар шунавад…”
“Шўяш ба хориља рафт, гуфтед-ку!”
“Мерасонанд-дия.”
“Хешам буд, мегўяд. Ана, њамроњи шумо меравам.
Ду моњ меистам. Аз ман ба вай фоидаи калон мерасад.
Минбаъд ман ба вай аз Ўзбекистон як чиз-ним чиз мефиристам, пул монда меравам, вай ба ман баъзе чизњоро мефиристонад. Худатонро њам розї мекунам, апаљон. Агар
хоњед, баъди сайри Маскав шуморо ба Ўзбекистон
мебарам, ягон моњ истода, роњат карда меоед. Харбуза
пухтагї. Ман – танњоям, аз зану фарзандонам људо…”
“Бас кунед, бародар! Шарм намекунед? – Неъмат як254

www.firuz.tj

бора шўриду њама бо њайрат ба сўйи вай нигаристанд. –
Ин чї масхарабозї?! Охир, ин хола модаратон кати баробар. – Баъд ба он зан рўй оварду гуфт: – Пай намебаред, ў шуморо мазоњ мекунад.”
“Ё тавба, ё тавба”, – мегуфт зан гиребонашро гирифта.
Наъно ѓарќи ин андешањо атрофашро ќариб фаромўш карда буд, ки дари утоқи вагон, ки аз он савту суруд меомад, якбора боз гашт ва паёпай ду тан љавонмард
берун омаданд.
– Бачањо, шумо аз Тољикистонед? – зуд наздашон
рафта пурсид Наъно.
– Њо.
– Тољикед?
– Њо, тољикем. – Љавонон интизори ягон хабари
фавќулода аз роњи худ бозистоданду ба рўйи вай
дақиқтар нигоҳ биандохтанд.
– Њим-м… Ба ман таронањои тољикї хеле хуш меояд, – гуфт Наъно аз тааљљуби онон андаке худро гум
карда. – Оњангу таронањои тољикї хеле дилнишинанд.
– Дароед, гўш кунед, – гуфтанд онњо баробар бо табассум. – Кондуктор овозашро баланд накунед, мегўяд,
паст монда гўш мекунем. Дароед, шарм накунед.
Яке аз онњо хост баргашта дарро кушояду ўро ба
њуљра дарорад, аммо Наъно ба идораи даст манъаш кард.
– Сонї, сонї, – гуфт вай ба миннатдорї сар љунбонда. – Баъдан медарояму гўш мекунам…
Вай ба њуљра даромандан мехост, аммо ин лањза дилаш чунон сахт тапид, нафас дар синааш танг дармонд,
поњояш ба њадде бењол шуданд, ки ў оњиста ќафо рафта,
дар кўрсї нишаст. Ќабл аз ин њам, њангоми бо тољикон
вохўрдан њоли ў дигаргун мегашт, аммо ин бор ба
Неъмат андаке монандї доштани яке аз ин ду тан љавонон якбора вуљуди ўро ба раъша овард. Нафаќат ќаду
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басташ, балки нигоњаш, шармида сухан карданаш, њатто
овозаш њам монанд аст. Нисбати Неъмати њамонваќта ин
љавон навчатар ва њайкалдор аст. Ана, њамин ќадар
фарќ. Мо – бачањои солњои љангу гушнагї дар айни
ваќти камолот ѓизои зарурї нагирифтем, бинобар он,
нарасида ва дарднок гаштем, – мегуфт ба дил Наъно. –
Љавонони имрўз њама аз падару модарони худ як сару
гардан баланданд. Агар дар аќлу тамкин, дар кору љањд
ва одамият њам баланд мебуданд… Аз њама сиру савдои
олам огоњанд, аммо худро намешиносанд… Ману
Неъмат то ба Маскав расидан дўстони якдил гаштем,
њатто бо ташвиќи ман Неъмат аз нияти инљенерї даргузашт ва њуљљатњоямонро баробар ба донишгоњи тиббї
супорида будем. Љавонї бо њамин хел таваккалпешагињояш аз фаслњои дигари умр тафовут доштаст. Агар
њамон ваќт Неъмат ба ман гўяд, ки аз бањри тиб гузар
кун, њамроњи ман ба донишгоњи техникї њуљљат супор,
лањзае наандешида амал мекардам. Ишќи аввал ба њар ду
њам илњом ва рўњу ќудрати бузург бахшид магар, имтињонњоро супорида, ба донишкада ќабул гаштем…
Ҷамъи баҳоҳои Неъмат кам омад, вале аз хизмати њарбї
баргаштанашро ба эътибор гирифтанд. Неъмат борњо
мегуфт, ки агар ба ту дилбастагиам намебуд, аз ин ќадар
имтињони шадид њаргиз намегузаштам. Воќеан, дар тўли
чор шабонарўз китоби химияро пурра аз бар карда буд!
Мо њаргиз аз якдигар људо набудем. Аксари донишљўён
моро зану шавњар гумон мекарданд. Агар ман дар китобхона то дергоњ монам, Неъмат хўрок пухта, дар термос гирифта мемонд, баъзан ба истгоњ баромада,
роњамро пойида менишаст. Миёни ману вай људої набуд.
Агар шимашро дарзмол карданї шавад, ба хонаи ман
даромада, тамоми либоси дарзмолаш шикастагиамро
мебурду якбора дарзмол мекард. Чунон ба диќќат
дарзмол мекашид, ки духтарњои дар ин кор борикбин
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њам дида, ањсант мегуфтанд.
“Миёни ману Наъно њеч сире нест, дўстї ва
ќаробати ду тамаддун аст!”– мегуфт вай дар љавоби пурсиши дигарон бо чашмонаш хандида. Дар њамин гуфтаи
шўхиомези вай њам хоксорию шикастанафсии фитриаш
эњсос мешуд. Ишќи мо дар забони донишљўён афсона
буд, тарона буд, барои яке достони ибратпазирею барои
дигаре бахти њасадангезе буд. Ваќте мариз будаму ба бемористон афтодам, аз падару модар ва наздикону пайвандон дуриамро њаргиз эњсос накардам, зеро Неъмат
њар бегоњ дар тањи тирезаам њозир буд. Њар бегоњ!..
Чашмони интизори ўро чаро њар бор бўса назадам?!
Чаро?.. Афсўс мехўрам, аммо аз ин надоматам чї суд? Ба
ќадри некию накўкорї, ба арзиши муњаббату мењрубонї
сари ваќт бояд расид. Баъзан чунин менамоядам, ки
њанўз њам ман аз ўям ва ў аз ман аст. Бе дилмонї, ба хулосаи аќл тан дода агар људо шавед, ѓалатї будаст. Ба
њар њол, Неъмат маро хушбахт кард, вай дар синаи ман
муњаббати сўзон ва бемислеро фурўзон намуд, ки он тамоми њаётамро равшанї бахшид. Агар ишќи Неъмат
намебуд, ман намедонам, чї инсоне мебудам. Бемењру
бесўзи вай, беёдаш, бехотирае аз он рўзгорон… Бале, вай
бо муњаббати худ якумрї маро хушбахт карду рафт.
Њоло ба дугонањоям гўям, ки њар як тољики пеш омада ба
љони ман миќнотис аст, оњанрабо барин ба худ мекашаду
чархгардон месозад, гўё афсунам мекунад, бовар надоранд, механданд. Чї њам гўям, онњо лаззати муњаббати
њаќиќиро начашида бошанд, тўфони он аз сарашон нагузашта бошад, чї гуна донанд, ки он чї мўъљизаест?..
Њоло он ду тан љавонони тољик дар поёни вагон
намоён гаштанду Наъно дарёфт, ки њатто рањгардии
њамон яке ба равиши Неъмат мемонад. Ў лањзае љавонро
мулоњиза карду ба дил гуфт: “Њамин љавон аз хешу пайвандони Неъмат барин менамояд. Бегона монанд меша257
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вад, аммо ин ќадар не. Бенињоят монанд аст. Писари
амак, писари хола, бародарзода, балки додараш бурдагист, аз хусусии додараш мегуфт. Ё худ, гуфта намешавад, писараш, бошад-а!.. Ѓалатї, чаро ин ќадар изтироб
дорам, чаро вуљудам барги бед барин меларзад? Додараш бошад њам, писараш бошад њам, охир ин бача
Неъмат нест”.
Миёни Наъно ва он ду нафар љавон ин бор табассуми ошноёна раду бадал гашт ва љавонон љазбан ўро ба
њуљра даъват карданд.
Наъно лањзае дар тањи дар рост истода салом карду
вазъи манзили ононро нигарист ва сипас ба дарун ворид
гашта, дар лаби кати яке амонат нишаст.
– Биёед, аввал шиносо шавем, – гуфт вай бештар барои тааљљуб ва њар хел гумони љавононро бартараф
сохтан. – Исму насаби ман – Наъно Махарадзе, касбам –
духтурї, миллатам – гурљї, аммо аз Гурљистон дур, дар
вилояти Астархан ба камол расидаам ва њоло њам дар он
љо зиндагї мекунам.
Овози магнитафонро паст карданд.
– Мо – њамаамон аз Тољикистон, – гуфт ба сифати сардор як тан аз чор нафаре, ки синнаш аз дигарон бузургсолтар менамуд. – Номи ман – Љамшед, ана ин – Рустам…
– Рустамча! – луќма дод аз боло љавони неъматмонанд.
Љавонон хандиданд.
– Дар назари ман вай хурд барин не, љавонмарди
расо-ку! – гуфт Наъно филфавр аз рўйи лутфу назокат ба
сўйи Рустами резаљусса дилљўёна табассум намуда.
– Дар назари худаш њам вай Рустами пањлавон менамояд, – боз њамон овози шўх аз кати боло баланд
гашту љавонон хандиданд.
– Нусрат, љоѓата банд як дам, – ба муаррифї давом
кард Љамшед. – Ана, он мањмадоно – Нусрат, ана, ин хаппакаш – Умар.
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– Хеле хуб, бисёр наѓз. Номњои шумо дар байни гурљињо њам маъруфанд, – гуфт Наъно ба рўйи њар яке бо
табассум нигариста. – Агар аз кадом шањру район будани
ин љавонони наѓзро њам мегуфтед, ман аз рўйи симои њар
яке як вилояти Тољикистонро ќиёс мекардам. Ба ѓайр аз
ин, дар диёри шумо дўстону њамсабаќони собиќи ман
њастанд, балки ягонтаатон шинос бошед…
– Ману Рустам аз шањри Душанбе, Нусрат аз Хуљанд, Умар аз Вахш, – гуфт Љамшед тез-тез.
– Њим-м… –– Наъно лањзае дасту по хўрду сухане
гуфтан натавониста сурх шуд. Сипас бесабаб абру чин
карду андешаманд ба нуќтае чашм дўхт ва барои рафъи
нафастангї ду-се бор паёпай чуќур нафас кашид.
– Камтар бетоб баринед-а?.. Њаво намерасад? – пурсид Љамшед ба нишони њамдардї. – Апаи ман њам њамин
хел, агар тиреза пўшидагї бошад, дилашон танг мешавад. Ба тамбур мебароед? Дар њавои тоза зуд мегузарад.
Ман њамроњатон мебароям.
– Не, лозим не, ташаккур, – сардакак миннатдорї
карду бештар сурх шуд Наъно ва хиљолатманд чашмонашро поён гирифт.
Ба њуљраи онњо даромада нишастанашро Љамшед
ба тарзи худ тавзењ карданашро пай бурду изтиробаш дучандон афзуд. “Наход ки ман ба зани сабукпой монанд
бошам? Чаро ин тавр гумон бурд? Неъмат мегуфт-а,
баъзе мардони тарафи мо ба зан ташна, дар ин бобат
“гушнамеъдаанд”. Ман модари ин Љамшед катї баробар
будагистам? Агар баъди хатми курси дуюм бо Неъмат
зану шў мегаштем, ин замон писарамон ќариб вай барин
буд… Ана, њамин хелњо номи мардонро бо хоки сияњ яксон мекунанд. Неъмат иззати нафси баланд дошт. Эњ,
Неъмат, ту неъмати ноёбе будаї, ман дер фањмидам.
Баъди рафтани ту њар рўз, њар соат ин њаќиќатро идрок
мекардам. Дар њама њолат, ошкору пинњон озмудамат, ту
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фаришта будї, љавонмард будї, Неъмат! Дар он айём
њусну малоњати ман њамаро девона мекард, аммо ту вазнин ва батамкин ба рўйи ман менигаристї…”
Бешак, љавонон алњол сабаби ба њуљраи онон даромада нишастани ин љавонзани хушандомро эзоњ карда
натавониста, њайрон буданд. Агар ба дил яке ўро зани
њангоматалабу ишвафурўш пиндорад, дигаре гарангнамои содадил мешумурд ва ба њар як сухану њаракати вай
чашму гўш буд.
– Бемалол бишинед. Агар хоњед, таронањои нав дорем, – гуфт боз Љамшед ба як тарзи аљиб сўйи Наъно табассум намуда.
– Ташаккур. Майлаш, овози магнитофонро андаке
баланд кунед, таронањои тољикиро пазмонам, – гуфт
Наъно чашмаш ба нуќтае гирењбанд, ба љониби љавон нанигариста.
Наъно як дасташро ба занахдон такя дода, ба савту
сози тољикї гўш монда буд ва пеши назараш айёми муњаббаташ бо Неъмат пора-пора љилвагар меомад. Вай
њоло он хотироти худро гўё хуморї гашта буд, балки наѓмањои тољикї он њама таъсироти хуфтаро бедор карда,
гўё он лавњањои дилангезро дигарбора ў аз сар мегузаронд. “Аљиб аст, ки айёми хушбахтии инсон њамагї чанд
рўз аст ё њафтае, моњест ё худ солест, аммо хотираи он як
умр ба кас осоиш ва фароѓат мебахшад, хушнудию ќаноатмандї меоварад. Ин гуна хушбахтї рости гап, дили
маро дар њарос меовард, тарсам аз он буд, ки бо Неъмат
зану шў гардему мабодо аз якдигар дилмонда шавем ва
њамаи ин муњаббату дилљўињо дурўѓ гардад, тамоми онро
чун њарфи хато аз хотира сутурдан лозим ояд. Бале, ман
гоње ба хушбахтии худ њасад мебурдам, гоњи дигар метарсидам, ки он як умр ба ман насиб мекарда бошад ё не.
Худ аз худ чунин менамудам, ки ман ба ин бахти бузург
сазовор нестам, њеч кори савобе накардаам, ки он якумрї
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ба ман насиб бошад. Аммо он якумрї аз ман будаст.
Неъмат аз ман рафт, ман њам ба вай нарасидам, аммо муњаббаташ якумрї монд… Магар ман зани хушбахт нестам?! Замин чархгардон аст ва ман њамеша аминам, ки
дар як гўшаи он Неъмат њаёт аст ва ў њар мудом маро ба
ёд меоварад, њар лањза ба имдодам мерасад, метавонам
њамеша худро дар паноњи ў бигирам… Магар ман хушбахт нестам? Агар Неъмат аз ман мерафту муњаббаташро
њам аз дилам мебурд, маро бадбахту сияњрўз мекард. Ё аз
њама бадтараш – агар бо ман мемонду муњаббаташ ба
ман намемонд… Падару модари ман њам, волидайни вай
њам ба никоњи мо розї набуданд, ба хушнудї рўйи хуш
надоданд. Ману вай – њар ду њам медонистем, ки аз издивоҷи мо њам волидайн дар ранљу алам хоњанд буд ва
њам фарзандони мо уќубат хоњанд дид. На тољики мутлаќу на гурљии комил будан азоб аст. Ба њар њол, дар он
айём њамин тавр буд. Бинобар он, ман ба Неъмат гуфтам:
“Ё ту бираву дар Душанбе ба тањсили илм давом кун ва ё
ман…” “Ту ташвиш накаш, ман меравам”, – гуфт вай дар
охир њам љавонмардона…”
Навори магнитофон ба охир расид магар, наѓма
ќатъ ёфт ва Наъно аз бањри хаёлот берун омад. Баъд вай
ба сўйи Нусрат табассум намуда, ба як бор аљиб нигаристу пурсид:
– Фомилиат чї?
– Хусравов, – гуфт љавон ба рўйи зан њайрон-њайрон
нигариста.
– Як нафар њамсабаќи ман буд – Неъмат Хусравов,
аз пайвандони ту нест? Вай то курси сеюм бо мо, дар донишгоњи Маскав тањсил карда буд.
– Падари ман, – гуфт Нусрат ба тасдиќ сар љунбонда. Сипас ба рўйи њамсўњбати худ нигариста ширин табассум кард. Вай интизор буд, ки ин зани бегона дар
њаќќи падараш боз чињо мегўяд.
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– Ман туро дидаму ба падарат монанд кардам. Барои њамин ба њуљраатон даромадам. Ба дил гуфтам, ки ё
додари Неъматї, ё писараш. Аљиб… Ту барин буд… –
Шуои хотира дар як лањза боз он айём ва он касонро дар
манзари хаёли Наъно овард.
– И-и… Ёфтам! – ногањон бехуд хитоб кард Нусрат.
Њама ба рўйи вай мутаваљљењ шуданду љавон шармида то ба нўги гўшњояш сурх шуд ва аз кори худ хиљил
рўяшро бо бистар пўшид.
– Тезтар барор ёфтагита, – гуфт Љамшед.
– Мабодо шабушката ёфтї?! – гуфт Умар.
– Э, хап шавед, гарангњо! – гуфт Љамшед дасташро
нотиќвор бардошта. – Барор, чї ёфтї, Нусрат?
Наъно чун дид, љавонон байни худ ба њазлу мутоиба
печиданд, бархост. Дигар ба љавонон гаронї овардан
намехост.
– Нусрат, ту фарзанди дўсти наздики ман будаї, –
гуфт вай мењрангез ба рўйи љавон нигариста. – Биё, ба
бачањо халал нарасонем, ба долон баро, аз кору бори падарат камтар њикоят кун.
Онњо пасу пеш ба долон баромаданд.
Нусрат доири кору бори падару модар ва вазъи хонадонашон, додараку хоњараконаш ба саволњои Наъно
гоњ мухтасаран, гоње батафсил љавоб доду дар охир гуфт:
– Ман шуморо шинохтам… Дар пеши бачањо нагуфтам. Сурататон дар албоми падарам буд. Аз холи болои лабатон шинохтам. Модарам замоне сурататонро аз
албом кандан хостаанду андаке як гўшаашро даррондаанд, падарам аз ин кори он кас сахт ранљидаанд…
Наъно ашки дар чашмонаш њалќа задаро бо рўмолчааш гирифту “хайр, сонї гуфтугў мекунем”, гўён дар
шитоб ба њуљраи худ даромад.
Комарово, октябри 1985.
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ЯК ЛАҲЗА
Миришкорро дења гўед њам, мешаваду шањр гўед
њам. Ин ќасабаи дар миёни боѓот ѓўтидаро аз он сабаб
дења гуфтан раво буд, ки ќариб аксари сокинони он боѓча
ё як порча полизи рўйидарича доштанд ва дар киштзори
совхоз ё фермаи мол кор мекарданд. Ба шањр нисбат
додани онро сабаб ин буд, ки солњои охир кўчањои он
рўзафзун мумфарш, пайрањадор ва рост гашта, иморатњои дуќабата, њатто сеќабата, мағозањои гуногун, ҳар
гуна идорањо пайдо шуданд ва корхонаи коркарди мева,
ки шарбату консерв истеҳсол мекард на фаќат симои дења,
балки феълу атвору гашту нишасти одамонро њам дигаргун карда буд. Аз дарвозаи корхонаи коркарди мева њоло
фарзандони он дењќонони ба ќавли баъзењо, дањанялаю
фориѓбол чунон љиддї, ба шитоб мебаромаданд, ки ба
саломатон ба зўр, сар љунбонда алейк мегирифтанд.
Хушназар баъди хатми донишкада се моњ боз дар
ин корхонаи коркарди мева фаъолият мекарду дар ин
дењкада истиќомат дошт. Ўро дар ин љойњо шиносе ё
хешу аќрабое набуд, бинобар он, бегоњињо њузни танњої
ба сараш соя мепартофту вай ба гаштугузор мебаромад.
Тарафи шом кўчањо ва мағозаҳои дењкада серодамтар мегаштанд. Хушназар аз дўкони матбуот рўзномаю
маљалла мехарид, баъд ба дўкони китобфурўшї медаромаду дар он љо дуру дароз андармон мешуд, китобњои
навро шитоб накарда вараќ зада менигарист, бо мундариљаашон ошно мегашт, баъзан як-ду сањифаи китоберо
мехонд ва агар ба раѓбат оварад, мехарид.
Баъд китобу рўзнома дар даст ба дўконњои дигар –
ашёи саноатї, чарчинворї ва ѓайра сар халонда мебаромаду аз пиёдароњи кўчаи калони дења рў ба поён раҳсипор мегашт. Ним соат барин ќадам мезад ё не, пиёдароњ
ба охир мерасид ва баъди андаке хонаву иморатњо њам
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аќиб мемонданду вай ба нињолзоре мебаромад, ки дар замини байни нињолњо пахта кошта буданд. Азбаски нињолњои наврас њанўз чандон соя надоштанд ва решаашон
њам алњол ба замин чандон панља назада буд, ѓўза наѓз
ривољ дошт. Дар ин љо соњили љўйбори калон ўро хеле ба
худ машѓул медошт.
Баъзан вай аз назди нонвойхона даргузар дуто нон
њам мегирифт. Гоње худи марди нонвой пули ўро гирифта, пасу пеши ду нонро як-як нигариста, баъд ба ў дароз
мекард, гоње духтари нонвой дар чашмонаш тааљљуби
ошкоро, балки шўхиомез такроран аз ў мепурсид:
– Дута?
– Ња, дута.
Хушназар одати бо диќќат мушоњада кардану дар
хотир доштани симои одамонро надошт. Агар дар кўча
бе хилъату кулоњи сафед ин марди нонвой ва ё духтари
ўро дучор мекард, бешак онњоро намешинохт. Аз ин хислати худ вай баъзан дар ранљ буд, њамеша хиљил ва шубњаомез ба рўйи одамон менигаристу беќатъият сухан мекард.
Як бегоњирўзї воќеаи аљибе рух дод.
Хушназар китобу рўзномањояш дар тањи каш калонкалон ќадам зада, аз рўйи одати доимиаш ба канори дењкада баромада. Мисли њамеша вай нерўю ѓайрати аз кори завод изофа мондаи худро ба чї шуѓле сарф карданашро намедонист. Агар дар дењааш заводи шарбату
консерв ё ба ин монанд корхонае мебуд… Хушназар дар
тасаввур овард, ки он гоњ ў ба чї кор машѓул мегашт.
Албатта, пеш аз њама, баъди кори корхона барои иморат
пойдевор меафканд, тањхонадор, барои мошин. Боѓу полиз мекард, молпарварї… Махсусан, вай шавќманди
харгўшпарварї буд. Аммо кай иљрои он орзуњояш ба ў
муяссар мешавад, ў њанўз намедонист. Барои кор дар њама љо шароит нест мегуфтанд.
Њоло вай дар канори рўд бо андешањои худ танњо буд.
264

www.firuz.tj

Атроф орому сокит, ба љуз мурѓакони шохсор њеч љонваре сукунати ин љоро халалдор намекард. Аз тарафи
дењкада садоњои гуфтугў, бонги мошин, баоси мол арангаранг ба гўш ояд њам, ба асаб сахт намерасид. Вай аввал
рўзномањоро нигарист, баъд китоби навхаридашро ба
хондан шурўъ кард.
Аз миён чї ќадар ваќт гузашт, ў пай набурд. Азбаски њаво абрнок буд, хоса абрњои сиёњи бањорї бар
сари дењоту боѓот ва киштзорон паст фуромада буданд,
Хушназар ѓуруби офтобро њам пай набурд. Садои тундар
ва ба рўйи вараќи китобу рўзномањо афтодани ќатрањои
калони борон ўро ба худ оварданд. Вай китобу рўзномањои худро ҷамъ карду шитобон ба роњ афтод, аммо
нисфи роњро нагузашта, дар кўчаи асосии дењкада, ки ин
дам фавќулода холию бекас монда буд, борони шадид
ўро дарёфт. Хушназар тањ-тањи девору бому бомгўшањо
кўлмакњоро љањида-љањида мерафт. Ногањон дар хамгашт аз кунљи иморате љањида баромаду духтаре бо шаст
ба оѓўши вай афтод. Бо Хушназар рў ба рў, балки дањан
ба дањан заду бо ханда чиррос зада, ба кўлмак афтоданаш таъин буд, аммо љавон сахт ўро оѓўш гирифт ва
њар ду каловида, ду-се ќадам рафта истоданд.
– Вањ, мурдам!.. – гуфт духтар ќиќиррос зада. Сипас
мисли мурѓи ба дом афтода љавлон зада, худро аз оѓўши
љавон халос кардан хост. – Э, чашматон дар куљо?
– И-и… – гуфт Хушназар ѓайриихтиёр ва табассум
карду ба рўйи духтар нигарист.
– Њой, сар дињед акнун, бас, – духтар дар изтироб ба
рўйи љавон менигаристу лаби андаке хуншорашро бо
дасти хурду сафедаш пўшида буд.
– Муфт як бор бўсидед-дия! Њолї нишон медињам, –
вай муштчаашро нишон дода тањдид карду гурехт.
– Агар пушаймон бошед, гашта ба љояш монам? –
гуфт Хушназар аз ќафои духтар ва лањзае саргаранг истоду
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баъд лаби љароњатнокашро молида ба роњ даромада.
Гўё моњии бузурге якбора ба дасташ омада, аммо
ўро дар ѓафлат ёфта, гурехта бошад, ў њам хурсанд ва њам
маъюс буд. Вуљуди гарму нарми духтар, бўи кокулони
боронзадаи ў њанўз њам Хушназарро беќарор мекарданд,
њар бор аз нав он њолро пеши назар оварда, қалбаш зуд
зуд мезад. Махсусан, хушнудии духтар ўро моту мабњут
карда буд. Аз чењраи ў нури хуррамї меборид, узв-узви
вай механдид, аз нигоњи махмалини навозишкораш як
навъ хуррамии бањорона метаровид. Бале, барои ў
муњимтарин бозёфти ин шоми боронї – ифодаи бенињоят
хушнудии чењраи духтар буд. Чунин хушнудии бепарво,
маѓрур ва махсуси љавониро ў бори нахуст бо тамоми
вуљуди худ эњсос карда буд. Мувофиќати назокат, зебої,
шўхтабъї ва хушнудии беѓамона дар он лањза дар вуљуди
духтар ба њадди аъло возењ ифода ёфта буданд.
– Кї буд? Духтари кї? Аз куљо? Исмаш чї?
Дили Хушназарро вањм гирифт, ки агар духтарро
наёбад ва ё бинаду шинохта натавонад, чї мекунад. Бешак, кораш ё њавлиаш дар њамин миён аст. Ба назар чунин меояд, ки ўро дар куљое дидаам. Хоњї-нахоњї, дучор
меояд, ман ўро нашиносам њам, вай мешиносад, њамин ки
шинохт, маълум мешавад. Агар сухан кунад, аз овозаш
мешиносам, садояш њанўз њам дар гўшам… Он лањза саросема, аз шарм дуруст ба рўяш нанигаристам. Духтари
ѓалатї, гўё Худо гилашро аз хандаю лутфу шўхї шўридагї бошад. Меёбам ўро, албатта, меёбам…
Дигар барои Хушназар кор ёфт шуд. Њамин ки соате фурсат ёфт, вай ба кўча медавид ва њоло ба чашми
њар як духтар зењн монда менигарист. Баъзе духтарон аз
ин кори ў дарѓазаб, љонибаш бад-бад нигариста мерафтанд, баъзеи дигар ба мазоњи ў механдиданд.
Хушназар аз миёни љор-панљ нафаре, ки ба духтари
оѓўш гирифтааш монандї доштанд, духтари нонвойро
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бештар ба ў шабењ кард, аммо ду бор нонгирї рафт, духтар ба вай беэътибор, авзояш гирифтагї, нон рост мекард. Хушназар ба љониби вай тез-тез нигарист, аммо
духтар бепарво нонашро рост мекарду ду кокулаш дар
чапу рости ў бозигарї доштанд.
Хушназар љавони зебосурат буд, раѓбат зоњир кардани ў духтаронро хуш меомад, баъзе аллакай бо забони
нигоњ шавќи шиносої изњор мекарданд. Аммо вай аз
тоифаи љавонони шармин буд ва њамеша бо виќору тамкин дар рў ба рўйи зеботарин зану духтар њам иззати
нафси худро баланд нигоњ доштан мехост. Ў њоло дар
миёни духтарон фаќат якеро, њамон шўхи афсунгарро
мељуст. Аз чї бошад, ки қалбашро дар як лањза њамон
духтар тасхир карда буд. “Барќ барин дар як мижа задан
тамоми ин хирмани худписандиву сарбаландии маро
сўхту рафт”, мегуфт ў ба дил он лањзаро гаштаю баргашта пеши назар оварда. Дасти ќазо буд ё амри ќадар, ситора барин якбора парида, дар оѓўшаш афтодани духтар
ва њамоно худро гум накарда, суханони шўхиомез гуфтанаш, айёрона лабханд зада, ба рўйи ў њаросон нигаристанаш аз пеши назари Хушназар њеч дур намерафтанд. Ў
фаќат њамон чашмони оњувор њаросонро, њамон лабњои
шўхи ширинтабассумро мељуст. Чашмони зебо, хандаю
табассумњои дилрабо бисёранд, аммо суруре, ки
чашмњои вай доштанд, шўхие, ки он абрувонро буд,
Хушназар дар ягон духтари дигар надида аст. Ў тамоми
зану духтари дар роњи умр вохўрдаашро, ки асосан, хешу
табор ва њамдењаю њамсабаќонаш буданд, ягон-ягон
пеши назар оварда, гўё бо пурбин аз наздик ба њар яке
алоњида, зењн монда нигарист, аммо њеч яке аз онњо шеваю адои ин духтари хуштабъи дилу дидааш озодро
надоштанд.
Ў як њафта мунтазам он духтарро ҷустуҷӯ кард,
њафтаи дигар азмаш сусттар шуд, аммо ноумед нагашта
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соатњои бекориаш сайругашти худро дар кўчањои
дењкада давом медод. Баъзан қалбашро абри ѓализи ноумедї фаро мегирифту ба худ мегуфт, ки аљаб не, он духтар аз ин дењкада нест, балки аз ягон тараф ба мењмонї
омада бошад, баргашта рафтагист. Кош, ман мисли баъзе нафарон одамшинос бошаму шахси як бор дидагиамро пас аз чандин айём гузаштан њам шинохтан тавонам.
Охир, он духтар агар њозир рў ба рў ояд њам, намешиносам, агар нахандад ё бо ягон коре худро маълум накунад,
њеч намешиносам…
Аз нигоњи баду таънањои духтарон тарсидаву ҳаросида вай ба рўйи онњо њоло дуздида менигарист. Ў хуб
медонист, ки ањли дења љавонони бешарму баднигоњро
бадахлоќ мешуморанд ва чандон хуш намекунанд. Ба
ѓайр аз ин, Хушназар ташхис намуд, ки занону духтарони Миришкор шўхтабиат, њозирљавоб ва базлагўянд, аз
пеши забони онњо њам метарсид.
Боре тарафи бегоњ баъди дарою барой ба мағозаҳо
ў љониби нонвойхона тоб хўрд. Совхоз дар пањлуи дарвозаи марди нонвой як њуљраю як танўрхона сохта, мардумро бо нони гарми танўрї таъмин карданро ба ў вазифа кардаст, ки њамеша нони ў омода буд.
Духтар Хушназарро дида, кори дами дасташро
монду пеш омад. Вай ба сўйи Хушназар наменигарист.
– Дута нест, якта намегиред? Як бор якта хўред, –
гуфт духтар ва овозашро паст карда зери лаб, гўё ба худаш мегуфта бошад, илова кард: – Намегиред?
Шўхї ё мазоњ будани сухани ўро тафовут кардан
мушкил буд.
Хушназар як нонро аз дасти духтар гирифту ба рўзномааш печонд ва ба љониби Љўйи Калон рањсипор шуд.
Дар канори љўйи пуроб вай барои нишаста ба об
нигаристани худ љойи созе ёфта буд. Дар сояи се чанори
ќўша кундаи сафедоре буд, ки атрофаш њама сабзаю
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себарга. Оби љўй дар ин љо гирдоб ёфта, чарх мезад, садо
медоду баъд ба рањаш мешитобид. Моњичањо њамеша ба
об нон партофтани ўро гўё мунтазир буданд, зеро њамин
ки вай омада рўи кунда нишаст, шалап-шалап карда,
худро аз об берун андохта, ѓолибан, ба дасти ў менигаристанд.
Хушназар ба рўйи кунда рўзномаеро пањн карду нишаст. Баъд нони дасташро рўйи сабза нињоду кафшњояшро аз пой кашид. Сабза ба пойи урёни вай фароѓат
ва осоиши аљибе мебахшид. Вай ба оби љўй даст шусту
хост нонро ба об партофта, тар карда хўрад ва ба моњиён
дода, талоши онњоро тамошо кунад. Ў аксар њангом як
нонро дар ин љо бо моњиён мехўрд ва нони дигарро ба
хобгоњаш мебурд, ки он барои хўроки шом ё пагоњї,
барои нањорї шикастан даркор буд. Њоло вай нонро аз
миёни рўзнома гирифту ногањон навиштаљоти онро дида,
ѓайриихтиёр овоз баровард: “Ња, шайтоне!..” Нонвойдухтар дар рўйи нон бо пилтаи хамир “Гаранг!” навишта ва
онро пухта ба ў додаст!
***
Рўзи дигар Хушназар баъди кор ба нонвойхона
рафту мунтазир истод, то дигарон нон гирифта раванд.
Духтар мисли њамеша ба ў беэътибор авзояш љиддї нон
рост мекарду падараш дар сари танўр мепухт.
– Дута нони маро дињед, – гуфт Хушназар бо нимтабассум, ин бор ба чашмони духтар маънидорона нигариста.
Вай нонро аз дасти духтар гирифту баробари пул
мактуби сахт печондаашро ба дасти вай газонд.
Духтар дар изтироб, љонњавлї дасти мактуб гирифтаашро поён карду аввал хавотиромез ба ќафо ба падараш, сонї ба берун нигарист ва сипас бо ангушти
ишораташ оњиста чаккаашро молида, ба љавон бо ишора
269

Баҳром Фирӯз

аќлат нест, девонаї магар, гуфт. Сонї забонашро бароварду рўяшро бурма карда, Хушназарро мазоњ намуд ва
баъд паси даст афшонда гўё магасеро меронда бошад,
“акнун зудтар гум шав” гўён ишора кард.
– Худаш… Худи худаш! – мегуфт Хушназар ва
хушњол худ ба худ табассумкунон ба тарафи љўйбор
ќадам мезад. – Ба њар њол, як бор вохўрданам даркор аст.
Сонї хостгор мефиристам.
***
Баъди нонхарињои зиёд, пас аз номањои пурсўзу гудоз, баъд аз хоњишњои бисёру таваллоњои дилфишор
Хушназар як шомгањон бо нонвойдухтар дар канори љўйбор мулоќот кард ва аввалбор онњо аз забони њам номи
якдигарро шуниданд.
– Номи ман – Хушназар.
– Њиъ… – Духтар ба номи вай њам хандид. – Номи
ман хушку тар надорад, њамту – Хадича. Хайр, ман фурсат надорам. Фаќат ду даќиќа меистаму меравам. Чї мегўед, барои чї маро безор мекунед? – гуфт духтар бидиррос зада, тез-тез баъди шиносої.
– Истед… камтар истед…
– Як бор ночор монда, мактубатонро гирифтам, шумо аллакай бехуд шудед. Агар додом мефањмиданд… –
Инро гуфту таъиноти апааш ба ёди Хадича расид, ки мўл
гап назан, наздаш бисёр наист, гуфта буд. Хадича ваќте
ки сирашро ба апааш гуфта, аз вай маслињат пурсид, ў ба
њамин минвол дастур дода буд. – Хуб, гапатонро гўед.
Баъд аз ин вай хеле ваќт хомўш монд. Ба саволњои
Хушназар ба тарзи кўтоњ “ња” ё “не” гўён љавоб медод,
баъзан китф боло мекашиду бас.
– Номам маъќул нашуд? – гуфт Хушназар мањзун ба
чашми духтар нигариста. Баъд содадилона эзоњ дод: –
“Хушк” не, “хуш”, яъне “наѓз”.
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– Оббо! Ин ќадар илма чї хел бардошта гаштед?!
Номи духтар – Хадича, аслан ба Хушназар њам нафорида буд. “Як номи одии аз дањан мондагї, њозир якта-нимта кампирњои фартут ин номро доранд. Афсўс,
агар номи вай Сайёра, Ситора, Парвин, Симин ё ба њамин монанд номи замонавї мебуд. Хадича! Ба ѓайр аз ин,
ба гўши кас аввалбор “кадуча” барин мерасад. Аслан,
гап дар сари номаш њам не… Вай он рўз бо табъи шўхаш
дили маро бурд. Дарвоќеъ, исту бисташ лутфу ханда буд,
шодмонї буд. Ку он шўхї, ку он лутфу киноя?! Аз узвузви вай хандаю фарањ меборид, намаки њуснаш њам
њамон шўхиаш будаст. Ғалатї, хислату хулќу атвор инсонро ин ќадар дигаргун љилва доданашро на аз касе
шунида будам ва на дар ягон китобе хонда будам. Ба ман
њамон духтари шўх даркор аст”.
– Ба ман нигаред, – гуфт оќибат Хушназар аз ду дасти духтар гирифта ба чашмони вай чашм дўхта. – Шумо… њамон духтари… а-а-а…
– Нонвой! – луќма дод Хадича.
– Не, ман гуфтанї будам, ки шумо њамон духтари…
рўзи борон… а-а, маро… бўсидагї нестед?
– Ман бўсидам? – овозаш ларзида итоб кард Хадича
ва чашмонашро бенињоят калон карда ба љавон нигарист. – Шуморо? Њай, хобњои ширин мебинед! Дар куљо
хоб карда будед?
– Не, не, ман бўсидам, – гуфт њаросон Хушназар.
– Не, мебахшед, шумо њам набўсидед!
– Хуб, њар дуи моро кї бўсид?
– Очаатон бўсид… – духтар аз густохии худ пушаймон, то ки дигар сухане ногањон аз дањонаш набарояд, бо
кафи дасташ рўю дањонашро пўшида, як-ду ќадам ќафо
рафту хиљолат кашида, пушт ба љавон гардонда, сархам
истод.
Инсон дар њама њолат, ѓайриихтиёр симои аслии худ271
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ро мегирад. Хадича њам бо вуљуди эњтиёткорї ва худдорї
аз мењвари атвори худ дур намерафт.
– Шуд, шуд, ёфтам, – гуфт Хушназар бо шавќ ба ў
наздик рафта. Ёфтам! Он чї мекофтам, ёфтам.
– Њолї њеҷ чизро наёфтед, – гуфт духтар ба љониби
ў нанигариста. – Ёфтан осон нест.
– Умр дар пеш аст, љони ширин, оњиста-оњиста њамаашро меёбам. Њафтаи дигар хостгорони ман ба хонаатон мераванд…
– Гўед, ки дурусттар бўѓча баста оянд. Миришкор
духтари арзон надорад. Хусусан, барои шумо барин
дарвеши ломакон, – духтар гўё бењазл сухан гуфта наметавонист.
– Писарашонро ба шумо тўњфа меоранд, кам аст?
– Шуморо? – Хадича чашмонашро калон карда якбора ба љавон рў овард. – Ба бозор барорам њам, касе ба
як пули сиёњ намехарад… Хайр, ман харидорї мекунам.
Бечора, мусофири дар борон мондагира аз дар рондан
нашавад, чї мекунем…
Онњо хандон-хандон дасти якдигарро гирифта, ба
сўйи дењкада равон шуданд.
Соли 1985.
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ҒӮРАМАРГ
Ба хотираи Илњоми ноком.
Дигар нерӯи ба по бархостанат набуд, бењолу бетоќат дасту поњоятро ба њар сӯ меандохтӣ, ба љисми љавонат њаво намерасиду аз нафастангӣ дар бистарат чаппаю
роста мешудӣ, бемадор ѓел мезадӣ. Ба њар вазъе хобидан
хоњӣ, ман зуд кӯмак мекардам. Дигар аз дастам коре намеомад, то дарди туро сабук кунам. Аз ин ољизӣ дандон
ба дандон мегазидам, муштњоямро чунон мефишурдам,
ки нохунњоям ба кафи дастонам фурӯ менишастанд. Дили
падар аз чашмони њазини ту дард мечиду бас. Оќибат,
баъди талвосањои љонгудоз хобат бурд ва ман оњиста
кампалро болоят пӯшидаму садое набароварда, аз курсӣ
бархостам ва нӯг-нӯги по ќадам нињода, аз утоқи бемористон берун шудам. Дарро боз мондам, то агар бедор
шавӣ, бохабар бошам. Баъд саросема долонро гузаштаму
ба тањи дар баромадам ва сигорамро оташ гирондам.
Шитоболуд, паёпай чанд ќуллоб кашидам, намедонам.
Ѓиреве ба гӯшам расиду баргашта даромадам ва дидам,
ки њамшира шитобон ба палатаи ту даромад. Гӯё љон ба
њалќам омад. Чӣ гуна ба сари бистари ту расидам, ёд надорам. Њамшира туро аз фарш бардошта, ба бистар менињод. Ба девона шуданам сањл монд. Акнун њайронам,
ки ба чӣ тариќ он рӯзњо ман девона нашудаам...
Боз ба умед ба назди духтурзан рафтам, гуфтам, ки
илоље созаду ранљу уќубати туро камтар кунад, наход, ки
њељ чорае набошад. Гуфт, ки боз як бор “пункция” бояд
кунаду аз њароммаѓзи сутунмӯњраат андаке бигирифта,
муоина созад, то бидонад, ки вазъи њоли ту чӣ гуна аст.
Ман гуфтам, ки бас аст, ба њоли ӯ рањм оваред, чандин
рањ ин амалро кардед, аммо њељ манфиате наёфт. Ӯ боз
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маро ташвиќ кард, умедворӣ бахшид.
Њайрону парешон ба сари болини ту омадам. Чӣ
созам, сарамро ба кадомин девор занам, то азоби туро
андаке бошад њам, кам кунам? Медонам, ту тобу тоќати
пункцияашонро надоштӣ. Аммо ноумед шайтон аст, ман
њанӯз њам умедвор будам, ки мӯъљизае рух медињаду ту
сињат меёбӣ.
– Илњомљон… Илњомљон… боз каме сабр кун, пункция кунанд… Шояд…
Ту саратро љунбонда, дар бистар печутоб хӯрдӣ.
– Не-не… Дадаљон… намонед! – гуфтӣ бењолона. Њатто чашмонатро кушода натавонистӣ. – Намонед,
дадаљон… Намонед… Даркор не…
– Ин тавр нагӯй… Азоб намекашӣ… Сињат меёбӣ.
– Намонед, дадољон… Майлаш, мурам…
Ин суханон дили маро теѓ барин пора карда гузаштанд, аммо чаро он рӯз зории туро гӯш накардам?! Гӯши
ман кару чашмони ман кӯр гардад бењтар буд!.. Ин надомати љигартоб, ин афсӯси љонкоњ маро як умр, то зиндаам
сӯњон мекунад, маѓз андар маѓзи устухони маро месӯзад.
Охир, туро дарди бешафаќат не, уќубати мо дар синни
њаштсолагӣ ба марг розӣ карду ман чаро нафањмидам?!
Ба марг тан додани пирони солдида як амри воқеӣ ва њукми табиист, аммо дар ин синн… Аз љони санг њам наъраи
алъамон бармехезаду ман чаро нафањмидам?! Чаро?!
Дувоздањ сол аст, ки ин лањза… ва боз лањзањои
бисёреро шабу рӯз чандин рањ пеши назар меоварам, аз
афсӯси љонгудоз танамро тофта-тофта мегирам,
нимишабон он зории ту ба ёдам мерасаду мисли
моргазида парида аз бистар бармехезам ва ба пешониам
бо шаст шаппотӣ мезанам, додам бо фиѓон ба гардунњо
мебарояду фарьёд мекашам: “Духтур! Ту чӣ гуна шабњо
хоб мекунӣ, духтур?!”
Имшаб њам маро аламу андӯњи бенињояте гиребон274
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гир шуд. Чунон дилтанг будам, ки худро љой намеёфтам.
Боз пеши назарам ту ва он духтурзани дилсахту худбовар. Ба худ гуфтам, ки фардо њатман ба суроѓаш меравам, ӯро меёбаму мегӯям, ки… Чӣ мегӯям? Балки вай турову маро дар ёд њам надорад. Хуб, бигирам, ки гуфтаниамро гуфтам, чӣ фоида аз он гуфтан? Андӯњу изтироби
ман аз он кам нахоњад шуд… Аќли фарзанди одамӣ ин
ќадар дер медарояд?!
Мегӯянд, ки Њотами Той дар роњ мерафтаст, ногоњ
каждумеро дидаст, ки пешопеши вай шитобон аст. Аз пасаш рафтаст. Каждум якеро неш зада куштаст, баъд ба
сурати мор даромадасту галабонеро зањр задаст, сипас ба
сурати духтари зебое мерафтаст. Ду тан бародарон дар
киштзор машѓули киштукор будаанд, духтар онњоро ба
њам љанг андохта, якеро бо дасти дигаре њалок сохтасту
боз ба роњаш давом кардаст. Њотам бо ѓазаб сари рањи
ӯро мегираду мегӯяд, ки ту чи балоӣ, ки корат ѓаму кулфат аст. Ӯ мегўяд: “Њотам, туро њанӯз умр фаровон аст,
ба роњи худ бирав. Ман аљалам, кори худро мекунам. То
ки одамон маро домангир набошанд, ин гуна амал дорам…” Аммо ман аз худ домангир набуда наметавонам.
Аз хатоњои худам, аз бењамиятии Зиёи Зард баринњо одамонро огоњӣ додан магар зарур нест? Зањри ин каждуми
бемурувватро ман чашидам, намехоњам, ки дигарон бичашанд…
Не, ман сараввал аз хусуси ту њикоят кардан мехоњам. Чӣ гуна ту ба бозињои бачагонаи худ саргарм мегаштӣ, њанӯз пеши назарам меояд. Ту агар ба бозӣ сар
кунӣ, тамоми дунёро фаромӯш мекардӣ. Машѓули мошинчањоят хаёлан ба куљоњо мерафтӣ, ба чӣ шањру диёри
сабзу хуррам сафар мекардӣ, боре донистан мехостам.
Кунљковию шавќмандии туро нињояте набуд. Агар бозичаи навро ба љузъњо људо карда, як бор даруну беруни
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онро бо чашми худ набинӣ, беќарор будӣ. Бинобар он,
баъзан бозичањои навхаридамро љузъ ба љузъ аз њам људо
карда, ба ту медодам, ту онро медидӣ, бо аќли худ месанљидӣ, сонӣ њамроњат васл мекардем.
Ёдам меояд, боре аз боѓчаат омадию сари мизи ман
таќвими навро дида, ба сурати Пушкин чашм дӯхта пурсидӣ: “Дадаҷон, ин кӣ?” Гуфтам: “Пушкин”. Боз пурсидӣ:
“Вай аз пушка мепарронад?” Гуфтам: “Бале, фаќат вай аз
пушкаи сухан мепарронад, шеъру тарона мепарронад. Ќиссаи моњигирро гуфта будам-ку, њамонро ӯ навиштааст”.
Панљсола будӣ, њамроњам ба сайри кӯњсорон мерафтӣ. Ману ту даст ба даст якдигар аз оби рӯдњо мегузаштем, сару танамонро харошида аз байни љангалњои анбӯњ
мерафтем, баъзан ѓељидаю ѓелида дасту пойњоямонро харошидаю тарошида ба љарињои махуф мефуромадем, ба
теѓањои санглох мебаромадем. Баробари ман пиёда мерафтӣ, пиёда меомадӣ. Хастагиро намедонистӣ. Аз ту
шикояте намешунидам. Мудом маро ба сафар, ба азми
роњњои дуродур ташвиќ мекардӣ: “Ба тори њу, он тал бароем?” “Дар паси ин кӯњ чӣ бошад?” мегуфтӣ.
Он сол аз ранљи иљорашинӣ дилгир гаштаму аз канори шањр иборат аз як хонаю як кафшкаш бӯстон-сарои
якеро харидам. (Кош, онро намехаридам!!!) Он њавлича
аз ободињо дар канор воќеъ афтода буд: роњи хуби мошингард ва автобуси шањр таќрибан якуним километр
дуртар аз он мавзеъ мегузашт, духтурхонаи наздиктарин
ва боѓчаи кӯдакон дар масофаи дуним километр роњи
пиёдагард воќеъ буд.
Ману ту њар пагоњӣ ба сӯи боѓча медавидему бегоњирӯз њар ду пиёда оњиста-оњиста гуфтугӯкунон меомадем. Ёдам меояд, айёми фасли тобистон соати шашу њафт
њам гармо паст намегашт, ту араќшор баробари ман ќадам мезадӣ. Биё, бардорам гӯям, рад мекардӣ, аллакай аз
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одамон шармат меомад. Худро барои ба дӯши падар
нишастан калон мешумурдӣ. Боре меомадем, ки роњи
дењаро мумфарш мекарданд. Ту шодона аз паси тракторе, ки мумфарш мекард, ба пеш давидию пешпо хӯрда,
ба рӯи асфальти тафсон афтодӣ. Кафчањои ду дастат супсурх шуда, обила заданд, аммо гиря накардӣ. Каме дар
њарос будӣ, гунањгору сархам ба чашмам наменигаристӣ,
гумонат барои худсариат маломат мекунам.
Ман он рӯзњо хушбахт будам, хурсанд будам, ки ту
акнун мисли ман ломакон нестӣ, туро њавлии падар њаст.
Чӣ будани хонаи падарро њанӯз ту намедонистӣ. Њавлии
падар подоши бебањои фарзанди одамӣ аст, писарам!
Дар кадом гӯшаи дунё бошӣ, нури чароѓи он туро њидоятгар аст, шуои онро мебинӣ, вуљудат аз он њарорат мегирад. Ин боми паст бурљи баланди роњнамои инсон аст,
он туро аз њар љо монанди миќнотис ба худ љазб мекунад,
мекашад. Кӯњу дарёњоро, биёбону шањрњоро тай мекунию ба сӯи он мешитобӣ. Нури он ба ту нерую тавоноӣ
мебахшад, хаёли он умеду осоиш меоварад.
Њамон сол зимистон хеле сербарф омад. Барфи замин аз зону болотар буд, аммо њамон рӯз боз тундбод
мезаду барф меборид. Додараки дусолаат сахт бетоб
гашт. Ман ӯро духтур бурдан хостам. Модарат гуфт, ки
шояд кӯдакро дар бемористон бистарӣ кунанд, ман њам
мераваму њамроњаш хоб мекунам. Туро дар хона танњо
мондан наметавонистем, бинобар он, њама ба духтур равон шудем. Бекасӣ мушкил аст, писарам. Ночор дар он
њавои нохуш ба роњ баромадем. Ман киштзорони пурбарфро миёнбур карда, аз берањањо пешопеш, дар дастам
додараки бетобат кампалпеч мерафтам. Тую модарат аз
паи ман меомадед. Агар баъзан ба ягон чуќурии пурбарф
поям лаѓљида афтам, ту фиѓону ѓирев бардошта, мегиристӣ. Маро ба њоли ту дил месӯхту туро ба њоли ман. Дили
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ман њанӯз њам месӯзаду месӯзад.
Додаракат кӯдаки дардманду нимљон буд, аммо ту
солиму бедард мерасидӣ. Ногањон ин дарди мӯњлику дармоннопазир ба ту аз куљо печид, њељ кас намедонист.
Духтурњо гуфтанд, ки сабаби ин иллат њанӯз ба њакимон
маълум нест. Аммо ман медонам, сараввал ту аз тарс бемор гаштӣ. Не, гумони яќини ман ин аст, ки бешафќатии
як одами манњусро дидию аз оламу одам умеди хайрият
буридӣ.
Наврӯзи навбањорон буд. Аз тањи дарвозачаи мо
киштзорон оѓоз мегирифтанд. Ту њамроњи амакат, ки он
рӯзњо дар хонаи мо мењмон буд, саги занљирбандамон
Њушёрро гирифта, аз дарвоза берун рафтеду ба дарахте
онро баста, назди он машѓули бозӣ гаштед. Ногањон писари њамсоя ба наздатон меояду саг ба он њамлавар мешавад. Хайрияти кор, Њушёри занљирбанд ӯро газида наметавонад, аммо писарак тарсида, гирён мешавад. Падари вай Зиёи Зард ном марди бешафќат меояду мољаро мекунад ва туро монанди як банд њезум ба тањи кашаш гирифта меравад.
Ман дар хона машѓули мутоила будам. Њодисаро
хабар карданду тозон аз пасаш рафтам, аммо кор аз кор
гузашта буд... Ин марди љоњил туро ба назди саги занљирбанди худ бурда партофтаст… Шалворат тар, гирёну
нолон, ранги рухат монанди дока паридагӣ… Ман њанӯз
њам њайронам, ки замин чӣ тавр ин гуна нокасонро мебардорад?! Не, ман аминам, њама кори љањон низомею
мантиќе дорад. Ӯ дар ин дунё сазои кирдорашро мебинад, надида намемонад.
Баъди ин њодиса ман он њавличаро тарк кардаму аз
њамсоягии он нољинс гурехтам. Муддате аз миён нагузашту ту ба дарди заъфарма гирифтор гаштӣ. Њоло ёд надорам, кадоме аз рафиќонам гуфт, ки бача бар асари тарс
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њам ба дарди заъфарма гирифтор мешавад. Кош, ман он
суханро намешунидам! Балки ин даъво асосе на-дорад,
аммо чӣ кунам, ки он як умр намакпоши дили реш-реши
ман гардидааст. Аз ѓам – ѓам мезояду аз дард – дард, бар
асари заъфарма дарди бедавое ба ту печид. Ту дигар бо
тандурустию њаёти хуррами кӯдакиат падруд мекардӣ.
Давои дарди туро љуста остоне намонд, ки ман сар
назада бошам. Њама маро таскин медоданду ба ќисмат
тан доданро ташвиќ мекарданд. Дӯстам, доктор Аъзам аз
рӯзи аввал гуфт, ки бачаро уќубат надењ, ба ин дард њанӯз даво надорем. Ман он рӯз ӯро, ба ростӣ, бад дидам.
Ба дил гуфтам, ки дилсахт будаст, аз духтуре, ки шубња
насозад, бояд гурехт. Дареѓо, ба маслињати дуруст гӯш
накардаму туро ин ќадар азият додам, писарам! Акнун
ин гуноњамро чӣ гуна ба худ бубахшам? Бахшидан наметавонам. Он чун захми носур њар шабе маро дар шиканља
мегирад.
Ту мехостӣ модарат њамеша дар беморхона бари ту
бошад. Аз тиреза мудом ба рањи ӯ бо чашми интизор нигаристанат аз пеши назарам намеравад. Агар ман ба аёдати ту бе модарат, танњо равам, ѓамгин мегаштӣ, хоњиш
мекардӣ фардо модарат барваќтар ояд. Модари зор њоло
аз назди он бинои бемористон ба азобе мегузараду сар
бардошта ба он тирезае, ки аз он ту ба роњаш мунтазир
буда, интизорӣ мекашидӣ, нигаристан наметавонад. Вай
интизор буд, ки ту андаке сињат ёбию њар ду акс гиронед.
Ин армон дар дили ӯ абадан бимонд. Акнун њар гоње
туро дар хоб мебинаду аз дастат гирифта равон мешавад:
“Илњомљон, биё, рафтем, акс мегирем”, мегӯяд.
Андӯњи модари љигархастаро канора набуд. Вай ба
рӯи ту менигаристу рӯзафзун пеши чашмони ман шамъ
барин об мегашт. Ту њамеша худро ба оѓӯши вай меафкандию лањзае гӯё аз дарди љонкоњ оромиш меёфтӣ.
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Њатто њангоми аз њуш рафтанат њам мехостӣ дар оѓӯши
модар бошӣ, гӯё аз тани вай, аз бӯяш зӯру мадор мегирифтӣ. Модари бечораатро дар он айём ман чӣ гуна, бо
чӣ сухан таскин бахшам, намедонистам.
Дар бемористон духтараке аз ду-се сол хурдтар ба
њамин дарди ту гирифтор буд. Он шӯрбахт ягона фарзанди волидайн будаст. Синни падару модараш гувоњӣ медоданд, ки онон дигар фарзанд намеёбанд. Ман мудом паи
таскини модарат мегуфтам: “Нигар, ба онњо аз мо њам
мушкилтар аст. Шукри кӯдакони дигаратро кун…”
Дар воќеъ, ту аз ин одам пайгум нарафтӣ, додару
хоњаронат – њар яке як нишоне аз ту доранд, дар чењраи
њар яке мо туро мебинем: чашму абрувони ту, шӯхињои
ту, бозињои ту, суханони ту… Њамин такрор ва силсиладории рӯзгор моро неруи зиндагӣ мебахшад.
Баъд аз сари ту ман як њаќиќатро фањмидам: аз љонгудозтарин андӯњи одамӣ њам ягон лаби дунё каљ намегаштаст. Чархи рӯзгор пайваста дар гардиш аст, њамаро
радду бадал месозад, њељ чизе абадан устувор намемонад,
њатто ѓаму андӯњ њам. Аслан, андӯњи одамӣ дар муќобили
Њаёт мисоли заррае хурду ночиз будаст. Дунё моњирона
аљиб ва ќоим сохта шудааст.
Соли 1984.
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ЗАҲРИ ТАНҲОӢ
Ягона хоњар, хоњари зодаам ба тўйи фарзандаш маро хабар накард-а! Ба нияти тўйи вай ман як бўѓча тўњфавор баста монда будам. Э-э, додару хоњар њам, фарзанд
њам, баъди калон шудан њаловату фароѓати худро меандешидаанд. Чароѓи њар кас ба сари худаш равшанї мекунад, мегуфтанд, маъниашро акнун фањмидам. Ана, хоњару додари ба љон баробарам барои ду пул гапу кор аз
ман рў гардонданд. Аввало, як бор муборак бошад, гўён,
ягонтааш аз дарам надаромад. Хайр, сонитар аз ќањр мефуроянду меоянд гўям, њамаашон љомаашонро билкулл
чаппа пўшидагї барин. Ана, дина Ороста писарашро тўй
карду ба ман хабар нафиристод. Додарам сару сардори
тўяш буд, вай њам як бор ба ёд наовард, “њой Ороста, барои чї апам нестанд?” гўён як дањан напурсид. Агар мепурсид… Барои њамин як додару як хоњар ман аз модарандар, аз додом кам гап мешунидаму калтак мехўрдам?!
Њаминњоро тарафгирї карда ман ба онњо шум менамудам. Баъди шавњар карданам њам, агар ду сўм пул ёбам,
як пора матоъ ёбам, ба дасташон мегазондам, “рав, ба
сарат як тоќї хар, бигир, инро курта куну пўш, ба модарандар нишон надода буру дўз” мегуфтам. Э-э, фарзандонам рўйи хотири модарро намекунанду аз додару хоњар
чї љойи гила?! Писарам – Шукрї њам занаш катї, духтарам – Мањтоб њам шавњарашу бачањош катї дар тўйи холабачаашон будаанд, миён баста хизмат кардаанд, аммо
ягонтааш барои чї очаам нест нагуфт. Дунё ана, њамин
хел будаст. Фарзандонам, як бор ба ёд наовардед, ки ман
барои шумо – ду зиндаятимро калон кардан чї уќубатњо
кашидам?! Падари гўрсўхта-атон, ба вай њам кина надорам, љавон буд, аз рўйи њавас ба ман хонадор шуд, баъд,
мисле ки, фањмид, ки дилаш ба ман об намехўрад, шумоёнро бар сари ман партофту рафт, инњо фарзанди мананд
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гўён як бор ба ёд наовард. Он замонњо алимент набуд, ё
бошад њам, мо намедонистем, фарзандонам. Бисту чорсола будам, кўр набудам, кал набудам, ба худам мувофиќ
шўй ёфт мешуд, лекин шуморо хору зор кардан нахостам,
иллату миннати додои ўгайро накашед гуфтам. Яке дар
гањвора, дигаре тетапоя будед, ба ночор дар хона нишаста тоќию љома медўхтаму њар рўзи бозор љонњавлї
фурўхта меомадам. Њар бор то аз бозор ба хона омадан
аз хавотирї сад бор мемурдаму боз зинда мешудам. Рањи
бозор мўйи сиёњи маро сафед кард, фарзандонам. Сонитар, мактабрав гаштеду ман рўзона дар фабрика кор кардам, сањарї кўчањоро мерўфтам, бепадариатон маълум
нашавад, бачањои мардум барин хўреду пўшед гўён љон
мекандам. Дуруст аст, ки сад кунад њам, оча љойи додоро
намегирад, аммо чи илољ, додотон аз гуноњи ман ранљида нарафтаст. Зани бенуру бесафо набудам, бемењри рўйгиру мўйгир набудам, ба рўйи ягон марди бегона нанигаристаам. Бешавњар мондам, аммо хешу табор, фарзандонамро дар назди њалќ сархам накардам. Ана, њамин
хел бахти ман аз аввал нахандид, аз аввал толеам барор
надошт, надошт. Аз модар барваќт мањрум гаштам, уќубати модарандарро кашидам. Ња, њамин додараму хоњарам аз модарандар калтак нахўранд гўён, гуноњу хатои
содиркардаи онњоро “ман кардам, гуноњи ман” гуфта, балогардон мешудаму зарбу лат медидам, њеч напурс, писарам. Хайр, он замонњо гузашта рафтанд.
Тую хоњарат ба навбат касал мешудед, баъзан сарамро ба куљо заданамро намедонистам. Аз дарахт афтода дастат шикаст, сарат лат хўрданашро ёд доштагистї? Беморхонаро ба сарам бардошта, бехуд дод задам:
“Писари яккаю ягонаамро халос кунед! Зинда монад,
духтур!” Њар касе як маслињат медод. Мардум агар ягон
давољотро гўянд, худамро ба теѓу табар зада, онро меёфтам, писарам. Ана, њамин хел, ман туро танњо калон кар282
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дам, инро фаромўш накун.
Мо – занњо ана, њамин хел фарзанд гуфта, хоњару
додар, падару модар гуфта, месўзему мепазем, аммо ба
ќадрамон намерасидаанд. Њатто фарзандони бо хуни
љигар парвардагиам имрўз маро нописанд карданду ман
алам накашам?!
Чї хел бо дабдаба, бисоту њашамат катї духтар
баровардану арўс фуровардани одамонро медидаму
барои худам либоси дуруст кардан наметавонистам? Як
пора шоњї ёбам њам, ду танга пулро аз рўзгор сарфа
кунам њам, ба нияти тўйи шумоён ба сандуќ
мепартофтам. Орзуям хонаю дари шумоёнро дида,
осудан буд. Мехостам, хушбахтии шумоёнро бинам,
гањвораи фарзандони шумоёнро љунбонда, дар як гўшаи
хонатон нишаста, дуои љонатонро кунам. Дигар орзуям
набуд. Аммо дар пешонии шўрам њамин њам набудаст.
Хайр, аз Мањтоб љойи гила не, духтар, дар таомули мо,
алафи дари мардум аст, ба њар љое, ки афтод, илоњї
осояд. Додою очаи шўяш дар сараш, ман њар замон
рафта, мењмон мешаваму меоям. Албатта, агар беписар
бошам, маро кўчонда, ба хонааш мебурд, дар як кунљи
њавлиаш пухтупазу дўхтудўзашонро карда мегаштам.
Зарарам намерасид. Ана, аллакай ќатор-ќатор фарзанд
ёфт, гањвораљунбон даркор… Аммо, писарам, ба хонаи
домод рафтанам кори хато буданашро ман њам медонам,
Мањтоб њам, бинобар он, аз ин бобат њар ду њам дањон
накушодаем. Аввало, наздикони шавња-раш бечора
хоњаратро забонкўтоњ мекунанд, “барои чї модарат
писараш катї зиндагї намекунад?” гўён ягон-тааш дар
омади сухан пурсад-дия. Аз рўйи одату таомули мо љойи
модар хонаи писар аст, Шукриљон. Ман ба номи ту
исноди бад овардан нахостам… Аслан, њамааш аз он сар
шуд, ки тую занат дар њавлии фаќиронаи модар зин-дагї
кардан нахостед. Ба њавлї чї расад! Агар њиммат кунї,
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аз нав обод мекардї. Ња, ту мани шўрро танњо мон-да, ба
њавлии хусурат рафтї, баъдтар аз корхонаат хона
доданду зану шў ба он љо кўчидед. Агар мехостї, ман дар
њамон ќабати шашум њам њамроњатон зиндагї мекардам,
зарарам намерасид, аммо занат рўйи хуш надод, инро
худат наѓз медонї, Шукрї. Медонам, занат ба ин наздикињо фарзанддор шудан намехоњад, вай сараввал хонда,
олим шуданї будаст. Хайр, чї њам гўям, албатта, агар
зан шавњару фарзанд нагўяд, инњоро агар аз дилаш канда
партояд, олим њам мешавад, аллома њам, аммо њам ину
њам он кори мушкил аст, хеле мушкил-дия. Ња, хоњї-нахоњї аз бањри яктааш мебарояд ё њар дуяшро њам дуруст
ба сомон намерасонад. Дигар гап не, писарам. Зане, ки
ба шавњару фарзанд мењрашро бубахшид, ба кори дигар
камтар фурсат меёбад, агар фурсат ёбад њам, кори вай
барака надорад.
Мавриди гуфтан шавад, пешакї ба ту гуфтаниам:
њавлича мероси ман аст ба тую хоњарат, Шукрї. То даме,
ки зиндаам, ба ягона одами бадасту пой иљора дињед, истиќомат кунад, аммо хароб насозад. Васиятам њам, маслињатам њам ба тую хоњарат њамин: тобути маро аз
њавлии Абдурањим бароранду як бор ба гузари худамон,
ба тањи дари њавлиамон биёред. Тобути додою очам, бобоямро аз њамин њавлї бардошта будаанд. Ана, сонї,
баъди гўру чўби ман, њавлиро фурўшеду пулашро бо
хоњарат таќсим кунед. Писарам, њамаи ин якпула гап аст,
ба гуфтан њам намеарзад, аммо метарсам баъди сари ман
дар сари њамин њавлии сабил хоњару додар мабодо, ки
дилмонї кунед. Ин хел њодисањоро дар зиндагї бисёр
дидам, бачањоям. Ёд дорам, ањли гузар гуфта буданд, ки
фарзандони Юсуф-ќассоб манањи падарро набаста, ба
хонаковї сар кардаанду оќибат ба якдигар даст ба гиребон шуда, кор ба хунрезї расидаст. Хешу табор ва њамсояњо ѓун омада, онњоро аз чанголи якдигар халос карда,
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менигаранд, ки дар айвон мурдаи падарашон шах
шудасту манањаш набастагї. Худо шуморо аз ин хел
бадномињо нигоњ дорад, фарзандонам. Ин коре, ки ман
кардам, сари шуморо њеч хам намекунад, аммо бењуда
модари зоратонро дилхун кардед, бењуда!
Танњої дарди мушкил будаст, Шукрї, ман ба њамин
синн даромада, акнун фањмидам. Ту намедонї, илоњо, ин
дардро набинї. Айёми охир шабњо дар њавлии бекас хобам намебурд. Њар хел хаёлњои ботил, васвасањои нохуш
ба сарам омад, худ аз худ вањм мекашидам, баъзе шабњо
мижа тањ намекардам. Як рўз не, як рўз дар њамин њавлии
бекас мурда монаму шумо бехабар, мурдаам бўй гирад,
сонї дар миёни халќ чї хел сар бардошта мегардед, гўён
вањм мекашидам. Одати халќи моро худат наѓз медонї,
Шукриљон, то ба ќиёмат ин воќеаро ба рўят таъна мекарданд. Занат-ку бешармтар, нангу номусро тафриќа намекунад, аммо ба худат сахт мерасид-дия. Мањтоби бечора
њам дар он маврид миёни хешу табори шавњараш њеч
мегашт.
Худо накунад, агар њамин хел шавад, одамон њатман гап мебароварданд: “Дар сараш шавњараш набуд, ин
зан биллонињоя ба гуноњ ѓўтида гаштагї будаст, дар
љазои гуноњњояш Худо ба ѓазабаш гирифтор кард, њолї
мебинед, ки гўр њам ўро рањ намедињад…” Хоки зани беваю бесаробон тунук аст, Шукриљон, њар кас ба дањонаш
њар чї ояд, мегўяд. Ман як умр њамаи њаминро андешида,
њар як сухани мегуфтагиам, њар ќадами мебардоштагиамро сад рањ меандешидам-дия. Худат наѓз медонї, њар
бор ба њавлї ої, гаштаю баргашта “Шукриљон, бедарак
нашав, њар замон хабар гир” гуфтанамро сабаб ин буд,
аммо ту дуруст эътибор намекардї. Шом расад, худ аз
худ маро вањм мегирифт, бинобар он, баъзан њамсояамонро тавалло мекардам, ки духтарчааш њамроњам хоб кунад. Духтарча дилгарм шавад гўён, шакалод мехаридам,
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майизу себу нок… Ќиссањо мегуфтам. Духтарча ба ман
унс гирифт, аммо ба фикрам, очаю додош аз чї бошад,
ки хавф кашида ўро ба назди ман омадан намонданд. Кї
медонад, аз очаю додо дилхунук мешавад гуфтан ё ягон
гумони дигар? Балки барои танњо монданам холаат –
хоњарам Ороста маро бебахт шуморидагист. Лекин ман
худамро аз вай кам намедонам. Шукр, як писару як духтар калон кардам. Баъзан нишаста фикр мекунаму ба
худ, мегўям ки Ороста бадавлат аст, бинобар он, фарзандонаш њам дар сараш парвонаанд. Аммо њамин њам бахт
шуд?! Ана, чиз катї духтарчаи њамсоя њам тайёр аст њар
шаб пеши ман бошад. Не-е, маънии хушбахтии одам ин
набудагист. Ба њар њол, ман дар назди халќ њам, Худо
њам, рўям сафед, ќарзи модариамро адо кардам, бо дастранљам ду фарзандамро ба камол расонидам, созу сомонашон катї хонадор кардам. Шукр, ки дузду мардумозор
нестед, њаќи мардумхўр нестед, бадахлоќи беномус нестед. Барои мани модар, агар аз бобати фарзандам аз халќ
лаънат нашунавам, хуб кор аст.
Як моњ пештар, худат хабар дорї, дар мањаллаамон
Фаридунро электр заду љавонмарг шуд. Љавони њалиму
беозор, њамеша мададгори мардум буд. Рўзи азояш њама
хун гиристанд. Як нафар холааш аз Њалќаљар омадаст,
рўю мўй меканду навња карда мегуфт: “Њамин љавони
беозорро монда, электр писари шуми манро кушад, чї
мешуд…” Ана, вай модари бадбахт аст, ман не. Ороста
ба пулу молаш ѓарра гашта, худашро хушбахт мешуморад. Кї медонад, дар бадали ризќу рўзии чї ќадар одамон вай соњиби пулу мол шуд! Не, вай ин тарафашро
фикр намекунад. Агар аз њаќи дигарон нагирад, аз куљо
вай давлатманд мешавад?! Њар касе, ки бештар аз дигарон хушбахт аст, аз бахти дигарон андак-андак гирифтаст, вассалом. Кї медонад, балки ин гумонам чандон
дуруст набудагист. Гумон аз имон људо мекунад мегўянд.
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Баъди ин гуна ќисмати сахте, ки аз хурдї насибам шуд,
рости гап, ман дар њама љо ба одамони хушбахту давлатманд шубњаомез менигарам. Дар мањаллаамон ин хел шикамсеру мўњташамон кам нестанд. Бисёр дидам, бисёр озмудам. Балки њамонњоро дида-дида, аз бахт дилмонда
гаштаму худро хушбахт кардан нахостам. Бале, ман
хушбахт будан нахостам, вагарна бахт дари маро њам
кўфта гузашт ва на як бору ду бор. Балки ту ба аќидаи
ман розї намешавї, ин хел зиндагї кардан лозим набуд,
мегўї. Ња, ман умрамро, ба ќавли ту, барои майда-чуйда
харљ кардам. Бештар кор кардаму ба фарзандонам
вафодор мондам, ана, маѓзи гап – њамин.
Одамон баъзан њаловату фароѓати худашонро медонанду наандешида калон-калон гап мезананд. Рости
гап, аз кори додараму хоњарам озурда бошам њам,
кўтоњназарии онњо ба дилам чандон сахту љонкоњ нарасид, аммо беандешагии шумо – фарзандонам теѓи алмос
барин аз љонам гузашт, маѓз-маѓзи устухонамро сўхт.
Агар як бор худро дар љойи модари танњою муштипари
худ монда, фикр мекардед, он гоњ, фарзандонам, аз кори
ман њеч озурда намешудед. Охир, ман њам одамам, ҷони
ман аз санг не. Кордро аввал ба худат зан, агар дард
накунад, ба дигарон бизан, гуфтанашон бењуда набудаст.
Агар одам худро ба љойи дигарон монда нигаристан тавонад, њаќиќати бисёр кору бори дунёро сарфањм мешавад. Кўрдилињои аксар одамон аз он аст, ки худро ба
љойи дигарон монда наменигаранд, нигаранд њам…
Ана, акнун як сиреро, ки њаргиз ба шумоён нагуфта
будам, гўям, гўш кунед: баъди ду-се соли рафтани падаратон дар рањи бозор як љавонмард сари роњамро гирифта гуфт, ки як дањан гап дорам. Ман аз тарс бошад ё
изтироби он, ки агар шиносон бо ин љавони бегона њамгап бинандам, чї гапњое пањн мекунанд, зории ўро писанду эътибор надода, ба рањам шитоб кардам. Хусусан,
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љавонмарди хушрў, баадаб, олуфта буданаш маро бештар тарсонд. Гумонам ягон занбози гузаро бошад ва одамоне, ки ўро бо ман њамгап мебинанд, “ўњ, ба чанги ин
фосиќи бадахлоќ афтодаст”, мегуфта бошанд. Дар њар
гузар якта-дута љавони шалоими саги њарзамараз барин
ба њар як зану духтар овезон њаст, ана, њамонњо номи
мардонро бад мекунанд. Ман медонам, аксари мардони
гузари мо сар бардошта ба рўйи зан нигоњ намекунанд,
вай изтироб накашад, гумони бад накунад гуфта, ба рўятон нанигариста саломатонро алек мегўянд. Аммо бе
њамин якта-дута бадзод халќи олам ќадру ќимати мардони покдоманро намедонистанд. Ња, њама кори дунё
маънию њикмате дорад, аммо мо бо аќли кўтоњи худ на
њамеша онро сарфањм меравем. Як бор аз телевизор
яктааш гуфт, ки дар замони ќадим баъзе мардумон, агар
мард мурад, ўро бо пулу молаш, њатто њамроњи занаш
гўр мекардаанд. Мардуми расо оќил будаанд, дуруст мекардаанд, гуфтам. Баъди сари мард пулу моли вай катї
фарзандонаш бењудаю бењунар мегарданд, занаш њам,
агар љавон бошад, сабаби вайронию носозии хонумони
дигарон мешавад. Баробари мард гўр кардани пулу мол
ва зани ў бегап не. Ман мегўям, ки њатто баъзе олимони
номдор њам кашфиёти кардагиашонро бо худ ба гўр мебурданд, балки дунё осудатар мегашт. Рост-дия, мегўянд,
ки як марди бањушу аќлнок омада бомбаи атомро баровардаст. Баровардасту худаш аз дунё гузаштаст. Акнун
бомбаи вай дар дасти одамони бењуда! Бомба пул не,
онњо аз беаќлї дар се-чор рўз онро ба бод дињанду мардуми љањон осуда нафас гирад. Ана, њамин хел, ба кору
бори одамони ќадим њеч нахандед, фарзандонам, љањд
кунеду маънии кори онњоро идрок кунед… Ња, гап дар
њаќи Абдурањим буд. Номи њамон љавон-дия. Њафтаи дигар он љавон ба бозор рафта, љомањои маро харидорї
карду гуфт, ки бед канортар бароем, ман пулашро дињам.
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Пулро доду изњори маќсад кард. Аз гузари Мисгарон будаст, номаш Абдурањим, касбаш дуредгарї, аз занаш људо шудаст. Гуфтам, ки бењуда саргардон нашавад, ман
шавњар намекунам. Ва ба ќафоям нанигариста аз бозор
баромадаму ба љониби њавлї давидам.
Абдурањим ќариб се-чор моњ аз ќафоям давид, занњои мањалларо миёнљї кард, аммо ба шавњар кардан розї
нашудам. Ба вай дилам моил буд, аммо барои шумоён,
фарзандонам, хостгории ўро рад кардам.
Модаратон ба нодорї тоб овард, бешавњарию бесаробонї њам миёни ўро нашикастанд, аммо дар дами пирї
танњої тоќати ўро шикаст. Чї кунам? Натавонистам,
мегўянд, ки худо танњоиро фаќат ба худаш фармудаст.
Дар тўли ин сї сол Абдурањим якчанд бор хонадор
шудаст, боз људо гаштаст, хулласи калом, љуфти њамдилашро наёфта ба пирї расидаст. Баъзењо бо њамсари худ
якдил набошанд њам, ба ќисмат тан медињанду ба муросою мадоро зиндагї мекунанд, аммо Абдурањим, эҳтимолан, аз он хел мардон набудаст, занаш катї бемуњаббат,
беякдилї ба як болин сар монда натавонистаст.
Ана, дар њамон рўзњое, ки танњої ба ман сахт асар
мекард, ќисмат боз маро ба вай рў ба рў кард. Њар ду њам
зоѓ барин танњо, њар ду њам нафаќахўр, киштзорамонро
даравида, хирманамонро бардошта, осуда ва ба њеч кас
нодаркор барин. Рости гап, вай дар љавониаш њам, дар
назарам марди ба њурмат кардан меарзидагї буд, њозир
њам…
Баъди андешањои дуру дароз ман ба ӯ розигї додам.
Ваќте ки маќсадамро оњиста ба хоњарам Ороста ва
ба Мањтоб гуфтам, њар ду њам маро ба девонагї мањкум
карданд, гуфтанд, ки дар охири умр моро шарманда накун, мардуми олам ба ин заношўии бемањал механданд,
мо дар байни халќ сар бардошта гаштан наметавонем.
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Ман њозир будам боз барои осоиши шумо аз ин бахти ќариб бароям нодаркор даст кашам, аммо танњої… Ба танњоии ман дили кї месўзад, кї ба ман њамдард мешавад?
Њамаатон бо айшу фароѓати худ саргармед, чаро ба модари бечора њамин як хушбахтии охиринро дареѓ медоред?!
Агар ман сї сол ќабл аз ин ба Абдурањим шавњар
мекардам, балки њоло дар њавлии боњашамат, миёни фарзанду наберањо хушбахту хушњол давру даврон доштам.
Аммо он гоњ аљаб не, шуморо дилшикаста мекардам, як
бахши муњаббатамро аз шумо дуздида ба дигарон медодам. Мутлақан, мењру муњаббат њам асал барин будаст –
бисёраш њам зарар доштаст, фарзандонам. Барои њамин
ба ќадри ман нарасидед.
Соли 1984.
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МЕҲМОН
Мењмонӣ њам мизбонӣ њам барои ман озор аст, темор аст, асорат аст. Медонам, шумо аз ваљњи бузургдошти мењмон олам-олам њикмати наѓзу сара мегӯед,
ќиссаву ривоятњоро шафеъ меовареду тасдиќ хоњед кард,
ки мењмон аз падар азизтар, мењмон аз њама пештар аст.
Медонам, медонам, аљдоди мо – њама мењмондӯст, мусофирпарвар ва ѓарибнавоз будаанд, аз ин хусус чӣ миќдор
таълифоти нодир ба мо мерос расидааст, њисоб надорад.
Мисле, ки иќоматгоњи аљдоди мо, хоса, манзили ононе,
ки барои мо авлодон аз хусуси азиздошти мењмон
таълифоте кардаанд, дуњуљраю сењуљра набудаст. Шумо
ин даъвои маро шунида бешак хоњед гуфт, ки агар дил
фарох аст, аз тангии манзил боке нест. Вале ман мегӯям,
ки агар кафшам танг бошад, аз фарохии дунё чӣ суд?!
Медонам, шумо – мардуми асри моро ба њикмату масал
коре нест ва агар эътимод кардан нахоњед, ба мантиќ њам
эътиборе нест, бинобар он, саргузаштеро бароятон ќисса
мекунам.
Тобистони имсол яке аз пайвандони ман бетоб буд,
ӯро ба бемористони Душанбе бурданд. Душанбе шањри
зањматпеша, шањри коргару ранљбар, манбаи зиёибахши
њунару истеъдод, бурљи адлу инсоф аст, мо – њама ба ин
иќрорем. Аммо хотири малоле нарасад, шахси мусофир
аз мењмонхонањои бошукӯњи он ба ростию дурустӣ њуљрае гирифта наметавонад. Ман дар миёнсарои мењмонхонаи “Тољикистон” нишаста, ба худ меандешидам, ки
вазъи мењмонхонањо чаро дар њама љо якранг аст, њатто
ин якрангӣ аз ному унвони онон оѓоз мегирад. Дар Ӯзбекистон номи мењмонхона њатман “Ӯзбекистон”, “Тошканд”, дар Украина албатта “Украина” ва “Киев”, дар
кишварњои дигар низ ба њамин минвол. Њатто тартибу
ќоидаи иќомат ва дохили ин мењмонхонањо њам бо якди291
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гарӣ мислу ду ќатра об монанданд. Чаро ин якрангию якнавозӣ ба дили мардум назад, ман њайронам. Ё номи дигаре ёфтан наметавонанд? Ба як ошхонаи хурд “Фароѓат” ном мегузоранд, аммо… Ман аз бањри инчунин андешањои бењудаю бебурд даргузаштаму дафтарчаамро
кушода, нишони шиносони инљоиамро љустам. Пас аз
равам – наравами зиёде ночор ба хонаи як тан собиќ шогирди ба дил наздики худ рањ гирифтам.
Ризо аз бемањал шабохун задани ман чунон хурсанд
буд, ки маро биншонданӣ љой намеёфт. Ва дарвоќеъ њам
дар хонаи вай барои нишастан мебоист, ки хеле ваќт љой
мекофтед. Ӯ дар хона мењмон дошт ва на як тану ду тан
ва на якрӯзаву дурӯза. Собиќ њамсабаќаш бо зану фарзанди хурдсолаш ба њаводории нахустфарзандаш, ки имсол аз довталабони донишгоњи олӣ будаст, (хайрияти кор
ӯ дар хобгоњи донишкада манзил гирифтааст!) дар хонаи
ин бечора иќомат доштааст. Ин њолро фањмида, ман субњи рӯзи дигар аз хонаи Ризо гурехтан хостам, аммо ӯ ба
тарзи ќатъӣ гуфт, ки аз ин кори ман сахт озурда хоњад
буд. Сонитар хиљолати маро бартараф кардан хост магар, ки эзоњ дод:
– Се тан неву чор тан мењмон дорем, бо рафтани шумо њоли мо сабуктар намешавад. Аз хатми донишгоњ сездањ соли расо гузашт, мову ин рафиќам якдигарро њаргиз
ба ёд наоварда будем, – мегуфт ӯ бо овози паст, баъди он,
ки Амину зављааш ба сайри шањр рафтанд. – Пор тасодуфан ба дењаи ӯ гузарам афтоду як шаб дар хонааш мењмон будам, мењмондорӣ кард. Њоло ӯ ду њафта боз дар ин
љо иќомат дораду барои шумо – устоди азизам манзили
ман танг аст? Агар танг гӯед, занњо ва бачањоро ба
ошхона љо медињему бароятон як хонаро тахсис мекунем.
Бемалол дарою баро мекунед, њељ кас халал намерасонад.
Фаќат меравам нагӯед…
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– Хуб, хуб… Ба зану бачањо кордор набошед, барои
се мард ин як хона кифоя, – ӯро хотирљамъ кардам, зеро
медонистам, ки ќавлу амали ӯ якест.
Дар урфи мардуми мо масалест, мегӯянд, ки мењмон
мењмонро чашми дидан надоранд, соњибхона – њар дуро.
Ба ман зиёда иззату икром зоњир кардани Ризо дар инчунин вазъият кори хато буд ва хоњу нохоњ ба иззати нафси
мењмони нахуст сахт асар дошт. Ин бегоњ димоѓошуфта,
мисли мурѓи курк хашмин, ба њама атроф кинадор барин
туршрӯ менишаст, агар писаракаш ба ягон ашьё даст занад, ба тундӣ ӯро манъ мекард.
Ман як усули басе кӯњнаву озмудаи ислоњи инчунин
вазъиятро медонам, тасмим гирифтам, ки бояд фавран он
дурӯѓи маслињатомезро ба кор барам. Њамин ки Ризо аз
паи кори худ шуд, ба Амин гуфтам:
– Ризо аз љавонмардию олињимматии шумо мафтун
аст. Расо мењмоннавозӣ карда будед, ман он кас барин
зиёфату обу таом карда наметавонам гӯён мулзам аст.
Ба чењраи заъфарони ӯ сурхӣ давид, гирењи абрувонаш кушода шуданду табассум дар чењрааш гул кард, ба
њадде, ки лабонаш мудом во буданд.
– Њамин хел гуфт? – Чашмони ӯ барќ мезаданд. Сипас, ба як навъ ѓурури содалавњона, агарчӣ ман эзоњ талаб надоштам, ба шарҳи мењмондории худ шурӯъ кард: –
Зиёфати калон накардаем… Њамту… Як гӯсфанд куштем,
халос, – гуфт вай фахрашро бо хоксории зоњирӣ пардапӯш карда.
– Гӯшти як гӯсфандро хӯрда бошад…
– Гап дар сари хӯрдан не, иззати мењмон, – гӯён Амин
фавран сухани маро бурид. – Одати дења њамин хел, “ба
назди дӯсташ гӯсфанд кушт, чор касро гуфт”, мегӯянд.
Агар ин корро накунем, аз маърака берун мешавем,
одамони дуруст шуморо канор мекунанд.
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Баъди ду – се рӯз сухан аз расму одати мардуми дења
мерафт, ки вай ба ќавли худаш “бехабар пӯкида монд”:
– Одати дења њамин: шумо гӯсфанд кушта, дањ-дувоздањ кас одамшавандагони дењаро даъват мекунеду як
шаб обу таом медињед, сонӣ тамоми сол ба навбат онњо
њам њамин корро мекунанд. Дар як шаб панљ кило гӯшт
ба дег меандозеду дили чӣ ќадар одамро меёбед. Албатта, араќаш вазнинтар аст, аммо чӣ илољ, агар шуморо
канор кунанд, ба дил сахт мерасад.
Зану шавњар – соњибхонањо монанди ду мурѓаки посӯхта ором надоштанд: субњи барваќт барои мењмонон
ширчой мепухтанду ба кори худ мешитобиданд, бегоњӣ,
баъди аз кор фориѓ гаштан мағоза ба мағоза давида, хӯрокворӣ мељустанду ваќти говгум дастњо пурбор ба хона
ворид мешуданд ва филфавр ба пухтупаз шурӯъ мекарданд.
Ман мехостам баъди як-ду рӯзи мењмонӣ аз хонаи
Ризо биравам, ба ин маќсад як бањонаи эътимодбахш њам
ёфта будам, вале медидам, ки ба љавони бечора тангдастӣ
њамлавар аст, ӯро ба чанги мӯњтољӣ вогузошта рафтан
нахостам. Дарвоќеъ њайрон будам, ки њоли вай чӣ мешавад. Зану шавњар рӯзњои охир бештар аз картошкаву хамир хӯрок тайёр мекарданд, дар дастархон нони зиёдатӣ
ањён-ањён мемонд. Ман љањд доштам, аз кӯча дасти холӣ
ба хона наоям, аксар њангом нон, тарбузу харбуза, агар
даст дињад, гӯшту калбаса ё мурѓ гирифта меомадаму
мушкили онњоро андаке бошад њам, осон мекардам. Ризо
аз ин кори ман бештар алам кашиду гуфт:
– Хӯроки хонаамро чандон маъқул не барин-а, муаллим?
Амин ва зављаи вай, ба гумонам вазъи тангайшии
хонаводаро пай намебурданд ва њис кунанд њам, худро
нафањмида меангориданд.
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Дар ин миён ман дар авзои Ризо як навъ таѓийроти
нохушеро пай бурдам: вай канораљӯй мегашт. Райњон
пайваста ӯро сӯњон мекард, љавонмард на ба чашми зан
нигариста метавонист, на ёрои онро дошт, ки назди мо
бишинаду лањзае фориѓ аз ташвишу тараддуд сӯњбат кунад. Вай ба њољатхона медаромаду дарро аз дарун баста,
соатњо рӯзнома мехонад.
Як пагоњӣ дар љогањ бедор хобида, пай бурдам, ки
зану шавњар ношито нашикаста, ба кор мераванд. Шаб
ба кисаи шалвори Ризо панљсӯмиеро андохта будам, меёфта бошад? Дањсӯмӣ нињодан хостам, аммо дилам гуфт,
ки ба пули худаш будани он бовар намекунад.
Он рӯз ман ѓарќи фикру андешањои гуногун хеле
дер, њатто баъди писараки Амин аз љогањи хоб бархостам. Берун рафтаму ба варзиш машѓул гаштам, сонӣ омада, риш тарошидаму шустушӯ кардам. Писарак хархаша
дошт, ки ширчояш дињанд, вале модараш аз ваза ба ӯ
қандалот гирифта медоду мегуфт, ки конфет хуб аст, конфет бихӯрад, кӯдак бо ѓазаб қандалотро ба девор меандохту ширчой талаб мекард.
Ба њоли кӯдак рањм овардам, охир вай ягон неъмати
фавќулодда камёб не, ширчойи доимиашро талаб дошт.
Шитобон ба магазин рафтаму нон, шир ва равѓани зард
харида омадам ва ба зављаи Амин гуфтам, то барои
њамаамон ширчой пазад.
Ман њайрон будам, шабу рӯз фикр мекардам, ки ба
чӣ усул Ризоро аз ин варта наљот дињам. Дар љайб пули
зиёд надоштам, вале дӯстро дар инчунин њол партофта
рафтан њам аз инсоф набуд. Њатто имрӯз вай бо Райҳон
њам ќањрӣ барин. Чӣ кунам? Чора чист? Наход, ки ин
Амин бечораеро ба худкушӣ расонаду ман тамошобин
бошам?!
Амину зављааш имрӯз чор кӯрпачаи махмалини та295
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њидеворӣ ва боз чанд майда – чуйдаи дигар харида омаданду аз рӯи одат камёбии махмал, зарурат ва бадоштии
онро мегуфтанд, ки писарча бо тӯб шишаи љевонро зада
шикасту табъи њамаро хира кард. Ризо лому мим нагуфта
сархам аз љо бархосту шишапорањоро бардошт, аммо
Райњон инони худдорӣ аз даст доду бо ѓазаб гуфт:
– Э, ту худат чӣ хел бачаӣ, безорам кардӣ-ку!
Ин сухани ӯро шунида, зављаи Амин даргирифт, ба
аламаш тоб наоварда, ба писарак дарафтод, бача гурехт,
зан бо алфози дурушту ќабењ тираки ошро гирифта аз
пасаш тохт. Амин дасти занро гирифта, ӯро таскин бахшид. Ризо ба ошхона, ба назди Райњон рафта, ӯро маломат кард, аммо зављааш бо овози баланд шӯр бардошт:
– Э, ба љонам расид! Як њафта пеш табаќи чиниро
шикаст, соати зангдорро афтонда, вайрон кард… Ба ман
на остину на тирез… Равад ба мењмонхона, бас аст… Додару хоњарам омада, ду рӯз ба истињола меистанд…
– Бас, бас, айб аст, – зорӣ мекард Ризо. – Мењмон аз
дар медарояд, ризќаш – аз дарича мегӯянд…
– Ин афсонаро рафта, ба очаю бибиатон гӯед. Дар
дастархон нонашон нею аз осмони њафтум гап мезананд.
Њоло Райњон суханони дар хилват ба гӯши шавњараш мегуфтагиашро ошкоро ба мо шунавонда мегуфт ва
аз ин кори худ заррае хиљил набуд, аммо Ризо девона мегашт. Изтироби ӯро дида, Райњон бо нафрат тамасхур
карду шавњарро буздилу безарда номид, ин њам паст наомаду ӯро худбин гуфта, гирёнд ва оќибат дар њољатхона
пинњон шуд.
Ман ба рӯи њељ яке аз онон нигариста наметавонистам, зеро ба њамаи ин ташвишу изтироб худро гунањгор
медонистам. Дарвоќеъ, агар ман набошам, балки ин одамон бо якдигар чандон тез намешуданд. Ё баръакс, аз ман
шармида, ин ќадар дуру дароз тоќат доранд, кӣ медонад.
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Рӯзи дигар ман аз бозор масолењи палав харида, то
аз кор баргаштани соњибони хона як дег палави биринҷи
девзираро дам карда мондам. Ошро хомӯш хӯрдему дар
хонаи гарму танг нишастан мушкил омад, се тан мардон
ба гаштугузор баромадем. Амин фурсати мувофиќ ёфту
матлаберо, ки имрӯз гаштаю баргашта ба ман талќин
кардан мехосту њамраъӣ намеёфт, ба Ризо гуфтан оѓоз
кард:
– Янга људо бадљањл будаанд, намедонистам. Шуморо дилтанг карданд. Хайр, ба дил нагиред, лаѓати харро
хар мебардорад, лаѓати аспро – асп. Занњои шањр њамин
хел ба рӯи шавњар медаванд. Баробарњуќуќӣ – да! Хандаи
сохтаи вай гӯшхарош буд. – Зан ќонундон гардад, рӯзи
мард сиёњ шуд гуфтан гиред. Агар сањл суст оед, инњо ба
саратон чормаѓз мешикананд. Э, садќаи занони дења
шавам, шавњарро пирашон катӣ баробар медонанд…
– Агар дар ин вазъият ба љои Райњон зављаи худатон
бошад њам тоб намеовард, додар, – ман сухани дасисаљӯёнаи ӯро буридам.
– Ризо, воќеан, Рафоатро мебинӣ? – Амин бо ин савол ба њамсабаќаи худ рӯ оварду аз чӣ бошад, ки њангирњангир хандид. – Афсӯс, ба њамон духтар хонадор нашудӣ, уболаш гирифтаст. Гоњ-гоњ мебинӣ охир?
– Ањён - ањён.
– Шавњар кард? Шавњараш чикора?
– Аз шавњараш људо шуд.
Баъд онњо аз хусуси дар куљо, ба чӣ касбу кор машѓулӣ доштани собиќ њамсабаќони худ, киро толеъ механдаду кӣ ноком аст, хеле ваќт гуфтугӯ доштанду ман ба
фикру хаёли худ банд будам.
Амин кори худро кард – њамон шаб Ризою Райњон
то як поси шаб дар ошхона тую ман карданд.
Баъд мағозагардии Амину занаш суст шуд, харида297
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шон њам кам-кам ба њељу пуч расид, сонӣ тамоман ќатъ
ёфт.
– Хайр… Шањрро њам хуб тамошо кардем, – гуфт
Амин оќибат шабе дар сари дастархон.
Мо ин сухани ӯро интизор будем, бинобар он, баробар оњи сабук кашидем.
– Хуб магазин ба магазин гаштем гӯед, – гуфтам
ман ба киноя.
– Ња, акнун мо баргардем њам мешудагист, – Амин
гӯё сухани маро нашунида бошад, ба Ризо хитобан сухан
мекард. – Писар аз ду имтињони асосӣ гузашт, – мегуфт
вай баъди тухмбирёнро хӯрда, равѓани табаќчаро бо як
пора нони охирини дастархон лесонда, ба дањонаш андохтан. – Мо дар ин љо бошем њам, аздусар аз мо вай
фоидае нест. Албатта, агар як порча полизамон намебуд,
бемалол мегаштем. Имсол модагов субайд монд, набошад ин хел шањргардӣ куљо? Дар хона се бачаро монда…
Ман ба дил шукр мегуфтам, ки сухани полизи ваю
модаговашро бори охир мешунавам.
– Насиб бошад, ба тарафи мо њам меомадагистед, –
гуфт ӯ дар охир ба Ризо хитобан. – Ризобек, љӯра, мо –
мардуми дења одамони соддаем-да, ба кисаамон нанигариста харљ кардему пул тамом шудаст. Бовар мекунед,
шашсад сӯм катӣ омада будем-а! Э, ин шањр пул мехӯрдаст. Агар ту панљоњ сӯм ёфта надињӣ, мо аз ин шањр
рафта наметавонем, љӯра. Хайр, ќарз ба ќиёмат намемондагист…
– И-и… – Амин суханашро тамом накарда аз гулӯи
Ризо фиѓон монанд садое баромад.
– Њељ гап не, бепарво љомадонро бастан гиред, ман
як бало мекунам, – аз тарси он, ки мабодо аз ќасдаш баргардад, зуд харљи роњи ӯро ба гардан гирифтам.
Баъди худоҳофизии Амин ман њам бо Ризо хайрухуш
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кардан хостам, аммо ӯ боз як шаб хоб кунед гӯён ба азми
ман монеъ шуд. Вале осоиши ононро дидан маро муяссар
нашуд. Раъно аз кор бо чашмони сурху варамида, ѓазабнок омаду Ризоро ба хонаи дигар даъват карда, дарро
сахт пӯшид ва мољарое сар кард, ки њар ду маро сирф фаромӯш карданд. Мешунидам, ки зан “маъшуќа” мегуфту
пиёлаеро ба девор мезад, “Рафоат” мегуфту гулдонро ба
фарш меѓурронд.
Соли 1984.
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НАРДБОНИ РӮИ ЯХ
Агарчи кораш пешрав буд, Сайёр беқарорӣ мекашид, бештарин ҳангом таҷанг ва дилтанг менамуд. Ӯ гоҳе худ аз худ ба Тоҳир шиква оғоз мекард, ки ба қадраш
намерасанд, имконаш намедиҳанд, вагарна метавонист
чи корҳои муҳиммеро саранҷом бубахшад. Тоҳир ӯро
таскин медоду мегуфт, ки ҳанӯз вай ҷавон аст, навкор
аст, тадриҷан ғайрату қобилияташро пай мебаранд, хоҳу
нохоҳ ҷамъият ба ҳар кас мувофиқи ҳунараш мақому
мартаба медиҳад.
– Мувофиқи ҳунараш?! – заҳрханд мекард Сайёр ва
ба инчунин хушбоварии ҳамкораш ба тамасхур cap меҷунбонду дардолуда механдид. – Содда нашавед, ако,
агар тақдирҷунбон надоред, эҳ-ҳе-е! – Вай ноумед даст
меафшонду сонӣ пайрави суханаш мегуфт: – Юнусӣ чӣ
ҳунар дорад? Кулӯхест, ки агар ба дарьё андозед, нам намегирад, аммо ба сари мову шумо корфармо аст.
– Кори мудирӣ ҳунару қобилияти махсус мехоҳад, –
гуфт Тоҳир, ки аз инчунин ақидаи ҳамкораш дар ҳаққи
Юнуси некхисолу хамеша пуркор ҳайрон, балки ботинан
хиҷил буд. – Барои ин вазифа нақшакашу меъмори забардаст не, балки шахси коргузору коршинос даркор аст.
Ба гумонам, агар ману шумо дар заковату истеъдод аз
Юнусӣ даҳ карат баланд бошем ҳам, ин кореро, ки вай
анҷом медиҳад, ҳаргиз ӯҳда кардан наметавонем.
Тоҳир ба ҳамкораш ин суханонро мегуфту ботинан
гуфтугузори дигаре дошт: “Ин бача соле ҳамроҳи мо кор
накарда дар ҳаққи Юнусӣ чунин андешаҳои густохона
дорад, сипас дар ғайб аз хусуси дигарон чиҳо гӯяд? Балки
дар ҳақи ман ҳам...” Вале Сайёр ин лаҳза аз дили Тоҳир
чи шубҳаю гумонҳо гузаштанашро ба фаросат дарёфт
магар ё ба ин монанд хавфе бурду ба нияти ҳамвор кар300
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дани суханони худ гуфт:
– Нақшакаши қавӣ лозим аст. Агар мудир меъмори
забардаст бошад...
– Юнусӣ ҳунарманди пухтакор буданд. Солҳои охир
машғули кори шӯъба, маҷлису машварат, ҳисоботнависӣ
аз касбу кори асосии худ дур монданд. Агар нафар як сол
қалам накашад, аз бод мебарояд.
Азбаски ҳоло Тоҳир ва Сайёр хеле ҷавон буданду
пасту баланди зиндагиро намедонистанд, ба якдигар
эътимоди комил доштанд ва ин боварӣ ҳанӯз рахна наёфта буд, бинобар он, онҳо ҳар як андешаю гумонзади худро беибо ба забон меоварданд. Ҷавонӣ бо ҳамин гуна эътимод ба дӯст, кушодагӯӣ, ҳамрозу ҳамдардиаш бо ёрон
аз фаслҳои дигари умр фарқ мекунад. Аммо рӯзгор амон
намедиҳад, ки инсон ин сифати хуҷастаи худро дуртар
барад. Тоҳир ҳам ду-се моҳе аз миён нагузашта аз ваҷҳи
чанд сухани вобаста ба дигарон ба Сайёр гуфтааш
пушаймон шуд. Рӯзе Юнусӣ дар омади сухан, “одам камкам аз бод мебарояд” гӯён, ба он гуфтаҳо ишорат карду
Тоҳир чӣ ҷавоб гуфтанашро надониста саргаранг монд.
Ӯ монанди баъзеҳо дар ин гуна вазъ изтиробашро пинҳон доштан наметавонист. Сурх шуд ва ба хотираш расид, ки Ализодаи пир рӯзҳои ба кор шӯруъ кардани
Сайёр ҳамкоронро огоҳӣ дода гуфта буд: “Ин бача аз ҳеҷ
усул даст намекашидагӣ барин, ман ин хелашро то ба ҳол
надида будам.” Боз ба ёд овард, ки Сайёрро Юнусӣ ба
кор гирифта буд, аммо аз миён муддате нагузашта ҳама
пай бурданд, ки раис ӯро пуштибонӣ мекунад. Одатан, ба
гурӯҳи тарҳу нақшакашӣ ихтисосмандони кордида ва дар
тӯли ҳамкорӣ озмударо ба кор сазовор мешумурданд.
Аммо раис баъди се-чор моҳ кор кардани Сайёр пешниҳод кардаст, ки ӯро ба гурӯҳи нақшакашӣ гузаронанд.
Дар идора хостаанд, ки ӯро ҳам шӯрои ихтисосу дараҷот
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имтиҳон кунад, вале нақшаи пешниҳодашро аъзои шӯро
ноқис ҳисобидаанд. Ин ҳам аз ходимони идора махфӣ
намонд, ки раис қарордоди шӯроро шунида, тамасхуромез заҳрханда кардасту гуфтаст: “Агар ба ихтиёри онҳо
вогузорем, дилашон чиҳое намехоҳад?!”
Ба ҳамин тариқ Сайёр, ба қавли ҳамкорон аз дару аз
зинаҳо нагузашта, рост аз тиреза ворид гашта, ҳамкору
ҳамнишини Тоҳир қарор гирифта буд. Бешак, аз рӯзҳои
нахусти ҳамкорӣ Тоҳир пай бурда буд, ки рафиқи ҷавонаш дар боби тарҳандозӣ монанди ӯ бо майда-чуйда андармон намешаваду бо вазъи нахуст ошно мегардад.
Сайёр мақолаю рисолаҳои заруриро саросема чашм медавонд, аммо вақташро сарфи ашколи кайҳо собитшуда
намесохт. Бинокорон имрӯз аз ӯҳдаи чӣ корҳо мебароянду чӣ амалеро саранҷом дода наметавонанд ё ба он
даст задан намехоҳанд, ба назар мегирифту мувофиқи
имкони онон соддаву осон тарҳ мекашид. Ба вай чунин
менамуд, ки бо суханони “идеал”, “эҷодкорӣ” одамон
ягон навъ нуқсу гуноҳи худро пинҳон мекунанду бас. Ҳар
бор аз шунидани ин суханон ӯро хамёза мегирифт. Аз ҳунари худ дар ин шаҳр ёдгоре гузоштанро агар орзу дошта бошад ҳам, он аз орзуҳои хеле нотаъин ва дури вай
буд. Сайёр дар навбати аввал мақому мартаба пайдо кардан мехост, то ба ин васила асбоби зиндагиашро таъмин
кунад. Дар ин роҳ ӯро ҳар як усул ҷоиз менамуд ва
баъзан агар мавриди сухан ояд, мегуфт: “Ҳар касе тавонад, дарнамонад”.
Тоҳир дар тӯли қариб яксола ҳамнишинию ҳамкорӣ
аз маслаку мароми Сайёр, аз баъзе андешаю омоли ӯ пай
бурд, аз он ҳам огаҳӣ ёфт, ки ин ҷавон аллакай ба ҳамнишинии баъзе раҳбарон расида, дар тӯйҳои фарзандони
онон хизматгузориҳо доштаст. Ӯ ҳеҷ намефаҳмид, ки рафиқи ҷавонаш чи гуна дар муддати кӯтоҳе ба онон ин қа302
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дар маҳрамона қаробат пайдо кардааст.
Онҳо дар як утоқ, сари ду миз рӯ ба рӯ нишаста кор
мекарданд. Сайёр баъзан оид ба кору бораш аз Тоҳир
маслиҳат мепурсид, машварат мекард, баъзе нақшаҳои
кашидаи худро аз назари вай мегузаронд, аммо ваҷоҳаташ
возеҳ мегуфт, ки ин кораш сирф барои ҳусни адаб аст ва
ӯ ба маслиҳату машварати дигарон эҳтиёҷманд нест.
– Чаро беҳуда саратонро гаранг мекунед? – мегуфт
вай, накшаи минтақаи навбунёдро гаштаю баргашта аз
ришта то сӯзан санҷидани Тоҳирро дида. – Аз ду cap нақшаи иморатҳои дигари ин минтақаро дигарон мекашанд.
Меъморони навбати дуюми сохтмон хар чи мехоҳанд, мекунанд, орзую хаёлтарошиҳои шумо як сӯ мемонад. Дар
асри мо аз рӯи қоидаи то аз дасти ман рафтану ба дасти
соҳибаш расидан амал кардан даркору бас.
Ба ин тариқ дар хислати як фард махлут гаштани
ҷаҳду ҷадали ҳавасангез ва кори ба назарфиребӣ монанд,
Тоҳирро баъзан дар ҳайрат меафканд ва ӯ сабаби ин
ҳолро ба ҷавонию беқарории Сайёр вобаста мекард. Сайёр ҳанӯз ҳам мисли он, ки ботинан аз чизе ба дард бошад,
беқарор худро ба ҳар сӯ мезад, зудтар бо ҳама қаробат
ёфта, роздон шудан мехост. Ҳамкорон ҳам дар адои вазифа ҷаҳди ӯро дида, дилҷӯиаш мекарданд. Дар он миён
фақат нусхабардори пир Ализода шубҳаомез сӯи вай
менигаристу дардолуда оҳи сард мекашид. Пирамард
боре ба яке аз шогирдонаш аз хусуси Сайёр гуфтаст: “Ба
рӯи тираю беситораи ҳамин бача менигараму баъзан ба
худ мегӯям: агар қабат-қабат пӯсташро пиёз барин ягонягон канда партоед, оқибат дилашро меёфта бошед? Дил
дошта бошад?”
Ҳамкорон ҳар чи гӯянду нагӯянд, Тоҳир бо Сайёр
рӯзафзун унс мегирифту ин гуна суханонро аз хусуси вай
ғайбати беҳуда мешумурд. Дар воқеъ, ҳамкораш ранҷ
303

Баҳром Фирӯз

мекашид, ҷадал дошт ва муддате аз миён гузашту асрори
кори худро ба дурустӣ пай бурд.
Он рӯзҳо ҳар ду ҳамкор аксари ҳангом ҳамроҳ буданд: нимирӯзӣ ба ошхона мерафтанд, ба китобхона ва
дӯкони китоб медаромаданд, баъди кор, дар ягон қаҳвахонае нишаста қаҳва ё як-ду дӯлчагӣ пиво мехӯрданду ба
якдигар дарди дил мегуфтанд, баъзан аз ину он ҳасрат
карда ғубори синаро берун меандохтанд.
Кӯшиши Сайёрро дар адои вазифа мудири шӯъба
Юнусӣ ҳам ба ҳар васила тақдир мекард. Хонаи мувофиқи табъ ҷустуҷӯ доштани Сайёрро шунида, вай аз
гузараш, ки ба идора хеле наздик буд, барои ӯ хонаи дилхоҳу нархи иҷорааш арзон пайдо кард.
Вале Сайёрро ҳамкорон хуш накарданд, ки накарданд. Эҳтимолан, сабаби ин нописандӣ аз кадом як ҷиҳат
ба дигарон монандӣ надоштани вай буд. Мисли дигарон
вай ҳам паи пешравӣ талош мекард, аммо дар ин ҷода
усули ҷоизу ноҷоиз барои вай фарқ надошт.
Ногаҳон муовини Юнусӣ ба кори дигар рафт. Ҳамкорон ба ин вазифа Сайёрро пешбарӣ кардани раҳбаронро шунида, ангушти тааҷҷуб ба дандон газиданд. Агар
поён будагон норозиёна “охир, вай дирӯз ба кор омад,
ҳанӯз кор наомӯхтаст”, гӯянд, аз боло “гап ба синну сол
не, ба собиқаи хизмат ҳам не, дар ин арса мӯяшонро
сафед карда, вале мошшаро аз сутун ҷудо карда наметавонистагиҳо ҳастанд, мо бояд ба ҷавонони соҳибҳунар
мадад кунем”, мегуфтанд. Баъд, овозаи гӯшакӣ рафт, ки
мудири шӯъба ба номзади Сайёр розӣ набудаст, бинобар
он, аҷаб не, худи вай аз вазифааш истеъфо диҳад ё
тамоман аз кори идора биравад.
Сайёр муовин таъин гашт, аммо Юнусӣ аз кор нарафт.
Тоҳир хеле муддат боз нақшаи кохи маърифат ва
имороти минтақаи онро мураттаб месохт. Мехост, ки ин
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кӯшки шодмонӣ ва саодатгоҳи ҳамдиёронаш ёдгори сазовори қалами вай бошад. Аммо чи кунад, ки тарҳандозию нақшакашии Тоҳир осон набуд. Сайёр агарчи зоҳиран бо ҷиддияти тамом ба ташвишу тараддуди ҳамкораш
ҳамрайъӣ зоҳир мекард, ба дил ӯро тамохира дошт. Зеро
Сайёр ба иҷрои супориш шӯруъ мекарду худро чунон мегирифт, ки ӯ дар сари талею мавзеи сохтмон зери пояш
хобида аст. Тоҳир бараъкси вай, агарчи донишу маҳорат
дошт, дар сари кор аксар ҳангом эътимодашро ба худ гӯё
гум мекард, ба дастони қалам гирифтаи худ нобоварона
менигарист. Баъд гаштаю баргашта ба он мавзеи сохтмони минбаъда мерафту рӯзҳояшро дар он ҷо мегузаронд.
Боғу киштзор, марғзор ё деҳаеро, ки мебоист аз миён
бардоранд, гаштаю баргашта чарх мезад, аз чор сӯяш
гузашта менигарист, чунон менигарист, ки аз тамошояш
гӯё ҳеҷ сер намешуд. Баъд сурат мегирифт, дар сари
марзаву канори ҷӯйбори он бо пирон нишаста сӯҳбат
мекард. Ҳар лаҳза аз дилаш мегузашт, ки дигар ҳаргиз
дар ин ҷо марғзору ҷӯйбор нахоҳад буд. Вай худро
гунаҳкор мешумурд ва барои ин ҷурми дилхарош гӯё аз
сокинони собиқ ва имрӯзи он мавзеъ, аз туту чинор,
полизу марғзорон гӯё маъзарат мехост. Не, Тоҳир ба
монанди Сайёр ба ин ҳама аз баландӣ бебок нигариста
наметавонист... Сонӣ вай ба назди геологҳо мерафт.
Баъзан барои нигоҳ доштани даҳ бех чинор ё марғзори
хурде андаке ихтисор кардани сохтмони он мавзеъро талабгорӣ мекарду бо раҳбарон хархаша оғоз менамуд.
Сайёр дар дасти ҳамкораш аксар ҳангом китоби Хогард
“Шаҳри боғистон”-ро дида, ба ҳоли вай механдид, вале
ин тамасхури худро ҳаргиз зоҳир намекард.
Нақшаи қасри маърифат ба Сайёр писанд наомад.
Вай ба нақшаи Тоҳир ягон эроди таъин баён накард,
фақат гуфт, ки дар он ҳеҷ навӣ нест. Тоҳир ба завқу
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фаҳмиши ҳамкораш андаке шубҳа пайдо карду бас. Вай
аз Сайёр озурда набуд, аммо ҳамин гумони нохуш,
“наход, ки бахил бошад?” – дили ӯро аз ҳазор айбгирию
тӯҳмат бештар мефишурд. Пеш аз ин ҳам ба нақшаи вай
ҳамкорон дар шӯрои бадеӣ эрод мегирифтанд, Тоҳир ба
нақшааш ислоҳ медаровард, аз рӯи гуфтаҳои рафиқонаш
тасҳеҳу такмил мекард, вале ҳеҷ кас то имрӯз ба ин тарз
мункири ҳунари ӯ набуд. Аслан, Сайёр нақшаро нобуд
кардан хост, аммо бехабар худро фош кард, дар назари
ҳамкораш ба якборагӣ худро нобуд карданашро худаш
ҳам нафаҳмида монд. Тоҳир, аҷаб не, баъди ин воқеа барои ҳалоки умедҳояш аз ин ҷавон андӯҳгин буд.
Ба нақша дар шӯрои бадеӣ эрод гирифтанд, аммо
тақдир ҳам карданд. Вале Сайёр хомӯш буд. Тоҳир тааҷҷуб кард, ки чаро вай хомӯш аст. “Чаро намегӯяд, ки ӯ ба
нақша эрод дорад, дар он ҳеҷ навӣ нест? – ба дил фиғон
мекард Тоҳир. – Ё худ барои чи ба ман як даҳан ба ишора намегӯяд, ки он рӯз қимати аслии ин нақшаро идрок
накард, нафаҳмид?.. Ғалатӣ. Вай қимати онро нафаҳмид ё
донисту тан нагирифт, барори дигареро иқрор кардан нахост. Шояд ки ҳасуд бошад?!”
Сонитар Сайёр ба эҷоди дигар ҳамкорони дандонгузараш ҳам инчунин айбмонию хӯрдагирӣ оғоз мекард,
вале равшан буд, ки муродаш аз даъво тасҳеҳу такмили
он нақша не, балки бартарии худро ҷилва доданист. Баъд
вай дар рӯзномаю маҷаллаҳо аз боби ҳунари меъморӣ
мақолаҳо нашр мекарду баъзеро сафеду баъзеро сиёҳӣ зада, дар ин арса ба доварӣ шӯруъ намуд. Аз ҳамкорон ин
ҳам пинҳон намонд, ки муроди Сайёр аз ин мақолаҳо боз
ҳам худро аз дигарон баланд гузоштан ва бо васфгӯиҳои
бебаркаш дили баъзеҳоро ба даст овардан аст.
Баъди муовин таъин гаштанаш Сайёр ба хонаи дигар
гузашта буд ва бо Тоҳир дигар нишасту хез ва улфатӣ
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надошт, аммо боре, баъди кор ӯро ба чойхонаи боғ кашола кард. Авзояш гирифтагӣ, табъаш коҳида менамуд.
Аён буд, ки дигар рафиқе надорад, то дарди дилашро
гӯяду таскин ёбад. Тоҳир ин гуна ҳоли ӯро пай бурду ба
ночор мувофиқат кард.
– Пироне, ки гармию сардиро дидаанд, “шукр кун”
мегӯянд, ки он беҳикмат нест. Ношукрӣ ҳам дард аст, додар, душманатон ҳам ба ин дард гирифтор нагардад, –
гуфт Тоҳир ба оҳанги андаке дурушт калимаи “душманатон”-ро шиддатноктар карда.
– Шукр карда-шукр карда ба ҳамин ҳол расидем, –
Сайёр норозӣ зери лаб ғурунгос зад. Ба ақидааш ҳамфикрӣ накардани Тоҳир ӯро бештар нохуш асар дошт, ҳатто
ягон сухани сахт, кинояи талхе гуфтан хосту боз забон
газид. Баъдан, пас аз хеле сукут чизи дигаре гуфт: – Ана,
шумо ду фарзанд доред, синнатон аз сӣ гузаштаст, вале
ҳанӯз ҳам дар як хоначаи танг...
Сайёр аз ин хусус хеле суханони дилсӯзу ғамгусорӣ
гуфту оҳани ҳамроҳашро андаке нарм кард. Баъд, таноби
суханро боз ба аҳли идора бурду раҳбарон ва доираи
ононро мазаммат гуфт. Аз Юнусӣ cap карда то ба директори институт – ҳамаро бедонишу ҳунар, беинсофу бахил
ва худписанду мутакаббир мешумурд. Вай ба кору рафтори дар назари дигарон маъмул ва оддӣ чунон тафсире
медод, ки ба сирф нобакории он одамон ҳар кас ҳам бовар мекард. Аммо Тоҳир бовар намекард. Аз он сабаб
бовар надошт...
– Баъзан аз ҳамин шаҳру диёр cap гирифта ба ягон
тараф равам мегӯям, ако, – оҳиста шиква cap кард Сайёр.
– Aммо аз дасти ин ҷоҳилони беҳунар ба куҷо мегурезӣ?!
Дар ҳама ҷо ҳастанд. Мисле ки, дар қисмати мо ҳамин
будаст...
Тоҳир раҳравон ба шикваи ӯ гӯш медоду аз дилаш
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мегузашт: “Буз ҳам меноладу бузғола ҳам. Мо аз дасти
ин бача ва ба вай монандҳо, аз дасти ҳомиёни инҳо додхоҳӣ мекунем, аммо инҳо чӣ?! Наход ки охирон кор ба
дасти қаллобу нокасон монад-а?! Чаро ин нафарон ба якборагӣ ҳамаро соҳиб шудан мехоҳанд? Чаро инҳо шукр
намекунанд?..”
– ...Ба шумо осон аст, шумо бо ҳар он чӣ медиҳанд,
қаноатмандед. Рӯҳияи шарқиён...
– Додарам, шумо аҳён-аҳён ба чойхонаи гузаратон
бароеду бо пирони маҳаллаатон ҳамгап шавед, – гуфт
Тоҳир сухани ҳамроҳашро бурида. – Дар маҳаллаҳои мо
чойхона ҳам нест...
– Яъне?.. Чӣ гуфтан мехоҳед, нафаҳмидам, – гуфт ин
бор Сайёр сухани ӯро бурида. Баъд аз паси айнаки ғафсаш хира-хира ба рӯи Тоҳир нигариста мазмун гирифтан
хост.
Сайёрро медонист, аз феъли вай чӣ бӯҳтону тӯҳматҳо ва чӣ радду бадалкориҳо бармеояд, нек огаҳ буд. Ба
ғайр аз ин, Тоҳир аз инчунин гуфтугузор бо Сайёр даҳансӯхта буд. Аз он ҳам хабардор буд, ки ин бача, ки ҳоло
дар рӯ ба рӯи вай касонеро нафрину дашном мефиристад,
ки пеши онон ҳамеша даст ба сина аст, аз боғи падараш
агар як қуттӣ мева оварад, онро ба зану фарзандаш дареғ
мебинаду ба хонаи онон мебарад, думболи ягон хел либос ё дигар ашёи нодири ба онҳо зарурӣ ҳафтаҳою моҳҳо
саргардон мегардад.
Баъди ошомидани се дӯлча оби ҷави сард Сайёр дар
даъвои худ беш аз ҳамеша баланд омад:
– Дониста бошед, Тоҳирҷон-ако, агар ман худамро
ягон кор кунам, хунам ба гардани ҳаминҳо! – тадриҷан
овозашро баландтар cap медод вай ва атрофиён фиғони
ӯро шунида, бо ҳайрат ба сӯи онҳо менигаристанд. –
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Шумо одами наздикам. Дар миёни ин нокасони беҳунар
ман фақат шуморо ҳамчун як тан марди фозил дӯсти худ
мешуморам. Ҳа, фақат шумо ҳамсӯҳбати сазоворед, бо
шумо сухан кардан меарзад! Бинобар он, рӯирост дарди
диламро ба шумо мегӯям! Агар нагӯям, торс мекафам,
ако, торс мекафам!..
Чунон ки мегӯянд, Сайёр ҳоло алав гирифта буд.
Авзояш он бегоҳ ба ҳадде мушавваш ва пуризтироб
буд, ки ба ҳолаш вогузоштанро Тоҳир на аз қоидаи рафоқат медонист. Аз ин сабаб ӯро ба манзилаш даъват кард.
Раҳораҳ онҳо ба якдигар навбат надода сухан
мегуфтанд, яке аз боғ, дигаре аз роғ – ҳар кадоме ду даст,
чашму абрувон ва сару гардани худро ба ёрии забон ба
кор оварда, даъвои худро собит кардан мехост. Тоҳир
эҳсос кард, ки дар дили Сайёр аламе хона карда аст,
аммо ҳоло ҳар қадар ҷаҳд кунад ҳам, ӯро ба гапу кори
дигар машғул кардан наметавонист. Тоҳир нек медонист,
ки агар касе ба раъйи Сайёр мухолифат кунад, вай ӯро ба
ҳар васила бадном кардан мехоҳад.
Баъди он, ки дар хонаи Тоҳир онҳо боз сари дастархон нишастанд ва аз хӯрданиҳо хӯрданду аз ошомиданӣ ошомиданд, Сайёр маддаи дилашро кафонд:
– Ин палидак инсони бавиҷдон нест, мурдор аст! Бовар мекунед, вай дом андохта гирди зани ман мегаштаст?! Чанд бор дар ғайби ман ба хонааш рафтаст...
– Юнусӣ? – Ба гӯши худ бовар накарда Тоҳир боз
пурсид. Таъсири оромибахши ғизою шароби имшабина
дар як дам аз сари вай париду бо ду чашми кушода,
ҳайратзада ба чашми ҳамкораш нигариста, лаҳзае карахт
монд.
– Ҳамон хар, ҳамон пири беимон, ҳамон фосиқи ҳаромхиштак!
Тоҳир cap ба зер афканду бо ду даст ҷабинашро дош309
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та дуру дароз хомӯш монд. Сайёр бетаваққуф ҳар гуна суханон мегуфт, вале ба гӯшаш дигар каломи вай намедаромад. Тоҳир андоми сафеду фарбеҳ, чашмони мешӣ ва
нигоҳи ифодааш норавшани ҳамсари шарикашро пеши
назар овард. Боре Сайёр дар сафар буд, ҷавонзан моҳонаи шавҳарашро гирифтанӣ омад. Ронандаи мошини раис дар ҳузури мардум бо вай шӯхию густохӣ оғоз карда,
дасттобӣ менамуд. Ронанда агар аз сири он зан воқиф набошад, ба ин тариқ густохона амал намекард. Аммо Юнусиро чӣ бало зад, намедонам. Баъзан аз шиддати рашк
инсон кару кӯр мешавад, сафеду сиёҳро фарқ намекунад,
Сайёр ҳам балки ба кӣ дарафтоданашро намедонад.
– Ба ман нигаред, – ба рӯи ҳамсӯҳбаташ нанигариста, балки сарашро боло набардошта ба вай хитоб кард
Тоҳир, – ба гумони ман Юнусӣ ин гуна инсон не. Андеша
кунед, надонистаю нафаҳмида ин гапро нагӯед. Вай шуморо ба кор гирифт, аз гузараш хонаи соз ёфта дод.
Хӯш... Барои телевизори рангин пул қарз дод. Дар бобати дастгирию ғамхорӣ ҳад надорад. Умуман, ин гапро
дигар ба касе нагӯед, додарам. Одати мардон ин аст, ки
ҳатто занро талоқ медиҳанду боз ҳам айби ӯро ба касе
намегӯянд.
– Ман кӯр нестам, то аниқ надонад, кӣ аз ин хусус
даҳан мекушояд? Фосиқони гузаро ана, ҳамин хел ба лаб
кулӯх молида, сӯфинамо мегарданд. Ману шумо одамони
соддаем, диламон рост аст, ако.
Тоҳир агарчи ҳеҷ намехост ба фосиқии Юнусӣ бовар кунад, вале даъвои Сайёр монанди ботлоқи ҷимҷима
кам-кам ӯро ба худ кашид ва оқибат синаашро фишурда
дилтанг сохт.
– Ҳайронам... Ҳеҷ боварам намеояд... Охир аз мардуми фосиқ ҳамчун аз песу махав ҳама ҳазар мекунанд,
инро Юнусӣ нек медонанд! Чаро дидаю дониста худро
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дар миёни ҳамкорон расвои радди маърака кардаст, ҳеҷ
намефаҳмам, – ӯ худ ба худ китф боло мекашид.
Ин лаҳза Тоҳир мехост, ки бо мушти сахт гиреҳхӯрдааш ба андоми Сайёр сахт фурорад ва ин симои ҳоло
монанди порутӯда ё кундаи пӯсидаи дарахти пӯк тираю
карахтро бо тамоми нафрату ғазабе, ки ҳоло гиребонгираш гашта буд, лагадмол созад.
Сайёр нобоварии ӯро дида, ҳар чӣ барояш муқаддас
буд, шафеъ меоварду савганд мехӯрд, гоҳ занашро нафрин мекарду гоҳ Юнусиро, сипас ҳар дуро ҳам ба офатҳои гушношунид гирифтор кардан мехост.
Тоҳир дигар ба дарду алами вай гӯё беалоқа, як
навъ карахт ба рӯи пуризтироби шарикаш менигаристу
чи гуфтанашро намедонист.
– Намедонам чи кунам?! Чи кунам? Чи чора? – Ӯ гоҳ
ба синааш мушт мезаду гоҳи дигар ба сараш. – Ба кӯча
мебарояму худро ба зери чархи мошин меандозам!.. Хунам ба гардани он мурдор! – оқибат ҷунуномез фарьёд
кашид вай.
– Ҳаргиз... Ин корро накунед, додарам, ба як нафар
ронандаи бегуноҳ ҷабр мекунед-а! – гуфт Тоҳир заҳромез
писханд намуда.
Тоҳир инро гуфту “мазоҳро пай бурд ё не” гӯён ба
чашми Сайёр нигарист, дар назараш нигоҳи ҷавон беҷо
барин намуд. Лаҳзае дудила шуд – агар таъсири шароб
бошад, ҳеҷ гап не, не, агар рӯҳист, он дарди даҳшатнок
аст...
Тоҳир оҳиста бо баҳонае бархосту ба хонаи ҳамсояаш, ки духтур буд, кас фиристод. Ҳамон шаб духтур Сайёрро муоина карду Тоҳири бениҳоят парешон ва ошуфтаро таскин дода гуфт:
– Ҳеҷ гап не, хурӯҷи асаб. Мегузарад.
Ҳангоми рафтанаш духтур дар таҳи дар оҳиста ба
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худи Тоҳир шунаво бигуфт:
– Бепарво бошед, ин дарди одамони ҳарису хомтамаъ аст. Сонитар ба васвасаи бузургманишӣ меафтад.
Атрофиёнашро дарди cap дода мегардад...
Тоҳир, ки аз шароб сархуш буд, ин гуфтаҳои марди
ҳаким аз як гӯшаш даромада, аз дигараш берун шуданд.
Тоҳир қариб як ҳафтаи расо ба рӯи мудири шӯъба
Юнусӣ нигариста натавонист. Баъди ин воқеа агар мудир
рӯ ба рӯ ояд, Тоҳир хаёл мекард, ки ҳозир аз гиребони ин
марди солдида мегираду гуфтаниашро мегӯяд. “Наход,
ки дар дунё дигар инсони ҳалол намонда бошад? – худ аз
худ савол мекарду ботинан алам мекашид Тоҳир. – Агар
ба Юнусӣ бовар кардан нашавад, аз дигарон ҷои гила
нест, чунон ки баъзеҳо мегӯянд, олам вайрон гаштасту
ман бехабарам. Баҳси “физикҳо” ва “лирикҳо” ҳамту гап
не, мо ин миқдор кашфиёт – киштиҳои кайҳонӣ, зериобӣ,
махсусан, транзистор ва компютер, ки инқилоби техникӣ
аз онҳо оғоз гирифт, ба даст овардем, аммо агар онро ба
дасти одамони нокас, худпарастони бевиҷдон диҳем, ҳаётро, инсониятро, табиатро, илму тамаддунро, ҳатто монед, ки худашонро ҳам бехабар нобуд мекунанд. Ба ман
монад, бе киштии кайҳонӣ ҳам, бе транзистору компютер
ҳам зиндагӣ кардан мумкин аст, аммо бе ҳақиқат, бе виҷдони пок, бе боварӣ ба инсон, ба ростӣ зистан мушкил
аст... Агар мо аз фошофош гуфтани ҳақиқат тарсем, решаи маънавии мо пусидагӣ барин...”
Сонитар Тоҳир Сайёрро дар ру ба рӯи Юнусӣ дид,
ки гӯё ҳеҷ воқеае рух назада бошад, бепарво, балки хушҳол нишаста гуфтугӯ дошт, механдид, ҳатто мисли
ҳамеша ба мудир тамаллуқ мекард. Ӯро ҳолате рух дод,
ки ҳам аз ин ду тан ва ҳам аз худаш нафрат кард. Тоҳир
дар зиндагӣ бо мардумони накӯкор ҳам, нобакор ҳам дучор гашта буд, вале ҳоло бо онҳо ба чӣ тарз муомила
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карданашро намедонист. Дилмонда, рӯҳафтода, узв-узваш пур аз нафрату ғазаб, пакару бедимоғ гашта буд ва
дигар аз рӯбарӯшавӣ аз онҳо мегурехт. Андешаи роҳе
ёфта ё илоҷе сохта зудтар аз ин одамон дуртар рафтан ба
вай оромиш намедод. “Дар дунё бе дурӯғу фиреб, рост
гуфтаю рост шунида, ҳаққи ҳалол, ба дурустӣ бо пешаи
худ зиндагӣ кардан мумкин будагист”, – мегуфт вай қаҳрогин мушташро ба миз сахт зада.
Юнусӣ авзоъи нохуши Тоҳирро пай бурд магар, боре дар танаффуси нимирӯзӣ ҳамроҳи вай ба ошхона равон шуд. Ҳанӯз аз идора сад қадам барин дур нарафта
буданд, ки мудир сабаби ошуфтагии ӯро пурсон гашту
Тоҳир гӯё ҳамин саволро нигарон бошад, пайрави суханаш ба вай ҳамлавар шуд:
– Намедонам ба шумо чи гӯям... забон ҳам намегардад, – гуфт вай ба рӯи ҳамроҳаш нигоҳ накарда адоватомез ва дилгир рӯ турш карда. – Худро ба вай бача дӯсту
бародар меҳисобед... Аммо як гапи нохуш шунидам, гуфт
вай канда-канда. Баъд, аз инчунин муқаддимаи худ норозӣ, балки ботинан хиҷил шуд: – “Ҳамин ҳам оғози сухан
шуд?!”
– Тоҳирҷон, ману шумо ду-серӯза шиносон нестем.
Чӣ ҳодиса рӯй дод? Пӯсткандаи гапро гӯед, шунавам, –
тоқатӣ Юнусӣ тоқ шуд.
– Агар ба зани Сайёр хушдор бошед, худро ба вай
дӯст гирифтанатон магар разилӣ нест?! – Ин суханон
якбора монанди қатортири автомат аз даҳани Тоҳир
париданд.
– Истед-истед... Кӣ ин гапро баровард? Кӣ гуфт? Аз
кӣ шунидед? – Ранги Юнусӣ дока барин канд ва бо
дастони аз изтироб ларзонаш оринҷи Тоҳирро гирифту
ӯро аз роҳ дошт. – А? Кӣ гуфт?
Мисле ки, Тоҳир ин саволро нигарон набуд, лаҳзае
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чӣ ҷавоб гуфтанашро андешида хомӯш монд. Сонӣ аз
замин нигоҳашро набардошта, аллакай азмаш сусттар ва
қатъияти каломаш дигаргуна, бигуфт:
– Худаш... Ҳатто ба ҷонаш қасд карданӣ буд...
Минбаъд ҳар ду ҳам хеле муддат хомӯш равон буданд ва ҷуръати онро надоштанд, ки ба рӯи якдигарӣ нигаранд. Юнусӣ аҳён-аҳён бинӣ мекашиду паси cap мехорид ва дами сард мекашид. Гиреҳ-гиреҳ оҷангҳо рӯяшро
батамом бурма карда, ҳоло рози даруни ӯро аз чеҳрааш
хондан мушкил буд.
– Ба сари ман бор кардани ин нанг ба ин бача чи
даркор бошад? – гуфт вай оқибат оҳи пурдарде кашида. –
Агар вазифаи ман даркор бошад...
– Ман гумон бурдам, ки ӯро ба ҳамин ният ба кор
гирифта будаед-дия, – гуфт Тоҳир дилсахту густох ба рӯи
Юнусӣ нигариста. Вай ҳанӯз ҳам амин буд, ки ин марди
пир бо он зан муомилае доштаст.
– Андешида сухан кунед, мулло. Шумо кӯдак нестед,
– гуфт Юнусӣ ин бор ғазабнок ба ҷониби ҳамроҳаш теғ
кашида нигариста. Сипас, гилаомез cap ҷунбонду пайрави суханаш гуфт: – Ҳамин қадар ҷурме аз ман гузашт, ки
рӯзҳои аввали ба гузари мо кӯчида омаданаш як нимрӯзӣ
маро ба хонааш даъват кард. Ҳаво гарм бошад ҳам, дар
берун нишастан намонду ба хона даровард. Фарши хонаро шуста, пардаҳои тирезаро пӯшида дар нимторикӣ нишастем. Ҳамсараш дастархон густурду нуқлу хӯрданӣ
овард. Баъд ҳамроҳи мо нишаст. Рости гап, ман ба дил
андаке ҳайрон бошам ҳам, эътибор надодам, ҷавонони
имрӯз расми худро доранд. Соидҳо то ба китф урён, чоки
гиребон ҳам... Хайр, ба ҳадде, ки дигар поён фуровардан
имкон надорад... Нигоҳашон бешармона... Э, тавба...
Ман шармида cap бардошта ба ҷониби он зан наменигаристам, бовар мекунед? Савганд хӯр гӯед агар, савганд
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хӯрам? Баъди ин воқеа аз ошноӣ ва ҳамнишинӣ бо ин
бача ва аз остони вай қадамамро кашидам. Даъват кард,
узр гуфтам. Аз ин бобат феъли мардуми гузари мо ба ман
маълум аст. Ҳа, аз бало ҳазар...
Тоҳир гӯш ба суханони Юнусӣ хомӯш қадам мезад,
дар лабонаш табассуми заҳрогине чун нишоне аз нобоварӣ ва як навъ эҳсоси ҳазар, ки ба нафрат шабоҳат мекард, сайр дошт. Юнусӣ сӯхтаю пухта сухан мекарду ҳарсосзанон баробари ҳамроҳи ҷавонаш меомад. Аз шиддати қаҳру ғазаб бошад ё хиҷолат ва изтироб ӯ то ба буни
гӯшу сару гарданаш сурх гашта буд.
– Ба қарибӣ соҳиби хонааш ба ман гуфт, ки... “а-а...
ба хонааш вақту бевақт мардони номаҳрам даро-баро доранд, гӯед, хонаро холӣ кунад”. Мани сарсахт аз рӯи дилсузӣ аз ин хусус ба вай ишора кардам. Гумонам бехабар
бошад.
– Чӣ хел мардон? Кӣ будаст, нафаҳмидед? Вай мумкин беҳуда аз шумо гумонбар бошад?
– Э, таҳи гапро наковед, худаш медонад... Ману
шумо надонистанамон беҳтар аст... Ҳу, ёд доред, як вақте
шофербача рӯи рост дасттобӣ кунад, аз қаҳр кафам гуфта
будем, вай аз сири инҳо огоҳ будаст. Ман медонистам: ин
бача номусашро ба гарав монда, мақому мартаба гирифтанӣ аст. Аммо домани маро чаро ба домани олудаи
худаш мебандад, ҳайронам. – Юнусӣ аз тааҷҷуб даст
мекушоду китф боло мекашид.
– Ба ҳар ҳол, то ба имрӯз ба шумо маъқул буд-ку? –
гуфт Тоҳир заҳрхандашро пинҳон карда.
– Додарам, аз мо нақша талаб мекунанд. Орзую ҳавасҳои шумо ба он талабҳо созгор нестанд. Вай ба имрӯз
мувофиқат кардан метавонад.
– Ба имрӯз... – гуфт Тоҳир баъди хеле хомӯшӣ худ ба
худ ба тасдиқ cap ҷунбонда – Ба фардо чӣ?
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– Ба фардо? – Юнусӣ саволи Тоҳирро такрор гуфта
ба нишони ҳамдардӣ ба рӯи мусоҳибаш нигарист. – Ализода гуфта буд-ку, аҷаб не, зери дасти вай кор кунед. Ин
хелҳо шумо барин ҳунар, санъат намегӯянду нардбонро
баланд мегузоранд.
– Ҳим-м... – Тоҳир паси cap хорида, ҳим-ҳимкунон
хеле роҳ гашту баъд ногаҳон аз роҳаш бозистод ва аз
остини Юнусӣ гирифта рост ба чашми вай нигарист. –
Бигӯед, ки пояи нардбонро рӯи ях мондан мешавад? А?
Мондан мешавад?.. Шумо дар минбар нестед, дар ҳузури
раҳбарон ҳам не, росташро гӯед, мондан мешавад.
Юнусӣ мӯйлаби мошу биринҷашро даст зада-даст
зада тамасхуре намуду сипас гуфт:
– Тоҳирҷон, ин зот пояи нардбонашро на фақат рӯи
ях гузоштан метавонад, балки рӯи алав мегузорад, аммо
намесӯзад! – мад кашида таъкид кард вай.
– Месӯзад, чунон месӯзад, ки... – якравона инкор
дошт Тоҳир. – Фақат ҳунар мемонад. Аммо вай ҳунар надорад, фақат ҷаҳд дорад. Ҳунару беномусӣ дар як ҷо намешукуфанд, намешукуфанд.
Соли 1984.
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РАМИДА
Њамаи бачањои гирду атрофаш дада доштанд, фаќат
вай надошт. Аниќтараш, дадааш буд, аммо дар куљое аз
њоли Муроду модараш бехабар зиндагї доштаст. Ин
кори вай њар замон ба Мурод алам мекард. Бачањои
дигар њамроњи дадаашон ба бозору мағоза, ба сайри талу
теппа ва боѓи њайвоноту истироҳат мерафтанд, рўзњои
таътилӣ ба љониби кўњсор сафар мекарданд. Љўрааш
Насим њамроњи дадааш мошинсавор ба моњидорї
меравад. Як бор дадаи Насим ўро њам бо худашон бурд.
Аљоиботи он рўзро Мурод њаргиз фаромўш намекунад.
Он рўз хушбахттарин рўзи њаёти вай буд.
Бибиаш мегўянд, ки чанд сол пеш аз ин, ваќте ки
вай хурд будаст, њар гоњ Насим ба истиќболи дадааш
“дадаљон!” гўён тозад, вай њам баробараш “дадаљон”
гўён медавидасту амаки Каримро оѓўш мекардаст. Он
солњо вай чунон беаќл будаст, ки “ман шуморо дада гўям, майлаш?” гўён бибии пирашро гаранг мекардаст.
Њоло вай хурд нест, ба мактаб меравад, њама гапу кори
дунёро медонад. Њар кас якто дада дорад, якто – оча.
Очаю дадаро харида њам намешавад, фурўхта њам, ба
ќарз њам гирифта наметавонї. Муаллима њамин тавр
гуфт, бибї њам.
Бибиаш хеле пир шудаанд. Суханони пеш аз ин гуфтагиашонро фаромўш мекунанд. Очаю дадаи ўгай чї хел
одам аст, чандин бор гуфта буданд, аммо њозир мегўянд,
ки очаат катї ба хонаи дадаи нав меравї. Дадаи нав –
дадаи ўгай не мегўянд. Мурод наѓз медонад: вай мард
бегона аст, бегона, ки аст, ўгай аст. Аз чї бошад, ки
њамаашон ўро гўлу нодон мењисобанд. Очаю дадаи
ўгайро Мурод наѓз медонад. Чї ќадар афсона хонд, эњње! Муаллима гуфт, ки афсона ба арчаи оростагї монанд
аст, аслан дарахти њаќиќї. Ман филми дадаи ўгайро дида
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будам. Сонї бачањо чунон саргузаштњо гуфтанд, ки агар
онро дар хоб бинед, метарсед. Дадаи ўгай душмани бачањо аст. Хайрият, ки холааш аз ин хусус ба вай рўйирост
гуфтанд: “Агар дадаи ўгай туро ранљ дињад, бархезу ба
хонаи бибиат биё!” Ана, ин гапи дуруст. Рости гапро гуфтанд. Дигар њамаашон дурўѓ мегўянд, аммо њеч сурх
намешаванд. Боз муаллима мегўяд, ки агар њар кас дурўѓ
гўяд, аздусар сурх мешавад. Гапи бекора. Агар бачањо
дурўѓ гўянд, ман аз чашмашон мефањмам...
Он рўзњо Мурод аз забони бисёр занон калимаи
“ўгай”-ро мешунид. Хешовандон, њамсоязанон аз сари
дилсўзї сари ўро навозиш мекарданд, дилдорї медоданд,
суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. Яке аз
њамсоязанњо ба бибї њикоя кард, ки дадаи ўгай писаракеро ба саѓирхона супоридаст. Дигараш духтаракеро се
рўз дар оѓилхона бе обу нон гузоштааст. Сонї бибї ба
Мурод таъинот дод: “Ба сухани очаат гўш бидењ, аз амри
вай берун пой нагузор, модар дўсти беѓарази одам аст,
вай њамеша ѓами туро мехўрад, бачаам. Дадаи ўгай ба ту
њаргиз дўст намешавад”. “Шикамба гўшт намешавад, бегона дўст” гуфтаанд.
Њамаи ин гуфтањо ба гўши Мурод сурб барин нишаста, ўро ботинан беќарор мекард. Вай ба хонаи падари
нав њаргиз рафтан намехост, вале бибї њамвора талќин
мекард, ки ин гапро нагўяд, очааш меранљад. Сонї Мурод ба дил ањд кард, ки ба њавлии дадаи ўгай рафта, ўро
таъзир дињад. Дар ин бобат вай хеле андешид, ќасоси
њамаи бачањоро аз вай гирифтанї шуд. Мурод як шаб
дадаи ўгайро дар хоб дида, тарсида бедор шуд. Дадаи
ўгай дев барин ўро бардошта, ба бом баровард. Мисле
ки, аз бом ба поён андохтан мехост. Мурод таппончаи
бозичаашро ба вай рост карда, ўро тарсонд.
Сонї дар хонаашон тўй шуд. Мурод ба њамаи бачањо ќандалоту самбўса бароварда дод. Очааш ба тан кур318
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таи сафед пўшида, ба сараш рўймоли сафед андохта арўс
шуд. Мурод њамроњи очааш ба мошин нишастан хост,
аммо холааш аз дасти вай кашиду манъ кард. Сонї њамроњи холааш вай ба мошини дигар савор шуд.
Мошинњо аввал аз кўчањои чароѓони шањр гузаштанду сонї кўчањои торик сар шуданд ва ниҳоят онњо дар
назди дарвозае ќарор карданд, ки чароѓаш равшан буд ва
марду зани бисёре даробаро доштанд.
Мурод аз мошин фуромаду ўро як марди лоѓарандоми малларанг, мисли он ки ягон хеши наздик бошад,
оѓўш гирифт. Вай зўр мезаду ба ёд овардан мехост, ки
ўро дар куљо дида бошад, вале њеч ба хотир оварда наметавонист. Марди малла дасти ўро гирифту ба хонаи алоњидае бурд, дастархон густурда, самбўсаву кабоб овард,
ба наздаш себу ангуру нок нињод ва пайваста бихўр гўён
мењрубонї мекарду аз њоли вай, аз тањсилаш пурсон буд.
– Ана, акнун, Муродљон, њамаамон дар ин њавлї
зиндагї мекунем. Ман туро ба мактаби мањалла мебарам. Чунон мактаби зўр. Дур не, ба њавлиамон наздик, –
мегуфт вай.
Аљибаш ин буд, ки ин марди ношинос номи ўро, дар
кадом синф хонданашро, њамаи ањли хонадони онњоро
медонист. Њар замон зане ё марде ба хона даромада, ўро
дар пањлўи ин мард дида, зењн монда менигаристанд, ба
мењрубонї табассум мекарданд, суханони наѓз мегуфтанд, сонї аз марди малла доир ба ягон кор маслињат
пурсида мерафтанд. Аз берун хурўши доира ва таронаи
занњо ба гўш мерасид. Бо вуљуди ин, тўйи очааш монанди
тўйи духтари њамсояашон – Дилбар базми артистдор
нашуд, њофизу раќќоса надошт.
– Ман барои ту дучархаи “Орлёнок” харида мондаам, фардо савор мешавї, – гуфт марди малларанг.
Мурод аз њайронї чї гуфтанашро намедонист. Ин
мард кї бошад, чаро вай барои ў велосипед харидаст, боз
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“Орлёнок”! Балки ўро ба ягон бачаи хешаш монанд кардагист? Ё дадаи ўгай њамин бошад?.. Не, ба дадаи ўгай
монанд не, дадаи ўгай ин хел намешавад.
Ба хона марди миёнсоли дар танаш љомаи зирабеќасаб, дар сар тоќии чустї даромад. Вай мўзаи хироми
ялаќќосиашро нишон додан мехост магар, дар кафшкаш
рост истода, буруташро мемолиду ба рўйи ў менигарист.
– И-и!.. Ин бача писараки келин? – баъди лањзае ба
рўйи Мурод нигаристан вай аз марди малла савол кард.
Вале чашмаш њанўз њам саропойи ўро гўё мепалмосид.
Сонї ба вай хитобан гуфт: – Дадата сахт бидор! Кирои
дада аст.
Сонї ба марди малларанг рў оварду пурсид: – Ошпазњо рафтанианд. Ба њар яке љомаю миёнбанд, бисту
панљсўмї пул дињем, кифоя будагист?
– Коре кунед, ки розї бошанд, – гуфт кўтоњакак марди малла.
Акнун Мурод аниќ донист, ки вай дадаи ўгай будаст. “Ў, балое, кї буданашро нафањмонда, маро фиреб
карданї! – вай зери чашм ба андоми дадаи ўгай дурусттар зењн монда нигарист. – Афташ бебуриш, чашмонаш
чуќуру бенур, дањонаш дањони ќурбоќќа барин то бехи
гўшаш. Мебинам, чї хел ту маро фиреб медињї?! Ман аз
он бачањои гўлу гаранг не”.
Тадриљан мењмонњо рафтанду њавлї андаке сокит
шуд. Сонї хешовандони дар хидмат буда њам якояк хайрухуш карданд. Дадаи ўгай аз дасти Мурод гирифта, ўро
ба сўйи иморати калон бурд. Вай лањза ба лањза сари ўро
ба навозиш молида мепурсид:
– Муродљон, хобат омад? Хоб кардан мехоњї? Онњо
ба хонаи боњашамати тамом оростаю пероста ворид шуданд. Фурсате нагузашта холааш ва як зани дигар аз зери
оринљи очааш гирифта, ба хона даромаданд. Дар сари
очааш рўймоли сафед, сархам дар пешгоњи хона рост ис320
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тод, он ду зан њам пањлўи вай истоданд. Очааш ба њар як
зани аз дар даромада, бо таъзим салом мекард. Занњо баробар сухан мекарданд, дастархон меоростанд, давуѓељ
доштанд.
Мурод чашмонашро ба зўр кушода ба онњо менигарист. Падари ўгай ин њолро пай бурду оњиста ба гўши
вай гуфт:
– Муродљон, хоб кун, хобат омад. – Сонї аз љояш
бархост. – Биё, ба утоқи хобат барамат.
Мурод ба чашми очааш нигарист, вай бо забони нигоњ гуфт: “Майлаш, бирав, хоб кун”. Сипас ў аз љояш
бархост.
***
Рўзи дигар баъди ношто дадаи ўгай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пўшонд, ба сараш тоќии нав
дод. Мурод тўњфаи ўро пўшидан нахост, аммо очааш
ишора кард, ки бипўшад. Сонї дадаи ўгай ба њавлї баромад ва коѓазпечи равѓании дучархаи навро канда, онро пок карду ба дасти Мурод дод. Мурод ин бор њам рад
кардан хост, аммо дилаш ба велосипед кашол буд, бинобар он, зиёда нозу нуз накард.
– Лекин шарт њамин, Муродљон: бо велосипед ба роњи мошин намебарої. То шонздањсолагї мумкин не, милиса медорад, – гуфт дадаи ўгай.
Вай њамон рўз бо бачањои њамсоя ошно гашту дар
тањи дарвоза бо онњо навбат бо навбат велосипедронї
кард. Сонї бо даъвати онњо ба кўл рафт. Оббозї, велосипедронї ончунон ўро машѓул дошт, ки фаќат тарафи бегоњ гурусна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад.
Дар хона очааш ўро маломат кард. Дадаи ўгай аз
љониби ў ба модараш узр оварда, ором табассум мекард.
Ба назари Мурод чунин менамуд, ки очааш аслан бо та321
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лаби ин мард ўро сарзаниш мекунад. “Айёра бинед, худаша мусичаи бегуноњ гирифта табассум мекунад. Ман њамаашро медонам, кўдак нестам”, – мегуфт вай ба дил. Аз
сухани очааш маълум шуд, ки дадаи ўгай ўро пойида ба
кўл њам рафта омадаст.
Рўзи дигар дадаи ўгай ўро ба мактаб бурд. Рањорањ
оид ба интизоми мактаб ва мањалла, ањамияти дарсхонї,
тарзи дар кўча гаштан ва адаб нигоњ доштан таъинот
дод, гуфт, ки баъди анљоми дарсаш ўро дар тањи дарвозаи мактаб нигарон хоњад буд. “Се-чор рўз, то хуб омўхтани роњ бурда меовардаст! Ў маро кї гумон мекунад,
намедонам, – худ ба худ зањрханд мекард Мурод. – Њозир
агар хоњам, хонаи бибиамро ёфта меравам. Агар бачањои
ин мактаб нафоранд, ба мактаби худам меравам...”
Дар њавлии дадаи ўгай ба Мурод аз њама беш очаи
пиру хоњари бадафту заќуми ў маъќул нашуд. Мурод
агар ба асбобу олоти њавлї даст занад, пиразан дарњол
овоз мебаровард: “Њой, писарам, мон, дастатро мебурї,
поятро мезанї, мешиканї...” Ба назар чунин менамуд, ки
вай ѓут-ѓут накарда, нишаста наметавонад. Гўё ман ягон
чизро дуздида мебурда бошам, доим хавотир, аз ман
чашмашро намеканад, дарун дароям њам, берун бароям
њам, маро назорат мекунад. Албатта, дадаи ўгай ба очааш супориш кардагї. Агар як дањан ба вай мегуфт, ки ба
Мурод кордор нашавад, кампир ин ќадар ѓут-ѓут
намекард. Ўгайи айёре! Боз худро ба гўлї зада, дилбардорї мекунад: “Муродљон, аз гапњои бибикалон
наранљї, ин кас калони њавлї, њамаамон гапашона гўш
мекунем...” Ана, вай хоњараш – Саломат, исту бисташ
зањр будаст. Њамин ки маро дид, “Канор ист, дар тањи
пой наљўл, бирав, ба гўсфандон алаф дењ, об дењ, ба
мурѓон дон дењ, дарвозаро кушода намон...” Гапаш
њамин. Њатто як рўз очаам дар кор буд, љангам кард. “Ту
ин хел бачањои кўчаро ѓун карда ба њавлї набиёр, чашм322
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ро хато дода, як чиз-ним чизро гирифта мебаранд” гўён
чашмашро чунон ало кард, ки хаёл кардам як тарсакї
мезанад. Агар очаам дар њавлї бошанд, дўѓ намезанад,
аммо агар он кас набошанд, бењтараш ман ба чашмаш
нанамоям. Очаам мегўяд, ки ўро ба шавњар медињанд,
сонї аз ин њавлї меравад. Кошкї, зудтар мерафт. Очаам
гуфт, ки ўро амма гўям. Забонам намегардад. Ваќте ки
дар њавлии бибиам будем, аммаи худам њар замон омада,
маро хабар гирифта, мерафт, шоколад меовард. Не, ман
Саломати љинниро “амма” намегўям. Дадаи ўгайро њам
“дада” намегўям. Њаргиз намегўям. Њеч, њеч...
***
Дадаи ўгай – Абдурашид бефарзанд буд. Бо њамсари нахустинаш нўњ сол зиндагї карда, фарзанд наёфта
буд. Зану шавњар якдигарро сидќан дўстдор буданд, дар
тўли ин нўњсола њамзистї њаргиз аз ваљњи бефарзандї ба
якдигар сухани таънаомез нагуфтанд, вале њар замон
норозиёна ѓут-ѓут кардани модаршў сабаб шуд магар ва ё
ягон андешаи дигаре: њамсараш ба вай њарфе назада рўзе
ба хонаи модараш рафту баргашта наомад. Абдурашид
аз чунин рафтори ў сахт ранљид, алам кашид, вале ночор
ба таќдир тан дод. Як сол, балки бештар аз миён гузашту
вай ба модари Мурод – Барфї хонадор шуд.
Шиносоиаш бо Барфї хеле аљиб ва тасодуфи мањз
буд. Абдурашид пас аз кор ба бозори “Баракат” даромада ду харбуза харид. Баъд ба ќабати дуюм – ба магазини хўрокворї баромад. Ќатори навбатдоронро диду
фањмид, ки њамин замон гўшт медодаанд. Навбат гирифт. Аз миён ним соат гузашта-нагузашта гўшти яхзадаи суфпечро ба фурўхтан шурўъ карданд. Аз рўйи одати
маъмула бенавбатгирандагон њам пайдо шуданд, телаву
такон, њамњамаю њайоњу барпо шуд.
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Абдурашид харбузањои ба тўрхалта андохтаашро
тањи девор монда, ба ин њама валвала лоќайд менигарист. Чор-панљ кас пештар аз ў љавонзане пиразанеро
хоњиш мекард:
– То навбатам расидан ман зуд рафта тухм гирам,
шумо маро фаромўш накунед. Њў, ана, ба он сумкањои
ман њам нигаред, илтимос.
Сонитар адади бенавбатњо зиёд шуд магар, навбатдорон шўр бардоштанду тела-тела шадидтар гашт. Абдурашид як кило гўшташро гирифта ќафо гашту ба он
љавонзани тухмгирї рафтагї рў ба рў шуд, ки навбаташ
гузашта ва њоло навбатдорони ќафо ба вай мункир буданд. Абдурашид ба миён даромаду бо изтироб ба одамон фањмондан хост, ки ў ёд дорад ин љавонзан тухмгирї
рафта буд, аммо њеч кас шањодати ўро инобат намекард.
Љавонзан сурху сафед гашта, худро ба сўйи пештахта мезад, мардум ўро фишурда дур мекарданд. Абдурашид дар
ѓазаб ба он мардум ду-се сухани сахту љонкоњ гуфту аз
остини љавонзан кашид.
– Бед, ба ман гўшт даркор не, њамин гўшти маро гиред. Бо инњо баробар нашавед.
Љавонзан сараввал аз гўшт даст кашид, баъди исрори љиддии Абдурашид гирифту пулашро дод. Абдурашид
сумка ва тўрхалтаи пурбори ўро дида, лањзае дудила биистод – кўмак кунад ё не? Агар шавњараш бошад, мабодо
боиси ѓавѓо шавад. Сонї ба дил гуфт, ки агар шавњараш
мебуд, хариди бозорро ба љавонзан бор намекард.
– Боратонро дињед, то истгоњ барам, – Абдурашид
ба љавонзан наздик рафту аз дасти вай борхалтаи вазнинро гирифтан хост.
Љавонзан неву нестон кард, вале Абдурашид бепарво аз дасташ борашро гирифт.
– Агар шавњаратон фањмад, дилашро бад накунад...
Лекин хариди бозор, асосан кори мардон аст.
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– Хайр, ба зани бешавњар айб набудагист, – сурх
шуд Барфї ва ба сар то пойи Абдурашид чашм давонд.
Онњо то истгоњ њамгап рафтанду аз хусуси якдигар
њар чї зарур буд, фањмиданд.
Сонитар Абдурашид зимнан ба воситаи шиносњояш
аз њамсояву њамкорони љавонзан гап гирифта, ўро ба худ
сазовор дониста буд.
Њоло вай бо њамсараш хушбахт буд. Кулли ташвиши Муродро ў ба зимма гирифт. Дарсу супоришоти хонагии ўро месанљид, падару писар шиму курта дарзмол
мекарданд, њар шаб пойпўшашонро чўтка зада, ранг мемолиданд. Рўзњои шанбе аксар њангом њар ду, баъзан се
тан барои харидкунї ба бозору мағозањо мерафтанд. Чун
гузарашон ба мағозаи бозори “Баракат” меафтод, Абдурашид ба сўйи Барфї асроромез менигаристу мегуфт:
“Ба ин дӯкон њурматам зиёд аст”.
Абдурашид дар як гўшаи њавлї соботе сохта буд ва
дар он љо ду-се сар барраро парвариш мекард. Вай баъди
кор аксар њангом ба парвариши гўсфандон машѓул буд
ва ба ин кор Муродро њам љалб мекард. Боре Мурод
гуфт, ки ба љойи ин гўсфандони гаранг агар харгўш мепарвариданд, вай дилтанг намешуд. Абдурашид як кунљи
соботро симтўр кашиду баъди се-чор рўз ду сар харгўши
хокистарранг овард. Шодмонии Муродро њадду канор
набуд. Хушнудии ўро дида, Абдурашид завќ мекард.
Барфї њамдастию њамоњангї ва љунбуљўли онњоро
дида, дар дил аз толеаш садњо бор шукргузорї дошт,
мамнун ва масъуд меболид. Ў њамвора аз Мурод талаб
дошт, ки Абдурашидро “дада” гўяд, вале писар ба ин амри ў сар намефуровард.
Мурод тадриљан ба Абдурашид унс мегирифт, гоњо
падари ўгай будани ўро сирф фаромўш мекард, агар вай
ду-се рўз ба ягон тараф равад, дилтанг буд. Вале ањёнањён дар банди андеша ѓўтавар мегашту дар тасаввур
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овардан мехост, ки инчунин марди мењрубону њалим чї
гуна ўро уќубат медода бошад, чї тавр ба саѓирхона хоњад ронд. Дар инчунин њангом ў мањзун мегашт, ба атрофиён ошкоро бегонахўї менамуд, инљиќию дуруштї
мекарду ба кўча, ба назди љўрањояш мерафт.
Боре, дар сари инчунин вазъи нохуши вай, ки бо бибикалон гапгурезонї карда оташин буд, Абдурашид
барояш кафше харида оварду Мурод дилгирона ба он
нигариста “даркор не” гуфт. Абдурашид гўё таѓйири авзои ўро пай набурда бошад, табассум карду гуфт: “Муродчон, ин ботинка њозир мўд аст, хориљї, як бор
пўшида бин, агар хуш наояд, сонї ба љиянам Сосон мебарам”. Модар аз гарданшахии Мурод хашм гирифту
ўро як тарсакї зад. Мурод ќањр карду роњи хонаи бибиашро пеш гирифт, Абдурашид то ними рањ аз пасаш
рафта, ўро баргашта овард.
Аммо бори дигар, ваќте ки ў бо дучархааш ба роњи
мошингард баромаду сабабгори ба њам бархўрдани ду
мошин гашт, дар воќеъ, худашро пинҳон карданї љой наёфт. Пиразан ва Саломат чунон шўр бардошта, дашному
нафрин карданд, ки Мурод дигар дар њавлї мондан
натавонист.
Њамон бегоњї дадаи ўгай ва очааш аз кор омада,
њодисаро шунидаанду дар як сумка наботу мавиз гирифта ба хонаи бибї омаданд. Очааш чунон коњиш кард,
янгам валвала бардошт, ки агар дадаи ўгай намедошт,
вай аз ин љо њам мегурехт. Хайрият, ки додои ўгай ѓазаби
очаашро паст кард. “Њеч гап не, минбаъд њушёр мешавад, љанг накун. Ду гўсфандро фурўхта, товони мошинњоро медињем. Гўсфандонро худаш парварда калону фарбењ кард. Барќасд накардаст-ку!” – гуфт. Баъд ба њавлї
омада, ба њамаи њавлигиён таъкид карда гуфт, ки касе аз
ин хусус дањон накушояд.
Умуман, бо дучарха кори Мурод њеч барор накард.
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Баъди се моњи ин њодиса боре вай велосипедсавор аз
пайи нон овардан ба мағоза рафту то вай нон гирифта
берун баромадан дучархаро дузд бурд. Занњо оњу воњ
карданд, аммо дадаи ўгай ин бор “садќаи сар, ѓам нахўр”
гуфт.
Баъд вай барои ў шасти моњигирї харида оварду
рўзи истироњат њар ду ба дарёча рафтанд. Маълум шуд,
ки дадаи ўгай њаргиз дар умраш моњигирї накарда будаст. Мурод ба вай чї гуна кирмро ба чангак гузаронда,
ба об андохтани шастро нишон дод. Мурод як рўзи дароз
давутоз карду њамагї чор дона ширмоњї гирифт. Дадаи
ўгай бо завќ моњигирии ўро тамошо кард, сонї аз соњилњои дарё барои гўсфандон як халта алаф гирифт.
***
Охирњои моњи май Мурод се њафта паёпай интизори
рўзи истироњат буд. Абдурашид ба вай ваъда кард, ки ба
кўњсор, чукричинї мебарад. Ду бор рӯзи таътилӣ омад,
вале рафта натавонистанд – мењмон омад, ким-чї хел
кори зарур баромад. Љўрањояш ба вай мегуфтанд, ки
онњо агар њамин њафта њам нараванд, дер мешавад, сонї
чукрї фаќат дар кўњсори баланду дур мемонад. Мурод
бетоќатона интизорї мекашид, рўзу шабњоро мешумурду
нигарони рўзи истироњат буд. Дар сари дастархони шом
њамеша мавзўи гуфтугўйи Муроду Абдурашид аз сафари
кўњсор дур намерафт. Онњо ба куљо рафтан, субњидам,
соати чанд ба роњ баромадан, чї тўша гирифтан – њамаашро кайњо гуфтаву шунида буданд, њатто Мурод борхалтаи сафариро кайњо ба мехи дањлез овехта монда буд.
Гуфтугузори онњо аз ин боб Барфиро ба њадде дилгир
карда буд, ки аз хусуси сафар дањон кушоянд, илтиљоомез мегуфт: “Аз барои савоб, ягон сухани дигар гўед”.
Аммо ба Мурод ин бањор чукричинї насиб нагашт.
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Рўзи шанбе Абдурашидро аз корхонааш ба алафдаравї
фиристоданду вай якуним моњи расо аз хонадон дур
гашт.
Бе Абдурашид Мурод дилтанг буд, сарњисоби кору
борашро намеёфт. Њатто як рањ очаашро азият карду ду
тарсакї хўрд, сонї ќањр карда ба хонаи бибиаш рафт.
Воќеа ин тавр рўй дод: Абдурашид барои Мурод шими
љинс харида буд. Почаи шалвор ба вай дароз омад, Абдурашид онро бурида, барои Мурод мувофиќ карду гуфт,
ки аз изофааш барояш кулоњ медўзад. Аммо зуд фурсат
наёфт, баъд ба алафдаравї рафт. Мурод аз очааш талаб
кард, ки аз он матоъ ба ў кулоњ дўзад. Модар гуфт, ки ин
корро наметавонад. Аммо Мурод сабр кардан наметавонист, чї кор кунад, њамсинфонаш кулоњи љинсї пўшидаанд. Ана, барои њамин очааш дилтанг шуд.
Бибї сабаби ќањр карда омадани ўро шуниду боз ба
насињатгўї сар кард. Ин ќадар ин одамон насињатгўиро
наѓз мебинанд! Гапу гапу гап, њеч дилгир намешаванд.
Бачањои боѓчаравак медонистагї гапњоро сад бор гаштаю баргашта мегўянду мегўянд, дили кас ба кафидан
наздик мерасад.
– Айб аст, Муродљон, агар бо очаат номуросоӣ карданатро дадаи ўгай фањмад ё ана, ун хоњарашу модараш
шунаванд, очаатро таънасор мекунанд, писарат ганда,
ана њатто худат катї муросо накард мегўянд. Очаат шўрпешонї забонкўтоњ мешавад...
Бибї бо њамин суханон рўзи дигар Муродро ба назди модараш гусел кард. Ин бор “дадаи ўгай – дадаи
ўгай” гуфтани бибї, аз чї бошад, ки ба вай нохуш асар
дошт, дар љавоби бибї ягон сухан гуфтан хост, вале намедонист, ки чї гўяд, то ки њам бибї наранљаду њам ин
суханашро дигар нагўяд.
Мурод ба њавлї баргашт, вале њавлї бе Абдурашид
ѓамангез ва дилгир асар дошт. Дарун даромад, берун ба328
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ромад, аммо дилтангиаш бартараф нашуд. Сонї нишаста
фикр кард – фикр карду аз њавлї берун шуд.
Мурод ба касе њарфе назада ба истгоњ баромад ва
ба автобус савор гашту ба автовокзали шањр рафт. Ба автовокзал ќабл аз ин корафтода набошад њам, медонист,
ки он дар ќарибии кўл аст, фаќат як ё ду истгоњ сонитар.
Мурод ба умед ба њамаи дарчањои билетфурўшї
якояк сар халонд, аммо ба вай билет надоданд, то ба автобуси Ёвон савор шавад. Њатто як зани бадљахл ўро ба
милиса супурдан хост, аммо Мурод аз толор берун рафту
миёни мусофирони бисёр панањ шуд. Ин лањза радиои автовокзал эълон дод, ки автобуси Ёвон омад. Мурод ба
сўйи он автобус давид. Ба автобус наздик расиду ногоњ
чашмаш ба Абдурашид афтод, ки борхалтаи сафарї дар
пушт аз автобус фуромада, ба сўйи истгоњ мерафт.
– Дада... Дадаљон!.. Дадаљонам! – Мурод ѓайриихтиёр фарёд заду аз паси вай тохт.
Фурсати як бор миља задан нагузашта, Мурод аз ќафо ба вай расиду миёни ўро сахт дошта, чашму рўйи ашкбори худро ба пиљаки вай молидан гирифт.
– И-и!.. Њой, ту кї?.. Э, дадата гум кардї, бача?
Марди монанди Абдурашид навчаи малларанг лањзае аз ин њол њангаш аз сар париду хам шуд, то рўйи Муродро равшантар бубинад, сонї бо як даст сару китфи
ўро молида, навозиш кардан хост, аммо Мурод сањви
худро фањмиду якбора аз ў људо шуд ва ба ќафояш нанигариста гурехт. Ў дар фурсати як миља задан дар миёни
мусофирон ѓоиб гашт.
Соли 1983.
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ТАШНАГӢ
Офтоб аз паси лахта-лахта абрњои сафед гоњ рух
менамуду гоњ пинњон мешуд. Њавои бањор на гарму на
сард, боди нањиф араќи љабинњоро лесида, хушк мекард.
Роњи мумфарш, ки кайњо мумаш рафта, чуќурињои
бењисоб пайдо карда буд, аз миёни киштзорон мегузашт.
Љӯйбори хушки ду тарафи роњро буттањои тути хасаке,
ки барои пилладорӣ њар сол каллак мекарданд, таворасон пӯшида буд. Ѓӯза аз миёни кулӯх, њоло сар бардошта, ҳоло себаргаву чорбарга буд. Дар киштзори самти чапи роњ занону духтарон ѓӯзаро каланд мекарданд, дар замини самти рост ду трактор ба кишт нурии маъдан рехта,
љӯя мекашид. Баҳор, фасли кор, кори беисти деҳқонон баробари офтоб шиддат мегирифт.
Раъно њар замон кӯдакашро аз як даст ба дасти дигараш мегирифту дар банди фикру андешањои бењисоби
худ аз канори роњ ќадам мезад. Рӯмоли шоҳии косагулаш
сурх лаѓљида, ба паси сараш фуромада, фарќи сараш кушода буд, вале ӯ дар роњи бекас аз ин њол парвое надошт.
Вай њоло ба дил бо саркор, ки аз ваљњи имрӯз ба кор набаромаданаш фардо аз аввали рӯз валвала хоњад бардошт, бањсу хархаша мекард: “То ваќте ки кӯдакам сињат
наёбад, ба кор намебароям. Ба пиразани њафтодсола
монда рафтан мешавад?! Кошкӣ, аз кампирони баќувват
бошад? Њар замон сарчархак, њар соат дилтапак. Бачаи
бетоба ӯњда кардан метавонад?! Мо њам њаќќу њуќуќамонро медонем… Кӯдакам сињат ёбад, ман аз кор наметарсам. Пор баробари мардон ѓӯзаро об додам…” Сонӣ
аз дилаш гузашт, ки агар мошин медоштанд, шавњараш
як чойник чой хӯрданӣ ваќт нагузашта кӯдакро ба духтур
бурда меовард. “Э-э, пули як мошинро ѓун кардан осон
аст магар, шаш-њафт сол кор кардан даркор. То шаш330
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њафт сол тӯйи писар пеш меояд. Харољоти тӯй сол аз сол
зиёд мешавад. Бедардимиён пул меёфтагињо тӯйњои
дабдабанок мекунанду дигарон ба онњо таќлид карда
азоб мекашанд”.
Аз ќафо ѓурриши мошин ба гӯшаш расиду Раъно аз
роњ бозистода, ба пасаш нигарист. Сабукравро сараввал
мошини кадоме аз њамдењагон ангориду даст бардоштан
хост, вале мошин бо кадом як нишонаи номаълумаш ба
вай бегона намуду аз ин ѓарази худ даст бардошт.
Сабукрав аз назди ӯ гузашту чархњояш дар пасту баланди роњ њаллосзанон бист ќадам барин рафту ќарор гирифт. Баъд чангу ѓубори рањ фурӯ нанишаста, аз замин
баромад ё аз осмон фуромад, дар рӯ ба рӯи Раъно Хуррам пайдо шуд. Дили Раъно ба якбор сахт-сахт тапид,
дасту пояш бењол гаштанд, дақиќае нафас дар гулӯяш печ
зад, бо овози ѓайритабиие ѓут-ѓут карда гӯё сухане гуфт ё
пиндошт, ки гуфт, возењ намедонист. Аммо филфавр аз
дилаш гузашт: “Барои чӣ омад? Наход тӯй шудани маро
нашунида бошад? Тамоман омада бошад?..”
– Ассалом, Раъно… – Хуррам мисли пеш шармин
табассум дошт, гӯё аз ќади баландаш дар хиљолат бошад,
андаке хамида, ба њалимӣ даст ба сина нињода њолљӯӣ мекард. – Њолат чӣ тавр аст? Падару модарат тинљанд?.. Ин
кӯдаки худат?
– Аз рањ ёфтам.
Раъно аз шиддати изтиробе, ки вуљудашро меларзонд, чӣ гуна ин суханони шӯхиомез аз дањонаш баромад,
ба чӣ тарз бо љавон салом карду њолљӯӣ дошт, ба саволњои вай љавоб дод, њељ дар хотир надошт. Кӯдакро саросема аз даст ба даст мегирифт, гиребони куртаашро рост
мекард, рӯмоли сарашро пеш мекашиду нигоњаш саволомез, балки мунтазири хабаре ё даъвое ба рӯи љавон
мелаѓљид. Аммо Хуррам ба рӯи оташи умедвории ӯ оби
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сард бирехт.
– Биё, ба мошин савор шав, барамат.
Ӯ кӯдакро аз дасти вай гирифт ва сипас аз љабини
тифл бӯсиду пурсид:
– Писарат чӣ ном дорад? – Баъд љавоби модарро нигарон нагашту аз кӯдак савол кард: – Номат чӣ, а, љавонмард? Бигӯ. И-и, љавони кап-калон шудию гап намезанӣ!
– Ба номаш чӣ кор доред?! – Раъно њоло изтироби
вуљудашро батамом фурӯ нишонд ва бо истиѓно ба чашми Хуррам нигариста сухан мекард. Баъд бо овози паст,
гӯё худ ба худ иќрор мекарда бошад, аламангез гуфт: –
Дар дења љои Хуррам-амаки гурезаашро мегирад.
Ду нигоњ монанди ду пора оњанрабо сонияе ба њам
омехтанд, печиданд, монанди ду танобе, ки тобашон мувофиќ афтодааст, њамриштаву њамтофта буданд.
Раъно баъди ба сабукрав наздик расидан фањмид,
ки дар курсии пеш пањлуи шавњараш Дилбар нишаста будаст. Вай Дилбарро чашми дидан надошт, аммо њоло пас
гаштан натавонист, ночор сар љунбонда, зери лаб бо ӯ салом карду сонӣ якбора бо шаст дар қафои вай нишаст.
Хуррам кӯдакро ба дасташ дод. Баъд атри Дилбар ба димоѓаш заду бо танаффур худро ба чап гирифт ва дар қафои Хуррам нишаст. Бо ин њама авзои ӯ гувоњи њол буд,
ки аз савор шуданаш ба мошин пушаймон аст. Раъно
хушрӯй буд ва њоло мехост Дилбарро ошкоро нописанд
кунад, “ту дар назари шавњарат њам њаргиз баробари ман
нестӣ” гӯяд. На фаќат худаш, балки аз дилу љон мехост,
ки хешовандони Хуррам њам, ки аслан аз арӯси хушкардаи вай хушнуд набуданд, ӯро њурмат накунанд, гузашта
аз ин, мехост, ки тамоми ањли дења ба вай рӯихуш надињанд. Вале лањзае аз миён гузашту Раъно аз ин ќасди содалавњонаи худ хиљил буд, ба дил худро маломат мегуфт,
ки хушбахтии дигареро чашми дидан надорад. Аслан, ин
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њисси нохушбинӣ махсуси тарафайн буд, дар дили њар ду
њам реша дошт, дар авзои њар ду њам соя андохта буд ва
аз он даргузаштан барои њар яке баробари поймоли
иззати нафси худ буд.
Њама хомӯш буданд. Агар сухане гӯянд ё саволеву
љавобе ба миён ояд њам, њар яке хотир ба гуфтугӯи ботини худ баста буд. Ба сари фармони мошин нишасту аввалин андешае, ки ба хотири Хуррам гузашт, вазъи ин лањзаинаи зављааш буд. Дилбар то ваќте, ки хабари тӯйи
Раъноро нашунид, ба дењаравии ӯ бо њазор василаю бањона монеъ мегашт. Баъди шавњар кардани рақибаш вай
андаке хотирљамъ шуд, иљозат дод, ки шавњараш баъзан
ба дења танњо ояд. “Ана, имрӯз қасд кардагӣ барин… Э,
тавба!” – мегуфт Хуррам ба дил њоло вазъи њар яке аз ин
занњоро андешида.
Хуррам сукути дилфишорро шикастан хост ва ба ин
ният аз вазъи дења ва њамдењагон, таѓйирот ва таљаддуду
навињо саволњо кард, вале гуфтугӯ њамчунон даргир нашуд, зеро њар яке ботинан бо худ гуфтугузоре дошт, воќеоти гузаштаро дар тарозуи инсофу виљдони худ бармекашид, дар куљо чӣ хатое кард ва агар он сањв рух намезад,
њаёти ӯ ба чӣ тарз сурат мегирифт, меандешид.
Нигоњи Раъно њар лањзае паси сари Хуррам мелаѓљид. Нанигаристан наметавонист. Аз он, ки њаќќи серӣ
нигаристанро аз ӯ дуздид, ба Дилбар хашм мегирифт, аз
кин тамоми вуљудаш гӯё зањрогин мегашт. Ӯ тасвири рӯзњои гузаштаро такрор ба такрор ба неруи хаёл пеши назар оварда, менигарист ва ба худ мегуфт: “Хуррам маро
дӯст медошт, фаќат маро, аммо ин дайду моро аз якдигар
људо кард. Аслан, дугонањои худам сабаб шуданд.
Намедонам аз дили рост ё аз бахилӣ мегуфтанд: “Э, вай
њамшираи шафќат Дилбари танноз ќатӣ гапзанон дорад,
доим њингир-њингир” гӯён ќањрамро оварданду ваќте ки
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Хуррам нияти хостгор фиристоданашро гуфт, рад
кардам. Гаштаю баргашта омад, зорињо кард, оќибат
“агар ту маро нахоњӣ, ночор аз дења меравам”, гуфт “чор
тарафат ќибла” гӯён хандидам. Рашк аќли одамро медуздидаст. Ин гаранг сабаби тундиамро намедонист, чаро аз
ман рӯ тофтӣ гӯён як дањан напурсид, ман њам нагуфтам.
Ѓурур иззати нафс иљозат надод. Аслан, дилпур будам,
ки ин њардамхаёл аз ман гузашта, ин њирњиракро талабгор намешавад, бинобар он, каме азоб додан мехостам.
Њамон рӯзњо дар сари роњ ин катӣ њамгап дида будам,
дарун-дарун алав гирифта мегаштам. Сонитар Салима
гуфт, ки ин танноз аз пагоњ то бегоњ аз тирезаи духтурхона кӯчаро нигариста менишастаст, њамин ки аз дур
Хуррамро дид, сӯзани доругузарониро аз раги одамон
кашида, корашро нимкора партофта, хилъати сафед дар
тан, сап-сафедак, туфлињои нӯгаш ханљар барин борику
пошнабаландашро якто-якто шумурда ба замин зер карда, сари роњ мебаромадасту инро ба гап мегирифтаст.
Духтари шањрӣ, боз хондагӣ катӣ гапзанон кардан чӣ ифтихоре бошад ба ин љавонон?! Њавлии Салима дар рӯ ба
рӯи духтурхона аст, њар бор бо чашми худ медидаст.
Баъд аз ин љойњо рафту гумном шуд гӯям, духтарон хабар оварданд, ки Хуррам аз вай мактуб мегирифтаст.
Инро шунида, кадом духтар ба вай рӯихуш медињад?!
Духтар њам иззати нафс дорад. Баъди ин кораш агар ман
ба вай рӯихуш дињам, њама кас мегуфтанд: “Шӯй гӯён
мурдӣ магар, аз домани вай кашида мегирӣ? Пирдухтар
шудагед не-ку!” Ба рӯям нагӯянд њам, аз пасам мегуфтанд… Хуллас, њамин хел љавони наѓзу кордон худашро
њайф кард. Дар дења агар мошину трактор вайрон шаваду дуруст карда натавонанд, аз паси Хуррам кас мефиристоданд. Мегуфтанд, ки садои маторро гӯш карда,
бехато мегуфтаст, ки чӣ иллат дорад. Њафтаи гузашта
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трактор дар мобайни замин вайрон шуд, њафт-њашт кас
ѓун гаштанд, устою устокорашон њам омад, аммо соз
карда натавонистанд. Њама гуфтанд, ки ќадри Хуррам
гузашт. Ин бефањм маро гуфта, сарашро гирифту рафт.
Агар касд ба ќасд кор намекарду пешам меомад, барои
чӣ аз ман ранљидӣ, аз ман чӣ хато гузашт гӯён мепурсид,
балки… Э, дар сурат алав, ин ќадар чашмам ба пушти сари вай? Ин њирњирак чӣ мегуфта бошад? Бадбахт, шӯят
ба худат насибу рӯзӣ кунад. Хайр, дар дилам алам
монд… Агар ин таннозро не, дигареро ба занӣ мегирифту духтардор мешуд, балки ягон рӯз ќудо мешудам…”
Хуррам њам ин замон айни њамин воќеањоро меандешид, агар ба Раъно хонадор мегашт ва дар дења мебуд,
зиндагиаш чӣ сурате мегирифт, дар тасаввур овардан
мехост ва баъд ин њар ду занро аз њар љињат ба якдигар
таќќос мекард ва оќибат ин њама хушињо ва осудањолии
рӯзгор барояш љои мењри Раъноро нагирифтанаш аён
мегашт ва ӯ оњашро ба сахтӣ фурӯ мебурд. “Не, Дилбар
агар ба сарам тољ гузорад њам, љои Раъноро намегирад,
намегирад. Вай њамеша дар дилам. Баъзан бехуд мешавам, ба девонагӣ мерасам… Баъди ба шањр рафта омадан, ба хонаи Дилбар хостгор фиристодам, рӯзи тӯямон
таъин гашт, рӯзе Раъноро дар назди нонвойхона дучор
кардаму вай маломатомез гуфт: “Дар дења муносиби ту
духтар ёфт нашуд магар, аз домани ун кашола гашта ба
шањр меравӣ?” Гуфтам: “Духтар бисёр аст, лекин чӣ кунам, ки Раъно – яктаю ягона! Агар боз як Раъно мебуд…” Эњ, мехостам њамон рӯз бигӯям: “Агар майлат будаст, чаро зориамро гӯш накардӣ, хостгор фиристонам
гуфтам, рад кардӣ?” Аммо дигар ин суханон фоида надошт, аллакай кор аз кор гузашта буд. Дили ин духтаронро њељ кас фањмида наметавонад. Ду сол шуд Дилбар
катӣ њамхонаем, аммо тањи дили ӯро то њол намедонам,
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ба ман торик аст. Хайр, чӣ илољ… Аслан, ман аз дења
рафтанӣ набудам, лекин Дилбар гуфт, ки агар дар шањр
истиқомат кардан хоњам, зан мешавад. Агар њаќи гапро
гӯям, директор сабаб шуд. Не, сараввал Раъно сабаб шуд.
Ња, сабабгори асосӣ – њамин Раъно! То ќиёмат ман туро
домангирам, Раъно! Агар ту маро ноумед намекардӣ,
њаргиз аз дења намерафтам. Ту зиндагии маро вожгун
кардӣ, маро аз решаам бурида људо кардӣ. Сонӣ директор карданиашро кард…” Дигарбора дар пеши чашмони
Хуррам он фасли бањорон љилвагар шуд. Дар талу теппазорон сабза неш мезад. Ӯ дар лалмикор шудгор мекард.
Баъд вайро њамчун тракторчии моњир ва ба устою таъмиргар камэњтиёљ ба шабкорӣ монданд. Трактор дар гандумзори порина меѓурриду теѓњои плуг хоки нарму намро ба як маром чаппагардон карда, ба як тараф хобонданаш Хуррамро фароѓат мебахшид. Дар гандумзор хонаи калламуш зиёд будаст. Калламушњои хонавайрон дар
шудгор даводав доштанд. Баъд рӯбоњњо пайдо шуданду
аз паси трактор гашта, ба калламушгирӣ шурӯъ карданд.
Хуррам чароѓи ќафои тракторро баъзан фурӯзон мекарду сайдгирии рӯбоњњоро осон мекард. Худаш њам аз шикори ин айёрони гузаро завќ мебурд. Рӯбоњњо бењарос
думболаи трактори ӯ мегаштанд. Ин њолро шунида, дар
дења њама њайрон буданд. Баъзе шаккокон ба ќавли Хуррам бовар накарда, омаданду бо чашмони худ диданд.
Њамкоронаш њайрон буданд, ки чаро рӯбоњњо ба трактори онон наздик намешаванд. Пирони дења ин њолро
тавзењ карда мегуфтанд, ки кулли љонвар – хонагию вањшӣ одами беозорро мешиносанд, Хуррам љавони безарар
аст. Хабари калламушгирии рӯбоњњо аз дањон ба дањон
ба гӯши мудири совхоз њам расид. Мудир як бегоњирӯз
даргузар аз он мавзеъ мошинашро ќарор доду аз ин хусус
Хуррамро пурсон шуд ва баъд гуфт, ки шабњангом ме336
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ояд. Њамон шаб ӯ наомад, аммо шоми дигар пайдо шуд.
Барои аз чанг эмин ёфтан болопӯши бризентӣ пӯшиду
дар каф туфанги думила болои плуг лӯнда шуда нишаст.
– Рӯбоњ мезанед? – ѓарази директор равшан бошад
њам, чӣ гуна ба вай эътироз карданашро надониста пурсид Хуррам.
– Ња, пӯсташ ба як улфатии ќадрдонамон даркор будаст, дар шањр дида, таъин карда буд.
– Э, монед-е, ба шумо ин кор намезебад, мардум њар
хел гап мезананд… Њамин њам кор шуд, – гуфт Хуррам,
то директорро аз ин ќасди бад боздорад.
– Ба одами аз худат калон аќл ёд надењ, бача, аќлат
кунд мешавад. Њай кун, – гуфт мудир тамасхуромез писханд зада. – Аз ман ба ту насињат: то напурсанд, ба касе
маслињат надењ, худатро хандахариш мекунӣ. Туро намедонам, аммо ман аз хандахариш шудан дида, мўњри совхозро аз даст медињам.
– Муаллимон гуфтанд, ки як калламуш дар як сол
чорсад кило ѓалларо нобуд мекардаст.
Директор аз ин сухан ќоњ-ќоњ заду ба Хуррам ишора кард, ки ба сари фармони трактор бишинад.
Хуррам аз ин мазоҳ ва нописандии мудир хиљил
буд, вале ночор ба кор сар кард. Ба вай чунин менамуд,
ки њоло ба ин љонварон, ки эътиќод доштанду думболаи
трактораш мегаштанд, хиёнат мекунад. Ӯ аз ин хиёнат
алам мекашид. Трактор меронду ҳушаш бар он буд, ки
чӣ гуна корро ќатъ кунад. Кошкӣ, њамин дам ягон љои
трактор мешикаст, вайрон мешуд ё чархи плуг мепарид…
Чӣ кор кунам? Ё бо ягон бањонае тракторро манъ кунам?
Њамин замон рӯбоњакон пайдо мешаванд. Ба ман бовар
карда меоянду…”
Хуррам ба як ќароре наомада буд, ки садои тир баланд шуд. Директор худро аз плуг ба замин андохту аз
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паси сайд давид. Хуррам бехуду бехаёл тракторро аз њаракат манъ карду башитоб фуромад ва як сими чароѓаки
маторро барканд. Садои мотор номунтазам гашт. Сипас
вай ба истиќболи мудир рафт.
Чун трактор плугро кашида натавонисту мотор хомӯш гашт, директор ѓазаболуд худро аз плуг ба замин
афканду аз гиребони Хуррам кашида, ӯро аз кабинаи
трактор поён фуровард. Марди њайкалдори навадуњашткилогӣ ӯро озод ба як дасташ бардошта ба замин ѓуронду мисли абри сиёње даѓдаѓаомез ба сари вай расид.
– Њозир, панљ дақиќа фурсат медињам – тракторро
соз мекунӣ! Тухматро аз ин мамлакат хушк мекунам, ањмаќ! Ње, сагбача! Шикамат аз нон сер шуд магар, аз поча
мегирӣ?! Зуд, зуд соз кун! – Директор аз ќањр кафам мегуфт ва њар каломи зишту ќабење ба дањонаш ояд, беибо,
овозашро сар дода, хорӣ мекард.
– Намекунам!.. Даркор бошад, худатон кунед, – гуфт
Хуррам ду-се ќадам ќафотар рафта. – Ман барои пӯсти
рӯбоњи мепӯшидагињо кор намекунам.
Вай љомаашро гирифта ба китф партофту ба роњ
афтод.
Мудир ӯро дошт, бо телаву такон ба сари трактор
бурд, аммо зӯран ӯро кор фармудан натавонист.
Баъди ин њодиса дигар ба Хуррам трактор надоданд. Директор гуфтаст, ки ба сањро барояду каланд занад. Хуррам бе трактор гӯё зистан наметавонист, ба кори
дигар дасту дилаш намечаспид.
Трактори ӯро ба Самандари шатрама доданд. Њамон трактори се моњи зимистон ба зањмати зиёд таъмир
кардаи ӯро ин бача дар бадали се њафта абгор кард. Сонитар мастомаст тозанда ба љарӣ париду худаш њам маъюб шуд, трактор њам бекора гашт. Баъди ин њодиса њам
директор ӯро даъват накард. Хуррам чунин ќиёс гирифт,
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ки агар тамоми тракторњои совхозро љазир кунанд ва ё
дар киштзор ягон тан тракторчӣ намонад њам, мудир ӯро
ба кор даъват намекунад. “Ду-се рӯз аз пушти мансаб
њукм ронад, гапи ман – гап, амри ман – вољиб гӯяд, бас,
ин замин сӯхта, хокистар шавад њам “э, дареѓ” намегӯяд”, гуфт ба дил Хуррам аз феъли мудир хулоса бардошта. Баъд тадриљан њам аз дења, њам аз трактор дилсард
шуд. Ба худ мегуфт, ки ба њар њол, дар шањр инсон ин ќадар ба як кас мутеъ нест, сониян, ин хел худписандонро
дар шањр ба кори рањбарӣ намемондагистанд. Мардуми
шањр рӯирост миси ин хелњоро мебароранд. Ба ѓайр аз ин
дар шањр кор бисёр, корхона бисёр, аз ин тарафи кӯча ба
тарафи дигараш гузаред – корхонаи дигар. Не, ин хелњо
дар он љо давру даврон карда наметавонанд. Кран катӣ
њам кор мекунам, булдозер ќатӣ њам, таъмирхона доштагист. Њафтае, ду рӯзи истироњат, моњонаи кори калон, отпуск, мукофот…
Вай чор моњи расо дар дења бекор гашту сонӣ бо
даъвати Дилбар ба шањр равуо сар кард ва оќибат ба
чанги вай дармонд. Сараввал чашмдошташ ин буд, ки бо
Дилбар њамхона мешаваду муддате дар шањр кор мекунад, сонӣ ё хар мемирад ё шоњ гуфтаанд, ба мудир ягон
бало мерасидагист, он гоњ њамсарашро ташвиќ мекунаду
боз ба дења меояд. Аммо тахминаш хато баромад. Айёми
њамзистӣ фањмид, ки Дилбар номи дењаро шунидан њам
намехоњад. “Лойу гили љимчимаашро паси сарам бинам!
– мегуфт вай бо нафрат дењаро ба ёд оварда. – Ним сол
даруни лойу гил, ним сол чангу хок, магас… Ар-ари гову
гӯсолааш ба ёдам расад, њоло њам баданам меларзад.
Шањри озодаро монда, кӣ аќлашро хӯрдаст, ки ба дења
равад?! Ќишлоќ барои ќишлоќиён, шањр барои шањриён.
Шукр, ки њар ду њам њунар дорем, бехонаву љой нестем.
Одамон аз дења ба шањр омада наметавонанду ин кас
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ношукрӣ! Њой, Хуррам – ако, дар шањр манзилгоњ ва
ќайди истиќомат доштан бахти андак не!” – мегуфт вай
њар бор агар Хуррам аз хусуси дењаравӣ сухан кунад.
Сабукрав аз пули чӯбини љӯи калон гузашту ба кӯчаи дења ворид шуд. Дар ин љо њар як дарахту бутта, дару
дарвоза, хурду бузург, марду зани дења ба Хуррам аз овони кӯдакӣ ошно буданд, бинобар он, њар бор ба дења ояд,
дилаш дигаргуна метапид, гӯё аз сайёраи дигаре ба замин
фуруд омада бошад, ба њар як шайъ гаштаю баргашта њарисона менигарист, даст ба сару китфи бачањо молида,
онњоро навозиш мекард, соќаву шоху барги дарахту буттањоро даст мезаду гӯё бо њамин ташнагӣ ва пазмониашро мешикаст. Дар инчунин њангом вай ба дил худро
таскин бахшида, мегуфт: “Ман як дарду азоби шадидро
ба уќубати сабуктаре иваз кардам. Издивоҷ бо Дилбар
маро аз хорӣ, сарафкандагӣ халос кард. Мудир мехост ѓурури маро бикушад, чашмдор буд, ки оќибат ба пояш сар
монда, тавба мекунам…”
– Маро намефуроред? – гуфт ногањон Раъно аз ќафо
ва риштаи андешаи ӯро барканд.
Хуррам аз банди хаёл бурун омаду зери лаб хандид.
Раъно гӯё аз андешањои вай воќиф бошад, асроромез мањин табассум дошт. Хуррам дар канори роњ мошинро ќарор дод ва чолок аз мошин баромаду дари тарафи Раъноро кушода, кӯдакро аз дасти вай гирифт. Раъно аз мошин фуромад.
– Номат чӣ, пањлавон? А? Намегӯӣ? – Хуррам кӯдакро навозиш мекарду њамвора мепурсид.
– Номаш – Хуррам, – гуфт Раъно оњиста, ба њадде,
ки Дилбар намешунид. Баъд рӯмолашро ба сар дуруст
печид ва бо як навъ нигоњи сењрангез ба умќи чашмони
љавон нигаристу илова кард: – Дењаамон бе Хуррам намонад гуфтам.
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Вай кӯдакашро аз дасти Хуррам гирифт. Дастони
љавон сонияе бо навозиш рӯи дасти вай лаѓљиданд, онњо
ҳар ду њам лањзае дар изтироб чашм ба замин дӯхта, хомӯш буданд.
Агар тамоми маънии дар ин эњсосу изтироб ва сукути онон пинњонро дар расидани дастони онон мармузро бо сухан ифода кардан имконпазир мебуд, аз он
достони пурдарде мураккаб аз ишќ, аз хато, аз њасрату
нокомӣ ва ташнагии дидор навиштан мумкин буд.
Соли 1983.
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ЧАНГАЛУК
Бегоњии говгум ба Вахш расидаму саросема ба умеди мошини рањгузар ба сӯи чоррања давидам. Њамриштаи шаш-њафт нафар мусофирони дигар, соате ба мошинњои даргузар дастафшонӣ карда, оќибат њамроњи як тан
љавонмарди зиёинамо ба кабинаи мошини самосвале савор шудем. Ин мошин маро ба колхози “Њаёти нав” набарад њам, аз наздики он мегузаштаст.
– Ман ба шумо гӯям, парво накунед, мењмон, – њамсафарам дар кабина бафароѓат нишасту хавотирии маро
фањмидагӣ барин таскин дод. – Чор километр барин роњ
мемонад, пиёда чаќ-чаќкунон меравем. Чӣ гуфтед? – Вай
бо чењраи кушод табассум мекарду зимнан саропои маро
ба тањќиќ менигарист ва ѓолибан кию чикора буданамро
фањмидан мехост.
– Ба кадом ќишлоќ, ба хонаи кӣ меравед?
Ман дафъатан чӣ гуфтанамро надониста, лањзае дасту по хӯрдам, аммо њамсафарам худ ба кӯмакам расид:
– Ин колхози “Њаёти нав”, ман ба шумо гӯям, хурду
калон ќариб понздањ дења дорад. Шумо ба кадом дења меравед? Агар махфӣ набошад?
– Ман… ман… ба маркази колхоз меравам, – гуфтам
чӣ љавоб гуфтанамро надониста. Сипас эзоњ додам: – Ба
колхозатон бори аввал меравам. Ношинос ба мисоли нобино аст, мегӯянд… Балки медонистагистед… Хоњару додарони якдигарро ёфтагӣ дар колхози шумо…
– Э-э, шумо аз хешони онњоед? Аз Конибодом меоед?
– Не-е, ман аз Душанбе. Ба онњо хешу таборӣ надорам.
– Сипас бо ду сухан кию чикора буданамро фањмондам.
– Ња-а, њозир дар хонаи Фаридун њам, дар хонаи раис њам, тӯй аст.
Дар хонаи Фаридун тӯй буданашро медонам, аммо
342

www.firuz.tj

ба тӯйи хонаи раис эътибор надодам. Аз дилам гузашт,
ки мебоист киву чӣ одам будани раиси колхозро дарак
карда огоњӣ меёфтам. Баъзе рӯзноманигорон агар азми
ба колхоз омадан кунанд, њафт пушти раиси колхозро кофта фањмида, ќабл аз ин дар куљоњо тањсил кардану дар кадом вазифањо кор кардани ӯро ќоривор аз ёд мекунанд.
– Хайр, ку, гап занед, аз саргузашти онњо, дар хусуси падару модар ва хешу табори онњо ягон чиз медонед?
Якбора хоњару додарон якдигарро ёфта хурсанд будагистанд
-а?! – Ман ба умеди ягон хабари нав пурсуков сар кардам.
– Албатта, кӣ хурсанд намешавад?! Ман ба шумо гӯям, ин давлати андак-мандак не! “Доман пури зар кунию
додар бихарӣ, он додари зархарид чӣ додар бошад?!”
гуфтаанд. Худо яку якбора ба кас хоњару додари зода медињаду хурсанд намешаванд?! Боз њам тањи дилашро кӣ
медонад? Ман ба шумо гӯям, ин Чангалук… Мебахшед,
мо Фаридунро баъзан Чангалук њам мегӯем, – тавзењ кард
ӯ. – Дар бачагӣ аз хар афтода, як дасташ чангалук шудагӣ. Албатта, ба рӯзнома таъриф карда нависед. Лекин ин
суханони ман ба навиштани шумо дахл надорад. Рости
гап-да. Ин ѓайбат не, пурсед, њама мегӯянд. Фаридун
одами наѓз, коргар, аммо баъзе хислати бењуда дорад.
Дар хусуси Фаридун њамроњам ба дил дарде доштанаш маълум буд. Имон ба гумон насупорида, лоќайд ба
кӯмакаш рафтам:
– Ба сахтӣ калон шудаст, бемуњаббат, бенавозиш…
Балки ба хоњару бародар дар дилаш њељ мењр набудагист? Ин дар Вахш, онњо дар Конибодом калон шудаанд.
– Э-э, ман ба шумо гӯям, агар дил наздик бошад, ин
гапњо… – чашм хобонду даст афшонд вай. – Њама гап ба
дил! – Вай лањзае хомӯш истоду сонӣ гуфт: – Њама њайрон мешудагӣ кор шуд. Э, тавба! – гаштаю баргашта изњори њайрат дошт мард. – Баъзе касон ба заём ё лотарея
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њазор сӯм буранд чӣ хел хурсанданд, ин Чангалук якбора
бародар хоњар бурид-а! Ман ба шумо гӯям, боз чӣ хел
бародар?!
Манбашумогӯям (дар дил ба вай чунин лаќаб додам) гиребонашро медошту сар мељунбонд. Пай бурдан
мушкил набуд, ки ин воќеа барои дењаи аз шањр дур пешомади бенињоят ѓайриоддӣ аст.
– Хӯш, ку гап занед, ман кию чикора будани хоњару
бародарро намедонам. – Дарвоќеъ, њанӯз киву чӣ одамон
будани бародару хоњари ба њам расида ба мо маълум набуд ва мебоист аз ин хусус аввалбор рӯзномаи мо хабар
кунад.
– Ман ба шумо гӯям, њамин раис… – њамроњам ба
чашми ман нигариста, лањзае таваќќуф карду баъд ба
таъкид гуфт: – Њамин раис њашт сол боз дар колхозамон
рањбар аст. Рости гап, марди одил, њалол, коргар, дар зарурат сахтгир, кордон, халќ ќатӣ муомила карда метавонад. Аммо ин Чангалук чанд сол аст, ки тањи пои њамин
одама кофта ӯро сил кард.
– Барои чӣ? Сабабаш?
– Бењуда!
– Ин хел носозгарӣ бесабаб намешавад. Ягон сабаб
доштагист.
– Њама њайрон. Ба гирдаш тарафдор ѓун кард, норозињоро киш-киш дода, раисро бадном кардан хост, маълумотнависї кард. Асп барин љавонмард дардманд шуд.
– Ягон маќсад доштагист.
– Гапаш њамин ки вай бегона аст, – ӯ бо дард хандид. – Барои чӣ ба колхози мо бегона раис мешавад?! Раиси пешин аз тӯби вай буд, дар сояи ӯ корди Чангалук
болои равѓан буд…
– Ња, ин гапи дигар.
– Њамин раис ба сари худ ба колхоз наомадаст, аз рай344
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он фиристоданд. Хайр, аљаб не, бӯи хунаш кашида-гист.
Рост не? Ман дар шањри Брест як марди тољики малларо
дучор шудам, њар ду њам ба якдигар нигариста истода
мондаем. Њол он, ки вай зоњиран ба тољик не, бештар ба
литвонӣ ё немис монанд буд. Баъд њамсафарам ба ман
љафстар омаду овозашро пасттар карда гуфт:
– Ана, ман ба шумо гӯям, њашт сол боз њар ду – сагу
гурба буданд. Пахтаро зиёд додем, раис ба орден пешбарӣ шуд, аммо њамин Чангалук аз болояш навишта
корро вайрон кард. Њама орден гирифт, ба вай надоданд.
Ин ќадар раисро љонибдорӣ кардани “Манбатугӯям” дар дилам шубња афканд.
– Фаќат барои аз ин љо набуданаш? Не, хусуматгарӣ
агар аз як тараф бошад, тӯл намеёбад. Раис њам моњи беайб набудагист? – Ба њар њол, ќањрамони очеркамро сиёњ
кардани ин мард ба ман нафорид.
Вай нобоварии маро дида, яку якбора хомӯш гашт.
Дигар ба саволњоям љавоб надод, худро ношунида ангорид. Ман аз гуфта пушаймон шудам. Љањд кардам ӯро ба
сухан дарорам, вале суд накард.
Ӯ дар чоррањае, ки чор сӯяш сањрои кушод буд, мошинро боздошт.
– Ку, мењмон, фуромадем.
Шаби нилобии торик, дар осмон ситора мељӯшид.
Ба атроф нигаристам – аз дуродур чароѓњои дења милтмилт метофтанд. Дар роњ на мошине, на рањгузаре.
Њатто сараввал њељ садое ба гӯш нарасид. Баъди он, ки
пиёда ба роњ афтодем, тадриљан ваќ-ваќи ќурбоќќањо,
садои чирчиракњо, ку-куи чаковак ва боз турфа-турфа садоњои ошною ноошноро шунидам.
– Ман ба шумо гӯям, бародар, имшаб хоњед – нахоњед мењмони ман њастед. То маркази колхоз хеле роњ аст.
Њавлии мо дар њамин наздикӣ…
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– Мисле ки, дигар илољ њам надорам, – хандидам. –
Бо як сухан ман шуморо ранљондам, акнун мењмон нашавам, аз дилатон бароварда наметавонам. Рости гап, аз
кори Фаридун њайрон мондам. Дар хусуси вай ба рӯзнома навиштанӣ будам.
– Хайр, ба рӯзнома њама гапи будагиро наменависанд-ку, – маъзаратомез суханро ба шӯхӣ бурд вай. – Навиштан даркор аст. Ин гапу корњо ба рањи худ. Ба рӯзнома дар њаќи пахтакору механизатор, саркору чӯпонњои
мо бисёр менависанд, мехонем, медонем сухани хона ба
бозор рост намеояд.
Ба дења наздик омадем: чароѓњо муайян, садоњо
аниќ гаштанд: дар пахтазори ду канори роњ дуди мӯрињои дења монанди туман паст шиновар буд. Аз ќафо саворе ба мо расид.
– Ња, саркор, ассаломуалайкум, – њамроњам аз роњ истод.
– Мењробӣ?
Савор шабкӯр будаст магар, дар торикӣ чунон хам
шуда ба рӯи ман зењн монд, ки хандаамро ба зӯр доштам.
– Ин кас мењмон, аз Душанбе, – шиносонд Мењроб.
Саркор вохӯрӣ карду аспашро баробари мо ба рањ
монд.
– Дар барои Фаридун ба рӯзнома менавиштаанд.
– Њамин хел? – саркор ба раѓбат ва назари имтињон
дигарбора ба сар то пои ман чашм давонд.
– Дар хусуси хоњару бародарон њар чӣ медонед, гӯед. То шумоён ягон чиз нагӯед, мо њељ чиз навишта наметавонем.
– Хайр, Фаридун дар пеши назарамон калон шуд… –
Саркор аз хусуси чӣ гуна калон шуда, ба ќатор даромадану
ба хизмати њарбӣ рафтани Фаридун, баргашта омада, хонадор шудани вай хеле сухан гуфт. Баъд сухани ӯро буридам:
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– Биистед, амак, бигӯед, ки раис катӣ чаро кашокаш
доранд? – ба шӯхӣ хандида пурсидам. – Шумо саркор, аз
решаи гап хабар доред.
– Хайр, ин гапњои хонагӣ, мабодо навишта…
– Не, хотирљамъ… Сухани менавиштагӣ дигар аст.
Саркор андаке таљанг гашту ночор ба гап даромад:
– Ҷое, ки нафс њаст, хусуматгарӣ њаст-да. Фаридунку як васвосӣ аст, аммо шон њам ба колхоз се-чор нафар
наздиконашонро оварда, љой карданду худро ба бало гирифтор карданд. – Саркор “шон” гуфта раисро дар назар
дошт. – Дењаро гардед, мардум мегӯянд.
Ӯ хеле сухан гуфт, вале дигар њама ба ман нодаркор
ва ё гапњои ба њама маълум буданд.
– Азбаски Фаридун дастёр буд, амакаш уна саробонӣ кард, аммо хоњараку додаракашро бурда ба саѓирахона супоридем. Он солњо раиси љамоа будам, худам ба
дастам бурда додамашон. Ба гардиши фалак он ду ба Конибодом афтодаанду савобталабе гирифта калон кардаст, хонондаст, одам шудаанд.
– Ана, ман ба шумо гӯям, як бачаи хеши дураш пор
институтро тамом карда омад. Чангалук як соли дароз
сари раисро ба дард овард, ки чаро ӯро сараграноми колхоз таъин намекунанд. Охир, ман ба шумо гӯям, сараграноми колхозамон бист сол боз кор мекунад. Хайрият, ба
ќарибӣ ѓоибона институтро тамом карда, дипломашро
оварду гиребони раисро аз дасти Чангалук рањо кард.
Њозир агар гӯед, ки як нафар гӯрков даркор аст, Чангалук албатта як њамќишлоќашро ном мебарад.
– Рост, рост, – оњиста хандид саркор. Сонӣ ба тарафи мо хам гашту бо овози паст пичиррос зада гуфт: – Дар
тӯйи Саиди Чӯпон менишастем, раиси љамоа гуфт, ки писари чӯпон дар тањсил пешќадам будаст, аз донишгоҳаш
ба идораи љамоа тањсиннома омад. Чангалук даррав су347
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хани шонро бурид: “Ин хел тањсиннома ба Парда њам
омада буд”. Тањсинномаи дањ сол пеш аз ин ба Парда
омадагӣ дар ёдаш, аммо имрӯз омадагиашро бо дили сафед як дањан муборак бошад намегӯяд-е!
Саркор хомӯш монд.
Дилам мехост, ки вай боз ба гап дарояд, вале ӯ хомӯш мерафт ва баракси вай Мењроб ќариб бетаваќќуф сухан мегуфт. Бепарво, бо овози баланд, њар чӣ ба фикраш
ояд, ошкоро мегуфт, мепурсид, механдид, дашном медод.
Аён буд, ки саркор аз тоифаи одамонест, ки њикмати “дареро накӯбӣ, даратро накӯбанд” - ро рӯзгори худ
кардаанд. Вай њар як суханашро бо эњтиёт, њамеша бо
овози паст, њар замон хавотиромез ба атроф нигариста
мегуфт.
– Шумо бисёр воќеањоро медонед, вале намегӯед, –
гуфта бо њамин ӯро шерак кардан хостам.
– Хайр, чӣ гӯям?.. – гуфт вай ољизона табассум карда. Њар ду то имрӯз якдигарро пешпо дода омаданд. – Ту
– конибодомӣ, ту –зарафшонӣ гӯён сояи якдигарро аз девор метарошиданд. Аслан, ин иллат аз як артистбача ба
инњо гузашт.
Саркор боз хомӯш монд. Ман мунтазири эзоњ будам.
– Њар замон аз шањр як артист меояд, љӯраи Фаридун аст, – гуфта Мењроб ба ман асли воќеаро тавњез кард.
– Худаш њунари дуруст надораду чоќам, обро лой
карда, моњӣ медорад.
– Ќиссаи касалии Чангалукро гӯед, – сухани саркорро бурида хоњиш кард вай.
– Э-э, гуфтанӣ бошӣ, худат гӯй, – саркор даст афшонду хиљилзада табассум намуд. Сонӣ зери лаб ѓут-ѓут
кард: – Њар чизро гап гуфта мегардӣ.
– Акаи Мењроб, худатон гӯед, – хоњиш кардам.
Шавќу раѓбати аввалаи Мењроб гум шуд. Вале ба да348
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њони вай нигарон буданамро дида, ночор њикоя сар кард:
– Ман ба шумо гӯям, Чангалуки мо як ваќте нотоб
гашт. Духтурњо гуфтаанд, ки дардаш љарроњӣ металабад.
Вай бархоста ба беморхонаи пойтахт рафт. Ба духтури
он љо гуфтаст, ки дар њамин љо аз тарафи мо духтур –
пухтур њаст ё не, бародар гӯед як бор маро бинад. Тафтиш карда гуфтаанд, рафиќи Чангалук, аз райони шумо
дар ин љо љарроњ набудаст. Чангалук “хайр, набошад”
гӯён аз бемористон баромада омадаст.
– Љарроњӣ накунондаст?
– Не.
– Кӣ ин ќиссаро бофтагӣ бошад?
– Э - э, бовар намекунед? Њурмати нон – дурӯѓ не!
– Ин маҳалгароӣ ба одами њалолкору њалолхӯр даркор не, – гуфт саркор ѓарќи андеша худ ба худ даст афшонда. – Барои бењунар, коргурезу муфтхӯр даркор аст.
– Як рӯз дар хонаи раис як гањвора дидам, агар бинед, як бори дигар бинам мегӯед, – аз рӯи одаташ “ман ба
шумо гӯям”, гӯён сухан сар кард Мењроб. – Гул канда,
ќуббањо шинонда, расо њунармандӣ карда сохтагӣ. Рангу
борашро намегӯед, гањвора не – гулзор! Як бор бинед, аз
сари нав кӯдак шуданатон меояд. Дар як љо таъриф кунам, ба Чангалук нафорид – ба ман дарафтод. Гуфтам:
агар ба ту хуш наояд, бирав, кӯдакатро дар њамон гањвораи чӯбаш нимтароши каљу килеби бобоят хобон. Ман
агар ин бор кӯдак ёбам, худо хоњад, ба шањр мераваму аз
њамон гањвора якта мебиёрам.
Лањзае њама хомӯш мондем. Хулосаи саркор ба назари ман сањењ нанамуд, бинобар он, мехостам ба он тасњењ дињам.
– Њамшањригарӣ аломати ољизӣ, нотавонӣ гуфтед,
ки дуруст аст. Аммо њамон ољизу муфтхӯрон одамони дурусти њунармандро њам ба доми худ мефуроранд.
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– Хайр, ба гузашта салавот, – гуфт саркор, – ана,
њар ду додару бародар, об ба лаби љӯй баробар гашт.
– Чӣ хел? Кӣ катӣ кӣ? – ба маънии сухани ӯ сарфањм
нарафта ба рӯяш нигариста.
– Кӣ катӣ мешуд, охир раис катӣ - дия.
– Фаридун? – беихтиёр аз роњ истодам. Њамроњонам
низ истоданд.
Лањзае бо тааљљуб онњо ба рӯи ман менигаристанду
ман ба рӯи онњо ва чунин менамуд, ки якдигарро имтињон мекунем.
– Охир, ман ба шумо гӯям, раисамон Фарзон Њакимов њамин Фаридуни Чангалук катӣ додару бародар баромаданд-ку! – аз бевуќуфии ман Мењроб њайрон буд.
– Не-е?!
Ман беихтиёр як њуштаки дуру дарози андаке ѓамангез ва андаки дигар таассуфомез кашидам.
– Охир, домулло, њама гап дар сари њамин-дия! –
гуфт саркор аспашро ба роњ монда.
– Ман ба шумо гӯям, дар Конибодом будагӣ хоњарашон ба рӯзнома эълон дода, њамин Чангалукро дарак
карда ёфт. Сонӣ омад, ки ду додараш дар як колхоз гаштаанду якдигарро намешиносанд.
– Шуд, шуд… Аз аввал њамин гапро намегӯед?!
– Ман ба шумо гӯям, охир бохабаред гуфтаам – дар
чењраи Мењроб табассуми ширине гул мекард.
Маро чунон њолате рӯй намуд, ки гӯё бар дӯшам љуволи пур аз санг афтода бошад. Ќадаме, ки пеш менињодам, дар назар ба ќафо мерафт. “Дар њаќи инњо чӣ нависам?” – гӯён худ ба худ савол мекардаму нигоњи пурмалоли муњаррир аз назарам дур намегашт. Эй кош, фаќат
дасти ин Фаридун чангалук мебуд….
Соли 1983.
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ШИНОСОӢ
Аввалбор ин сухан дар шипанг ба миён омад.
Оѓози фасли тирамоњ, дењќонон акнун ба пахтачинӣ
шурӯъ карда буданд. Нимирӯзӣ чун њамеша занону духтарони пахтачин гурӯњ-гурӯњ ба шипанг омада, дасту рӯ
мешустанд, бо њазлу шӯхӣ ва наѓмаю мутоиба кӯфти корро мебароварданд. Аммо валвалаи шодмонӣ ҳар мудом
бо наздик расидани Нусрат хомӯш мегашт.
Он рӯз њам ӯро аз дур дида, занону духтарон бо даруни пешгирњошон дасту рӯ пок карданд ва ба чорпояи
тањи айвон баромада, сари дастархон нишастанд. Фаќат
се-чор тан духтарон бехабар аз Нусрат обпошӣ доштанд,
вале занњои калонсол онњоро огоњ карданд:
– Бас, духтаро… Нусрат меояд, наѓз не.
Нусрат бордони мошинашро дар хирманљой холӣ
карда, њоло онро дуртар аз шипанг, дар сояи бед монда
омад. Ӯ бо зану мард – њозирон сар љунбонда салом карду бо чанд тан занону мардони солдидаи бригада алоњида-алоњида њолљӯӣ намуд.
– Аз њавлӣ хавотир нашавед, ако, – хабар дод духтари холааш Соро, – Шодигул янгем сари рањ даромада,
хабар мегиранд.
Шодигул њар нимрӯзӣ барои кӯдаки ширмакаш ба
дења рафта меомад. Гоње вай ба њавлии Нусрат даромада,
аз њоли писаракаш хабар мегирифту ба гӯсолаю баррањои вай алаф медод.
Яке аз духтарон њазломез гап партофт:
– Нусрат-ако, мошинатон дар соя дам нагирад чӣ
мешавад?! Хари амаки ман доим дар офтоб бастагӣ…
– Дар офтоб оњанаш мулоим мешавад, намедонӣ?! –
Бо авзои љиддӣ тааљљуб кард духтараки дигар, вале чашмони шӯху ростгӯяш густохона механдиданд. – Амаки ту
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сояро ба занашон њайф медонанду харашонро ба соя
мебанданд?!
– Мошини акои Нусрат нозук аст, офтоб мезанад, –
њамовозӣ кард сеюмӣ.
Нусрат бо нимтабассум ба рӯи онњо менигаристу
бародарвор бо навозиш сар мељунбонд. Дар фуроварди
суханони духтарон ӯ гуфт:
– Фардо нисфирӯзӣ дар офтоб монда, њар сеи тура савор мекунам! Якбор дар оҳани тафсон нишаста кор кунед!
– Кошкӣ… Њаловат мекунем… Суратамон дар газетањо мебарояд! – фавран гап ёфта ба нишони хушнудӣ
кафкӯбӣ карданд духтарон. – Пешгир кати трактора иваз
мекунем! Иваз!
– Э, бигиред, аз њозир ин пешдоманро ба шумо супоридам.
Нусрат барои шустушӯ аз шипанг дуртар рафта, дар
лаби ҷӯ нишасту лаҳзае ба акси худ нигариста, дар банди
хаёл дармонд. Сонӣ фикраш ба хонааш ва писараш пайванд хӯрд. Ӯ рӯз мешумурд, ки кай дар дења боѓчаи кӯдакон мекушоянду вай писарашро ба боѓча мебарад ва бехавотир кор мекунад. Аз вафоти њамсараш ќариб як сол
гузашт. “Оши солашро медињам, – мегуфт ӯ њоло худ ба
худ корашро раљља кашида. – Тойина мекушаму ба халќ
ош медињам. Ба њамаи хешу таборе, ки барои вай азодорӣ карда, кабуд пӯшида гаштаанд, як либосӣ матои тоза
– атласу шоҳӣ даркор аст. Аз тањи замин бошад њам, меёбаму дар маросими сафедпӯшон пешашон мемонам.
Ќариб дањ либосворӣ даркор аст. – Ња, азизам, иззататро
то метавонам, ба љо меорам, лекин чӣ кунам, ки туро зинда кардан наметавонам. Ана, ќариб як сол боз бе ту… Аз
кор мераваму духтарат катӣ њавлиро об зада мерӯбем, саранљом мекунем, молњоро љӯшида, ширу љурѓотро љо ба
љо мекунем, хӯрок мепазем. Баъди шом бачањоро хобон352
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да љомашӯӣ мекунам ё дарзудӯз. Чӣ илољ, ба дастам сӯзан
нагирифта будам… Ба ман сахт мушкил кардӣ… Аввал
модагова занони њамсоя љӯшида медоданд, њозир худам.
Аз мазоњи мардум парво надорам. Фаќат бачањо дар
мактаб духтарамонро таъна накунанд, шуд. Мегӯянд, ки
ман дигар шудаам. Намедонам. Ба лабам ханда намеояд,
инаш рост. Дар хона ягон бор радиову телевизор намондаам. Ба дил наѓунљад-чӣ! Њамсояњо њам ба дили ман нигариста радиову телевизорашонро кам мемонанд. “Њамсоя азодор аст”, гӯён аҳён-ањён овозашро паст карда мешунаванд. Барака ёбанд, поси хотири туро медоранд…”
Нусрат дар оби љӯй шустушӯй мекарду ботинан бо
њамсари марњумаш гуфтугузор дошт. Як сол боз њоли вай
ба ин минвол буд, дар сари фармони трактору мошини
пахтачинӣ њам, дар хона њам њар як корашро ба њамсари
марњумаш маслињат мекард, аз кору бораш ба вай њисоб
медод, ќариб ки худ ба худ гап мезад. Баъзан аз ин њоли
худ ба вањм меомад – мабодо девона шавад… Дигарон
њам ба ин њол афтода бошанд?.. Вай ин саволро аз одамони кордида пурсидан мехост, вале худдорӣ мекард.
Нусрат дасту рӯи обшорашро бо рӯмоли миёнбандаш пок карду рафта дар чорпояи мардон, дар сари дастархон нишаст. Аз бозе ки ба пахтачинӣ шурӯъ карданд,
барои нимирӯзӣ хӯрок мепазанд. Ин њам наѓз. Вай як пиёла чойи кадоме аз нишастагон дароз кардагиро њӯрт
кашиду як пора нон гирифта ба дањон бурд.
– Њамин мегум, трактор чизи наѓзу сабила чангу ѓубораш намешавад, – ба сару рӯи Нусрат нигариста гап
сар кард Шодии обмон. – Хусусан, то як-ду рањ борон боридан…
– Њар як кор сахтӣ дорад, – гуфт обмони дигар Парда. – Обмонӣ кори осон аст? Шабу рӯз поят дар об…
– Нусрат, – Њасан-амак, ки то ин дам дар банди ан353
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деша хомӯш чой мехӯрд, зонуи љавонмардро оњиста нихта карду ба гап даромад, – додар, акнун ѓам хӯрдан бефоида. Ба ту ду кӯдак катӣ мушкил аст. Мурда дигар зинда намешавад. Гуфтаниам, ки як љо – ним љоро бин,
балки бева-чева њаст…
– Монед, амак, љароњати дилам њоло нав аст. Њељ
набошад, андаке кӯњна шавад.
Нусрат як оњи дарднок кашиду нигоњашро боло набардошта, бо шилшилаи дастархон ба бозӣ машѓул шуд.
Ӯ ашкеро, ки дар чашмонаш њалқа зада буд, пинњон кардан мехост, вале ин кор номумкин буд.
Њама медиданд, ки дар тӯли як соли баъди вафоти
њамсараш вай хеле лоѓар гашта, рӯи дарозаш боз њам, дарозтар, устухони ду рӯяш барљаста баромада буд, гарданаш монанди думчаи мурӯд борик гашта, чашмонаш дар
косахона нишаста, чуќур гаштаанд. Њасан-амак лоѓару
нимљон шудани ин љавонмарди тануманд ва дар њама кор
чирадастро медиду ботинан беќарор мегашт.
Ошпаз Нињол-хола дар рӯи лаълӣ чаҳор коса угро
овард.
– Э, гапи бекораро мон! – якбора ба ќањр омаду дасташро ба љониби Нусрат шоф карда тунду аламнок хитоб кард амак. – Њамин њам гап шуд?! – Сипас оњанги суханашро нармтар кард: – Ба кӯдаконат модар даркор аст.
Духтар бемодар намешавад! – Сонӣ вай ба Нињол-хола
рӯ овард: – Тавба, ба бева ќањтӣ омадагӣ барин… Њарчанд фикр мекунам, дар ин атроф ягон зани сараш яла
нест. Ту ягон касро таги чашм надорӣ? – Баъди љавоби
инкор гирифтан Њасан-амак ба тахмин гуфт: – Ман мегум, њамун як љияни дури моён, духтари Садафмо дар
шањр монда рафт. Як рањ шунидам, ки аз шӯяш људо
шудаст. Агар сараш яла бошад, њаминро як рањ бинемчӣ? А? – Њасан-амак азбаски фикри Нусратро фањмидан
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мехост, лањзае ба рӯи вай нигарон истод. Нусрат сарашро боло намебардошт. – Як рањ пурсуков кунам? А? Ба
бачањот оча даркор аст…
– Э-э, вай… рост намеояд, – Нињол-хола косањоро
якояк ба пеши мардон монду лањзае рост истода шубња
баён кард. – Ягон љои дигарро бинед.
– Чира медонӣ ту?! Шумо, њамаатон ба айбмонӣ устоед!
– Вай ба рӯзгори Нусрат кор намеояд, – то ки ин гуфтугузорро духтарон нашунаванд, Нињол-хола овозашро
паст карда, таъкидан гуфт. – Вай ба майли худаш гашта
одат кард.
– Ба сараш афтад, тан медињад, – гуфт Њасан-амак
даст афшонда. – Феъли зан њамин аст: агар белаљом монед, худаша аз подшоҳ кам намедонад. Ман ба Нусрат
њаминро гуфта истодаам: писарбача ба сари худ, афтодаю хеста одам мешавад, лекин духтарбачаро тарбия
кардан даркор аст.
– Лекин вай намешавад, – Нињол-хола куљоњоро меандешиду суханашро бо њазор андеша хоида мегуфт. –
Тан медодагӣ зан маълум аст.
– Њамин гапњо чӣ даркор?! – гуфт Нусрат оњиста сар
бардошта. – Љароњоти дилам њоло нав аст. Оши солашро
надода, дар ин хусус гап задан њам айб аст.
– Фардо тӯй нагуфтаам-ку! Њоло то гапро пазондан
ним сол мегузарад ё як соли дигар, кӣ медонад?! – гуфт
Њасан-амак.
– Эњ, шӯрбахт… Солаш њам омад, – гуфт Нињол-хола як оњи бадард кашид. Сонӣ таъкид кард: – Њар зан –
зан мешавад, лекин ба ду бачаякат оча даркор аст. Њар
зан очагӣ намекунад, додарам.
Нињол-хола лаълиашро гирифта рафт.
– Ба њар гап гӯш карда, азоб кашида мегардӣ, – гуфт
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Њасан-амак баъди рафтани Нињол-хола. – Гандааш њам
дари хонаатро кушода мешинад-ку! Усунаш наќора дар
дасти худат. Ман очаашро дида, як бор гапзанон кунам,
ку чӣ мегӯяд.
Аз ин гуфтугузор чор моњ гузашт. Пахтаро чида супурданд. Њосили полезњоро њам ѓундоштанд. Дар рӯзи
солгарди вафоти занаш Нусрат ба мардуми дења оши сол
дод. Њарчанд пирони ќоидадон гуфтанд, ки марњума –
њамсарат саѓира дорад, харљи бисёр љоиз не, Нусрат гов
кушт, бо њама иззату эњтиром сафедпӯшон кард.
Баъди ду моњи сафедпӯшон Њасан-амак ба василаи
модараш Дилбарро аз шањр ба дења љеѓ зада, матлабро
ба ӯ фањмонданд. Нусрату Дилбар якдигарро диданӣ шуданд.
Дар бораи Дилбар Нусрат аз атрофиён њар навъ сухан мешунид. Мардон мегуфтанд, ки “андаке ба худаш
бино мондагӣ бошад њам, духтари дилљӯ буд, хонаи як
йигитро обод мекард, афсӯс, ки њайф шуд”. Ба занњои дења вай њељ маъќул набуд: “Як ваљаб-як ваљаб нохунњои
њаромаш катӣ чӣ хел хӯрок мехӯрад, чӣ хел кор мекунад?
Э, тавба… – гуфта гиребонашонро медоштанду ин хелњоро набинаму нашунавам гӯён паси гӯшашонро мекашиданд. Мабодо ки ба ин ханданду ягон нафар аз фарзанду
пайвандонашон ба ин кӯй афтад. – Кабудии болои чашмаша намегӯӣ?! Ба миљањош як ман – як ман ранг молида,
аљина барин шудаст-е!..” Нусрат ана, њамин љавонзанро
бояд ба хонааш оварад. Боз аз хусуси ахлоќаш њар хел
гап мезаданд. Гӯё дар хобгоњи фабрика зиндагӣ мекардасту дар он љо њар шаб зану мард якдигара баѓал гирифта мераќсидаанд. Нусрат ба ин гапњо чандон бовар надошт, вале аз Дилбар батамом дилаш љамъ набуд. Бинобар он, ба василаи як-ду тан дӯстони наздикаш аз њаёти
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Дилбар дарак кард. Гуфтанд, ки хотир љамъ дор, саратро
паст намекунад. “Ду фарзанди маро бо мењр ба воя расонад, ман – розӣ. Ин навбат барои њамин ду кӯдак хонадор мешавам”, мегуфт вай ба њама наздиконаш.
Он шаб Дилбар оростаю пероста њамроњи холааш
ба хонаи Нусрат омад. Нусрат пешакӣ бачањоро ба хонаи
алоњида фиристода, таъинот кард: “Хомӯш шинед. Ман
холањояшро сонӣ ба наздатон мебарам. Боодоб бошед”.
Ӯ хуб медонист, ки онњо на фаќат ба мулоќоти вай, балки
манзилу макон ва тарзи зиндагии ӯро диданӣ меоянд. Аслан, ин корро наздикони арӯсшаванда иљро мекунанд,
аммо Дилбар ќабл аз тӯй бо Нусрат вохӯрда, њамгап будан хосту бо њамин бањона макону манзили ӯро диданӣ
шуд. Ба эътирози падару модараш гӯш надод, гуфт, ки
пинњонӣ њамроњи холааш мераваду меояд.
Дар хонаи калон, ки вазифаи мењмонхонаро низ иҷро мекард, се тан сари дастархон нишастанд. Дилбар мӯзаи пошнабаландашро аз лой пок карду аз пояш накашида, ба болои кӯрпача баромада нишаст. Аз ин кори вай
Нусрат боѓоят малул шуд: “Гапи мардум рост будаст, ин
бадбахтак расму русуми моро пушти по задагӣ барин…
Кӣ ба хона кафшу мӯза катӣ медарояд?!” – аз дил гузаронд вай.
Сӯњбати онњо сараввал њељ ќӯр нагирифт. Холаи
Дилбар њарчанд кӯшиш дошт, вале сухан ба њам намепечид.
Аз чӣ бошад, ки дар пеши назари Нусрат фаќат бо
мардон оѓӯш гирифта раќсидани Дилбар љилвагар буд.
“Аз њур барин зан људо мондам, акнун рӯзам ба њамин
афтод…” – мегуфт вай дар дил Дилбарро бо њамсари
марњумаш муќоиса карда. Баъд вай бо зӯри ирода ин хаёлњои маѓшушро аз сари худ дур карду ба мењмон нигариста, аз рӯи илтифот табассум намуд.
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Дилбар њанӯз њам ашёву асбоби хонаро санљида менигарист.
– Э, ба рӯи якдигар нигоњ карда нашинед, гап занед,
– холаи Дилбар яхи сарди хомӯширо шикаста, онњоро ба
гап мегирифт. – Шумоён њабдањсола не-ку!
– Даррав чӣ гӯем, охир? – гуфт Дилбар бо шарму
адои зебое. – Бесухан њам одам якдигар катӣ гуфтугӯ мекунад мегӯянд.
“Ба њар њол, шарми зан намурдаст. Ё худашро њамин хел шармин мегирад, кӣ медонад? Аслан, хеле бадгумон шудаам, хуб не. Надида, надониста дар њаќи як кас…
Аз куљо ин ќадар бадгумонӣ дар дилам хона кардаст,
њайронам”.
Нусрат бо ҳамин андешањои дарњам-барњам ба мењмонњо чой рехта медод, ба пурсиши онњо љавоб мегуфт
ва гоње якбора барои пинњон доштани андешањояш ё
узри бадгумониаш, ба рӯи онњо нигариста, табассум мекард. Сонӣ аз табассумњои бемаънии худ кароњат карду
якбора авзояш љиддӣ гашт.
– Аз ин мурабботон бӯи тарбуз меояд… бӯи гул њам,
– мурабборо чашида, тањсин кард холаи Дилбар. – Чунон
бамазза…
– Кӣ пухта бошад? – пиёлаи мурабборо ба тањи бинӣ оварда бӯй кашиду шумхандае намуд Дилбар.
– Ангура хуру боѓаша напурс мегӯянд боѓбонњо.
– Њозир боѓаша пурсиданӣ омаданд-дия, – холаи
Дилбар ба канда шудани риштаи сӯњбат имкон намедод.
– Гуфтанд-а, духтарон мудом дар гирди ин кас парвона, – гуфт Дилбар чашмони сиёњашро бо итоб гурезонда.
Нусрат саросема ба эзоњ шурӯъ кард:
– Дар ваќти њаёт будани марњума… янгаатон њамроњ
мепухтем. Имсол барои бачањо худам пухтам, – вай аз хи358
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љолат то нӯги гӯшњояш сурх шуд.
– Хайрият… Дар дењаи мо њам як марди бо дасту по
пайдо шудаст, – гуфт Дилбар бо шавќ ба рӯи Нусрат
нигариста.
Овози вай монанди садои булӯр ё тори сахт кашидагии рубоб љарангос мезад. “Овози занњои дења аз шамолхурӣ аксаран хиррӣ, гирифтагӣ, њатто духтарони љавон ин хел овоз надоранд…” – ба дил тааљљуб мекард
Нусрат.
Бо њамин гӯё њисси бегонагӣ андаке аз миён бардошта шуд. Нусрат аз бобати рӯзѓордориаш њикоя кард.
Сонӣ сухан ба сари он кӯчид, ки кадом навъи анорро чӣ
гуна дар реги хушк монда, то бањори дигар расондан
мумкин аст ва њоказо. Аљаб не, суханони вай ба ин занњо
њељ даркорӣ надоштанд, вале њар ду њам чунон вонамуд
мекарданд, ки ин њама таљрибаи рӯзѓордории вай ба онњо ҳазор зарур аст. Нусрат марди зиндагӣ буд ва монанди
њамаи ин ќабил одамон соддагӣ њам дошт. Њамин буд, ки
аз гап гап баромаду вай ин њунарњои худро ба мењмонҳо
нишон додан хост. Дилбару холааш њамроњи вай анбори
меваю сабзавот, анборчаи махсуси ѓалладона ва дигар
лавозимоти зиндагии ӯро аз назар гузаронданд ва ба тартиби кори вай тањсин хонданд.
Нусрат обхӯраки барои молњояш сохтагиашро ба
њар касе, ки ба њавлиаш медаромад, нишон медод. Ба ин
ду зан њам онро нишон надода истодан наметавонист.
Вай дар таќлиди обхуракњои молхонаи кадом як совхози
пешќадам барои њар як мол дар охури он обхурак монда
буд. Мол фукашро ба он мондан њамоно лапари он паст
гашта, роњи об кушода мегашт ва аз чобаи калони дар
девор будагӣ то сер шуда аз обхӯрак сар бардоштани мол
об меомад.
– Ман ба пеши говатон намеравам, метарсам, – гуфт
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Дилбар ва бо њамин шасти Нусратро андаке гардонду њуши ӯро ба худ овард.
– Ња, хуб, шумо наздик наравед, – оњиста сар ба зер
афканд Нусрат. Сонӣ шердилтар гашту гуфт: – Оњистаоњиста ёд мегиред.
– Не, ман аз гов метарсам. Говатон ба худатон насиб кунад, ман пешаш намеравам, – гуфт тез-тез Дилбар.
– Баъди ягон сол духтаратон мељӯшидагист?
– Дар дењаи худамон калон шудед-ку, ин ќадар аз
осмони њафтум гап мезанед?! – оќибат киноя кард вай.
Дилбар номаълум лаб бурма кард, яъне бо њамин
соддагӣ кинояро бин мегуфт. Холаи Дилбар маънидорона ба Нусрат нигариста, чашм хобонд, яъне эътибор
накун, бењуда гап мезанад мегуфт.
– Ман зиндагии шањр ба одат кардаам, айб намекунед, – гуфт Дилбар сарашро узромез ба як тараф хам карда. Овози вай њоло мањину дилнавоз буд.
“Овозаш дар як дам бирешим барин гашт-е! Гумон
мекунӣ љону дилата молиш дода мегузарад. Ин њам њунар
аст, аз дасти њар зан намеояд. Дуруст мегуфтаанд, ки
зани беноз – оши бепиёз…” – ба мењмонон гӯсфандонашро нишон дода, гап мезаду аз дил мегузаронд Нусрат.
Дилбар мӯи љингилаи баррањоро молида, хеле ваќт
бо онњо андармон гашт. Нусрат ба раѓбати вай бо шавќ
нигарад њам, холааш дилтанг буд, беором пой кӯфта
“бас, рафтем” мегуфт.
Онњо боз ба хона даромаданд. Дилбар ин бор ба
пӯстаки дар тањи дар партофтагӣ зењн монда нигаристу
пурсид:
– Шумо, мисле ки, пӯстро ош дода метавонед? А?
Нусрат бо тааљљуб ба рӯи љавонзан нигарист. Балки
ин савол аз бом тароша афтодагӣ барин ногањонӣ буд,
сараввал гумон кард, ки ба вай дахл надорад. Сонӣ, нигаро360
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ни љавоб ба рӯи вай мулоњиза кардани Дилбарро дида, аввал китф дарњам кашиду сипас канда-канда берабт гуфт:
– Занњо… пӯст ош дода… пӯстак медӯзанд-ку… –
вай сабаби чунин бевуќуфии љавонзанро фањмидан хосту
бо навбат ба чашми онњо нигарист. Гумонаш дар тањи ин
сухан маънии дигаре њасту фањми ӯ намерасад. – Њамаи
занњои дењаи мо пӯст ош медињанд.
– Ња, воќеан, аз ёдам баромадаст. Пӯстин њам медӯзанд? А?
– Баъзан… Барои мӯйсафедон медӯзанд. Дар љои мо
њељ кас пӯстин намепӯшад.
– Рангаш њамин хел, пӯстак барин сафед? – ба тавзењи ӯ беэътибор боз пурсид Дилбар.
– Не, барои пӯстин пӯстро ранг медињанд. Пӯсти анор
катӣ… Ё як хел алаф њаст, сиреч мегӯянд, решаи њамон
катӣ ранг мекунанд. Дорчинранг мешавад.
Дилбар ба сухан дањан љуфт кард, сонӣ шармида
ишваомез хандид, рӯяшро тофту баъд ба чандин печутоб
гуфт:
– Ба ман њам пӯстин карда медињед, охир?
Вай инро гуфту худ ба худ гӯё хиљолат кашида рӯяшро бо кафи дастонаш пӯшид ва ба Нусрату холааш
лањзае пушт гардонда хомӯш истод. “Њама кораш хушрӯ,
ба худаш зебанда. Тарбияи шањр дигар хел аст”, – аз дил
гузаронд Нусрат.
– Пӯстин хоњед, пӯстин мекунем. Лекин дар дењаи
мо занњо њаргиз пӯстин намепӯшанд-ку! – Нусрат мисли
пирони хунукхӯр ба пӯстин печидани Дилбарро лањзае
пеши чашм оварду хандид.
– Ман пӯшам, расм мешавад-дия.
– Мардуми мо ба њар чиз таќлид намекунанд, анъана, расму одатамон сахт аст. Шумо њам ночор сар мефуроред.
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– Баръакс, ман аз ќафои худам дигарњоро мебарам!
– гуфт вай ќатъӣ.
Нусрат ва холаи Дилбар сар бардошта ба рӯи якдигарӣ нигариста натавониста сукут доштанд.
“Њавлиаш аз чароѓи электр чароѓон, молхонаю алафхонааш, њатто боѓаш њам чароѓ дорад, айнан, њавлии шањрињо барин, – ин лањза аз дил мегузаронад Дилбар. –
Кошкӣ, њамин њавлӣ дар шањр мебуд. Холаам бењуда намегуфтааст: “Агар духтарам мебуд, ба Нусрат дудаста
бароварда медодам. Духтарони ин замон синнаш калон
гӯён ноз мекунанд, бачааш њаст гӯён назарашон намегирад, додоњошон маљбур карда наметавонанд”. Хайр, чӣ
чора, хоњам-нахоњам, рӯзѓор сохтанам даркор. Ба гуфти
очаам то кай овора мегардам? Дар шањр дугонањоям мегуфтагистанд: “Мур, охир зотатба кашидӣ, боз ба ќишлоќӣ расидӣ! Туро одам кунем гӯён бењуда њамин ќадар зӯр
задем…”
Ин дам аз дили Нусрат мегузашт: “Ку, бинам, ин
танноз ба Алӯлаку Булӯлак маъќул мешавад ё не? Агар
бачањоро бо мењр ба синааш зер кунад, ман – ѓуломи њалќабаргӯш, њар чӣ хоњад, иљро мекунам…”
– Њоло ман ба шумо Алӯлаку Булӯлакамро нишон
надодаам.
Вай бархосту дари хонаи бачањоро кушода, онњоро
ба назди мењмонон даъват кард.
– Ку, биеёд, бачањоям, холањош бинанд.
Бачањо шармида берун омаданд. Писарак њаросида,
худро ба ќафои хоњари калониаш, ки ба тахмин дањсола
буд, мекашид.
Баъди ишораи холааш Дилбар бархосту бачањоро
як-як оѓӯш гирифта бӯсид, вале бӯсањояш бардурӯѓ буд,
сару рӯяшонро бо навозиш сила кард, ким-чӣ суханони
дилнавоз гуфт, аз киссааш конфетњо бароварда дод ва дар
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охир аз рухсорањошон пучида монд.
– Номњошон ѓалатӣ будаст, – изњори тааљљуб кард
холаи Дилбар. – Алояку Балояк…
– Наход? – њайрон шуд Дилбар њам. – Алӯлаку Булӯлак номашон?
– Не… Номашон Фаришта ва Фаридун аст. Давлати
ман, сарвати ман ана, њамин ду кӯдак аст.
Дилбар боз ба бачањо даровехту аз хусуси машѓулияти онњо гап пурсид. Чашми холааш чун чашми вай афтод, оњиста ба тањсин сар љунбонд.
– Дилбар… Биё, зуд маслињатро кунеду сонӣ равем.
Ман њардуро шинос кардам, барои ин куртаи шоњӣ… –
гуфт вай ба дањлез баромада.
Нусрат матлабро нафањмиду ба Дилбар нигарист.
– Хуб, мебинем, – гуфт Дилбар бо як навъ оњанги истиѓно охири суханро шиддатнок карда. Баъд чашмони
калон калонашро бо ноз гардонд. – Њоли шартњои ман
зиед… Мабодо якбора шунида тарсед, сонӣ чӣ кор меку
нем?!
Нусрат саргаранг, балки саволомез ба рӯи Дилбар
нигарист. Нигоњи ӯ мегуфт: “Аз ман боз чӣ мехоњед?”
– Бед, дароем, – Дилбар оњиста дасти Нусратро гирифт. Нусрат аз изтироб ба ќафо нигарист. Холаи Дилбар њамроњи бачањо ба њавлӣ баромада буд. Фаќат баъд
аз ин вай дар дасташ дасти хурду мањини занро эњсос
кард. Гӯё вай даст не, балки чӯљаяки нав аз тухм берун
омадаро гирифта бошад, онро бо эњтиёт медошт. “Синнаш ба бисту њафт расида бошад њам, дастонаш бе ољинг,
сахтакак… Аљоиб…” – аз дил гузаронд Нусрат. Аз шиддати њаяљон дар ин як даќиќа дили ӯ чунон метапид, ки
садои онро равшан мешунид. Сонӣ якбора ӯро њолате
рӯй дод, ки гӯё ба зани каси дигар даст дароз карда
бошад, хиљил гашт, аз сустиродагии худ ба ќањр омад.
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– Шарти ман бисёр аст, љони ширин… Мегӯянд-ку,
кори осон лаззат надорад! – гуфт Дилбар бо истиѓно тоб
хӯрда.
Њоло вай дар рӯ ба рӯи Нусрат чунон наздик рост
меистод, ки торњои перешони турраи пешониаш ба рӯи
љавонмарди мерасид. Вале бо ин наздикӣ овози вай ба
гӯши Нусрат гӯё аз дур мерасид.
– Њаёти ман, буду нобуди ман ба шумо насиб карда
будаст, Дилбар… Боз чӣ мехоњед?! – гуфт вай хотирпарешон ба рӯи зан табассум карда. Ӯ гумон дошт, ки Дилбар
њам монанди дигар занњо фалон ќадар курта кун, тӯи бошукӯњ гузарон мегӯянд.
– Ман на ба кори сањро мебароям, на ба кори ферма! Ба ман аз идораи колхоз ё љамоа ягон кор меёбед. Китобхонаи мактаб бошад њам, мешавад.
Ин пешнињодро њаргиз нигарон набуд, бинобар он,
Нусрат якбора ошуфта ва парешон шуд.
– Мебинем, – гуфт баъди хеле хомӯшӣ паси сарашро
хорида. – Агар љои холӣ бошад…
– Сонӣ… шарти асосӣ: ману шумо њоло љавонем. –
А-а… боз умеди фарзанд доштагистед? А?.. Рост не?.. –
Дилбар аз ин суханони гуфтааш хиљолат кашида, лаблабу барин сурх шудани Нусратро дида, худро шармзада
вонамуд карду сарашро поён афканд.
Ба миён сукунати гароне афтод. Сонӣ Дилбар сарашро боло набардошта тез-тез гуфт:
– Холаам фарзанд надоранд. Бечора ба садои кӯдак
зоранд… Агар писаратонро ба он кас дињем… Агар розӣ
бошед?.. Холаи худам, аз ман зиёдтар мењрубонӣ мекунанд… – Дилбар ягон бор чашмашро бардошта ба рӯи
Нусрат нанигарист, вагарна авзои Нусратро дида, суханашро ќатъ мекард.
– Ман шуморо одам гуфтаам… – Нусрат инро гуфту
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дарро кушода бо шаст ба берун баромад.
Дилбар аз ќафои ӯ нигариста њайрон монд.
– И-и, ин касро бинанд… Тањи гапа нафањмида… –
ба берун ба назди холааш баромада, изњори њайрат мекард Дилбар.
– Рафтем… Вай љавобата дод, – гуфт холаи Дилбар
ба роњ афтода. – Дигар башараашро набинам гӯён бирафт. Фарзандонаш – љону дилаш. Инњоро ту пушти по
зада, чӣ хел ба вай зан мешавӣ?! Худо агар одама занад,
аз дили одам мењру шафоатро мебардоштаст, – роњ мерафту беором ѓут-ѓут мекард ӯ.
Соли 1982.
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МУЛОҚОТ
Меҳрӣ ба мулоқоти Хушвақт мерафт, вале аз ин азми худ норозӣ, дили пургумон, хоҳам-нохоҳам қадам
мезад. Хотираш аз он ваҷҳ парешон буд, ки мабодо
мисли порина боз фирефта гардад. Вай савганди худро ёд
меоварду бештар хиҷил мешуд. “Чаро рад накардам, ҳайронам. Ин Хушвақт маро афсун кардагӣ барин...” –
мегуфт вай ба худ аз кардаю нокарда хавотир.
Соли гузашта буд, вай дар умраш бори нахуст ба
мулоқоти ҷавоне рафту аз карда пушаймон гашт, дилмонда шуд ва қасам хӯрд, ки дую дубора ин бебасариро
ҳавас намекунад. Мулоқоти ронандаи “Волга”-и директори фабрикаашон Хуршед дар дили ӯ ба ҷуз кароҳат
таъсироти дигаре наниҳод. Аммо имрӯз Меҳрӣ ба рағми
савганди худ, хилофи дастури падару модар, ки “касе, ки
хоҳони ту аст, бигзор, ба мо муроҷиат кунад” мегуфтанд,
ба мулоқот ризоият дод. “То ин вақт ба ҳар як ҷавони
“гапдор”, ба худи ҳамин Хушвақт ҳам борҳо “дар cap
ҳаваси муҳол дорӣ” гӯён ба раҳам мерафтам-ку, – аз
пайраҳаи камодам қадам мезаду ба худ меандешид Меҳрӣ. – Чӣ кунам, дигар илоҷам набуд. Агар ин бор ҳам нописандӣ кунам, Хушвақт меранҷид... Кӣ медонад, балки
духтарон бо ҳамин усул, “наранҷонам” гӯён, бадном шуданашонро нафаҳмида мемонанд. Не, Хушвақт аз он хел
ҷавонони ҳарзахаёл не, ба духтарон шилқинию беадабӣ
намекунад. Баръакс, шармин, аз сӯҳбати духтарон мегурезад. Сонӣ, вай ҳамту, аз рӯи ҳавас вохӯрданӣ нест, чӣ
сухани заруре дорад... Як сол боз дилкашол аст, аммо
рӯй кафонда дурусттар гап зада наметавонад. Ду ҳафта
боз раҳама мепояд, “як дам истед, гап дорам” гӯён ҳамроҳам рафтан мехоҳад, аммо дар роҳ шиносҳо бисёранд,
бинобар он, ягон баҳона ёфта, аз қасдаш мегардонам.
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Хуршеди шатрама ҳам худашро ошиқи сӯхта кабоб
гаштагӣ барин мегирифт, соли дароз аз қафоям кашола
буд, аммо ба мафтунии вай ҳеҷ бовар надоштам. Ҳамту,
як бор фаҳмам гӯён ба мулоқот рафтам... Гумонаш ман
ҳам аз духтарони кӯчагард бошам, яку якбора дасташро
ба китфам партофту оғӯш гирифтан хост, аммо як
тарсакӣ хӯрду ба худ омад...
Ҳоло Меҳрӣ ғайриихтиёр ҳамон китфашро, ки дасти Хуршед расида буд, бо кароҳат афшонд. Сипас,
номаълум ба худ ларзиду ба раҳаш шитобид. Мулоқоташ
бо Хуршед монанди як ҷароҳати носур ҳар боре, ки ба ёд
оварад, табъи ӯро нохуш мекард.
Вай дар гулгашти бекас Хушвақти дарозро ба роҳ
нигарон диду ғайриихтиёр қадамашро суст кард, балки
худ бехабар аз роҳ истод. Ба атроф нигарист – ҳеҷ кас
набуд. Як банди гесӯяшро, ки ба пеш афтода буд, даст
заду лаҳзае хаёл кард. Дилаш сахт-сахт метапид. “Аҷоиб,
ҳангоми ба мулоқоти Хуршед омаданам дилам тахт,
бепарво будам-ку... Аз ростӣ, ин Хушвақти хаппак ба дилам алав андохтагӣ барин. Агар ин ҳам ба умеди бӯсу
канор маро ба ин ҷо ҷеғ зада бошад, чӣ мекунам?..” Меҳрӣ дасти арақноки Хуршедро ба ёд оварду гӯё олудагиеро пок мекарда бошад, боз даст ба китфаш бурд. “Не,
Хушвақт вай барин не. Худо накунад, агар ин ҳам вай
барин бошад, чӣ гӯям?.. Э, гуфтан катӣ чӣ суд? Ба як бор
заҳри дилро мерезӣ, лекин... умеди мурдаатро чӣ
мекунӣ?! Духтарон мегӯянд, ки дар сари ҳамаи ҷавонон
ҳамин як савдо – бӯсам, оғӯш кунам. То ба доми худ
гирифтан аз шеъру шоирию фалсафаи ҳастӣ сухан
мекунанд... Наход, ки Хушвақт ҳам аз ҳамон тоифа
бошад?! Агар ин ҳам аз ҳамон хелҳо бошад, умедамро
меканам, тамом. Агар Афлотун бошад дам, дигар ба
сухани ҷавоне гӯш намекунам!.. Эҳ, Хушвақт, коре карда
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умеди маро барбод надиҳӣ, шуд. Охирин умедам. Бори
дигар барои ман мулоқот нест. Ҳамааш ба ту вобаста
аст...”
Хушвақт ӯро диду ба истиқболаш омад. Меҳрӣ аз
пиёдагард бист қадам дуртар маҷнунбеди кокулафшонро
диду дар сояи он мунтазир истод – ҳар чи бошад ҳам аз
назари одамон панаҳтар аст.
Изтироби дили Хушвақт ҳам зоҳиран кам набуд.
– Ин гул... барои шумо... – ҷавон гулдастаи аз гулҳои рангоранг бастагиро ба ӯ дароз кард. Нафасаш дар
гулӯ печида, овозаш меларзиду суханаш берабт меомад.
– Ташаккур, лозим набуд, – гуфт Меҳрӣ лоқайд табассум карда. Вай як-ду сухани ҳазломез гуфтан мехост, вале
забон газиду ба худ гуфт: “Ҷиддӣ бояд буд”.
Оҳанги сухани вай сард ва бетарафона буд. Тарбузи
ҷавон гӯё ба якборагӣ аз бағалаш афтод – вай маъюс ва
пакар шуд. Онҳо хомӯш монданд.
– Чӣ гуфтан мехостед, гӯед, гӯшам ба шумо, – Меҳрӣ инро гуфта бо нимтабассум ба чашми ҷавон нигарист.
– Хайрият, омадед, Меҳрӣ... Кӯки чашмонам канда
шуд!.. – Баъд ҷавон якбора гӯё ҷон гирифт. Аз хурсандӣ
лабони вай боз гашта қариб ба гӯшаш мерасид. – Намеоед гӯён, хавотир будам... Хайрият. Фолам нек омад...
Акнун дилам пур...
– Ман ба вохӯрӣ омадагем не, – аз эҳтиёт пешгирӣ
кард Меҳрӣ. – Ҳамту, узр гуфта гузаштаниам. – Вай бо як
навъ адои дилбарона, ки ба ҳазлона будани суханони
гуфтааш далолат мекард, чашмонашро ба ноз гардонд.
Нигоҳи гоҳе шӯху гоҳи дигар мушавваши духтар ба
атроф буд, вай бо дили ларзон ба ҳар як соя менигарист,
ба ҳар як садою шарфа гӯш ба қимор буд. Меҳрӣ намехост, ки ӯро дар ин ҷо бо ҷавоне танҳо ба танҳо бинанду
сонӣ дар байни шиносҳо “бо йигитҳо мегардад” гӯён ово368
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за кунанд.
– Зудтар гӯед, вақти ман танг... Чи мегӯед, гӯед охир!
– Дар сари кор гӯям ҳам, мешуд, лекин... дар дилам
армон намонад гуфтам... Як бор вохӯрем...
– Агар духтар ҳар як талабгор катӣ мулоқот кунад,
дасту ба даст карда гардад, хуб аст? Ҳамин хел духтара
худатон зан мекунед? Не-е! – Меҳрӣ cap ҷунбонду ба завқ
хандид. – Аммо дилакатон мехоҳад, ки духтари мардум
катӣ дасти ба даст дар кӯчаҳо гардед! Не-е?.. Ё ба шумо
ҳамон... духтарони кӯчагард маъқул аст?
– Не, Меҳрӣ, онҳо ба раҳи худ...
– Ба фикрам, ягон ҷавони бамаънӣ, ин хел духтарро
хуш намекунад. Агар хуш кунаду ошиқи шайдо шавад
ҳам, дер ё зуд дилаш мемонад, ҳамту не?
– Мо онҳоро “бешарму беадаб” мегӯем, онҳо моро
“феодали қафомонда” мегӯянд. Аз ростӣ, баъзе ба ману
шумо баринҳо тамасхуромез менигаранд. – Гуфт Хушвақт аз он ки мавзӯи гуфтугӯ ёфт шуд, ба дил шодӣ карда.
– Гумонашон мо қафомонда-дия, – заҳрханд кард
Меҳрӣ. – Онҳо равшанфикр, пешқадам...
– Дидед, Меҳрӣ, сухани ману шумо аз як ҷо мебарояд, – ба шавқ омада, каф ба каф судани Хушвақт
Меҳриро ҳушёр кард.
“Кӣ медонад, балки худашро сӯфӣ тарошида, ин
ҳам маро боваридан мехоҳад. Овора нашав, бача, маро
фирефта наметавонӣ”, – аз дил гузаронд Меҳрӣ.
– Рафтем. Як бор, фақат як бор дар ҳаёт, илтимос...
Не, нагӯед, Меҳриҷон... Ба тал бароем... Шаҳрамонро
дар ғуруби офтоб аз баландӣ нигарем... Яъне, ба офтоби
ғуруб а-а... савганд хӯрем... Савганди садоқат...
– Ҳиъ. Аҷоиб!.. Ғуруби офтоб, тӯлӯяш ҳам зебо будагист-а? Осмони ситораборашро намегӯед! Рафтем, зудтар!..
Зери лаб писханд кардани Меҳриро Хушвақт фаҳмид,
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вале якбора маъюс гашта, ҳатто андаке рангаш кандани
ӯро дида, ҳайрон шуд.
– Ман аз дили соф... сидқан...
– Ташаккур. Ман ҳолӣ на ба офтоб савганд хӯрданиву на ба маҳтоб... – Меҳрӣ ба мазохи ӯ оҳиста хандид,
вале хандаи ӯ дарднок буд.
– Маро беҳуда азоб надиҳед, – ҷавон бо чашмони
кашида, теғ кашида ба Меҳрӣ нигарист. – Шумо беҳуда
ба ман бовар надоред. – Сонӣ, баъди тӯй ин хел вохӯрӣ
намешавад.
Хушвақт тааҷҷуби духтар ва китф дарҳам кашида,
хандидани ӯро дида, дилаш андаке таскин ёфту дубора
дар хоҳиши худ исрор намуд:
– Ман... ҷиддан як бор, фақат як бор бо шумо вохӯрдан хостам... Ин ҳам бахт аст, як хотира аст... Сонӣ ба ёд
оварда мегардем, Меҳриҷон.
– Ғaлaтӣ, – боз китф дарҳам кашид Меҳрӣ. – Ману
шумо ваъдаи талбароӣ надоштем... Ё ягон бор чунин қавлу қасам кардам?..
Меҳрӣ ҳоло гумон дошт, ки Хушвақт аз дигар ҷавонон пухтатар амал дорад, қасди бадашро моҳирона
пинҳон медорад. “Ҳа, тал ҷои хилвату бекас аст... Хобата
рафта ба оби дарёи калон гӯй, номард... Аз одами хаппак
тарс, гуфтанашон бегап набудаст...”
Хушвақт шубҳа ва нобоварии Меҳриро медонист.
Дарвоқеъ, авзоъи духтар ҳоло ба фиребхӯрда монандӣ
дошт.
– Хуб, бед, ҳу, ана, дар он харак мешинем. Дар панаҳи кокулони маҷнунбед!.. – Ба сӯи харак ишора кард
Хушвақт.
– Романтика!.. Ҳамаи орзуятон ҳамин аст? – писханд
кард духтар. Сипас, ба оҳанги ҷиддӣ гуфт: – Барои шумо
ифтихор аст, ҷавони нағз, аммо ба номи духтари бечора
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доғ мезанад. Одати халқи мо ҳамин аст.
– Э-э, урфу одати кӯҳна, – даст афшонд Хушвақт.
– Ҳар чизе, ки урф аст, бешак кӯҳна аст, аз имтиҳони замонҳо гузашта аст. Халқ одати зарарнокро нигаҳ
намедорад.
– Охир, ҳамту нишастан айб набудагист? – аз гӯлуи
Хушвақт гӯё ба ҷои овоз фиғоне берун баромад.
– Барои духтар айб аст. Ман агар мард мебудам, духтари бо ҷавонон дар харакҳои боғ нишастагиро ҳаргиз
ба занӣ намегирифтам. – Меҳрӣ инро гуфту қиқиррос
зада фиристод. Сонӣ гуфт: – Илтимос, маро ташвиқ, накунед, суханатонро дар ҳамин ҷо гуфтан гиред.
Ҳар ду чашм ба замин дӯхта дуру дароз хомӯш монданд. Меҳрӣ бо нӯги кафшаш ба замини нам хат мекашид.
– Ман ният доштам дасти шуморо гирифта ба тал
барояму ҳар ду дар гувоҳии офтоби ғуруб аҳду паймон
кунем, ба вафодорӣ савганд хӯрем... Сонӣ офтобро гусел
карда баргардем. Шумо ба кас бовар намекунед, – гуфт
ҷавон маъюс, чашм аз таҳи пояш набардошта.
– Ба ман нигаред... – гуфт ногаҳон Меҳрӣ ба чашми
ҷавон нигариста. – Савганд ба офтоби ғуруб... Ин чӣ
маънӣ дорад?.. А?.. Охир ин... аз “Қуръон”-ку... “Гувоҳии
ғуруби тирафом, гувоҳии шаб ва ҳар шайъе, ки он зинда
медорад...” дар сурае буд... Шумо...
– Э, не-е, шумо ҳам... расо кони шубҳа будаед-ку!..
Ман калимаи шаҳодатро намедонаму... – ҷавон чунон
малул гашт, ки ба вай ҳатто раҳми Меҳрӣ омад.
Ҷавон пурсид: – Тарҷумаи Қуръонро доред?
– Ба тал рафтан шарт не, – изтироби ҳоли ӯро дида,
шӯхӣ cap кард Меҳрӣ. – Фардо шумо ҳам аз тирезаи хонаатон нигаред, ман ҳам аз қабати чорум офтоби ғурубро
нағз мебинам. Ё худ... аз ҳама хубаш – ба боми ана, он
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иморати дувоздаҳқабата бароед! – Меҳрӣ қаҳ-қаҳ заду
майнаҳои дар шохи чинор нишаста якбора париданд. Ду
мусичаи дар гирди онҳо гаштагӣ ҳам, ба ҳаво боло шуданд.
– Дарвоқеъ, дуруст мегӯед, чаро аз аввал ба хотирам
нарасид? – Пешниҳоди ҳазлонаи духтар ба Хушвақт писанд афтод. – Як ҷӯраам ҳамроҳи арӯсаш баромаданашро мегуфт.
Меҳрӣ аз таҳи дил завқида хандид.
– Ман ҳамроҳатон мебароям нагуфтаам-ку!
– Ҳамроҳам мебароед!.. Суханамро... дар ҳамон ҷо
мегӯям...
– Ман ҳазл кардам, Хушвақт.
Содагии ҷавон ҳоло дар дили ӯ ҳисси шавқат барангехта буд.
– Меҳрӣ... Ман барои маслиҳати ҷиддӣ шуморо даъват кардам... – гуфт ҷавон озурдахотир ба рӯи духтар нанигариста.
Ҳар ду ҳам дар қайди андеша лаҳзае ба замин чашм
дӯхтанд.
Онҳо саргарми гуфтугузор ба назди иморати дувоздаҳошёна расиданд ва лаҳзае истода, ба боло нигаристанд. Иморати бузурги бетонӣ ҳам гӯё бо садҳо чашм ба
онҳо менигарист. Дар айвончаю тирезаҳои он ҳеҷ кас наменамуд. Дар се-чор айвонча гул парвариш кардаанд,
дар чор-панҷтоаш ҷомашӯӣ овехтаанд. “Агар дар ҳамаи
айвончаҳо гул парваранд, ин бино дар назарҳо чунин
мудҳишу сангин наменамуд”, – гуфт Меҳрӣ дар дил бо
соҳибони айвончаҳо хархаша карда.
– Одамон моро бинанд, девона мегӯянд, – гуфт Меҳрӣ.
– Не, ҳеҷ кас намебинад.
– Аз куҷо медонед? А?.. Кӣ катӣ баромада будед боз? –
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савол аз паи савол қатор мекард духтар.
– Бори аввал мебароям... Ҳурмати нон, бовар кунед... Э, кони шубҳа будаед. Ин хел бадгумон нашавед.
– Ягон духтари як бор чашмакӣ занед, аз оринҷатон
дошта метохтагиша ёбед! – гуфт духтар зуд димоғ тоб
дода.
Вай бо зарда ва итоби хоси духтарон аз Хушвақт рӯ
тофту ба ҷониби кӯчаи калон нигарист.
– Ҳамин замон офтоб ғуруб мекунад... – гуфт Хушвақт бо андӯҳ ва аз қафо ба вай наздиктар омад.
– Шумо бароед... Ман дар ҳамин ҷо меистам, – Меҳрӣ ҳамоно бо итоб ба ҷавон пушташро гардонда меистод.
– Илтимос... – ба зорӣ cap кард ҷавон.
– Ошиқи бепула – кораш зорӣ мегуфтанд, бекора илтимос чӣ даркор, – Меҳрӣ ҳоло ошкоро ҷавонро ба тоб
мегирифту тоқати ӯро санҷидан мехост.
– Э, аз ростӣ, чӣ гӯям... Ғазаби худо будед!.. Чӣ кунам, ки шуморо дӯст медорам. Маҷбурам як умр тоқат
кунам.
– Ҳиъ... Дар дил ҳавасҳо дорам, дасти норасо дорам!
Агар боз як бор ман катӣ вохӯред, тавба макунед!
– Меҳрӣ, офтоб меравад... Шумо маро ранҷонданӣ...
– Хуб, мебароему фақат ду дақиқа меистем. Дигар
маро гаранг намекунед, – бидиррос зада инро гуфту Меҳрӣ рӯй ба ҷониби Хушвақт овард.
– Хуб, ба чашм.
Онҳо ба сӯи бино рафтанд. Меҳрӣ зимнан атрофиёнро мушоҳида дошт.
– Агар дар он ҷо одамони бад бошанд, чӣ мекунем?
– Одамони бад ба он ҷо намебароянд.
– Аз куҷо медонед? А? Пинҳон накунед, дурӯғгӯ
душмани худо...
– Э, тавба!.. Охир, гуфтам-ку, ҷӯраҳоям баромадаанд...
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Онҳо пасопеш поғундаҳои ба тарзи симпеч чарх зада боло рафтагиро гузаштанду ҳарсосзанон ба боми иморати баландтарини шаҳр баромаданд.
Офтоб ғуруб карда буд, домани гулгуни осмон мисли сӯхтори азим шаҳрро ранги оташин мезад. Аз рухсораҳои гарми Меҳрӣ гӯё гулоб мечакид. Онҳо лаҳзае рӯ ба
шафақ рост истода, онро тамошо карданд.
– Чӣ манзараи зебое, – оҳиста изҳори мафтунӣ кард
Меҳрӣ.
– Рӯи шумо барин, – гуфт Хушвақт аз шафақ чашм
наканда, – софу покиза...
– Бас-бас... Хуб, ана офтобатон ҳам, гувоҳатон ҳам
рафт, – ба маънии “чӣ мегӯӣ?” Меҳрӣ ба чашми Хушвақт
нигарист.
Ҷавон оҳиста аз дасти духтар гирифт. Меҳрӣ ба худ
ларзиду сараввал хавотир ба атроф нигарист, сонӣ хост,
бо як такон дасташро халос кунад, вале қуввае номаълум
ба ин иродаи ӯ монеъ шуд. Миёни ангуштони сахти ҷавон дасти вай гӯё як cap гуле буд навшукуфта. Мехост ин
дасти сахт ҳар чӣ сахттар дасташро фишорад... Баъд вай
аз ин майли худ ваҳм кашид. “Вой, ман мурам, ин чӣ гап,
девона-певона шудам магар?! Духтарон бо ҳамин усул бераҳа мешудаанд-дия! Аввал дастатро медоранд, сонӣ...”
Вай зуд дасташро аз дасти Хушвақт раҳо кард. Баъд
маломатомез гуфт:
– Фиреб карда то ҳамин ҷо баровардед-е! Ман ҳам
гӯл...
– Ҳоло истед... – гуфт Хушвақт бо ангушти ишораташ саҳл ба лабони духтар расида. – Ман суханамро
гӯям... Не, аввал як бор фикр кунам...
Хушвақтро як ҳолати пурҳаяҷоне рӯй дод. Ӯ хомӯш
ба чашми духтар менигаристу нимтабассум дошт, аз дилаш чиҳо мегузашт, худаш медонисту бас.
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– Чашмаки ту – чашмаки ман карда меистем? – гуфт
Меҳрӣ.
– Магар нигоҳи инсон забон надорад? Ман аз чашми шумо рози дилатонро мехонам, – гуфт Хушвақт чашм
аз чашми маҳбубаш наканда.
– Алифбои чашми ман хоно будаст, лекин...
– Баръакс... Хати кӯҳнаи арабиамон барин хонданаш
мушкил, печ дар печ, ҳар кас хонда наметавонад. Фақат
ман...
– Аробаи холиро гирифта мегурезед! Хондани шумо
ҳам, хондани ман ҳам... баъди тӯю никоҳ маълум мешавад. Ин гапҳо – ҳама пеш аз тӯй нақора аст.
– Шумо... чӣ гӯям... ба одам бовар намекунед... –
гуфт Хушвақт.
– Надонам, – гуфту китф боло кашид духтар.
“Ҳамин китф кашида, “надонам” гуфтанаш хам зебо, бетақлид, махсуси худаш, ӯро дилҷӯтар мекунад. Баъзеҳо барин ба ҳунармандҳои телевизион тақлид надорад.
Эҳ, дар пояш нишаста, тамоми шаб то саҳар мижа таҳ накарда, ӯро тамошо кунам ҳам, сер намешавам. Бовар намекунам, ки ин фаришта ба ман моил бошад...” – аз дил
мегузаронд Хушвақт.
– Эй, офтоб!.. – ногаҳон ба сӯи шафақ даст дароз
карду фарёд зад вай. – Ту гувоҳи муҳаббати ман бош!..
Ту кафили саодати Меҳрии азиз шав... Моро ҳамеша аз
норостӣ, аз олоиш пок дор, офтоби ҳаётбахш!.. Мо ҳар
саҳар баробари ту аз бистари хоб бархоста, ба рӯи ҳамдигар, бa рӯи ту, ба рӯи ҳама мавҷудоти олам табассум
мекунем... Мисли ту бо рӯи кушод ва завқи беҳудуд механдем...
Меҳрӣ, ки дар аввал бо даҳани во тааҷҷуб мекарду
ба рӯи ҷавон менигарист, якбора баланд хандид. Баъд
ҳар ду дуру дароз хандиданд. Агар табъи одам, дили вай
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ба ханда ояд, бе ҳеҷ сабаб хандиданаш осон будаст.
– Чаро намепурсед? Балки ман пеш аз ин бо ягон
кас ҳамин хел мулоқот кардагистам? – гуфт ногаҳон Меҳрӣ густохона ба чашми Хушвақт нигариста. Вай аз ин савол ду мақсад дошт: аввало, дили ҷавонро фаҳмидан мехост, ки муҳаббати ӯ ҷиддӣ аст ё ҳамту, ҳавас; дигаре, гуноҳашро қаблан гуфта, таънаи минбаъдаро пешгирӣ
мекард.
– Медонам, Меҳрӣ, – гуфт Хушвақт чашмаш ба поён cap набардошта. – Ман аминам, ки ягон кори сари маро хам мекардагӣ рӯй надодаст.
– Аз китфам дошту як тарсакӣ хӯрд. Тамом.
Хушвақт ба чашми вай бо меҳр нигариста, cap ҷунбонду ба таҳсин чашм хобонд.
Аз зинапоя сари бачаяке намуд ва зуд поён шуд. Сонӣ садои ҳуштак баромад. Ғолибан, дар зинапоя чорпанҷ тан бачаҳо мепоиданд. Меҳрӣ беқарор шуд. Аз он
сӯ садои бачаҳо баланд шуд:
– Э-э!.. Лайлию Маҷнун!..
– Маҷнуни девона!..
Хушвақт ба сари зина рафт, вале ҳеҷ касро наёфт.
– Рафтем... Ман меравам... – гуфт Меҳрӣ, ки ин дам
аз хиҷолат ду рӯяш месӯхт.
– Ҳозир... Як дам... Охир ман мехостам...
– Гӯед, чӣ мехоҳед? – гуфт духтар дар рӯ ба рӯи вай
истода. Ин бор оҳанги гуфтори вай ситезаомез буд.
Хушвақт дақиқае фикр карду гуфт:
– Мехоҳам шумо ҳамеша, ана, ҳамин тавр дар рӯ ба
рӯям бошед... Барои ман аз ин бахти баландтар нест.
Шумо офтоби ман, монанди офтоб ҳамеша ба рӯям хандон бошед...
– Боз чӣ?.. Дигар гап надоред? Ҳамааш ҳамин?
– Боз чӣ гӯям?.. Охир... Ман шуморо дӯст медорам!
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Аз ин қимматтар, аз ин муҳимтар чӣ гӯям?
– Ҳар як булҳаваси дайду ҳозир гапашро аз ҳамин
cap мекунад, – овози вай изтироболуд меларзид.
Меҳрӣ ба сӯи зинапоя қадам монд.
– Аз қафои ман кашола нашавед!..
– Меҳрӣ, хоҳиш дорам, як дам истед... Гӯш кунед... –
Хушвақт саросема аз қафои вай омад.
Онҳо пасопеш аз зинапоя поён шуданд.
Дар роҳ Хушвақт бо изтироб аз дасти духтар гирифт, вале вай бо ғазаб таконе доду дасташро аз дасти
ҷавон халос карда, ба роҳаш давом кард.
– Меҳрӣ... Ман хабардор карданӣ будам, ки ... Хоҳед-нахоҳед, хостгор мефиристам...
– Чӣ-ӣ? – Меҳрӣ қадамашро суст карду ба рӯи Хушвақт нигарист.
Хушвақт ба духтар баробар шуду аз паҳлуи вай равон шуд.
– Фардо бегоҳӣ... падарам ҳамроҳи ду-се пайвандони дигар ба хостгорӣ мераванд... Падару модаратонро
огоҳ кунед гуфтанӣ будам.
– И-и, ин чӣ нағма?! Аз бом тароша афтодагӣ барин... – Чини миёни абрувони духтар кушода шуду чашмонаш беихтиёр хандиданд. – Кӣ ба шумо хостгор фиристон гуфт?
– Охир... Охир, худатон “дар ин хусус ба ман гап назанед, беҳуда, ман падару модар дорам” гуфта будед-ку?
– Хуб, чӣ шудаст?.. Ман хостгор фиристонед нагуфтаам...
Ҳоло вай барқасд худро ба гӯли заданаш маълум
буд. Дурахши чашмонаш, табассуми лабонаш рози даруни ӯро фош мекарданд.
Онҳо хеле роҳро хомӯш гузаштанд. Ба Меҳрӣ чунин
менамуд, ки дигар суханҳо ҳама зиёдатианд. Дарвоқеъ,
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барои вай сухани аз ҳама асосӣ гуфта шуд. Вай ин дам
агар сухане шунидан хоҳад, боз ҳамон суханро такрор
шунидан мехосту бас. Бинобар он, баъди хеле роҳро гузаштан пурсид:
– Кӣ меравад гуфтед?
– Хостгорӣ... Падарам, амакам, тағоиам...
– Мошини “Волга”-и сафед катӣ оянд-а!.. – Меҳрӣ
инро гуфту аз хиҷолат хандид ва зуд рӯяшро бо ду дасташ пӯшида ба қафо баргашта истод.
– Беҳуда хиҷолат мекашед, Меҳрӣ, – гуфт Хушвақт
бо табассум аз китфи вай дошта. – Орзу айб не!
– Ҳазл кардам, э гаранг, – вай дасти Хушвақтро
оҳиста аз китфаш гирифт.
Оҳанги маҳрамона ва навозишкори сухани ӯ ба як
бор дили ҷавонро ба туғьён овард. Умраш бино шуда,
вай ингуна сухани дилнавозро бори аввал мешунид. Сухани дар асл дурушту оддӣ ба ин тариқ рӯҳбахшу дилбардор садо доданашро ӯ акнун эҳсос мекард. Ва нахустин бор ин духтари зебою саркаш худро ба вай чунин
наздик мегирифт.
Соли 1982.
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ДАКАНГ
Дар тарафњои мо одатан, бачањои бебоку ѓайратмандро тањсин карда, хурўс мегўянд. Хурўси даканги њамсояи мо
Мунира-хола аз ин љињат комилан ба номаш мувофиќ буд.
Дар байни махлуќоти олам Даканг худро чї мепиндошт, ба мо пинњон буд, вале аз гашташ, аз савлату
ѓурураш тахмин задан мумкин буд, ки худро аз њеҷ љонзот кам намедонад. Вай пару боли сурху норанљї дошта,
нўги думаш ба сиёњї моил буд, бенињоят азимљусса буда,
пою панљањои ѓафсу тавоное дошт. Сари маѓрури вай бо
тољи оташинаш аксаран баланд буд ва чашмони сурху
шўхаш ба атроф аљаб зирак ва бебокона менигаристанд.
Парњои гардани вай монанди тиру камон ба чандин ранг
медурахшиданд. Думи бошукўњашро намегўед!
Хурўс аз њеҷ чиз ва њеҷ кас биме надошт. Њатто ба
муќобили мардони чўбу санг ба даст мусаллањ бебокона
рост мерафт. Боре вай бо тўдаи мурѓон аз зери тавора
рањ ёфта, ба полизи мо даромада бањузур ковоков мекард, ки хабар ёфтам. Ман њай-њайгўён аз дур кулўх ѓурронда ба тарафи вай тохтам. Гумонам, хурўс дар мулки
дигарон, боз дар сари гуноњ аз кас мењаросад. Вале Даканг сар бардошта, оњиста ќийѓос зада, мурѓонашро аз
хатар бохабар карду худаш болњояшро каме поён гирифта, љангљўёна рост ба ман рў ба рў омад. Ман дигар
ба пеш рафтан љуръат накарда, кулўх ѓуррондам. Даканг
ба сўйи ман тохт. Ман ќафогаштаравон ўро кулўхборон
мекардам, вале хурўси нобакор чунон моњирона чап медод, ки сангу кулўхи ман ба вай намерасид, расад њам,
мисле ки, вай дардро њис намекард. Мурѓон аз тавора
гузашта берун рафтанду баъд хурўс, њанўз њам бо ду боли
андаке овезон, норозиёна ќут-ќуткунон аз таъќиби ман
даргузашт ва якпањлў-якпањлў рањ гашта, аз пайи онњо
рафт. Даканг дар њавлии Мунира-хола комилан фармон379
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равої дошт. Агар ба кањ ем омехта ба пеши гов монанд,
аввал хурўс мурѓонро оварда сер мекарду баъд гови бечора ба таѓора наздик мегашт. То љиѓелдонашро сер
карда, аз сари охур дур рафтани онњо гов норозиёна пуфу
куф карда сар мељунбонду бас. Албатта, гов ба хурўс ба
осонї сар нафуровардааст. Харашон њанўз њам хурўс ба
охураш наздик ояд, ду гўшашро љафс карда, пушташро
гардонда, бо њамин гўё “набиё, вагарна ќўшлагат мезанам” мегўяд, вале Даканг аз тањдид метарсидагї бало
набошад-чї!.. Сагро намегўед! Саги Мунира-хола Зирак
чї хел саг аст, њама медонанд – аз як нигоњи вањмангезаш
дили кас шуввї карда мерезад. Ана, њамин саги калон тоби бо ин хурўс рў ба рў шудан надорад. Зирак аз њамаи
њайвоноти дигар бештар Дакангро хуш намекунад. Њатто љеѓи онро шунидан намехоњад. Нимишабњо агар хурўс
љеѓ занад, саг хобу хоболуд ѓишингос мезанад, њасратомез фиѓон бармекашад. Рўзњо агар дар сари роњаш хурўс
бошад, Зирак таќќї аз роњ бозистода, лањзае фикр мекунад, сонї аз бало њазар гўён, рањашро дигар месозад.
Даканг ба кўча баромада, бо бачањои хурдсол њам
бедодгарї дошт. Дар дасти бача пораи нонро дида, ќуќу-ќу гўён гирди вай чарх мезаду як илоље карда, нони
ўро аз дасташ мегирифт ва дуртар бурда, мурѓонро зиёфат мекард. Худаш намехўрд, гоње нўл зада, ба мурѓон
нонро реза карда медод. Баъд, то ки мурѓон бехавотир
нон хўранд, атрофро посбонї мекард. Аммо њаќќашро
гуфтан даркор аст – Даканг кўдаконро дўст медошт.
Агар ду бача даст ба гиребон шаванд, филфавр ќут-ќуткунон ба сари мољаро меомад ва кадоме дар ин муќобала
фаъолу зўрнамо тобад, ёлашро хезонда ба вай тањдид мекард, њатто љањида бо болаш мезад.
Овозаи зўрию далерии Даканг ба дуру наздик пањн
гашту аз њар тараф хурўсбозон омада, харидорї њам карданд, вале њамсояњо ба фурўхтани он монеъ шуданд. Як
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нафар хурўсбози гузаро нархи онро ба дусаду панљоњ сўм
баровард. Мунира-хола дигар худдорї карда натавониста мулоим гашт. Аммо ин бор њам, хайрияти кор, њамсояњо ѓун шуданду савдоро вайрон карданд. Хусусан, Саркор-амак сахт истоданд. Он кас Даканг катї расо љўраи
наздиканд. Доим аз киса ягон чиз бароварда вайро
зиёфат мекунанд.
– Сесад медињам гўяд њам, надињед! Раис мењмони аз
марказ омадагиро ба њамин кулбаи шумо барои чї
овард?! Аз айвони шумо мањ надидаст! Барои ана њамин
хурўс! Ду марди баобрўй-а! – Ман гўсфанд кушта љеѓ занам њам, намеоянд, – гуфтанд он кас ба Мунира-хола. Он
кас бесабаб номи раисро ба миён наоварданд. Баъди ин
сухан Мунира-хола агар њазор сўм дињанд њам, ба фурўхтани хурўс љуръат намекунанд-дия!
– Рост, рост, ин њам њусни дења-да, – ба гап њамроњ
шуд Љаббори шофёр. – Ман аз сафар меоям, њар бор аз
дур сафедорњои Љўи калонро бинам, дилам гум мезанад!
Дар њар вилоят мегардам, аљоибу ѓароиби бисёрро мебинам, лекин ин хел хурўс дигар нест. Дар њар љое хурўси
ба ин монандро бинам, валлоњ ки аз роњ истода, як дам
менигарамаш. Лекин онњо куљою ин!.. Ба њар њол, хурсанд мешавам. Даканг аз пеши назарам мегузарад. Дењаамонро дидагї барин мешавам. Рости гап-дия, агар дар
дења њамин Бобои Наљоти ришсафед набошад, сафедорњои Љўи калон ё ана, Даканг ва боз як-ду чизи дигар
набошад, дар ошамон намак набудагї барин... Рости
гап... Монед, зеб дода гардад! – хоњиш кард вай. – Пули
њамин катї бой намешавед, бе њамин пул камбаѓал њам
намегардед.
Дар њаќиќат, хурўси Мунира-хола тамошое дошт!
Сару гардани бошукўњашро рост дошта, ба тамоми љонзоти дунё бо виќор, балки тамасхуромез, ким-чї хел баробароњанг ва каљ-каљ нигаристани он, худро њамчун
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соњиби мутлаќи ин атроф њис карданаш њар касро ба
ваљҳ меовард. Овозашро намегўед! Софу љарангосї ва
баѓоят дароз. Пирони дења мегўянд, ки вай шабњои бўронии зимистон њам ваќтро хато намекунад. Аввал Даканг
љеѓ мезадасту сонї хурўсњои дигари дења ба вай њамовозї
мекардаанд. Боз мегуфтанд, ки ин хурўс њаргиз љеѓи
бемањал надорад.
Як пагоњї ман гувоњи воќеаи аљоиб будам ва ѓайриихтиёр ба њамлаи Даканг гирифтор гаштам. Офтоб як
ќади найза баланд гашта буд. Говамонро ба пода њамроњ
карда меомадам. Пешопеши ман њамшираи шафќат Њабиба-апа мерафт. Њабиба-апа ду моњ пештар тўй шуда,
ба гузари мо омада буд. Аз рўйи одат, њамчун арўси нав
њамеша сару либоси оњорї мепўшид. Ин пагоњї њам дар
танаш куртаи атлас, чунон ки очаам мегўяд, алав барин
дармегирифт. Ногоњ Дакангро дидам, ки ќут-ќуткунон
ба сўйи Њабиба-апа метозад. Њабиба-апа хурўсро дида
тарсид! “Э, вой!.. Киш-киш, э, исќот!” гўён худро аз як
тарафи роњ ба тарафи дигараш мезад, вале Даканги шум
аз вай људо намегашт. Ман дар як миљља задан дар байни
Њабиба-апаю хурўс ќарор гирифтам. Ба миён даромадани ман ба Даканг нафорид магар, шикоятомез, баландбаланд ќут-ќуткунон ду-се ќадам ќафо гашту баъд ёлашро як ваљаб хезонда, ба рўям чунон љањид, ки агар чап намедодам, рост чашмамро меканд.
– Рўхунук чанд рўз аст, ки рањи маро мепояд, – гуфт
Њабиба-апа шикоятомез ба занњои ҷамъ шуда. – То аз њамин љо гузаштан дилам гуп-гуп мезанад. Намедонам, ман
ба вай чї бадї кардам? Дирӯз њам то лаби њавз аз ќафоям
тохт.
– Ин хурўс девона шудагї барин, – гуфтам ман њангоми девонагї ба њар як љонвари пеш омадагї њамла
кардани њайвоноти касалро ба хотир оварда.
Бо шунидани ин сухан ранги рўйи Њабиба-апа дока
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барин канд: – Наход?.. А? – Лабонаш пир-пир парида,
дар изтироб ба њозирон нигарист вай. Чашмони њаросонаш гўё аз њар яке алоњида-алоњида дархост дошт: ин
тавр набудагист, гўед, ки ин гап нодуруст.
– Не, натарсед, келин, – љавонзанро њамсояи дигари
мо – Робия-хола таскин дод. – Одати хурўс њамин хел аст,
намедонед-чї? Ба матои рангин ўч мешавад. Хурўс ранги
сурхро махсусан наѓз мебинад.
Ин суханонро шунида, аз њама пештар ман њайрон
шудам. Як-ду рўз шинам њам, хезам њам, ин хислати аљиби Дакангро мегуфтам. Ба бачањо гуфтам, ба модарам
гуфтам, додом аз кор омаданд, ба он кас гуфта, сабаби
ин хислати хурўсро пурсидам. Ба ашёи рангин фаќат
Даканг не, аксарияти паррандагон вобаста будаанду ман
бехабар. Додом гуфтанд, ки дар кўњсор, бо чодири ќуроќи рангин кабкњоро љалб карда, сайд мегиранд. Чодири
рангиро дида, кабкњои хушилњом ба даври он ѓун мешудаанд.
***
Даканг баъди як соли ин воќеа њалок шуд.
Зимистони њамон сол, пеш аз њалокаш, вай бо шаѓол дарафтоду хеле зарбу лат хўрда, пакар гашта буд. Њама мегуфтанд, ки шасти хурўс гаштагї барин. Як шаби
сармої шаѓоли гуруснае ба мурѓхона медарояду ба Даканг рў ба рў мешавад. Зираки гаранг дар кадом кањхона
ё њезумхона масти хоб будаст магар, хурўси шўр бо дарранда тан ба тан хеле љангидаст. Мурѓхона аз пашми шаѓолу аз пати хурўс пур гаштаст-е! Оќибат тапар-тапару
ќийѓоси мурѓонро шунида, Мунира-хола бел дар даст омадасту шаѓол ба зўр пояшро кашола карда гурехтаст. Зимистон гузашт, бањор расид. Охирњои бањор Мунира-хола
ба зери мурѓи чипораш тухм монду он бист чўља баровард.
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Чув-чуви чўљањо, ќут-ќути очамурѓ аз сањар то шом ба
гўш мерасид. Ман баъзан ба пеши тавораи боѓ омада чўљањоро тамошо мекардам. Сонї, як рўз Даканг гурбаи моро
пешандоз карда, ба њавлиамон гузашт. Агар гурба саросема худро ба хона намезад, ба њай-њайи мо гўш накарда,
хурўс онро лахта-лахта карданаш як амри воќеї буд.
Баъди берун рафтани Даканг ман гурбаро маломат
кардам:
– Гурбаи бефањм! Ба љойи чўљадуздї муш гирї, мемурї?! Дар анборча як љуволи дуруст намондаст, њамааш
сўрох-сўрох, дилашон чўља мехостааст! Ањмаќї ту! Як бори
дигар рав, Даканг чашматро канда ба дастат медињад.
Баъди як њафтаи ин њодиса хурўсро дар назди катаки чўљањо мурда ёфтанд. Монанди як тўб атласи рангин
ором хобидани ўро њеҷ дар тасаввур ѓунљонда наметавонам. Дуртар аз он море мурда афтодаст. Очамурѓ чўљањояшро аз он љо дуртар бурданї буд, вале чўљањо ба сўйи
мори мурда гарданчањояшонро дароз карда менигаристанду чув-чув доштанд. Баъд, яке аз чўљањо кам-кам ба
мор наздик шуду тарсон-тарсон оњиста онро нўл зад ва
њаросон худро ќафо гирифт. Сонї дигаре љасуртар гашта
ба мор нўл зад, сипас сеюмї...
– Офарин, Даканг! – гуфтам ман беихтиёр овоз бароварда. – Хурўси њаќиќї буд! – Ва ба умеди он ки њозирон маро дастгирї мекунанд, ба атроф нигаристам.
– Агар ин хел шуданашро донам, мефурўхтам, –
гуфт Мунира-хола бо афсўс.
Амаки саркор аз зери бурут табассуми маънидоре
карданду ќафогаштаравон кинояомез гуфтанд:
– Чї кор кунам, додои пирам пагоњ-фардо мемурад
гўён, ман њам ба як табаќ сабўс ивазаш кунам?..
Соли 1980.
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ОМАДУ РАФТ
Рафтанду равему боз оянду раванд.
Хайём
Кулол дар мундӣ об хӯрдагӣ барин, Усто Равшан як
умр барои мардум иморат сохт, вале пеши хонаи худро
айвон пӯшида натавонист. Гоњ чӯби даркорӣ набуд, гоњ –
фурсат, гоњи дигар – њавсалаи иморатсозӣ. “Барои иморат кардан дили ќавӣ даркору умеди дароз”, мегуфт ӯ.
Зотан, дар ин бобат мардуми тољик тараф надорад. Зан
намегирад, асп намехараду аввал иморат месозад. Ӯзбекњо бесабаб намегӯянд: “Тољик бой бӯлса, том соладӣ”.
Аммо вай њаргиз давлатманд нашуд. Љавон буд, шабу
рӯз кор карда, пайдояшро сарфи хонадоршавӣ сохт: девори њамин ду хоначаро бардошт, харољоти тӯи зангириашро омода кард. Аз хонадориаш як-ду сол нагузашта,
пасопеш додару хоњарони аз падар барваќт људо гаштагиаш ба камол расиданду дари хонаи њар якеро кушодан
ба зиммаи вай афтод. Дар тӯли чор-панљ сол вай сар шуда, ин ќарзи бародарии худро њам адо кард, нони њар кадомеро ба дасташ дод. Ана, сонӣ… Сонӣ артелу колхоз
ташкил шуду вай, асосан, барои колхозњо аробасозӣ
кард. Турнаќатор писаронаш ба пой даромада-надаромада мурданд, фақат ҳамин духтаронаш нонхӯру куртадаррон мешуданду, ѓами хӯроку пӯшоки онњо пеш баромад. Не, фарзандони вай нозпарвард набуданд: љояш
омад занашу се духтараш як кафшро бо навбат пӯшида,
зимистонро мегузаронданд.
Баъд љанг сар шуд. Усто Равшан як хона љонро ба
ќавли худаш ба худо супурду ба љанг рафт. Сад сол аљал
борад њам, аљалаш расидагӣ мемирад гуфтани пирон бесабаб набудаст. Вай аз борони тиру теѓ гузашт, чор сол
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марг соя барин њамќадаш буд, вале сињату саломат ба
хонааш баргашт. Ба хона омад, вале њељ бовараш
намеомад, ки вай зиндаю саломат омадааст. Се-чор љои
баданашро тир лесида рафт, аммо безиён. Теша задагӣ
барин дар њар љои бадан захмаш монду бас.
Баъди љанг ањвол чӣ буд, ба њама маълум – шикам
сер бошад, хушбахтӣ буд. Сонитар, акнун оњам боло мешавад гӯяд, дар сари кор ба пояш пойтеша заду маъюб
гашт. Усто Равшан аз њамон воќеа инљониб аз одами пургап ќимоб гаштагӣ. Лаќќӣ аљали мӯйсафед аст. Њамин ки
ягон кас дар назди вай суханро ѓоз дод, усто гӯё ягон чизашро гум карда бошад, аввал љайбашро мекобад, сипас
сараш гаштагӣ барин оњиста ќафо гашта меравад.
– Одами лаќќӣ касофат аст, – мегӯяд ӯ мухтасар.
Баъд ба њамсӯњбати аз саргузашти вай бехабар эзоњ медињад: – Як марди лаќќӣ дар пешам нишаста, љоѓ зад-љоѓ
заду поямро пойтеша гирифт.
Замона тинљ шуд, дар шањру дењот серию пурӣ барќарор гашт. Фарзандони усто пасопеш ба камол мерасиданду ташвиши хонаю дари онњо ӯро бесаришта мекард.
Ба замми ин, оњиста-оњиста касбу кори вай аз равнаќ
монд: ба колхозњо дигар ароба даркор нашуд. Мӯрча барин њама љоро мошину трактор зер кард. Он солњо колхозњо ба аъзоёни худ нафаќа намедоданд. Усто Равшан
андаке дасту по хӯрд, вале зуд њисоби корашро ёфт: шабе
дар хоб марњум падараш ба вай гањвораи мунаќќашеро
нишон дода, маънидорона ишора кард. Устои пир аз
њамон рӯз ба гањворасозӣ шурӯъ намуд. Вай аз рӯи шартномаи артел њафтае ду гањвора сохта медоду моҳе ҳафтод
сӯм музд мегирифт. Эњ, барои чӣ ќадар кӯдакон ӯ гањвора
сохт! Тољикон гањвораи кӯдакро азиз медоранд,
шикастан, сӯхтан уболи сахт мегӯянд. Бо як гањвора
ќатор-ќатор фарзандонро ба рањ медароранду ваќте ки
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даркор нашуд, њатман онро ба ягон њољатманди дигар
медињанд.
– Дар шањр баъзе њамадонњо ба њамин гањвора њам
ало нигаристанд, – мегуфт усто ба њамсӯњбатонаш. –
Мероси бойњо будаст, намедонистаем. Ба бача њам зарарнок будаст. Э, тавба, фасли зимистон, барои хушк кардани парпечи як кӯдаки бегањвора чанд сандалӣ даркор, њисоб карда бошанд ё не? Яктааш аз гањвора рӯ тофта,
барои кӯдакаш катча харидаст. Як њафта нагузашта, хонааш чунон бадбӯй шудаст, ки одами даромадагӣ нафасгир гаштаст. Оќибат занаш омада гањвора фармуд. Хайр,
ин хелњо ҳам дарди бахайр, гапи бефањм алам намекунад,
аммо баъзе духтурњои дубдуруст њам ба гањвора ало
менигаранд. Дасту пои бачаро бастан хуб набудаст! Хӯш,
бача агар рост хоб кунад, бењтар аст ё дуќату сеќат
хобиданаш дуруст? Сараш пачаќ мешудаст!.. Охир ин
гуноњи гањвораю гањворасоз не-ку! Барои дӯнг нашудани
пушти сари бача занњо ба тањи болишти онњо тахтача мемонанд. Ба сари дӯнг тоќӣ наѓз намешинад, мегӯянд.
Гањворањои сохтагии вай зеби њар хонавода шуд.
Наќшу нигори он, дастаи кандакориаш, ќуббањояшро
одамон бо завќ тамошо мекунанд. Хоњишмандон то њол
меоянд, интизоранд, ки пирамард зудтар сињат ёфта барои навзоди онњо гањвора созад. Усто ба се-чор тан шогирдонаш њунарашро омӯхт, аммо љавонон ба рањи худ
рафтанд. Ду-се тан аз паи дигар касбу кори даромаднок
рафтанд, ду-се тан “барои артел мешавад-да” гӯён хому
хатал кор мекунанд. Њунарро хор кардан даркор не, аз
ин кори худ оќибат пушаймон мешаванд, аммо инро намефањманд. Албатта барои артел фарќ надорад, гањвораи
кандакории ман њам, чорчӯбаи нимтарошидаи онњо њам
баробар аст. Дар ин миён њунар аз байни халќ гум мешаваду меравад, барои њамин дилам алаѓда аст. Дар хонааш
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Њасани нонвой гањворапӯши махмалинро бароварда нишон дод, ки ранги гаҳвораи артел зада ночиз кардаст…
Аз кори њамкасбон ман њиљил мондам. Хайр, навбати
ман гузашт, дигар аз ин дард халос хӯрданам даргумон
аст. Ња, акнун ба марра расидам. Фарзандон, наберањо
амон бошанд...
Усто Равшан як њафта боз дар бистари беморӣ хоб
карда, њамаи ин гапу кори рӯзњои гузаштаро ба хотир
меовард, ба роњи умри худ такрор ба такрор нигариста,
воќеањо, одамон, ќонуну ќоидањо – њамаро хаёлан аз пеши назар мегузаронд. Њоло вай як њафта боз ба даст теша
нагирифтааст. Устои пир ба дастони шахшӯлу дурушташ
нигариста, фикр мекарду фикр мекард.
Бо амри духтур, ба назди вай ќариб њељ касро рањ
намедињанд. Аз љояш бархостану дасту рӯй шустан њам
мумкин набудаст. Хайрият, ба беморхона набурданд.
Духтур расо якравӣ кард, аммо вай ќатъиян сар кашид.
Солам бо як љо расидагӣ, агар бимирам, дар назди фарзандонам бимирам, гуфт.
***
Имрӯз аз сањар дили усто Равшан буѓз кардагӣ
барин ѓаш дорад.
Бомдод барваќт, аз хоб бедор шуду ба пойгаҳи хона
фаромада, бо оби хунук тањорат кард, дасту рӯй шуст.
Намози бомдодро хондан хост, вале мадораш нарасиду
ночор омада, дар сандалӣ нишаст. Хона хунук, тирезањо
ях бастагӣ наќќошӣ барин. Оташи сандалӣ њам тањи
хокистар мондаст. Ӯ хам шуда хокистари онро ба як сӯ
гирифтан хост, вале худдорӣ кард. Баъд термосро аз
токча гирифта чойи гарм рехта мехӯрд, ки њамсараш аз
хоб чашм кушоду дар сандалӣ нишастани ӯро дида,
фиѓон баровард:
388

www.firuz.tj

– Чӣ хестед? ... Охир духтур хоб кунанд гуфт, надониста намегӯяд. Дилашонро хун карда мегӯянд-мегӯянду
шумо аз донистагии худ намемонед. Ба гапи духтур гӯш
накарда ягона писаратонро аз даст додем, њамин сабаќ
нашуд? Агар сари ваќт ба духтур мебурдем… Аз гулӯзиндонак њељ бача намемурдаст, – гуфт пиразан аз бистар
бархоста рӯмолашро ба сар баста.
– Эй оча, њамаша дар пешонии ман, ана, дар ин љо
навиштагӣ бошад, чӣ чора?! – мӯйсафед дасташ катӣ ба
пешониаш зад. – Кӣ аз ќисмат гурехта халосӣ ёфтаст?!
– Ќисмат гуфта њељ кас худашро аз бом намепартояд.
– Парво накун, оча, – гуфт усто бо нимтабассум ва
ба рӯи њамсараш зењн монда, дурудароз нигарист. – Ман
умрамро дидам, аз зиндагӣ њар чӣ насибам буд, гирифтам… – Ӯ лањзае сукут карду сипас илова намуд: –
Кошкӣ, њамаи шумо ба синни ман медаромадед.
– Э, ин қадар чӣ дидед? – даст афшонд пиразан. –
Мењнати дунё катӣ гузаштагӣ умр њам умр аст? Хуни
љигар катӣ фарзанд калон кардед, акнун роњаташро бинед-дия. Ана, Олимбою Њалими Љазза аз шумо калон,
моку барин давида гаштаанд.
– Шукр кун, оча, шукр гӯй.
Пиразан ба андоми мӯйсафедаш нигариста, ботинан андаке осуда шуд. “Сип-сињат барин-а, одами дидагӣ
њаргиз касал намегӯяд, – мегуфт вай худ ба худ. – Касали
ганда бошад, одам ин хел хандида мешинад-чӣ?! Рангу
рӯяшон њам суп-сурх. Э-э, духтур њам одам-дия, авлиё
шуд-чӣ!”
***
Баъди наҳорӣ шикастан фурсате аз миён нагузашта
њамшираи шафќат омаду ба усто дору гузаронд. Усто
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Равшан мисли њар рӯз ба кори вай беэътино менигаристу
бепарво њазлу шӯхӣ мекард, базлагӯӣ дошт. Њамшираи
шафќат њангоми хайрухуш таъкид кард:
– Дардатон рӯ ба бењӣ овардааст. Лекин баъзан ин
дард касро фиреб медињад, бобољон. Аз љоятон нахезед,
наљунбед. Ба наздатон камтар даро-баро кунанд.
Баъди рафтани њамшираи шафќат хабари ба бењӣ рӯ
овардани њоли усто ба гӯши атрофиён расиду пеш аз њама њамсояи девор дар миён – Мањмудбек, ки мудом вазъи
сињатии њамсояашро пурсон буд, як пиёла асал дар даст
дар тањи дар пайдо шуд.
– Ассалому алайкум…
Њамсари усто зуд баромада, ба саломи мењмон алек
гирифта, њолљӯӣ кард.
– Амаки усто камтар бењбудӣ ёфтаанд гӯён шунидаму аз хурсандӣ дар хона истода натавонистам. – Мањмудбек пиёлаи асалро дароз кард. – Хайрият, хайрият…
Очаи бачањо њамин хел гуфту хурсанд шудам.
– Ња, шукр, имрӯз андаке бењтар. Њоло мадори хестан нишастан нест…
– Њой, Мањмудбек! – аз дарун овози гирифта ва бењоли усто баромад. – Дароед, њамсоя… Э, дидор ѓанимат-е!
– Э -э, ин хел нагӯед, Усто-амак, – Мањмудбек ночор
аз дар сар даровард. – Хайрият, хайрият… Э-э, дуб-дурустед-ку! Инњо расо воњима кардаанд, – вай аз дар даромаду дар пойгањ истода хам шуду дасти пирамардро фишурда вохӯрӣ кард.
Њамсоя дар нишастан таъљил намекард ва пайваста
истињола дошт, вале хоњиши беморро рад карда натавонист. Пиразан њам ночор хомӯш монд.
– Бед, домулло, бед гузашта шинед, – усто мењрубонӣ мекарду њамвора ба мењмон аз гирди сандалӣ љой нишон медод.
390

www.firuz.tj

Пиразан зуд ба пешгањи сандалӣ кӯрпачаи нав андохт.
Баъди мењмонро шинонда, хуш омадед гуфтан, пиразан пуштнокӣ роњ гашта, дар байни њолпурсию њолљӯии мењмон ва бемор оњиста аз дар баромад. Аз миён лањзае нагузашта вай баргашта омад, дастархон густурду
дар рӯи сандалӣ нону мавиз ва ќандалоту мураббо монд.
Мањмудбеку усто Равшан як чойникча чойро нӯшида, хеле чаќ-чаќ карданд. Усто аз сӯњбати њамсояаш чунон хушнуд буд, ки чанд бор ќоњ-ќоњ хандида, занаш ва
духтаронашро хавотир кард.
Баъди рафтани њамсоя духтари кенљаи усто њамроњи
модар ба њузури падар даромаду баъди салому њолљӯӣ
гуфт:
– Дада, ин хел сахт нахандед, раги дил нозук аст, мегӯянд.
– Парво накун, духтарам. Агар соати умри одам адо
гашта бошад, аз њисоби умри кӣ мегардад?
– Њамин тавр аст, лекин эњтиёт њам шарт.
– Писаратро наовардӣ? – якбора абрӯи усто Равшан
чин гирифт.
– Овардам. Дар берун, барфбозӣ мекунад.
– Ња, хайрият, – таскин ёфт мӯйсафед. – Агар намеовардӣ, ба роњат гардонда мефиристодам.
– Вањ, ин ќадар… Шукр, понздањ набера доред-ку!
– Мењри њар кадоме алоњида. Мењри вай дигар хелтар… дар љигари ман реша дорад, – гуфт устои пир андешаманд.
Хоњари усто мисли њаррӯза омада, дар хонаи дигар
менишаст. Вай аз янгааш ањволи бародарашро пурсид ва
себу анори барои бемор овардагиашро дода рафт. Усто
Равшан чандин сол боз бо хоњараш ќањрӣ аст. Хоњар, ќариб бист сол ќабл аз ин, боре дар сари хархаша ӯро бепи391
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сар гуфта таъна карда буд. Баъд пеши акояш чандин рањ
узр гуфт, вале усто дигар ба рӯи вай нанигарист. Аз он
гап ин љониб хоњару бародар ногапанд. Агар хоњараш
бемор шавад, усто њамсарашу духтаронашро бо навбат
ба хонаи вай фиристода, ѓамхорӣ ва мењрубонии худро
дареѓ намедорад, вале худ ба рӯи хоњар наменигарад ва
ба саломи ӯ алек намегирад.
– Хоб кунед, дада, – хоњиш кард духтар, аммаашро
гуселонида омада. – Шумо як моњ бояд аз љоятон нахезед. Як њафта хоб накарда, ин хел чақ-чаќ… Аммаам омада ањвол пурсида рафтанд.
– Дарди пояш азоб надодаст? – аз вазъи сињатии хоњараш пурсон шуд усто.
– Не, дуруст.
– Ба вай гӯй: доим чой хӯрда гардад. Чойники чой
аз пешаш канда набошад.
Аз берун овози марде ба гӯш расиду аз хонаи дигар
њамсари мӯйсафед берун шуд. Пиразан дар љавоби пурсуљӯи он мард аз хусуси сињатии усто мегуфт:
– Шукр, имрӯз андаке дуруст, хеста нишастаанд.
Духтур нахез гуфтагию… Дароед, – гуфт кампир нӯгизабонӣ, вале дар даъвати худ исрор накард. Равшан буд, ки
ӯ ба назди бемор даромадани мењмонро намехоњад, вале
ночор аз рӯи одамгарӣ, илтифот мекунад.
– Хайр, як бинам.
Азбаски як гӯшаи хонаи дигар вазифаи ошхонаро
адо мекард ва лоиќи бегонагон нишон додан набуд, барои мењмон дари хонаи беморро боз як бор аз берун кушоданд.
Салимбои њаммањалла аз дӯстони љавонии усто Равшан буд. Солњои охир бар асари пирӣ андаке серљоѓтар
гашта ва аз ин љињат усто аксар њангом аз сӯњбати рафиќаш мегурехт. Агар дар чойхона се-чор тан нишаста бо392
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шанд, њамин ки Салимбой омада, лаљоми суханро ба дасташ гирифт, ӯ бо ягон бањона оњиста аз љо мехест ва аз
паи кору бори худ мерафт. Бемор њоло ӯро дида, аз тањи
дил хурсанд шуд.
– Салимбой, бед-бед, дароед, дароед, љигарам.
– Ассалому алайкум…
– Эњтиёт зарур-дия, – гуфт пиразан бо овози паст ба
мењмон, – бисёр ба гап нагиред, амри духтур…
– И-и, рангу рӯй хурӯс барин-ку! Росташро гӯед, сечор рӯз ба келин худатонро эркаю азиз карданӣ шудед-а?!
– ширинмаќолӣ мекард Салимбой.
Вай аз дар ворид гашту аз ќафояш боди тунду барфолуд ба хона зад. Мењмон бафурља барфи сару танашро
дар пойгањ истода афшонд, сухангӯён калӯшашро кашиду дар по мањсӣ ба сӯи бемор хам шуда, вохӯрӣ кард.
Сипас ду дона анори дастовез овардагиашро аз баѓал гирифта, ба рӯи сандалӣ гузошт ва њарсосзанон як кодоки
онро пур карда нишаст.
***
Тарафи шом ањволи Усто Равшан ногањон бад шуд.
Ду духтараш аз дења хабаргирӣ омада, як соат пеш
рафта буданд. Духтари кенљааш писарчаашро пешандоз
карда, ба хонааш равона буд. Пиразан ними мурѓи аз дирӯз мондагиро ба дег андохта, барои бемор мурѓшӯрбо
мепухт. Вай аз паи наздиконаш бачањоро тозонд. Соате
аз миён гузашта-нагузашта њама дар сари болини бемор
ѓун шуданд.
– Канда шуд… Канда шуд… – гуфт мӯйсафед бо
дард даст ба болои дилаш нињода. – Ња… аниќ фањмидам… канда шуд…
– Сад бор гуфтам, худатонро эњтиёт накардед, – бо
чашмони пуроб фиѓон баровард пиразан.
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Духтари хурдӣ њамроњи духтур аз дар ворид гашт.
Њар як чашми вай як коса об гашта, аз изтироб гоњ ба
андоми падар менигарист ва гоњи дигар ба чашми њозирон ва аз симои хатари пеш омадагиро фањмидан мехост.
– Э, духтарам, бењуда инњоро овора кардӣ… Умре,
ки дода буд, адо шуд. Умри кӣ катӣ мегардам?!
– Э, монед, дада, ин хел нагӯед.
Духтур баъди муоина ба њамшираи шафќате, ки ба
амри ӯ нигарон рост меистод, фармуд ба бемор дору гузаронад.
Њангоми рафтан вай ба пиразан ва духтари усто, ки
гуселаш мекарданд, оњиста гуфт:
– Тайёриатонро бинед…
Дар сари болини бемор фарзандон ва хешу аќрабои
наздик ѓун шуданд. Яке падарро дилбардорӣ дода, умедворӣ мебахшид, дигаре хомӯш ашк мерехту бо азобе фарёдашро дар сина нигоњ медошт, сеюмӣ Салимбойро лаънат мекарду худро маломат.
– Шукр… њазор бор шукр… – изњори ќаноатмандӣ
кард усто. Сонӣ ба наздикони худ рӯ овард: – Њаво хунук… Хайр, гӯрам кофтагӣ… Ковонда… гӯрковро розӣ
карда будам… Мекушоянду бас… Фарзандонам… пулу
мол надорам… Њамин як ќолинро ба Теша – ќассоб дињед… чорсад – панљсад медодагист… Харљи гӯру чӯб…
Дар њавои хунук… мушкил шуд…
– Розӣ шавед, – фирќ-фирќ гириста, даст ба китфи
бемор молид пиразан.
– Њазор бор… розӣ… Аз њама… њамаатон як бар
дањ… розиам.
– Ако… акољон… – хоњари усто аз љояш бархоста
ба сӯи бемор наздиктар омад. Вай бад шудани авзои акояшро шунида, расида омада буд.
– Барака ёб, – гуфт усто ба зӯр сар љунбонда ба сӯи
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хоњар.
Мӯйсафед хомӯш гашт. Даќиќае дар хона сукунате
фурӯ афтод, ки чиќ-чиќи соати андаруни љевон равшан
ба гӯш расид. Баъд бемор боз ба гап даромад:
– Хоб дидам… Ба худам аён буд... Асп маро гирифта андохт... Медонистам… Афсӯс њаво носоз омад… Њаминаш мушкил шуд… Шабњангом… овоз бароварда,
њамсояњоро безобита накунед… Уф-ф…
Мӯйсафед калима гардонду оњиста ба тарафи рост
пањлу гашт. Вай чунон, ки зиндагӣ мекард, номаълум, беоњувоњ аз олами њастӣ чашм пӯшид. Занњо њанӯз бехабар
буданд.
– Ба худашон маълум буд, – гуфт домоди калонӣ.
Баъд аз дақиқае чанд сукунат ӯ дасти фотиња ба рӯй кушода боз оњиста овоз баровард. – Ёдашон ба хайр, ба рӯи
аљал хандида-хандида рафтанд-е. Ин кори њар мард не. –
Миҷањои ашколуди ӯ пир-пир мепариданд.
Занҳо бо даҳшат ба рӯи ӯ нигаристанд. Вай хомӯш
дар пойгањ сари ду зону нишаста, бо гӯгирдчӯбче ба замин хат мекашиду аз асрори ҳастии инсон ва омадурафти
ӯ меандешид.
Соли 1979.
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МУАЛЛИМИ САХТГИР
Бањори он сол ба дашти беоби Ёвон бори аввал
пунбадона коштанд. Ѓўза кайњо себаргаву вале аз об
дарак набуд. Баъзењо ба раддањои бењудуди сабзгун –
гули зањмату умеди худ нигариста, хавотир буданд: “Аз
ростї, оби Вахш меояд ё обро надида, мўза кашидем?” –
мегуфтанд.
Ба канали нав, одатан, обро њамту, иму љим сар
намедињанд. Ид мешавад, раќсу бозї, мукофотдињї,
вазъгўї мекунанд. Њоло мардум ба вазъгўї ончунон одат
кардаанд, ки дар тўй њам, дар азо њам, то аз рўйи коѓаз
бурро хатро хонда тавонистани худро собит накунанд,
гўё рўзашон намегузарад.
Ман ба ин љо ба муносибати њамин тантана омадам.
Вале ногањон Шодиро дидаму дар дили ман аз шодмонї
асаре намонд.
Дар баландї истода ѓарќи тамошои канал ва дањанаи наќб будам. Дар пешгоњи он њарфи М-тамѓаи метросозони Москва медурахшид. Дар масофаи њафтуним
километр аз зери кўњ наќб канда, оби паси Боботоғро аз
як гўшаи биёбон берун овардан, дар њаќиќат, ќиссањои
пешини бибию бобоёнро ба ёд меовард.
Њоло њама кори асосї саранљом ёфта, коргарон бо
трактор лавозимотеро, ки дар наќбканї ба кор бурдаанд,
аз маѓзи кўњ кашонда, берун меоварданд. Обе, ки аз
даруни наќб љорї буд, чархњои тракторро ќариб гўр
мекард. Ин оби Вахш не, оби ќаъри кўњ аст. Љавони
навчаи лоѓарандом, дар тан корљома, дар по мўзаи
резинии соќаш баланд чолокона банд-банд тахтаву
оњанпорањоро ба чангак андармон месохту кран онро
бардошта, дар соњил ҷамъ мекард. Њаракатњои љавон ба
ман ошно намуд, худи ўро низ гўё мешинохтам, аммо аз
дур афташро равшан тафовут намекардам. Аз теппа
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фуромада, ба љониби вай наздик рафтам. Хандањои соддалавњонааш, поймонињои такаббуромезаш ба Шодї
монанд... Шодї! Худаш!.. Ана, вай њам маро дид... Зењн
монда менигарад... Аљиб, шамоли таќдир одамро ба
куљоњое намебарад!
– Шодї!.. – наздик рафтаму даст бардошта овоз
додам.
Маро дида вай лањзае карахт шуд. Сипас, маъюс
табассум намуду дасташро боло бардошта “Салом” гуфт.
– Баъди кор биё чаќ-чаќ мекунем... Њозир наѓз не...
Љўраи солњои бачагиам дар ин љо мањбус буда,
чунон ки мегўянд, хидмати маљбурї мекардаст, вале ман
намедонистам. Њоло ўро дида, агар гўям, ки њайрон
шудам, на он маъниро медињад. Лањзае дасту поям
бемадор гашт,чї гуфтанамро надониста забон хоидам.
Вай андаруни канал, ман дар соњили баланд – њар ду аз
изтироб хомўш будем.
– Ягон чиз даркор бошад, гўй, – хоњиш кардам.
– Ташвиш накаш, њеҷ чиз даркор не... Фаќат дидори
шумоён...
Вай табассум намуд ва бо мењр ба рўйи ман
нигаристу хомўш монд. Посбон ба исрор талаб дошт, ки
ман аз соњил дур шавам.
Не, ба њар њол, ин Шодии пешин не. Агар њамон
Шодии пешин мебуд, “ягон сони гўсфанда пухта биёр, як
дег палави сергўшт кун, палава ёд кардам, араќ гир”
мегуфт. Ѓалатї...
Вай бо трактори худ ба наќб баромада рафту ман
парешонхотир ба ќафо баргаштам.
“Сазои хулќу атвори бад... – мегуфтам худ ба худ. –
Аз карда пушаймон метобад. Аќлаш даромадагї барин...”
Даврони бачагию наврасии мо бо њам гузашт. Дањсоларо њамроњ тамом кардем. Баъд ман аз пайи тањсил ба
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шањр омадаму вай дар дења монд.
Хурд будем. Он солњо њавлии Шодиино дар шафати
њавлии мо буд. Њамеша њамдам, бозї мекардем, њамроњ
ба мактаб мерафтем, аз пайи гову гўсола, алафу њезум
медавидем. Рост мегўянд, ки Исо њам ба роњи худ, Мўсо
њам. Бесарии вай як зарра њам ба ман сироят накард.
Баъди ин гуна таљрибањо чї гуна ба ќонуни ирсият бовар
намекунї?! Росташро гўям, баъзан аз касофати вай ман
њам дар маломат мемондам. Бинобар он, очаам мудом
таъкид мекарданд, ки вай катї камтар бозї кунам. Лекин
њамроњ бозї накарда мешавад?
Боре сазои ба суханони модар беэътиноиамро дидам. Воќеа ин тавр рух дод: дар ќарибии боѓи мо полизи
колхоз буд. Нигоњбони он бобои Орзумурод њар гоњ ба
боѓи мо ояд, ягон њандалаки хушбў меоварду маро шод
мекард. Он солњо мардум дар замини рўйидарича харбуза намекориданд. Ѓалла танќис буд. Ба мардуми дењќон
пул аз он њам танќистар буд. Њеҷ кас моњона намегирифт,
на дар пирї нафаќаю на дар беморї... Дар ивази 20 сотих
замини рўйидарича ањли оила дар колхоз кор мекарданд.
Бе паспорт ба куљо гурехта меравї?! Ана, аз њамин сабаб
ба замине, ки корам аст, хоњ лалмї, хоњ обї, ѓалла мекориданд. Колхоз барои полиз хеле кам замин људо
мекард... Њамон рўзи нохуш ману Шодї дар боѓи мо, ки
як гўшаи њамон замини рўйидаричаро ишѓол мекард,
машѓули бозї будем. Намедонам, гап аз куљо бархосту
вай барои харбузадуздї ба полизи колхоз рафтанї шуд.
Ман инояти бобои Орзумуродро ба хонаводаамон ёд
оварда, дар ин хиёнат ба вай шарик нашудам. Чун ў ба
љониби полиз рањ гирифт, ман ба даруни љўйи обкандаи
чуќуре даромада пинњон шудам.
Дар он айём чї донам, ки агар кас бетарафона
љиноятеро гувоњ бошад, низ гунањкор аст.
Ногоњ валвалаю њаёњуе бархосту бача набошам, боз
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њам худдорї карда натавонистам ва сар бардошта,
оњиста ба тарафи ошўб нигаристам. Манзарае, ки дидам,
њеч фаромўш намешавад: Шодї харбузаи калоне дар
даст ба ин сў медавиду аз ќафо, дар масофаи чил-панљоњ
ќадам бо њаёњу бобои Орзумурод ўро дунболагир буд...
Ман ин њолро дидаму саросема сарамро поён гирифтам,
вале кор аз кор гузашта буд: Шодї гурезон харбузаро ба
назди ман ѓелонду рафт...
Ваќте ки бобои Орзумурод омада, дар сарам рост
истод, ба љуз шармандавор аз љо бархостан дигар чораам
набуд. Мўйсафед тамоми зањрашро ба ман рехт. Суханоне гуфт, ки агар мор шунавад, пўст мепартофт. Рост мегуфтаанд: харбузаро хом кандана, сари дењќонро бикан.
Њамин ќадараш кам набуд, ки мўйсафед боз ба
хонаамон рафта, воќеаро ба модарам гуфтаст.
Бегоњирўзї гўсолаву се бузѓоларо пеш андохта аз
дарвоза дароям, модарам дар сари оташдон будаанд,
тарошае ба дасташон афтоду бо он маро чунон заданд,
ки он шаттаро ба ёд оварам, то њол тахтапуштам
виљиррос зада, дар танам мурѓак медамад. Аз беадолатии
модарам сахт ранљидам. Як шабонарўз аз хона таом
нахўрдам. Аввал пурсиш, баъд кушиш-дия! Бобои
Орзумуродро солњои сол чашми дидан надоштам.
Ба Шодї бало њам назад. Баръакс, фардояш шўру
фиѓони маро таќлид карда мазоњ намуд. Бобои Орзумурод ба модараш гуфта бошад њам, Њаёт-хола њаргиз ба
писараш сахт намерасад. Зани аљиб буданд – нармдил,
беозор, гапбардор, фориѓдил... Њеч нашунидаам,ки вай
ягон бор ба Шодї, аќаллан дўѓу пўписа карда бошад. Бо
њама њамин хел, мулоимгап, нармдил. Мо – бачањо њавас
мекардем, кошкї модари њар яке њамин хел мебуд...
Беаќл будем...
Шодї сол аз сол дар бадкирдорї ном мебаровард.
“Шодї не, ин ѓаму кулфат аст”, мегуфтанд одамон. Ёд
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дорам, боре модараму Њаёт-хола ба таъзияи кадом як
њамдењаамон рафтанд. Ману Шодї дар њавлии онњо
будем. Дар сояи тути калони балхї бибиаш ѓир-ѓир чарх
ришта, суруди ѓамангезеро замзама мекард. Мисле ки,
пиразани њафтодсола писари дар љанг бедарак
рафтагиаш – падари Шодиро боз ба ёд оварда буд магар,
ашки рухсорањои пурољингашро дам ба дам ба нўги
остини дарозаш пок мекард.
Ин дам аз кўча нидои аттор баромад. Он солњо
атторњо ранг, ќулф, сўзан, тугма, шаба, чангаки
моњидорї барин майда-чуйдањоро аз шањр харида, дења
ба дења гашта ќиматтар мефурўхтанд. Рўзе, ки аттор
меомад, барои бачањои дења ид буд. Њар кас ягон чиз
мехарид: писарбачањо – њуштакчањои сафолї, дорбозак,
духтарон – сўзан, њалќа, илќ, занњо – ранг, зок, зињи
пойљома ва ба њамин монанд чизњо.
Ману Шодї саросема ба сўйи аттор давидем.
Чангаки моњигириро дидему њаваси моњигирї моро
беќарор кард. Аммо барои чангакхарї пул надоштем.
Дар он айём пул на фаќат дар љайби бачањо, балки дар
кисаи аксар мардони дења њам ёфт намешуд. Аммо
мушкиле набуд, ки садди майлу хоњиши Шодї бошад.
Вай “њозир” гуфту тозон ба њавлиашон рафт ва фурсате
нагузашта, куртаи мардонае дар баѓал берун омад. Аттор
куртаро пасу пеш гардонда диду писанд кард, вале ба
рўйи Шодї бо шубња нигариста гуфт:
– Бача, боз бе рухсати очаат овардї?
– Не-е!
– Ку, рав, бигў очаат ояд.
– Э, шумо чї хел одам, гиред-дия!.. Очаам ба мењмонї рафт. Худаш гуфта буд, ки инро дигар касе намепўшад.
Ин лањза хоњарчаи Шодї – Фароѓат аз дасти бибиаш гирифта аз њавлї берун омаду ба сўйи аттор шитобон
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расид.
– Ана, куртаи додом, бибиљон!.. Ман гўям, шумо
бовар намекунед... – бидиррос зад духтарак куртаро аз
пеши аттор бардошта.
Куртаро дар назди аттор дида, фиѓони пиразан
баромад.
Шодї ба Фароѓат суханони тањдиду тањќиромез
гуфту аз он доира дуртар рафт.
– Њой, балонусха... Куртаи писаракам-а! Нарўйида
рав, ту шумќадам... Садќаи падар шав!.. Барои њамин
худо ба ту уна њайф дид.
Вай бо алам хеле суханони љонгудоз гуфту куртаро
аз дасти Фароѓат гирифта, бо ќомати хамида ба сўйи њавлї равон шуд. Шодї аз ин кори хоњарашу бибиаш изо
кашиду бењаётар гашта, ба пиразан дарафтод. Сараввал
куртаро аз дасти бибї гирифта гурехтанї шуд, вале
натавонист. Баъд аз алам њавлиашонро сангборон
мекард, ки модараш расида омад. Њаёт-хола сабаби
мољарои ўро фањмид ва зуд аз куљое пул ёфту барои
Шодї чангак харид ва хархашаи ў пасанда гашт.
Шодї солњои мактабї њам тавфиќ наёфт. Вай
ќобилияти хуб дошт, аммо њаргиз дар хона китобу
дафтарро ба даст намегирифт. Њар он чї аз муаллим
мешунид, каму беш дар хотир медошт ва онро боз гуфта
аз муаллим бањо мегирифт. Агар аз роњи худсарию
бетамизї намерафт,балки одами дуруст мешуд...
Аз бонги ногањонии мошин як ќад парида, худро ба
канори роњ гирифтам. Замини зери поро ларзонда “Белаз” гузашт. Ронанда ба њоли ман хандид. Ман њам хандидам.
Бе њеч маќсад, ѓайриихтиёр мерафтаму мерафтам.
Инро пай бурда, ниҳоят аз роњ истодам. Истодаму
баргашта ба сўйи чоррањае, ки он љо мардум интизори
мошинњои рањгузар буданд, рафтам.
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Њоло ба кадом сўйи ин дашт назар кунед, суруру
тантанаи фардо эњсос мешуд. Гурўњ-гурўњ одамони аз
атрофу акноф бањри тамошо омадагї бо шавќ дањани
наќб ва нањри навсохтро менигаристанд. Дар њама љо
байраќу хитобањо, ошхонаву дўконњои сайёр...
Намедонам, дар синфи шаш будем ё њафт, ѓолибан
дар синфи њафт мехондем, ки ба мактаби мо аз шањр
муаллимае омад. Ўро мо дар зиндагї њаргиз фаромўш
намекунем, зеро вай сабабгор гашт, ки сонитар бисёр
бачањои дењаи мо тањсилро давом доданд, касбу њунар
омўхтанд. Чашми моро ба олам, ба зиндагї њамон
Солења Каримова кушод. Њар як сухан, њар як кори вай
барои мо ибратбахш, зебо ва њавасангез буд. Писару
духтар – њама мафтуни вай будем. Муаллима барои мо
њам рафиќи мўнису сирдон, њам устоди сахтгири иззатманд – хулоса як олами нави тањ ба тањ асрор, хирад, њунар, њусн ва назокати одамї буд. Вай њам донишманд,
њам дарзї, њам пазанда – хулоса, кони њунар буд. Ба
духтарон бофтану дўхтанро омўзад, ба бачањо аз усули
муомила, назокати адаб сар карда то оростани дастархону аќоиќи назофат, тариќи мењмонию мизбонї, расми
хонадорї ва ободу зебо доштани макони истиќоматро
меомўхт.
Шодї ўро низ биозурд. Биозурду сипас худ батамом
радди маърака шуд: рўзе муаллима ба синф ворид гашт
ва пас аз салому алек ба курсї нишаста њозиру ѓоибро
санљидан хост, вале курсї яку якбора пора-пора гашта аз
њам рехт. Муаллима ба рўйи фарш афтод. Вай аз хиљолат
буд ё аз дард ба рўйи њеч кас нанигаристу лангон-лангон
аз синфхона берун шуд. Чашми духтарон об гирифт,
бачаҳо аз ѓазаб дандон ба дандон мефишурданду аз
алами ољизї сар намебардоштанд.
Аксари онњо дар он айём аз Шодии љангара ба дил
њарос доштанд.
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– Ба падарат лаънат... Мур, ту, пес... – яку якбора
Мањрам сар ба остин нињода гириста сар дод. – Гум шав,
нокас!..
– Агар ягонтаат дањон кушої, аз ман гила накун! –
аз љо бархоста мушташро гирењ карда ба ањли синф ва
асосан, ба Мањрам тањдид кард Шодї. – Дањаната аз
тахтапуштат мекушоям, Таппак!.. – Вай духтари Назари
Чўпон Мањрамро “Таппак” мегуфт.
– Агар њозир ба мудир рафта нагўям, ман – одам не!
Ту ин курсиро мондї, – Мањрам бо чашмони ашколуд аз
љо бархосту аз синф берун рафтан хост.
– Бишин, Таппак! – Шодї сари роњи ўро гирифт.
Азбаски Мањрам ба мактаб аз молхона меомаду мудом аз
танаш бўи ширу љурѓот ба димоѓ мерасид, ин лаќаб ба
вай часпида буд. – Ку, як бори дигар гўй!.. – Шодї бо
ситез мушташро ба тањи манањи духтар бурд. – Чунон
гирифта ба девор мезанам, ки...таппак мешавї! – аз
лутфи дурушти худ завќида, ќоњ-ќоњ зад вай, вале ба
хандааш њеч кас њамроњ нашуд.
...Касе маро љеѓ зад магар ё ба гўшам њамин хел даромад, дақиќ надонистам. Сар бардошта ба атроф нигаристам – њоло њама ба њар тараф рафта, дар гирду пеш
њеч љонзоте набуд. Дар он сўйи канал бачањои Ёвон ба
харњо кўзаву офтобањоро баста аз пайи оби гуворо ба
сўйи чашмањои домани кўњ мераванд. Имрўз бачањо бори
охир барои об мераванд. Фардо аз ин канал, аз оби Вахш
мехўранд.
Боз овоз баромад. Ин дафъа аниќ шунидам – овози
зан. Бист-сї ќадам дуртар аз ман дар канори роњ ду мошини самосвал меистод. Аз таваккал ба љониби мошинњо
ќадам задаму аз паси яке аз онњо қиқирросзанон
Гулсифат баромад.
– Дар њамин љо њам ту ѓарќи фикру хаёлї?.. Э, ту
њам одам барин ягон рўз њушёр мегардї ё не? – гуфт вай
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бо чењраи хандон ба сўйи ман аз дур дасти вохўрї дароз
карда омада.
– Фикру хаёл куљо, њамту... – гуфтам аз хиљолат чї
гуфтанамро надониста. – Ту дар ин биёбон чї гум кардї?
Мо салому алек ва аз якдигар њолљўї кардем.
– Ба чї кор омадї?–Ва љавоби маро нигарон нашуда
пайрави саволи худ гуфт: – Тантана менависї? Мардони
майдон ё диловарони Ёвон? А?
Гулсифат њам аз њамсинфони мо. Ман аз бозе, ки
ўро мешиносам, одаташ њамин: ягон гапро мепурсаду
тоќати љавоби шуморо шунидан надорад. Шумо ба
љавоб дањан кушода-накушода, вай аз љойи дигар савол
мекунад.
– Писардор шудаї, муборак... Чї ном додї? – боз
пурсид вай. Ман номи писарам ва маќсади омаданамро
гуфтаму сипас аз ў пурсидам:
– Ба ман нигар, ањволи Шодї чї хел аст, бохабарї?
– Њабс шуд-ку, њоло дар зиндон будагист, – гуфт вай
ва якбора маъюс гашт. – Чаро якбора Шодї ба ёдат
омад?.. Дар њамин дашт рўята ба ќибла гардонда Шодиро фикр мекардї?
– Не, Гул... Ист, ки ту ба ин љо чаро омадї?
– Мусулмонї ба шикамсерї, гуфтаанд. Се-чор дўкону ошхонаи районро овардам. Гапи хушк ба гўши кї
мефорад?! Гумонат рўзномаи ту барояд, офтоб мебарояд,
вагарна на пахта мерўяду на мол мезояд. Њамту не?
Кинояи ўро бо табассум гузарондам. Вай кори рўзноманигоронро гапи хушк ва бењуда мешуморад.
Мо дар хусуси њамдиёрон, њамсинфон, кору бори
худамону наздиконамон хеле гапзанон кардем. Чун сухан
ба сари мактаби дења кўчид, Солења Каримова боз дар
пеши чашмам љилвагар гашт.
– Ба ман нигар, Гулсифат, муаллима Каримова њоло
дар куљо бошанд?
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Вай чашмонашро калон карда ба тааљљуб чунон ба
рўйи ман нигарист, ки авзоаш баръало мегуфт: “Бача,
тани ту сињат аст ё не?”. Дар муќобили рўйи лоѓару
борикаш чашмонаш зиёда калон намуданд. Дарвоќеъ,
Гулсифат њеч фарбењ нашуд. Њама њайрон буданд,ки ў бо
вуљуди ин ќадар дарёдилию њуштабъї, чаро тортанак
барин дар бадан як пайса гўшт надорад. Кораш наѓз,
рўзгораш осуда, хулоса чор ишкелаш чоќ. Мисле ки, аз
хўрок парњез дорад, ќомати зебояшро эњтиёт мекунад.
Дарвоќеъ, фарбењии зан бештар ќабењ менамояд.
– Имрўз ба ту ягон гап шудагї, поймапой гап мезанї. Чаро хаёлат парешон? – гуфт вай баъди лањзае
њайронї ба чашмони ман нигариста.
– Њеч, – гуфтаму табассум намудам.
– Каримова аз мактаби мо рафтанду дар Себзор њам
гапашон бо директорашон напухт магар, ба кори дигар
гузаштанд. Боре дар мошин дучор шудаму як дам гапзанон кардем. Њамаро ном ба ном пурсиданд. Чаро аз
муаллимї рафтед гўям, даст афшонданд. Худашон њам
пушаймон барин. Хайр, худат медонї, одами ростдил
њоло рўзаш сахт аст.
– Ба халќ чизи аз њама зарурї аввало нон, баъд аз
он мактаб, – гуфтам ман суханони дар куљое хондагиамро ба ёд оварда.
– Њеч кас ба ин шубња надорад.
– Рўзњои шанбею якшанбе хона ба хона мегаштанд.
Очаам аз сањар “бибиотуни айбчинат меояд” гўён, ба
рўбучин сар мекарданд. Чї ќадар маслињат, машварат...
Худро ба одамон бегона намењисобид... Ёд дорам, очаи
маро маломат карда буд, то ки ваќти гиряи кўдак
гањвораро сахт наљунбонад... Аммо баъзењо ба хонаашон
рафтани ўро хуш намекарданд. Сагашонро кушода
мемонданд, медонї?.. Њурмати нон... – гуфтам ман бо
сўзу гудоз.
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– Муаллими њаќиќї буд... Њайфо, ки бо замона
мувофиќат карданро намедонист.
– Њаёт-хола њам омаданашро намехост, рўйи хуш
намедод, муаллима пай мебурд, аммо домани Шодиро
сар намедод.
– Куљо пай намебурд! – эътироз кард Гулсифат. –
Њамаашро медонисту худашро ба гўлї мезад.
– Ин тавр бошад, чаро ба Шодї ин ќадар андармон
буд? Барои таъмири хонаю њавлии онњо њашар ташкил
карда буд, ба хонааш мебурд, китоб медод: бо кўшиши
вай Шодї одамсуроб гашт, њатто момои Гулсуми бекасро дастёрї мекард...
Лањзае фикру андешањои њар ду њам ба он солњои
наврасї пайванд хўрда, хомўш мондем.
– Азбаски очааш доим тарафи писарашро мегирифт,
бечора муаллима ба бало монда буд, – хандид Гулсифат.
– Шодї ягон номаъќулї кунад, додхоњон ба хонаи муаллима мерафтанд, гўё фарзанди вай бошад... Э - э, Шодї
набуд, вай дар њаќиќат ѓаму кулфат буд. Аз куљо гапи
ўро сар кардї? – аз ин гуфтугў дилгир шуд Гулсифат.
– Баъди аз мактаби мо рафтани Солења Каримова
Шодї расво шуд. Хусусан, Мањрами бечораро хеле азоб
дод. Бачаи шум буд, – гуфта ба Гулсифат њамфикриамро
баён намудам.
Мањрам аз ферма ба мактаб харсавор меомаду
харашро дар ќуруќи лаби сой ишкел зада мемонд. Шодї
дар танаффус пинњонї рафта, ишкели харро кушода сар
медоду баъд духтари бечора њафт километр роњро пиёда
мерафт...
– Оби ганда ба хандаќ, ана оќибаташ, – гуфт Гулсифат андўњгин абру чин намуда. – Аз мукофоти амал
гурехта намешавад! Дузд ба дузд вомехўрад, ѓар ба ѓар...
– Аљаб не, вай одами наѓз мешуд... – гуфтам, аммо
ин дам њамаи далелњоям дар бобати одами наѓз шудани
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Шодї ба назарам ночиз ва беасос љилва намуданд. Баъди
лањзае хомўшї гуфтам: – Њозир Шодиро дидам. Дар
њамин љо будаст...
Гулсифат ѓайричашмдошти ман як ќад парида, ба
рўйи ман нигарист, лањзае ин гуфтўгуро чашмони мо
идома доданд: ман бовар кардам, ки солњои охири
мактабї мафтунии Шодї ба Гулсифат, њар чї бошад њам,
дар дили духтар асаре доштаст.
– Суханро аз њамин сар кунї, намешавад?! Гољиатро
бас накардї!.. аз даќќиюнус сухан сар карданат барои њамин Шодї буд?! Хайр, чї илољ, ба бадбахтии Шодї њеч
кас гунањгор не, айби худаш, – гуфт Гулсифат њаяљони
худро андаке фурў нишонда. – Агар худи кас одам шудан
нахоњад, њеч кас ўро одам карда наметавонад.
Њар ду њам даќиќае чанд хомўш мондем. Ман ботинан ин гуфтугўро давом медодам: Ба фикри ман, дар ин
бадбахтї танњо худи Шодї гунањгор не, – мегуфтам ба
худ. – Фаќат як худи модараш њам гунањгор не. Бале,
хурду калон –њама. Дар пеши назарамон дузду авбош,
коњилу кўрнамак ба воя расид, њеч кас ба таври ќатъї ба
вай монеъ нашуд. Аз хурдї умри вай бекор мегузашт...
Њаёт-хола тарафи писарашро мегирифт ва ё дўѓу пўписаи
бардурўѓ мекарду бас. Баъди як воќеаи нохуш дили аксар
њамсояњо ба модари писар хунук шуд, аммо боз гунањкор
бељазо монд. Шодї дар оѓилашон гурбаи њамсояро дошта, ба болояш карасин рехта оташ мезанад: гурбаи
оташгирифта ба љониби њавлии соњибаш мегурезад ва
њангоми таоми шоми хонавода худро аз тиреза ба хона
меандозад. Носири якдаста аз хавфи сўхтор худро ба
болои гурбаи машъалвор оташгирифта меандозаду бо як
дасти аз љанг амон мондагиаш онро дошта, боз бештар
маъюб шуд...
Њаёт-хола њар боре, ки ба хонаи мо меомад, модарам
баъзе кирдорњои Шодиро аз рўйи дидаю шунидаашон
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гуфта, “Сари ваќт аст, пеши роњашро гиред”, мегуфтанд.
“Абе, дугонаљон, њоли бача-дия. Бе падар, саѓир калон
шуд. Дили саѓираро озурдан гуноњи азим аст, мегўянд.
Дилам намешавад, ки гапи сахт гўям. Калон шавад, ягон
рўз аќлаш медарояд. Бачањои шўх њам калон шаванд,
вазнину солор мешаванд”, – мегуфт модари ў дар љавоб.
– Таѓоияшу очааш ба ин љо дидорбинї омадаанд,
аммо Шодї ба наздашон набаромадааст. "Ман оча надорам”, гуфтаст. Сонї амакаш омадаст, – гуфт Гулсифат
андешаманд. – Шодї гуфтаст, ки очаам наояд. Маро њарчї кард вай кард: тухми мурѓи њамсояро дуздидам, манъ
накард, ба сагаш сўзан додам, як шаппотї назад, ана,
оќибаташ...
– Ѓалатї... Боварам намеомад, ки Шодї чунин рафтор кунад ва аз ў ин гуна суханњо барояд. Кї ба ин минвол чашми ўро кушода бошад? Кї? А? – гуфтам ангушти
њайрат ба лаб бурда.
– Зиндагї... зиндагї љонам, Солења Каримова не, –
гуфт Гулсифат дар поёни сухан. – Зиндагї муаллими
сахтгир аст... Мегўянд, ки дар њамин љо китоб хонда, донишманд шудагї...
Дар пеши чашмони ман ќомати баланди Шодї љилва намуд, ки ў аз паси мо менигарад. Беихтиёр ба ќафо
нигаристам. Кран ба мисли фили бузург бо хартумаш
тахтаву оњанпорањоро дарза-дарза бардошта, ситезаомез
дар соњил ѓарам мекард.
Солҳои 1973 –79.
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ОЃОЗ
Ишќро оѓоз њаст, анљом нест.
Саъдӣ.
Офтоб акнун як ќади найза баланд гашта буд.
Ромиш гўсолањоро ба марѓзори канори дарёча
овард. Њоло онњо аз алафи тоза сар намебардоштанд.
Вай ба болои тахтасанге нишасту ба соњили муќобил
чашм андохт: болои талу теппањоро љангали анбўњ пўшида буд. Фаќат аз њар љо-њар љои ин махмали сабз шаху
зовњо сар бароварда буданд. Ана харгўшаке аз љангал
давида баромаду дар сабзамайдони соњили рўд лањзае
бозистод, ба ду пои ќафояш рост шуда ба атроф назар
кард… Ларзидани пойњои онро Ромиш равшан дид. Бозе
худро ба дарахти канори рўд заду дар чангаш гунљишкеро чириќќос занонда парида рафт.
Ромиш имрўз танњо аст. Субњидам њамкораш Сабо
хоњиш кард:
“Имрўз ман рафта наметавонам. Кори зарур дорам… Як худат ўњда мекунӣ?.. Њељ набошад, то пешин? А?”
“Э, рафтан гир, хавотир нашав. Хурд нестам-ку!” –
гуфт вай дар љавоби ў.
Сабои чашмсабз ва Ромиш дар мактаб њам ба якдигар мењрубон ва наздик буданд. Баъзе бачањо мазоњ
мекарданд, духтарон таъна менамуданд, аммо ба дўстии
онњо њељ чиз халал расонда наметавонист. Сабо духтари
хушрўй не, аммо бенур њам не. Лекин ба Ромиш њусни
вай не, њамту худаш маъќул. Баъди ба омўзишгоњи
наққошӣ рафтанаш Ромиш ањд кард, ки ба Сабо мактуб
навишта, рози қалбашро боз кунад, аммо њељ љуръат
накард. Сонӣ тасмим гирифт, ки ба таътили тобистона
меояду албатта розашро ба Сабо мегўяд, дигар таъхир
кардан мумкин не. Сабо аз вай ноумед гашта бо як
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љавони дигар ќавлу ќасам карданаш мумкин. Ана,
таътилот ҳам шурӯъ шуду вай ба деҳа омад. Аммо ҳоло
фурсати ин ҳарфҳо не – модараш маризанд. Сабо чӣ
фикр мекунад: дар хона модараш бемору ин ҷавон чӣ хаёлњое дорад! Сонӣ … њоло барваќт… ваќти ин гапњо не, –
мегуфт вай худ ба худ. Ман акнун њабдањро пур кардам.
Сабо аз ман як сол хурд… Эњ, тезтар очаам сињат шуда,
ба по мехестанд. Њозир апаам нигоњубин мекунанду ман
ба љои вай Сабо катӣ гўсолабонӣ мекунам. Таътил ба
охир расад, баъдан чӣ мешавад?
Ӯро дар дења њоло њамчун домпизишк мешинохтанд. Воқеае рух доду Ромишро ба ин касб муаррифӣ
кард: Наѓмагари думоња аз юнучќаи нав сер шуда, варам
карду ќариб, ки мурад. Ромиш ба тарафи молпарваришгоҳ давид, аммо дар он љо гуфтанд, ки байтор нест.
“Гўсола дар ҳоли мурдан аст, чӣ кор кунам?” гўяд, мудир
китф дарњам кашида гуфт: “Аз дасти ман чӣ меояд,
писар, ман духтур набошам”. Ромиш ба хунсардии вай
њайрон шуд. Ба молу мулки колхоз баъзењо бепарвоӣ
мекунанд, вале то ин ҳад фориғбол буданро надида буд.
Баъдан вай шитобон ба сари гўсола расид. Наѓмагар дар
дами њалок буд. Њамроњи Сабо зуд оташ равшан карду
дами кордашро ба он дошта, аз уфунат пок сохт ва
шиками варамидаи гўсоларо шикоф кард. Бодро бароварду њам шикамба ва њам пўсти Наѓмагарро бо сўзани
ба алав доштаи Сабо бо риштаи оддӣ дўхт. Сипас гўсоларо то шом баста нигоҳ дошт, то ки такон нахурад. Ғайриимкон, вале гӯсола сињат ёфт. Њоло дар русто аз наққошии ӯ ҳарф занед, даст меафшонанд, аммо дар хусуси
љарроњии вай хурду бузург ба тањсин лаб кушода, “дасташ сабук будаст, худо умраша диҳад” мегўянд.
Ромиш баъди он ки нишаста, андаке нафас рост
кард, бархосту марѓзорро давр зада донистан хост, ки
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љару љўи гўсолањо ногаҳон афтода маъюб мешуда набошад. Дар пеш – сой, ду тараф бо шаху зов – ќалъабанд.
Гўсолањо аз ин марѓзор фаќат ќафо гашта берун рафта
метавонанду бас. Вай ана њамин роњи ќафоро гирифта,
дар сояи зарбед ќарор гирифт. Асбобу анљоми рассомиро
кушода, бо сиёњќалам ба кашидан шурӯъ кард. Њоло дар
маҷмӯаи наққошиҳои ў хеле лањзањои дилчаспи чарогоњ
акс ёфтааст. Вай соли аввали омўзишгоњро ба итмом расонида, алъон донишомӯзи соли дуввум ҳаст. Албатта,
тасвирњояш њанўз хом, мазмунан рангин ва амиќ не. Шояд замоне рассоми моњир шавад, шўхии ин гўсолачањои
шайтонро мукаммал тасвир мекунад. Чунон наққошӣ кунад, ки њар кас бинад, ба димоѓаш бўи марѓзор ояд, баоси гўсолањоро баръало шунавад.
Бо тањдид ба Алмос пуфу куф кардани Майдаяки
думсафедро тамошо кунед! Саг монанди бањодуре, ки
шўхию густохии кўдакро тамошо дорад, бо як ваљоњати
аљиб ба гўсолача нигариста ѓур-ѓур мекунад. Ѓурриши
саг дар ин гуна мавридњо тањдидомез нест, балки мисли
оњанги лабханд ва ё њазлу навозиш дошта аст. Ана,
Олуфта шабеҳи аспи пойга гирдогирди марѓзор метозад.
Одати вай њамин тавр аст, баъзан худ аз худ бесабаб,
баъзан ягон ѓурмагас газад, аз аламаш ба тохтан сар мекунад. Олуфта ном гирифтани вай беасос нест: њамеша
худро покиза нигоҳ медорад, танашро лесидагеш – лесидагӣ. Саѓрињояш њамеша шона задагӣ барин.
Наздики нисфирӯзӣ сояе рўи ќоѓаз лаѓжиду Ромиш
сар бардошта Саборо дар канораш дид.
– Оҳиста омада, тарсондан мехостӣ?
– Дилу гурдаата фањмам гуфтам… Уф-ф… Накофтагӣ љой намонд, – Сабо оњиста ба рўи харсанг нишаст. –
Нохост ба ёдам расид, ки њамин љора таъриф мекардӣ.
Ин ќадар барваќт баровардӣ? Гуфтам-ку баъди дуртар
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рафтани пода барор, – мисли мошини чокдўзӣ тез-тез ба
ҳарф даромад Сабо.
– Њаво тасфад, гўсолањо алаф намехўранд.
– Ромиш, самбўса мехўрӣ? Гир, самбўсаи кадугӣ, –
Сабо як даста самбўсаи ќоѓазпечро ба рўи санг монду
наздиктар омада, ба расми кашидаи љавон зењн монд.
– Сонӣ… – Ромиш бо лаҳне гуфт, ки мисле ба корам
дахолат накун, буд.
Сабо гўсолањоро аз офтоб ба соя, ба љониби бедњои
соњили рўд ронд.
– Тезтар! Ба соя гузар! Офтоб мезанаду мемурӣ! – бо
гӯсолачањо гуфтугў мекард вай. Алмос хомўш думболи
вай мерафт.
– Меомадам, дар роњ Зафара дидам, – баргашта
омада ба сухан даромад Сабо. – Вай имсол мактаба тамом кард, акнун ба шањр рафта хонданӣ. Мегўяд, ки кош
ба љои Ромиш бо ягон бањонае ман њамроњат кор мекардам. Гуфтам, ки Ромиш бо ягон бањона не, ба кори зарурӣ банд аст. “Э, медонем, – мегўяд, – кор – бањона”. Бачаи аљоиб-а? Камтар худаша таъриф кард, росту дурӯѓи
шунидаашро ба худаш часпонда хеле гап зад, “ња-ња” гўён гўш кардам. – Сабо ба авзои писарак зимнан зењн монда, менигарист. Ӯ мехост бифаҳмад, ки ҳарфҳои ӯ ба Ромиш чи гуна таъсир дорад.
Ромиш чизе нагуфт. Ў тарњи марѓзор, кўњ ва гўсолачањои бозингарро рӯи ќоѓаз меовард. Сабо гоњ ба наққошии Ромиш ва гоње ба чеҳраи љавон нигариста, беист
ҳарф мезад.
– Имтињони шумо њам сахт будагист-а? Ту аз њамааш аъло гирифтӣ ё чор њам дорӣ?
– Дорам, – аз кораш сар набардошта ѓурунгос зад
Ромиш.
– Ман њам дута чор дорам, – яктааш аз физика, ди412
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гараш аз наќшакашӣ… Ромиш, ту баъди омўзишгоњ ба
Академияи рассомӣ меравӣ-а?
– Намедонам.
– Меравам гўй, ин ќадар хоксорӣ накун!
– Модарам – бемор… Дасттанњо. Кор карданиам.
Агар илољаш мебуд, ѓоибона мехондам.
– Хайр, сињат мешаванд, нигарон набош, – монанди
бузургсолон дилбардорӣ кард Сабо. Баъди сонияе аз љои
дигар ҳарф шурӯъ кард: – Зафар ба институти политехникӣ њуљљат супоридаст. Як шиносашон будаст, ваъда
кардаст, ки кумак мекунад.
– Шарм накарда њамин хел гуфт? – Ромиш бо таассуф сар љунбонд. Вале ин дам аз дилаш гузашт, ки мардум ваќтњои охир аз ин ќабил корњо хиљил не, баръакс,
ифтихор мекунанд.
“Агар ба Ромиш малол нашавад, гашти рўз, тафси
њаво гардад, чарх зада, ба наздатон меравам”, гуфт. Ман
гуфтам, ки биё, омадан гир.
– Аљоиб, барои чӣ ман аз омадани вай малол мешудаам?!
– Намедонам. – Кўтоњ љавоб дод Сабо. Сипас зуд аз
боби дигар сухан сар кард: – Ман њоло ба як ќарор наомадаам. Намедонам ба хондан равам, ё дар ферма кор
кунам?.. Агар ту дар шањр бошӣ, ман њам рафтанӣ.
– Аљоиб… – абрувонашро чин кард Ромиш, вале дигар њарфе назаду худ ба худ китф дарњам кашид.
Њоло вай дар рўи ќоѓаз бо сиёњќалам акси сагро мекашид. Агарчи Алмос ин дам дар канори рўд гаштугузор
дошт, Ромиш сурати онро дар рўи харсанг, чашму гўшаш
ба љониби гўсолањо тасвир мекард. Саг гўшњои кўтоњ буридагиашро сих карда, гӯё хатареро эҳсос карда бошад,
ба њамла омода буд. Аммо авзояш, хушњол барин.
– Саги хатар пайбурда ин хел намешавад.
– Ња-а…– Ромиш як чашмашро нимкоф карда ба ак413
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си кашидааш бо диќќат нигаристу сар такон дод.
Баъд ба ислоњи тасвир шурўъ намуд.
– Очаатро духтур дид охир? – пурсид духтар баъди
шумурдани гўсолањо.
– Чӣ гуфт? – баъди он, ки Ромиш бо аломати тасдиќ
сар љунбонд, боз савол кард Сабо.
– Ба қарибӣ аз ноҳия духтурњои калон меомадаанд.
Онњо бинанд, сонӣ ба беморхонаи шањр мефиристонем,
гуфтанд.
Ба миён сукут афтод. Абрувони борику теѓдори духтар гирењ шуд, дар чашмонаш асари андўҳ падидор гашту дилтангона оње кашид.
– Очама мебаранду тањсили ман њам сар мешавад…
Апаам, танњо, – гуфт Ромиш.
– Шабњо ман ба наздаш рафта хоб мекунам.
– Ба гуфтан осон. Додою очаат иҷозат медиҳанд-чӣ?
– Мемонанд.
Аммо аз оњанги суханаш фаҳмидан душвор набуд,
ки барои иљозати волидайн мебояд хеле талош кунад.
Сабо бархосту гўсолањоро аз назар кард.
Се гўсолача ба болои шахи баланде баромада “мераќсиданд”. Сумњояшонро сахт-сахт ба санг кўфта, думњоро сих карда, гоњ ба навбат, гоње њар се баробар љастухез кардани онњоро дида, беихтиёр хандаи кас меомад.
Ба таври худ гўё мусобиќа мекарданду дар раќсу љастухез
мањорати худро намоиш медоданд. Боз сањнаи ёфтаашонро бинед! Як шахи баланде, ки рўяш ба ќадри як суфа
њаст ё не! “Њамин лаҳза яктоаш парида меафтаду маъюб
мешавад”, дар дил гуфт Сабо ва бархоста ба он сў рафт.
Алмос њам хомўш аз ќафои вай равон гашт.
Сабо аз тарафи боло ба гўсолањо наздик мешуд, ки
ин дам Ромиш ўро боздошт.
– Аз боло нарав! Аз ту рамида худаша ба поин меандозад. Аз поин њай кун, – маслињат дод вай.
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Сабо ба тањи зов рафту дастонашро афшонда “чучу” гуфт, Алмос бо таҳдид “ак-ак” карду гўсолачањо бо
рањи баромадаашон аз шах фуромаданд.
Ќурси офтоб рост ба фарќи сар меомад. Гармии рӯз
ба авҷаш расида буд. Гўсолањо тўда-тўда гашта, худро ба
соя мезаданд. Шайтонаку Ќашќа соя наёфта, сарашонро
ба панањи санг љо карданд. Алмос бо дањони бозу забони
овезон њалќак мезад.
Ромиш ва Сабо гўсолањоро ба тарафи болооби рўд,
ки дарахтони соя дошт, ронданд.
***
Баъди пешин онњо гўсолањоро ба ангори назди Кафтархона бурданд. Азбаски замини ин љо обӣ аст, баъди
дарави гандум ангор серпечак, воту лаби љўйњо алафзор
буд.
– Сабо, њушьёр шав, – таъкид кард Ромиш, – поёни
ин ангор нахўдзор будаст. Нохудогоҳ гўсолањо гузашта,
нахўди пухта расидаро ба замин яксон накунанд.
Сабо аз ў дуртар сари санг нишасту таронаеро бо
овози паст тараннум мекард:
Дарьё, ки калон шавад, шинояш кӣ кунад?
Ду дил, ки яке шавад, људояш кӣ кунад?..
Насим мўйњои аз зери уребча њалќа зада баромадаи
ўро ларзонда бозӣ медоронд. Вай имрўз кокулонашро
љамъ карда, бо уребча ба пушти сараш баста буд, ки дар
натиља рўяш пурра бо тамоми латофат дар назар љилва
мекард. “Пӯсти сафеди рӯяш дар офтоб њам сиёњ намешавад, – худ ба худ гуфт Ромиш. – Аљабо, чашмонаш шишаи сабз барин кап-кабуд. Умуман, дар дењаи мо кабудчашмон бисёранд. Мўяшон хурмоию чашмонашон ё
сабз, ё обӣ… Њафтаи гузашта, шаби ба осиё гандум бурданам, Сабо ба хонаи мо омада, њамроњи апаам љомашўӣ
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кардаст. Соатњои дувоздањи шаб аз осиё омада, табъам
хира шуд. Њаминаш кам буд! Бачањо фањманд, чӣ мегўянд?! Зафар баринњо шунаванд, “э, вай занаш барин,
шабњо рафта хоб њам мекунад”, мегўянд. Шояд, барои ин
кор аз додою очааш гап шунидагӣ барин… Ба љои апаам
ман ба гўсолабонӣ бароям, чӣ ќадар ѓур-ѓур карданд,
њатто ба молхона рафтанд… Кадом аз рўзҳо аз дасташ
пиёлањоро ба љўй сар додаст, очаш љанг кардаанд, гуфтаанд, ки њуши ту духтар дар љояш не, бирав ба хонаи њамун бача дарою шин…”
***
– Ромиш, барои чӣ сурати мана намекашӣ? Фаќат
кўњу дарахт, сагу гўсола… Ягон бор акси мана каш. Ё
намехоњӣ? А? .. Эњ, агар ман рассом мебудам…
– Чӣ кор мекардӣ?
– Сурати тую Алои Хаппака дар як љо мекашидам.
Њар ду ба њам монанд, дамдуздед.
– Ягон рўз наққошӣ мекунам… Усто шавам, – Ромиш инро гуфту гўё нафареро фиреб карда бошад, худ ба
худ хиљолат кашида сурх шуд. Сониян аз мавзӯи дигар
ҳарф боз кард: – Момои Гулсум њоло њам танњо зиндагӣ
мекунанд-а?
– Ња. Колхоз ёрӣ мекунад. Худашон њам баќувват,
рўзаш катӣ дар полизашон љунбуљўл мекунанд. Ҳосили
сабзию пиёзашон чунон наѓз!
– Њазл не, модари Ќањрамони Иттифоќи Советӣ!
– Мардум ба шўхӣ худи он каса ќањрамон мегўянд.
– Ман ягон бор рафта, сураташона кашиданӣ. “Модари ќањрамон” ном мемонам… Аммо шарм медорам.
– Ту аз њама чиз шарм медорӣ. Намедонам, агар
ягон духтара дӯст дорӣ, чӣ кор мекунӣ? – Сабо аз сухани
гуфтагиаш хиљолат кашида, рўяшро бо дастонаш пўшида
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хандид.
– Агар наѓз бинам, сураташа мекашам, – гуфт Ромиш рўяшро аз вай гардонда, машѓули рангомезӣ. Баъд
илова кард: – Шояд наққошӣ карда бошам…
– Канӣ, ба ман як намой, – хоњиш кард Сабо бо шўхӣ. – Гўй, вай кӣ худаш? А? Сурати кира кашидӣ?
– Инаш – сир… Ба њељ кас намегўям.
– Хайр, гўй, илтимос. То нагўӣ, намемонам, – бархоста наздик омад Сабо.
– Э, рав-е! Шухӣ кардам! Њазлро намедонӣ?
– Ќасам мехўрам: ба ягон кас гўям, њар чӣ шавам!
– Њељ кас не! Фањмидӣ? Сурати момои Гулсума мекашам.
– Не, росташа гўй, боз кира? – Сабо ба асаби вай расида, мўќаламро аз дасташ гирифт. – Аввал гўй…
– Бас кун, ман њазл кардам, – Ромиш зарфи шишаиро гирифту оби рангини онро холӣ кард ва барои оби
тоза овардан ба тарафи рўд равон шуд.
Сабо аз ќафои вай нигариста, дар хаёл монд.
– Рўзе сурати худата мекашам, – дуртар рафта гуфт
Ромиш. Вай бо як табассуми шармгинона асроромез ба
духтар нигаристу қадамашро қавитар гузошт.
– Ман рухсат надињам-чӣ? – гуфт Сабо ишваомез,
аммо Ромиш сухани ўро нашунид ва ё фањмида бошад
њам, љавобе надода ба рањаш идома дод.
Ў зарфи шишаиро шуста ба он оби тоза гирифту ангорро давр зада ба тарафи нахўдзор гузашт. Се-чор гўсолаи ба нахўдзор наздик рафтаро ќафо ронду худ ба тамошои нахўди навпухта саргарм шуд.
Сабо ба саргармии ў нигариста, тааљљуб мекард:
“Гўё нахўдро дар умраш бори аввал медида бошад, зењн
мондани уна нигаред”, – тааҷҷуб мекард духтар.
Аз он тарафи сой ду нафар бачаи ќад-ќади об дар
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даву тозро дида, сараввал Сабо эътибор надод. Бачањо
дар рў ба рўи Сабо ќарор гирифтанду ба болои харсанге
баромада бо ҳар гуна ишорањо фарьёд карданд:
– О-о-ми-и-н!
Чӣ гуфтани онњоро фањмидан намешуд.
Баъди он ки чанд бор сайъ карда, матлаби худро
фањмонда натавонистанд, бачањо маслињат карданду
баробар фарьёд заданд:
– Ро-о-ми-ишш!
Ромиш бо изтироб пештар давида рафт.
– Њо-о-о!.. Чӣ гап?..
– Баландтар фарьёд кун, – саросема шуд Сабо.
– Чӣ-ӣ? – Ромиш боз пештар рафт.
– Очаат… данд… – бод ба гўши онњо чанд њиљои
но-тамомро овард.
– Чӣ-и?
Бачањо бо маслињат “як-ду-се” гўён, баробар фарьёд
карданду матлаб равшан гашт.
– Биё-ё-ё!.. Очаатро мебаранд! – Бачањо ин се калимаро такрор ба такрор мегуфтанд.
– Сабо, аз гӯсолаҳо бохабар шав!
Ҳанӯз Сабо ба сухан дањон боз накарда буд, ки Ромиш дур рафта буд. Вай аз сангу буттањо љањида, мисли
бод ба љониби дења мерафт. Бачањо њанўз њам фарьёд
доштанд. Сабо муддате аз думболи вай нигариста истод.
Сипас як оњи сангине кашиду гўсолањои ба њар тараф парешон гаштаро ѓун кардан гирифт.
Гўсолањоро ҷамъ карду ба соя рафта муддате ѓамгин нишаста буд, ки Зафар пайдо шуд. Сабо аз омадани
вай мамнун, мушкили ба сари Ромиш омадаро гуфт.
– Хеле ҳам љои хилватро ёфтед, – сухани Саборо аз
хусуси бемории модари Ромиш ва имрўз ба бемористони
ноҳия бурданашонро бурид Зафар. – Сабо, ту, ба назарам, рўз аз рўз хушрўтар мешавӣ!.. Ё ба чашми ман аз
418

www.firuz.tj

њама хушрўй менамоӣ, намедонам… Ягон сир њаст…
Ман худам њам њайрон… – Зафар бо ин суханон ба Сабо
љафстар нишаст.
– Ин чӣ ќилиќ?!. Чӣ гап?.. Э-э… – њайрон шуд ва
дасту по хўрд Сабо. – Усунтар шин! Шарм намедорӣ?!
– Шармаш чӣ?.. Њиъ… Шарм дар бозори чарм…
– Њой, маст-пастӣ-чӣ? – чашмони Сабо калон-калон
гаштанд. – Хез, дуртар шин!.. Э-э, шарм… – Сабо бархоста, аз ў дуртар нишастанӣ шуд, аммо Зафар аз дастӣ ў
гирифт.
– Ромиш катӣ… Ромиш катӣ шарм намедорӣ?! Чӣ,
ман аз вай камам?
– Ин чӣ гуфтагет?
– Э-э, худатро ба нодонӣ назан!.. Кўр не ман, њамаашро медонам.
– Чира медонӣ?! – ранги рўи Сабо мисли дока сапсафед шуд.
– Ња, хайр, мон… Ман ту катӣ љанг карданӣ наомадаам. Баръакс… Биё… аз ман наранљ… Сабољони хушрў… – вай боз ба духтар наздик рафт.
– Ња-а… Ана, гап чӣ!.. – чашмони Сабо кашида шуданд.
– Ба дилат нагир. Ман… тура наѓз мебинам… Барои њамин… Худат медонӣ, – Зафар сари роњи Саборо
гирифту бо дастонаш аз ду дасти духтар маҳкам дошт.
– Сар те! – бо ѓазаб теѓ кашида, ба вай нигарист
Сабо.
Зафар дањонашро боз карда, табассум карду дасти
ўро сахттар фишурд.
– Сар те!.. Дод мегўям! – Сабо худро такон дода,
дасташро аз дасти љавон рањо кардан хост.
– Дод гўй… Худат шарманда мешавӣ, – хунсард табассум карда дасти ўро раҳо намекард Зафар. – Хайр, биё
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мешинем, – ў Саборо оѓўш карданӣ шуд, аммо духтар
ўро тела дод.
– Алмос!.. Алмос! – фарьёд кард вай.
Саг дар як сония аз куљое њозир шуду бо нигоњи савол ба чашми духтар нигариста думашро такон медод ва
гўё гуфтан мехост: “Бифармо, чӣ хизмат?” Зафар аз тарс
худро ба ќафои Сабо гирифта буд. Њарчанд, ки саг ба
вай беэътибор буд, ҷавон аз саги бузургҷусса ҳаросид ва
дастони духтарро раҳо кард.
– Канӣ, тезтар! – Сабо ба вай амр кард. – Бо кадом
рањ омада бошӣ, њамон рањ катӣ… думата хода кун!
Сабо баъди рафтани Зафар хеле ваќт хомўшу пакар
ва бедимоѓ нишаст. Қалбаш ноором ва авзояш хиратабъ
буд, чӣ кор карданашро намедонист.
Ваќте ки рўз гашт карду вай чизу чораашро ѓундошта, асбобњои Ромишро љамъ мекард, лањзае наққошиҳои ў диќќаташро кашид. Ногањон… Ин чӣ? Дар байни
наққошиҳо акси худи вай… Хандида менигарад… Як гесӯяш ба пеш афтодагӣ… Дар чашмони Сабо ашк таровид. “Дӯст медорад”, гуфт вай зери лаб бо чашмони ашколуд табассум карда.
Солҳои 1973-78.
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ҲАҚИҚАТИ ТАЛХ
Аз саргузашти рўзњои бачагиам бисёр воќеањоро
њикоя кардаам, аммо ин њодисаро њаргиз ба ёд овардан
намехоњам. Вале чї кор кунам, ки он мудом дар нўги забонам, шабу рўз дар сарам љўлидагеш, љўлидагї. Мисле
ки, то онро нагўям, маро аз ин шиканҷа халосї нест.
Агар гуфтанаш осон мебуд, кайњо онро мегуфтам, лекин... Њар як кори чигил ана њамин хел “лекин” дорад.
“Лекин”-и ин воќеа як сири намегуфтагї. Њар сире, ки
онро ба кас гуфтед, сир нест. Хуллас, имрўз ман ин сирро
гуфта, аз бори гароне, ки ќариб чоряк аср ба дўши дили
бечораам бардошта гаштам, халос мешавам. Хато ва гуноњ њаргиз виљдони одамиро осуда намегузорад: гўй, барои чї руст мекунї гуфта, дилро харошидагеш, харошидагї. Ман аз гуфтани њаќиќат, њарчанд ки бисёр талх аст,
наметарсам ва шарм њам намекунам. Одати ман њамин
аст: њама гапро бояд гўям. Агар баъзе чизњоро нагўям, он
њам бесабаб не: ё њамон воќеа ба гуфтан намеарзад, яъне,
ҳаќиќати ба мардум нодаркор аст ва ё чунон ки Шайх
Саъдї овардааст, рост фитнаангез ва зарарнокест, ки аз
гуфтан ногуфтани он авло. Ќисса кўтоњ, он саргузашти
нохушамро мегўям. Ба њар њол, он ба ман сабаќи зиндагї
гашта буд.
Аввал бояд гўям, ки дадаам он солњо њозира барин
пири хушњолу чаќчаќї набуданд. Ман агар дадаам гўям,
шумо як марди хода барин дарозу лоѓар, чашмонаш дар
косахона шиштагї, коркун, камгап ва хеле љиддию вазнин, њатто аз њад зиёд љиддиро пеши назар оред. Инро ба
ман бачањо њам мегуфтанд. Онњо њаминро њам таъна мекарданд: “Дадаат одами бадљањл барин” мегуфтанд. Аммо ман хуб медонам, ки дадаам њеҷ гоњ бадљањл набуданд, фаќат кам механдиданд, њатто ки ќариб намехандиданд. Сабаби кам хандиданашонро худам њам намедо421
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нам. Балки солњои баъди љанг талабот аз мардумон њамин хел буд, кї медонад? Барои намозу рўза, барои хатна
кардани бачаашон баъзењоро љазо медодаанд-ку! Таѓоии
очаамро барои он њабс карда будаанд, ки дар хонаашон
китоби кўњнаро нигоњ медоштаанд.
Он солњо дадаам бегоњї аз кори сањро димоѓашон
гирифтагї, хастаю шалпар меомаданд. Ќавоќашонро накушода болои кундаи њезумкафонї амонат менишастанду як бор уф кашида мондагиашонро мебароварданд. То
дўѓоб оварда додани очаам бо мо саволу љавоб карда, якду супориш медоданд. Баъди дўѓобро дам кашидан, каландашонро гирифта ба замини рўйидаричаамон мерафтанд. Дар он љо то шом кор мекарданд. Очаам мегуфтанд, ки њамин як порча замини рўйидарича хонаводаи
моро ба по рост медорад. Албатта, ман он солњо маънии
ин гапро дуруст намефањмидам.
Аслан, чандон хурд њам не, дувоздањсола будам. Њанўз дуруст каланд зада натавонам њам, дигар корњоро
наѓз ўњда мекардам: киштро об додан, ба молњо алаф
овардан, хошок даравидан, аз кўњ њезум овардан. Њатто
ду-се бор додарам катї ба осиёб љуворї бурда, орд карда
омадам. Додарам – Салим он солњо дар синфи сеюм мехонд. Ман аълохон гуфта баъзан аз худ мерафт. Њар чизе
биёранд, вай наѓзашро мегирифт. Каљу килеб сурат мекашиду рассом мешавам, мегуфт. Доим дар кисааш ангишт ё бўр, тахтасангњои сари роњро кажу маж хат кашида, пур мекард. Њатто сурати Алопарро дар санг оњан
катї канд, он сурат дигар намеравад. Баъди Алопарро аз
даст доданамон Салим њар бор њамин суратро нишон дода, ба љароњати дили ман намак мепошид.
Худи Салим бачаи бад не, аммо гоњ-гоњ зўъмию якравї дорад. Азбаски ў харобу лоѓару рангпарида аст,
очаам баъзан аз ман пинҳонӣ ба вай саршир медињад.
Гурбаи шум барин чанд бор аз хонаи дарун саршир хўр422
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да, лабонашро лесида баромаданашро дидам. Бо вуљуди
ин, думчаи мурўд барин гардани борикаш, каллаи ошкаду барин калонашро базўр дошта истодааст. Амакам
мегўянд, ки биниашро кашї, љонаш мебарояд. Ќувваташ
нест, пуф кунед, меѓалтад.
Рўзе ману Салим ба кўњ барои њезум рафтем. Аз хонаи мо кўњ дур не, агар пиёда, бебор равед, яксоата роњ
аст. Сагчаамон Алопар њам афтону хезон аз ќафоямон
рафт. Сагча њанўз хурд буд – думоња ё семоња. Ваќти таваллуди онро намедонем, чунки мо онро аз лойхандақи
ќафои идораи колхоз ёфтем. Чунон ба лой љўлидагї буд,
ки чї махлуќ будани онро дониста намешуд. Њамсояамон
Гулсумхола онро “бачаи шаѓол барин” гуфтанду очаам
њам ба фикри он кас шарик гаштанд:
– Аз кадом гўр ёфтї, гўрков? Охир ин шаѓол...
– Ман не, Салим ёфт, сонї ман даромада гирифтам,
– аз эњтиёт ба ин гуноњ шарик будани додарамро гўшзад
кардам. Кї медонад, кор оќибат чї ранг мегирад? Баногоњ ягон гап хезад, гуноњро таќсим кардан хуб аст. Аълохонї ва нимљонии Салимро дар назар дошта, љазоро сабуктар мекунанд ва ё тамоман мебахшанд.
– Агар ин бачаи шаѓол бошад, шаб очааш кофта мебиёду якта њам мурѓ намемонад, – тарсонданд очаам.
Баъд ба љонвари дир-дир ларзида истодагї рањмашон
омад магар, гуфтанд: – Ба пеши бобот бар, ку бинанд, чї
махлуќ аст. Холаи Гулсум бачаи шаѓол гуфтанд, гўй.
Ман он љонварро бардошта, ба тарафи њавлии бобоям давидам. Салим аз ќафоям метохт. Њавлии бобоям
дур не, дар он дасти сой, пеши замини рўйидаричаамон.
Бобоям дар офтобрў љули харашонро дўхта менишастанд. Он кас љонвари ёфтагиамонро пасу пеш гардонда диданду гуфтанд:
– Кучукбача-ку.
– Ура, кучукбача! – Ман онро гирифта сўйи њавли423
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амон тохтам.
Салим бо фиѓону њаёњу аз ќафо омад, ки сагча азони
вай аст, чунки онро вай ёфт. Мо аз ин хусус зуд ба сари
муросо омадем: сагча аз њардуямон. Медонистем, ки аздусар онро ду њис карда намешавад ва ягонтаамон аз он
даст намекашем. Љое, ки ба ѓайр аз муросо дигар чора
нест, талош бефоида буданашро мо наѓз медонистем.
Сагбачаро дарњол шуста пок-покиза кардем. Ало
будаст, Алопар ном додем. Љонвар аз гушнагї ќариб ба
мурдан расидаст. Мо аз лойдон гирифта љойи он, ки хўрокаш дињем, ба муќаррар кардани зоту зурриёти он
машѓул будем. Бечора чунон ба ширу нон дарафтод, ки...
Баъд барои Алопар дар њавлї аз сангу лой хонача
сохта, ба тагаш пахоли мулоим андохтему аз болои пахол як порча пўстаккўњна партофтем.
Ману Салим ба куљо равем, чї кор кунем, Алопар
њамроњ буд. Афтону хезон мерафт, агар бишинем, мешишт, тозем, метохт, баъзан аз ягон чиз хурсанд, баъзан
аз рўбарўшавї бо ягон њайвон дар тарсу њарос. Њамроњи
мо Алопар њам кам-кам калон мешуд.
Як моњ нагузашта вай одамони атрофамонро аз бегонагон фарќ мекард. Агар аз њамсояњо касе ё хешу табори наздик ба њавлї дароянд, як-ду бор аккос зада,
моро хабардор мекарду бас. Не, агар ягон одами бегона ё
ба вай ношинос дарояд, то аз хона баромада “хап шав”
нагўем, ором намешуд. Алопар њатто молњои моро аз
моли бегона фарќ мекард. Њар бегоњї чун рама омад,
модагов ва чор бузи мо људо шуда ба њавлї медаромаду
моли сиёњ ба сари мехаш, моли реза ба қўтанча мерафт.
Агар ягонта мол ќоидаро вайрон карда, ба тарафи дархона ва гўшаи нињолу гулзор гузаштанї шавад, Алопар
валвала сар мекард. Махсусан, агар ба њавлї моли бегонае дарояд, то онро аз дарвоза берун наронад, Алопар
ором намегашт. Аккосзанон, баъзан тарсону њаросон аз
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ќафои он мол метохт, тањдид мекард, зорї менамуд, то
ки зудтар аз њавлї барояд. Шаби аввали як сар гўсфанди
њисорї хариданамон саги бечора шаби дароз хоб накард,
хавотир буд. Гумонаш, ин моли бегона моро фиреб дода
ба њавлї даромадасту ќасде дорад, нимишаб ё ваќти сањар, њангоми хоби ѓафлати мо ягон нобакорие карданист.
Алопар ба очаам баѓоят маъќул афтода буд. Хусусан, баъди як воќеа ѓамхории он кас ба сагча афзуд,
љонвараки дастнигарро назарашон гирифт ва њароина
љонибдорї мекарданд. Воќеа ин тавр рух зад: он солњо
дар дењаи мо на электр буду на яхдон. Мо њатто номи яхдонро нашунида будем. Не, хато кардам, бибиам њикоя
карда буданд, ки пеш аз инќилоб ва колхозї дар дења
баъзе давлатмандон ва њалвопазон тањхонаи чуќури зеризаминї кофта, зимистон дар он барфро ѓун мекардаанду аз болояш хок мепошидаанд. Он барф дар тобистон
кам-кам об шавад њам, тамом намегаштаст. Тањхонаи
барфдор вазифаи яхдонро иҷро мекардаст. Ба ѓайр аз ин,
дар саратон аз барфи он яхобу яхмос, њалвою нишаста
месохтаанд... Сари суханам чї буд?.. Ња, дар дењаи мо он
солњо на яхдон буду на электр. Дўкони гўштфурўшї њам
набуд. Одати мардуми мо чунин аст: њар хонавода ягон
буз ё гўсфандашро кушта, гўшти онро хушк карда мегираду муддатњо воситаи дегљўшї месозад. Очаам барои
дам наоварда хушк шудани гўшт онро намак зада, шабњо
шаддавор ба чўб мегузаронданду дар шамолгањ меовехтанд... Шабе аз шамоли сахт як лахти калони гўшт канда
гашта ба замин афтодаст. Алопар то сањар дар сари он
пораи гўшти ба замин афтода посбонї карда, гурбањоро
рањ надодаст. Сањар очаам аз хоб хезанд, Алопар дар
назди гўшти афтодагї фукаш ба рўйи ду пояш, аз гўшт
чашм наканда менишастаст. Очаамро дида, ба назди он
кас тохтаст, баъд ѓишингос зада боз ба сари гўшт рафта
воќеаро фањмондаст. Аз таљрибаи солњои дароз мо медо425
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нистем, ки агар Алопар набошад, аз гўшти ба замин афтода ному нишон намемонд. Њатто баъзе гурбањои ганда
љањида гўштро аз тор гирифта мебурданд.
Алопар саги боаќл буд, аммо ман беаќлї карда онро аз даст додам. Аслан, аз даст доданам беаќлї не, баръакс, пионер бояд ки айнан њамин хел амал кунад, мегўянд
муаллимон. Хайр, рости гап, андаке аз ман њам гузашт...
Барои ин то њол виљдонам маро гоњу бегоњ дар шиканља
гирифта, азоб медињад. Ман дигар саг напарвардам. Сагу
сагбача гўянд, Алопар ба ёдам мерасаду дар як дам
вуљудам таб мебарорад.
Њамон рўз ману Салим арѓамчину табарча гирифтему ба кўњ њезумкунї рафтем. Алопар њам њамроњ буд.
Мо ду пуштора њезуми хушкро баста, акнун ба роњ медаромадем, ки аз пушти ёлаи кўњ рамаи колхоз баромаду ду
саги хирс барин барзангї аккосзанон ба сўйи мо тохтанд.
Аз тарс саросема њар ду њам ба як дарахти арча баромадаем. Бечора Алопар дар бехи дарахт тарсону ларзон,
бељуръатона ак-ак карда, он ду балоро пешвоз гирифт.
Мо бо доду фарёд чўпонро ба ёрї љеѓ задем.
Сагњои рама бо фукњои ѓафсу вањмангези худ Алопарро бўй-бўй карда диданду мисле ки, боварї пайдо
карданд, ки ин љонварак аз авлоди гург ё шаѓол не, бо он
шўхию бозї оѓоз намуданд. Аз њаракатњояш маълум буд,
ки Алопари шўр чандон раѓбати бозї надошт ва аз њазлу
шўхињои онњо метарсид, илоље ёфта канортар гурехтан
мехост, аммо он ду хирси барзангї ду-се њаллос зада,
сари роњи вайро мегирифтанд.
Хайрият, чўпон расида омаду сагњоро аз сари мо
дур андохт. Ману Салим аз дарахт фуромадем.
– Ягон дуогўятон аз тањти дил дуо мекардаст... Ба
шарофати дуо... ин арча будаст, – изњори мамнунї кард
чўпони якдаста.
Бинии ин марди навчаи сурхрў айнан ба мисли мин426
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ќори уќоб хамидагї буд.
– Набошад, исќотњо нагазанд њам, сахт метарсонданд.
– Барои чї нагазанд, мегазанд, – гуфт Салим, ки ашки чашмаш њанўз хушк нашуда буд. Ман акнун пай
бурдам, ки њангоми њамлаи сагон вай фарёд зада гириста
будаст.
– Бачара намегазад. Агар худат кордор шавї, гапи
дигар ё ба мол расї... – чашми чўпон ба Алопар афтоду
онро бањ-бањ гуфта доштанї шуд, аммо сагбача нияти
ўро пай бурду дур гурехт.
– Љеѓ зан, сагата як бинам, – хоњиш кард вай. Баъд
гуфт: – Зотї барин.
Ман Алопарро доштам. Вай дандонњояшро гиз карда, тањдидкорона ар-ар мекарду чўпонро наздик омадан
намемонд. Аммо дањмарда ба вай эътиное накарда чанг
заду аз ёли Алопар бардошт. Сагча ѓишингос заду бо
ѓазаб ба чўпон дарафтод ва аз чанги ў рањої ёфта он сў
гурехт. Баъд њимоятљўёна ба назди Салим рафту кинахоњона ба тарафи чўпон ак-ак задан гирифт.
– Сагбачаро ба мо те, пеши сагои мо калон шавад, –
гуфт чўпон ба ман хитобан бо як оњанги омирона.
– Худамон њам калон мекунем, – гуфтам ман бепарво ва ба содадилии чўпон дар дилам хандидам.
– Њайф мекунї. Саг – саги рама. Миёни мардум вайрон мешавад. Ма, – вай як панљоњсўмии сабзро аз кисабаѓалаш бароварда ба ман дароз кард.
– Не-е, даркор не, – гуфтам ман хиљолат кашида. Ба
ман чунин намуд, ки панљоњсўмиро дида, чашмам сиёњї
зад. Ташвишомез ба рўйи Салим нигаристам. Вай гаранг
барин ба дањони воз ба чўпон менигарист.
– Гир. Ту боз дигараша меёбї. Дар ќишлоќ чї пур,
сагбача пур. Ина ба рамаи колхоз те. Ту пионер-ку!..
Шарм намедорї?
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– Не, ман ба шумо дигараша оварда медињам, – бе
ќатъият сухан гуфтанамро худам њам њис кардам. Ба панљоњсўма дилам кашол буд, њатто метарсидам, ки чўпон
мабодо аз нияташ гашта, онро ба кисааш андозад.
– Ана, ма, гир... Инаш барои додарат, – чўпон ин
дафъа аз љайбаш як сисўмии сурхи шараќќосиро бароварда њамроњи он панљоњсўмї ба кисаи ман андохт. Дигар эътироз баён накардам. – Бихез, ту дор, ман баста
мегирам. Пионер бояд ки ѓамхори моли давлат бошад...
Ман Алопарро доштам. Чўпон чолокона бо чилбур
онро басту ба фукаш њалќа гузаронд. Сипас, ба тапар-тапару ѓишинг-ѓишинги сагбача эътиборе надода бардошта бурд.
Сагча чунон вовайло бардошт, чунон чингос зада аз
мо мадад мехост, ки ман тоб оварда натавониста, рўямро
гардондаму хостам гўшамро ба карї занам, аммо муяссар намегашт. Зории Алопар аз дуродур њам ба гўшам
мерасид.
Фарёди имдодхоњонаи он аз миён солњо гузашта бошад њам, то њол дар гўши ман садо медињад ва диламро
мефишорад.
Ман он рўз аз ин муомила хурсанд будам. Њазл не,
њаштод сўм-а! Албатта, пули он солњо беќурб буд, аммо
дадаам рўзњои ид њам идипулї гўён ба мо ин хел пули калон надодаанд.
Ба роњ афтодему дарњол бо Салим пулро таќсим
кардем. Ба вай – сисўмии сурх, ба ман – панљоњсўми сабз,
рангаш ќурбоќќаи наќшин барин. Мо ба ин пулњо чињо
хариданамонро њам маслињат кардем.
– Аттор ояд, ман чангаки моњидорї мехарам. Боз аз
шофёрњо якта гупсари резинї мехарам. Сонї, дам мекунаму ба оби сой партофта, ба болояш савор то худи
њавзи Љонварсўз меравам, – гуфтам ман.
– Не, ман ба ин пул ќалами ранга мехарам. Сонї,
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чунон суратњое кашам, ки дањоната кушода монї! –
нияташро изњор кард Салим.
Вай сисўмии сурх дар даст, гоњ онро аз чашмаш дур,
гоње наздик оварда менигарист, баъд ба монанди байраќ
ба сараш баланд мебардошт.
– Ман савори гупсари резинї ба осиё њам меравам,
ба њезум њам.
– Њой каллагаранг, чї хел аз поён ба боло меравї?
Оби сой ба поён мебараду сонї аз обпар чунон гирифта
мезанад, ки хари бобом барин парча-парча мешавї!..
Ба пули Алопар чињо хариданамонро рањорањ расо
муњокима кардем, аммо ин гуфтугузор њеч ба диламон
намезад.
Њамин ки ба њавлї наздик расидем, диламонро як
хавфи номаълум оњиста-оњиста туман барин зер кардан
гирифт. Аз ваљњи Алопар як тарафи диламон торик буд.
– Алопара ба чўпон доданата агар дадаам фањманд,
тура мекушанд! – Оќибат Салим худдорї карда натавонисту буѓзи дилашро кушод.
– Барои чї? Мо барои рамаи колхоз додем! Чўпон
гуфт-ку агар дар рама калон шавад, саги њаќиќї мешавад... Мумкин Алопари мо ягон ваќт рамаро аз њамлаи
гургон халос кунаду сонї... сонї ном барорад. “Ин саг аз
куљо?” – гуфта пурсанд, номи моро мегўянд. Сонї Раисбобо мумкин ба мо таърифнома дињанд. Ба мактаб
омада, дар пеши саф... Ин кори њазл не. Лекин њозир ин
сира бояд ба касе нагўем.
– Ту ба чўпон гуфтї, ки сагча аз њардуямон?
– Ња... Худат дидї, ба њар дуямон пул дод-ку!
– Хайр, агар ин хел бошад, барои чї пула ба кисаи
ту андохт?
– Њамту, андохт. Сонї, њар ду таќсим мекунанд гуфта...
Аз он ки Алопар рамаи колхозро посбонї мекунад,
Салим њам ба ваљҳ омад. Вай чунон ба ин гап часпидаги429
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рифт, ки тайёр буд њозир рафта аз дадаам барои ин корамон шодиёна гирад.
– Лекин њушёр шав, мабодо аз дањонат барояд... Дадаам ин гапњоро наѓз намебинанд. Њозир дар ин хусус
гап намезанем. Агар пурсанд, мегўем, ки аз паси мо ба
кўњ рафт, сонї чўпон дошта гирифту ина барои рама
дињед, гуфт, додем, мегўем. Пул гирифтем нагўй, љанг
мекунанд. Агар надињед, шуморо аз пионерї мебароранд
гуфт, мегўем.
Салим розї шуд.
Аз ваљњи пул табъам ночоѓ буд. Пушаймон будам,
ки чаро пули чўпонро гирифтам. Хоњ-нохоњ, агар рўзе
дадаам фањманд, љанг мекунанд.
Дар њавлї аз наомадани Алопар аз њама пеш бибии
пир хабардор гаштанд. Сонї очаам пурсиданд. Мо
воќеаро, чунон ки маслињат карда будем, гуфтем. Очаам
бо ќањр даст афшонданду рафтанд. Ман ба рўйи бибиам
нигариста, дараљаи гуноњамро фањмидан хостам, аммо
фикри он касро њаргиз дониста намешавад: ягон ољинги
рўяшон намељунбад.
Ман андаке хотирљамъ гаштам. Баъзан калонсолонро фањмида намешавад: барои арзан барин гуноњатон
замину осмонро ба њам мезананду аз гуноњи калон чашм
мепўшанд. Шояд, аљаб не, дадаам аз ин кори мо хурсанд
бошанд?.. Ё мумкин ќањрашон омадагисту лекин ба хотири Раис-бобо моро љанг накардагистанд? Раис-бобо
агар фањманд, ки барои сагча моро љанг кардаанд, мегўянд-дия: “Барои моли колхоз як кучукчаатро дареѓ
доштї?! Одамон дар љанг љон доданд, хун рехтанд...”.
Аз байн як моњ гузашт. Дили ман тамом таскин ёфт.
Аммо ногоњ Салим корро расво кард.
Њамон рўз ман таъинот гирифтам ба осиёб як љувол
љуворї бурда, орд карда биёрам. Ба Салим фармуданд,
ки барои молњо аз лаби сойњо алаф даравида орад. Да430
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даам сањарї супориш доданду ба кор рафтанд. Бобояму
очаам љуволи љувориро ба хар бор карда доданд. Ман ба
болои бор савора ба роњ афтодам. Салим бошад “ман
њам ба осиёб меравам” гуфта хархаша кард. Очаам розї
нашуданд. Салим ѓишингос зада аз паси хар равон гашт.
Сонї аз думи њайвон сахт дошта кашида истоду нагузошт, ки хар рањ гардад. “Сар те” гўям, сар надод. Дар
дастам химчаи тар буд, дарозу борик, сањл ба сараш расондам ё не, вай аз алам мушт барин санга аз замин
бардошту ба сари ман зад. Хун чашма барин љорї шуд.
Очаам тохта омада маро аз хар фуроварданду ба хона
бурда хобонданд, ба љароњат зуд намад сўхта зер карданд.
Салим ба ким-куљое гурехта рафту бо њамин то ба
шом гум шуд.
Дадаам аз кор омаданду воќеаро фањмида, пеш аз
он ки ба сари полез раванд, ба боми зинхона баромада
Салимро љеѓ заданд:
– Салим!.. Њой, Салим!.. Салим!..
Дар ин хел мавридњо овози дадаам монанди раъд
гулдуррос мезад ва аз тарафи сой акси садо медод. Фурсате нагузашта Салим пайдо шуд.
– Њозир љазоята мебинї! – гуфтам њамчун мазлуми
адолатхоњ бо андаке овози озурда. Вай аз замин чашм
набардошта омаду дар рў ба рўйи дадаам гунањкорона
истод. Дадаам хомўш ба сар то пойи вай нигариста, барои бетамизиаш љавоб талаб доштанд. Аммо Салим гардани дарозаша ба дарун кашида хомўш буд. Љазои њасадхўр ва нобинам ана њамин гуён, дар дил шодї кардам.
– Ња, гап зан! – дадаам суханашонро аз зињи дандон
бароварда, бо ѓазаб ба тарафи вай як ќадам монданд.
Дадаам моро назананд њам, чунин ваљоњаташон басанда буд, ки дигар он номаъќулиро такрор накунем.
– Вай... вай Алопара... а-а, ба чўпон фурўхт, пулаша
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гирифта... – ногањон канда-канда эълон кард Салим.
Нафаси ман ба дарун заду на ба рўйи дадаам нигаристам, на ба тарафи Салими хоин.
– А-а? Чӣ? – дубора пурсиданд дадаам.
– Чўпон аввал панљоњ сўм дод... сонї... сонї боз... сї
сўм...
Салим суханашро ба поён нарасонда “њаќќашро”
бигирифт. Аз падар як торсакии обдор хўрданашро ба
гумонам худаш њам нафањмида монд.
– Нокас!.. Дар зоти мо иѓвогар набуд, ту аз куљо ин
“њунарро” ёд гирифтї?!
Салим бо фиѓон аз њавлї берун рафт.
– Чўпон... чўпон... гуфт, ки... ту чи хел пионерї... ин
сагча а-а.... барои рамаи колхоз...
Ман худро сафед кардан хостам, вале падар гўш
кардан нахостанд.
– Нољинс!.. Гум шав, афтата набинам!.. Агар дўстатро фурўхта бошї, ягон рўз модаратро њам мефурўшї!..
Падар ба рўйи ман чунон бо ќањру нафрат нигаристанд, ки агар ин лањза замини зери поям кафад, рост худро ба роѓи он меандохтам. Њурмати нон, ќасам ба љони
љавонам, агар як не, дањ торсакї зананд, аз ин хел
нигаристанашон сад рањ авлотар буд. Чунин нигоњи падарро ман дигар њаргиз надидам. То ба њол, агар нигоњи
њамонрўзинаи он касро ба хотир оварам, баданам виљиррос мезанад.
Баъд аз ин воќеа ман як њаќиќати оддиро дарк кардам: табањкориро бо нияти нек пардапўш кардан кори
бењуда будаст. Аз ин мебарояд, онњое, ки мулкеро хароб
карда, мо онро наљот додем, мегўянд, як рўз не, як рўз
рўсияњї мекашанд.
Соли 1976.
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ГЎШТИГИРӢ
Дар миёнаљои давра аз кундаю ѓўлањои яклухт
гулхани бузурге афрўхта буданд. Оташ баъзан баробари
ду ќадди одам баланд гашта, њезум часар-часаркунон ба
атроф шарораву лахча мепарронд. Шўълаи гулхан атрофро равшан карда, рўйи одамони дар ќатори пеш нишастаро метафсонд. Онњо гоњ бо як даст, гоњ бо дасти дигар рўяшонро аз њарорати сўзони оташ панањ мекарданд,
аммо љойи тамошобобро аз даст намедоданд.
Давродаври гулханро њамвор карда, рег пошидаанд.
Дар сафи пеши давра, асосан, пирону дањанкалонони дења ва мењмонони аз роњњои дуру наздик омадагї нишаста, чой менӯшиданду, сўњбат мекарданд. Дар байни
онњо роњбарони колхоз, идораи љамоат ва ноҳия њам буданд. Дар аќиб дигарон – мардон, љавонону бачагон, дар
ду-се љой тўдаи занону духтарон нишаста, њама интизори
шурӯъи гўштї буданд.
Саркор баъзењоро аќибтар шинонда, майдонро барои гўштигирон васеъ карду аз њозирон гаштаю баргашта мепурсид, ки Комил-полвон чаро бедарак аст.
Саволи саркор дањан ба дањан гузашта, ба гўши
полвони ин дам ба тўда ворид шуда расиду ў аз торикї
овоз баровард:
– Таќсир, мо дар њамин љо!
– Э, дар куљо гум шуда гаштед? Њама ба шумо нигарон, – саркор ба сўйи овоз мурољиат кард.
Дар аќиби издињом каллаи калон ва пешонии фарохи Комил-полвон намудор шуд.
– Њой, полвон, имшаб гўштї буданашро намедонистед-чї?!
– Соати њашт, баъди њама рафтан як мошин беда
оварданд, – бо овози баланд сабаб меовард ў. – Ночор
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ҳамроҳи ронанда фуровардаму ба ѓарам зер кардам... Як
бор ба тўйхона даромада, муборакбод гуфта бароям? –
иљозат хост вай. Матлаб аз ин “муборакбод гуфтан”
хўроке хўрдан буданаш њам ба саркор ва њам ба дигарон
равшан буд.
– Муборакбодро дар њамин љо мегўед. Барои шумо
ошро ба њамин љо меоранд. Саркор ба љониби тўйхона
фарёд кард: – Њой, Абдувалї, барои полвон дастархон!..
Комил-полвон аз сафи пеш, дар канори се-чор
нафар мўйсафедон нишаст, ки пирони обрўманди дења
буданд ва хурду бузург дар њар боб ба адолати онњо
шубња надоштанд ва дар воќеъ њам, ин нафарон аз њар
гуна таассуб пок буда, њамеша дар бањсу талош ва дигар
маъракаи ин мардум њакам ва довари боэътимод њисоб
меёфтанд.
Саркор ду нафар писарбачаҳои њафтсоларо аз
байни бачањои довталаб пеш бароварда, ќабл аз он, ки ба
талош андозад, барои гўштии имрўза аз кўњансолони
давра фотиња пурсид.
– Пирон даст дињанд, арвоњ мададгор шаванд, афтодаро замин бардорад, афтондагиро... – яке аз он пирон,
ба ин минвол хеле суханони дуо гуфту бо тантана ба
фотиња даст кушод: – Оми-ин!..
Њама даст ба рўй кашиданд. Баъд саркор он ду
бачаро, ки мисли хурўсчўљањо њар лањза омодаи ба
якдигар њамлакунї буданд, ба гўштї андохт.
Гўштигирии бачањо ғалатї аст! Онњо мисли калонсолон такаллуф ва худнамої надоранд, барои озмудани
ҳамдигар тӯлонӣ чарх намезананд. Бачањо, њамин ки даст
ба камари якдигар расонданд, гарму љўшон талош
мекунанд. Ана, кайњо афтонд!.. Писараки афтида њунгос
зада ба гиря шурӯъ кард. Саркор бо нигаронӣ ўро њолљўї
кард:
– Чї шуд, канї?.. Куљоят?.. А?.. Бигў? – вай дасту
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пойи ўро бо дастонаш ламс кард, ки мабодо зарба нахўрда бошад.
– Га... гар... гарданама ханљолид...
– Њеҷ гап не, канї?.. Э, барои њамин њам одам гиря
мекунад? Айб аст... Ма, – саркор ба вай њам як худнавис
ҳамчун подош дод.
Ду нафари дигар дар майдон талош доштанду боз
чанд нафар довталабони кучак камар баста, омодаи ба
гўштї даромадан буданд. Кадоме аз њарифон ѓолиб
меояду бо вай бояд гўштї гирад, барои ин
ѓайратмандони хурдсол фарќ надошт.
Комил-полвон аз талоши бачањо чашм наканда,
пиёлаи чойи кадоме дароз кардаро њўрт мекашид. Чойи
сабзи талх ба меъдаи холї чандин таъсири хуш надошт
магар, њар дам ба атроф нигариста, фањмонданї мешуд,
ки дастархон наовардаанд. Аммо чашму гўши њама ба
гўштигирон банд, ба назди полвон дастархон овардан ба
ёди касе намеомад. “Сабили ишкам расо танбўр навохтку!” – гуфт вай худ ба худ. Баъд боз ба умед ба самти тӯйхона нигарист. – “Рањматї падарам, мегуфтанд-а, нонро
пеши по назан. Аз гўштї дер накунам гуфта мастобаи
занакро нахўрда омадам, уболаш гирифт. Нона пеши по
за-дан намешавад... Ба ишками гушна гўштї њам завќ надорад. Хайр, меовардагист, фаромўш накунад шуд...”
– Канї, полвон, чї шуд, чї мегўед? – Ногоњ саркор
ду нафар гўштигири ба пањлў афтодаро боздошта, ба ў
рў овард.
– Њалол шавад. Дубора, – њукми худро гуфт полвон.
Садои вай мисли њарваќта ќатъї ва салобатнок набуд.
Навбати гўштї тадриљан аз хурдсолон ба наврасон
мегузашт. Гўштигирии наврасони 14-15 сола хеле љиддї
ва арзиши тамошо аст. Њиммати тўйдор њам бад не.
Саркор мукофоти ѓолиб – як дастгоњи аксбардориро аз
ќуттиаш берун оварда, ба мардум нишон дод ва сипас,
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онро ба дасти полвон дод. Одатан, баранда ҷоизаашро аз
дасти полвон мегирад. Комил-полвон ѓилофи чармини
онро даст-даст карда диду фикр дошт, ки қимматаш чанд
пул бошад. Ин Бахтиёр як умр ба кори сиёњ даст назад,
таҳсил накарда бошад њам, корчалон баромад, – мегуфт
вай ба дил бобати соҳиби тӯй андешида. – Як дањ соли
охир дар райпо, ба мағозаҳо мол медињад. Дӯкондори дења мегуфтаст, ки аз њар ќуттї араќ як дона-ду дона ба худаш мегирифтаст, аз чойи наѓз њам, аз дигар чизњо њам.
Баъд дўкондорњо ҷуброни онро аз мо мебаровардаанд...
Ду тан наврасон уќобвор ба њам дарафтоданд. Комил-полвон як-ду сол аз инњо калон буд ё не, дар тўйи
арӯсӣ бо як љавони дар гўштї номдор гашта талош карда, ўро афтонду номи “Полвон”-ро гирифта буд. Њамон
ваќт соҳиби тӯй ба вай граммофон дод. Он вақт граммофон дар њар дења якта ё дута буду тамом... “Э - э, дастархон овардан аз хотирашон рафт. Саркор њам як бор
нигоњ намекунад, ки ишора кунам. Шикамсер чї парвои
шикамгурусна!.. Њамдам-ќассобро чї фалак задаст, дирӯз
ба нася як кило гўшт надод-е. Ягон бор гўшт гирифта,
пулашро надода намондаам-ку! Аз бањри насяфурўшї
баромадаст!.. Гўшт – танќис, бозораш тез-дия. Кї дар
ҷайб доим пули наќд дорад?! Ин љо ба ту шањр аст-чї?..
Эњ, канї, љавонтар бошаму аз ин гўштї як гўсфанди фарбењ гирифта барам. Дар охир, барои полвонњои калон
гўсфанд ё ќолин будагист? Бе ин намешавад... Билоохира, ба ман њам, як ваќте полвон буд, гуфта чизе шавгун
медињанд: калўш ё ягон яктањи чит...” Полвон оњиста оњи
бадард кашид.
Ба њамин тариќ, ў чашм ба гўштигирон фикр мекарду фикр мекард. Њарчанд сайъ кард, аз ќайди ин андешањо баромада, лањзае бо атрофиён ё гўштигирии бачањо
машғул шавад, аммо натавонист. Ба гўшаш гап намефо436
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рид. “Наход, ки ба тўй гурусна омада, гурусна равам? Э,
ин ќадар дабдабаю дову дастгањатро ба сарам занам!
Ошу нонат бошад њам, хешу табор, ёру дўсти дурустат
набудаст. Дар ин хел ваќт наздиконаш аз омадаю равандагон хабардор шаванд-дия! Њамин њам кор шуд!.. Ин не,
вай не, Бахтиёр њам калонњоро мешиносад. Ба љойи ман
раис омада шинад канї... Барои дилёбию дилљўї тўй
мекунанд... Ягон мансабдор ояд, “хуш омадед” гўён дар
гирдаш мечарханд... Њамин њам мардї аст?! – Ўњ, Рауф
њарифаша бардошт!.. Ња, ана, ба сари зону гирифт.
Парто зудтар!.. Ња, бале!.. Тавба кардам, њеҷ кас гумон
надошт, ки њамин шатрама одам мешавад. Чунон бесар,
чунон айѓоќ буд, ки ба замин занед, ба осмон мељањид!
Дар шикамаш як рўдаи рост надошт. Аз дасти ин на
полизи мардум дар амон буду на арѓамчини мол. Ба
ќавле, аз ганда пўст меканд, аз наѓз – пўстин. Ба сарбозӣ
рафту одам шуда омад... Суфра овардан аз ёдашон
рафт... Њозир агар ба љойи ман нафари ба инњо нафъаш
мерасидагї ояд, њамааш тохта меомад... Аслан, барои
халќ тўй намедињанд, барои раису роҳбарон...”
Наздики ду-дуввуним соат гўштї гирифтанду
тадриљан навбати пањлавонони номдор расид. Њама
медонистанд, ки аз дењаи Яккатут Мурод ном пањлавони
маъруф барои бо Сангин гўштигирї омадааст. Сангин
пањлавони номдори ин гирду атроф, шогирди Комилполвон, умеду ифтихори вай аст. Комил-полвон шогирди
бисёре дорад, аммо Сангин комилан дигар аст.
“Пањлавонї ба вай мерос. Аљдод - аљдодаш пањлавон
гузаштагї. Комил-полвон рањматї бобои ўро дар хотир
дорад, мисли як фил ќувват дорад, мегуфтанд.
Тахтапушташ ба замин норасида аз гўштї баромад,
аммо лаънатӣ мўњтољї ўро маъюб кард. Мегуфтанд, ки
Хўљамуроди аллоф як иморати дакаданг сохта, барои
шањсутуни айвонаш аз сойи Љизмон як дарахти
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чормаѓзро ѓалтондаст. Роњи кўњ танг, улав намегардад.
Чор йигити њузарб ду рўз овора шуда, ѓелондаю кашола
карда, сад ќадам барин овардаанду бас. Хўљамурод,
замин хабар накашад, одами айёр буд, мегўянд. Рўйирост
аз пањлавон илтимос накардааст. Андешидааст, ки нохудогоҳ маъюб шавад, дар пеши мардум умрбод рўсиёњ
мегардад. Бинобар он, овоза сар додаст, ки агар њар кас
њамон ғалачӯбро биёрад, як пуд гандум медињад. Пањлавони камбаѓал инро шунида, дар зарфи як шаб танаи
дарахти чормаѓзро оварда, ба назди дарвозаи бой партофтаст. Аз ҳавлии бой то ҳавлии усто дусад қадам мебарояд ё не, ғалачӯбро бурданӣ шаванд, ба ду барзагов
ниёзманд шудаанд. Мегуфтанд, ки ана, пас аз њамон воќеа пањлавон дигар ба худ наомад, ќоматаш рост нашуд.
Бархе мегуфтанд, ки вай маъюб шудагї, баъзеи дигар
чашм расид, мегуфтанд. Боз кї медонад, ман рањматиро
аранг-аранг ёд дорам, – мегуфт худ ба худ андешида
Комил-полвон. – Дар рагу пайи Сангин ќуввати бобояш
њаст. Ман ба вай нозукињои њунарамро ёд додам, боқимондааш ба худаш вобаста. Сангин дар аввал як ављ карду сонитар танпарвар шуд. Мисле ки, маишат, сониян,
сабилмонда шароб шасташро гардонд... Дар як дастархон дуто нону мева њам наоварданд-е!.. Ње, ноумедњо!
Агар ош тамом шуда бошад, нону чой њам нест-чї?..
Арвоњ занад...”
– И-и-и, полвони яккатутиаш ба майдон баромаданї-ку! Э-э, вай ин Тоњирчаро меафтонад... Мурод – Мурод мегўянд, њамин будаст-дия. Хело њам бўзбала-ку!
Њар як кафаш бел барин-е! – гуфт мулло Норӣ дар ақиб
нишаста дањонашро ба тањи гўши Комил-полвон наздик
карда.
– Ња, сахттар чангол занад, ќабурѓаи Тоњирчаро
канда мегирифтагї барин, – Комил-полвон њам ўро назараш гирифт.
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Комил-полвон њаракатњои Муродро мушоњида
карда, ўро аз њар љињат писандид. Пањлавони љавон њанўз
шармин буда, ба сухан дањон кушояд, хиљолат кашида,
сурх мегашт. Хоксору батамкин буданаш аён. Ња, маѓрурию худнамої надорад.
Ваќте ки вай бо Тоњирча ба талош шурӯъ кард, Комил-полвон эҳсос кард, ки меҳмони паҳлавон љавони
баќувват буда, њанўз аз қудрату тавоноии худ бехабар
аст. Вай баъди он ки њарифашро ду-се бор афшонда дида,
зўри ўро санљид, дилпурона ба вай наздик рафт. Тоњир
њам қувваи ўро фањмиду ана, худашро дур мегирад. Дуруст. Агар ба зери баѓали Мурод афтад, вай бо вазни худ
инро беҳолу бемадор мекунад.
Пањлавонон чунон ба њам дарафтоданд, ки саркор
аз хавфи он ки ногаҳ ҳамдигарро ба оташ назананд, мудом дар тарафи гулхан меистод.
Тоњирча Муродро хеле арақшор кард. Мурод њар
ќадар сайъ карда ўро ба чапу рост меандохт, аммо бенатиҷа буд. Тоњирча ба њарифи худ сахт такя партофта, монанди кундаи чанор нољунбону маҳкам меистод. Аз байни издињом овозњои тањсин баланд мегашт.
– Сахт ист, Тоњир!
– Ту аз вай кам нестӣ!.. Нони трактор њалол аст!..
Полвон авлоду наҷоди Тоњирчаро њам хуб медонад:
“Падараш як одами лоғари нимљон. Пањлавонї ба Тоњирча аз тўби модараш мерос аст. Таѓояш полвони забардаст буд. Як йигит буд, ки аждањо мегуфтед. Афсӯс
дар љанг нобуд шуд...”
Комил-полвон таърихи гўштї ва гўштигирони 30-40
соли охирро дар кулл наѓз медонист. Вай замони наврасиаш гўштигирии таѓои ана њамин Тоњирчаро дида буд.
“Дар як тўйи бузург тақрибан тамоми полвонњои шӯҳратманди гирду атроф љамъ шуданд. Таѓои Тоњирча –
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Абдусамад дасташ омад карду ягон-ягон шаш полвонро
афтонд. Як номарди дигар – Њафиз њам даъвои полвонї
дошт. Мардум шӯру ѓавѓо бардоштанд, ки ӯ ба майдон
дарояд. Ночор ба майдон даромаду бо Абдусамад даст
ба миён шуд. Абдусамад, дар њаќиќат, полвони зўрдаст,
љавонмард ва тандењ буд. Њамин ки Њафизро ба сари
сина бардошта, ба замин заданї шавад, ин номард аз андоми нозуки полвон гирифт. Абдусамад аз зўри дард бо
ќањр ўро чунон ба сари синааш фишурд, ки аз дањану
бинии Њафиз хун омад. Њафиз пеш аз ин њам дар як маъракаи дигар бо сари зонуяш ба шиками њарифаш зада,
сабабгори сару садое гашта буд. Бахше аз одамон, ки он
лањза аз номардии Њафиз хабаре надоштанд, ба тарафгирии вай бархостанду ќариб дењодењи калон сар зад. Қаблан дар тўйњо ба гўштию бузкашї њар як ќавм йигит
љамъ карда, дар баѓал гурзу калтак, теѓу шашпар мерафтанд. Баъзан тўйњои бузург бо хунрезию мотам тамом
мешуд. Њар як дења, њар як қавм орият гуфта љон медоданд-е! Ањмаќира бинед!.. Њукумат њамаро ба тартиб
оварда, хуб кори савоб кард... Аммо равнаќи гўштї њам
аз миён рафт. Давраш гузашт. Он хел тўйњо њам нест, он
хел полвонњо њам. Љавонњои ин давр се бор талош кунанд, нафасашон танг мегардад. Њамааш аз сигор, аз шароб. Баъзе йигитњо ба сї даромада-надаромада чарбу мебанданд. Одам фарбењ, ки шуд, аз вай полвон намебарояд...”
– Мањкам ист, Тоњир!
– Ња, дастакотба садќа!..
Шўру садои мардум Комил-полвонро аз банди хаёлот ба худ овард.
Њеҷ чашмдошт набуд, ки Тоњирча Муродро ин ќадар хаста мекунад. Аз њозирон ин сирро аксаран мутаваҷҷеҳ нагаштанд, аммо мардони гўштӣ дида маќсади
Тоњирро фањмиданд. Вай барои ба замин афтондани ња440
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рифаш сайъ намекард. Худашро аз ӯ канор гирифта, имконият намедод, ки талош зуд яктарафа гардад. Мурод
бошад њамвора мекӯшид, ки зудтар ўро парт кунад. Қасди Тоњир њам њамин – ўро хаста кардан буд, то ки ба дӯсташ, њамдењааш Сангин роҳату осон шавад. Сангин кайњо таѓйири либос карда, омодагӣ медид.
– Парво накун, Тоњир, Сангин дар њамин љо! – фарёд кард кадоме барои ба Тоњирча дастгирӣ ва рўњ бахшидан.
“Чойникњои чойро дам ба дам бурда мебиёранд, аммо аз дастархон хабаре нест. Ё ба саркор як ишораи бурут карда фањмонам-чї? Зишт аст охир, мардуми давру
бар чї мегўянд? Саркор аз худаш дониста гўяд, ҳарфи дигар. Ҳавоси вай њозир ба гўштї. Мисли ман кулли рӯз
ѓарам зер кардааст-чї?.. Хайр, њеҷ гап не, як шаб-дия.
Мардум рўза медоранд-ку! Аз тўй нарасад, гила накун,
гуфтаанд...”
– Мурод, телба нашав!.. – кадоме аз мењмонон маќсади Тоњирчаро эҳсос кард магар, њамдењаашро огоњ
кард.
Ќийѓоси ањли маърака баланд гашт. Мурод оќибат
Тоњирчаро ба сари сина бардошту пойи ўро аз замин
канд ва як бор давр гардонду зад. Гўё замин кўчида бошад, аз издињом наъра бархост:
– Ў-ўњ!..
– Ќандата зан! Мошоллоҳ!..
– Њалолат бод! – гуфт Комил-полвон њам зери лаб
ба тањсин сар љунбонда.
Пирамардони атрофаш њам ба тањсин лаб кушоданд.
– Њалол... Њалол...
– Беѓилу ѓаш гўштї гирифтанд!
– Њаќќи њалол!.. Ќанд занед!..
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Мурод пеш омада радиои инъомиро аз дасти Комил-полвон гирифт. Вай дар њолате, ки тунд-тунд нафас
мегирифт, чолок онро гирифту бурда ба дасти яке аз наздиконаш дод. Мурод баъди каме ин тараф-он тараф роњ
гашта, тапиши қалбашро паст кардан, рафта дар канори
њамдењагонаш нишаст. Ду нафар љавони бўзбала ба молидани дасту пойи ў машѓул шуданд. Дигарон ба сўйи ў
хам шуда, маслињати як марди миёнсолро гўш мекарданд.
Сангин аз гўшае оњиста ба майдон даромаду маърака лањзае сокит гашт. Ба назари одами бегона чунин
менамуд, ки ў гўё вазъ мегуфта бошаду халќ барои сухани вайро шунидан ором шудаст. Сангин бо кафи даст
чашму рўяшро аз дуду аз гармии оташ панањ карда, оњиста майдонро давр гашт. Ҳар нафаре, ки ӯро бинад њам
пањлавон мегуфт. Навча, синафароху камарборик, дасту
бозувонаш мисли оњани тобхўрда, чењракушод – хуллас
бо тамоми њастиаш мегуфт: пањлавони њаќиќї манам!
Њама бо шавќ ба ќаду басти ў зењн монда буданд. Сангин, аз рўйи одат, давраро чарх заду омада дар рў ба
рўйи Комил-полвон дузону нишаст ва аз устоди худ фотиња пурсид.
– Њаросон нашав, дасти ман не, дасти бобоям, гўй...
Пирон мададгор шаванд... – Комил-полвон даст ба рўй
кашиду лањзае ба чашми Сангин нигарист. Баъд ба сӯи ў
хам шуда, бо овози паст гуфт: – Ба ман нигар, њой... аз
вай сабилмонда хўрдагї барин менамої... Чї љин зад ба
ту? И-и... Охир масљид... И-и... Э, пир занад тура...
– Камакак зарар надорад, таѓо... Бачањо намонданд...
– Номаъќул кардї!.. Гўштина мурдор накун! – Якбора ба шўр омад Комил-полвон, аммо садояшро баланд
накард.
– Э, парво накунед!.. Њозир мебинед...
– Гарданат мешиканад! – Гуфт полвон ситезаомез
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сар љунбонда. – Бас, оњиста аз майдон барою љомара
каш! – Суханашро аз зињи дандон бароварда амр кард ў.
– Ягон сабаб биёру дафъаи дигар мегирам гўй ё рўйирост
гўю мон: камтар шароб нӯшида будам, устодам рухсат
надоданд.
– Тавалло мекунам, рухсат дињед... Маро беобрў накунед... – илтиљо кард Сангин.
– Не, намешавад... Масљид... – боз маќоли њангоми
ќањр мегуфтагиашро ба забон гирифт полвон.
– Хуб гўед, охир... Мурам њам, аз ин намеѓалтам...
Ман ба номаш лаб тар кардам...
Комил-полвон лањзае дудила шуда ба рўйи шогирди
худ нигариста монд. Ин лањза мўйсафедони дар канораш
нишаста ба сӯҳбат ҳамроҳ гаштанд:
– Як зарра нӯшида бошад, њеҷ гап не, полвон...
– Њозир њамаи љавонњо мехўранд...
– Ба гапи ман бовар намекунед? – исрор мекард
Сангин.
– Бовар кардан катї... – ќадре мулоим гашта ѓурунгос зад полвон. – Њамин њам кор шуд!.. Шарм кун...
– Дилпур бошед...
Атрофиён тўл кашидани гуфтугўйи устоду шогирдро дида, ба сўйи онњо чашми шавќ дўхта буданд. Сангин
барои ба дигарон сир боз накардан лабонашро моил ба
табассум намуд. Баъди бо ишораи сар бархез гуфтани
устодаш ў баланд шуду довталабона майдонро давр зад.
Нидоњои тањсину офарин баланд шуданд:
– Ња, баракалло!..
– Кам нашав, додар!.. Саломат бош!
– А љонат гардам, сари моро паст накун!
Комил-полвон гурусна буданашро фаромўш кард ё
худ баъд аз гузаштани ваќти муќаррарии хўрокхўрї
иштињош кўр шуда буд. Њоло њушу хаёлаш ба гўштї.
Шаш сол боз ў гўштї намегирад. Њамсолонаш аз майдон
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баромаданду вай њам ночор гӯштигириро канор гузошт.
Бо љавонон гўштигирї хуб не. Аммо њар боре, ки Сангин
ба майдон дарояд, тамоми узвњои бадани Комил-полвон
ба ларзиш медарояд. Мисле ки њозир худаш ба майдон
медаромада бошад. Дили одаткарда балои љон будаст.
Сангину Мурод – ду тан қавитарин пањлавонони ин
маросим ба њам дарафтоданду атроф ба якборагї сокит
гашт. Фаќат чарс-чарскунон сўхтани кундањои бед ва
гурс-гурс пойкўбии пањлавонон ба гўш мерасиду бас.
Ањли маърака нафасашонро ба дарун кашида, сањнаи
асосии гўштигирии имшабаро тамошо мекарданд. Ин талош аз он љињат њам талоши баѓоят муњим буд, ки њар ду
пањлавон њам то њол аз касе маѓлуб нашуда буданд. Ин
гуна гўштиро дидан ва шоњид будан ба њар кас муяссар
намешавад ва онњое, ки гувоњи маѓлубияти пањлавони
пушташ замин налесида буданд, як умр ин воќеаро
хотира карда, ба авлодон њикоят мегўянд.
Сангин аз кўфтагии Мурод истифода кардан хост
магар, яку якбора њарифи ношиносро хуб наозмуда, ҳамларо шурӯъ кард. Аз ҳуҷумҳои Сангин Мурод саросема
шуд. Мардум ба қувваи њамдењаашон дилпур шуда, ба
ғулғула андозӣ ва офарингўї сар карданд. Мурод пањлавонвор истодагарї дошт ва њангоми ором шудани њарифи худ ду даст ба камари ў мунтазири њамлањои нав нафас рост мекард. Сангин, одатан, чусту чолок ва босуръат гўштї мегирифт. Бинобар ин, ором ва бафурља чарх
гаштани Мурод ба вай намефорид.
Комил-полвон њамлањои бебарори шогирдашро мушоњида карду нафасгирии ноњамвори ўро пай бурд ва
оњиста, зери лаб “оббо” гуфту ба афсўс ба зонуяш шаппотї зад. Баъд худ ба худ, аммо ба доварони пањлўяш
шунаво зери лаб гуфт:
– Нагуфтам, ки араќ кори ина кардагї!..
Шиддати њамлањои Сангин кам-кам паст гашта, њоло
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ду пањлавон монанди ду барзагови шох ба шох нињода,
аз миёни якдигар дошта, ором чарх мезаданду фаќат
ањён-ањён њамдигарро такон дода мемонданд. Одатан,
пањлавонон ё барои озмудани усули якдигар ва ё њангоми
монда шудан ин тариќ гўштї мегиранд.
Расул-бобои андовакаш аз аќиб хам шуда, ба гўши
Комил-полвон гуфт:
– Инат аллакай арақшор гашт, љиян...
Пирамард пас аз сонияе чанд илова кард:
– Худат миёната бастан гир.
– Ман кайњо бас кардагї, таѓо.
– Њеҷ гап не, дар зарурат... Барои обрўйи халќамон...
– Рагу пай хунук шудагї. Бекора чї даркор, – даст
афшонд полвон.
Аммо ў эҳсос кард, ки дар таҳи дилаш майле ба
гўштї њасту, аммо забонаш инкор мекунад. Пай бурд, ки
аз аќиб, аз пањлў њамдењагони солдидаю рамузи гўштигириро мефањмидагї, њоло ба сўйи вай менигаранд. Пањлавонон баъди таќрибан бист даќиќа талош кардан њар
ду њам араќшор гаштанду саркор бо иљозати доварон ба
онњо танаффус дод. Муроду Сангин камарбанди ҳамдигарро сар дода, њар яке ба назди тўдаи худ рафта, дар пеши давра нишастанд.
Комил-полвон хотирпарешон менишаст. Шогирдаш
ўро нописанд кард, ба ҳарфаш гўш надода, ба гўштї даромад. “Шогирд тарбия карда натавонист”, мегўяд халќ.
Усули гўштиро ёд додан кам аст, одаму одамгарї, љавонмардию тандењиро њам ёд додан даркор. Љойи маро гирифт, акнун метавонам бо хаёли роҳат аз майдон бароям,
гуфта будам. Лаънат ба шароб, араќ рагу паяша сўхтааст... Э-э-э...”
Сангин ба саркор чизе гуфту рафта, сарулибосашро
пўшидан гирифт.
– Наход?! – беихтиёр хитоб кард полвон. – Њай, аф445
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сўс... Нотандењї кард... Расми полвонњо ин тавр набуд...
– Гап зан, Комил-полвон!.. – Расул-бобо аз ќафо
зањрханда кард.
Саркор ба назди доварон омада маслињат пурсид:
– Сангин мегўяд, ки “дуранг”. Тобаш набудааст.
Насиб бошад, ягон бори дигар мегирем мегўяд... Хўш,
шумо чї мегўед? – Вай як-як ба чашми доварон нигарист.
Пирони солманд маънидорона ба чашми якдигар
нигариста, сар љунбонданду чї гуфтанашонро надониста, ба Комил-полвон рў оварданд. Полвон ба чашми онњо нигариста натавонисту сарашро хам кард. Ин дам гўё
њама ба вай нигариста мегуфтанд: шогирди ту нотандењї
кард!
– Насиби Муродро дињед... – гуфт вай чашм аз замин набардошта.
– Хайр, ба Сангин ҳам чизе бидиҳед, – илова кард
яке аз мўйсафедон.
Дигарон дар тасдиќи ин њукм сар такон доданду
саркор аз љояш бархост.
Комил-полвон норозї даст афшонду оњиста худро
аќиб кашид ва аз байни мардуми бо ѓалоѓўла бархостагї
гузашта сари хам аз маърака баромада рафт.
Соли 1974.
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БОБО
Ман њамроњи бобоям ба дења меравам. Бобоям пиранд, ман њоло бачаам. Бо вуљуди ин сўњбати мо гарм аст.
Баъди як соли ба шањр кўчиданамон дадаам ба љанг
рафтанд. Чаҳор сол дар љанг буданд. Дар тӯли ин солу
моњњо рўзе набуд, ки ман дењаамонро ба ёд наоварда бошам. Аз боѓњои мевазору сою чашмасорон, аз рамањои
бузу гўсфанду чарогоњњои сабзу гулпўши он, аз одамони
дилкушодаву њимматбаланд ва хушњолаш бо муболиѓањои зиёд ба дӯстони шањриам њикоя мекардам. Ман дењаамонро пазмон будам. Модарам мегуфтанд, ки дадаат аз
љанг баргарданд, мо боз ба дења кўчида меравем. Дадаам
дар номаашон њамин хел навиштаанд. Дар љанг дењаамонро хоб медидаанд, оби чашмаро хоб медидаанд. Боз
бўйи хирмани навкўфтаи гандум ба димоѓашон мерасидаст. Зиндаву саломат аз љанг баргарданд, аввал ба дења
рафта, ду кафашонро пур карда, аз чашма об менӯшидаанд.
Ниҳоят он рўз ҳам расид: падарам аз ҷабҳа мустақим ба дења рафтанду падарбузургамро фиристоданд, ки
аз шањр моро кўчонда баранд. Модарам аввал њайрон
шуданд, ки дадаам чаро рост ба назди мо наомада, ба
дења рафтаанд.
– Аз баъзе шиносони инљойияш дилмонда барин, –
гуфтанд бобоям.
Ман ба маънии ин хел суханони он кас дуруст сарфањм намеравам.
Ана, ба њамин тариќ, њоло ману бобоям ба дења равонем.
Дашти њамвору якранг ва бе долу дарахт аќиб монд.
Мо ба домани кўњњо расидем ва якбора ба дараи кўњ, ки
шав-шуви оби сойчае хомўшии онро халалдор мекард,
даромадем. Дар ду тарафи роњ кўњњои баланд ва шаху
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зовњо соя андохта буданд. Паррандагони бешумори ин
љо, ки чириќ-чириќ, чув-чув садо мебароварданд, аз чї
сабаб бошад, ба ман бегона намуданд. Гунљишкакони
сабзу нилобї, сурху зард дучор мешуданд, ки ман номашонро намедонистам. Онњо чўљаи парида наметавонистагї барин аз як шох ба шохи дигар љањида, маро фирефтан мехостанд.
Мисле ки, паррандагон њам ба мисли мо – бачањо
бањорро бесаброна интизорї мекашанд. Бањор наомада,
онњо парида меоянду хомўшии зимистон мераванд. Умуман, агар ба хониши паррандагон бодиќќат гўш кунед,
мефањмед, ки онњо ба сари худ, бењуда чањ-чањ намезананд. Ана, гўш кунед, яке бо дигаре њамовозї мекунад,
дар љавоби фарёди яке дигаре садо медињад. Њо, ана, дар
он љо љамъ шуда, бо њам бањсу хархаша мекунанд. Баъзан, аввал ду тан ором нишаста, сўњбат мекунанду баъд
ба манша мегузаранд.
Гоњо дар осмон калхоте пайдо шуда, ором чарх мезанад. Ба синфи пурѓулѓула гўё муаллим даромада бошад, паррандагони атроф якбора хомўш мешаванд.
Њоло ману бобоям ба дења меравем. Ваќти ба шањр
кўчиданамон ман хурд будам, ба мактаб намерафтам.
Дар дења хешу таборамон бисёр, аммо ман аз њама зиёдтар њамсояамон – амаки Хушваќтро ёд дорам. Марди
миёнаќади ситорагарм, бурутдор буданд. Амаки Хушваќт ба мо хеши наздик набошанд њам, ба ќавли модарам, бо дадаам дӯсти ҷонӣ будаанд. Он кас баъди кор аксар ваќт бо ман андармон мешуданд. Ман гањвораи духтарчаашонро мељунбонидам ва дар ивазаш аз он кас қандалоти коѓазпеч мукофот мегирифтам, ки онро дар дења
“гижбил” мегуфтанд. Амаки Хушваќт боре аз сой ба ман
гулмоњї дошта доданд. Ёд дорам, рўзе бодбаракпарронии бачагони бузургсолтарро дида, “бодбарак сохта медињї” гўён, модарамро хеле азият додам. Амаки Хушваќт
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ба ман бодбарак сохта доданд. Он солњо мудири дўкон
буданд. Мегўянд, ки њоло он кас одами калон шудагї...
Дар љойи дигар хона сохта, аз њамсоягии мо рафтагї.
Роњ печутоб хўрда, бештар ба дарунтари дара медаромаду деворњои он ба сўйи мо љафстар мешуд. Ба боло
нигоњ кунам, ба назар чунон менамуд, ки гўё ќуллањо чун
сутунњо ба китфи худ осмонро дошта истодаанд. Диламро вањм зер мекард. Кошкї, зудтар аз баѓали хилвати ин
кўњњо баромада, ба ягон дења ё ҳадди ақал ба манзили
чўпонон мерасидем. Ман бо халачўб ба гардани хар зада,
онро аз роњ боздоштанї шудам, то ки аз бобоям, ки бо
хари сустпойи худ хеле аќиб монданд, дур наравам.
Гашти харро суст кардаму чї гуна бо дадаам вохўрданамро пеши назар оварданї шудам: Бузургсолон аз
љанг омадагињоро оѓўш гирифта, вохўрї мекунанд. Ман
дадаамро андаке дар ёд дорам. Рўзи ба љанг рафтанашон
маро боло бардошта, дар сањни истгоҳи қатор бо
модарам гуфтугӯкунон, худо ҳофизиашон дар ёдам мондааст. Баъд аксашонро фиристоданд. Ман одамро аз аксаш шинохта наметавонам. Акси падари Олимљонро дар
хонаашон борҳо дида будам. Аммо як сањарї, ваќте ки
ба мактаб мерафтам, он кас љомадон дар даст дар рањ
пеш омаданду нашинохтам. Агар мешинохтам, тозон ба
холаи Назокат хушхабар мебурдаму шодиёна мегирифтам. Њар хонаводае, ки чашм ба роњ аст, барои шодиёна
чизе пинҳон карда дорад... Дадаам нишону медали зиёд
гирифтагї. Њар бор дар мактубашон ордени нав гирифтанашонро менавиштанд. Агар дар шањр мебудем, ман
њам бо дадаам ба кўча мебаромадам, бачањо дида ҳайрону ҳасудӣ мекарданд.
– Бобо, дадаам ордени бисёр доранд-а? – ба аќиб
нигариста, аз бобоям, ки ба мушкилӣ ба хари ман расида
омада буданд, пурсидам.
– Ња, рўзи омаданаш сари синааш пури орден буд.
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Баъд, ба фикрам гирифта монд.
– Ба куљо гирифта монданд?
– Ба ягон љо пинҳон кардагист-дия.
– Ордена руст намекунанд, њама овехта мегарданд-ку!
– Њї... Њар бор шишта хезад, шутури зангўладор барин љарангос занонда гардад?
Ман ба ришханди бобоям љавобе нагуфтам.
– Ордени Ленин њам доранд?
– Аз њар хелаш буд.
– “Ситораи тилло” надоранд?
– Доштагист. Муаллимони мактаб омада буданд,
дадата дар ќишлоќ аз њама пурорден гуфтанд.
– Шояд “Ситораи тилло” надоранд, ќањрамон нашудаанд. Шумо намедонед. Аз гузари мо як нафар ќањрамон шуда, “Ситораи тилло” гирифта буд, њукумат ба
вай њама чиза бепул дод. Хонаи нав дод, гов дод.
Хари бобоям боз аќиб монд. Худашон пинак мераванду харашон аќиб мемонад. Хайрият, ки хар пинак намеравад, набошад њоло чандин бор ба замин ѓелида, пешониамон ќашќа мешуд. Ба хар мушкил, љонвар як умр
дар азоб: савор мешаванд, хала мекунанд, бор мекашонанд, баста мемонанд...
Курраи хари ман дар дења мондааст. Њоло љонвар
бе халаву шатта ба пасту баланд нигоњ накарда, йўрѓа
мекунад. Хари бобоям пиру коњил, фаќат бо зарби халачўб роњ мегардад. Бобоям мегўянд, ки аз зарбаи халачўб
пўсташ чунон ѓафс шудаст, ки акнун ба вай шатта таъсир
намекунад. Бобоям њоло харро ба њоли худаш монда,
чашмонашон нимпўш, сурудеро замзама мекунанд. Хар
буттањои сари роњро дањан зада, хоњам-нахоњам по мемонад. Бобоям одами аљибанд. Ба корњои он кас гоњ ќањри
одам меояд, гоњ механдад. Модарам мегўянд, ки он кас
одами ќадим, сахтиву сустии бисёр дида, кўфта шудаанд.
Ба пириашон нигоњ накарда, дастёри беминнати хурду
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калони дења будаанд. Одамон њар чї гўянд, хуб мегуфтанд, одати не гуфта, касеро ранљондан надоштанд.
– Бобо, тезтар њай кунед! – тоќатам тоќ шуду фарёд
кардам.
Он кас овози маро шунида, ба сўям як назар партофтанду харашонро халачўб заданд. Баъд ба ман расида
омада “Чї гуфтї?” гўён пурсиданд. Гўшашон вазнин шудаст, овозро мешунаванду чї гуфтани касро нафањмида,
ба чашми одам нигоњ карда мемонанд, гўё аз чашми кас
сухани гуфтаи ўро фањмиданї мешаванд.
Рўбоње аз селрања баромада, ба сўйи мо сарашро
гардонда ду-се бор нигоњ карду бехавотир ба кўњ рост
шуд.
– Бин, рўбоњ! – дида истода бошам њам, бохабар
карданд бобоям.
– Бобо, дар ин кўњ гург њаст? – оќибат саволеро, ки
қалбамро мехарошид, ба забон овардам.
– Њаст њам гап шуд! – шояд саволи ман бељо буд, ки
бобоям табассум карданд. – Њоло дар поён, дар сари роњ
турбатро дидї? – Бобоям ба аќиб ишора карданд. – Турбати як сарбоз. Порсол зимистон гург хўрд, – мисле ки
ягон узвашон, андомашон ба дард омада бошад, бобоям
рў турш карда, хомўш шуданду баъд аз тањти дил оњ кашида монданд.
Дили маро вањм зер кард. Аммо амиқтар фикр кунам, гапи бобоям ба њаќиќат рост намеояд. Сарбози сурхи аз њама зўрро, аз њеҷ кас наметарсидагиро гург мехўрдаст! Бобоям филм намебинанд-дия.
– Гург сарбозро хўрда наметавонад! –эътироз кардам ман. Ба њар як даъвои он кас розї шавам њам, ба ин
сухан тан дода наметавонистам. – Сарбоз фашистро мепаронаду аз гург метарсад?!
– Чї, сарбоз шох дорад? Вай њам бандаи худо-дия!
– Агар вай сарбоз бошад, гургро мепаронд. Сарбоз не!
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– Туфангаш набудаст. Ханљар доштаст.
– Нагуфтам! Бемилтиќ бошад, вай аскар не!
– Хайр, ба гумонат вай кї буд? – бобоям бо истењзо
ба ман нигаристанд.
– Ман чї донам? Аммо вай сарбоз не! – Сарбози
сурхро ин хел паст задани он кас ба ман намефорид.
– Хайр, ба њар њол, аз ҷанг меомадаст, – ќадре паст
фуромаданд бобоям.
– Чаро танњо ба рањ баромадаст? – Чунон ѓамгин
будам, ки овозам ба гўшам бегона расид.
– Дар рўзи равшан-а! – Бобоям саволи маро нашуниданд.
– Аз ҷабҳа омада, дар маркази ноҳия улав наёфта,
пиёда ба роњ баромадаст. Дар роњ аз пешаш Исмати номарасон баромада, хоҳиш кардааст, ки аз роњ баргардад,
не гуфта, худравӣ кардаст. Гургон аз пайи Исмат њам
тохтаанд, аммо аспаш халос кардаст. Ба аспаш расида
натавонистаанд. Сарбозбача, рањматї, ҷавони базарда
будааст, аз рањаш нагаштааст. “Фашистро бурда ба хонааш монда омадаму аз тарси гург аз рањ гардам? Не-е! Бепарво бошед, ханљар дорам”, гуфтаст. Ин не, он не, аљал
расидагї, – бобоям бо дард боз оње кашиданду “ё оллоњ”
гуфта монданд. Баъд халачўбро аз гиребонашон дароварда, тахтапушташонро хориданд.
– Баъд чї шудаст?
– Чї мешуд, бечорара гург хўрдаст. Устухонњояш
мондаст. Гург љомадонашро њам тика-тика кардаст.
– Бо ханљараш назадаст охир? – Акнун аз њад зиёд
ба дањшат афтода, харамро аз пањлўи хари бобоям мерондам.
– Ќарибињои намози дигар аз ноҳия мошин катї
одамон омада мебинанд, ки дар тањи кўњ як гург дароздароз уллос мекашад. Мошин наздик меояду гург мегурезад. Нигаранд, ки устухони одам, љомадон ва як гурги
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дигар мурда... Ваќте ки гургон дармеафтанд, љавонмард
башаст якеашро ханљар мезанаду теѓ ба устухони гург
дармонда, дигар онро кашида гирифта наметавонад.
Гурги дигар аз ќафо гирифта, бечораро аз пой афтондаст. – Пас аз каме хомўшї бобоям боз илова карданд: –
Устухонњоша дар як халта ѓун карда ба хок супурданд.
Акнун ин макон ба назари ман нињоят шум ва дањшатангез гашт. Дилам мехост, ки мурѓе шуда парвоз кунаму дар як мижа задан аз ин дараи бехосият берун равам. Саволњои бисёре қалбамро мефишурданд, аммо аз
пурсидан ибо мекардам. Фањмидан мехостам, ки гургњо
ба мо њам њамла карда метавонанд ё не? Гоње ба назарам
чунин менамуд, ки дар паси њар як сангу њар як бутта
гурге роњи моро мунтазир аст.
– Шумо аз ин роњ ягон бор шабона гузаштаед? – Беихтиёр савол медињаму метарсам, ки боз ягон њодисаи
дањшатнокро нагўянд.
– Ягон бор гуфтї? – Мисли њамеша бобоям аввал
саволи маро такрор пурсида, баъд аз дур ҳарф оғоз мекунанд. – Як замонњо аз ин рањ одам на шаб гузашта метавонист, на рўз. Макони дузду рањзан буд. Аз инќилоб
ду сол ё се сол пеш амакамро дар њамин рањ барои ним
пуд гандум дуздон кушта, ба чоњ партофта буданд. Э,
аљаб замонњое буд. Дар Миёнкол чоряккорї карда, каму
беш ризќу рўзї ёфтам, аммо илољи ба хона овардан набуд. Ба маслињат сари зимистон кўчида, ба он тараф рафтем. Зимистона дар њамон љо гузаронда, сари бањор боз
ба дења омадем.
Бобоям ба хаёл рафта, хомўш шуданд.
Ман дадаамро пеши чашм оварданї шуда, њар ќадар кӯшиш кардам, нашуд. Фаќат ќомати баландашон
дар ёдам. Баъд дар хаёли худ дадаамро ба ягонтои он
мардоне, ки аз љанг омада буданд, монанд карданї шудам. Не, ин њам нашуд. Агар баъзеи онњо монанди дада453
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ам лоѓару ќадбаланд бошанд њам, ба он кас шабеҳ
набуданд. Чаро монанд набуданд, намедонам. Модарам
мегўянд, ки дадаат аз бехобї ба љанг рафтанд. Як бор он
касро духтурњо гардондаанд. Пичингу таънањо шунидаанд, ба тўњматњо гирифтор гаштаанд. Сонї дадаам аризаи довталабӣ додаанд. Аризаашонро рад кардаанд. Дадаам такроран ариза додаанд. Баъди ин њодиса хобпар
шудаанд, шабњо хобашон набурда, печутоб хўрда мебаромадаанд. Оќибат дархосташон ќабул шудасту ба ҷабҳа
рафтаанд.
– Њо, дар тањи зов сиёњира дидї? Ѓор аст, – бобоям
бо халачўби худ ба камари кўњ ишора карданд. Аз њамин
ҷо ба ѓор даромада, аз болои дења мебарої. Дења дар аќиби њамин кўњ. Мо кўња чарх зада меравем.
Дар тањи зови вањмангез сиёњие ба назар мерасид,
ки аз рањ дањани ѓалбер барин менамуд.
– Дањанаш хурду аммо дохилаш, торафт васеъ шудан мегирад, – бовар накардани маро дида, шарњ доданд
бобоям.
– Шумо ягон бор аз ин тараф ба он тарафаш гузаштаед?
– Не, ман нагузаштаам, аммо њамин тавр мегўянд.
Даруни ѓор торик, роњ гашта намешавад. Солњои инќилобу босмачигарї буд. Ман бањору тобистон дар кўњ кор
мекардам. Шудгор мекардам, тухм мепошидам, гандум
медаравидам, хирман мекўфтам. Аз баландї ба дења роњ
гирифтани камондоронро аз дур медидаму як ѓарамча
алафи хушка алав мезадам. Мардуми дења дудро дида, бо
асбобу анҷому васоилашон, бо фарзандҳояшон дар њамин ѓор паноњ мебурданд.
– Душман ба ѓор даромада наметавонист?
– Ѓайбдон шудаст-чї! Роњи ба ѓор мебурда чап, рафтан осон не. Даруни ѓор торику ноњамвор.
– Агар душман шабона ояд, чї кор мекардед?
454

www.firuz.tj

– Шабона – осон... Њамин ки ба дења даромаданд,
мардум дар торикї тез њисобашона меёфтанд... Аммо як
шаб дар тањи дари Намоз гуфтагї њамсояамон ногоњ
панљ нафар савора дар китф милтиќу ќаторвазна пайдо
мешаванд. Намоз њамон шаб дар хона набудаст. Сардори
даста овозаи њусни духтари уна шунида ошиќ гашта будаст. Духтараш њам духтар буд-дия, дар рўзи равшан
агар ногаҳон рӯ ба рӯ ояд, парї мегуфтї. Берўзї њусни
худодод дошт. Ин хел њусна хосияташ кам мегўянд. Ана,
баъд дар њасрати њамон духтар волидайнаш абгор шуданд. Ѓами њамон духтар катї рафтанд.
– Саворањо шаб омада чї кор карданд, аввал гўед.
Бобоям њамеша њамин хел: ҳарфи гуфта истодаашон
мемонаду як нўги онро гирифта ѓоз медињанду ѓоз медињанд. Хайр, хушрў будаст, њамин њам гап шуд.
– Саворањо аз асп нафуромада, “Як коса об барор”
мегўянд. Зани Намоз об барорад, рад мекунанд. “Аз дасти Санам об хўрданї омадем, Санам об барорад” гўён,
талаб мекунанд. Номи духтар Санам буд. Аз дасти вай
обро гирифта менӯшанду худашро ба асп савор шав мегўянд.
– Баъд чї шуд?
– Чї мешуд, духтар њам, саворањо њам бедарак шуда
рафтанд... Ња, воќеан, ба ќарибї аз духтар хабаре
ёфтанд: дар Мирзочўл бачаю качааш катї саломат
будаст. Ба сардори саворањо расида будаст.
Монанди аксар пирамардон падаркалонам низ ҳикоёти саргузашти худ, њодисањои дидаву шунидаашонро
дӯст медоранд. Ба хотири он ки ман шунавандаи хубам,
дилгир нашуда гапашонро гўш мекунам, баъзе нозу нузи
маро мебардоранд. Кунљковона њар гуна савол дињам ё
ба ҳарфашон розї нашуда, баҳс кунам, намеранљанд.
Агар аз њад гузаронам, “Оббо, мањмаддоное! Хайр њеҷ
гап не, гањ аз пир, гањ аз мурид”, гуфта мемонанд.
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Роњ ќад-ќади сой торафт боло мерафт. Кўњњои ин љо
пур аз буттањои хордори каљљак, љо-љо бодом ба назар
мерасид. Мо харњоро ба ихтиёри худ мондем. Бобоям мегўянд, ки хар роњи як бор тай кардаашро њаргиз фаромўш намекунад, дар шаби торик њам рањгум назада меравад.
– Бобо, гург харро мехўрад, аммо ба асп зўраш намерасад-а?
– Баъзе аспон гургро мекушанд. Ба чашми худ дидаам.
– Не-е?! – тааҷҷуб кардам ман. – Асп гургро кушт?
– Кушт, кушт. Аввал ќўшлагад зада, майиб кард.
Гург гурехтанї шуд, лекин асп намонд, газида-газида
кушт. Асп њам асп буд-дия! Акнун ин гуна аспњо намонданд.
– Хайр, гўед, ки ба њамин аспњои мо зўраш мерасад
ё не? – “Аспњои мо” гуфта ман аспњои колхозу идорањоро
дар назар доштам, ки он солњо дар њама љо кор мефармуданд, аз аробаи нон то ѓаллаи ба ҷабҳа мефиристодагї
њама чизро бо онњо мекашонданд.
– Ба зўрї зўраш намерасидагист, аммо мехўрад исќот. Њар сол зимистон се-чор аспи колхозро мехўрад.
– Чї хел, зўраш нарасад њам, мехўрдааст! Гапатонро кас намефањмад.
– Зўраш намерасад, аммо мехўрад! Гург фиреб медињад. Гургон аспро аз гала људо карда, ба ягон баландї
мебаранд. Њамин ки асп аз баландї ба поён сарнишеб
шуд, гург аз думи асп сахт кашида, сонї якбора сар дода
мефиристад. Асп ба шиддат парчин шуда меафтад. Њамин ки афтод, дигар имкони бархестан надода, тала мекунанд.
Акнун мо аз тангнои кўњ рањої ёфта, ба водї баромадем. Баъд заминњои лалмї, аз паси он боѓу киштзорњо
пеш омаданд. Дар сари роњ њар љо-њар љо тутњои каллаки
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пир монанди пирони ќадхамидаи асобадаст гўё ба роњ
менигаристанд.
– Ишш!.. Иш-ш! – Харашон аз роњ истода-наистода
бобоям худашонро зуд ба замин партофтанду харро пеш
андохта, ду-се халачўб заданд.
– Ман њам фуроям?
Дили нохоњам пурсиданам аз овозам ё оњанги суханам маълум шуд магар, бобоям:
– Њай кардан гир, – гуфтанд. Баъди андаке илова
карданд: – Ман ин рањро пиёда гузашта, мўям сафед шуд.
Як ваќтњо ду пуд гандум дар пушт аз шањр пиёда меомадам. Устухони мо ба мењнат сахт шуд. Њоло њам кор накунам, ҳаракат накунам, пиёда нагардам, наметавонам,
аз касал бадтар мешавам. Нафасам кўтањ шуда, сари синаам дард мекунад, сарам вазнин мешавад. Мисле ки, тану љони одам њам ќонуни Њукумати Шўроро фањмидагї
барин. Њар кас кор накунад, намехўрад мегўянд-ку!
Мо аз назди молхонае мегузаштем. Ду саги монанди
хирс калон ва бадњайбат ба сўямон давида, моро
саросема карданд. Бобоям пой ба замин кўфта, бо тањдид
“хап шав!” гуфтанду сагњои наздик омада истоданд.
Дар сари чашма, ки марѓзоре буд, ду-се аспи кишанзада мечарид. Ба димоѓ бўи порую араќи њайвонот мезад.
– Бобо, говатон чандта? – пурсидам.
– Гов надорем, писарам. Говро кайњо ба колхоз супорида будем, – маъюс иќрор карданд бобоям. Баъд
шарњ доданд: – Зимистони парерсол на ба худамон як љав
хўрданї монд, на ба гов як пар кањ. Ба колхоз дода, камтар љаву картошкаву сабзї гирифтем.
– Чаро тобистон алаф наѓундоштед?
– Тобистон аз хона дур будам. Њамаи хирманњои
Коризи болоро ман бод кардам.
– Аз хирман чаро гандуму љав наовардед?
– Боракалло! – Ба содалавҳии ман хандиданд он кас.
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– Охир хирман – хирмани колхоз-дия!
Бобоям харашонро аз роњ боздошта, бори онро, ки
ба як сў каљ шуда буд, рост карданд. Баъд расида омада,
ба бори хари ман зењн монданд:
– Ба тарафи рост камтар зер кун.
Боз њар ду хомўш монда, ба фикру хаёли худ банд
шудем. Ман бобоямро, ки бањор аз паси љуфтронњо ба
замин тухм мепошиданду баъд тобистон хирманњоро паси њам кўфта, бод мекарданд, пеши назар овардам. Пеши
назар овардам, ки чї гуна тамоми алафњои марѓзорро
дигарон медараванду барои гови бобоям чизе намемонад.
– Бобо, говатон гўсола надошт? – Ба аќиб рў гардонида боз пурсидам.
– Колхоз гўсолааш катї баркашида гирифт.
– Чї хел баркашида гирифт? – Ҳайрон шудам ман.
– Ба тарозуи калон монда, баркашида гирифт. Сонї, ба њар килоаш њисоб карда, ба мо њаќ дод. Мудири
анбор Њосилкаљова чї хел њисобу китоб кард, худаш медонаду худо.
– Шумо говатонро сер карда, баъд баред буд, ё гурусна бармекашад?
– Баъзењо њамин хел њам карданд, – хандиданд бобоям. – Доштагї дег-дег атолаи оби раббано хўронда, баъд
бурд. Ба авлоди мо ин хел корњо намефорад. Худо аз њалолаш дињад.
Бобоям чоруќ дар по бардам, чолок ќадам монда
меомаданд. Пиёдагардии он касро дида, ман њам аз хар
фуромадам. Рўз гашт карда, акнун аз љониби кўњ шамолаки сард мевазид. Замин, ки њоло кўрпаи барфашро партофта, ба назари ман луч менамуд, гўё аз сардӣ меларзид.
Сабза нав медамид, гоњ-гоњ бойчечаку сияњгўш ба назар
мерасид. Дар рўйи шахњои пањн-пањни сари роњ аз оби
борон кўлмакчањои бењисоб пайдо шудаанд. Мисле ки
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касе сангњоро мисли сўрохи ангуштпона, баъзан аз он
калон, баъзан аз он хурд, гоње дўлча ва њованча барин
кофта, об пур кардааст. Ман њамаи ин аљоиботи
табиатро тамошо мекардам, аммо як тарафи њушам ба
дадаам банд буд. Модарам мегуфтанд, ки дадаам аз љанг
баргардад, кор мекунанд, мо њам хуб зиндагї мекунем.
Дадаам чї кор мекарда бошанд? Аљаб не, одами калон
шаванд, он кас хондагї-ку. Агар раис шаванд, наѓз
мешавад. Бачањо – њамаашон аз писари раис метарсанд,
бузургсолон њам метарсанд. Одам кадом мактаба хонад,
раис мешавад?
– Бобо, дадаам њам раис мешаванд?
Бобоям ба гапи ман хандида монданду гап назаданд.
– Хайр, гўед, чї хел одам раис мешавад?
– Бахташ омад кардагӣ мешавад.
Бобоям майли сӯҳбат надоранд. Ба гапзанї хушашон наояд, њамин хел ягон чиз мегўянд. Агар ман раис
шавам, ана њамон раиси “Фрунзе” Рањимов барин мешавам. Њама њурмат мекунанд, “љони одам” мегўянд. Ба
хурду калон баробар, њамаро бо як чашм мебинад, гуфта
таъриф мекунанд. Ин чї гуфтагиашон бошад? Боз Рањимов колхозро худаш сохтагї будаст.
– Бобо, тирамоњ колхози шумо њам харбузаю тарбуз
медињад?
– Хока.
– Моён як бор аз полези колхоз харбуза дуздидем.
– И-и! – бобоям бо табассум ба ман нигаристанд. –
Дар деҳаи мо дузд нест. Њар кас дуздї кунад, бурда зиндон мекунанд.
– Барои харбузадуздї ба зиндон намебаранд.
– Тухмдузд – шутурдузд мешавад мегўянд. Касе, ки
дар бачагиаш харбуза дуздад, калон шавад, гов медуздад.
– Худатон њеҷ дуздї накардед?
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– Не.
– Ќасам хўред.
– Хайр, дар бачагї мева-чева дуздида бошам, дуздидагистам.
– Аз полези колхоз њеҷ чиз надуздидед?
– Не-е! – Бобоям шубњаомез табассум карданд.
– Дурўѓ мегўед! – Аз табассумашон фањмидам. –
Харбуза дуздидагистед? Гўед, бобо.
– Мон њамин хел гапњоро.
– Не, гўед! – Исрор кардам ман. – Чї метарсед, гўед.
Ба њеҷ кас намегўям. Ќавли пионер якта.
Бобоям хандиданду баъд ба гап даромаданд:
– Хайр, аслаш, ин дуздї њам набудагист? – Баъд гўё
худ ба худ мегуфта бошанд: – Яқинан, агар дар ин дунё
иќрор нашавем, дар он дунё ноилоҷ иќрор мешавем, –
гуфтанд. – Парерсол, бањор ду моњ то љавпазї рўйи нонро надидем. Аввалин хирмани љави колхозро кўфтем, бод
кардем, ба нўњ љувол бардошта фиристодему ду кас аз
пасмондаи хирман ду кило-ду кило љав гирифтем. Њамон
њам сангрезадор буд... Баъд кадоме хабари инро ба раис
расондаст. Як ваќт моро ба идора љеѓ заданду камтар дўѓу пўписа карданд: одамон дар љанг хун мерезанд, барои
ватан љон медињанду мо ин љо зиёнкорї мекардем! Ба
кадом осиёби душман об мемондем... Њеҷ кас аз худи вай
намепурсад, ки чор соли љанг мардум љояш омад, як пора
карбос наёфт, ки љойи айбашро пўшида, аз хона берун
барояд, зану духтари ту аз куљо куртаву лозимии оњораш
нашикастагию обаш начакидагї мепўшад?
Мо саргарми гуфтугузор ба роњи аробагард баромаданамонро надониста мондем. Акнун роњ аз байни
боѓњо, ќитъањои хурд-хурди заминњои корам мегузашт.
Роњи аробагард ќад-ќади сой тўл кашида, монанди ресмони чигил тоб хўрдаву печида боло мерафт, боз чарх
зада поён мефуромад, лањза ба лањза моро ба дења наздик
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мекард. Дар боѓњо дарахти олуча сап-сафед гул карда
буд. Дар тирагии бегоњирўзї байни дарахтони њанўз саросар сияњшох ягон-ягон дарахтони навшукуфта ба шохашон чарбу кашидагї барин. Не, арўс барин... Арўсро
бо чодири сафед печонда њамин хел мебиёранд.
– Ана, ин љо понздањ сол пеш як нишебии санглох
буд, – бобоям ба ќитъаи замини дар тарафи рости роњ
воќеъбуда ишора карда, ба ҳарф задан даромаданд. –
Солњои аввали колхозї буд, бо дасти худ онро замини
корам кардам. Дар ин љойњо то як пора замин њамвор
шудан, шири аз модар хўрдаи кас аз биниаш меояд. Њамаи санги ин тавораро (бобоям ба тавораи начандон баланди аз ќайроќсангњои хурду калон чидагї, ки он заминро аз роњ људо мекард, ишора мекунанд) аз њамин замин чидам. Хар катї хок кашондам. Њар сол чї ќадар
пору мерехтам! Эњ-ње! Њар љо-њар љояшро ўра барин кофта, банд-банд хошок партофта гўр кардам.
– Барои чї?
– Пўсида, хок мешавад, заминро баќувват мекунад.
Ку вай ќуввату вай ѓайрат? Акнун одамон ба замин мењр
надоранд. Замин соњиб надорад... – Бобоям боз ким-чињо
гуфта, ба сўйи он замин менигаранд. – Нисфи заминро,
ки харобтар буд, юнучќазор кардам, ба нисфи дигараш
кунљит корида, дањ синтир кунљит гирифта будам! Ана,
акнун боз нокорам шуда рафт. Эњ, ба чї машаќќатњо љўй
канда, об оварда, ана ин тутњоро шинонда, пайванд кардам. Афсўс...
Бобоям агар аз киштукору дењќонї ё замину боѓдорї сухан сар кунанд, ба њеҷ кас навбат намедињанд, љоѓашон метафсад. Ман дилтанг мешаваму баъд ба суханашон гўш намекунам, ба фикру хаёли худ банд мешавам.
Ногањон аз хамгашти роњ ду савор баромад. Њар ду
њам савори аспњои чун аспи сарлашкарњо оростагї, њар
ду њам мардони фарбењ...
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– Баргардон! – Бо изтироб амр карданд бобоям. –
Аз рањ барор!
Аз овози пуризтироби бобоям ман тамоман дасту
по хўрдам.
Мо харњоро ба канори роњ бароварда, истодем.
– Ассалому алайкум! – Гуфтанд бобоям даст пеш гирифта сархам.
Дар љавоб яке аз саворон, ки аспи сафеди зебоеро
савор буд, аз роњ истода пурсид:
– Ња, аз куљо ба куљо? Боз ин бӯхчаву бисоти кї?
Гўё забонашро занбўр газида бошад, суханони он
марди савор нимѓурма мебаромад. Кулоҳ ва гиребони
пальтояш аз пўсти ќароќулии дорчинранг буда, љило медоданд ва ўро дар назари кас боз њам пурсалобат мекарданд. Аз рўйи фарбењ ва тару тозааш маълум буд, ки
шахси баландмартабаи ин макон аст. Аспи ў гўё пар бароварда мепарида бошад, ба лаљомро кашида истодани
соњибаш нигоњ накарда, ќарор нагирифта, тапар-тапар
мекард. Савори дуюм онсўтар рафта, сари аспашро гардонда истод.
– Бачањои Неъматро аз шањр кўчонда овардем, раис... Ба шумо фуќарои нав. Ана, ин писарчааш, – ба ман
ишора карданд бобоям.
Ман барои салом додан дањон љуфт карда, ба рўйи
раис нигоњ кардам, аммо вай ба ман эътиборе надод.
– Худаш чаро рафта наоварда, шуморо аз кору бор
мононд? Кї шудаст вай?!
– Ба љуфтбарорї ваќт њаст-ку, раис, – гуфтанд бобоям, ба рўйи вай нигоњ накарда. – Бекор менишастам,
хайр, равам гуфтам...
Ба бобоям рањмам омад. Талабаи гунањгор барин
дасту по хўрда, меларзиданд.
– Ба љуфтбарорї ваќт будааст! – Бо тамасхур сухани
он касро такрор кард савор. – Равед, ба усто ёрї дињед,
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омочу молањо тайёр не, тухмиро тоза кардан даркор.
Бобоям даст ба сина бурда “хуб шудаст, раис, хуб
шудаст”, гўён меистоданд. Дар назарам он кас чунон мазлум, чунон ољизу нотавон намуданд, ки аламам омад.
– Ба ман нигаред, – хитоб кард раис сари аспашро
аз роњ гардонда. – Ба њамон мўзаи афсарии Неъмат њаваси Љўрабеки мо рафтаст. Бача-дия! Акнун ба Неъмат мўзаи хиром чї даркор? – Баъд овозашро пасттар карда,
илова кард: – Фардо-пасфардо љав мепазад, аз хирман
ягон чиз дода розї мекунам.
– Раис, ин корро худаш катї гапзанон кунед, – гуфтанд бобоям акнун каме баљуръат.
Савор дар љавоб ба сўйи бобоям ба ќањр як нигоњ
карду:
– Ња, хайр, – гуфт ва аспашро ба резачорпо андохту
рафт. Бобоям аз ќафои ў мањзун нигариста монданд.
Мо харњоро ба роњ андохтем ва лањзае нагузашта,
ба дења даромадем. Заминњои нав аз хоби зимистон
бедоршудаи дења, боѓњо, таворањои аз санги ќайроќи сой
чидагии заминњои рўйидарича, сафедорњои ќатори сари
роњ, ќўруќу чашмаву сой, шаху зовњо – њама ба ман ошно
буданд, гўё њеч дигар нашудаанд. Аммо онњо пештара
барин хушрўй ва аљиб набуданд, ба назар оддї ва хурд
менамуданд. Бомњои дења аз қабл пасттар, дарахтони
азим гўё хурдтар, одамон њам гўё дигар шуда буданд.
Балки ин аз таъсири сахтии солњои љанг буд ё худ ман
акнун калон шуда ва њар чизро аз канор истода мушоњида карданро омўхта будам, кї медонад?
Соли 1970.
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Баҳром Фирӯз бо академики АУ Тољикистон
Муњаммадљони Шакурии Бухорої
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МУЊАММАДЉОНИ ШАКУРИИ БУХОРОЇ
академики АУ Тољикистон,
барандаи љоизањои давлатии ба номи
Абўабдуллоњи Рўдакї ва
Абўалї ибни Синои
Љумњурии Тољикистон
узви вобастаи Фарњангистони адаби
Љумњурии Исломии Эрон
ЗАРРАЊОИ ОДАМИЯТ
Адабиёти форсии тољикї аз солњои шасти ќарни
бист масъалаи одамиятро, масъалаи инро, ки инсон чї
гуна бояд бошад ва муомилаи байни мардум бояд ба чї
усуле асос ёбад, мавриди баррасї ќарор дод.
Бањром Фирўз (1939-1994) яке аз њамон нависандагоне буд, ки дар сари ин масъала бисёр фикр мекунанд.
Асарњои Бањром Фирўз пур аз фикру мулоњизањост ва
моро, хонандагонро низ водор месозад, ки баробари ў
фикр кунем, масъалањои муњимеро аз ќабили ин, ки одам
кист ва одамгарї чист, њаматарафа ба мулоњиза гирем.
Лекин Бањром Фирўз мулоњизањои худро батафсил
баён намекунад. Дар асарњои ў андешаву мулоњизањои
дуру дароз ба назар намерасанд. Вай ба маќсади худ бо
ќувваи тасвир мерасид: дидаву шунидањояшро як-як нишон медињад ва мо аз ин тасвирњои ў ба фикр меравем,
хулосањо мебарорем.
Њар як асари бадеї, хусусан асарњоеро аз ќабили њикояњои Бањром Фирўз хеле бодиќќат хондан лозим
меояд. Назари ў дар мушоњидакорї баъзан нозук меравад ва хислатњои инсонии ќањрамон ё ноодамии ўро нозук ба мушоњида гирифта, ба назари мо намоён мекунад.
Инак, њикояи “Омаду рафт” (1979). Дар ин њикоя,
чунонки њоло дар бисёр асарњои нависандагони тољик
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мебинем, ќањрамон дар дами марг нишон дода шудааст.
Усто Равшан дар бистари марг баъзе лањзањои зиндагии
худро аз назар мегузаронад, феълу атвори баъзе касонро
фикр мекунад. Аз ин мулоњизањо мебинем, ки тамоми
зиндагии ў бо зањмати њалол, бо некўкорї гузаштааст.
Лекин барои фањмидани ин, ки усто Равшан чї касест,
чанд гуфтаи вай, хусусан охирин сухани ў муњим аст.
Охирин сухани ў ин буд, ки канда-канда гуфт: “Хоб дидам... асп маро гирифта... андохт... аз ќисмат љойи гурез
нест... Афсўс, њаво носоз омад...” Чунонкї мебинем, ќањрамони нависанда дар дами вопасин афсўс мехурад, ки
“њаво носоз омад”. Вай аз поён ёфтани умри худ афсўс
намехурад, аз ин ки умраш бо зањмат гузашт ва чунонкї
занаш гуфт, њанўз аз фарзандон роњат надидааст – аз ин
дар њасрат нест, балки дар ташвиш аст, ки “њаво носоз
омад” ва мардум барои гўронидани ў азоб хоњанд кашид.
Усто Равшан дар дами марг њам ѓами дигаронро мехўрад.
Чунин аст услуби Бањром Фирўз. Вай ба љузъиёти
хурд, ба падидањои ноаёни фикру њисси ќањрамон чашми
диќќат медўзад, гоњ нозуктарин нишонањои феълу атвори
инсонро аз назар мегузаронад, аз њар кадоми онњо як
маънї мекашад. Мо њам аз асарњои ў бењтар фањмидани
маънои рафтору гуфтори одамонро ёд мегирем. Ба рўйдодњои одї, ба љузъиёти хурд, ба падидањои ноаёни
феълу атвори инсон бодиќќат нигоњ кардани нависанда
боис мегардад ки мо, хонандагон низ ба муњит, ба мардумони атрофи худ бодиќќат нигоњ кунем, дар фањмидани маънои зиндагї ва одамию ноодамї чашми мо бинотар, аќли мо гиротар шавад.
Бањром Фирўз аввалҳо шеър мегуфт ва фаќат аз
оѓози солњои њафтод ба наср гузашт. Ман ўро ба сифати
насрнавис аз њикояи “Бобо”, ки соли 1970 навишта ва соли 1972 чоп карда буд, мешиносам. Ин њикоя зуд диќќати
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хонандагон ва нависандагону мунаќќидонро ба худ кашид. Мушоњидакорї ва нозукбинии ў аз њамин њикоя
маълум буд.
Нависанда дар ин љо як кўдак ва падарбузурги пирсоли ўро тасвир кардааст, ки њарду ба дења равонанд.
Сўњбати бобову набера дар роњ, манзарањои кўњсор ва
ѓайра, ки дар ин њикоя тасвир шудааст, бештар гўё чизи
одист: гуфтугузори одатї мебошад. Лекин дар њаќиќат як
порча аз зиндагии бисёр аљиби мардуми мо дар ин
њикоят тасвир шудааст. Кўдак дар њар ќадам чизе аз аљоиботи зиндагии одамон ва њайвонотро мебинад ё мешунавад. Гоњ медид, ки “ќуллаҳо чун сутун ба китфи худ
осмонро бардошта истодаанд” ва “дилашро вањм зер мекард”, гоњ аз бобо њикоятњои аљибе дар бораи гургон
мешунавид. Кўдак бо њайрату тааљљуб барои худ аљоиботи табиатро кашф мекунад ва мо ба кунљковї, њайрату
тааљљуб ва њиссиёти баланди ин кўдаки хурдсол мафтун
мешавем, Нависанда љараёни мураккабе – раванди аз тарафи як кўдаки зираку њассос кам-кам кашф шудани асрори зиндагиро ба тадќиќ гирифтааст ва бо љузъиёти
аљиби руњиву равониаш ба мо нишон додааст. Бобо – ин
пиракии пурдидаву пурдон ва коркўфта низ њар лањза
дар пеши чашми мо намоён мегардад.
Бањром Фирўз нависандаи маишатнигор аст ва
услуби ўро услуби маишатнигории иљтимої гўем, шояд
сањв нашавад. Диќќати ў ба зисту маишати мардум равона гардидааст ва гоњ онро бо кўчактарин падидањояш
мебинад, бо даќиќназарї ба мулоњиза мегирад. Аз хондани њикояњои ў чашми мо њам ба хурдабинї одат мекунад, фикри мо њам дар сари моњияти он љузъиёти ночизи
маишат ба љавлон меояд ва дар роњи дарки маънои њодисањои зиндагї фаъол мешавад. Хурдатасвирї дар аксари
њикояњои маљмўаи “Њаќиќати талх” (1981) шакли асосии
ифода шудани нозукбинии њассосонаи Бањром Фирўз
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буда, барои инкишофи ќобилияти мўшикофии хонанда,
барои такон додани фаъолиятмандии иљтимоии вай
иќтидор дорад.
Тасвирњои Бањром Фирўз дар њикоя аксаран вусъат
надоранд. Вай бештар воќеањои хурдеро мегирад, ки аз
талотум мањрум буда, як гўшаи зиндагиро андак равшан
мекунанду бас. Вале ин гап чунин маънї надорад, ки
њикояњои ў каммазмун мебошанд. Ќалами ў чунин иќтидор пайдо кардааст, ки аз резапорањои зиндагї маънои
муњимме бароварда пеш аз њама одамиятро устувор мекунад. Њам пирамарди нотавони њикояи “Бобо” ва Усто
Равшане, ки дар бистари марг аст, њам Комил-полвони
њикояи “Гўштигирї” (1974), ки номардии шогирдаш
Сангин-полвонро боиси сархамии худ донист, њам сарнавишти Сабои њикояи “Оѓоз” (1979), ки бо вуљуди номуродињо њиссиёти олии инсониро аз даст надодааст ва дигарњо аз худ сифатњои баланди инсонї зоњир намуда,
моро водор месозанд, ки дар сари баъзе масъалањои
зиндагї, дар хусуси одаму одамият ба андеша равем.
Ќањрамони хурдсоли њикояи “Њаќиќати талх” (1976) сагчаи дўстдори худро ба чўпоне фурўхт, то ки саги калони
чўпонї шавад, аммо чун падар ўро сахт коњиш кард, ки
фаќат “нокас дўсташро мефурўшад”, ин њасрат якумр дар
дилаш монд ва ин сухан дар гўши хонанда њам садо дода
сахт менишинад.
Њамин тариќ, нависанда одамияти баланди ќањрамонон, адлу инсоф ва виљдони поки онњоро на бо тасвирњои пурвусъат ва лавњањои бузург, балки гўё љузъёти алоњидаи зисту маишатро реза-реза гирд оварда, як манзараи мукаммалро пеши чашм љилва медињад. Њар ќадар
ки нависанда воќеањои зиндагиро нозуктар ба мушоњида
гирифта, моро бештар ба андеша мебарад, ба њамон
дараља хислатњои неки инсониро устувор менамояд.
Оре, одамият зарра-зарра гирд меояд. Њар инсони
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асил бо ягон хислати мардумии худ, њатто бо хислатњои
хурду ноаён сифатњои одамии дигаронро заррае зиёд мекунад. Њар кадоми мо бояд ќобилияте дошта бошем, ки
ин заррањои инсониятро дида тавонем, њарисона аз худ
намоем, аз онњо дар зиндагї дастури амал љўем. Нависандагон бо нигоњи заррабини худ ин ќобилияти моро
равнаќ медињанд. Нигоњи нависандагон њар чї нозукбинтар бошад, биноии мо њам тезтар хоњад буд.
Ин љо муњимтар аз њама он мебошад, ки ба сифатњои хурду ноаён нишон додани бузургии халќ аст. Ба
назари мо, Бањром Фирўз њамин равияро пеш гирифтааст. Ин њам барои худшиносии маънавию ахлоќии шахс
ва љомеа дорои ањамияти бузургест. Дар ин сурат шахс
вазифаи инсонии худро боз њам нозуктар дарк месозад,
зеро рўњи поки инсонї, хулќи неки мардумї, дили софи
беолоиш ва монанди инњо зарра-зарра дар назари ў
намоён шуда, бо падидањои хурде ањамияти калони худро
намудор меоранд.
Дар баъзе њикояњои Бањром Фирўз инсон дар оѓўши
табиат нишон дода шудааст, инсон ва њайвоноти гуногуни дастию ёбої як љо амал кардаанд (“Бобо”, “Бузѓола
ва писарак”, “Омаду рафт” ва ѓайра). Чунин њикояњо монанди бисёр њикояњои дигари ў асосан барои кўдакон ва
љавонон навишта шудаанд, вале муаллиф дар ин асарњояш хонандаи калонсолро низ дар назар дорад. Њар кадоми ин њикояњо як њикмати њаётро ифода менамоянд ва ин
њикмат чунон ифода шудааст, ки барои хурду калон
баробар ањамият доранд.
Пайванди ногусистании инсон ва табиат, бо чашми
њайрат ва мафтуни ба сирру асрори табиат, аљоибот ва
њусни беолоиши он нигаристани инсон, хусусан хурдсолон дар ин њикояњо на бо калимањои зебо ва суханороии
зоњирї, балки бо сухани одї, бо ќувваи тасвири мушаххас нишон дода шудааст. Б.Фирўз аз рангу равѓани ро469
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мантикї худдорї мекунад. Шавќи пурзўри инсон, ки аз
мушоњидаи манзарањои табиат ва ё рафтори њайвоноти
гуногун бедор шудааст, дилбастагї ва мењри самимии
одам нисбат ба боѓу роѓ, кўњу дара, чашмасорону обшорон ё ки нисбат ба љонварони дўстрўи содиќ ва монанди
инњо дар асарњои Б.Фирўз бо падидањои мушаххасашон
намудор мегарданд.
Чашми хонанда, хусусан хонандаи љавонро ба зебоињои зиндагї, ба њусни табиат ва дунё кушодан, диќќати
хонандаро ба дидани наљобати дили инсон ва хулки неки
ў равона кардан, ба ин восита барои устувор шудани
пояњои инсоният дар љомеа кўшидан як шакли ифодаи
башардўстї дар асарњои Б.Фирўз аст. Ин башардўстии
олї масъулиятшиносии шахсро низ дар бар дорад. Нависанда на фаќат мењри зиндагї ва инсонро дар дили шахс
мустањкам мекунад, балки зимнан чунин фикреро њам
талќин менамояд, ки шахс дар назди чунин инсони асил,
дар назди зиндагї ва сарзамин љавобгар буда, хулќашро
ба онњо мувофиќ гардонад, барои муњофизати онњо тайёр бошад, нагузорад, ки ба ин њама њусну зебої ва назокату наљобат осебе расад. Б.Фирўз ба таври хосе њисси
масъулияти шахсро дар назди љомеа ќувват медињад.
Ғояи масъулиятшиносї аксаран аз маънои тањтуллафзи матн њосил шуда, гоњ дар мулоњизаронињо андаке
бевосита ифода меёбад. Чунончї, Комил-полвон (њикояи
“Гўштигирї”) рафтори норавои шогирдаш Сангинро дида буд, ки аз дилаш чунин фикр гузашт: “Усули гўштиро
ёд додан кам аст, одамию одамгарї, љавонмардию тандењиро њам ёд додан даркор...”
Дар айбњову гуноњњои каси дигаре худро низ айбдор донистан аз ин бобат виљдонан азоб кашидан, дар
роњи таќвияи одамият ва пешгирии ноодамї љидду љањд
кардан, ки дар зиндагии баъзе ќањрамонони Бањром
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Фирўз мебинем, падидањои гуногуни масъулиятшиносии
шахс дар назди љомеа аст.
Хислатњои бади инсон њам дар њикояњои Бањром
Фирўз бо диќќаткорию резабинї нишон дода шудаанд.
Вай ба њар яке аз падидањои ноодамию ноинсофї,
беаќлию бетамизї, ки муносиби шаъни инсон нест, низ
бодиќќат нигариста, сабабњои онро мељўяд ва мардумро
аз сабуксарию беандешагї бар њазар медорад. Њикояњои
“Чинор-кампир” (1977), “Товуси маст” (1977), “Камгап”
(1979) ва ѓайра аз њамин љумлаанд.
Агарчї дар њикояњои Бањром Фирўз тасвири мушаххас мўљаз ва оромона мавќеи асосї дошта, мулоњизаронињои доманадору пурњиссиёти муаллиф ё персонажњо
ба назар намерасад, дар баъзе мавридњо, хусусан он гоњ
ки аз хулќи нораво ва гумроњии инсон сухан меравад,
фикру њисси тањкиягар ногоњ ба љўш омада, овози ў баланд шунида мешавад. Аз љумла дар њикояи “Муаллими
сахтгир” (1981) аз сабаби рањмдилии модар ва сањлгирињои ў аз кўдакї кам-кам аз роњи дуруст баромадани
љавоне тасвир ёфта, яке аз персонажњо сабаби ин њодисаро чунин эзоњ додааст, ки “агар худи кас одам шудан
нахоњад, њељ кас ўро одам карда наметвонад”. Њикояпардоз ба њаќќонияти ин сухан шубња надорад. Бо вуљуди ин
аз забони ў чунин андешањо њам омадааст: “њар ду даќиќае чанд хомўш мондем. Ман ботинан ин гуфтугўро давом медодам: Ба фикри ман, дар ин бадбахтї танњо худи
Шодї гунањкор не, – мегуфтам худ ба худ. – Фаќат як
худи модараш гунањкор не, њамаи ањли дења гунањкорем.
Бале, хурду калон – њама. Дар пеши назарамон дузду авбош, коњилу кўрнамак ба воя расид, њељ кас ба таври
ќатъї ба вай монеъ нашуд”.
Ин љо, чунонкї дар эљодиёти бисёр нависандагон
мебинем, ба як љињати дигари масъалаи “шахс ва љомеа”
дахл шудааст: нависанда андаке ба масъалаи масъулияти
471

Баҳром Фирӯз

љомеа дар назди шахс наздик омадааст.
Чунонкї шахс дар назди љомеа љавобгар аст, љомеа
њам барои њар як фард ва сарнавишти ў масъулият дорад.
Чигунагии ташаккули шахсияти инсон, чї хусусиятњо
пайдо кардани роњи њаётии одам на фаќат ба худи ў,
балки ба муњити иљтимої њам вобаста аст ва агар инсон
ба роњи бад дарояд, як ќисми гунох ба гардани љомеа њам
мефарояд, њатто гоњ мумкин аст, ки гуноњ тамоман ба
гардани љомеа бошад. Ин масъалаи бузурги мураккаб
пањлўњои бисёре дошта, Бањром Фирўз дар њикояи “Муаллими сахтгир” фаќат як љињати онро аз назар гузаронидааст, ки муносибати мардуми атроф ба неку бади зиндагї мебошад. Мардум ба рўйдодњои атрофи худ бояд
муносибати фаъолона дошта бошанд. Муносибати
бетарафона ва ѓайрифаъолона, бепарвої, бедахолатї,
оромонаю хунсардона нигоњ кардани баъзењо ба рўйдодњои нохуш, ба ѓами дигарон, ба нокасї ё каљрафтории атрофиён боиси вусъат ёфтани бадињо мешавад. Як
кас аз роњи рост барояд, чанд кас гунањкор аст. Нависанда њамин њаќиќатро хотиррасон намудааст.
Духтури љавон Даврон - ќањрамони асосии достони
Бањром Фирўз “Тору пуд” (1983) ба њиллаву найранги
бадкирдорон гирифтор шуда ва рафтори онњоро хеле аз
назар гузаронида охир чанд хулосаи муњим баровард, ки
яке аз онњо ин аст: “Ба њамаи ин пасту баландихо худамон гунањкор... Нуќсонро, љиноятро мебинему “ба ман
чї” гуфта чашм пўшида мегузарем”.
Ин љо ќањрамон “худамон” гуфта худро ва касонеро, ки монанди ў њалолкору ростќавл мебошанд, дар
назар дорад. Яъне њам шахси алоњида ва њам мардуми
бисёреро баробар ба назар гирифтааст. Маълум нест, ки
сухан аз масъулиятшиносии шахсони алоњида меравад ё
тамоми љомеа. Ин номуайянї чунин маънї дорад, ки
нависанда барои њодисањои манфие, ки дар зиндагии мо
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њастанд, барои бемамониат амал кардани “мардуми ба
њарому њалол бефарќ” њам шахсњои алоњида ва њам
тамоми љомеаро баробар љавобгар медонад. Љавобгарии
шањрвандии шахс ва вазифшиносии башардўстонаи
љомеа сахт ба њам марбутанд. На фаќат шахс дар назди
љомеа ва љомеа нисбат ба шахс љавобгар аст, балки њам
шахси људогона, њам гурўњњои хурду калон ва њам
тамоми љомеа вазифадоранд, ки ба муќобили бадињои
иљтимої муттањид бошанд, аз як гиребон сар бароранд.
Модом ки зиштињои иљтимої ќувват гирифтаанд, бояд
њамаи ќуввањои зидди онњо ба дараљаи баробар фаъолияти ќатъии якљоя дошта бошанд.
Чунин љамъбастњои вусъатноки бадеї дар њикояњои
Б.Фирўз каманд. Вай дар њикояњо хислатњои ќањрамон ва
симои инсонии ўро бо нишонањои хурд ва падидањои
мушаххас нишон дода, аз љамъбастњои вусъатнок худдорї мекунад. Инро норасоии биниши бадеии ў донистан
лозим нест. Он њама резатасвирињои мушаххаси ў барои
васеътар шудани дунёфањмию зиндагидонии мо хизмат
карда, бо таъсири отифии худ моро водор месозад, ки
худ хулосањои муњим барорем.
Фаќат баъзан худи нависанда аз тасвирњои на чандон калон, аз њодисањои мањдуд, ки зоњиран ночиз менамоянд, баъзе хулосањои муњими умумї мебарорад. Дар як
маврид чунин хулосаи ў хеле вусъат ёфта, ба њодисањои
умумии љањон дахл намудааст. Дар охири њикояи “Кабкљанг” (1976) таассуроти тањиягар чунин баён шудааст:
“Агар аз кабкљанги аввал дилтанг будам, аз ин љанги нобаробар нафратам ва ѓазабам љўшид. Умуман, ду
љонвари бегуноњро ба ин тариќ љанг андохта, парканию
чашмкании онњоро тамошо кардан ва гарав бастан берањмї, беаќлї. Аз дилам гузашт, ки башариятро њам ана
њамин хелњо ба љанги бародаркушї меандохтагистанд”.
Ин тарз аз тасвири як воќеаи хурди маъмулї ба ҳо473
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дисањои калони љањонї гузаштани нависанда ѓайри
чашмдошт аст. Вале шояд мањз њамин гардиши ѓайричашмдошт бо таъсири пурзўре моњияти дањшатангези
љангњоеро, ки сангдилони одамбезор ва дунёхур сар мекунанд, равшан менамояд.
Љамъбастњои калонтари бадеї дар достони Бањром
Фирўз “Ту танњо не”, хусусан дар “Тору пуд” бештаранд.
Достони “Ту танњо не” бо баррасии масъалањои муњими ахлоќу одоб ва ташаккули шахсияти ќањрамони
љавон љолиб аст. Дар достони “Тору пуд” масъалаи одамият ва муњофизати он аз тааррўзи ноодамон хеле тезу
тунд мавриди таҳќиќи бадеї ќарор ёфтааст. Нависандае,
ки то њол њатталимкон аз ошкор шудани њиссиёти худ
худдорї мекард, дар достони “Тору пуд” гоњ ўро ончунон њаяљон фаро гирифтааст, ки суханаш ба фарёд монанд аст. Инак, порае аз монологи ботинии ќањрамони
асар, ки садои муаллифро њам аз он мешунавем:
“Духтур бисёр шуду беморї њам афзуд мегўянд, гўё
сабабгори беморї духтурњо бошанд. Ана, ин хел маразњо
бисёранд, инњо одамонро касал мекунанд. Стресси рўњу
эњсос... Ғалатї, чаро барои дурўягї, турачигї њељ касро
љазо намедињанд?... Аслан ин мараз њам, торафт меафзояд. Яъне марази њамагир аст. Кай пеши роњашро мегирем, њой мардум?! Ин њам грипп барин, дарди зарпарвин
барин, балки аз ин маразњо бадтар аст...”
Нависанда дар достони “Тору пуд” ноодамии њаромхурону пулмастони бетамиз ва њомиёни маснаднишини онњоро бо хашми тамом тасвир кардааст. Баъзан сухани ў тири зањролудест, ки бехато ба њадаф, ба љигаргоњи
кўрдилони вањшисимо мерасад. Сўзи дили нависанда
бисёр баланд буда, виљдони хонандаро ба љўш меорад,
њиссиёти масъулиятшиносї ва фаъолиятгарии иљтимоии
ўро сахт такон медињад. Бар хилофи бешта ри њикояњои
Б.Фирўз дар ин достон оњанги њиссиётомези рўзнома474

www.firuz.tj

нигорї ќувват гирифта, боиси ин шуд, ки мавќеи
љомеаии фаъолонаи ў буррову гўё ифода гардид. Сухани
бадеии Бањром Фирўз дар “Тору пуд” сухани асили
гуманистї мебошад ва бо љидду љањди бештаре пояњои
одамиятро устувор ва ноодамиро мањкум менамояд.
Масъалаи масъулиятшиносии шахс ва љомеа дар
“Тору пуд” андак ранги дигар гирифт ва такмил ёфт.
Нависанда акнун барои њар чї њодисаи баде, ки дар
атрофи мо рўй медињад, барои падидањои њаромкорї, бетамизї, худсарї, бемаънавиятї на фаќат худи онњоеро,
ки ин хислатњо аз онњо сар задааст, на танњо њар шахси
људогона ё як гурўњ мардумеро, ки расвоињоро дида,
чашм пўшидаанд, гунањкор медонад, балки масъалаи
љавобгарии махсуси масъулони расмиро пеш гузоштааст.
Кормандони масъули идорањо, намояндагони њокимияти
иљрокор вазифадоранд, ки барои пешгирии ноинсофињо,
барои аз роњи хато нигоњ доштани шахсони алоњида
мубориза кунанд ва дар ин роњ њама њуќкуќу имкониятњои худро пурра истифода баранд. Саргузашти ќањрамони достон бо ќувваи азиме нишон дод, ки вазифаи
худро фаромўш кардани кормандони масъул, ба роњи беинсофї даромадани онњо ба сари мардумони поквиљдон
чї дањшатњое метавонад орад.
Фикри бадеии нависанда дар достони “Тору пуд”
бо ин байти олиљаноби Фирдавсї хулоса шудааст:
Нигар то чи корї, њамон бидравї,
Сухан њар чи гўї, њамон бишнавї.
Ин гўё хулосаи бадеии њамаи воќеањои достон ва
тамоми саргузашти ќањрамонон, хулосаи тањќиќи гуногунљињати масъалаи масъулиятшиносии шахс ва љомеа
мебошад, хулосаи амиќест, ки моњияти масъаларо ба
хубї равшан мекунад. Нависанда бо мантиќи њамаи
воќеањо ва сарнавишти ќањрамонон, аз забони шоири бу475
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зурги моҳиятбин моро огоњ месозад, ки љавобгарию вазифашиносиро бояд як лањза фаромўш накунем. Инсон
барои њар ќадам ва њар суханаш дар назди дигарон
љавобгар аст ва њеч кору њеч гуфтори ў беоќибат намемонад. Аз њамаи ин рафтору гуфтори шахсони алоњида
симои умумии љомеа њосил мегардад ва ин љомеа њам дар
пеши њар як узви худ, дар пеши мардумони имрўз ва фардо, дар назди таърих масъулият дорад. Шахс ва љомеа људо нест ва љомеа аз шахсони људогона. Муносибати шахс
ва љомеа, масъулияти шахс ва љомеа дар назди якдигар
робитаи диалектикї дорад ва њар чї неку баде, ки дар ин
миён њаст, инчунин оќибатњои он ба дараљаи баробар чї
сарнавишти шахс ва чї вазъи љомеаро муайян мекунад.
Даврон, ќањрамони “Тору пуд”, дар беморхона саргузашти дањшатноки худ ва беинсофию ноодамињоеро, ки
дар андак муддат дид, фикр карда, дар охир чунин хулоса баровард: “Зиндагї худаш ислоњ мекунад, гузашти замон мусањњењи забардаст аст. Љомеа агар солим аст, монанди оби бањр худашро аз њар олоише покиза месозад”.
Аз ин андешањои Даврон ва аз њама муборизањои ў
дида мешавад, ки моњияти замони худро дуруст фањмидааст, ки дар зиндагї бо дилпурї ќадам мезанад. Љомеаи
мо бањри пурмављест, ки њамеша худро “аз олоишњо
покиза месозад”. Афкори иљтимої барои ба соњили нестї
бароварда партофтани бетартибию бенизомї, худсарию
худбинї, бюрократизм ва дигар рўйдодњои манфї бояд
њамеша дар љавлон бошад.
Ин аст, ки Бањром Фирўз, ки њикоянависиро аз
љузъиёти хурди зисту маишат, аз тањкияи батааннии
оромона оѓоз карда буд, имрўз аз гуфтори халќ ва тасаввуроти вай наѓз огоњї пайдо кард.
Ба забони халќ бо эњтиёткории тамом наздик шудан
ва аз ин ганљина дурдонањо љустан аз даврањои аввали
таърихи адабиёти шўравии тољикї, хусусан бо љањду
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љадали устод Айнї бисёр ривољ ёфта буд. Имрўз ин
корро нависандагони миёнсол ва љавон давом медињанд.
Ин гурўњ сабки саљияофаринии тоза ва назари амиќбин
до-ранд, мактаби таљрибаи адабиёти љањониро гузашта,
им-рўз дар ин роњ баъзан хеле эњтиёткор буда, анъанањои
Айнї, Икромї, Улуѓзодаро бештар ба тарзи дигаре ва
њар кадоме ба таври худ инкишоф медињанд. Бањром
Фирўз њам дар њамин ќатор аст.
Насри Бањром Фирўз аз дигар љињатњо њам як њисса
аз он љараёнест, ки бо номи Ф.Муњаммадиев, С.Турсун,
Кўњзод, А.Самадов ва монанди инњо вобастагї дорад. Бо
диќќати тамом нигаристан ба симои њамзамонон, аз
феълу атвори онњо зарра-зарра љамъ овардани нишонањои одамият ва кўшиши љиддї дар роњи устувор кардани пояњои он њоло моњияти эљодиёти бисёр нависандагони тољикро ташкил мекунад ва Б.Фирўз яке аз онњост.
Ғайр аз ин, Бањром Фирўз чун дар достони “Тору
пуд” ба масъалањои љиддии ахлоќи иљтимої, ба масъалаи
инсону инсоният нисбатан пурвусъат ва амиќтар назар
кардан хост, низ монанди баъзе аз нависандагони номбурда, чунончї мисли Ф.Муњаммадиев ва С.Турсун ба
таљрибаи чандин насли мардум – ба тасаввуроту эътиќодот ва њикмати халќ, ба адабиёти классикї ва таърих рўй
овард. Аз боби якуми ин асар дар фикру андешањои ќањрамон гоњ ёде аз гузашта – аз солњои наврасию нављавонии худ, гоњ шеъри Фирдавсї, Саъдї, Њофиз, Љомї ё ривояте аз њаёти онњо, гоњ латифае ё гуфтањои њикматомези
падару бобо ва ѓайра бисёр ба назар мерасад. Инњо як
љузъи муњими шуури маънавии Даврон – пизишки
љавони хушмулоњизае мебошанд ва њар замон барои
њалли масъалае даркор мешаванд.
Њоло ањамияти бузурги њамаи навъњои таљрибаи
таърихии дуру наздик њар чї бештар маълум мешавад.
Имрўз тамоми инсонияти тараќќихоњ сабаќњои таърих,
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таљрибаи рўзгори мардум, падидањои маънавияти халќ –
мифњо, афсонањо, ривояту латифањо на монанди инњоро
ба андеша гирифтааст. Гузашта дар тафаккури њамзамонони мо бештар роњ меёбад ва мавќеъ мегирад. Аз ин рў
дар адабиёт њам мурољиат ба дирўз, ба андўхтањои маънавии гузаштагон яке аз омилњои асосии ташаккули шахсияти ќањрамони њамзамони мо, шарти муњиме дар тањќиќи масъалањои ахлоќи иљтимоии имрўз ва назар андохтан ба фардо мебошад. Таљрибаи таърихї санги мањак
ќарор ёфтааст ва инсони замони мо, инчунин ќањрамони
адабиёти муосир барои ин, ки моњияти њастии худро дуруст фањмад, хатти њаракати худро дар шароити мураккабу тундпечи дунёи имрўзї бо санљишкорї муайян
созад, дар њалли муаммоњои воќеияти иљтимої ва ахлоќу
одоби худ сањв накунад, вазъияти худ ва рўйдодњои
атрофро кам ё беш алоќамандона бо гузашта аз назар
мегузаронад. Вай дар роњи љўяндагињо, дар роњи сарфањм
рафтан ба маънои рўйдодњои имрўзї машъали таърих ба
даст гирифтааст. Албатта, таърих ягона воситаи равшан
кардани роњи ба сўи оянда нест. Воситаи асосї тањлили
њамаљонибаи вазъияти воќеї ва рўйдодњои имрўзист.
Таърих як љузъи муњимми ин тањлил мебошад.
Њангоме ки ќањрамони Бањром Фирўз дар достони
“Тору пуд” порчаеро аз “Шоњнома”, ривоятеро аз зиндагии Љомї, байтеро аз Саъдї ё Њофиз, латифаеро ё як гуфтаи њикматомези падарашро ба хотир меорад, дар олами
маънавияти ў љилое пайдо мешавад. Њофизаи таърихї
љавлони фикру њисро ќувват дода, инсонро ба дарки маънои рўйдодњои мушаххаси атроф, моњияти њастии худ ва
њаќиќати замони хеш наздик меорад. Даврон дар сари
андешањои мураккаби худ бештар љозиба дорад, фикри
љўянда ва назари моњиятљўи вай, ки имрўз ва дирўзро
баробар фаро гирифтан мехоњад, ба ў як навъ њусни
ботинї мебахшад. Фикру њисси вай болу паре дорад ва
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гоњ суханаш шоирона аст. Чун мошин ронда ба сари аѓба
расид, ба ин тарз аз мушоњидаи баландии кўњ табъаш болид ва ба ќавли њамсараш, ба “хаёлтарошї” сар кард:
“Ваќте ки кас ба ин хел баландї мебарояд, вусъати нигоњаш њам, парвози хаёлаш њам, уфуќи пеши назараш њам
доманадор мегардад”.
Яке аз љузъњои гуногуни таљрибаи асрњо, ки Бањром
Фирўз дар ин достонаш дахл намудааст, масъалаи шукр
аст. Чунонкї медонем, шукр дар асарњои адабиёти ахлоќиву фалсафии асрњои гузашта яке аз муњимтарин
усули ахлоќ буд. Тасаввури халќ њам њамин буд, ки агар
шукр нагўем, файзу баракат мепарад. Дар ин маврид
маънои шукру шукрона асосан донистани ќадри неъмат –
ќадри нон ва фаровонї, рўзи хуш ва бахту саодат, ќадри
андак чиз ва ё камтар шодие, ки муяссар шудааст, зарур
аст. Агар ќадри онро надонем, онро пешпо занем, аз ин
нодонї рўзњои нохуш ба сарамон хоњад омад. Ин яке аз
тасаввуроти халќ аст, ки аз таљрибаи рўзгораш њосил
шудааст.
Бањром Фирўз аз байни нависандагони њозираи тољик њоло ќариб ягона касест, ки ќањрамонони ў гоњ-гоњ
ин асли муњимми ахлоќи халќ ва ахлоќномањои классикиро ба ёд меоранд.
Дар дами марги ќањрамони њикояи “Омаду рафт”
байни ў ва њамсараш аз љумла чунин гуфтугузоре ба
вуќўъ пайваст:
“– Парво накун, оча, – гуфт усто бо нимтабассум лањзае ба рўйи њамсараш зењн монда, дуру дароз нигарист. –
Ман умрамро дидам, њар чї насибам буд, гирифтам...
– Э, ин ќадар... чї дидед? – даст афшонд пиразан. –
Мењнати дунё катї гузаштагї умр њам умр аст? Хуни љигар
катї фарзанд калон кардед, акнун роњаташонро бинед...
– Шукр кун, оча, шукр гўй”.
Ин љо гуфтугўи онњо ќатъ шуд ва њар ду ба андеша
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рафтанд. Њам њасрати ин пиразан, ки дар зиндагї роњате
надида имрўз аз дунё чашм пўшидани шавњараш дили
ўро фишор медињад, њам шукри оќилонаи пирамард, ки
бо вуљуди мењнату машаќќат ва номуродињо дар зиндагї
дарнамонданаш, фарзандњо калон карданаш, андаке
бошад њам, ба хизмати мардум расиданашро давлати бузург медонад, маънои амиќе дорад. Ин шукрона идеалњои мардуми мењнатї, маќсаду маром ва фалсафаи
зиндагии онњоро ифода мекунад. Ин фалсафаи њаёт бо
сухани маъмулии мардуми одї ба забон омадааст.
Масъалаи шукр дар њикояи “Омаду рафт андак дахл
шудааст, аммо дар достони “Тору пуд” аввал дар андешањои ќањрамони асосї Даврон аз зарурати шукрона андак ёдоварї шудааст. Вай боре бо њамсараш Азиза чунин
гуфтугў дошт: “Падару бобоёнамон сари њар гап “шукр
кун” мегуфтанд, – гуфт Даврон оќибат аз дур сухан сар
карда. – Ту њам ягон бор шукр гўй, аз ин фалокат саломат мондем”. Баъд Даврон ба андеша рафт: “Аз дили
Даврон гузашт, ки ибораи “шукр кун” ба Азиза њамеша
сењру љоду барин асар мекунад... Њоло фикр мекард, ки
чаро ин сухан ба њамсараш чунин таъсир дорад. Аз хурдї
дар хонавода падару модар њамаи моро ба шукр гуфтан
водор мекунанд. Худашон њам дар сари њар кор – хоњї
бад ояд, хоњї нек, шукр мегўянд. Падари Азиза њатто
њангоми њалокати писари ягонааш њам “шукр”
мегуфтаанд. Њамаи ин беасар намегузарад. Аз як тараф,
барои таскини дили одам, барои тасаллї шукр кардан
хуб аст, вале аз тарафи дигар, касро ба ќаноатмандї
талќин мекунад. Фалсафаи хоси мардуми мусулмон...
Њатто агар нобарорие пеш ояд, баъзан сабаби онро ба
ношукрї њамл мекунанд”.
Ин љо аз забони ќањрамон шукру ќаноатро фаќат ба
“мардуми мусулмон”, фаќат ба Ислом нисбат додани қаҳрамон эњтимол чандон дуруст набошад. Шукр ва ќаноат
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дар байни усули ахлоќи динии њама халќњо мавќеи калон
дошт, решањои онро аз таљрибаи зиндагї ва фањмишу
дониши халќ, аз идеалњои вай, аз љустуљўйњои маънавии
фарзандони бузурги ў љўем, шояд ба њаќиќат наздик
омадан осонтар шавад.
Чунонкї мебинем, андешањои Даврон хеле доманадор буда, тасаввуроти њаётии мардум, таљрибаи халќро
њамаљониба фикр мекунад ва маънои њикматњои халќро
фањмидан, ба таљрибаи чандин насли мардум шарик шудан мехоњад. Даврон, ки равшанфикри љавон ва пизишки
љўянда аст, худро як љузъи халќаш медонад ва њар чиро,
ки хоси ин халќ аст, аз љумла маънои он хулосањои аљибу
ѓарибро, ки халќ аз рўйдодњои зиндагї мебарорад, пай
бурдан яке аз маќсадњои ўст. Дар ин маврид њам њофизаи
таърихї ќувваи фаъол буда, барои њалли масъалањои
имрўзии ахлоќи иљтимої, барои мауайян шудани хатти
њаракати њозираи инсон хизмат мекунад. Њофизаи
таърихї, пайванди наслњо ва меросбарии маънавї аз
муњимтарин омилњое мебошанд, ки дар љустуљўйњои
маънавию ахлоќии ин ќањрамони љавон, дар ташаккули
шахсияти ў роли калон доранд.
Нависанда бо рафти воќеањо ва бо мантиќи инкишофи саљияи ќањрамонњо таъкид кардааст, ки пайванди
наслњо ва меросбарии маънавї, фаъол шудани њофизаи
таърихи дар љиддитарин лањзањои зиндагии инсон бештар натиља медињад, њалли масъалањои мураккаб ва куллї, кўшиши бартараф кардани душворињо, чунин лањзањое, ки инсон дар назди худ вазифањои љиддї гузошт ё
чунин вазифањо пеш омад, њофизаи таърихї бештар
фаъол мешавад, ба маънои амиќи таљрибаи њаётию
маънавии наслњои гузашта даст ёфтани инсон бештар
муяссар мегардад. Њељ чиз бе љидду љањди махсус ба даст
намеояд. Фаќат љањду љадали љиддї дар роњи њалли
умдатарин масъалањои њаёт боиси рушду камоли
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маънавї мешавад. Аз љумла ба љустуљўйњои маънавии
гузаштагон њамроњ шудан, ба ќадри таљрибаи онњо расидан ва онро давом додан њам дар айни фаъолї, дар айни
шиддати ќуввањои рўњии шахс бештар рўй медињад.
Инро дар достони “Тору пуд” аз саргузашти Даврону Азиза ба хубї дидан мумкин аст. Чунонкї умуман
дар душвортарин лањзањо фаъолияти фикрии инсон ќувват мегирад, ќањрамонони ин достон низ чун ба сарашон
фалокате омад, бошиддат фикр кардан гирифтанд ва тањлилу худтањлилї дар фикри онњо зиёд шуд. Муњим ин
аст, ки фикру андешањои онњо дар ин лањзањо бештар
мазмуни маънавї мегирад ва хулосањояшон аз афзудани
ѓанои маънавии шахсияташон гувоњї медињад. Дар ин
маврид боз њам масъалаи шукру ќаноат пеш омадааст.
Инак, як ќисми андешањои Азиза:
“Ман маст будам, њушёр шудам, – мегуфт њоло
Азиза бо дард. – Хоб будам, бедор шудам. Як бор сарам
ба обу поям ба гирдоб афтоду сонї маънии бисёр гапу
корро фањмидам. Даврон њамеша як байт шеъри Хоља
Њофизро такрор мекард: “Замони хушдилї дарёб, дарёб,
ки доим дар садаф гавњар набошад”. Вай понздањ сол боз
ин байтро гуфта мегашт, вале ман маънии онро дуруст
наандешидаам ё худ барои андешаи чуќур фурсат надоштам. Акнун фањмидам... Одамизод чї махлуќи ношукр
будааст! Ана, расо се моњ боз шабу рўзамон бо парешонї
мегузарад. Се моњ боз ба лабам табассум надавидааст.
Дар њаќиќат, ба монанди садафе, ки гавњар надорад, њаёту зиндагї холї, пуч, бекора шуд. Се моњ боз аќрабакњои ин соати ба ман харида додагиаш бењуда мегарданд, рўзу шабњои ба ман нодаркорро њисоб мекунанд...
Даврон доим мегуфт: “Ман на аз он ќаноатмандам, ки
хушбахтам, балки хушбахтиам аз он, ки њамеша ќаноатмандам ва шукр мекунам”. Маънии ин суханбозиашро
намефањмидам, аќаллан бифањмам гўён аќламро намеда482
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вондам. Баръакс, аз ин хел суханон дилтанг будам. Ў ба
рўи ман мањзун менигаристу хомўш механдид. Ња, Даврон аз кору бори худ, аз хонавода, умуман аз њаёт ќаноатманд буд. Кўдак барин баъзан ягон њодисаи одї ва ё
муколамаи лутфомезро гуфта, соат-соат механдид. Боре
як воќеаро гуфта, Испанд катї њар ду ќариб то ними шаб
хандиданд. Дар сањни хона ѓел зада, шикамашонро дошта механдиданд. Ана, акнун ба лабони писарам табассум
намедавад”.
Мо аз андешањои ин ќањрамон ба он сабаб чунин
порчаи калон мисол овардем, ки то чи андоза гуногун ва
ѓанї будани олами фикру њисси ўро таъкид кунем. Њам
воќеањои љории рўзмарра, њам хулосањои љиддие аз онњо,
њам байти Њофиз, њам суханбозии њикматомезе дар бораи
шукру ќаноат ва бахту саодат як љо шудааст, ки њама њастии ў мазмуни баланди маънавї дорад. Вай дар айни
шиддати фикру њиссаш рафти воќеањои зиндагии худ ва
хонаводаашро, зоњири воќеањоро не, балки моњияти онњоро аз назар гузаронидан мехоњад. Маќсади ў ба маънии ботинии рўйдодњо сарфањм рафтан, аз онњо сабаќ
омўхтан, барои оянда хулосаи љиддї баровардан аст.
Ќањрамон дар ин лањза дар сари љустуљўйњои маънавї,
дар сари худшиносї мебошад, маќсади вай зиндагї ва
маънои њаёти худро ба андеша гирифтан аст.
Арзишњои маънавии љовид бунёди одамиятро ташкил менамоянд. Онњоро бодиќќат омўхтан, дар рафти дигаргунињои пурсуръати замони тўфонии мо муњимтарин
падидањои онњоро аз даст надода, бо худ эњтиёткорона
ба оянда бурдан ва барои фардои башарият мањфуз доштан вазифаи бузурги гуманистї мебошад. Адабиёт њам
дар ин роњ хизмат мекунад. Ањамияти аксари асарњои
Бањром Фирўз низ дар њамин аст.
Солҳои 1989-2009.
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