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БА ИФТИХОРИ СОЛИ ОИЛА
«Оила дар фарҳанги мардуми куҳанбунёди тоҷик ҳамчун
ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту
вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳамулгароӣ маҳз дар оила
ташаккул меёбанд»
Эмомалӣ Раҳмон
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Ба фарзандони азизам – Манучеҳр, Фарида,
Фазила, Фотима ва Ҳусейнҷон.
Азизони дилу дидаам! Шумо бароям анвори дурахшони хуршед, сафои субҳгоҳон, қатраҳои оби мусаффои
чашмасорон ва насими фараҳбези диёрамон ҳастед. Аз
шумо розӣ ҳастам. Аз тарбияте, ки кардам, аз он ки тухми
муҳаббат, дӯстдорӣ ва эҳтиром ба якдигар ва волидон,
меҳанпарастӣ, инсондӯстӣ, ростқавлӣ, ғурури ҷавонмардӣ ва бисёр рисолатҳоеро, ки муқаддасоти инсонӣ мебошанд, дар дилҳои кӯчаки Шумо коштам, қаноатмандам.
Ба ду кор бештар майл кунед: аввал, илм омӯхтан, дувум,
ҷаҳонгашта будан. Донишро гузаштагонамон барҳақ «чароғи равшан» ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан» номидаанд. Бе илму савод ва донишу касб ҷаҳон тира аст. Агар
лаҳзае вақт ёфтед, китоб ба даст бигиреду мутолиа намоед.
Заррае шароит дошта бошед, сафар кунед. Ҷаҳонро бо
чашми ақл бинед, беҳтаринашро омӯзед, ба кори бад аҳаммият надиҳед. Ба якдигар содиқ бошед. Ба фарзандон бо
меҳр муносибат кунед, чунки онҳо тарбиятро аввал аз волидайн мегиранд, дар назди онҳо суханони қабеҳро истифода набаред. Шумо барои онҳо бояд намуна бошед. Худшинос бошед. Мегӯянд: «Аввал худро шинос, баъд Худоро.» Шахсе, ки худро ҳурмат намекунад, ба қадри худ
намерасад, пас ба қадри дигарон аз куҷо мерасад?
Бо мурури замон ҳар кадоматон тақдири худро бо
нафаре пайвастаед, ҳурмату иззати онҳоро ба ҷо биоред,
чунки тақдирашонро то охири умр бо шумо пайвастаанд.
Фаромӯш накунед, ки волидайн ва фарзанди падарро ёфтан дувумбора насиби кас намегардад. Муҳаббататонро
миёни ҳамсар ва хоҳару бародар баробар тақсим кунед.
Ба мардуми дорову сарватманд ҳасад набаред, ҳасад
бемориест, ки вуҷудатонро чун кундаи тар месӯзонаду
умратонро ба нестӣ мебарад. Ҳазар кунед аз гапчину ха4
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баркаш. Аввал, хабаркаш сухани бад оварда, таъбатонро
ҳиҷил мекунад, дувум, модоме ки ба Шумо гап овард,
ҳарфи Шуморо низ ба дигаре мерасонад. Ҳазар кунед аз
бадтинатон, чунки гуфтаанд:
«Зинҳор аз суҳбати бадтинатон парҳез кун,
Зиштии як рӯ ҳазор оинаро расво кунад.»
Ягона хислате, ки бад мебинам, дурӯғгӯист. Дурӯғ
нагӯед, чунки дурӯғгӯ дар ду олам рӯсиёҳ аст.
Боигарӣ хушбахтӣ нест. Хушбахтӣ тани сиҳат,
якдигарфаҳмӣ, муҳаббати самимӣ, сарҷамъ будану аз
ҳоли якдигар бохабар будан, дар хурсандӣ ва ғаму дард
мутаккои ҳамдигар гардидан аст. Шумо панҷ нафаред ва
ман хаёл мекунам, ки панҷ дари биҳишт бароям кушодааст.
Фарзандони азизам! Интизор нашавед, ки якеи шумо
камбуде мекунаду аз дигаратон, ёрӣ мепурсад. Не! Ҳеҷ
гоҳ! Шумо, ки тарбияти маро гирифтаед, ҳамаатон баномусед ва ғурур иҷозаатон намедиҳад, ки аз якдигар чизе
бипурсед. Барои ҳамин аз ҳоли якдигар пайваста огоҳ
бошед, худатон кумакатонро пешниҳод намоед.
Манучеҳрҷон, нахустфарзандам, ту ҷавонмарди бонангу номус, қуввати дилу шаҳсутуни хонадонам ҳастӣ. Боварӣ дорам, ки бародару хоҳаронатро саробонӣ мекунӣ.
Маслиҳатгару носеҳи доимиашон мешавӣ.
Фаридаҷон, духтари калони хона! Аз ту умедам зиёд
аст. Сари ҳар вақт ягон корро баҳона карда (ба мисли зодрӯз, ҷашнҳо ва амсоли инҳо) сарҷамъ шавед, чунки меҳр
дар чашм аст. Аз дида дур шудӣ, аз дил низ дур мешавӣ.
«Чордодарон» асари тарбиявист, камбудеро, ки қаҳрамонҳои асар кардаанд, шумо накунед. Агар хоҳед, ки
ман ором бошаму ҳамеша бо Шумо, гирди як дастархон
ҷамъ шавед. Шарт нест, ки дастархон шоҳона ороста
шуда бошад. Суҳбати ширин ва лабони пур аз ханда кифоя аст. Тасаввур кунед, ки ман аз гӯшае ба шумо дида
медӯзаму хурсанд мешавам.
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Шукр мегӯям ба Парвардигор, садҳо бор шукр мекунам, ки маро лоиқи чунин фарзандони нек гардондааст.
Нафаре аз шумо беҳуда ташвишам надодаед. Аз ҳамин
лиҳоз, азизонам, ба Шумо дуои модарона медиҳам. Тасаввур кунед, ки ман ва дуои ман ҳамеша бо шумост.
Худовандо! Фарзандонамро дар паноҳат нигоҳ дор!
Ҳамеша сарбаланд, некном, некдил, некрой ва некбахт
бошанд. Ҳеҷ гоҳ беиқбол нашаванд. Омин…
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ҚИСМИ АВВАЛ
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АМАКИ РАҲИМ
«Дар байни инсонҳо зистан масъулият аст».
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Амаки Раҳим дар бистари беморӣ, ки барои ӯ ҳамсараш як ҳафта пеш густурда буд, худро роҳат ҳис намекард. Бо овози паст менолид. Дастҳояш хушку ногиро,
кафҳояш регвор дурушт, пойҳояш беҳаракату ларзону
нимҷон, чашмонаш аз ҳарорати баланду дард суп – сурху
берӯҳ шуда буданд. Ба лабони хушку аз ҳарорати баланди
таб кафидаву парсингбастааш ҳамсараш – холаи Майсара
бо пахта об мечаконд. Забонаш тарошаеро мемонд, ки
гоҳи чакидани об шӯр буд ё талх. Гоҳе хунук мехӯрду
гоҳе оташ мегирифт. Яқин ҳарораташ баланд буд. Сараш
бо рӯймоли гулдузӣ маҳкам бастагӣ, кӯрпаи ҷилдаш аз
шустани зиёд рангпаридаро гоҳ то таки манаҳаш мекашиду гоҳ бо пойҳои бемадораш аз болояш дур месохт. Бо
хоҳиши бемор ба бухорӣ холаи Сайрам тез – тез таппак
мемонду оташ меафрӯхт, бо ҳарорати хонаро як хел нигоҳ дорад, аммо баъди фурсате амаки Раҳим бетоқат
шуда хоҳиш мекард, ки дару тирезаро кушоянд. Баробари
кушодани тиреза пардаи сафеде, ки дар он акси ду
кабӯтар гулдӯзӣ шуда буд, алвонҷ мехӯрду парандаҳо
гӯиё ба парвоз медаромаданд. Ин лаҳзаҳо амаки Раҳим
ҳам мехост, ки чун ин парда ва чун он кабӯтарон парвоз
кунад, аммо дар ин лаҳза ӯ палангеро мемонд, ки аз
ҳамҷинсонаш дур афтода, вопасин рӯзҳои умрашро дар
танҳоӣ мегузаронид. Вуҷудаш месӯхт. Об мехост.
Чашмонашро пӯшид. Хоҳараш Сабоҳат бо як кӯза оби
чашма аз пайроҳаи куҳӣ сӯи бародар, куртаи нави сап –
сафед дар бар, рӯймоли шоли калон дар сар, хиромон
меомад. Кӯзаро аз дасти хоҳараш гирифту ба ҷои ба лаб
бурдан болои сар бардошт. Оби шаффофи чашма чун оби
ҳаёт ба ҷисму ҷони амаки Раҳим ҳаловат бахшид. Чаш8
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монашро кушод. Аз он кӯзаи оби ҳаётбахш ва хоҳари нозукандомаш дараке набуду сару танашро арақи шӯр тар
карда. Лабҳояшро лесид. Таъми шӯриро ҳис кард.
Амаки Раҳим ду моҳ боз худро бад ҳис мекард, аммо
як ҳафтаи бистарӣ шудан кори худро карда буд. Лоғар,
рангу рӯяш парида, нури чашмонаш гумшуда ва маъюсу
ғамгин бо нолиши сӯзон қалби атрофиёнро реш – реш месохт.
Он рӯз ба аёдати амаки Раҳим хоҳараш Сабоҳат омада
буд. Чун ҳарвақта ду соат дар назди бародар нишасту
майли рафтан кард.
– Сабоҷон, як шабак бо ман бимон. Ба ту гуфтаниҳои
зиёд дорам. Охир, дар хона келин дорӣ, рӯзгорат осуда
аст, – хоҳиш кард Раҳим.
– Акаҷон, сад бор шукр, ки шуморо дидаму вақтам
хуш шуд. Медонед – ку, язнаатон одами бадҷаҳл, омада
маро дар хона набинад, хонавода ҳама дар бало мемонанд. Худо хоҳад, баъди ду – се рӯз боз меоям.
– Хайр, хоҳари ҷон, аз паси хонаву дарат шав, дидорҳо
то қиёмат, – гуфт амаки Раҳим чашмонашро пӯшида.
Сабоҳат саросема ба ҳавлӣ баромаду оҳи пурдард кашида, бо овози ларзону чашмони гирён ба янгааш – Майсара гила кард:
– Янгаҷон, чӣ кор кунам? Бародарам хоҳиш кард, ки
шаб монам, наметавонам. Дилам об шуд. Худо гирад
кисмати бадамро, ки як умр дастнигари марди гандахона
будам, – ва бо нӯги рӯймоли калонаш ашки чашмашро
тоза кард.
– Хоҳари ҷон, бисёр дилатро хун накун. Иншоаллоҳ,
бародарат бақувват аст, аз Худои худ умед дорам. Раҳми
фарзандонамро хӯрда, падарашонро дар пешониамон
меғунҷонад. Бо чор бача ман бе падарашон чӣ кор мекунам? – гуфта, Сабоҳатро ба оғӯш кашиду домони гиряро
сар дод Майсара. Маълум буд, ки ба гуфтаҳояш бовар
надошт. Ҳар ду зани ғамзада чун борони навбаҳорон гиристанду гиристанд.
Амаки Раҳим дар вопасин нафасҳояш саҳифаҳои ҳаё9
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ташро варақгардон намуда мехост беҳтарин лаҳзаҳои
рӯзгорашро пеши рӯ биёрад. Чашмонашро пӯшид. Давраи
ҷавониашро ба ёд оварданӣ шуд: муяссараш нагашт. Боз
оташ гирифт, гарм шуд. Хост ҳамсарашро даъват кунад,
то ки тирезаро кушояд: овозаш набаромад. Холаи Майсара аз пушти меҳмон барои гусел баромада буд.
Мӯйсафед зӯр зада ҷуссаашро хост аз бистар раҳо карда, ақаллан, дақиқае бишинад, натавонист. Ба атроф нигоҳ кард: асояш, ки чанд рӯзи охир ба он даст нарасонда
буд, дар назди бистараш меистод. Бо дастони ларзон онро
гирифта, ҳама қувваташро ҷамъ карду асоро ба шишаи
тиреза нею ба тахтаи он гузошта тела дод. Тиреза калон
кушода шуд. Насими форам вориди хона гашт. Мӯйсафед
нафаси чуқур кашид. Холаи Майсара шитобон ба хона
даромада хитоб кард:
– Чӣ гап шуд, мӯйсафед!? Тарсидам…
– Очаш, натарс. Дилам танг шуд, тирезаро кушодам,
метавонӣ онро пӯшӣ. Хунук хӯрдам. Рав, аз пайи корат
шав! Ман ҳам кор дорам… – гуфту чашмонашро пӯшид.
Аз ду бари рӯяш оби дида ҷорӣ шуд. Чун навори филм
ҳаёташ оҳиста аз пеши назар гузашт: Кӯдакии ӯ ба солҳои
пеш аз ҷанги Олмон рост омада буд. Дар он ҷанг аз ҳар
хона як – ду нафарӣ қурбон шудаанд. Падари Раҳим низ
охирҳои соли 1944 – ум аз тири душман кушта шуд, хатти
сиёҳ хонаи онҳоро сиёҳтар аз шаби тор намуд. Оҳу нолаи
модар ва се хоҳараш дили ӯро реш мекард. Саломатии
модар ва хоҳаронаш ҳам хуб набуд. Сардӣ ва гуруснагии
баъдиҷангӣ кори худро карда. Модар баумед насиҳаташ
мекарду ҳамзамон васият:
– Бачаҷонам, акнун ту ягона марди хонаӣ. Баъди сари
ман хоҳаронатро танҳо намон…
Баъди як ҳафта аз олам чашм пӯшид, модар.
Хоҳаронашро ба Хонаи кӯдакон супориданду ӯро ба
хидмати ҳарбӣ даъват карданд. Гарчанде дар комиссариати ҳарбӣ фаҳмонданд, ки Раҳим сардори оила аст, кӯшишҳо барабас рафтанд. Азбаски ҷавони қадбаланд буд,
ӯро ба флоти баҳрӣ бурданд. Се сол хизмат кард. Соли
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аввал аз надонистани забон азоб кашид, баъд ҳамааш хуб
шуд.
Баъди адои хидмат аз пайи ёфтани хоҳаронаш шуд. Ду
хоҳари хурдаш аз касалии домана фавтида, хоҳари калонӣ –
Сабоҳат мактабро хатм мекард. Онҳо бо оҳу нолаи сӯзон
якдигарро ба оғӯш кашида, аз тақдиру қисмати бадашон
ашк рехтанд. Лаънат ба ҷангу ҷангҷӯён гуфтанд. Ӯ дар колхоз кор карда, хоҳарашро баобрӯ ба шавҳар баровард. Сабоҳат дар оилаи серфарзанде аз деҳаи ҳамсоя келин шуд.
Ду сол фарзанд наёфт. Хусуру хушдоманаш одамони ҷоҳил
буданд. Дар ду – се моҳ як маротиба иҷозати хонаи бародар
омадан дошт. Баъди ду соат ба хонааш бармегашт. Бародар
бошад, мехост хоҳарашро тез – тез бинад. Ҳар гоҳе хабаргирӣ равад, қошу қавоқи хусуру хушдомани ӯро дида сахт
андӯҳгин мешуд. Боре ба хоҳараш гуфт:
– Сабоҳатҷон, хоҳари азизам, ба хонаи хуб наафтидаӣ.
Биё, ҷудо шав. Худам рӯзатро бо шоҳӣ мегузаронам.
– Акаҷон, аз ҳаёти ман дар ташвиш мабош. Ҳамааш
хуб мешавад. Ҳама дағалии аҳли хонавода аз бефарзандии ман аст. Худо хоҳад, ба наздикӣ модар мешавам…
Аз шунидани ин хушхабар бародар хурсанд шуда,
туҳфаҳои бисёр хариду хоҳарашро худаш ба хонаи
шавҳар бурд…
Раҳим ҳам баъди чанд ҳафта хонадор шуд, бо тӯю тамошо ва ҳаваси зиёд. Баъди панҷ соли хонадорӣ аз бефарзандӣ ҷудо шуданд. Бори дувум ҳам фарзанд наёфт. Бори
севум ба зане шавҳармурдаи кӯдакдор издивоҷ кард. Ба
ҳавлиаш даромадани Майсара ва Мурод хайру сахо овард
ба хонаву дари ӯ. Лабони парсингбастааш майли табассум карданд. Пайи қадам кард Майсара ва ҳаёти ӯро
тағйир дод. Писари якум, дувум ва севум… пайи ҳам ба
олам омаданд…
– Оҳ, фалак, оҳ, фалаки бешафқат, – нолиш кард мӯйсафед. – Фалаки бевафо, нагузоштӣ, ки фарзандонамро
хононам, тӯю тамошо дода хонадор кунам, роҳати онҳоро
бинам. Охир, мурдан намегурезад – ку? Омадани марг
бебозгашт аст. Афсӯс…
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Амаки Раҳим холаи Майсараро наздаш хонда хоҳиш
кард:
– Очаш, ҳамсояамон Тошалиро даъват кун.
– Тинҷӣ аст, муйсафед? Ба амаки Тошалӣ чӣ кор доред?
– Очаш, гапро зиёд накуну фирист бачаҳоро ба хонаи
Тошалӣ. Аз ӯ як чизро пурсидан мехоҳам.
Баъди чанде Тошалӣ давида ба ҳавлӣ даромаду:
– Ҳамсояҷон, чӣ шуд!? – азбаски аҳли деҳа аз бемории
амаки Раҳим хабар доштанд, изтиробашро пинҳон накарда пурсид.
Майсара китф дарҳам кашида посух гардонид:
– Намедонам, назди амакатон дароед.
Мӯйсафед аз омадани Тошалӣ хурсанд шуд. Онҳо дар
танҳоӣ суҳбат карданд. Баъди ним соат Тошалӣ бо амаки
Раҳим хайрухуш намуда, ба ҳавлӣ баромаду табассуми
рамздоре кард.
– Ҳамсояҷон, мӯйсафед чӣ гап доштааст? – пурсид
Майсара нӯги рӯймолашро зери дандон карда.
– Хоҳарам, рости гап, мақсади амаки Раҳимро
нафаҳмидам. Ӯ чӣ тавр пайванд кардани олу ва гелосро
пурсид. Гуфт, ки насиб бошад, баҳорон якчанд дарахтро
пайванд хоҳад кард. Иншоаллоҳ, бемории мӯйсафед рӯ ба
беҳбуд овардааст. Модоме ки баҳорон нияти пайванд
кардани дарахтонро дорад, – гуфт Тошалӣ ва бо табассуми малеҳ бо хонагиҳо хайрухуш карда аз ҳавлӣ баромад.
Оби ҷӯйборе, ки аз саҳни ҳавлӣ мегузашт, имрӯз хеле
лой буд. Одатан, рӯзҳое, ки борони сел меборид, об чунин ранг мегирифт, аммо имрӯз борон наборидааст.Чаро
об лой аст? Аз вазидани насими сабук баргҳои хазони зарду сурхшудаи дарахтони ҳавлӣ ва боғчаи назди хона
шибир – шибиркунон алвонҷ хӯрда, гӯиё рақскунон ба
рӯи ҳавлӣ мерехтанд. Аз шаб боз бетоқатӣ ва уллоси саги
чӯпонии гӯшбурида – Хайбар ба дили хонавода сиёҳӣ мекорид. Саги чашмонаш обраву ғамолуда гирди сутуни
долон чарх мезаду, дуздида – дуздида сӯи тирезаи пастаки хонаи хоби амаки Раҳим нигоҳ мекард. Мегӯянд, ки
12
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

саги вафодор аз пешомади нохуши дар оила рух медода
пештар аз дигарон огоҳ мешавад.
– Очаш, Муродҷонро ба наздам бихон, – илтимос кард
амаки Раҳим.
Холаи Майсара оҷизона лаб газида, ба ҳавлӣ баромад.
Сояи ҳарос дилашро сиёҳ карда буд. Муродро, ки ба тоза
кардани оғили гову мол машғул буд, ба назди падараш
хонд. Як сар гови дӯшо, гӯсола ва ду гӯсфанду се буз сарвати ин оила ба ҳисоб мерафт. Холаи Майсара ҳар рӯз
панҷ – шаш литр шир дӯшида, як литрашро барои хонавода истифода мекарду дигарашро фурӯхта, сарфи
камбуди хона месохт.
Мурод молхонаро тоза рӯфту намаксанги калонеро аз
як гӯшаи оғил кашолакунон ба назди охури гов овард.
Гови қашқаи пешонасафед бо иштиҳо забонашро бароварда, ба лесидани намак оғозид. Аз тирезачаи хурдакаки
оғил поруи рӯфтаашро ба берун партофту барои тапак
кардан дар як ҷо ҷамъ кард ва дастонашро шуста, либосҳояшро афшонду мӯзаҳои керзашро, ки махсус дар
кори саҳро ва оғил мепӯшид, дар зери долон аз по кашида
як сӯ гузошту ба хона даромад.
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МАЙСАРА
«Қонуни арзандаҳо некӣ кардан ва аз низоъ дур будан аст»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Майсара бо орзуҳои зиёд оила бунёд карда бошад ҳам,
ноумед гашт. Баъди ду соли хонадорӣ шавҳараш ба садамаи нақлиётӣ дучор шуда, ба ин дунё падруд гуфт. Дар
хонаи хусуру хушдоман як сол иззати арвоҳи шавҳар поида, маросимҳои се, ҳафт, чил, сол ва ҷумъагиҳоро гузаронд. Ҳама кори хона – гов дӯшидану ширро пухта
ҷурғот хобондан, рӯбучин, хамир кардану нон пухтан,
ҷомашӯӣ ва дар мавсими пилла кирмак парваридан, пахта
чидану бегоҳӣ як дарза алафро болои сар монда, барои
говҳо овардан ва тарбияти кӯдаки яксолаи ширмакаш вазифаи Майсара буд. Баъди кори рӯзона монда мешуду дар
сари гаҳвораи тифлакаш – Мурод дам мегирифт. Ӯро мемаконду гаҳвораро ҷунбонда алла мегуфт ва бо оби дида
дилашро холӣ мекард. Хоҳарони шавҳараш:
– Келин, туву писарат пайи қадами хуш надоштаед,
акаам ҷавонмарг шуд, – гуфта пичинг мезаданд. Рӯи хушаш намедоданд. Дар ҳолати суҳбату хандида нишастанашон ҳам агар Майсара ба онҳо наздик мешуд, аз ханда
монда қавоқ меандохтанд. Ӯ ғамгин гашта, аз онҳо дур
мешуд ва ба назди гаҳвораи писараш – ягона ҷои ғамбарораш мерафт. Вазъият дар хонаи хусуру хушдоман
барояш сангин буд. Ӯ дандон ба дандон монда, домони
тоқатро аз даст намедод. Мехост рӯҳи шавҳар аз ӯ шод
бошад, охир онҳо бо нияти нек ва орзуҳои зиёд хона обод
карда буданд. Шавҳараш – Нодир баъди хидмати ҳарбӣ,
либоси низомӣ дар тан, Майсараро дар лаби чашма дида
бо чеҳраи шукуфон гуфт:
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– Духтари зебо, чӣ мешавад, агар аз дасти Шумо об
менӯшидем? – ва борхалтаашро аз китфаш гирифта ба
замин монду ба Майсара дида дӯхта хитоб кард: – О Шумо ҳамсояи мо, духтари амаки Шариф нестед? Пеш аз аскарӣ рафтанам духтарчаи мактабхон будед. Дар байни се
сол чӣ қадар тағйир ёфтаед. Арӯси нозанин шудаед!
Майсара аз гуфтаҳои Нодир каме сурх шуд, ба ҳуснаш
ҳусни дигар зам гардид. Сатилро аз оби чашма нима пур
карду ба дасташ дод. Банди дастони сап – сафеди духтар,
ки аз зери остинҳои болошуда аён шуда буд, дили Нодирро ба ваҷд овард. Ҷавон оби мусаффои чашмаро нӯши
ҷон менамуду аз духтар чашм намеканд. Майсара низ бо
ҳавас ба қадду баст ва либосҳои низомии ӯ, ки ба қоматаш шинам буданд, назар карда, аз суханони ширинаш
ҳаловат мебурд.
– Духтари амаки Шариф, агар иҷозат диҳӣ, сатилҳоятро то пеши хонаатон барам.
– Не, акаи Нодир. Худам мебарам, агар ҳамсояҳо бинанд, ҳар гап гуфтанашон мумкин, – гуфт Майсара сатилро аз дасти Нодир гирифта.
Шир – шири гӯшнавози оби чашма ҳардуро мафтун
карда буд.
– Барои чӣ ту номи маро медонию ман номи туро не?
– хандида пурсид Нодир.
– Номам Майсара, – чашм аз замин наканда оҳиста
посух гардонд духтар.
Дар рухсораҳояш сурхӣ дамид. Гӯшвораҳои арзонаки
бо дасти кадом заргари чирадаст сохтааш меҷунбиданду
ба ҳуснаш ҳусн зам мекарданд. Баъди як ҳафтаи ин мулоқот хостгорҳо ба хонаи амаки Шариф омаданд. Моҳе
нагузашта зери навои дафу чанг тӯйи арӯсии Майсара
баргузор шуд…
Зиндагии ширине оғоз карданд. Тавлиди нахустфарзандашон – Мурод ба хурсандиашон хурсандӣ зам кард.
Бибӣ ва бобо низ аз чунин келини уҳдабаро ва набераи
хандонрӯ шод буданд. Интихоби писарашон ба муроди
дили онҳо буд. Бо орзуҳои зиёд дар як гӯшаи ҳавлии па15
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дар хона бунёд карданд. Аз бемасъулиятии ронандаи мошини хориҷӣ, ки писари кадом калоншавандае будаасту
маст пушти чамбараки мошин менишастааст, Нодир қурбон гашт. Он шахси калоншаванда бо дасти кадом
шогирдаш маблағи ночизеро фиристода:
– Даъво накунанд, ба сарашон балои дигар наояд боз,
– гуфта таъкидашон ҳам кардааст.
Хусуру хушдомани нодор маблағи ночизро улҷа дониста:
– Насибамон ҳамин будааст, – гуфта ба ҷое шикоят
намекунанд. Аз марги Нодир як сол мегузарад: як соли пур
аз ғаму таҳқир, асабҳои харошёфта, тифлаки гирён, хонадони ҳайрон. Ҷаҳон барояш дигар қадреву маъние надошт.
Фақат гиряи Мурод ӯро ба худ меовард ва ба зиндагӣ дилашро гарм мекард. Мешитофт ба назди писараш. Охир,
ҳамин тифл ягона вуҷудест, ки ба ӯ, ба навозиши модаронааш ниёз дорад. «Ӯ муҳтоҷи модар аст. Ман бояд фарзандамро ба по монам. Охир, Муродам ягона нишонаест аз
муҳаббати пурсӯзу гудози ман, нишонаест аз он марде, ки
омода буд, дунёро дар пеши поям пойандоз гардонад.
Ҳайф, сад ҳайф, ки қисмат номардиҳои зиёде доштааст,» –
гуфта, Майсара оби дида мерехт. Баъзан мехост дод гӯяд аз
чунин тақдиру аз чунин қисмат, аммо сӯзашро фурӯ мебурду «Худо аз ин бад накунад,» гуфта тавба мекард.
Рӯзи дастархони шавҳарашро ғундоштан, баъди меҳмонҳоро гусел кардан, хусураш падари Майсараро нигоҳ
дошта:
– Қудо, каме маътал шавед, маслиҳатамон ҳаст, –
гуфт.
Падари Майсара низ ин маслиҳатро интизор буд. Ҳар
гоҳе азоби духтарашро ҳамсараш ба ӯ мегуфт, дилаш хун
мегашт, мехост духтараш ба хона баргардад, аммо Майсара:
– То соли шавҳарамро надиҳем, хонаашро тарк намекунам. Бечора шавҳарам аз ин дунё чизе надид. Бигузор
дар гӯр ором бихобад. Донад, ки муҳаббаташ баъди марг
низ ҷовидона аст, – гуфта таклифи падарро рад мекард.
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Аҳли хонавода ҳама дар ҷунбуҷул: яке табақ мешусту
дигаре дастархон меғундошт, севумӣ кӯрпачаҳои зери
пои меҳмононро такида, тахт мечинд. Майсара низ деги
калони маъракагиро мешӯст. Падараш амонатак дар лаби
суфа нишаста, ба ҷунбуҷули аҳли хонавода наззора мекард.
Хусур дар назди қудояш нишаста ба Майсара гуфт:
– Келин, мон шӯстани дегро, соҳибони хона худашон
мешӯянд. Ба назди мо биё.
Ибораи «соҳибони хона» махсус талаффуз шуд. Хушдоман низ даъватро интизор нашуда, докаи калони сафеди сарашро рост намуду остинҳои кушоди куртаашро поён карда, омада дар назди шавҳараш рост истод. Майсара
ҳам чун шахси гунаҳгор ба суфа, аз тарафе ки падар менишаст, наздик шуда хомӯш меистод.
– Қудо, – сухан оғоз кард хусур, – раҳмат барои тарбияи кардаатон. Духтаратон як сол ҳурмати шавҳарро
поида, ба мо хидмат кард. Мо ҳам инсонем, инсоф дорем,
келинамон ҳоло ҷавон аст, нафс дорад, бояд шавҳар кунад. Агар розӣ бошед, набераамонро худамон ба воя мерасонем. Шумо духтаратонро бо худ баред…
Майсара баробари шунидани ин суханҳо беихтиёр дар
ҷояш ларзид ва:
– Падарҷон, ман аз ин хона бе фарзандам ба ҳеҷ куҷо
намеравам! Мурданро ба гардан мегираму аз фарзандам
ҷудо намешавам. Танҳо ба хотири ҳамин ҷигарбандам
зиндаам, набошад ҳаёт бароям дигар маъно надорад! –
гуфта, домони гиряро сар дод.
Падари Майсара оҳи чуқуре кашида:
– Қудоҷон, дар халқ мегӯянд, ки «гусоларо даҳонаша
банду аз қафои модараш сар деҳ.» Тифли ширхораи модар ба худаш зеб дорад. Дарҳои хонаи мо ҳамеша барои
бибиву бобо кушодааст. Духтарам, парпеч кун писаратро,
ба хона меравем, – гуфту омин карда аз ҷояш хест.
Майсара ба ҳуҷраи дарун даромаду саросема тифли
хобидаашро аз гаҳвора кушода, гӯиё касе ӯро аз дасташ
мегирифта бошад, ба синааш зер карда, аз хона баромад.
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Кӯдаки хоболуд аз сахт ба сина зер кардани модар буд ё
аз хоби ширин нофор шудан, ё аз хонаи падар рафтанашро ҳис карда буд, ки бо овози баланд ба гиря даромад.
Хусуру хушдоман ва хоҳарони шавҳар ҳама гиря мекарданд.
– Худоё, кош ҷони маро мегирифтиву ин лаҳзаро намедидам. Кош ҳамон рӯзи тобути писарамро баровардан
келинамро мебаровардаму ин рӯзи маҳшарро надида,
дувумбора намесӯхтам! – нола мекард модари ҷигаррехтаи Нодир.
Падар пеш – пеш, Майсара, тифлаш сари даст, аз қафо
ба ҳавлии падар ворид гаштанд. Модар ва келини хонадон дар миёни ҳавлӣ онҳоро пешвоз гирифтанд.
– Духтари нимколаи хонавайронам, духтари берӯзии
сағирабадастам, духтари шӯрбахту шӯрдоманам! – гуфта
модар нолакунон Майсараро бӯсиду набераашро аз дасташ гирифт.
– Наход Майсараро аз хонааш холӣ берун карданд,
ақаллан, гаҳвораашро надоданд? Бачаашро дар куҷо мехобонад? Охир, аз хонаи падар дар як мошини боркаш
кӯрпаю кӯрпача бурда буд – ку? Тавба, тавба, шармандагӣ… – гуфта буд Моҳбону – келини хонадон, ки
падар:
– Келин, ба ҳар ош худро қатиқ накунед, равед, аз
пайи кори худ шавед! Худо аз шармандагӣ нигоҳ дорад.
Духтарам ягон кори паст накардааст, ки шарманда шуда
бошад, – гуфта келинро шарм доронд ва ба ҳамсараш хитоб намуд: – Ба ту чӣ бало зад, ин ҳама нола аз барои
чист!? Ҳамаатон шунавед! То ман зиндаам, намегузорам,
ки духтару набераам хор шаванд. Фаҳмидед!?
Субҳи рӯзи дигар хусури Майсара дар як мошин
ҷиҳози келинашро оварда, дар ҳавлӣ фуроварду набераашро рӯи даст бардошта дӯстдорӣ карду ба келин дуои
нек дода рафт. Моҳбону ин ҳолатро дида, чи гуфтанашро
намедонист…
Рӯзҳо пайи ҳам сипарӣ мешуданд. Ба Майсара тарбияи
як писар сангин набошад ҳам, барои гирифтани пеши
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даҳони мардум ба шавҳар баромад. «Қурбоқа шӯ дорад,
ба худ обрӯ дорад,» – мегӯянд. Дар деҳа чанд марди зандору хонадор хостанд ӯро зани дувум кунанд, қабул
накард. Намехост сабабгори рехтани оби дидаи зане шавад. Дар фермаи колхоз кор мекард, говҷӯши пешқадам
буд. Ризқи худ ва писарашро бо меҳнати ҳалол меёфт.
Фақат серҷоғии Моҳбону, ҳамсари бародараш, маъюсаш
мекард. Аз қиёфаи хунуки янгааш гӯиё доим барфу борон
мерехт, аз зери лабони борики хушкаш чор дандони калони пешаш, ки аз металли зард кадом як духтури
ноуҳдабарои дандон сохта буд, табассумашро нозеб ва
даҳшатнок нишон медод. Аз забони нешдораш ҳамеша
гӯиё заҳр пош мехӯрд. Сухани пандомези халқ, ки «тири
сухан аз тири камон нештар аст» дуруст будааст. Бечора
Майсара ба хотири писараш тоқат мекард, ба ҳама таънаву маломати янга пушти даст мегазиду тоб меовард.
– Зани бешавҳар аспи белаҷомро мемонад, – дар ҳар сари қадам заҳр мечаконд Моҳбону. – Як хӯранда кам набуд,
ки дутояш дарди сари ман шудааст. Иштиҳои писарат
карнай, ҳаққи чор паҳлавонро мехӯрад. Бечора шавҳарам
дар ғарибӣ мардикорӣ карда, пул мефиристаду туву писарат
калон – калон мехӯред. Кош ягон мӯйсафеди занмурда мебаромаду шавҳар мекардӣ. Ҷонам аз туву сағираат халос
мешуд. Метарсам, ҳамон занмурда ҳам туро бо ин писарат
ба занӣ намегирад. Охир, чанд духтари нозанин дар деҳа
бешавҳару зормондаанд, ку ягон мард сӯи онҳо нигоҳе кунад, – ғурғуркунон боз ким – чиҳои дигаре гуфта, безебу
хунук ва дуру дароз чор дандони калони заб – зарди оҳаниашро намоиш дода механдид.
Янга мехост, бо ин роҳ Майсараро аз дари падар берун
созад. Беҳуда нагуфтаанд: «Неши ақраб на аз раҳи кин
аст, муқтазои табиаташ ин аст». Баъди чунин кинояву наҳ
заданҳо Майсара ба худ суол медод: Чӣ лозим бошад ба
одамон озори якдигар? Ва чанде нагузашта, «Бевагӣ
ҷомаи бадномӣ дорад» гуфта, барои ба шавҳар баромадан
розигӣ дод. Насибаш амаки Раҳим будааст. Раҳим ду бор
хонадор шуда бошад ҳам, фарзанд наёфт, бори севум ба
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Майсара хостгор фиристод. Синну солаш аз Майсара 15
сол калон буд, вале ӯ ба хотири писараш Мурод ба ин
хостгорӣ розӣ шуд.
Аз омадани Майсара ҳавлии Раҳим, ки манзили хомӯшонро мемонд, ба биҳишти рӯи замин табдил ёфт.
Майсара, ки зани чақону меҳнатдӯст буд, ҳавлии Раҳимро
гулистон, боғашро бӯстон, оғилашро пур аз гову мол, хонаашро сербача ва дастархонашро пур аз нони кулча
кард. Ҳамсояҳо низ барои ҳоҷат баровардан тез – тез ба
Майсара муроҷиат мекарданд. Чевари хубе ҳам буд. Куртаву камзулчаҳои арӯсӣ, ҷома ва тоқиҳои гулдӯзӣ, кӯрпаву болиштҳои зардӯзӣ медӯхт. Кӯшиш мекард, ки бо
шавҳараш аробаи зиндагиро якҷоя бикашанд.
Мурод низ соҳиби падари меҳрубон шуд. Раҳим
гаштаю баргашта, шукри онро мекард, ки бо пайи қадами
Мурод соҳиби чор шоҳписар гашт. Беҳуда нагуфтаанд:
«Ҳар ки хандонад ятими хастаро, боз ёбад ҷаннати дарбастаро.» Раҳим чун фарзанди азизи хона ба Мурод муомила мекард. Мурод, ки на навозиши падарро дида буду на
меҳру муҳаббаташро, ба Раҳим меҳр баста, чун падар иззаташро ба ҷо меовард. Дар назди ҳамсинфон бо фахр
«падарам гуфтанд, ки…, бо падарам якҷоя бозор рафтем…, падарам рӯзномаамро дида таърифам карданд» ва
ғайраву ғайраҳо гуфта, аз ӯ ифтихор мекард. Вале чӣ
мегӯед, ки зиндагӣ ҳамеша ба як маҷро ҳаракат намекунад ва ин қонуни нонавишта ба зиндагии онҳо ҳам асар
кард. Мурод рӯзе аз кӯча баргашту худро болои тахти хобаш партофту зор – зор гирист.
– Муродҷон, ба ту чӣ шуд, барои чӣ гиря мекунӣ? –
пурсид Майсара аз писараш.
– Модарҷон, Фарҳоди писари қорӣ Шариф мегӯяд, ки
амаки Раҳим падари ту не, шавҳари модарат аст. Падари
ту дар таги хоки хунук.
Дунё чапаву роста шуд дар назари Майсара. Писарашро ба оғӯш кашида, баробари ӯ ба навҳа даромад. Амаки
Раҳим аз кӯча омада, беихтиёр шоҳиди ин суханони Мурод шуд.
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– Муродҷон, – сари ӯро бо навозиш сила кард амаки
Раҳим. – Падар ҳамон аст, ки туро тарбия мекунаду ба
воя мерасонад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад, барои
сафедро аз сиёҳ фарқ кардану бадро аз нек ҷудо намудан
ёрӣ мерасонад. Аз суханони бачаи беодоб ва бетарбия
хафа нашав, – гуфту шитобон ба кӯча баромад ва ба
масҷиди деҳа рафта, бо қорӣ Шариф суҳбати дурудароз
кард. Бегоҳ аҳли оила болои суфаи таги тут хӯроки шом
мехӯрданд, ки қорӣ Шариф аз дасти писараш гирифта, аз
паси дарвоза пурсид:
– Муродҷон, ҳой Муродҷон! Падарат дар хонаанд?
– Ассалом, амакҷон, биёед, падарам дар хона, – гуфта
Мурод онҳоро ба ҳавлӣ таклиф кард. – Марҳамат, дароед,
он кас дар болои суфа нишастаанд.
Қорӣ Шариф ба назди суфа нарасида, аҳли оила аз ҷо
хестанду онҳоро «хуш омадед» гуфтанд.
– Раҳимбой, бародари азизам, имрӯз ба ман дарси ибрат шуд. Росташро гӯям, баъди омадани шумо бисёр фикр
кардам, мехоҳам барои тарбияи нодурусти фарзандам аз
шумо узр пурсам. Фарҳод низ аз ҷӯрааш Мурод бахшиш
пурсиданӣ.
Онҳо баргашта диданд, ки аллакай Фарҳод ва Мурод
дасти ба даст ба кӯча давида рафтанд.
Кина бегумон шуста шуд.
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ТАШВИШИ ХОНАДОН
«Танҳо барои худ зистан зиндагӣ нест.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
– Падарҷон, Шумо маро дидан хостед? – пурсид Мурод даст пеши бар ба назди амаки Раҳим даромада.
– Ҳа, писарам, – дардашро базӯр фурӯ нишонда ҷавоб
дод мӯйсафед ва таклиф кард: – Биё, дар наздам бишин.
Ба ту гуфтаниҳои зиёде дорам. Муродҷон, ту марди хона
ҳастӣ, се бародаратро хоршавӣ намон. Офтоби умрам дар
ғурубу поям ба лаби гӯр расидааст. Модару бародаронатро ба туву туро ба Худо месупорам. Орзу доштам, ки
шумо – писаронамро соҳиби касбу ҳунар гардонам. Дидан мехостам, ки мактаби олиро хатм намуда, дар ҷамъият мавқеъ меёбед, аммо ҳис мекунам, ки умр вафо намекунад. Само ба боғи орзуҳоям жолаву тарма рехтааст.
Писарам, нури дидагонам, орзуи маро амалӣ намо! Ба бародаронат падар шаву онҳоро соҳиби маълумот бигардон,
– гуфт. Чашмонаш ҳавзи пуроберо мемонданд. – Боз як
гапи дигар доштам, писарам. Пайванд кардани олуву гелосро аз Тошалӣ пурсидам. Насиб бошад, баҳор ҳамон се
дарахти олуро пайванд мекунӣ, – гуфта, усули пайвандкарданро ба Мурод фаҳмонид.
Пас аз як рӯзи дигар амаки Раҳим ин дунёро падруд
гуфт. Беҳуда нагуфтаанд: «Аз гаҳвора то тобут омӯз».
Мурод, ки он лаҳза дар сари болини бемор буд, шитобон
ба ҳавлӣ баромада:
– Очаҷон! Падарам, падарам… – гуфту бо пушти даст
ашкашро тоза карда, бо тамоми овоз гиря кард.
Модар ва бародаронаш давида ба хона даромаданд.
«Таъбири хоби шаб дидаам ҳамин будааст,» – аз дил гузаронид Мурод.
Ӯ субҳи барвақт хоб дид, ки дар ҳавлиашон гулхани
калоне афрӯхтаанду амаки Раҳим дар гирди он зери навои
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шӯх рақс мекард, баланд – баланд механдид, нохост алангаи оташ ӯро ба коми худ даркашиду аз назар ғоиб гашт.
Пагоҳӣ хеста ба модар чизе нагуфт, нахост ӯро ғамгин
кунад, аммо шубҳа дилашро сип – сиёҳ карда буд…
Он вақт Мурод ҳамагӣ 17 сол дошт. Се бародараш, ки
хурдӣ 7 – солаву калонаш 12 – сола буд, дар тарбияи ӯ
монданд. Тақдир пеш аз муҳлат бори зиндагиро бар дӯши
Мурод афканд. «Аз тақдир ҷои гурез нест,» – гуфтани
мардум беасос набудааст. Саҳар барвақт, баробари шунидани бонги хурӯс, ҳамроҳи модараш ба ферма мерафт.
Модар гов медӯшид, ӯ бошад, таги пои ҳайвонҳоро тоза
карда, ба онҳо хӯрок медод. Баъди анҷоми кори ферма ба
саҳро, ба пахтачинӣ, мешитофт. Нисфирӯзӣ, соати фароғат, барои хӯроки чорво аз лаби каналу заҳбур алаф даравида дарза мебасту бегоҳӣ боз ба кумаки модар мешитофт. Баъди анҷоми ин корҳо дарзаи алафи бастаашро
бардошта ба хона меовард.
Сарвари оила ки буд, ӯро ба хидмати ҳарбӣ даъват
накарданд. Курси кӯтоҳмуддати ронандагиро хатм намуда, аввал, ронандаи трактор шуду баъд ба пушти чанбараки мошини боркаш нишаст. Дар мавсими пахтачинӣ бо
комбайн ба ҷамъоварии ҳосил мебаромад.
Холаи Майсара ҳам аз бемории сангин баъди як соли
фавти амаки Раҳим ин ҷаҳони фониро падруд гуфт. Акнун Муроди 18 – сола барои додаронаш ҳам падар буду
ҳам модар. Шаб, ки мешуд:
– Акаҷон, маро дар кӯча бачаҳо ятими бепадару модар
мегӯянд, – шикоят мекард Маъруф.
– Акаҷон, маро низ ҳамсинфон сағира мегӯянд. Дигар
ба мактаб намеравам, – мегуфт Носирҷон.
– Акаҷон, афсона гӯед, – хоҳиш мекард Анвари хурдакак.
«Худоё, ба ман қуввату тавон бидеҳ, дар пеши дӯсту
душман шармандаам накун! Охир, ман ба падар ваъда
дода будам, ки додаронамро хоршавӣ намемонам,» – хомӯшона илтиҷо мекард пеши Офаридгор.
– Ғам нахӯред, азизони дилам, ин рӯзҳо гузарандаанд.
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«Поёни шаби сиёҳ сафед аст», гуфтаанд. Шумо бепадару
модар ё сағира нестед. Ба ҳама фаҳмонед, ки падару модари шумо манам.
Дар маҷлиси падару модарони хонандагони мактаб ба
ҷои волидон иштирок мекард. Агар бародаронаш суст
хонанд, онҳоро танбеҳ медод. Рӯз дар ферма ва саҳро
машғули корубори хоҷагӣ буд, шаб бошад, пухтупазу
ҷомашӯӣ мекард ва ба дарстайёркунии додаронаш кумак
мерасонид. Дӯшидани говҳоеро, ки ба модараш вобаста
буданд, дар ферма ба уҳда гирифта буд. Говдӯшҳо аз ӯ
ибо намекарданд, баръакс, бо шӯхиҳои беғаразонааи худ
шармаш медоронданд:
– Муродҷон, ту ягона хурӯс ҳастӣ дар байни мокиёнҳо, зиқ нашудаӣ? – гӯё дар омади гап шӯхӣ мекард яке.
– Чаро зиқ мешудааст? Як ишора кунад, бо навбат қуд
– қудкунон давида наздаш меравем, – ба ӯ шарик мешуд
дигаре.
– Муродҷон, ба гапи ин беваҳо гӯш накун, фақат сӯи
худам ишора кун, – ҳамроҳ мешуд ба онҳо севумӣ ва
ҳама қоҳ – қоҳ механдиданд.
Дар миёни занҳои шӯху бебоки аскиягӯ Мурод худро
нороҳат ҳис мекард. Фақат мудири ферма – амаки Солех
гоҳ – гоҳ тарафашро гирифта, занҳоро танбеҳ медод:
– Ҳой, занҳои бешарм! Айбро намедонед? Мурод ба
ҳамаатон фарзанд мешавад. Агар як бори дигар ҳамин
шӯхиҳоятонро шунавам, аз кор пеш мекунам, фаҳмидед?
– гуфта, Муродро аз занҳои шаттоҳ раҳо мекард.
Мурод хам бо рафтору гуфтори хуб даст пеши бар якеро «апаҷон», дигареро «холаҷон», севумиро «бибиҷон»
гуфта, дили ҳамаи занҳоро ёфта буд.
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ИШҚИ БЕБАРОР
«Сӯзиши фироқро шахсе эҳсос мекунад, ки дӯст медорад.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Субҳи босафо дар рӯи ҳавлӣ ва гузарҳои деҳ домони
шабнамзадаашро пойандоз густурда буд. Хуршеди оламафрӯз аз пушти қатортеппаҳо сар кашида, анвори заррини худро чун рамзи рӯзи неку бобарор ҳама ҷо пош медод. Мурод сапедаи субҳро дӯст медошт, чунки як лаҳза
ҳам бошад, ба дидори ӯе, ки бо тамоми ҳастӣ парастишаш
мекард, мерасид. Вақте ки дар синфи даҳум мехонданд,
ба Хуршедаи нозанин – духтари мудири ферма сахт дил
баст. Ҳар саҳар, баъди анҷоми говдӯшӣ ва дигар корҳои
ферма, дар як зарфи махсус болои шири дӯшидаашро
ҷудо карда, ба хонаи Хуршедаино мебурд. Ин супориши
хоссаи мудири ферма – амаки Солеҳ буд. Ва ҳар саҳар
Хуршедаи хандонрӯи наҳифҷусса, ки дар синфи 8 – ум
мехонд, ба пешвозаш баромада, аз дасташ зарфро мегирифту табассуми зебое карда, «раҳмат» – гӯён давида ба
ҳавлиашон медаромад.
Ҳамин ҳол ду сол давом кард. Онҳо танҳо бо нигоҳ
якдигарро мефаҳмиданд, ширин табассум мекарданд, аммо изҳори муҳаббат намуданро Мурод ҳатто ба гӯшаи
хаёлаш ҳам оварда наметавонист. Охир ӯ кист? Говдӯш!
Подабон! Ятими бепадару модар ва парастори се фарзанди падар! Магар ӯ ҷуръат карда, ба Хуршедаи нозанин, духтари мудири ферма – шахси баобрӯи деҳа, муҳаббаташро изҳор менамояд? Ҳаргиз! Ҳама ба ҳолаш механданд. Охир, ӯ куҷову Хуршедаи нозанин куҷо?
Хуршеда баъди хатми мактаби миёна рӯзе ба ферма
омада, аз гӯшае ба Мурод дуру дароз дида дӯхт. Даври
лабони ғунчааш табассуми зебое нақш баста ҳуснашро
меафзуд. Хост ба наздаш биравад, аммо… Рӯзи дигар, бе25
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гоҳи шанбе, дар наздикии хонаи падари Хуршеда, тӯй
баргузор шуд. Соҳиби тӯй ҳофизи номиеро аз маркази
ноҳия даъват карда буд. Хурду бузург барои тамошои
базми ӯ ҷамъ омаданд. Мурод ҳам баъди саришта кардани корҳои рӯзгор либосҳои нимдошти худро пӯшида, мӯи
сарашро шона карду дар назди оина лаҳзае ба худ дида
дӯхт. Гардани баланд, рӯи офтобхӯрда, бинии рост, чашмони равшани бодомӣ ба ӯ басо зебанда буданд. Нохост
аз оина ба ӯ Хуршедаи зебо бо чашмони обӣ ва лабони
чун ғунча зебо лаҳзае табассумкунон нигоҳ карду нопадид гашт. Мурод ба ин тарафу он тарафи ҳавлӣ назар
карда, «тавба» гуфту ба кӯча баромад.
Дар назди хонаи тӯйдор одами зиёде ҷамъ омада буд.
Мурод ҳам ба онҳо ҳамроҳ шуд. Кати калонеро ба кӯча
бароварда, барои арӯсу домод оро дода буданд. Дар
муқобили кат майдони калонеро барои рақсу бозӣ ҷудо
намуда, кати дигареро барои ҳофизон оростанд. Тӯй сар
шуд. Дар як тараф ҷавонписарон, дар тарафи дигар духтарони деҳа бо либосҳои зебо рост истода, аз ҳунари волои ҳофизи шаҳрӣ нашъа мебардоштанд. Мурод аз байни
духтарон Хуршедаи нозанинро «кофта ёфт». Хуршеда
низ нигоҳи харидоронаи Муродро эҳсос намуда, бо
ишваю ноз ба сӯяш чанд табассуми зеборо «эҳдо» кард.
Мурод хушбахт буд: кунун дар ин дунё ӯ буду Хуршеда
бо табассумҳои зебояш.
Ҳофизи шаҳрӣ Ёқуб ном дошт. Ӯ низ ҳини сурудхонӣ
ба духтарон харидорона нигоҳ карда, барои худ ҷуфти
муносиб мекофт. Баранда аз баландгӯяк таклиф кард, ки
«ҳамсинфони арӯс ба рақс даъват мешаванд!» Дар миёни
чанд ҳамсинфаш Хуршеда низ ба рақс даромад. Духтар
бисёр зебо мерақсид. Ёқуб аз ӯ чашм намеканд. Гӯиё ӯро
бо нигоҳ фурӯ бурдан мехост. Мурод аз тамошои ин
лаҳза нороҳат шуд. Ҳузур ва нигоҳи ҳарисонаи ҳофизро
таҳаммул карда натавонисту то анҷоми маърака базмҷоро
тарк намуд. Дар хона додаронашро масти хоб ёфт.
Кӯрпаи болои онҳоро дуруст карду худ низ ба ҷогаҳ даромад, аммо хоб аз чашмонаш гурехта буд. Берун баро26
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мада, ба осмони пурситора дида дӯхт. Ситораи равшане
аз осмон канда шуд. Инро фоли хуб надонист, ба хона даромад. Тамоми шаб хобҳои парешон дид.
Қаҳрамони асосии хобҳояш Хуршеда буд. Ӯро дар ҳар
ҳолат медиду гум мекард. Махсусан, ба об афтодани ӯ
Муродро парешон сохт: Хуршеда чун шиновар дар оби
дарё ғӯта зада, аз ӯ дур мешуд. Амвоҷи дарё талотумкунон боло меҷаҳиданду печутоб хӯрда, овози бадвоҳима
мебароварданд. Ҷавон қад – қади соҳил медавид, то ки
маҳбубаашро наҷот бидиҳад. «Хуршеда, эҳтиёт бош!»
гуфта дод мегуфт, аммо ба ӯ расида наметавонист, садояшро низ касе намешунавид…
Мурод бо тарс аз хоб бедор шуда, арақи хунуки пешониашро пок карда, ба андеша рафт. «Таъбири ин хоби
даҳшатовар чӣ бошад? Худо раҳм кунаду Хуршеда ба
ягон бало гирифтор нашавад».
Баъди як ҳафта дар деҳа овоза шуд, ки ба духтари мудири ферма ҳамон ҳофизи шаҳрӣ хостгор фиристода.
Мурод чи кор карданашро намедонист. Охир, чӣ ҳам аз
дасти ӯ меомад? Хуршеда барояш меваи дастнорас бошад
ҳам, ӯ намехост маҳбубааш зани ҳофизи шаҳрӣ бошад.
Мегӯянд, ки санъаткорон шавҳари хуб шуда наметавонанд. Охир, дар ҳар тори мӯи сарашон даҳҳо мухлисдухтарон овезонанд. Мурод инро аз дил гузаронида, ба худ
«Ҳайфи Хуршеда» мегуфт.
Баъди хостгории Ёқуб Хуршеда чанд бор ҳар корро
баҳона карда, ба ферма меомад, аммо Мурод аз ӯ дурӣ
меҷуст. Рӯзе бегоҳӣ ҳамроҳи дугонааш Аския то дари хонаи маҳбубаш омад, аммо ҷуръати даромадан накарда, аз
Аския хоҳиш кард:
– Дугонаҷон, ту даромада бо Мурод гап зан, мақсадашро фаҳм. Охир, ман ӯро дӯст медорам.
Аммо аз Мурод садое набуд.
Баъди як моҳ дар хонаи амаки Солеҳ тӯйи калон барпо
гашт. Аз ҳар тараф нидои бачаҳои шоду масрур ба гӯш
мерасид:
– Шаҳ ома – а – а – д!
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– Шаҳбача ома – а – а – д!
– Домод ома – а – а – д! Пояндоз андозед!
Ёқуб афти хунукашро орову торо дода, ҷомаи зарбофт
дар тан ва тоқии чоргул дар сар, ҳамроҳи рафиқонаш бо
ғуруру салобат ба ҳавлии Хуршедаино по гузошт. Мехост
ба ҳама фаҳмонад, ки зеботарин духтари ин деҳаро соҳиб
гаштааст. Ӯ ва танҳо ӯ метавонад ҳама хоҳишашро амалӣ
гардонад. Ҳурмати онҳоро амаки Солеҳ ба ҷо овард. Дар
назди домод ва рафиқонаш нӯшу неъмати зиёдеро арзонӣ
доштанд. Ёқуб ва рафиқонаш дар сари дастархони пур аз
нозу неъмати хусураш маслиҳати чи тавр гузаронидани
баъзе оинҳои маросими никоҳро мекарданд.
– Ҷӯра, зери чодар ки даромадӣ, чаққонӣ карда, пои
арӯсро зер кун. Мабодо арӯс пои туро зер кунад, якумр
занкалон мешавӣ.
– Э, ҷӯраҷон, ту Ёқубро намешиносӣ. Ману занкалонӣ? Ҳеҷ гоҳ!
Хоҳари домод – Савлатбӣ оҳиста «ассалом» гуфта,
сӯзану ришта дар даст ба ҳуҷраи онҳо даромада узромез
гуфт:
– Акаҷон, маросими никоҳ сар шуд, то анҷоми он ман
бояд аз китфи Шумо бо сӯзан риштаи сафедро якчанд бор
гузаронам.
– Инаш боз барои чӣ? – гуфта Ёқуб норозиёна.
– Акаҷон, чунин қоида будааст. Барои он ки пай наафтад ё нохалафе ҷоду накунад, дар вақти хондани хутбаи никоҳ аз пушти китфони домод бояд сӯзан бизананд.
Ин суханҳоро шунида, домод ва рафиқонаш масхараомез хандиданд.
Домулло аввал пурсид, ки ҷавонон ба балоғат расидаанд ва дар идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ(ЗАГС)
аз қайд гузаштаанд?
Хонадор лаълии калонеро, ки дар он косае об ва як либос молу қанду кулчаҳои ширмолро гузошта буданд,
оварда, дар назди домулло монд. Домулло оғоз кард ба
маросими никоҳ. Ду нафар, яке намояндаи домод ва дигаре намояндаи арӯс, шоҳид интихоб шуданд. Онҳо бо
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гӯши худ бояд шунаванд, ки арӯс ба издивоҷ розӣ ҳаст ё
не? Шоҳидон ба хонае, ки арӯс бо дугонаҳояш дар таги
чодар менишаст, даромада, ризояти ӯро пурсон шуданд.
Арӯс хомӯш буд. Дугонаҳояш бо як овоз «Имшаб шаби
дароз аст, арӯси мо ба ноз аст» гуфта, онҳоро гусел карданд. Шоҳидон гашта омаданду:
– Хайр, духтари беноз оши бепиёз, – гуфта, аз
неъматҳои дастархон нӯши ҷон карданд.
Ба ҳуҷра намояндаи арӯс дар даст ду элак, дар яке
тухмҳои рангкарда ва дар дигараш рӯймолчаҳои дастпоккунӣ, ки арӯс барои дӯстони домод бофта буд, даромад.
Рафиқони домод яктогӣ рӯймолча гирифта, тухмҷанг
ташкил карданд ва дар элакҳои холишуда пул партофтанд.
Шоҳидон маротибаи дувум низ розигии арӯсро гирифта натавонистанд. Дугонҳои арӯс, махсусан, Аския:
– Ҳоло шаб дароз, арӯси мо то дугонҳояшонро розӣ
накунед, «ҳа» намегӯяд, – гуфта, онҳоро ба ҳуҷра роҳ намедоданд.
«Ҳаққи дугонаҳои арӯс» гуфта, падари домод 50 сомонӣ фиристод. Боз Аския:
– 50 сомониро шумо пул мегӯед? Хуршеда, дугонаҷон,
қадратро, ки аз рӯзи аввал надонистанд, то охир дар ин
хонадон беқадр мемонӣ, – гуфта пичинг мезад.
– Духтарам, дугонаҳоятро ҳам розӣ карданд, «ҳа» гӯӣ
мешавад, – хоҳиш кард модари Хуршеда.
Соат даҳи шаб. Арӯс хомӯш.
Дувоздаҳи шаб. Арӯс хомӯш.
Яки шаб. Арӯс хомӯш…
– Духтар розӣ набудааст, чаро маро саргардон карда
овардед? Ман рафтам, – гуфта, домулло аз ҷой хестанӣ
буд, ки падари домод:
– Домуллоҷон, мебахшед, ман ҳозир ин масъаларо ҳал
мекунам, – гуфта, аз меҳмонхона баромаду амаки Солеҳро ба наздаш даъват карда гуфт:
– Қудо, дар ҳар тори мӯи писарам сад паричеҳра
кашол. Як дари пӯшида бошад, Худо чорасоз аст, сад да29
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ри дигар кушода. Даромада бо духтаратон маслиҳат кунед, соат яки шаб шуд!
Амаки Солеҳ назди духтарҳо даромада, ба духтараш
насиҳатомез гуфт:
– Духтарам, ту маро шарманда карданӣ ҳастӣ? Хонадор шудан намехостӣ, чаро чизе нагуфтӣ? О, ман туро
маҷбур накарда будам – ку! Тарафи қудо ҳам аз рафторат
малол шуданд. Биё, розигиатро бидеҳ, духтарам…
Ёқуб ҳам бетоқатӣ мекард. Арақи пешониашро бо
рӯймолча пок мекардаду бо ҳамон рӯймолча худро шамол
дода, аз падараш мепурсид:
– Дада, худаш чӣ гап?
Хомӯшӣ хонаро фаро гирифта буд, касе нафас намекашид. Шоҳидон хабар оварданд, ки духтар розигиашро
дод. Акнун навбати домод.
– Хостам ва қабулаш кардам ба занӣ! – гуфт Ёқуб ва
ба шоҳмардонаш рӯ оварда давом дод. – Ин азоби додаашро даҳчанд мебарорам.
Косаи оби никоҳро таги чодар дароварда, баъди арӯс
дугонаҳо низ «Ба муродамон расем, баобрӯ ба шавҳар бароем,» – гуфта як қултӣ аз он об нӯшиданд. Баъди ин
амалро ба ҷо овардани домоду рафиқонаш мулло «Ин
ҳаққи ҳалоли ман» гуфта, косаи чинӣ ва либоси молу
қанду кулчаҳоеро, ки соҳиби хона тайёр карда буд, дар
рӯймоли миёнаш баста, ба ҷавонон бори дигар «хушбахт
шаванд» – гуфта, аз ҷой хест. Ёқубро шоҳмардонаш то
таги чодар ҳамроҳӣ карданд. Ӯ ба таги чодар даромаду бо
пойафзораш пои лучи арӯсро сахт зер кард.
– Воҳ, поякам! – гуфта дод задани Хуршедаро ҳама
шуниданд.
Дӯстони домод баланд хандида, яке «шери нар», дигаре «офарин», севумӣ «аз рӯзи аввал алови чашм гирифтан
даркор», «зан бояд зери по бошад» гуфта механдиданд.
Дили Хуршеда аз шунидани ин доду войи бемаънӣ
сиёҳтар мешуд.
Рӯзи дигар, соати даҳи саҳар, домод таҳти навои
карнаю сурнай барои бурдани арӯс омад. Дар хонаи арӯс
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маросими саршӯён дар авҷ буд. Дар айвони хона чор
нафар дугонаҳо чодари арӯсро аз чор тараф медоштанд.
Холаи Хуршеда, дар даст косаи шир, пахта ва тағора, ба
пушти чодар даромад. Арӯсро низ дугонаҳо то назди
чодар оварда, худ гирди он ҷо гирифтанд. Нигинахон, ки
дар деҳа ҳама маросимҳои «саршӯён» – ро мегузаронд,
доира дар даст бо овози ширадору маҳинаш суруди
саршӯёнро месуруд. Хуршедаву холааш дар пушти чодар
ҷунбуҷул доштанд. Хола рамзӣ нӯги панҷаҳояшро дар
шир тар карда, ба сару мӯйҳои майдабофти Хуршеда мемолид, нӯги майдабофиҳояшро бо пахтае, ки чун ришта
тоб дода буд, мебофт ва:
– Ҳаёти арӯси мо мисли ширу пахта сафед шавад,
хушбахт шавад, бачадору качадор шавад, хизматгор шавад, – гуфта орзуҳои нек мекард.
Нигинахон бо суруди «Ма намерам, очае, ночор мерам,
очае!» арӯсу атрофиёнро мегирёнд. Маросими саршӯён
ба охир расиду дӯстони домод ҷиҳози арӯс – мебел, телевизор, сандуқи пур аз зарфҳои чинӣ, кӯрпаву кӯрпача,
қолину болишт ва табақҳои пури ҳалво, кулча, қанду қандалот ва сатили гӯштбирёнро ба мошини боркаши аз тарафи домод оварда бор карданд. Холаву дугонаҳо арӯсро
орову торо дода, ба сараш аввал рӯймоли ғиҷим, баъд сарандози гулдузӣ андохта, бо қасаба моҳирона бастанд.
Қаду қомати баланду мавзун ва қасабаи болои сар Хуршедаро ба шоҳдухтарони афсонавӣ монанд карда буданд.
Ҳама амаки Солеҳро интизорӣ мекашиданд: арӯсро
падар бояд аз хона барорад. Амаки Солеҳ аз ин лаҳза метарсид, чунки ягона духтарро бароварда, ба шахсе, ки намедонисту намешинохт, додан барояш бисёр мушкил буд.
Падар аз дасти Хуршеда гирифта ба ҳавлӣ баромад. Ҳофизоне, ки Ёқуб оварда буд, бо тараннуми сурудҳои
«Ёр,ёр» ва «Барор – барораш кунеде, ба асп савораш кунед…» ҳамаро огоҳ карданд, ки арӯсро аз ҳавлии падар
мебароранд.
Нисфи мардум деҳа ба тамошои тӯй баромада буданд.
Ҳар яке ба таври худ ба маърака баҳо медод:
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– Хуршедаи мо ҳайф шуд…
– Қади мундуқи домодро бинеду қомати чун сарв
зебои арӯсро…
– Амаки Солеҳа одами боақл мегуфтем, хато будааст.
Наход гул барин духтарро ба ҳамин маймун диҳӣ?
– Гулдаста ба дасти лавкашол афтодаст.
– Ҳайфи арӯси нозанинамон, кадом артист шӯйи бамаънӣ буд, ки ин мундуқ шава…
– Ба ҳамун афту башараи хунукаш бо фахрша бине…
Дар остонаи ҳавлӣ арӯс пеши пои падар таъзим карда,
дуои нек пурсид. Дили бе ин ҳам пурғами амаки Солеҳ
тоқат накард, оби дидагонашро дошта натавонист.
– Хушбахт бош, духтарам – гуфта, фарзандашро аз
китфонаш дошта боло карду аз ҷайб рӯймолчаашро бароварда, баъди пок намудани ашки чашмон ба духтараш дуо
дод. Ёқуб инро дида писхандомез мегуфт ба дӯстонаш:
– Зан пеши пои шавҳар бояд таъзим кунад.
Суханони ӯро ба ҷуз Хуршеда касе нашунид.
Зери навои карнаю сурнай арӯси Хуршедаро аз деҳа
бароварданд. Ин лаҳзаҳо дар дили Мурод чизе намегунҷид, дунё дар назараш холӣ буд. Садои карнаю сурнай
дилашро абгор мекард. Хониши ҳофиз – «Ман намерам,
очае, ба Худо, намерам, очае. Моли мардум хӯрдай, ночор мерам, очае…» барояш болои сӯхта намакоб шуда
буд. Тоқат накарду роҳи фермаи хоҷагиро пеш гирифт.
«Кош нашунаваму насӯзам. Охир худам гунаҳкор. Бечора
Хуршеда чанд бор гап кушод. Ҷуръат накардам, ба
муҳаббаташ ҷавоб гӯям. Ана, акнун дод бигӯ, саратро ба
дару девор бизан. Фоида надорад. Бахти дар каф будаатро
нигоҳ дошта натавонистӣ. Бо дасти худ шоҳбонуи афсонавиатро ба даҳони гург партофтӣ. Сазои сарат ҳамин!
Наход парӣ насиби дев гардад? Оҳ, Худоё!..»
Лабҳои лундаву лунҷҳои кашоли Ёқуб пеши назараш
ҳувайдо мешуданду рухсораҳои чун анори навпаз пуртаровати Хуршеда. Дилаш ба кафидан омода буд:
– Оҳ, Худоё, ба чӣ ҷурм инчунин беҷуръат офаридиям!? Зиндагӣ бе Хуршеда бароям ҳаром бодо!
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Дар назди ҳавлии Ёқуб низ мардуми зиёде гирд омада
буданд. Аз мошини бо лентаҳои рангоранг хеле зебо
ороёфта Ёқуб бо виқор баромада, ба тахте, ки дар ҷои
намоёни ҳавлӣ модараш бо ҳавас оро дода буд, ҳамроҳи
арӯсаш нишасту ба рақсу бозии дӯстон, хешу табор, ҳамсояҳо қаноатмандона менигарист. Баъди рақсу бозӣ Ёқуб
омирона ба модараш фармуд:
– Оча, келинатро хона дарор!
– Биё, духтарам, – гуфт хушдоманаш аз оринҷи келин
дошта ва дар остона дар гӯшаш пичирос зад. – Дандонҳоятро ба якдигар сахт зер карда, ба хона даро, то ки келини
гапбардору пуртоқату хаппак бошӣ, – ва ӯро то пушти
чодар, ки аллакай дар кунҷи ҳуҷра овехта буданд, гусел
намуд. Зани солдидае, ки расми очаширро ба ҷо меовард,
дар даст косаи шир паси чодар даромада гуфт:
– Фарзандонам, аз ҳамин шир ба мурод бинӯшед, то
ки роҳатон дар ин зиндагии пурпечутоб сафед бошад.
Модари ҷавоне ба паси чодар даромаду тифли навзодашро ба бағали арӯс гузошта орзу кард:
– Илоҳо, баъди нуҳ моҳ аз ин хонадон хандаи тифлро
бишнавем.
Кампираке рӯймоли ғиҷими арӯсро бо ду шохаи сабзи
дарахте бардошта дуо дод:
– Худованд мисли ҳамин шохаи дарахт сарсабзатон
гардонад! – ва аз ҳуҷра берун шуд.
Зани дигаре ойина дар даст пеши арӯсу домод даромада гуфт:
– Ҳар ду ба ойина нигаред, то зиндагиатон би мисли
он шаффофу равшан бигардад.
Хуршеда шармида сар боло карду дар ойина Ёқуби аз
гармӣ суп – сурх ва лабони кашоли ӯро дида, дилаш таҳ
кашид. Ёқуб аз иҷрои ин оинҳои пешгузаштагонамон
монда шуда дод зад:
– Падарам канӣ!? Гӯед, омада дуо диҳад! Ман ба
назди рафиқонам меравам.
Падар ба ҳуҷрае, ки хешу табори келин нишаста буданд,
даромаду ба келин рӯ оварда, даст ба фотеҳа бардошт:
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– Духтарам, хонаву дарро бахшидаматон. Илоҳо хушбахт шавед!
Ёқуб аз хурсандӣ «Уф – ф – ф» гуфту:
– Хайрият, ин расму русуматон ба охир расид, – маротибаи дувум пои арӯсро зер карда, чодарро тарк намуд.
Хуршеда дардро таҳаммул кард, вале беихтиёр аз дил
гузаронид: «Илоҳо поят хушк шавад, беинсоф!»

34
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ЗАНГИРИҲОИ БЕБАРОР
«Хонадор шудан табларзаест, ки бо оташ гирифтан
оғоз шуда, бо хунук хӯрдан хотима меёбад.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Ҳоли вазнини Мурод ва додаронашро дида, хешовандон ба хулосае омаданд, ки Муродро хонадор кунанд.
Ақаллан, аз кори хона халос мешавад – ку. Ба неву нестонаш нигоҳ накарда, духтари ҳамсоя – Зарнигорро хостгорӣ намуданд. Баъди маъракаи тӯй Зарнигор ба хонаи
Мурод қадам монд. Рӯзҳои аввал пухтупаз ва ҷомашӯиро
Зарнигор ба ӯҳда гирифт. Мурод бошад, дар саҳрову
ферма аз сари субҳ то торик шудани рӯз меҳнат мекард.
Ҳақиқатан ҳам, чанд рӯзе дами осуда кашид. Вақт ёфта ба
мактаб мерафту аз таҳсили бародаронаш мепурсид. Бо
онҳо якҷоя дарс тайёр мекард. Хулоса, хурсанд буд.
Аммо хурсандиаш дер давом накард. Баъди ду моҳи
хонадорӣ Зарнигор норозигиашро аз бародарони Мурод
баён кард:
– Ман бо ту ба шавҳар баромадаам на ба се додарат.
Рӯзи дароз кори ман пухтупаз асту ҷомашӯӣ. Кори онҳо
бало барин хӯрдану ифлос кардан. Охир барои кӯдакони
ятими бепадару модар ятимхонаҳо ҳаст, – гуфта, либосҳояшро ҷамъугир намуд. – Ман ба хонаи модарам меравам, агар онҳоро ба ятимхона cупорӣ, бармегардам, вагарна не.
Мурод аз ҳамсараш ҷудо шуд. Баъди рафтани Зарнигор
боз ҳама кор – пухтупаз, ҷомашӯӣ, ҳезумшиканӣ, аз
пушта барои гову мол коҳ кашонидан, аз ҷӯйчаи поёни
ҳавлӣ об овардан, оғилро рӯфта молҳоро ғизо додан аз
нав ба дӯшаш афтид. Ӯ намехост бародаронаш бепадару
бемодар буданашонро ҳис кунанд.
Додари калониаш Маъруф мактабро хатм намуд. Хурсандии Муродро ҳадду канор набуд. Маъруф хоҳиши ба
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донишкадаи олӣ дохил шудан кард. Мурод гови дӯшояшонро фурӯхта, ҳамроҳи Маъруф ба Душанбе рафт.
Маъракаи имтиҳонҳо ҳам анҷом ёфт. Маъруф донишҷӯ
шуд. Ҳамроҳ ба деҳа баргашта, ба сари манзили падар
рафтанд. Мурод оятеро қироат карда, ба руҳи гузаштагон
бахшиду гуфт:
– Падарҷон, супоришатонро иҷро кардам: додарам
Маъруф донишҷӯ шуд. Худо хоҳад, хонда табиб мешавад. Номбардори падар мегардад. Иншоаллоҳ, дигар фарзандонат низ соҳиби маълумот ва касб мегарданд. Ором
бихоб.
Хешу табор ҷамъ омада, боз масъалаи зангирии Муродро ба миён гузоштанд. Ӯ бори дувум хонадор шуд. Рӯзи
аввал назди ҳамсараш – Тӯтиниссо масъала монд:
– Агар хоҳӣ, ки аз ту розӣ бошам, бародаронамро
наранҷон.
Ним сол ҳаёти оилавии Мурод хушу хурсанд гузашт.
Аз рӯзи аввал Тутиниссо ба бародаронаш маъқул нашуд.
Онҳо ҳар корро баҳона карда, бо янгаашон ҷангу ҷанҷол
мекарданд. Рӯзе дар вақти дарави ғалла Тутиниссо ғизои
нисфирӯзиро ба сари замин дертар оварду сараш дар бало
монд…
Занҳои дувуму севум низ хонаи Муродро тарк карданд: барои ӯ хурсандии бародарон дар ҷои аввал
меистод.
Рӯзҳо, моҳҳо, солҳо пайи ҳам мегузаштанд. Мурод барои он ки додаронаш ятимиро ҳис накарда калон шаванд,
ҳатто бахти худро қурбони фарзандони падар кард.
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МАЪРУФ
«Беҳтараш, ки одӣ ва бовиҷдон бошӣ, на донову
дурӯғгӯ».
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Азбаски Маъруф дар мактаб аъло мехонд, аз бар намудани барномаҳои мактаби олӣ барояш душворӣ намекард.
Донишҷӯи фаъол буд. Мурод низ бародарашро дастгирӣ
мекард, тез – тез аз деҳа бо дасти ҳамсояҳо ва шиносҳои
дуру наздик, ки ба пойтахт мерафтанд, барояш маводди
ғизоӣ мефиристод. Фақат як камбуд дошт. Ба мисли
ҳамсабақонаш либос намепӯшид. Ҳамеша бо ҳавас ба
онҳо нигоҳ мекард. Баъзан ҳасад ҳам мебурд. Ба варзиш
машғул шуд, бачаи деҳотии назарногир акнун ҷавонмарди чор кас медидагие буд бо қомати расо, қафаси синаи
барҷаста, шонаҳои паҳн, чеҳраи кушода, дасту пойҳои
бақуввати серрагупай. Фикраш ҳамеша ба хондан банд
буд, вале орзуи кай ба дидори Ҳусния – он духтараки
деҳотие, ки девордармиён ҳамсоягӣ доштанду дар як мактаб таҳсил мекарданд, баробари дамидани субҳ ҳамроҳ ба
пахтачинӣ мерафтанду бегоҳ подаи қишлоқро пешвоз гирифта, ҳар кадом бузу гӯсфандҳои худро ба оғил медароварданд, расидан вуҷудашро тарк намесохт.
Қабл аз ба Душанбе омадан ба ӯ рози ниҳонашро кушода, аввалин бор гесӯвони дарози марғулаи чун кокулони маҷнунбеди ӯро бо дастони ларзонаш лаҳзае дар каф
нигоҳ дошт. Барои ҷуръаташ, ки ин амалро кард, шод
буд. Дар шаҳр фориғ аз дарсҳо соатҳо ба кафи дасташ нигоҳ мекард, ки маҳз дар ҳамин кафи даст гесӯвони
Ҳуснияи нозанинаш, лаҳзаяке ҳам бошад, ҷилва кардааст.
Ҳар гоҳи ба қишлоқ рафтан гӯиё роҳ намегашт: парвоз
мекард, чунки ба дидори ёри нозанинаш, аз дур ё аз болои девор ҳам бошад, мерасид. Нигоҳи беҳарфашон ҳазор
маънӣ доштанд, табассуми пурмеҳреро ба якдигар ҳадя
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мекарданд. Расидан ба дидори Ҳуснияи нозанинаш барои
ӯ боиси хушҳолӣ буд. Дилаш сахту бенизом метапид,
хоҳиши аз қафаси дил баромадан мекард. Дигар аз дунё
чизе талаб надошт, чунки Ҳусния худ дунёи ӯ буд…
Маъруф ҳамчун донишҷӯи пешқадам дар байни
омӯзгорон низ ҷои худро дошт. Устод Бақозода ӯро «писарам» гуфта, ҳамеша таъкид мекард:
– Дониши хуб ва саводи кофӣ дорӣ, дар касби дониш
қаноатпеша мабош, заҳмат бикаш, илм омӯз. Боварӣ дорам, ки оянда дар симои ту олими хуби соҳаи тиб ба камол мерасад.
Каломи устод ба дили донишҷӯи ҷавон рӯҳ мебахшид,
шабу рӯз аз китобхона намебаромад, мехонд. Роҳбари кори дипломиаш низ устод Бақозода буд. Рӯзе устод ӯро ба
хонааш, барои овардани чанд китоби зарурӣ фиристод.
Маъруф ба ҳавлии устод ворид шуда, гӯиё худро дар боғи
фирдавс тасаввур кард. Дар байни ҳавлӣ фаввораи зебое
гулҳои дар гирди он сабзидаро обборон мекард. Дар токи
ангур ҷо – ҷо дар қафасҳои зебо кабку дигар паррандаҳои
рангоранг нағмасароӣ доштанд. Хонаи дуошёнае дар
байни ҳавлӣ қомат афрохта буд, ки мумкин маҳсули
дасти беҳтарин меъморон бошад. Маъруф бо даҳони
нимво ба зебогии атроф назар карда ҳаловат мебурд.
– Ба Шумо кӣ даркор? – гуфт дари долони шишакориро кушода, бо табассуми хеле зебо ба ҳавлӣ баромад духтаре, ки чеҳраи кушода, чашмони бодомии хумор,
мӯйҳои кӯтоҳ буридаи рангкарда дошт. Дар бар хилъати
ҳарири тунук дошту баданаш, хосса, ҷӯяи пеши бараш,
пеши назар тамоман аён буд. Гаҳи дари долонро кушодан
пардаи ҳарири сафед алвонҷ хӯрда, ба берун парвозӣ
шуд, қандили бузурги сақф, ки шилшилаҳои булуринаш
ҳар яке дурахши алоҳида доштанд, аз анвори хуршед
шаъшаапошӣ намуда, чашмони ҷавони деҳотиро хира мекарданд. Ӯ бо чашмони пӯшида, баъди лаҳзае карахтӣ,
маҷбуран чашмонашро во карда ба духтар нигарист.
Маъруф нигоҳи духтарро дар хуну пуст ва мағзу устухонаш эҳсос кард. Чашмҳо бо ҳам хӯрданду монанди
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барқ дар рӯзи равшан оташакеро аз худ бурун сохтанд.
Ҷавон мехост матлабашро баён созад, аммо наметавонист, лабҳо бо ҳам сахт баста буданд ва ӯ маҷоли онҳоро
кушодан надошт.
– Ҷавони нағз, эҳтимол Шуморо падарам фиристода
бошанд? – гуфта духтар ӯро аз ин ҳолат бароварданӣ
шуд.
Маъруф бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. Ин вохӯрӣ ҳаёти ҷавони деҳотиро куллан тағйир дод… Нозия, духтари
яккаву ягона ва эркаи професор Бақозода, дар яке аз
бонкҳои шаҳр адои вазифа дошт. Маъруф ба Нозия
маъқул шуд. Онҳо акнун тез – тез бо ҳам мулоқот мекарданд. Вақти холиашонро дар хиёбону гулгаштҳо ва тарабхонаву шабнишиниҳои хоссаи фарзандони ашхоси
сарватманд мегузарониданд. Ин духтари шаҳрӣ Маъруфи
содаро чунон мафтуни худ карда буд, ки ҳатто гесӯвони
дарозу марғулаи Ҳуснияро ҳам фаромӯш карду кӯчаҳои
серчангу хоки деҳа ва деворҳои гилинеро, ки аз пушти
онҳо қомати зебои Ҳуснияро гоҳ – гоҳ дуздида тамошо
мекард. Кунун барои худ олами дигареро кашф намуд.
Дар бузургтарин тарабхонаи шаҳр тӯйи арӯсии Нозияву
Маъруф, бе ширкати хешовандони домод, бо ҳунарнамоии беҳтарин ҳофизон, баргузор шуд…
Ҳусния, ки талабгорони зиёдро ба хотири муҳаббати
ба Маъруф доштааш рад карда буд, баъди шунидани тӯйи
хонадоршавии маҳбубаш дар миёни замину осмон худро
танҳову нодаркор дарёфт. Азоби руҳӣ ва хаёлҳои
даҳшатнок лаҳзае оромаш намегузоштанд. Дар паси девори куҳнаи гилин менишасту ашк мерехт. Охир, ҳамин
девори гилин шоҳиди муҳаббаташон, сӯзу созашон ва бо
навозиш мӯйҳои марғуладори Ҳуснияро ба кафи даст гирифтани Маъруф буд. Имрӯз ҳамин девори гилин наметавонад дар ҳасрати ишқи Нозия баробари ӯ ашк бирезад.
Ҷудоӣ ва хиёнати Маъруф барои Ҳусния гарон афтод.
Дунё дар назараш беранг буд. Ӯ худро дар кӯчаи ноумедӣ
дарёфта, шарму ҳаёи духтаронаро як сӯ гузошту ба назди
Мурод омад.
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– Амакҷон, аҳли деҳа аз муҳаббати ману бародари
Шумо – Маъруфҷон огоҳ ҳастанд. Шарманда шудам, сарамро ба куҷо занам, чӣ кор кунам, амакҷон? – гуфта оби
дида кард.
– Ҳусния, хоҳарам, худатро ба даст гир. Ту шарманда
нашудаӣ, шарманда бародари ман аст, ки ба қавлаш вафо
накард. Ором бош, ҳаёт дар пеш аст, саратро хам накун,
ту гуноҳе надорӣ. Ӯро чун хоби бад фаромӯш кун.
Зиндагӣ худ подош дорад. Бародари ман беақлӣ карда,
тиллоро ба мис иваз намуд. Ҳоло ист, садҳо бор ангушти
пушаймонӣ мегазад, аммо судаш намекунад, – мегуфт
Мурод ҳиҷолатомез Ҳуснияро таскин дода.
Ҳусния сархаму гирён ба хонаашон баргашт…
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МАҲБАС
«Вақт ҳама чизро мезудояд.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Носирҷон – додари дувуми Мурод ба Донишгоҳи кишоварзӣ дохил шуд.
– Акаҷон, донишгоҳро хатм карда, дар хоҷагиамон раис мешавам, – доим шӯхӣ мекард ӯ. – Ана, баъд фахр
карда мегардеду мегӯед: «Бубинед, мардум! Раиси хоҷагӣ
– додари ман меояд.»
– Кошкӣ, Носирҷон! Орзу мекардам, ки шумо хонда,
соҳиби касбу кор шаведу ман дар пирӣ роҳат кунам ва, аз
ҳама муҳиммаш, васияти падарамонро ба ҷо биёрам.
Охир, ман ваъда дода будам – ку.
Баъди анҷоми соли аввали хониш Носирҷон бо чанд
ҳамсабақаш ба деҳа омад. Ҳамон шаб Мурод хоби безебе
дида буд:
Хонаи падарӣ месӯхту ӯ ба чор тарафи ҳавлии оташгирифта давида, бародаронашро меҷуст. Охир, падар тақдири онҳоро бовар карда, ба ӯ супорида буд; васияташ чӣ?
Дод мезад, аммо овозашро касе намешунид, худро ба коми оташ зад, охир бародаронаш дар даруни ҳамин хона
хоб буданд! Оташ ба домани ҷомааш часпид. Даст сӯи
ҳаво бардошта, аз Офаридгор ёрӣ пурсид. Оҳ, Худоё! Борони сахт бориду оташ хомӯш гашт. Аз хоб бо тарс хест.
Арақи хунук аъзои баданашро тар карда буд. Бо ҳарос ба
атроф дида дӯхту:
– Хайрият, ин ҳама дар хоб будааст, – гуфта, гиребони
куртаашро гирифта шукр мекард.
Мурод хушбахт буд, ки Носирҷон дӯстонашро ба деҳа
овардааст.
– Акаҷон, мо дар донишкада рондани мошинро
омӯхтем. Агар шумо иҷозат диҳед, бо мошинатон деҳаро
тамошо кунем.
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Мурод дилу бедилон калиди мошини боркашро ба додараш дода:
– Хубаш, ман худам шуморо ба тамошо барам, – гуфт.
Аммо Носирҷон аз раъяш нагашту хоҳиш кард ва оқибат розигии бародарро гирифта, ҳамроҳи дӯстонаш барои
тамошо мошинро ба сӯи теппае, ки деҳа аз болои он чун
дар кафи даст менамуд, ронд. Баъди ду – се соат доду
вайи мардуми деҳа дили бе ин ҳам ошуфтаи Муродро
ошуфтатар кард: Носирҷон беэҳтиётӣ карда, кӯдакеро бо
мошин зер мекунад ва тифл то беморхона нарасида, ҷон
медиҳад.
– Таъбири хобам ҳамин будааст, – гуфта, Мурод
ҳамон рӯз бародар ва дӯстони ӯро ба шаҳр гуселониду
гуноҳро ба гардан гирифта, дар паси мизи ҷиноят нишасти…
Дар толори суд касе набуд. Падару модари кӯдаки
фавтида: «Насибамон ҳамин будааст, аз гуноҳаш гузаштем.
Охир, ӯ ҳам намехост, писари мо нобуд шавад. Дар як деҳа
зиндагӣ мекунему ҳар рӯз ба ҳам рӯ ба рӯ меоем,» – гуфта,
ҳатто дар мурофиаи судӣ ширкат накарданд. Мурод дар толори суд, дар пушти мизи ҷиноят, эҳсоси танҳоӣ кашид: на
додаронашро дар толор медиду на дӯсту ҳамсояҳоро. Бори
нахуст бо чашми сар дид, ки дар ин дунё танҳои танҳо аст.
Ҳатто ҳангоми сухани охиринро ба ӯ додани судя Мурод аз
ҷояш хесту хунсардона, гӯё ин мурофиа дар нисбати тақдири ӯ нақше надошта бошад, гуфт:
– Ман ба гуноҳам иқрорам ва омодаам, ки аз рӯи фармудаи қонун ҷазо бигирам.
Бо ҳукми суд ӯро ҳафт сол аз озодӣ маҳрум карданд…
Рӯзи аввал Муродро дар ҳуҷраи танҳо нигоҳ доштанд.
Ин мудҳиштарин рӯзе буд дар умри кӯтоҳи ӯ, чунки бори
нахуст дарк намуд, ки душвортарин ҷазо барои фарзанди
Одам ба ҷуз танҳоӣ чизе нест. Фалсафаи зиндагӣ ҳамин
будааст: кас ба қадри зиндагӣ ва озодӣ дар ҳоле мерасад,
ки зиндонӣ аст, саломатиро замоне қадр мекунад, ки бемор аст, ба қадри ёри азиз вақте мерасад, ки аз ӯ дур асту
заҳри фироқашро нӯш месозад…
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Рузи дувум ӯро ба ҳуҷраи умумии маҳбаси гузарониданд.
***
Мурод дар даст болишт ва кӯрпа бо амри нозири
маҳбас дар назди даре истод. Нозир дастаи калидҳоро аз
ҷайбаш бароварду калиди даркориро ёфта дарро боз кард.
– Даро! – бо чашмони хунафшон ва овози дағал ба
Мурод муроҷиат кард.
Мурод ба дарун даромада, назди дар рост истод.
Ҳуҷраи ҳабсхона нимторику ифлос буду бӯи ғализ дошт.
Аз ягона тирезае, ки дар назди шифт ҷойгир буд, шуоҳои
офтоб мисли торҳои анкабут ба фарши хона моил буданд.
Дар ҳуҷра ҳашт мардро дид, ки баъзеашон дар болои бистарашон хобида буданду баъзеашон нишаста, чашм аз ӯ
намеканданд.
– Шинос шавед: ин кас Мурод, ҳамроҳи наватон, –
гуфт нозир ва дари ҳуҷраро аз берун қуфл карда рафт.
Мурод ба чеҳраи ҳар яки онҳо бодиққат назар карда салом дод. Синну соли зиндониҳо аз сӣ то ҳафтодсола буд.
Мӯйсафеде, ки сари синаи пурмӯй ва дастонашро аксҳои
духтар, корд ва офтоб оро медоданд, аз афташ дар ин ҳуҷра
ҳоким буд. Бинии тез, рӯйи гулзада, абрӯвони сермӯйи
сафед, чашмони фурӯрафтаи нимпӯш, нигоҳи сарду бадхашмона дошт, ҳама бо эҳтиром Шайх номаш мебурданду
кати хобаш ҳам дар ҷои намоён ҷойгир буд. Ӯ китфонашро
бовиқор бардошта, бо овози хирросӣ пурсид:
– Ҳа, ҷавони нағз, канӣ, худро шинос кун. Бо чӣ гуноҳ
ба маҳбас афтодаӣ?
– Падарҷон, гуноҳе надорам. Ман… – гуфт Мурод, вале суханашро тамом накарда ҳама хандиданд. Мӯйсафед
низ хандаи тамасхуромезе карда, «Ин ҷо ҳама бегуноҳон
ҷамъ омадаем» гуфт ва ба шариконаш рӯ оварда пурсид:
– Салим, ту магар гуноҳе дорӣ?
– Не, Шайх, ман бегуноҳ мебошам.
– Талабшоҳ, ту чӣ?
– Не, Шайх, ман сад фоиз бегуноҳам.
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– Қодирбой, ту низ бегуноҳӣ?
– Бале, Шайх, бегуноҳам.
– Дидӣ, меҳмони нав? Дар ин ҷо касе гуноҳ надорад.
Ана, ба он ҷо гузар, – ба кате, ки дар ифлостарин гӯшаи
ҳуҷра ҷойгир буд ишора кард Шайх.
Мурод чизе нагуфта, ба ҷои нишондодаи ӯ рафту амонат нишаст. Аз рӯзи аввал ҳама корҳои сангин – тоза кардани ташноб, шӯстани зарфҳо, сару либос ва амсоли
инҳоро ба Мурод бор мекарданд. Ӯ ҳам бо сари хам, чизе
нагуфта, ҳамаи корҳоро анҷом медод.
Аз байн як сол гузашт. Мурод низ дигар шуда буд: акнун ӯ на ҷавони ҳалиму меҳрубони гапбардор, балки
марди дағал ва ба ҳаққи худ соҳиб буд. Дигар на ҳар кас
ӯро маҷбур карда метавонист, ки ташноб шӯяд. Гомҳояш
устувор буданд.
Рӯзе маҳбуси навро, ки ҷавони тахминан 25 – сола буда
хушқаду қомат ва хеле хушодоб менамуд, ба ҳуҷраи онҳо
оварданд. Ҷавон «Ман – Маҷнун» гуфта, худро шиносонид
ва дар кате, ки чанд рӯз пеш холӣ шуда буд, кӯрпаву болишташро тахт кард. Чун одат Шайх дандонҳои зардашро
қарс – қарс садо додаю бинии тезашро чин карда пурсид:
– Мачнун, Лайлӣ канӣ?
Гулдурроси ханда ҳуҷраро пахш кард.
– Бо чӣ гуноҳ ҳабс шудаӣ?
– Падару модарат чикораанд?
– Нишонии хонаатон? …
Маҷнун ба ягон саволи ӯ ҷавоб надод. Китоберо гирифта, андармони хондан шуд.
Шайх девонавор дод зад:
– Ҳой, олуфта, ман аз кӣ мепурсам!? Чӣ, кӣ будани
маро намедонӣ? Агар надонӣ, ҳозир мефаҳмонам!
Ду нафарро ба наздаш хонд. Онҳо низ чун навкарон ба
назди Шайх омада арз карданд:
– Гӯш мекунем, Шайх! Амр диҳед, ба ҷо меорем.
– Ин олуфтаро дар наздам ба зону шинонед! – фармуд
Шайх.
«Навкарон» бо зӯрӣ Маҷнунро аз болои кат фуроварда,
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дар назди Шайх ба зону шинонданд. Мурод садди роҳашон гирдида:
– Нарасед! Ҳар кас аз пайи кори худ шавад, – гуфту
бори нахуст хилофи амри Шайх амал кард. Якеи «навкарон» – ро, ки қадпасту хароб буд, Мурод бо як даст аз замин баробари қадаш бардошта, ба девор зер кард. «Навкар» – и бечора бо тамоми овоз дод мезаду пойҳояшро ба
ҳар тараф алвонҷ дода:
– Шайх, ҷонамро халос кун! Ӯ маро мекушад, –
мегуфт.
Мурод бо нафрат он бечораро ба рӯи фарши чиркин
партофта, ба Маҷнун ишора кард, ки рафта дар ҷояш бишинад ва ба Шайх рӯ оварда оромона гуфт:
– Аз ҳамин рӯз ба баъд касе ба ӯ даст мерасонад,
мекушамаш, – ва аз он ду таҳдидомез пурсид. – Фаҳмидед, шумо, буздилҳо!?
Азбаски Мурод ҷавонмарди қадбаланди чорпаҳлуи
боқувват буд, «навкарон» – и Шайх тарсида, ҳар кадом ба
ҷойи худ гузаштанд. Чашми Шайх низ аз рафтори Мурод
ҳаросида, сӯзи алам дар гулӯяш печид. Ӯ аниқ дарк
намуд, ки ба ҳукмрониаш завол омад.
Баъди ду рӯз бори дувум Шайх хост Маҷнунро ба зону
шинонад.
– Ҳой, ошиқи Лайлӣ! Канӣ, назди ман омада, афсонаи
ишқатро нақл кун, то мо бо рӯймолча ашки сӯзон аз дидаҳо пок кунем.
Ҳама масхараомез механдиданд. Шайх бо чашму абрӯ
ба «навкарон» – аш ишорае кард. Онҳо ба наздаш ҳозир
шуданд, аммо ҷуръат намекарданд, ки ба Маҷнун даст
бирасонанд, чунки Мурод аллакай дар назди Маҷнун рост
меистод. Нигоҳаш ҷиддӣ буд ва аз оқибати нек дарак намедод. «Навкарон» дилу бедилон ба ҷойи худ гузашта
нишастанд. Шайх дандонҳояшро ғиҷиррос занонда, бо
чашмони аз косахонаи сараш гӯиё баромада ба «навкарон» – аш менигарист. Онҳо нигоҳашонро аз Шайх гурезонданд. Мурод оромона ба наздаш омада:
– Шайх, ба тақдир тан деҳ. Дигар дар ин ҳуҷра ту
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фармонравоӣ намекунӣ, фаҳмидӣ? – гуфту гузашта дар
каташ дароз кашид.
Ӯ дар ҳабсхона тартиботи нав ҷорӣ кард. Ҳама гӯшаш
мекарданду эҳтиромашро ба ҷо меоварданд. Дар маҳбас
ҳама медонистанд, ки ӯ гуноҳи бародарро бар дӯши худ
гирифта, беҳтарин лаҳзаҳои ҷавониашро дар ҳабсхона бо
ашхосе мегузаронад, ки дар берун – дар озодӣ ба онҳо
ибрози ҳатто як ҳарферо ҳам ҳайф медонист.
Мурод пайваста худро маҳкум менамуд: бояд истодагарӣ мекард. Калиди мошинро ба додараш намедод.
Ҳамаро аз тақдир медид. Мумкин дар дафтари қисматаш
пешакӣ сабт шуда будааст, ки ба ҷои бародар доғи судиро
бар дӯш бигирад. Охир, додараш ҷавон аст, агар ҳабс
мешуд, ояндааш месӯхт. Ба хотири ҷавонии бародар ва
шод кардани рӯҳи падар ин амалро иҷро кард. Мурод дар
зиндон вақти зиёде дошт, то ки саҳифаҳои китоби куҳнаи
ҳаёташро саҳифагардонӣ намояд. То ин муддат ӯ ба чӣ
ноил шуд? Ба ҷуз тарбияи фарзандони падар кореро барои худ анҷом надод. На соҳиби зану фарзанд шуд,
маълумоту касбу корашро ҳам дуруст наомӯхт ва хонаву
дари нав ҳам бунёд накард… Ҳамеша андешаи додаронашро дар сар дошт…
Ӯро барои рафтори намунавӣ пеш аз муҳлат аз маҳбас
озод карданд…
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МУЛОҚОТИ САРДИ БАРОДАРОН
«Агар ғам ба сарат ояд, ба атроф нигар ва шукр
бигӯй, чунки аз ту дида ғамдортарҳо бисёранд.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Шаби пеш аз маҳбас озод шудан Мурод бародарони
азизашро дар хоб дид. Шабҳои фироқи маҳбас дарозу
тӯлонӣ буданд. Хобаш чунин буд: Се бародар бол кушода,
ба ҳаво парвоз карданд. Мурод бошад, аз поён ба осмон
нигоҳ карда, то бо тамоми қувва медавид. Мехост бол
кушояду бо бародарон парвоз кунад, аммо наметавонист. Бо чашмони пурнаму саршор аз яъсу навмедӣ зери дарахте нишаста дил холӣ кард. Дасти болои китфаш
гузоштаи падар ӯро аз хоб бедор сохт…
Баъди аз маҳбас баромадан Мурод хост, аввал бародаронашро хабар бигираду баъди хомӯш намудани дарди
фироқи чандсола ба деҳа биравад. Нишонии ҷои кори
Маъруфро медонист. Ба дафтари кори додараш даромада,
ӯро дар либоси сап – сафеди оҳарӣ диду оғӯш кушода ба
сӯяш қадам гузошт.
– Чаро бехабар ба ҷои корам омадед? Ин чӣ сару либос? Маро дар ҳолати ногувор намонед. Охир, ин ҷо деҳа
ё маҳбас не, шаҳр аст, – гуфт Маъруф, норозигии хешро
аз омадани бародар пинҳон накарда.
Дастони барои оғӯши бародар кушодааш дар ҳаво муаллақ монданд. Ӯ уқоберо мемонд, ки болҳояшро кушодаасту на пар афшонда метавонад ва на онҳоро ҷамъ карда.
Мурод беҷуръатона даст сӯи бародар дароз кард.
Маъруф сард вохӯрӣ намуд. Дафтари кори калону
барҳавои бародар барояш тангу нафасгир шуд. Чизе
гулӯяшро буғӣ мекард. Табларза тамоми вуҷудашро фаро
гирифт. Кунд – кунд нафас кашид. Ҳастиашро селоби алам
пахш кард. Ноҳинҷор шуд, гӯё болои сӯзан истода бошад.
Аламашро базӯр фурӯ нишонду барои раҳидан аз ин ҳолати
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барояш ногувор бо нигоҳи пурсӯз, як навъ имдодталабона,
роҳи баромадро ҷуст. Маъруф ин ҳолати бародарро гӯиё
фаҳмида буд, ки:
– Ана, дари баромад, – гуфт ва роҳравон хилъати
сафедашро кашида, ба рӯи курсие ҳаво дод ва бо бародараш ба берун баромад.
Мурод лаби газидаашро аз зери дандон раҳо карда, аз
ҳавои тозаи берун нафаси чуқур кашиду дами дарун кашидаашро берун сар дод. Аз муносибати сарди бародар
мехост гургвор нӯла бикашад, аммо худро ба даст гирифт. Маъруф акнун гӯё ба худ омада буд, ки бародарашро суолборон мекард:
– Ака, тинҷӣ ҳаст? Аз маҳкама ба ҳар ҳол нагурехтаед? Охир шумо бояд як сол пас озод мешудед – ку?
– Барои рафтори намунавӣ маро озод карданд. «Аввал
додаронамро хабар гираму баъд ба деҳа баргардам,» –
гуфта ба наздат омадам.
– Бародаронамро дидед, охир? – пурсид Маъруф ва интизори ҷавоб нашуда афзуд: – Ман хеле серкор ҳастам, бегоҳӣ дар хона вомехӯрем. Ё имрӯз шумо ба қишлоқ меравед?
Суоли охирин чун тир дили Муродро сӯрох кард.
– Касеро надидаам. Аввал назди ту омадам, – оҳиста
ҷавоб дод Мурод.
– Мабодо агар шаб монед, ана нишонии хонаи ман, –
гуфта Маъруф коғазчаеро ба бародараш дароз карду
хайрухушро нася гузошта, ба ҷои кораш даромад.
Пеши чашмони Муродро пардаи сиёҳе пӯшонид. Дуде
мағзи сарашро тираву тор сохт. Чӣ кор карданашро надониста, ба коғазчаи додаи додараш дида дӯхту дилу бедилон сӯи хонаи ӯ қадам зад. Дари хонаро келини шаҳриаш
кушод, симояш мағруру нигоҳаш осмонбӯс буд. Бо нигоҳи назарногирона аз нӯги по то фарқи сари Мурод
назар карда, норозиёна:
– Ба Шумо кӣ даркор? – пурсид шоҳбонуи афсонавӣ.
Мурод аз ин пурсиш хеле нороҳат шуда, беҷуръатона:
Мурод аз ин суол хеле нороҳат шуда, беҷуръатона гуфт:
48
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Хонаи Маъруф ҳамин ҷост?
– Он кас дар хона нестанд. Агар ба ӯ кор дошта бошед,
ба ҷои кораш равед. Ҳама гуна масъалаҳоро дар идорааш
ҳал мекунад. Тавба, безор шудем аз ин қишлоқиҳои талбандаи бемаданият. Шабу рӯз корашон омадану рафтан, – гуфт
келини шаҳрӣ бо ситеза ва дарро ба рӯи Мурод пӯшид.
Акнун Мурод куҷо рафтан ва чи кор карданашро намедонист. Гӯё сатили оби хунукеро ба сараш пошида бошанд,
дилаш якбора аз хама сард гардид, аламаш кард, вале ин
ҳамаро базӯр рафъ намуду ба ҷои кори Носирҷон, ки баъди
хатм намудани донишкада дар яке аз вазоратҳо адои вазифа
мекард, рафт. Аз муҳофизони вазорат додарашро суроғ
кард. Баъди чанде Носирҷон ба наздаш омад. Аз мулоқот бо
бародаре, ки бо гуноҳи ӯ шаш соли ҳаёташ дар маҳбас гузашта буд, заррае хурсанд буданашро изҳор накарда:
– Ако, биёед, дуртар аз вазорат рафта суҳбат мекунем, –
гуфт бо чеҳраи турш ва калон – калон қадам зада, аз ҷои
кораш дуртар рафту дар сояи дарахте мунтазири Мурод
шуд.
Барои Мурод рафтори Носирҷон аҷиб намуд.
– Акаҷон, пеш аз омадан бояд бо телефон ё ягон воситаи дигар огоҳам мекардед. Ба муҳофизони пеши дар
худро муаррифӣ намудед?
– Не, нагуфтам, ки бароям кӣ мешавӣ, фақат ному
насабатро пурсидам.
– Нағз кардед, ака! Охир ман вақти дар ин ҷо ба кор
даромадан номи шуморо дар тарҷумаи ҳолам нанавишта
қайд карда будам, ки аз хешовандонам касе суд нашудааст ва дар хориҷа зиндагонӣ намекунад. Агар фаҳманд, ки
дурӯғ навиштаам, ба ман гап мерасад.
Мурод фаҳмид, ки бародаронаш аз чун ӯ бародар ҳазар
мекунанд. Бародари хурдӣ – Анвари донишҷӯйро дигар
нахост ташвиш диҳад. Шаҳр барояш аз ҳуҷраи маҳбас
ҳам тангтар намуд. Азбаски дар ҷайбаш маблағе надошт,
пиёда роҳи деҳаро пеш гирифт…
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ХОНАВАЙРОНӢ
«Ғуломӣ вазнинтар аст аз ҳама бадбахтиҳо».
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Хушбахтии Хуршеда бо шавҳари ҳофизаш дер давом
накард. Баъди фарзанддор шудан амалҳои ноҷои шавҳар
ӯро ғамгин мекард. Агар шикояте кунад, сухани дағал
мешунид.
– Хоҳӣ, ана ҳамин хел шавҳар, нахоҳӣ, чор тарафат
қибла! – гуфта, ӯро дар хона гирёну нолон мегузошту
ҳафтаҳо гум мешуд Ёкуб.
Таънаву маломат ва вақтҳои охир мушту лагад задану
озор доданҳои Ёқуб тоқатнопазир шуда буд. Ин азобҳо як
тараф, хушдоман ва хоҳарони шавҳар ба ҳар кори ӯ эрод
гирифта, «қишлоқӣ – да» гуфтану паст заданҳои онҳо
ҷони Хуршедаро ба лабаш оварда буданд.
– Духтари мудири ферма шуда, ақаллан, ҷавоҳироти
бриллиант надорад, – мегуфт хоҳари шавҳараш.
– Бриллиант аз куҷо, рахти хобашро бинӣ, мегӯӣ, ки
ягон сағирадухтар бошад – е. Ҳама кӯрпаҳояш аз матоъҳои арзон, – ғур – ғур мекард хушдоманаш.
– Ягон намуди хӯриш, ширинӣ ва кулчақанд пухта
наметавонад. Мегӯӣ, дар ҳақиқат, дар ҳамон фермаи падараш калон шудааст, – мегуфт хоҳари хурдӣ.
Хулоса, хонаи шавҳар барояш дӯзахро мемонд. Дили
нафареро аз аҳли оила ёфта натавонист. Гӯё ҳама забон як
намуда, муқобилаш ҷанг эълон карда бошанд. «Болои сӯхта
намакоб» – рӯзе шавҳараш бо раққосааш ба хона омада:
– Мо консерти калон дорем, бояд машқ кунем. Ту бо
кӯдакат ба мо халал мерасонӣ. То анҷом ёфтани машқ бо
модарам мешинӣ, – гуфта, Ёқуб ӯро аз хонаи хоб берун
кард.
Хуршеда ба хонаи хоби хушдоманаш гузашту баъди
соате барои шавҳар ва меҳмони ӯ чой дам карда, дар
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лаълии калон мураббо ва кулчақанд гузошта, ба наздашон даромад. Кош намедаромад ва он даҳшатро намедид:
Ёқуб ҳамоғӯши раққосааш дар бистари сап – сафеди
Хуршеда мехобид!
Ҳамон лаҳза Хуршеда духтарчаашро гирифта, бо ашки
шашқатор ба деҳа, ба хонаи падар, баргашт.
– Духтарам, бояд тоқат мекардӣ. Охир «хонаи шу арра
дорад, арраи шашпарра дорад,» – мегӯянд, панд медод
модар духтарашрову бо гӯшаи рӯймоли сафед номаълум
ашки чашмонашро пок мекард.
Рӯзи дигар худаш Хуршедаро ба хонаи шавҳар бурду
модарвор насиҳаташ кард:
– Духтарам, ҳаёт бозича нест, ки ҳар рӯз ба шавҳар бароӣ. Одамон чӣ мегӯянд? «Духтари фалонӣ бетарбия будааст,» – гуфта, мардум падаратро шармсори дӯсту душман
мегардонанд. Тоқат кун, мо ҳам дар зиндагӣ азобҳои зиёд
кашидем. Санги вазнинро об намебарад, духтарам. Худованд мисли гул духтарчаеро насибат гардондааст. Ба хотири
фарзанд тоқат кун, то ки ӯ бепадар калон нашавад. Мехоҳӣ,
ки духтаратро «сағира» гуфта, дар ҳар қадам паст зананд?
Бахти духтаратро фикр кун: «сағирадухтар» гуфта, ба дари
хонаат касе хостгорӣ намеояд.
Хуршеда бо сари хам суханони модарро гӯш карда, ба
қавли худаш, ба тақдир тан дод. Модар чанде бо ӯ нишасту ба деҳа баргашт. Бегоҳ Ёқуб бо раққосааш ба хона
омада, Хуршедаро диду бо тамасхур қоҳ – қоҳ хандида
гуфт:
– Ҳа, аз хонаи падар ҳам пешат карданд? Ту ба ҳеҷ кас
даркор нестӣ. Аз имрӯз ба баъд саратро хам карда, бе нозунуз хизмати хонаи маро ба ҷо меорӣ, фаҳмидӣ!? – ва
рақосаашро ба оғӯш гирифта, бо меҳрубонӣ таклиф кард.
– Марҳамат, азизакам! Хонаи хоб дар ихтиёри мо, «машқ
мекунем.»
Ҳар ду хандида, ба хонаи хоби Хуршеда даромаданду ӯ
дар миёнаи ҳавлӣ, тифл дар даст, ҳайрон монд. Духтарчааш,
гӯиё аз кардаи падар ғамгин шуда бошад, ба гиря даромад.
Хост кӯдакашро парпеч кунад, аммо ба хонаи хоб дарома51
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данро ба худ раво надид. Охир, кӣ медонад, ки онҳо ба чӣ
«машқ» машғуланд? Ба чор тарафи ҳавлӣ нигариста,
хушдоманашро дид, ки дар назди хонаи хобаш рост истода,
бо хандаи истеҳзоомез ба ӯ нигоҳ мекард. Хуршеда хурсанд
шуда хост духтарашро дар хонаи хоби хушдоман парпеч
кунад, аммо хушдоман аз майли ӯ огоҳ шуда, бо қавоқи гирифта дарашро ба рӯи келин пӯшид. Ӯ дар даҳлез парпечи
таршудаи тифлашро дигар кард. Намедонист чи кор карданашро. Дар ҳавлӣ овози Ёқубро шунида, аз тиреза дид, ки
шавҳараш бо раққоса аз ҳавлӣ баромаданд. Ӯ тез кӯдакро
гирифта, ба ҳуҷраи хобаш даромад. Ба хона гӯё дузд даромада буд: анҷому ашё дар ҳар сӯ партофта, рахти хоб жулидаву бетартиб, либосҳои шавҳараш ба ҳар сӯ партофта,
ороишоти назди ойина титу пареш, рӯпуши гаҳвораи кӯдакаш дар остонаи дар, зери по, аз ҳуҷра бӯи ғализи сигор,
газак ва нӯшокии спиртӣ ба димоғ мерасид.
Хуршеда Нигораи хурдакакро дар гаҳвора хобонду
рӯяшро бо кӯрпаи сабук пӯшонда, дару тирезаро кушод,
то бӯйи ғализ аз ҳуҷрааш нест шавад. Сипас бо таҳаммул
ҳуҷраро ба тартиб оварда, либосҳои титу парешро ҷо ба
ҷо гузошт. Даме нишаст. «Чаро? Чаро? Ва боз ҳам чарову
барои чӣ тақдир маро ба чунин рӯз расонд? Чӣ гуноҳ дорам? Барои чӣ бояд ба чунин таҳқир розӣ шавам? Не, не
ва боз ҳам не! Набояд ман ғуломи зиндагӣ бошам. Охир,
ман ҳам инсонаму барои худ қадру қимате дорам, бигузор
занона ҳам бошад, ғурур дорам, ирода дорам, иродаи шикастнопазир. Ман ғулом нестам!» Ин суханҳоро аз дил
гузаронд Хуршеда ва қоматашро рост карда, зиндагии
ояндаашро пеши рӯ овард. Медонист, ки дар ин хонадон
рӯзи некро нахоҳад дид. Омадани шавҳари беномусашро
интизор шуд. Баъди як ҳафта Ёқуб пайдо шуда, Хуршеда
он тараф истад, ақаллан ба духтарчааш ҳам нимнигоҳе
накарда, ба хонаи хоб даромаду:
– Ман истироҳат кардан мехоҳам, нороҳатам накунед,
– гуфта, дарро ба рӯи зану фарзандаш баст.
Хуршеда маҷбур ба ҳуҷра даромада, ба ӯ фаҳмондан
хост:
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– Ёқуб, агар бо ман зиндагӣ кардан нахоҳӣ, биё, бо
нағзӣ аз ҳам ҷудо мешавем. Ман бозича нестам, ки дар
ҳар қадам таҳқир намоӣ. Фикри маро накардӣ, ақаллан
ҳамин тифли бегуноҳро фаромӯш накун…
– Ҳой қишлоқӣ! Чӣ ин қадар бидир – бидир мекунӣ?
Забон баровардӣ ту ҳам!? Рав, чор тарафат қибла! Аз худат ҳам безораму аз кӯдакат ҳам.
Хуршеда на оби дида карду на оҳу нола. Гарчанде
вуҷудаш месӯхт, Нигораашро ба бағал гирифта, бо сари баланд тарки хонаи шавҳар намуд, ҳарчанд мехост дод зада
бигиряд аз чунин ноадолатӣ, номардӣ, пастфитратӣ ва…
Дар хонаи падар бо тамасхур истиқболаш карданд: ба
келинҳои хона омадани ӯ маъқул набуд, ки лаҳзаи мувофиқро ёфта:
– Боз гашта омадӣ? – мепурсиданд кинояомез ва қалбашро бо хандаи беҷоашон хуншор мекарданд.
Ба ин ҳама пичингу кинояҳо сарвари хонадон амаки
Солеҳ нуқта гузошт. Дар сари дастархон ба писарҳояш рӯ
оварда гуфт:
– Аз шумо пинҳон намекунам, фарзандонам. Бароятон
дар зиндагӣ чизеро дареғ надоштам, эҳтимол баъзан дар
нисбататон сахтиро раво медидам: нагузоштам, ки носкашу сигареткашу бангӣ шавед, барои соҳибмаълумот ва
касбу кор шуданатон ҳам талош кардам, соҳиби хонаву
дар ва зану фарзанд ҳастед. Фикр мекунам, ки қарзи падариамро дар нисбати шумо ба ҷо овардам. Акнун худатон медонеду дави аспатон, бираведу ҳар кадом аз пайи
зиндагии худ шавед. Ман зинда бошам, ҳеҷ гоҳ намемонам, ки занҳоятон бо пичингу кинояҳояшон дили духтарамро бихарошанд. Худо душмани касро хонавайрон
насозад. Маро фаҳмидед, фарзандонам!
Бародарон бо сари хам дар назди падар сукут карданд…
Хуршедаро чанд моҳ боз андешае дар сар омада буд.
Мехост бо падараш маслиҳат намояд, вале ҷуръат намекард. Оқибат ба хулосае омаду рӯзе, вақти хӯроки шом,
ба падар мақсади дар дил ниҳонашро кушод:
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– Отаҷон, хуб медонистед, ки хониши ман дар мактаб
бад набуд. Бо фотиҳаи шумо ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи
байтории Донишгоҳи кишоварзӣ месупорам. Мехоҳам ба
мисли шумо ба мардум хидмат намоям.
Амаки Солеҳ бо меҳрубонӣ аз пешонии духтараш
бӯсида, ба майли дили ӯ ҳарф зад:
– Ҳаминро аз ту интизор будам, духтарам. Бихон, дар
зиндагӣ бахтат омад накард, шояд ба кор дода шуда, ин
ҳама азобҳои кашидаро фаромӯш кунӣ. Зиндагӣ фақат аз
баҳор иборат нест, тирамоҳи баргрез ва зимистони хунуки барфрез низ дорад. Бо меҳнати ҳалол метавонем ҳама
камбудиҳоро паси сар карда, зиндагиамонро ба баҳори
гулрез табдил бисозем.
Хуршеда бо дуои падар муддати панҷ сол ҳама нозукиҳои касбашро омӯхта, Баъди хатми донишгоҳ ба деҳа
баргашт. Дар ин чанд сол Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам барҳам
хӯрда, хусусигардонии муассисаҳои давлатӣ оғоз ёфта
буд. Амаки Солеҳ вақтро аз даст надода, фермаи хоҷагиашонро шахсӣ карду сарварии онро бар дӯши Хуршеда
гузошт. Бародаронаш ба шаҳр кӯч баста буданд. Хуршеда
бо дастгириву маслиҳати падар аз пайи кор шуд. Донишу
таҷрибаи дар мактаби олӣ ҳосилкардааш боиси пешравии
кораш гардиданд.
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БАХТИ БОЗОМАДА
«Муҳаббат ҳамеша ғолиб аст».
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Рӯзе, ки Мурод аз маҳбас баромаду беҳурматии бародаронро дид, дунё барояш торик гашт. Дар киса маблағе
надошт, ки ба автобус ё мошине раҳгузар то ба хонаашон
биравад. Пиёда азми рафтани деҳа кард. Дар нисфи роҳ
«Нива» – и сафеде ӯро гузашту баъди даҳ – понздаҳ метр
якбора истод. Мурод ба ронанда нигоҳ карду нафас гӯиё
дар гулӯяш дармонд, сараш чарх зад. Вале чанд сония
баъд дар дили бечораи аз дунё мондааш насими фораме
ба вазидан даромаду ӯро аз нав ба ҳуш овард.
Ронанда дари мошинро кушода, берун баромаду бо табассуми малеҳе чанд қадам ҷониби ӯ гузошт. Тапиши дили Мурод беист зиёд мешуд. Ҳастиаш меларзид. Беихтиёр дасташро бо болои синааш гузошт: мабодо дил аз қафасаш берун нашуда бошад? Дар рӯ ба рӯяш Хуршеда –
он моҳи шаби чаҳордаҳ, ки зиёда аз 10 сол боз парастишаш мекарду дӯсташ медошт, олиҳаи зебоӣ ва сабаби
ҳастиаш дар ин дунёи саршор аз ноҷавонмардиҳо, бо
чеҳраи шукуфта ва лабҳои аз табассум шукуфта меистод.
– Хуршедаҷон, ин туӣ!? Ман хобам ё бедор? – гуфта
Мурод суол медоду ҷавобашро интизор нашуда, беихтиёр
аз худаш мепурсид. – Худоё, ман – ку девона нашудаам?
– Бале, ин манам, – бо чеҳраи чун гули лола шукуфон
ва ҳамон табассуми азалӣ ӯро истиқбол намуд Хуршеда. –
Дер боз ҳамин мулоқотро интизорӣ мекашидам, аммо намедонистам, ки дар чунин рӯзу чунин ҳол, дар ҳамин чорроҳа вомехӯрем.
Тамоми аъзои баданаш меларзид. Аз дидани ишқи аввал қалбаш месуруду метапид, мерақсиду аз шодӣ ба ҷилва даромада буд. Дар як лаҳза ҳаёти пур аз дардаш ва
муҳаббате, ки ба Мурод дошт, чун навори филм аз пеши
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назараш гузашт. Таҳқиреро, ки дар хонаи шавҳар дида
буд, шабҳои тӯлонии фироқ ва бедорхобиҳоеро, ки аз
ишқи Мурод гирифторашон шуда буд, пеши рӯ оварду
айёми духтариаш дар хотираш ба ҷилва даромад. Ба ёд
овард, ки чӣ тавр ҳамроҳи Мурод сайругашт мекарданд,
ба лаби чашма рафта, оби мусаффои онро нӯши ҷон менамуданд, дар сояи маҷнунбеди лаби ҳавзи боғи хоҷагиашон Мурод сабади пурмеваро ба замин мегузошту сарашро болои зонувони Хуршеда монда, чи суҳбатҳои
ширине мекарданд. Ба хотир меовард, ки борҳо Мурод бо
муҳаббат «Хуршедаҷонам!» гуфта ҷеғ мезаду ӯ «лаббай!»
– гӯён аз ҷой парида мехест ва аз худаш шарм карда, аз
нав дар ҷояш менишаст.
Хуршеда дар банди ҳамин хотараҳои ширин чи гуна ба
назди Мурод омаданашро нафаҳмид. Онҳо тапиши
ноҳамвори дили якдигарро гӯё эҳсос менамуданд. Дасту
пои Мурод беихтиёр ба ларзиш даромада буд.
– Худоё, шармандаам накун дар ин лаҳзае, ки як умр
интизораш будам! Бубахшой неруам, то дар пеши маҳбубаам бо худ бошам, аз по наафтам, – зери лаб хоҳиш мекард аз Офаридгор.
– Мана инро бигир! Охир ту ронанда ҳастӣ – ку, касбатро давом деҳ, – гуфта, Хуршеда калидро ба Мурод доду аз дари дигар ба мошин даромада нишаст.
Мурод чӣ кор карданашро намедонист. Пойҳояш пеш
намерафтанд. Садои баланди сигнали мошин, ки Хуршеда зер карда буд, ӯро ба худ овард. Дар пушти чанбараки мошин нишаст. Ҳарду хомӯш буданд. Баъди тахминан 10 – 15 дақиқа Мурод мошинро боздошту сар дар рӯи
чанбарак гузошта, чун абри навбаҳор ба ҳоли худ зор –
зор гирист. Барои ятим буданаш, барои бадбахт шуданаш,
барои беҳурматии фарзандони падар, барои муҳаббати
дастнорасаш мегирист.
Хуршеда сачоқи даруни мошинро гирифта, дар болои
майсаву себаргаҳои канори роҳ густурда нишаст. Ӯро бо
аламҳояш танҳо гузошт, то дилашро аз ғаму ғусса холӣ
бинмояд.
56
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мурод ҳам чанде баъд мошинро тарк гуфту ба соҳили
рӯди на чандон бузурги канори роҳ фуромад. Аз оби
зулоли хунук нӯшид ва дасту рӯй шуста, ба назди Хуршеда омад. Нишасту ба он симои азизе, ки солҳо аз пеши
назараш, бал аз қалбаш дур намешуд, нигарист. Костагие
дар ҳуснаш надид. Ҳамон дилбари хуршедрӯ, хушгӯю
дилҷӯй, мӯйҳои мушкноб ва зулфони пурпечутоб ва қомате ҳамсони сарв хиромон. Ҳар кадом саргузашти худро
дар 15 соли фироқ ба ҳамдигар нақл карданд…
Соате баъд ба деҳа омаданду ба хона надаромада, рост
ба ферма рафтанд. Амаки Солеҳ Муродро дида хеле хурсанд шуд: серғайрату ҳалолкор буданашро медонист.
«Чунин коргарон дар ферма заруранд,» – аз дил мегузаронд ӯ. Баъди суҳбати самимии тӯлонӣ ва ошно шудан бо
ҳолати кор дар ферма Мурод бо Хуршеда ва амаки Солеҳ
хайрухуш карда, ба хонааш рафтанӣ буд, ки:
– Муродҷон, о Шумо ба куҷо? Маро боз дар нимароҳ
гузошта, фирор карданӣ ҳастед? – гуфт бо хандаи маънидор Хуршеда.
Амаки Солеҳ гӯё суоли духтарашро нашунида бошад:
– Хайр, фарзандонам, Шумо ба хона равед, монда
шудагистед. Ҳоло кори ман бисёр, – гуфту ба тарафи
молхона, ба назди говҷӯшҳо равон шуд.
Мурод Хуршедаро то назди хонаашон бурду калиди
мошинро ба дасташ дода, даст рӯи сина ниҳода, бо
тавозуъ гуфт:
– Ташаккур, Хуршеда! Аз ин ба баъд кадом вақте ронанда даркор шуд, ман омодаи хидмат ҳастам.
Хуршеда аз ӯ чашм наканда, баъди каме таҳаммул посухаш гардонд:
– Мурод, пиёда нарав. Аз имрӯз ту ҳамчун ронанда ба
ман хидмат мекунӣ. Аз рӯзи ҳамин мошинро хариданам
орзу мекардам, дар паси рули мошин туро бубинам. Ба
хотири он ки нафаре дигар дар барам нашинад, агарчи
маъқулам набуд, касби ронандагиро омӯхтам.
– Хуршедаҷон, барои фикр кардану ба хулосае омадан
як рӯз муҳлатам деҳ. Имрӯз бароям кифоя аст ин қадар
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хушбахтӣ, боз аз шодӣ гурдакаф нашавам, – гуфт узромез
Мурод ва ба сӯи кулбаи падарӣ равон шуд.
Хонаро холӣ ва сарду хомӯш ёфт. Деворҳои похсагин
аз таъсири боду борон рехта буданд. Ҳота пур аз алафҳои
бегона, шохаҳои ангури болои хавозаи куҳнаи каҷшуда
чанд сол боз қайчиро надида буданд, анкабут дар дару
тирезаҳо тор танида. Дар як лаҳза шаби аввали дар
маҳбас гузаронида пеши рӯяш ҳувайдо шуд. Чунин хомӯширо бори нахуст дар ҳамон ҷо дида буд. Пас манзили
ӯ аз маҳбас чӣ тафовуте дорад? Сараш чарх зад. Дилаш
беҳузур шуд. Хост мисли гурги танҳо уллос бикашад.
– Муродҷон, ин туӣ? – гуфтани ҳамсояи девордармиёнаш – амаки Неъматулло ӯро аз банди гарони андешаҳо раҳонид.
Агарчи солҳо боз якдигарро надида буданд, бо оғӯши
кушода, бисёр самимона, бо ҳам мулоқот намуданд.
– Аз рӯзи азал ҳамин хел бемуҳаббат ҳастӣ, ҳамсоя.
Ҷавобат доданду хабарамон накардӣ, агар дарак меёфтам,
келинҳоро мефармудам, хонаву даратро рӯфта тоза мекарданд.
– Мардак, бо Муродҷон ба хонаамон гузаред. Хӯрок
тайёр, шумо суҳбат карда мешинеду духтарон хонаву
ҳавлии ҳамсояро ба тартиб меоранд, – ҳамсари амаки
Неъматулло – холаи Гулдаста аз пушти девор овоз баланд
карду дар болои суфа курпача партофта, дастархон кушод.
Баъди ним соат, омадани Муродро дарак ёфта, ҳамсояҳо – яке дар даст тарбуз, дигарӣ як лаълӣ мева, севумӣ
хурмаи ҷурғот ва чанд нонро дар дастархон печонда дар
ҳавлии акаи Неъматулло гирд омаданд. Болои суфа барои
онҳо тангӣ мекард. Охир, Муродро ҳама аҳли деҳа эҳтиром мекарданд. Касе маҳбас ва солҳои дар он ҷо гузаронидаи Муродро ба ёд намеовард.
Рӯзи дигар, субҳ нодамида, Мурод ба ферма рафт.
Амаки Солеҳ чун одати дерин он ҷо буд: шири дӯшидаро
бояд ба идораи ширқабулкунии ноҳия мебурд. Муродро
бо чеҳраи кушод истиқбол намуда пешниҳод кард:
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– Писарам, омадӣ? Хуб кардӣ, биё, ҳамроҳ ба маркази
ноҳия рафта, ширро ба сехи панирбарорӣ месупорем.
Суҳбат мекунем, рӯзҳои гузаштаро ба ёд меорем. Чӣ
гуфтӣ?
– Хуб шудаст, амакҷон, – гуфт Мурод зарфҳои охирини ширро ба мошин бор карда, дар паҳлуи амаки Солеҳ
нишаст.
Ҳар ду дар роҳ, то ноҳия ва дар бозгашт, бо ҳам ба истилоҳе хуб «дарди дил» намуданд. Амаки Солеҳ, вақте ки
аз дарвозаи ферма ба дарун даромаданд, аз мошин фуромаду дарро напӯшида, насиҳатомез ба Мурод гуфт:
– Зиндагӣ роҳи ҳамвору мумфарш нест, додарам, шебу
фарозҳои зиёд дорад. Мебинам, ки ин солҳо ҳам бароят
беасар нагузаштаанд. Одаму оламро шинохтаиву сабақи
хубе ҳам бардоштаӣ. Росташро бигӯ: оянда чӣ мақсад
дорӣ? Дар ҳамин ҷо мемонӣ ё ба шаҳр, ба назди додаронат, меравӣ?
Мурод баъди чанде сукут сар бардошту посух гардонид:
– Ба ягон ҷо рафтанӣ нестам, амакҷон. Ҳамон кулбаи
вайронаамонро аз нав обод мекунам, то арвоҳи падару
модарамро шод бигардонам. Дар масъалаи кор…
Амакҷон, агар шумо розӣ шавед, ҳамроҳатон дар ферма
кор кунам, агар…
– Муродҷон! – хитоб кард амаки Солеҳ. – Аз ҳамин
рӯз ту коргари ферма ҳастӣ, мефаҳмӣ, аз ҳамон субҳи содиқи ба ферма даромаданат коргари ферма будӣ. Бирав,
аз пайи корат бишав!
Хуршеда бо лабҳои аз табассум шукуфта онҳоро пешвоз гирифт. Падар ба чеҳраи болидаи духтараш нигариста, гӯё кадом як сирри ниҳонеро барои худ кашф карда
бошад, ба ӯ гуфт:
– Духтарам, меҳмонро ба кору бори ферма шинос бикун.
– Кӣ меҳмон, ҳамин Мурод меҳмон – мӣ? Фермаро аз
ман хубтар медонад, ӯ мизбон аст, падар!
Аз байн чанд моҳ гузашт. Рӯзе, баъди анҷоми корҳо,
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Хуршеда ба назди Мурод омада, рози дер боз дар дил
нуҳуфтаашро кушод:
– Мурод, як бор муҳаббатамонро хор кардем, бас будагист. Мехостам ин суханҳоро ту ба ман бигӯӣ, афсӯс,
ки боз ҳам хомӯшиву чизе намегӯӣ…
Мурод аз ин гуфтаҳо лаҳзае худро гум кард, чи гуфтанашро намедонист, вале шарорае дар қалбаш шуъла заду
эҳсоси ҷуръатро дар вуҷудаш бедор сохт. Ба чашми
маҳбуби дилаш нигоҳ карда гуфт:
– Хуршеда, ту аз муҳаббати ман огаҳӣ, бо тамоми
ҳастӣ дӯстат медорам, тайёрам бароят ҷонамро нисор кунам, аммо… Аммо худро лоиқи ту намедонам. Охир ту
роҳбари корхона, соҳиби маълумоти олӣ ҳастӣ. Ман чӣ?
Ҳамон подабону ҳамон ронанда, боз доғи судӣ ҳам дорам. Хуршеда…
Гуфтаниҳои зиёд дошт дар қалбаш Мурод, вале ба наздашон омадани амаки Солеҳ ӯро водор намуд, ки суханашро қатъ намояд. Беҷуръатии марди дӯстдоштаашро
дида, Хуршеда шарму ҳаёи азалиро як сӯ гузошту ба мӯйсафед гуфт:
– Падарҷон, то имрӯз аз хатти кашидаатон набаромадам, ҳарфи баланде ҳам аз шумо нашунидам. Маро
бифаҳмед: ману Мурод солҳо боз ҳамдигарро дӯст медорем, акнун бахти худро бо ӯ ёфтам, вале бе ризоят ва фотеҳаи неки шумо худро хушбахт дида наметавонем.
Агар… – дигар чӣ гуфтанашро надониста, хомӯшӣ ихтиёр кард.
Падар аз интихоби духтараш қонеъ буд, аммо Мурод
дар банди ҳайрат афтода, фақат:
– Хуршедаҷон, доғи судии ман. Охир ман доғи судӣ
дорам… – мегуфт аз амаки Солеҳ чашм наканда.
– Писарам, – беҷуръатии ӯро бартараф карданӣ шуд
амаки Солеҳ, – ҳама бегуноҳиатро медонанд. Медонанд,
ки гуноҳи дигаронро ба гардан гирифта будӣ. Маълумоти
олӣ надорӣ? Ҳеҷ гап не! Ҳуҷҷатҳоятро ба шуъбаи ғоибонаи донишкадаи олӣ месупориву аз истеҳсолот ҷудо
нашуда таҳсил мекунӣ ва соҳиби маълумоти олӣ мешавӣ.
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Муҳимтар аз ҳамааш – шумо якдигарро дӯст медоред, –
ва даст ба фотеҳа бардошт: – Худованд дари бахту саодатро ба рӯятон бикшояду файзу баракатро дар саратон
бирезонад, соҳиби хонаи обод ва фарзандони нек бигардонад шуморо, омин!
Моҳе баъд дар ҳавлии амаки Солеҳ тӯй шуд: Хуршедаву Мурод бо ҳам ақди никоҳ бастанд. Мурод чунин хушбахтиро дар гӯшаи хаёлаш ҳам тассовур намекард. Ба
мақсади деринаш расид: Хуршедаи нозанин ҳамсар, ҳамфикру ҳаммаслакаш гардид.
Соле баъд дар ҷои кулбаи гилини падарии Мурод хонаи зебое қомат афрохт…
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ОМАДИ КОРИ БАРОДАР
«Худфиребӣ бадтарин лаҳзаи умр аст, чунки фиребгар ҳамеша дар рӯ ба рӯи фиребхӯрда меистад.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Носирҷонро баъди хатми донишкада ба Вазорати кишоварзӣ ба кор фиристоданд. Ҳам кор мекард ва ҳам рисолаи илмӣ менавишт. Соле баъд роҳбарияти вазорат ӯро
барои такмили дониш ба шаҳри Маскав фиристоданд.
Ҳангоми таҳсил бо ҳамсабақи украиниаш – Валентина, ки
аз Харков омада буд, шинос шуд. Ҳамдигарро дӯст доштанд. Дар як соли таҳсили якҷоя Носирҷон забонҳои
русӣ ва англисиро хеле хуб омӯхт ва бо ҳарду забонҳо
озодона ҳарф мезад.
– Валяҷон, бо тамоми ҳастӣ дӯстат медорам, – изҳори
муҳаббат намуд боре Носирҷон.
– Носирҷон, магар падару модарат ба ишқи мо монеъ
намешаванд? – пурсид аз ӯ Валентина. – Охир, миллату
мазҳабамон гуногун, расму русумамон ноошно, бадтар аз
ҳама, ман забони шуморо намедонам…
– Азизакам, муҳиммаш якдигарро дӯст медорему
мақсаду маромамон як аст. Мегӯянд, ки аз никоҳи миллатҳои гуногун фарзандони зебову оқил ба дунё меоянд.
Дар бораи розигии волидайн бошад, ташвиш накаш, падару модари ман бародарам аст. Ӯ ҳеҷ гоҳ ба ишқи мо
монеъ намешавад.
– Туро бо аҳли оилаамон бояд шинос кунам, – гуфт
Валентина.
Ҳарду ба Харков рафта, як моҳ меҳмони падару модари Валентина шуданд, Носирҷонро сарзамини зебои
Украина мафтун кард. Волидайни Валентина табиб буданд. Носирҷон ба онҳо маъқул шуд. Мардуми Украина
мисли тоҷикон либосҳои рангоранг ва расму оини ба худ
хос доштанд, ҳамсони тоҷикои чеҳракушоду меҳмон62
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навоз буданд. Обу ҳавояш ҳам мисли Тоҷикистон буд дар
ҳамон рӯзҳо. Баъди сафари Украина Носирҷон ба бародараш телефон карда, рози дар дил нуҳуфтаашро кушод:
– Акаҷон, Валентина ном духтари украиниро дӯст медорам. Бо ҳам издивоҷ карданӣ ҳастем. Маро дар донишгоҳ ба кор таклиф кардаанд. Худам ҳам мехоҳам дар
Маскав кору зиндагӣ кунам, албатта, бо фотеҳаи нек ва
розигии шумо. Баъди ду рӯз занг занед, албатта, телефон
кунед, акаҷон.
Мурод дар ин боб маслиҳати Хуршедаро пурсид:
– Агар ҳамдигарро дӯст доранд, фотеҳаи некашон
диҳед, – гуфт Хуршеда. – Бигузор хушбахт бошанд.
Мурод беистиҳола, ҳамон рӯз, ба Носирҷон телефон
кард:
– Носирҷон, додаракам! Аз интихобат розӣ ҳастам, ба
шумо падарвор дуо медиҳам: Илоҳо, хушбахт бошед!
Фақат бародарон ва зодгоҳатро аз хотир набарор. Фаромӯш накун, ки Ватан барои ҳар як инсон ҳамчун беҳтарин туҳфаи Илоҳӣ азизу муқаддас мебошад.
– Акаҷон, қавл медиҳам, ки ҳеҷ гоҳ бародарон ва
Тоҷикистони азизамро фаромӯш намекунам.
Ба Валентина ва Носирҷон барои зист дар хобгоҳи донишкада як ҳуҷраро ҷудо карданд. Дар чашми ҳарду, ки
фидоии илм буданд, ин ҳуҷраи танг чун қаср муҳташам
менамуд…
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ДӮСТОН ШОДУ ҲАСУДОН ҒАМГИН
«Хирад маликаи осмону замин аст.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Зиндагии осудаи Мурод ва Хуршеда дер давом накард.
Аз рӯзгори хуши онҳо дӯстон шод буданду ҳасудон ғамгин. Собиқ раиси хоҷагӣ Самандар Ализода ва чанде аз
атрофиёнаш баъди хусусигардонии амволи хоҷагӣ аз зин
фуромада бошанд ҳам, пояшонро аз узангу гирифтан
намехостанд. Пешрафти кор дар фермаи шахсии Хуршеда
оромашон намегузошт, паси ҳам ба ҳукумати ноҳия номаҳои беимзо фиристода, кормадони онро сиёҳ мекарданд. Менавиштанд, ки сарварони ферма ҳисобу китоби
ниҳонӣ доранду даромади аслии корхонаашонро ба идораи андоз пешниҳод намекунанд, ҳатто менавиштанд, ки
дар ферма аз қувваи ноболиғон истифода мебаранд. Моҳе
чанд бор нозирон ба ферма омада, соатҳои зиёд кормандонро бо суолҳои бамавриду бемаврид ташвиш медоданд,
вале камбуде намеёфтанд.
Бадхоҳон ба ин ҳам қонеъ нашуданд. Бо ҳар роҳ мехостанд барои пешрафти кори Хуршеда монеае эҷод бисозанд. Ҳамон сол баҳор барои чорводорон бисёр мусоид
омад. Алаф дар куҳу пушта фаровон буд. Хуршеда тобистони дароз кормандони фермаро ба алафдаравӣ сафарбар кард, то ки барои зимистонгузаронии чорво ғизои
заруриро захира намоянд. Ҳамон шаб аз чи бошад, ки
Мурод хавосси парешоне дошт, хобҳои ҳархела медиду
бо тарс бедор мешуд. Бистараш аз арақ тар буд. «Тавба,
дар зимистон ҳам одам арақ мекардааст – да?» – гуфта,
ҷомаашро ба сари китф партофта берун баромад.
Моҳтобшаб буд. Хонаашон, ки дар баландӣ ҷойгир буд,
деҳа чун дар кафи даст ба чашм мерасид. Аз ҷониби ферма, ки тахминан ним фарсах дуртар аз деҳа ҷойгир буд,
шуълаҳои оташ фиғона мезаданду дуди сиёҳ ба фалак
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мепечид. Саросема ба хона даромада, ҳамсарашро бедор
карду либоси гарм пӯшида, мошинашро дар гиронд.
Мардуми деҳ бо оташ дастбагиребон шуда натавонистанд. Яке сатил дар даст медавиду дигарӣ бо бел барфро
ба коми оташ ҳаво медод, аммо бефоида… Субҳ ҳам дамид. Оташро хомӯш карданд. Ҳар кадом ба ҳодиса ба таври худ баҳо медоданд. Яке мегуфт:
– Ин кори ҳасудон аст, иншоаллоҳ, рӯзе ҷазояшонро
хоҳанд дид…
Дигаре даст ба гиребон бурда, аз худ мепурсид:
– Тавба, ба ин мардум чӣ бало асар карда бошад? На
серро дида метавонанду на гушнаро нон дода…
Севумӣ ба назди Хуршеда омада дилбардориаш мекард:
– Духтарам, зиқ нашав. Мо ҳама аз як авлодем – ку,
дастгират мешавем. Ҳа, кумакат мерасонем. Иншоаллоҳ,
чорвоятро аз зимистон беталаф мебарорем…
Дар чашмони Хуршеда ашк ҳалқа мезад: ашки шодӣ аз
дилсӯзӣ ва дар соати мушкил мутаккои ӯ гардидани ҳамдеҳаҳояш.
Аз зимистон беталаф баровардани чорво ба Мурод ва
Хуршеда гарон афтод. Бо мушкилӣ ва хароҷоти зиёд ҳам
бошад, аз фермаҳои ҳамсоя ва соҳибкорони хайрхоҳ, ки
захираи бедаашон зиёд буд, ғизои чорворо дарёфт намуданд. «Касеро бахт баргардад, шикаст андар шикаст ояд»
гуфтани бузургон дуруст будааст. Хуршедаву Муродро
дар пеш мушкили боз ҳам сангинтаре интизор буд: корхонаи ширқабулкунии ноҳия қабули маҳсулоти фермаи
онҳоро манъ кард. Хуршеда чун дид, ки ҳама кӯшишу
заҳматҳояш бефоидаанд, рӯзе ба шавҳараш азми дар дил
доштаашро кушод:
– Муродҷон, ман ба пойтахт меравам. Солҳои таҳсил
дар Донишгоҳи кишоварзӣ, ҳангоми таҷрибаомӯзӣ, медидам, ки дар назди фермаҳо коргоҳҳои хурди панирбарорӣ
амал мекунанд. Мо бояд худамон барои рафъи монеаҳо
тадбир биандешем, набошад аз ин мушкилӣ ба осонӣ баромада наметавонем. Ният дорам, ки чунин коргоҳи
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хурдро дар назди фермаамон бикушоем. Агар ба мақсадамон бирасем, боз чанд ҷои кор барои мардуми деҳа
муҳайё мешавад.
– Ҳамроҳ меравем, – гуфт Мурод қотеона.
– Не, Муродҷон, – ӯро аз раъяш гардонд Хуршеда ва
маслиҳатомез идома дод. – Ту бояд дар ин ҷо бошӣ. Медонӣ, ки «дӯстон» – и дар камин нишастаамон
найрангҳои тозаеро бофта, ба сарамон бор карданианд.
Дар ин ҷо будани ту ба ман имкон медиҳад, ки корҳоямро
зудтар сомон дода, ба хона баргардам.
Мурод пешниҳоди ҳамсарашро маъқул донист.
Хуршеда дар шаҳр ба ҳамсабақаш, ки директори Корхонаи маҳсулоти ширӣ буд, мақсади ташрифашро баён
кард. Директор бо таҳаммул ба нақшаи ҳамсабақаш ошно
шуда, дар навбати худ пешниҳод намуд:
– Хуршеда, кори наҷиберо пеш гирифтаӣ. Аҳсант!
Агар зид набошӣ, дар фермаи шумо коргоҳи хурди истеҳсоли паниру ҳасибро таъсис медиҳем. Чанд нафар бо
ҷои кор таъмин мешавад. Фақат мутахассис намерасад.
Агар имкон дошта бошиву маблағат бирасад, ба чанде аз
ҷавонони деҳа ин касбро меомӯзонем.
Хуршеда бо табъи болида ба деҳа баргашт. Сифату самараи корашон ҳам аз пешина беҳтар шуд. Аз миёни духтарони деҳа чанд нафарро барои омӯхтани нозукиҳои
касб ба пойтахт фиристоданду онҳо баъди чанд моҳ ба
деҳа баргаштанд, албатта, баъди омӯхтани касб ва
андӯхтани таҷриба. Сарварии коргоҳро ба уҳдаи Санифа
– духтари подабони ферма амаки Ғолиб, ки ғоибона дар
Донишгоҳи кишоварзӣ таҳсил мекард, гузоштанд. Акнун
мардуми деҳа ба ин коргоҳ шир месупориданду дар баҳои
он пули нақд ё паниру ҳасиб мегирифтанд.

66
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ХУРШЕДА – НАМОЯНДАИ МАРДУМ
«Аз ҳама ороишоти асосӣ виҷдони пок аст.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Рӯзе, баъди кор, ҳама фаъолонро ба маҷлисгоҳи Шӯрои
ҷамоат даъват карданд. Хуршеда ҳам бо чанде аз говдӯшҳои пешқадам дар маҷлис иштирок дошт. Намояндаи ҳукумати ноҳия мақсади ҷамъомадро ба ҳозирон арз намуд:
– Мо бояд аз деҳаи шумо як нафарро ба вакилии
маҷлиси вакилони халқи ноҳия пешбарӣ намоем ва рӯзи
интихобот аҳли деҳа ба ҷонибдории ӯ овоз диҳанд. Ҳукумати ноҳия номзадии Самадов Қурбонро, ки сарварии
яке аз идораҳои бонуфузи ноҳияро ба уҳда доранд, ба
муҳокимаи шумо мегузорад. Шумо бояд ин таклифро
дастгирӣ намуда, рӯзи интихобот ба ҷонибдории ӯ якдилона овоз диҳед. Хоҳиш мекунам, Қурбон Самадович, аз
ҷо хезед, то ки мардум шуморо бишносанд.
Қурбон Самадов бовиқор аз ҷо хеста, ба толор дида
дӯхту дар ҷояш нишаст.
– Касе ҷонибдори ин таклиф аст, хоҳиш мекунам, даст
бардорад, – гуфт намояндаи ҳукумати нохия.
– Муҳтарам раиси маҷлис, мумкин аст ду сухан гӯям?
– аз ҷой хеста, иҷозаи ҳарф задан пурсид собиқадори
меҳнат, собиқ сарвари бригадаи пахтакорӣ амаки Сафар.
– Марҳамат, – иҷозат дод раискунанда ва тангии
вақтро баҳона карда илова намуд: – Тезтар фикратонро
баён кунед, ҳама монда шудаанд.
– Пешниҳоди ман ҳамин: агар вакил интихоб карданӣ
бошед, хуб мешуд, ки номзадии нафареро аз ҳамин деҳа
пешниҳод кунем, чунки камбуду норасоии ҳаёти моро беш
аз дигарон сокини деҳа медонад ва дар маҷлиси ноҳиявӣ
барои рафъи онҳо масъала мегузорад. Ман номзадии духтари деҳаи худамон Хуршедаро пешниҳод менамоям. Ӯ ба
маҷлиси ноҳиявии вакилони халқ вакили арзанда аст, чунки
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Хуршеда дар муддати кӯтоҳ барои аҳли деҳа ҷойҳои нави
кор ташкил намуд. Чанд нафарро барои касбомӯзӣ ба пойтахт фиристод. Мардуми деҳа то дирӯз бо азоби алим
маҳсулоташонро ба маркази ноҳия бурда, бо маблағи ночиз
мефурӯхтанд. Имрӯз бемалол маҳсулотамонро дар ҳамин
ҷо месупорему маблағи хуб хуб ҳам ба даст меорем. Хоҳиш
мекунам, таклифи ман ба овоз монда шавад. Шумо чӣ
мегӯед? – пурсид амаки Сафар аз аҳли толор.
Толор ба ҷунбиш даромад. Аз ҳар гӯшаи он овозҳо баланд шуданд: «Рост мегӯяд акаи Сафар!» «Мо тарафдор!»
«Мо номзади худро дорем, ба дигарон ниёзманд нестем!»
«Номзадии Хуршедаро ба овоз монед!» «Чаро таклифи
моро ба эътибор намегиред?» …
Раиси маҷлис дид, ки имкони дигар надорад, ҳозиринро ба хомӯшӣ даъват намуда гуфт:
– Ҳозирини муҳтарам! Таклифҳо гуногун шуданд, барои ҳамин номзадии ҳардуро барои овоздиҳӣ пешниҳод
менамоям. Кӣ ҷонибдор!?
То рӯзи интихобот номзад Қурбон Самадов чанд маротиба ба мардуми деҳа дар бошишгоҳҳои саҳроӣ, ферма ва
мактаб вохӯрда ваъда кард, ки агар маро ҷонибдорӣ
намоед, ҳама камбудиҳоятонро бартараф мекунам. Дар
деҳа мактаб ва беморхонаи нав месозам, дар фасли зимистон хатти мустақими барқ гузаронда, хонаву кӯчаҳоятонро чароғон мекунам ва ғайраву ғайраҳо… Калӯши зиёдеро ройгон ба занҳо тақсим карданд.
Хуршеда дар ҳамон маҷлис ба аҳли толор барои бовариашон изҳори миннатдорӣ намуда гуфта буд:
– Бародарон ва хоҳарони азиз! Ман бароятон аз осмон
овардани ситораро ваъда намедиҳам, калӯш ҳам тақсим
намекунам. Замоне, ки бо чормағзи пуч кисаи мардумро
пур намуда фиребашон медоданд, кайҳо пушти сар шудааст. Агар шумо номзадии маро ба маҷлиси ноҳиявии вакилони халқ пешбарӣ намуда, ба ҷонибдориам овоз
диҳед, ҳама қувваю ғайрат, донишу малака ва таҷрибаамро фақат барои ободонии деҳаи азизам ва беҳбуду
некӯаҳволии мардуми он сарф мекунам.
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Аҳли толор суханони Хуршедаро бо қарсакҳои пурмавҷу тӯлонӣ истиқбол карданд.
Рӯзи интихобот ҳам фаро расид. Хурду бузурги деҳа бо
либосҳои идона ба қитъаҳои интихоботӣ омаданд. Бегоҳӣ, баъди анҷоми овоздиҳӣ, қуттиҳоро кушоданд: ба
ҷонибдории номзад Қурбон Самадов 10 дар сад ва ба
Хуршедаи Солеҳ 90 дар сади интихобкунандагон овоз
дода буданд.
Мурод бениҳоят хурсанд буд: охир мардуми деҳа ба
Хуршедаи ӯ бовар карданд. Ӯ вакили маҷлиси ноҳиявии
намояндаҳои мардумӣ интихоб шуд. «Аҷоиб, хобам рост
баромад,» – аз дил гузаронд Мурод. Ҳамон шаб хоб дида
буд, ки дар боғи калоне ҳамроҳи Хуршеда сабад дар
даст мева мечиданд.
Чанде нагузашта Хуршедаро раиси ҷамоат интихоб карданд. Ӯ ба амали ҳасудону нотавонбинон аҳаммият намедод, шабу рӯз кор мекард. Масъулияташ даҳчанд афзуда
буд. Ягон чорабинӣ дар деҳа – тӯй, худоӣ, ҷаноза ё маъракае бе маслиҳати Хуршеда баргузор намешуд. Ин ҳама ба
қалби ҳасудон чун нештар кора мекарданд. Ба болои ин ҳаёти хушу гуворои оилавии Муроду Хуршеда руҳашонро
мешикаст. Онҳо нақшаҳо мекашиданд, ки бок адом роҳ
обрӯи Хуршедаро дар назди шавҳар ва ҳамдеҳагон резонанд. Яке пешниҳод мекард:
– Дар миёни мардум овоза мекунем, ки раисамон сабукпо аст.
– Не, намешавад. Ба ин овоза касе бовар намекунад,
чунки ба покдоманиаш шубҳа надоранд, – рад мекард дигаре.
– Мегӯем, ки аз вазифааш суиистеъмол мекунад.
– Охир, бе далел ба чунин туҳмат бовар мекунад? Ӯ
масъулиятшинос аст.
– Аз ҳисоби оилааш метавонем ӯро шарманда кунем,
дар ин ҳол худаш вазифаро партофта мегурезад…
Дар охир ба хулосае омаданд, ки ба воситаи Аския –
ягона дугонаи давраи ҷавонӣ, ҳамсинфу ҳамсояи девордармиёни Хуршеда нақшаашонро амалӣ месозанд…
69
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

АСКИЯ
«Ҳасуд душмани худ аст, аз бахилӣ хуни худро
мехӯрад.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Аския дар хонадони серфарзанд ба дунё омада буд.
Падараш – муаллими синфҳои ибтидоӣ Олим Шукуров
даҳ фарзанд – панҷ писару панҷ духтар дошт ва бори
зиндагии хонадонашро базӯр пеш мебурд. Аския фарзанди шашуми хонадон буд. Вақтҳое ҳам мешуд, ки нони
серӣ намеёфтанд, дар ёфтану пӯшидани сару либоси муносиб ҳам дар нисбати ҳамсинфонаш танқисӣ мекашид.
Ҳамеша гилаомез аз модараш мепурсид: «Барои чӣ ман
бояд пироҳани куҳнаи апаҳоямро пӯшам?» «Чаро ғизои
дӯстдоштаамро хӯрда наметавонам?» «Барои чӣ моро таваллуд кардед, вақте ки бо сару либос ва ғизои дуруст
таъминамон карда наметавонед?» ва бисёр чизҳои дигарро фаҳмидан мехост, баъзан ҷанҷол ҳам мекард…
Модар дар посух гардондан ба суолҳои духтараш оҷиз
мемонд. Баъзан аз худ мепурсид: «Чаро Аския ин қадар
худхоҳ аст? Бо кадом фазилати хонаводагӣ манфиати
худро аз дигарон афзал медонад? Бо маоши ночизи муаллимии падари 12 нонхӯр?» Муаллим Шукурзода пайваста
дар дили фарзандонаш эҳсоси одаму одамгарӣ, накӯкориву накӯхоҳӣ, муҳаббат ба якдигар, ватандӯстию соҳибмаърифат буданро бедор кардан мехост. Ҳамеша таъкидашон мекард:
– Фарзандони азизам! Пеш аз ҳама хонед, илму дониш
омӯзед, соҳибкасб шавед, дар ҷамъият мартабаи худро
дошта бошед.
Насиҳати падарро ҳама қабул доштанд, ба ҷуз Аския.
Ӯ баъди шунидани панди падар ҳатман посухе мегардонд, ки норозигиаш аз зиндагӣ аён буд:
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– Падарҷон, шумо хонда кӣ шудед, ки мо хонем? Магар муаллимӣ касб аст? Ана, Хуршедаро бинед: гули либосро мепӯшаду мағзи ғизоро мехӯрад. Ман аз вай чӣ
камӣ дорам? Ҳеҷ! Фақат падари ман муаллим асту падари
ӯ байтор. Кош тарбиятгари инсон нею тарбиятгари ҳайвонҳо мешудед…
Каломи аз андеша тиҳии фарзанд қалби поку ҳассоси
муаллимро ба риққат меоварду ӯро водор менамуд, ки аз
худ бипурсад: «Дар тарбияи ин духтар ман чӣ хато содир
карда бошам? Охир, дар сари дигар фарзандонам чунин
андешаҳои бад нест. Дар рагу пайванди Аския кина ва
бухлу ҳасад ҷо гирифтааст. Беҳуда нагуфтаанд бузургон:
«Дар боғ ба ҷуз гул хор ҳам мерӯяд.» Наход Аския хорест
дар бӯстони бо сад орзуи нек парваридаи ман? Барои тарбияи фарзандонам ҳама неруи руҳонӣ, таҷрибаи андӯхтаву саводамро сарф кардам. «Насиҳатнома» – и Унсурулмаолии Кайковусро гаштаю баргашта мутолиа намудам,
«Достони педагогӣ» – и Макаренкоро борҳо саҳифа гардондам, аммо он нӯшдоруеро, ки барои табобати духтарам Аския лозим аст, наёфтам. Чаро?»
Рӯзҳо мегузаштанду фарзандон ҳам камол меёфтанд,
аммо хислату хӯи Аския тағйир намеёфт, бадтар мешуду
беҳтар не. Хуршеда, ки дар хонадони падар яккадухтар
буд, волидайн ва бародарон ба ӯ таваҷҷуҳи хосса зоҳир
мекарданд. Ҳар чи мехост, бечуну чаро иҷро мешуд. Дили софу беғаше дошт. Агар падару модар ва бародарон
чизеро барояш туҳфа мекарданд, «Инаш ҳаққи дугонаам»
гуфта, Аскияро бенасиб намемонд. Пешдомани мактабӣ
дӯхтанӣ мешуд, албатта, дуто медӯхт: яктоаш аз Аския.
Лентаҳои капронии сафед харидан мехост, албатта, ду
ҷуфт мехарид: яктоаш барои Аския. Ҳангоми хӯрок хӯрдан низ «Модарҷон, дугонаам Аскияро ҷеғ зада, ҳамроҳ
тановул кунем, чӣ мешавад?" мегуфту бо ризояти мадар
ӯро ба сари дастархон даъват мекард. Ҳамроҳ дарс тайёр
мекарданд, хӯрок мехӯрданд, ҳамроҳ ба мактаб мерафтанд. Ҳамеша либосҳои нимдошташро «хоҳаронат
мепӯшанд» гуфта, ба Аския медод. Ба дугонааш меҳру
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садоқати беандоза дошт, аммо Аския ба Хуршеда ҳасад
мебурду дар нисбаташ бухлу кинаро раво медид. Ҳар
гоҳи аз хонаи онҳо омадан, албатта, ба сари модараш дод
мезаду ҷанҷол мебардошт:
– Ӯро чашми дидан надорам! Чаро ба Хуршеда ҳама
чизро Худованд додаасту ба ман садяки онро не?
– Духтарам, кӯрнамак мабош. Охир Хуршеда ба ту ин
қадар меҳрубону дилсӯз аст, пайваста ғамхориат мекунад.
Намак хӯрда, дар намакдон туф накун, – насиҳаташ мекард модар, ки аз амалу гуфтори духтараш ҳамеша дар
хавотир буду бори хиҷолат мекашид.
Ҳар ду мактаби миёнаро хатм намуданду бо иродаи
падару модар хонадор шуданд. Дар деҳот баобрӯ ба
шавҳар баровардани духтари хона муҳимтарин вазифаи
волидайн маҳсуб меёбад. Ҳаёти оилавии дугонаҳо низ як
навъ сурат гирифт: ҳар ду ҳам – яке духтарча дар даст,
дигарӣ бо ду писар аз шавҳар ҷудо шуда, ба хонаи падар
баргаштанд. Аския шукрона мекарду мегуфт: «Чи хуб
аст, ки Хуршеда ҳам мисли ман бева шуд. Хайрият – е.»
Модар борҳо ӯро насиҳат мекарду мегуфт:
– Наход, духтарам, ҳамин гапро дар нисбати беҳтарин
дугонаат раво бубинӣ? Ҳеҷ андешаи бад аз сарат дур
нашуд, ки нашуд – да. Дар муносибат кӯшиш кун, ки ҳеҷ
гоҳ дӯстро душман нагардонӣ, баръакс, бикӯш, то душманро дӯст бигардонӣ. Фаромӯш накун, Хуршеда беҳтарин дугонаат ҳаст.
Соле нагузашта Аския бори дувум хонадор шуд. Ба
марде, ки шаш фарзанд дошт, ҳамчун зани дувум ба
шавҳар баромад. Мард қабл аз маъракаи никоҳ ба ӯ
ошкоро гуфт:
– Ба шарте туро ба занӣ мегирам, ки фарзандонатро бо
худ намегирӣ, онҳо дар хонаи падару модарат мемонанд.
Аския талаби шавҳарашро ба ҷо овард ва мард дар
маркази ноҳия хонаеро иҷора гирифта, ӯро ба он ҷо бурд.
Баъди се моҳи зиндагӣ дузанагии ҳамсарашро шунида,
зани аввали мард суроғаи Аскияро ёфта, ӯро дар хонааш
хуб латукӯб кард ва қабл аз рафтан таҳдидаш намуд:
72
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Агар аз шавхарам ҷудо нашавӣ, фарзандонатро зинда намеёбӣ. Ба бародаронам супориш медиҳам, ки дар
кӯча то мурданашон мекӯбанд ҳаромиҳоятро! Агар ҳамин
корро накунам, аз пушти падарам нахеста бошам!
Бечора Аския, ки таҳдиди палонҷ ақлашро тира карда
буд, зору ҳайрон монда буд. Чун дид, ки касе ба додаш
намерасад, ба ҷои кори шавҳараш рафт. Мард ӯро шунидан нахост, баръакс, барои «густохӣ» – аш:
– Маро дар назди ҳамкоронам шарманда кардӣ, зани
беақл! – гуфту дар ҳамон ҷо се талоқаш дод.
Аския бо сари хаму чашми пурнам ва дили саршор аз
ғам ба ҳавлии падарӣ, ба назди фарзандон ва келинҳои
серҷоғи модар, баргашт.
Хуршеда дубора шавҳар карданро ба гӯшаи хаёл ҳам
намеовард. Орзуи дар мактаби олӣ таҳсил кардану соҳибкасб шудан ки дошт, борҳо ба Аския мегуфт:
– Биё, дугонаҷон, хонданро давом медиҳему касбу кореро омӯхта, пеши касе муҳтоҷ намегардем.
– Не, дугона. Мехоҳам зани ягон бизнессмени серсӯм
бошаму умрамро серу пур ва бо шодию нишот гузаронам,
– мегуфт Аския.
Заҳмат кашида хондан, кор кардан, умуман, бардоштани бори зиндагиро қабул надошт ин зан. Хуршеда солҳои
таҳсил дар донишгоҳ, рӯзҳое, ки ба таътил ё хабаргирии
падару модараш меомад, албатта, ҳоли дугонаашро аз
пайвандон мепурсид.
Аския аз шавҳари сеюмаш писарчае таваллуд кард,
аммо тифлашро аз таваллудхона ҳамсар нею боз ҳамон
бечора модари муштипараш ба ҳавлии падар овард.
Зиндагӣ барояш бисёр сангин буд. Келинҳо «боз гашта
омадӣ» гуфта, мазоҳу масхарааш мекарданд. Хуршеда
ҳини таътили тобистона ҳоли зори дугонаашро дида, маслиҳатомез ба ӯ гуфт:
– Дугонаҷон, дигар тобу тавони туро дар ин ҳол дидан
надорам. Ҳуҷҷатҳоятро тахт кун, худам бурда месупорам
ва ҳангоми имтиҳонҳо низ кумакат мерасонам. Ҳам кор
мекунӣ ва ҳам ғоибона мехонӣ.
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– Охир, аз даврони мактабхониамон чанд сол гузаштаасту ман китобро ягон бор ба даст нагирифтаам. Аз уҳдаи
хондан мебаромада бошам? – мегуфт Аския бо изтироб.
– Бале, мебароӣ, набаромадӣ, ёрӣ мерасонем, – мегуфт
қотеона Хуршеда.
Ҳамин тавр ҳам шуд: Аския ҳуҷҷатҳояшро ба шуъбаи
ғоибонаи Донишкадаи омӯзгорӣ супорид. Муаллим Шукурзода, ки аз раъйи пешгирифтаи духтараш бениҳоят
хурсанд буд, ба ӯ мегуфт:
– Духтарам, кори боақлона кардӣ. Худо хоҳад, дар
мактаби деҳаамон кор мекунию бо амал ва ақлу ҳуши худ
намегузорӣ, ки фарзандонат рӯи хориро бубинанд. Умри
мо ҳам рӯзе ба поён мерасад. Абадӣ соябони саратон
шуда наметавонем.
– Падарҷон, ман аз ҳамин омӯзгорӣ сад бор безорам,
аз шӯру мағали фарзандони худам ба дод омадаам, боз
тарбияи бачаҳои мардум. Айби Хуршеда. Ба ҳолу ҷонам
намонда, ҳуҷҷатҳоямро бурда супурд. Хайр, канӣ, дипломро гирем, баъд мебинем. Наход соҳиби ягон вазифа
нашавам, – гуфт Аския падарашро лолу ҳайрон гузошта.
Баъди гузашти чанд сол дугонаҳо пайи ҳам мактабҳои
олиро хатм карданду Аския дар боғчаи бачаҳо ба кор даромад. Кор маъқулаш набуд. Баъдтар бо қарори Шӯрои
ҷамоат ва дастгирии раиси он – Хуршеда ӯ мудири
боғчаи бачаҳо таъйин шуд. Вале бо ин ҳама ӯ ботинан ба
Хуршеда нафрат дошт. Ба ӯ менигаристу ҳасад вуҷудашро абгор мекард.
Хуршеда, баръакс, ӯро бисёр дӯст медошт. Агар
туҳфае барои Нодирааш хариданӣ мешуд, албатта, фарзандони дугонаашро фаромӯш намекард. Пеш аз соли
нави хониш барои духтараш ва бачаҳои Аския сару либос
ва китобу дафтару қалам мехарид. Аскияву фарзандонашро узви хонадони худ медонист.
***
Нотавонбинон Аскияро барои беобрӯ кардани Хуршеда истифода бурданд.
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– Аския, ту аз Хуршеда чӣ камӣ дорӣ? Маълумотат
олӣ, барои чӣ ӯ раис бошаду ту дастнигар – мудири яслӣ?
Агар бо мо бошӣ, дере нагузашта раисии ҷамоат насибат
мегардад.
Аския бе ягон андешае пешниҳоди ҳасудонро қабул
кард. Аз рӯи одат Хуршеда баъди анҷоми рӯзи кор то дер
дар дафтари кораш менишаст: корафтодаеро қабул мекард, шикояти нафареро мешунид, нақшаи ояндаи ҷамоати деҳотро тартиб медод… Ана дар ҳамин соатҳо Аския
ба Мурод занг мезаду то аз овозаш кӣ будани ӯро маълум
накунад, рӯймолчаашро ба рӯи гӯшӣ монда:
– Акои Мурод, дар хона кӯдакбонӣ карда шиштед –
мӣ? Сазои саратон ҳамин, Хуршедаҷонатон дар бағали
ким – киҳо айшу ишрат доранд. Латта шумо, – мегуфту
қоҳ – қоҳ механдид.
Чунин асабвайронкуниҳо чандин маротиба такрор меёфт. Мурод ба Хуршеда дар ин боб ҳарфе намегуфт, аммо
дар кадом як гӯшаи дилаш шубҳа роҳ ёфта буд. Рӯзе амаки Шодмон, собиқ раиси ҷамоат, пеши роҳашро гирифта,
гӯё хайрхоҳаш бошад, гуфт:
– Муродҷон, додарам, дилам ба ту месӯзад. Шабу рӯз
кор мекунӣ, чи будани роҳатро намедонӣ, ҳамсарат –
Хуршеда маҷлисро баҳона карда, кораш ҳар рӯз шаҳрравӣ. Ғофил мабош, шунидам, ки ӯ бо ҷавонмарде муносибати маҳрамона дорад. Инро ба ман шахсе гуфт, ки бо
чашми сар Хуршеда ва он мардро дар меҳмонхонаи шаҳр
дидааст. «Гӯши соҳиб – кар» – мегӯянд ҳолдонҳо. Аз ин
гап ба ҷуз ту ҳама хабардор. Аз пуштат одамон механданд, масхараат мекунанд. Агар ба ман бовар надошта
бошӣ, аз дугонаи ҷониаш – Аския пурс.
Мурод бо қаҳр ба амаки Шодмон нигариста роҳашро
давом дод, аммо… дил оромаш намегузошт. «Наход ин
овоза рост бошад? Не, не! Ҳеҷ гоҳ Хуршеда чунин амалро
дар нисбати ман лоиқ намебинад. Охир мо якдигарро
дӯст медорему хонаи обод дорем. Агар овоза рост бошад
– чӣ? Худоё, аз шармандагӣ нигаҳам бидор!» – меандешид пайваста Мурод.
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Баъди чанд рӯзи ин суҳбат Мурод баҳонаеро пеш
оварда, ба ҷои кори Аския рафту баъди изҳори «матлаб»
аз ӯ пурсид:
– Аския, хоҳарам, барои чӣ ба хонаи мо дер – дер
меоӣ? Аз ман малол – ку нашудаӣ?
– Не, акои Мурод, аз шумо малол нестам, лекин Хуршеда он дугонаи пешинаам нест, назараш моро намегирад, дӯстони нав пайдо кардааст, рафтораш низ дигар
шудааст. Аз рӯи шунидам, дар нисбати шумо низ беҳурматӣ мекардааст. Ҳушёр бошед, акаҷон, «дӯст як бошад,
душман ҳазор аст,» – мегӯянд. Боз шармандаи дунёву
охират нашавед?
Ин суханҳо чун тир қалби поку саршори муҳаббати
Муродро сӯрох карданд, вале посухе надода, бо ӯ оромона хайрухуш кард. Намехост ба хонааш рафтан. Ба чеҳраи
Хуршеда чӣ тавр нигоҳ мекунад? Дилу бедилон ба ҳавлиаш даромад. Дар хона касе набуд. Пиёда аз дарвоза берун
шуд. Кӯчаҳои танги деҳа гӯиё нафасгираш мекарданд. Ба
идораи ҷамоат наздик шуд. Атроф торик. Фақат дафтари
кори Хуршеда чароғон буд. Ронанда дар нишастгоҳи
қафои мошин мехобид. Ӯ оҳиста ба назди тиреза омада,
Хуршедаро саргарми навиштан дид. ва ҳама гумону
шубҳаашро аз дил дур карду дарро кушода шӯхиомез
пурсид:
– Раиса, ба кумак ниёзманд нестанд?
– Не, ҷонакам, – гуфт бо ханда Хуршеда. – Фардо
ҳисоботи маро оид ба фаъолияти ҷамоат дар иҷлосияи
Шӯрои ноҳиявӣ мешунаванд. Маърӯзаамро навиштам.
Хуб кардӣ, ки омадӣ. Аз ҳавои тоза нафас кашида, ҳамроҳ ба хона меравем.
Хуршеда аз оринҷи шавҳараш маҳкам дошта, роҳравон
аз кору бори имрӯз анҷомдодааш ба Мурод нақл мекард
ғофил аз он, ки дар дили ҳамсараш чи гумонҳои бадеро
ҳасудон ҷо кардаанд.
– Муродҷон, амаки Толиб хоҳиш кард, ки барои
пӯшондани боми хонааш ёрӣ расонам. Охир, бечора фарзанд надорад. Аз ҳисоби ҷамоат ба он кас чил дона ши76
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фер ҷудо кардам. Холаи Муаззама аз келинаш менолад.
Як моҳ пеш қаҳр карда, бо ду фарзанд ба хонаи модараш
рафтаасту ба шавҳараш гуфтааст, ки аз модарат ҷудо
шавӣ, бо ту зиндагӣ мекунам, вагарна не. Бечора оби дида
кард, яккаву ягона писар чӣ хел аз модар ҷудо мешавад?
Пояш ба лаби гӯр расидааст, охир.
Занони маҳаллаи «Офторӯя» аз духтури деҳа шикоят
карданд. Мегӯянд, ки духтур Орифов доруҳои аз ҳисоби
кумаки башардӯстона воридшударо ба ҷои ройгон ба беморон додан пинҳонӣ мефурӯхтааст. Милисаи минтақавиро вазифадор кардам, ки дурустии ин хабарро санҷида,
ба Шӯрои ҷамоат пешниҳод намояд. Духтари бобои
Шодмон – Зарангез дар олимпиадаи ноҳиявӣ аз забони
англисӣ ғолиб баромада, ба олимпиадаи вилоятӣ роҳхат
гирифтааст. Масъалаи роҳпулии Зарангез ва устодашро
ҳал кардам. Охир ин барои ҷамоати мо шараф аст…
Хуршеда аз корҳои имрӯз анҷомдодааш қаноатманд
буд, аммо ба гӯши Мурод чизе намедаромад. Ноилоҷ домони сабр гирифту аз банди андешаҳо худро раҳониданӣ
шуда:
– Рӯзат бисёр бобарор гузашта будааст, – гуфту ба хонаи хоб даромада, либосҳояшро иваз кард, аммо иштиҳо
надошт, ки сари дастархон бишинад. Чанде дар
роҳаткурсӣ нишаста, аз телевизор барномаеро тамошо
кард. Андешаҳои бесарунӯг вуҷудашро ба дард оварда
буд.
– Дадаҷонаш, чаро сари дастархон намешинед? Ақаллан, пеш аз хоб мева хӯред. Мабодо – ку бемор нашуда
бошед? – аз рафтори шавҳар нигаронӣ мекард Хуршеда…
Мурод як моҳ аз қафои ҳамсараш поид. Чун саги
сӯзанхӯрда бетоқат шуда буд. Ҳар гаҳе Хуршеда барои
ширкат дар маҷлису иҷлосияҳо ё ягон чорабинӣ ба маркази ноҳия мерафт, аз пушташ соя буд. Туҳмат будани ҳама
овозаҳоро фаҳмиду нафаси сабуке кашида, садҳо бор
шукр гуфт.
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АШКҲОИ ҶОНСӮЗИ НИГОРА
«Ҳикмат аз тақдир зуртар аст.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
– Нигораҷон, духтарам, эҳтиёт кун! Духтари худам,
Нигораҷони худам! – дод зад Мурод аз хоб бедор шуда.
Чанде дар болои бистараш нишаст. Хоби дидааш қалбу
руҳашро парешон карда буд: «Яке аз мавзеъҳои берун аз
шаҳр. Аҳли оила ба сайри гули лола омада буданд. Беш аз
ҳама Нигора хурсандӣ мекард. Падару модар дар болои
гилеме, ки ба рӯи майсаҳо густурда буданд, нишаста, аз
накҳати атрогини насими баҳорӣ, таровати нотакрори гулу
себаргаҳо ва чаҳ – чаҳи булбулони хушхон ҳаловат мебурданд. Нодира як даста гули лола чида, ба модараш доду:
– Ин дафъа, дадаҷон, барои шумо гул мечинам! – гуфта, ба сӯи теппае, ки аз лола сурхӣ мекард, давид.
Духтарча саргарми чидани гул морбачаи сиёҳеро, ки аз
зери буттаҳо баромада, ба ӯ неш задан мехост, надид.
Мурод кулӯхи калонеро бардошта, ба сӯи мор ҳаво дод.
Мор аз назар нопадид шуд…»
– Хайрият, ин даҳшатро дар хоб дидам, – худро таскин
дод Мурод ва оҳи сабуке кашида аз ҷой хест. – Илоҳо,
оқибаташ ба хайр бошад.
***
Ёқуби ҳофиз – шавҳари аввали Хуршеда, ки солҳои
охир на мухлис дошту на ҷои кор, бо майхорагӣ рӯз мегузаронд. Касе ӯро ба тӯю маъракааш даъват намекард. Бозораш хунук шуда буд.
Рӯзе Нигора гирякунон аз мактаб баргашту ба падару
модараш, ки бо ҳайрат ба истиқболаш хеста буданд, нигоҳе накарда, худро болои кат партофт. Қалби нозукаш аз
чизе сахт озор дида. Аҳли оила дар ташвиш. Хуршеда ҷои
78
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

нишасташро намеёфт. «Ба духтарам чӣ шуда бошад? Кадом нохалаф ӯро малол кардааст?» – мепурсид аз худ.
Саросема ба мактаб рафта, аз директор ва роҳари синфи
Нигора сабаб пурсид: бенатиҷа. Ҳамсинфи Нигора, дугонаи ҷониаш – Рухсора, ки аз ҳам соате ҷудоӣ надоштанд,
дар назди ҳавлиашон Хуршедаро дида пурсид:
– Холаҷон, медонед барои чӣ Нигора гирист?
– Не, Рухсораҷони хола. Ту барои чӣ гиря кардани дугонаатро медонӣ? – пурсид Хуршеда.
– Баъди дарс як мардак пеши роҳамонро гирифта, ба
Нигора чизе гуфт. Ӯ ба ман нигоҳе ҳам накарду гирякунон ба хонаатон давид…
Хуршеда майна об карда, кӣ будани он мардро фаҳмидан мехост.
Ин ҳодиса баъди ду рӯз боз такрор шуд.
– Очаҷон, ман дигар ба мактаб намеравам. Он мардак
мегӯяд, ки агар очаат ба ман пул надиҳад, туро бо худ
мебарам, – гуфт бо алам Нигора худро ба оғӯши модараш
партофта.
– Нигораҷонам, гули хонадонам, кист вай мард?
– Мегӯяд, ки падари ту ҳастам.
Хуршеда фаҳмид, ки сабабгори ашк рехтани духтараш
Ёқуб будааст. Бозгашти Муродро интизор нашуда, ба
мошин нишаст. Ёқубро дар хонааш масту алас ёфт.
– Ту аз ману духтарам чӣ мехоҳӣ? Охир, ҳамоне
нестӣ, ки маро дар вақташ «Ба ман на ту даркор ҳастиву
на фарзандат! Дар ҳар тори мӯям як нозанин овезон» –
гуфта, аз хонаат пеш карда будӣ, номард!?
– Хуршеда, медонам. Пули бисёр дорӣ. Агар ба ман
даҳ ҳазор сомонӣ диҳӣ, Нигораро ба ҳоли худ мемонам,
вагарна ба суд медиҳаму духтарамро аз ту кашида мегирам. Ман ҳақ дорам, ки ҳар сари вақт омада фарзандамро
бинам, – Ёқуб мақсадашро ошкор намуд.
Хуршеда калид ва ҳуҷҷатҳои мошинро бо нафрат ба
сӯи Ёқуб партофта гуфт:
– Ин мошинро бигиру дигар дар ҳаёти ману духтарам
пайдо нашав!
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Пиёда ба хона баргашту Нигораашро сахт ба оғӯш кашида:
– Ором бош, ҷонакам, ягон кас ҳуқуқ надорад, ки туро
аз ман ҷудо кунад, – гуфт ва ашки чашмонашро номаълум
бо нӯги рӯймол пок карда, аз ду гули рухсори ӯ бӯсид.
Бегоҳ Хуршеда аз ҳодисаи ба сарашон омада Муродро
огоҳ кард. Мурод дуру дароз ба занаш нигоҳ карда, андешамандона гуфт:
– Хобам дуруст баромад…
– Чӣ гуфтед, Муродҷон? Чӣ хел хоб? – пурсид Хуршеда бо изтироб.
– Не, не, ҷонакам, хавотир машав. Ҳамту аз даҳонам
баромад, – Мурод занашро ором карданӣ шуд, вале қалбаш алакай гургҳо талош мекарданд…
***
Ёқуб аз пули муфт ба даст овардааш шод шуда, мошинро ба савдо заду чор моҳ айшу ишрат кард. Рӯзе пагоҳӣ кисаҳояшро холӣ дида, боз дар назди дарвозаи мактаб пеши роҳи Нигораро гирифт. Нигора бо хотири
афсурда ин ҳамаро ба модараш расонид:
– Очаҷон, ман аз ҳамсинфонам шарм медорам. Охир,
он мард (забонаш намегашт, ки Ёқубро падар бихонад)
масту аласт, бо сару либоси ифлос дар назди мактаб дод
зада мегӯяд, ки падари ман аст. «Агар модарат пул
надиҳад, бо ман меравӣ» – мегӯяд.
Хуршеда чи кор карданашро намедонист. Бо Мурод
маслиҳат карда, ба шуъбаи корҳои дохилӣ рафтанд.
Ёқубро ба муҳлати се рӯз ба ҳабс гирифтанду ҷавобаш
доданд. Ӯ боз пеши роҳи Нигораро гирифта, мақсадашро
таъкид кард. Бечора модар барои раҳоӣ аз ин бало бо падар ва бародаронаш маслиҳат кард. Ба хулосае омаданд,
ки Ёқубро дар беморхона хобонда табобат мекунанд. Хароҷоти табобатро Хуршеда ба уҳдаи худ гирифт.
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ДИГАР ШУДАНИ КЕЛИНИ ХУДСИТО
«Ҷиддитарин камбуд ислоҳ накардани камбудиҳои
пешин аст.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Зиндагии бародари калонӣ – Маъруф, ки бо як дидан
ба духтари эркаи профессор Бақозода ошиқ шуда, ҳаёти
деҳаро ба шаҳр ва хонаҳои пастаки падарро ба қасри
афсонавӣ, маҳбубаи қишлоқиро ба духтари шаҳрӣ ва
мӯйҳои марғуладори Ҳуснияро ба кокулони кӯтоҳу рангзадаи Нозия иваз кард, вақтҳои охир барояш тоқатнопазир шуда буд. Ҳар гоҳ ба ҳамсараш дар бораи фарзанд
сухан оғоз мекард, гӯё шаппотие бар даҳон мехӯрд.
Ҳамсараш фиғон бардошта таънааш мезад:
– Ба шумо, қишлоқиҳо, фақат фарзанд таваллуд кунӣ!
Ҳоло аз сад гулам яктоаш ҳам нашукуфтааст. Фарзанд
гуфта, қомати мавзунамро безеб карданӣ нестам. Хубаш
ки дар боби ҳомила шудану фарзанд ёфтан дигар ҳарферо
ба забон набиёр.
Баъди вафоти профессор он биҳишти афсонавӣ ба
дӯзах табдил ёфт. Қариб ҳар рӯз дар миёни онҳо ҷангу
ҷидол сар мезад.
– Ман корманди бонк, маоши яксолаи ту – номзади
илмро дар як рӯз меёбам! – пайваста таъна мезад Маъруфро ҳамсараш.
Чанд ҳафта боз ҳамроҳи дугонаҳояш шабҳангом нишастҳо мегузарониду то саҳар ба хона намеомад. Агар
Маъруф бо нишони эътироз чизе гуфтанӣ мешуд, Нозия
дари баромадро нишон медоду таънаро барояш дареғ намедошт:
– Ман туи қишлоқиро боре ҳам «ист» гуфта будам?
Нахоҳӣ, рав ба ҳамон қишлоқат. Кӯрнамак, падарам хонаву дар, духтар ва вазифаро ҳамту ҳадяат кард, ту бошӣ,
дар ҷавоб носипосӣ мекунӣ. Беҳуда нагуфта будаанд:
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«Сад сол гузарад, бӯи гадоӣ наравад.» Гадобача будӣ, ба
арши аъло баровардандат, аммо мафкураат мафкураи
ҳамон гадобачаи қишлоқӣ мондааст.
Маъруф, ки ба хотири ҳамин «афсона» ва зиндагӣ дар
чунин «олами афсонавӣ» беш аз 10 сол ба деҳа нарафт,
бародари бузургашро, ки баъди чандин соли фироқ аз
ҳабсхона баромада, бо умед ба коргоҳаш омада буд, хуш
истиқбол накард, бо додаронаш ҳам рафтуомад надошт,
акнун чи кор карданашро намедонист. Дар ҳамин соати
барояш сангин ба хотир овард суханони додари хурдиаш
– Анварро, ки амали ноҷавонмардонаи онҳоро дар нисбати акаашон Мурод, баъди аз маҳбас баромаданаш, гуфта
буд: «Аз рафтори шумо шарм мекунам, бародарони азиз!
Ман ҳаққи шуморо насиҳат кардан надорам, лекин бо кадом рӯ дар ҳаққи он нафаре, ки барои одам шудани мо
ҳаёташро қурбон кард, се зан аз пушти мо аз хонааш
рафтанд, гунохи туро, Носир, бар гардан гирифта, шаш
сол аз озодӣ маҳрум шуд, чунин номардиро раво дидед?
Хурд будам, вале медидам, ки акаамон молу ҳолашро
фурӯхта шуморо хононд. Кам ҳам бошад, бо дасти ҳаққу
ҳамсоя, шиносу ношинос ба шумо хӯрока мефиристод. Ба
ҷои бо гулдаста пешвоз гирифтан, ақаллан, дар хонаатон
як рӯз меҳмондориаш ҳам накардед. Ҳайфи шумо! Шумо
куҷою акаи Муродам куҷо? Ба нохуни пояш баробар
намешавед!»
– Худоё, сарамро ба куҷо занам!? Ба деҳа баргардам,
бародар қабулам мекарда бошад? Охир, ман духтур, номзади илм, наход дар деҳа ба мардум манфиатам нарасад?
– мепурсид бо сӯз аз худ Маъруф, вале посухе гирифта
наметавонист.
Як моҳи охир дар дафтари кораш мехобид. Рӯзи истироҳат хост ба деҳа, ба аёдати акааш Мурод биравад, калиди мошинро наёфт. Ҳамсараш онро ҳам аз ӯ пинҳон
карда буд. Дар истгоҳи шаҳрӣ мошинеро киро карда,
роҳи зодгоҳашро пеш гирифт. Ба деҳа нарасида, дар
наздикии қабристон, бо ронанда ҳисобӣ кард. Дар миёни
қабрҳои қариб якхела хеле гашту бо мушкилӣ қабри па82
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дарашро ёфт: хайрият, бародараш Мурод санги ёдгориеро
дар вопасин манзили дунёии мӯйсафеди падарашон гузошта будааст.
– Падарҷон, бубахш маро, муддати даҳ сол манзили
туро зиёрат накардам. Бояд ман санги ёдгор мемондам,
аммо ақлам аз серкорӣ бошад ё аз беҳавсалагӣ ба ин нарасид. Падарҷон, бародарам ба мо хубиҳои зиёд кард, ҳаёти оилавии худро қурбонамон сохт, аммо мани беақл
ӯро хафа кардам, ранҷондамаш. Намедонам мебахшида
бошад?
Алами чандсола гулӯгираш кард. Беихтиёр ашк аз
чашмонаш ҷорӣ шуд. Хуб дилашро холӣ карду ба сӯи
деҳа, ки аз болои теппа чун дар кафи даст намоён буд,
нигарист. Ана хонаи падар, хонаи Ҳуснияино, ана мактабе, ки дар он таълим гирифта буд, ана чанори бузурги
назди чойхона. Дар ин 10 соли ба зодгоҳ наомаданаш
сохтмонҳои нав – мактаб, бинои ҷамоат ва касалхона
намуди деҳаро дигар карда буданд.
Маъруф оҳиста – оҳиста аз теппа фуромада, ба сӯи
деҳа қадам зад. Дар назди идораи ҷамоат бо Хуршеда рӯ
ба рӯ омад.
– Маъруфҷон, бародари азизам! Ман хобам ё бедор,
наход ин ту бошӣ? – Хуршеда ӯро гарму ҷӯшон истиқбол
намуду дари мошинро кушода, «Шинед, ба хона меравем» гуфт.
– Муаллима, аввал ба ферма рафта, акои Муродро хабар кунем? – пурсид ронанда.
– Бисёр хуб мешавад, – розӣ шуд Хуршеда.
Мулоқоти бародарон дар ферма бисёр самимӣ сурат
гирифт. Аз чашмони ҳардуяшон ашки шодӣ мерехт. Бегоҳ Мурод чорво кушта, хешу табор ва ҳамсояҳоро ба хонааш даъват кард. Бо фахр ба ҳамсояҳо дар бораи бародари табибаш нақл мекард. Баъди рафтани меҳмонҳо Хуршеда дар пеши бародарон чои кабуди талхро гузошту:
– Шумо гуфтании зиёде доштагистед, суҳбат кунед, –
гуфта,ба хонаи дигар гузашт.
Бародарон бонги хурӯсро шунида, аз дамидани субҳи
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содиқ воқиф гаштанд. Гуфтаниҳояшон ҳанӯз ҳам зиёд
буд, вале…
Хуршеда дастархон кушода, бародаронро ба субҳона
даъват карду худ ба кор рафт. Баъди ноништа Маъруф аз
бародараш фотеҳаи бозгашт пурсид:
– Акаҷон, бо ризояти шумо аз пайи корам шавам…
– Додарҷони ширин, охир ман, дидори ту сер нашудаам. Биё, боз як – ду рӯзи дигар меҳмонам бош. Дигар бародаронро низ даъват мекунем. Орзуи падарамон шуморо
сарҷамъ дидан буд.
– Акаҷон, дафъаи дигар онҳоро бо худ меорам. Агар
Шумо розӣ бошед, янгаамро ба шаҳр мебараму дар яке аз
бемористонҳои беҳтарин табобат мекунам. Таваллуди
фарзанд зиндагии ширинатонро боз ҳам ширинтар хоҳад
кард.
– Дар ин бора бо худи ӯ маслиҳат бояд кунем, додарҷон, – гуфт Мурод ва ҳар ду ба ҷамоат рафтанд.
Пешниҳоди бародаронро Хуршеда бо хушнудӣ пазируфта, барои аз ҳисоби худ рухсатии бемузд гирифтан ба
ҳукумати ноҳия ариза навишт. Баъди гирифтани ризояти
раиси ноҳия Мурод онҳоро то шаҳр гусел карду ба деҳа
баргашт. Охир ӯро корҳои зиёде дар пеш буданд. Хуршеда ҷиддӣ ба табобат машғул буд. Маъруф низ, ба истилоҳ, шабу рӯз аз назди янгааш дур намерафт. Аз беҳтарин
духтурҳои занона маслиҳат мепурсид.
Мардуми ноогоҳ ин амали ӯро мувофиқ ба диду
фаҳмиши худ баҳо медоданд. Нозия, ҳамсари Маъруф,
низ аз кадом як дугонааш шунид, ки гӯё шавҳараш зани
зебоеро табобат мекардаасту шабу рӯз аз назди ӯ дур
намешудааст. Рашк бонуи эркаро беқарор кард:
– Аз ман зеботарашро ёфта бошад ин қишлоқӣ? – гуфта ба бемористон омад. Хуршедаро дар ҳуҷраи беморӣ
дида, вуҷудашро ларза фаро гирифт, арақи хунук пешониашро тар кард:
– Дар ҳақиқат зани зебову дилрабое будааст, – аз дил
гузаронид Нозия, – аммо синну солаш аз ман калон. Муранд ин мардҳо, агар дӯст доранд, на ба синну сол нигоҳ
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мекунанду на ба боигарӣ. Беҳуда намегӯянд мардум:
«Болинам замин бошаду ёрам нозанин.»
Нозия зери лаб ғур – ғуркунон даҳлез пасу пеш қадам
мезад, лекин ҷуръаташ намерасид, ки ба назди Хуршеда
дарояд. Ҳамшираи шафқат ба Хуршеда кӣ будани Нозияро оҳистаяк фаҳмонд. Ӯ аз ҷояш хеста, бо меҳрубонӣ Нозияро ба наздаш хонд:
– Хоҳарам, дароед, ба наздам биёед. Ба Шумо гуфтаниҳои зиёде дорам.
Хуршеда, ки зане буд боақл ва аз пастиву баландиҳои
зиндагӣ огоҳ, оромона ба келин кӣ буданашро фаҳмонд
ва ҳар ду дуру дароз суҳбат карданд. Баъди мулоқот бо
Хуршеда Нозия ба зиндагӣ бо чашми дигар менигаристагӣ шуд, рафтору гуфтор ва хислаташ тағйир ёфт. Боре
ӯ беҷуръатона, ки то имрӯз чунин муносибат барояш хос
набуд, ба ҳамсараш рӯ овард:
– Маъруфҷон, агар розӣ бошед, ман ҳам дар бемористон бо апаам Хуршеда табобат бигирам. Охир, ин
ҳавлии калонро давуғеҷи қӯдакон боз ҳам зеботар хоҳад
гардонд…
Чунин хоҳиш гӯши Маъруфро ба мисли мусиқии фораму дилнавозе навозиш кард:
– Албатта, азизам, ман ҳамин рӯз супориш медиҳам,
ки дар ҳуҷраи янгаам як кати дигар монанд. Ба табобат
машғул мешавем.
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ХУШХАБАР
«Ҳикмат шоҳи замину осмон аст.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Рӯзҳо мегузаштанд. Зиндагии Хуршеда ва Мурод рӯз
ба рӯз беҳтару осудатар мегузашт. Рӯзе ғайриинтизори
онҳо гурӯҳи калони тафтишгарон ба корогҳашон омада,
ҳама ҳуҷҷатҳои ферма ва сехҳоро такурӯ карданд. Хуршеда аз онҳо мақсади тафтишро ҷӯё шуд. Онҳо
фаҳмонданд, ки аризаи шикоятии роҳбари Комбинати
шири ноҳия ба Идораи андоз ворид шудааст. Дар ариза
хабар медоданд, ки гӯё Хуршеда мизоҷони корхонаи
онҳоро ба тарафи худ ҷалб намуда, аз даромадаш андоз
намесупоридааст.
Баъди санҷиши дурӯза аъзои комиссия ягон қонунвайронкуниро дар амали Хуршеда наёфта, бахшиш пурсиданду рафтанд. Хуршеда баъди рафтани меҳмонҳои нохонда худро бад ҳис кард. Мурод ӯро ба бемористони
ноҳиявӣ бурд. Духтур – Садаф Толибовна баъди муоина
ба назди Мурод баромада, ӯро ғамгину маъюс диду
дилбардориаш кард:
– Ако, ғамгин нашавед. Ҳолати ҳамсаратон он қадар
бад нест. Хоҳиш мекунам, ӯро аз ташвишҳои нодаркор
дур созед, чунки ҳомиладор аст…
– Чӣ гуфтед, духтурҷон, бори дигар такрор кунед! –
дод зад Мурод сухани духтурро бурида. Ӯ намедонист
шодиашро чӣ хел баён кунад. Қатраҳои ашк беихтиёр аз
чашмонаш шорида, ду бари рӯяшро тар карданд. Бахт ба
рӯяш механдид. – Раҳмат, духтурҷон! Ман Хуршедаамро
болои дастонам мегардонам! – гуфту хандону шукуфон
ба назди ҳамсараш даромад.
Хуршеда гӯё гуноҳе карда бошад, Муродро дидан баробар сарашро хам кард.
– Азизам, Хуршедаҷон! Ин хабарро кайҳо интизорам,
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аммо хоҳишамро ошкор гуфта наметавонистам. Худоё,
сад бор шукр, ҳазор бор шукр! – гуфту ҳамсарашро аз болои кати беморхона бардошта, ба сӯи дар равон шуд.
– Муродҷон, ту чӣ кор мекунӣ? Шарм дор, дидагиҳо
чӣ мегӯянд? – Хуршеда худро базӯр аз дастони Мурод
раҳо кард.
Дар ин лаҳзаҳо дили Мурод месуруду метапид, мерақсиду ҷилваҳо дошт. Нозия низ баробари онҳо шодӣ
мекард. Чанд рӯз баъд ҳарду хушбахт ба деҳа баргаштанд.
– Хуршедаҷон, аз ҳамин рӯз эътиборан аз корҳои
фермаву сехҳо ту озод. Ҳамаашро худам ба ӯҳда мегирам,
фақат худат ва фарзандамонро эҳтиёт кун. Барои ман саломатии шумо аз ҳама афзалтар меистад.
Дар ҳавлӣ Нигора ба пешвозашон баромад. Мурод, ки
аз хурсандӣ чи кор карданашро намедонист, ӯро болои
сар бардошта, чарх занонд ва аз нав ба замин монда, бо
меҳрубонӣ гуфт:
– Духтарам, ҷону дилам, модарат ба ту додарча ва барои ман писар таваллуд мекунад. Тез рафта писари ҳамсояаамон Шодмонро даъват кун. Як гӯсфандро кушта, ба
ҳамсояҳо хомталош мекунем.
Ва худаш ҳам саросема тағйири либос карда, ба сӯи
оғил рафт.
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МУБОРИЗАИ АҚЛУ НАФС
«Ба ту ҳасад бурдан беҳтар аз он аст, ки ба ту
раҳмашон меояд.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Фасли баҳор. Дар деҳа ҳама ба ҷашни Наврӯз омодагӣ
мегирифтанд. Мурод ҳама корҳоро ба ӯҳдаи худ гирифта
бошад ҳам, Хуршеда дар хона бекор нишаста наметавонист.
Тез – тез ба ферма ва сехҳо рафта, кори онҳоро назорат мекард. Азбаски аксари кормандонаш занону духтарон буданд, дар рӯзҳои ҷашн аз ӯ рухсат пурсида, барои дӯзондани куртаҳои идонаи худ ба маркази ноҳия мерафтанд.
Фикри наве дар сари Хуршеда пайдо шуд: кушодани сехи
дӯзандагӣ дар деҳа. Бо маслиҳат ва розигии раиси ноҳия
бинои куҳнаи назди идораи ҷамоатро, ки солҳо бекор мехобид, ба иҷора гирифта, бо тарҳи замонавӣ таъмир кард. Аз
маркази ноҳия чевари чирадаст Зеборо ҳамчун омӯзгор ба
кор қабул карду яке аз ҳуҷраҳои биноро барояш ҳамчун ҷои
иқомат ба ихтиёраш гузошт. Бист духтар, ки аз ҳунари чеварӣ камубеш хабар доштанд, барои омӯхтани нозукиҳои
пеша ба ӯ шогирд шуданд. Дар муддати се моҳ онҳо алаккай мустақилона аз ӯҳдаи дӯхтани курта, шим ва пардаҳои
ҳозиразамон мебаромаданд. Хуршеда ба ин ҳам қаноат
накарда, даҳ духтари дигарро ба шаҳри Душанбе, барои боз
ҳам хубтар омӯхтан ва сайқал додани ҳунари дӯзандагӣ,
фиристод. Онҳо дар се моҳ аз чеварони номӣ ҳунар омӯхта,
ба деҳа баргаштанд. Кор дар сехи дӯзандагӣ авҷ гирифт.
Мизоҷон дигар ба шаҳр намерафтанд, дар деҳаи худ соҳиби
куртаҳои шинам ва шиму камзулча мешуданд.
***
Мурод аз хурсандӣ, ки фарзанддор мешавад, намедонист чи гуна Хуршедаро парастиш кунад. Ӯро аз ҳама кори хона ва берун озод карда буд.
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– Ту, ҷонакам, акнун фақат дам мегирӣ, чунки барои
ман шоҳписар таваллуд мекунӣ.
– Агар духтар шавад чӣ? – мегуфт Хуршеда.
– Ман қурбони ҳам писар, ҳам духтар ва ҳам модари
онҳо мешавам, – мегуфт Мурод.
Мурод, ки ҳама корҳоро бар дӯши худ гирифта буд, тез
– тез аз корубори сехҳои дӯзандагӣ, консервбарорӣ ва
ферма хабар мегирифт. Ҳар гоҳе ба сехи дӯзандагӣ
меомад, Зебо – сардори сех бо ишваю карашмаи хунук ба
ӯ наздик шуда, бо пурсишҳои даркору нодаркор ӯро ба
гап мегирифт. Ӯ як зане буд қадпасту сабзинаи мӯйдароз
ва басо сергап. Мӯяшро майда мебофту вақти роҳ гаштан
кӯшиш мекард, ки онҳо ба ҳар тараф алвонҷ хӯранд,
ҳаракаташ низ ба раққосаҳои тӯйгард монанд буд.
Мурод рӯзҳои аввал ба Зебои сиёҳак аҳаммият намедод, аммо рафта – рафта онҳо ба якдигар унс гирифтанд.
Мегӯянд, ки «шайтон барандаи роҳ аст.» Рӯзе бегоҳӣ,
баъди анҷоми корҳои ферма, Мурод азми ба хона рафтан
дошт. Зебо пеши роҳашро гирифта хоҳиш кард, ки ба
ҳуҷраи ӯ дарояд.
– Мурод – ако, нафаҳмидам, ба чӣ сабабе дарзмоли
барқиам кор намекунад. Охир, барои дӯзандаҳо ин асбоби
даркорӣ мебошад. Як медидед.
Мурод дилу бедилон ба ҳуҷраи Зебо наздик шуду:
– Беҳтараш рафта устои барқро мефиристам, – гуфта,
аз роҳаш гаштанӣ буд, ки Зебо аз дасташ гирифта, ишвакунон пурсид:
– Муродҷон, шумо аз ман метарсед?
– Не, барои чӣ метарсидаам? – пурсид Мурод ва аз
роҳаш гашта ба ҳуҷра даромад.
Ҳуҷра хеле хурд буд: ягона кат ними онро банд мекард.
– Шумо дар болои кат бишинед, ман ҳозир, – гуфт Зебо
ва ба даҳлез баромада, дақиқае баъд дар даст дарзмол баргашту дар паҳлуи Мурод нишаст. Кати куҳна бо нишастани
Зебо ғиҷирросзанон ба нолиш даромад. Аз наздик нишастани Зебо Мурод каме бетоқат шуда пурсид:
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– Дар хона ягон асбоб доред, то ман дарзмоли шуморо
дуруст кунам, – ва акнун аз ҷояш хестанӣ буд, ки Зебо
дасташро болои зонувони Мурод гузошта гуфт:
– Ҳеҷ хел асбоб лозим нест. Ман, ки дигар роҳи ба шумо
наздик шуданро наёфтам, дарзмолро баҳона кардам. Муродҷон, аз рӯзи аввали вохӯрданамон дар дилам муҳаббати
шумо ҷой гирифтааст. Бе шумо нафас гирифта наметавонам. Медонам, ки оила доред ва маҳз ҳамсари шумо ба ман
кор доданду маош. Аммо чӣ кор кунам ба он ишқе, муҳаббате, ки дар дилам туғён дорад. Шуморо дӯст медорам. Ҳаёт барои ман бе шумо ҳеҷ аст. Мисли моҳие, ки бе об
зиндагонӣ карда наметавонад, ман низ ҳаётамро бе шумо
тасаввур карда наметавонам. Намехоҳам боиси хонавайрониатон шавам, фақат муҳаббати маро рад накунед. Аз дур
ҳам бошад, дидани рӯи шумо бароям басанда аст.
Мурод илоҷи сухан гуфтан надошт. Ӯ лолу ҳайрон дар
хонаи торик, дар бистари Зебо, нишаста, чӣ гуфтанашро
намедонист. Чеҳраи Зебои сиёҳак аз бисёр молидани
сафедӣ ба назар каб – кабуд меномуд. Зару зевари зиёдеро бар гардану ангуштон ва гӯшаш овехта, пешаки ба мулоқот бо Мурод омода шуда буд. Дастонаш чун мор дар
гардани Мурод печиданд. Таппиши дил ва нафаскашии
нолишомез сари Муродро чарх занонданд ва ӯ худро ба
ихтиёри Зебо дод. Ҳаракатҳои бешармонаи зан дилашро
ба туғён оварданд. Чунин бешармиро бори аввал медид.
Ҳамсараш Хуршеда ҳамеша боиффат буд. Онҳо баъди
шарти хонадорӣ ба ҷо овардан, гӯё гуноҳе карда бошанд,
ба рӯи якдигар нигоҳ намекарданд. Метавонистанд бе сухан суҳбат кунанд, бо нигоҳ ҳамдигарро ба оғӯш бикашанд, зару зевар, мушку анбар ва қасру ҷавҳар барояшон
заррае қимат надоштанд, одамгарӣ, шарму ҳаё ва одобро
аз ҳама боло медонистанд, аммо имрӯз дар дафтари умри
Мурод саҳифаи наве кушода шуд. Ба хонааш баргашт.
Хуршеда хобида буд. Ба ҳаммом даромада, бо оби хунук
оббозӣ кард. Ба худ лаънат мехонду мегуфт:
– Ин чӣ кори кардаам буд? Охир, ман кӣ будаму кӣ
шудам? Бахту давлатам, сари баланду хонаи ободам
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ҳамсарам – Хуршедаи нозанинам ҳаст. Не, не! Ҳеҷ гоҳ ба
ӯ хиёнат намекунам!
Ларзиши бадан водораш намуд, ки аз ҳаммом баромада, ба хонаи хобашон равад. Чанд дақиқа дар болои сари
Хуршеда бо сари хам истод. Ҷуръат намекард, ки ба бистари ҳамсараш наздик шавад. Амонатак дар поёни пои ӯ
нишаст. Хуршеда, гӯё инро ҳис карда бошад, аз хоб бедор
шуда гуфт:
– Омадед, ҷонакам? Узр, хобам бурдааст, ҳозир хӯрокро гарм мекунам.
Аз ҷояш хестанӣ буд, ки Мурод:
– Нороҳат машав, азизам, хеле бевақт шудааст. Маро
бубахш барои дер омаданам, – ӯро аз ҷояш намонд бихезад.
Шаб Мурод хоб дид, ки Зебо бо либосҳои арӯсӣ
ҳавлии Муродро мерӯбаду баланд – баланд хандида,
ӯро низ бо хасу хасрӯбаҳо аз ҳавлӣ бароварда, дар
партовгаҳ мепартояд.
Бо тарс аз хоб бедор шуд. Бистараш аз арақ тар шуда
буд. Аз худ таъбири хобашро пурсон шуд.
– Худоё, оқибати хобам чӣ бошад? Илоҳо, нек биёяд!
Бегоҳи рӯзи дигар, баъди анҷоми корҳои фермаю
сехҳо, Мурод беихтиёр ба сӯи ҳуҷраи Зебо қадам зад.
Мерафту бо худ дар талош буд: «Ман набояд ин корро
бикунам!» Муборизаи ақлу нафс дар ботини ӯ басо тезутунд мегузашт. Ақл мегуфт:
– Тавба кун, ба роҳи бад марав! Хуршедаи нозанину
боақлу покдоманатро ба Зебои шаттоҳу беҳаё, каҷрафтори раддимаърака иваз накун.
Нафс мегуфт:
– Маишати яклаҳзаинаатро аз даст мадеҳ. Ту мард
ҳастӣ. Зан ҳамеша гуноҳи мардро мебахшад, чунки ӯ зан
– синаи раҳм аст.
Мурод дари хонаи Зеборо кушода, ба дарун даромад. Ин
кор як моҳ давом кард. «Офтобро ба доман пӯшонида
намешавад,» – мегӯянд мардум. Ин хабари шум ба гӯши
Хуршеда низ расид. Бовар накард. Такрор ба такрор
мегуфт:
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– Не, не! Ҳеҷ гоҳ Мурод ба чунин амали паст даст
намезанад. Охир, мо барои расидан ба чунин рӯзҳои нек
чӣ азобҳое накашидем, аз имтиҳони зиндагӣ гузаштем,
рӯзҳои башумор мондаанд то фарзанддор шуданамон. Не,
бояд худам бубинам, бо чашмони сарам бубинам.
Беқарор шуда буд, дар ҳавлӣ бо изтироб қадам мезад.
Ҳеҷ не, ки аз аспи ҷаҳл фурояд. Нохост тифлаки батнаш
ба ҷунбиш даромад.
– Худоё, ман чӣ кор карда истодам!? Тифламро бесаранҷом намудам, – гуфт Хуршеда ва бо меҳр даст ба рӯи
шикамаш монду ба хона даромад.
Хӯроки шомро тайёр карда, дастархон оросту шавҳарашро интизор шуд, аммо аз ӯ дараке набуд. Аз нав
беқарор шуд. Рӯймоли шоли калонашро ба китфаш
партофта, ба оинаи барқад, ки дар даҳлез меистод, нигарист. «Ҳомилагӣ ба ҳусни зан ҳусн зам мекунад,» –
гуфтани мардум дуруст будааст. Аз оина ба ӯ зане менигарист, ки қадду қомати зебо, чашмони бодомӣ, рухсораҳо арғувонӣ, нӯги мижгонҳои дарозаш ба абрӯвони
пайванди мафтункунандааш мерасид, даври лабони ғунчааш табассуми ба худаш зебанда дошта, гесӯвони
шабрангаш аз зери рӯймолча мисли амвоҷи сиёҳи баҳр як
тарафи рӯяшро мегӯӣ, оро медоданд, пеши бараш, ки бар
асари ҳомилагӣ баландтар шуда буд, ӯро зеботар нишон
медод, аммо нигоҳи чашмонаш ғамолуд буданд. Каме дар
ҳамин ҳолат ба оина нигаристу аз ҳусну ҷамоли худододаш шукр гуфт, аммо овозаи шунидааш ба хотираш омаду андешаҳои мағшушу сарбаста домангираш шуданд,
нигоҳи чашмонаш аз ғам ба қаҳр табдил ёфт, дил дар қафаси синааш ба изтироб омад, сояи шубҳа беқарораш
карду аз хона бурунаш сохт. Оташи рашк вуҷудашро
месӯзонд.
Кӯчаи деҳа беодам ва торик буд. Оромии дилгир дар
кӯчаҳои деҳа ҳукмронӣ мекард. Ба осмон нигарист: на
моҳ буду на ситора, ки каме ҳам бошад, пеши пояшро
равшан кунанд. Дилашро пардаи ғафси сиёҳӣ пӯшида
буд. Андешаҳои мағшуш ӯро ба ҷангали раҳгуме ҳидоят
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мекарданд. Ба ягона ҷӯйборе, ки аз миёни деҳа мегузашт,
наздик шуд. Хониши дилбазану якмароми қурбоқаҳо хомӯширо халалдор мекард. Ба назди ҳуҷраи Зебо омада, аз
ягона тирезаи хурдакак, ки ба тарафи кӯча кушода
мешуд, ба дарун нигарист: Мурод ва Зебо якдигарро ба
оғӯш гирифта мехобиданд. Кош намедид. Мехост аз он
хонаи ҳаром худро дур созад, аммо пойҳояш ба ӯ итоат
намекарданд. Худро на дар замин медиду на дар само.
Борони сел ба боридан оғозид. Селоба кӯчаю ҷӯйборҳоро
пур карда, хасу хаспораҳои ифлосро пешандоз мекард. Ба
гумони Хуршеда шавҳарашу ҳамон зани фоҳиша – Зебо
ҳамин хасҳоеанд, ки рӯ – рӯи об мераванд. Баъди якчанд
қадам ҳолаташ бад шуду дар кӯчаи торик аз ҳуш рафт.
Ронандаи мошини роҳгузаре дар равшании чароғи мошин ҷасади занеро дида, ӯро ба беморхона овард. Дар беморхона Хуршедаро шинохтанд. Ӯ пеш аз муҳлат мубталои дарди кӯдак шуда, хуни зиёдеро талаф дода буд. Инро шунида падару бародаронаш ва Мурод ба беморхона
омаданд. Вазъи саломатии Хуршеда хеле бад буд. Мубориза барои зинда мондани модар ё кӯдак мерафт. Хуршеда хоҳиш кард:
– Кӯдакамро зинда бигиред, ман дигар зистан намехоҳам.
Падару бародарони Хуршеда ва Мурод хоҳиш карданд,
ки бояд модар ҳам зинда бимонад. Мурод телефонӣ додараш Маъруфро аз ҳодиса огоҳ намуд. Маъруф фавран бо
як гурӯҳ духтурони таҷрибадор ба бемористон омада, модару кӯдакро аз марг наҷот доданд.
Ба дунё омадан ва тавлиди кӯдаки навзод маънои онро
дорад, ки Офаридгор ба ин восита меҳру муҳаббатро байни зану шавҳар зиёд намуда, насли одамиро поянда мегардонад ва тухми вафодориро дар рӯи замин мекорад.
Шахсе, ки ба ин туҳфаи Офаридгор шукр намегӯяд, радди
маърака хоҳад шуд. Мурод хост даромада писарашро
бубинад, аммо ба ӯ ҷавоби рад доданд. Субҳи содиқ дар
назараш ба шаби тор табдил ёфт. Айби худаш, ба чунин
кори паст даст заданаш аз рӯи ақл набуд. Саги сӯзанхӯр93
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даеро мемонд. Акнун дар миёни Муроду Хуршеда девори
ба чашм ноаёне қад кашида буд.
Аз таваллудхона Хуршедаро падари пир ва бародаронаш бо гулу гулдастаҳо бароварданд. Мурод ҷуръати ба
онҳо наздик шудан надошт. На танҳо ба таваллудхона,
балки ба фермаву сехҳо, ба ҳама ҷое, ки Хуршеда қадам
мемонд, рафта наметавонист. Мардум инро дида
мегуфтанд: «Ба ин хонадони хушбахт чашм расид. Илоҳо,
оқибаташро ба хайр бигардон».
Аз миён рӯзҳо, ҳафтаҳо ва моҳҳо сипарӣ шуданд. Мурод аз он бахте, ки насибаш гашта буд, маҳрум шуда, дар
ин замину замон, дар хонаву кӯча худро шахси нодаркор
ҳисоб мекард. Айби худаш: бахти дар панҷаву оғӯш будаашро нигоҳ дошта натавонист. Фикри худро нобуд кардан садҳо бор ба сараш меомад. Бо кадом роҳ худкушӣ
карданро фикр мекард. Дарди фироқро таҳаммул карда
наметавонист. Барояш ба кӯча баромадан душвор буд, ба
хаёлаш ҳама ба ҳоли ӯ механдиданд, тамасхураш мекунанд, тири маломат ба сӯяш мефикананд. Аз ғами бисёр
ба майнӯшӣ дода шуд. Шабу рӯз масту аласт дар кунҷи
хона мехобид. Аз танҳоӣ дилаш ба риққат меомад, беовоз
мегирист. Оҳанги хазине ҳамеша дар гӯшаш садо медод:
гӯё тақдири талхи ӯро месуруд. Фазои хона нафасгираш
мекард. Гоҳ хунук мехӯрду гоҳ оташ мегирифт. Мехост
мисли гург нӯла бикашад. Охир, барои чӣ дод нагӯяд,
нӯла накашад? Зиндагии ширине дошт, чанде пеш аз ин
ҳавлӣ навои шӯхи мусиқӣ ба дилҳо сурур мебахшиду
хандаи баланд гувоҳи хушбахтии ин хонадон буд. Баъди
ошомидани ғизои шом Хуршеда ҳамеша дар чойники
зебо чои кабуд дам мекарду болояшро бо рӯпӯши махсуси гулдӯзӣ мепӯшонид, дар зарфи махсус мураббо, дар
лаъличае кулчақанд мемонду дар назди шавҳар гузошта
мегуфт:
– Дадои Нигора, шумо шириниро нағз мебинед, болои
роҳаткурсӣ нишаста, бо мураббо чой нӯшед, ман баъзе
корҳои хонагӣ дорам, – ва Муродро бо телевизор танҳо
гузошта, аз пайи дигар корҳо мешуд. Нигора бошад, да94
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вида ба бағалаш медаромаду баъди чанде эркагӣ кардан
ба назди модараш мерафт. Барои Мурод ширинтарин
лаҳзаҳо дақиқаҳои бо Нигора бозӣ карданаш буд. Нигора
бо нози кӯдакона ба болои китфи Мурод мебаромаду аз
гӯшҳояш дошта амр медод:
– Дадаҷон, чун асп шиҳа кашед!
Мурод шиҳа кашида, дар рӯи фарши хона чорпо
мешуд ва Нигора дар китф ба назди Хуршеда рафта мепурсид:
– Очаш, ба асп савор шуданӣ нестӣ? Ҳозир мову Нигора бол кушода парвоз мекунем.
– Очаҷон, биё бо мо, очаҷон, биё! – хоҳиш мекард Нигора…
Мурод ин лаҳзаҳои ширинро ба ёд оварда, худро дар
миёни дӯзаху биҳишт медид, дидори маҳбубаш ба рӯяш
дарҳои биҳиштро мекушоду дурӣ аз ӯ чун оташи дӯзах
ҳастиашро месӯзонид. Бо асабҳои харошёфтаву рӯзгори
вайрон яккаву танҳо монда буд. Ба худ мегуфт: «Бахт, ки
баргардад, аспи тозӣ хар гардад.» Ва ҳар замон ба само
нигариста, дасти ниёиш ҷониби Офаридгор дароз мекарду мепурсид:
– Эй Худои меҳрубон! Инсон дар ҳаёт як бор хато мекунад. Бубахш маро, садҳо бор илтиҷо мекунам, саги даргоҳат мешавам. Хуршедаамро аз ман ҷудо накун. Бе ӯ
мемирам. Охир, магар инсон бе об, бе офтоб, бе ҳаво зиста метавонад? Не. Ман низ бе фариштаи умрам – Хуршеда зиста наметавонам, Худоё! Ӯ барои ман ҳама аст.
Он чашмае, ки мову Хуршеда аз он об менӯшидем, хушк
гашт, ҳатто чашма ба фироқи мо тоб наовард. Дар боғу
ҳавлиам фасли тобистон барф борид, умеду орзуҳоям зери жола монд.
Чашмонашро мепӯшиду ба Хуршеда муроҷиат мекард:
«Азизам, мухаббати ман дар нисбати ту ҳар лаҳза зиёдтар
мешавад. Дили ман садпора шудааст. Баргард, азизам,
баргард! Девонавор дӯстат медорам. Ҳар шаб дар бораи
ту фикр мекунам, мисли он ситораҳое, ки аз осмон канда
мешаванду меафтанд ва аз худ изи сӯзони дарду ғам ме95
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монанд. Мехоҳам тамоми соатҳои дунё аз гардиш бимонанд ва дар ҷаҳон ман бошаму ту. Ту накҳати ширинтарин меваҳои биҳиштӣ, насими гармаку форами
субҳгоҳонӣ, булбули ширингуфторӣ, қатраи мавҷи баҳр
ва сабзаҳои хушбӯи майсазоронӣ, Хуршеда. Девонавор
дӯстат медорам! Агар ба ман умри безаволиро бе ту ваъда
кунанд, ман як лаҳзаи бо ту буданро интихоб менамоям,
Хуршедаҷонам!
Дар куҷое хонда будам, ки ду шахс дунёро тақсим мекардаанд. Ман ҳам мехоҳам бо ту дунёро тақсим кунам,
Хуршедаҷонам: баҳр аз ту, мавҷҳо аз ман, осмон аз ту,
ситораҳо аз ман, хуршед аз ту, анвораш аз ман, гул аз ту,
накҳаташ аз ман, булбул аз ту, хонишаш аз ман. Биё,
ҳамаи дунё аз ту, ту аз ман!»
Мурод чашм мекушоду тавба мекард ва аз дил мегузаронид: «Мабодо девона нашуда бошам? Чӣ мегӯям, ба кӣ
мегӯям! Эй Худои меҳрубон, хурсанд кун ҷони маро…»
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УЗРИ БАДТАР АЗ ГУНОҲ
«Дӯстатро дар танҳоӣ накӯҳиш куну дар ҷомеа ситоиш.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Нисфи рӯз, ҳаво хеле гарм буд. Одатан дар ин лаҳзаҳо
кӯдакон ба болои дарахтон баромада, дар сояи баргҳои он
мева мехӯрданд ё ба наҳр даромада оббозӣ мекарданд. Дар
қатори дигар бачаҳо писари Аския – Меъроҷ низ ба болои
туте баромада бо шавқ меваи онро нӯши ҷон мекард.
Ҳақорати бачаҳо маҷбураш кард, ки ба поён дида бидӯзад.
Дид, ки додарашро писари ҳамсоя мезанад. Аз болои дарахт
таҳдидаш кард:
– Ҳой касофат, аз бародари ман дур шав! Набошад,
мефурояму балота мебинӣ…
Аммо бачаҳо ба якдигар часпида, ҳеҷ не, ки ҷудо шаванд. Меъроҷ саросема аз болои дарахт фуромаданӣ буд,
ки почаи шимаш дар шохаи шикаста дармонду башаст аз
болои дарахт ба замин афтид. Кӯдакон доду войкунон давида ба боғчаи бачаҳо рафтанду Аскияро аз ин нохӯшӣ
огоҳ карданд. Аския тозону попечон ба ҷои ҳодиса омада,
писарашро дар иҳотаи ҳамдеҳагон дарёфт, ки аз дард нолиш мекард. Мошини роҳгузареро дошта, ӯро ба бемористони ноҳия овард. Баъди муоина духтури ҷарроҳ изтироби худро аз Аския пинҳон накард:
– Хоҳарам, писаратон ҷароҳати вазнин бардоштааст.
Сутунмӯҳрааш осеб дидааст. Агар фавран ҷарроҳӣ накунем,
оянда эҳтимол роҳ гашта натавонад. Барои ҷарроҳӣ маблағ
лозим…
– Духтурҷон, ман кӯшиш мекунам, маблағи даркориро
меёбам. Шумо писарамро ба ҷарроҳӣ омода кунед! – гуфту саросема ба назди падараш рафт.
– Дадаҷон, Меъроҷ аз болои дарахт афтида, сутунмуҳрааш осёб дидааст. Барои ҷарроҳӣ маблағи калон лозим. Умедам ба шумо… – гуфт гирякунон.
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– Духтарам, тамоми ҳаёт ман коре кардам, ки базӯр ба
пӯшондану хӯрондани оила басанда буд. 12 нонхӯр будед. «Ба додаи Худо набояд ношукрӣ кард,» – мегуфт модарат ва як сол пас мезоид. Он солҳо дар бораи танзими
оила гап набуд. Аз куҷо пул дорам, духтарам?! – гуфт падар сарашро хам карда.
Аския ба назди бародаронаш рафт: аз онҳо низ бӯи
умед нашуд. Ба хотираш амаки Самандар расид. «Охир,
барои беобрӯ кардани Хуршеда маро истифода карда буданд – ку? Бояд дастамро бигиранд!» – аз дил гузаронд
Аския ва ба ҷониби ҳавлии онҳо давид.
– Ако, дар вақтҳои даркорӣ дар корҳои пастатон маро
истифода бурдед, дугонаи бегуноҳамро туҳмат кардам,
хонавайронаш сохтам. Хоҳиш мекунам, писарамро наҷот
диҳед!
Самандар ӯро шунидан нахост: дарашро ба рӯяш
пӯшид. Аския аз ҳама ҷавоби рад шунида, бо сари хаму
чашми пурнам ва дили саршори ғам ба беморхона баргашта хост ба духтур бигӯяд, ки маблағи даркориро наёфт.
Ба дафтари кори духтур даромада, Хуршедаро дид, ки дар
кадом масъалае бо ӯ маслиҳат мекард.
– Аския, барои чӣ маро аз ин нохӯшии ба сарат омада
огоҳ накардӣ? Нигора аз кӯдакони кӯча шунида, ба ман
гуфт. Дугонаҷон, ташвиш накаш, ман маблағи ҷарроҳиро
ёфта медиҳам, – гуфт Хуршеда.
Аския чи гуфтанашро намедонист: лол монда буд. Дар
як лаҳза он ҳама бадбинию туҳмату корҳои пасти нисбат
ба Хуршеда раво дидааш чун навори филм аз пеши назараш гузаштанд. Қатраҳои калони ашкро, ки аз ду бари
рӯяш мерехтанд, нигоҳ дошта наметавонист. Бо чашмони
гирёну овози ларзон дар пеши пои Хуршеда ба зону зад:
– Хуршеда, бубахш маро. Мани ноодами рӯсиёҳ дар
ҳаққат суханони носазо гуфтам. Туҳматат кардам…
– Аския, канӣ, аз ҷоят бихез! Чӣ хел суханони носазо,
кадом туҳмат? Вақти ин гапҳо нест, писаратро бояд наҷот
диҳем, – Аскияро бо меҳр аз замин хезонд Хуршеда ва
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нафаси сабуке кашида, маблағи заруриро ба духтур доду,
аз беморхона баромад.
Ӯ аз ҳама аъмоли бади дугонааш хабар надошт. Охир,
Мурод ҳам ба ӯ чизе нагуфта буд. Фақат ҳис мекард, ки
муносибати Аския дар нисбати ӯ тағйир ёфтааст: гоҳи рӯ
ба рӯ омадан чашмонашро аз ӯ мегурезонад…
Ҷарроҳӣ хуб гузашт, баъди як ҳафта Аския ба назди
Хуршеда омада, бо оби дида ҳама ҳодисаи шударо ба ӯ
нақл кард. Хуршеда бо даҳшат суханони Аскияро бо
гӯши худ мешуниду бовар намекард.
– Чаро? Барои кадом рафторам? Барои хубиҳоям? Барои эҳтирому дӯстдориҳоям? Охир, фарзандҳоятро чун
фарзанди худ дӯст медорам. Таъна намекунам, лекин
маҷбур соҳиби маълумоти олӣ кардамат, вазифаат додам.
Сӣ сол девордармиён зиндагӣ кардем, дугонаҳои ҷонӣ
будем. Як пиёла об бе ту аз гулӯям намегузашт. Наход
қадри он нотавонбинон аз ман дида бароят болотар будааст. Ба чанд сӯм маро фурӯхтӣ? Пул лозим буд? Мегуфтӣ,
ҳамон маблағро худам ба ту медодам, – алам дар гулӯяш
печид. – Ҳайфи ту! Сад ҳайф!
Аския бо сари хам мегиристу узр мепурсид. Узри бадтар аз гуноҳ. Бисёр суолҳои Хуршеда беҷавоб монданд.
Дилаш ба шавҳараш месӯхт. Ин қадар бадгӯиҳоро шунида, боре ҳам ба Хуршеда садо баланд накард, ҳарфи
ноҷоеро дар нисбаташ раво надид.
– Аския, хоҳиш мекунам, дигар ба чашмам нанамо, –
гуфт оҳиста Хуршеда рӯяшро аз дугонааш гардонда.
– Хуршедаҷон, мехоҳам як ҳодисаи дигарро низ ба ту
нақл кунам, баъд ба рӯям тӯф карда, аз хонаат ҳам бирониям, ҳақ дорӣ. Вақте ки корҳоям омад намекарду ҳаёти
оилавиам вайрон буд, маслиҳатам доданд, ба як табиби
ҷодугар, ки дар маркази ноҳия зиндагӣ мекард, муроҷиат
намоям. Рӯзи чоршанбе ба назди ҳамон ҷодугар рафтам.
Банд буд. Дар айвони хона мунтазир шудам. Аз дарун
овози гиряолуди шинос ба гӯшам расид, ки аз табиб
хоҳиш мекард:
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– Домулло, кумакам намоед. Шавҳарам Мурод аз ман
дилхунук шудааст. Хоҳиш мекунам, дилгармӣ кунед. Бо
Хуршеда ном зан муносибати маҳрамона дорад. Мехоҳад
маро бо се кӯдак аз хона пеш кунад. Домуллоҷон, барои
бахтам ҳар чизе мехоҳед, медиҳам, фақат аз ҳамон Хуршеда дур шавад. Ягон тӯмори дилхунукӣ ё, худатон медонед, коре кунед, ки шавҳарам аз он зан рӯ бигардонад.
Ман номи ту ва язнаам – Муродро шунида ҳайрон
мондам. Ин зан кӣ бошад? Овозаш шинос! Мулло ба ӯ
амр дод:
– Духтарам, албатта, ба ту кумак мерасонам. Ин
занҳои сабукпо чандин оиларо вайрон карда, оби дидаи
ту барин занҳои бечораро мерезонанду кӯдакони бисёреро дар ба дар мекунанд. Ту ба ман бояд хоки қабри куҳна,
аз чорроҳа сангу хасу чӯб, як қуттӣ сӯзан, саргини рӯзи
ҷумъагии саг, пашми сагу пишак ва хук, қулфу калид
биёрӣ. Ана мебинӣ, ки шавҳарат Мурод он зани хонавайронкун – Хуршедаро мисли сагу пишак бад мебинад.
Агар тавонӣ, як акси Хуршедаро ҳам биёр.
– Ана, домулоҷон, донистагӣ барин акси он касофатро
бо худ овардаам, – шунида шуд овози зан.
– Дуо карда, 40 дона сӯзанро ба рӯяш мезанам. Аз сад
ҷонаш якеаш ҳам намемонад. На танҳо аз шавҳари ту,
балки аз ин дунё реҳлат мекунад. Ман пӯстакро бо ҷорӯб
ҷанг меандозам. Қудрати фавқулода дорам, – худситоӣ
мекард ҷодугар.
Овози занро шинохтам: ӯ Зебо, ҳамоне буд, ки чун ман
худат одамаш карда будӣ.
– Ин аз нӯги хамир фатир. Ангуштарини тиллоии
давраи саюз, – гуфт Зебо бо табиб хайрухуш кард. Дар
айвон маро дида каме ҳиҷолат кашида гуфт: – Апаи Аския, шуморо дар берун мунтазир мешавам.
Ман ба назди ҷодугар даромада, барои кушоиши
корҳоям тӯмор гирифта баромадам. Дар кӯча Зебо интизорам буд.
– Апаи Аския, хоҳиш мекунам: чизеро, ки дар ин ҷо
шунидед, ба касе нагӯед. Хидмататона мекунам, куртаҳо100
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ятона бепул медӯзам. Ҷон апаҷон! Ин сир миёни худамон
бимонад.
– Зебо, як чизро нафаҳмидам. Барои чӣ «Мурод
шавҳари ман» гуфтӣ? – пурсидам аз ӯ.
– Агар ҳамин хел намегуфтам, ҷодугар дилхунукӣ
намекард, – гуфта, Зебо бори дигар хомӯш монданамро
хоҳиш карду тез аз наздам дур шуд. – Хуршедаҷон, мани
рӯсиёҳ ҳамаи инро бо гӯшҳоям шунида, бо чашмонам дидаму ба ту нагуфтам. Ту аз акои Мурод хафа машав, вайро бо усули муллогӣ дар нисбати ту дилхунук, кару гунгу
кӯр кардаанд, – гуфт Аския.
– Аския, ту ба ҳамин сафсатаҳои муллою ҷодугарон
бовар дорӣ? Ман бовар намекунам ва нисбат ба онҳо
нафрат дорам! – хитоб кард Хуршеда.
Баъди ҳазорҳо маротиба таъзим кардану узр пурсидан
Аския Хуршедаро дар банди андешаҳо фиганда бирафт.
Ҳар гоҳе дилаш аз ғаму андеша пур мешуд, Хуршеда
ба хонаи муаллимааш – Бахтинисо Ҳошимова мерафт.
Имрӯз ҳам роҳи хонаи ӯро пеш гирифт.
– Шамолҳои куҷо парронд, духтарам? Канӣ, ба хона
даро! – истиқбол намуд ӯро муаллима хушҳолона ва аз
рухсораҳои чун гули анораш бӯсида, ба хона дароварданӣ
шуд, вале Хуршеда сӯфаи таги тутро, ки гирдашро гулҳои
зебо иҳота карда буданд, нишон дода гуфт:
– Муаллимаҷон, биёед дар болои ҳамин сӯфа, дар
ҳавои тоза мешинем.
– Келинҷон, меҳмон омад! Кӯрпача бароред, – ҷеғ зад
муаллима ба хона нигоҳ карда. Нигоҳи пурмеҳраш Хуршедаро аз сар то по навозиш мекард.
– Духтари худам, шогирди худам, аз муваффақиятҳоят
сарам ба осмон мерасад. Канӣ, гап зан, наберачаи ман чӣ
хел? Барои чӣ ӯро наовардӣ? Духтарам, ман гунаҳгор.
Охир, то чили кӯдак набарояд, пай меафтад, чашм мерасад, гуфтанӣ гапҳо аст. Барои ҳамин хабарат нагирифтам.
– Муаллимаҷон, дилам пур шуду ба наздатон омадам.
Дигар ба касе бовар намекунам. Дӯстони ҷонӣ хиёнатам
карданд. Наход насиби ман дар зиндагӣ мардҳои хиён101
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аткор бошанд. Рози диламро ба касе гуфта наметавонам,
касе ҳам ҷуръат карда, аз ман чизе намепурсад. Хонаам
вайрон мешавад.
– Духтарам, баъзе овозаҳо ба гӯши ман ҳам расиданд.
Хабари шум тез паҳн мешавад. Инсон дар ҳаёташ як бор
хато мекунад. Дағал карда гӯям, «хар» мешавад. Охир,
инсон шири хомхӯрда аст. Шайтон барандаи роҳ мегӯянд.
Беҳуда Одаму Момоҳаворо аз биҳишт пеш накарда буданд. Бузургии инсон гуноҳи дигаронро бахшида тавонистан аст. Ҳол он ки Мурод барои ту «дигар» набуд, нест
ва ҳаргиз нахоҳад шуд. Ӯ баҳри ту ҷонашро нисор мекунад. Бо ин қадар азобу уқубат ду дилдода якҷоя шудед. Ба
шумо чашм расид. «Чашми бад сангро сӯрох мекунад,» –
мегӯянд одамони доно. Духтарам, ғурури нодаркоратро
як тараф гузору Муродро бубахш. Хубиҳояшро ба хотир
биёр. Духтарат Нигораро мисли фарзанди худ дӯст медорад. Ба ҳама аъмоли ҳасудон тоқат кард, боре ба ту ҳарфи
ноҷое назад. Душманонатро хурсанд накун, духтарам.
Хонадон гулистонро монад, гул бошад, ҳаргиз бе хор
намешавад. Аз рӯи шунидам Мурод гӯшанишиниро ихтиёр намуда, қасд аз шароб мегирифтааст. Агар ҳамин амалаш идома ёбад, дар ҳақиқат, Муродро аз даст медиҳӣ.
Мард иродаи қавӣ надорад. Аз ноомади кор дарҳол мешиканад. Охир, ӯ туро дӯст медорад. Духтарам, насиҳати
модаронаамро ҳеҷ гоҳ аз ту дареғ надошта будам, имрӯз
ҳам аз ту хоҳиш мекунам: Бубахш шавҳаратро...
Хуршеда аз назди муаллима бо қалби орому таскинёфта баромад. Гӯё бол дошта бошад, роҳ намегашт, балки
парвоз мекард.
– Мебахшам, бахшидамаш! – мегуфт бо хотири болида. Чи хел ба ҳавлӣ расиданашро нафаҳмид.
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ФАЗОИ НООРОМИ КИШВАР
«Волотарин ҳикмат фарқ кардани некӣ аз бадӣ мебошад.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Оташи ҷанги бародаркуши кишвар, ки дар солҳои
муқовимати шаҳрвандӣ шуъла зада буд, боиси нооромии ҳаёти мардуми пойтахти кишварамон гардид. Анвар – бародари хурдии Мурод бо ҳамсабақонаш миёни майдонҳои «Озодӣ» ва «Шаҳидон» рафтуомад карда, мақсади ин ҳама ҷангу
ҷидолро дуруст намефаҳмиданд. Дар натиҷа хуни ноҳақ
рехта шуд. Ин нооромиҳо на танҳо дар пойтахт, балки дар
дигар ноҳияҳо низ доман густурд. Мардум аз амали ашхосе,
ки на барои тинҷиву амонӣ, балки барои бесомонии кишвар
гурӯҳҳои махсус ташкил намуда, дар байни мардуми маҳаллоти гуногуни ватанамон низоъ меандохтанду кишварро
ғорат мекарданд, муқобилонашонро «вовчик» – у «юрчик»
гуфта таҳқир менамуданду бе ягон тафтиш ва ҳукми суд
маҳкуми марг месохтанд, ба дод омада буд.
Анвар ва ҳамсабақаш Латофат ду сол боз бо ҳам
риштаи дӯстӣ баста буданд, оҳиста – оҳиста он ба мухаббати самимӣ табдил ёфт. Онҳо берун аз дарс нақшаҳо
кашида, ояндаи худро тарҳрезӣ мекарданд. Аз ин
нақшаҳо дили ҷавонон месуруду метапиду мерақсид.
– Латофатҷон, дар назди зебогии ту моҳтоб шарм карда,
дар пушти абрҳои ғафс пинҳон мешавад. Аз ту як нафас
ҷудо будан бароям баробари марг аст. Дар курси охирин
ман ба хонаи шумо хостгор мефиристам. Донишкадаро
хатм накарда тӯй мекунем, мехоҳам ҳамсабақҳоямон шарики хурсандиамон бошанд. Бо карнаю сурнай туро аз Раштонзамин ба Хатлон мебарам. Мехоҳам бародарам Муродро шод кунам. Ду бародари калонӣ арӯсҳои худро ба деҳа
набурданд. Ман, албатта, мебарам.
– Анварҷон, агар падарумодари ман розӣ нашаванд –
чӣ? – хандида мегуфт Латофат.
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– Розӣ нашаванд, дуздида мебарам. Ту – ку, рози
ҳастӣ?
– Албатта, розӣ ҳастам. Падару модарам ҳам хушбахтии маро мехоҳанд. Розӣ мешаванд.
– Латофатҷон, беҳтараш, дар ҳамин бесомониҳо ту ба
деҳа биравӣ. Мо бо ҳамкурсон нияти ба Сибир сафар
кардан дорем, – мегуфт Анвар ба дӯстдоштааш.
Чанд рӯз баъд ӯ маҳбубаашро дар мошини ҳамдеҳааш
савор карда, ба хонаи падару модараш фиристоду андаке
ором шуд. Мурод, ки аз вазъияти пойтахт дар хавотир
буд, ба бародараш Анвар телефонӣ занг зада, аз ҳодисаҳои пойтахт изҳори нигаронӣ мекард:
– Анварҷон, додари азизам, мабодо ба ягон гурӯҳ ҳамроҳ нашавӣ, хонданатро дону халос. Бегоҳ ба кӯча набаро.
Тавонӣ, ба деҳа биё. Аз ту бисёр дар ташвиш ҳастам.
– Акаҷон, дар ҳақиқат, вазъият хуб нест, нисфи шаб ба
коргоҳи нон меравему соатҳо дар навбати нон меистем. Бозору кӯчаҳо холӣ, мағозаю ошхонаҳо дарбаста, автобусу
таксиҳо кор намекунанд, фақат дар майдонҳои «Озодӣ» ва
«Шаҳидон» одамони зиёде гирд омада, бо микрофон ҳамаро ба ҷиҳод даъват мекунанд. Барои чӣ? Номаълум. Мардум сарсону парешон. Табъи хира ва чеҳраи ғамгину тира
доранд. Агар шумо розӣ бошед, мо, як гурӯҳ ҳамсабақон, то
ором шудани вазъият ба Русия, ба Сибир, меравем: мардикорӣ мекунем. Чанд нафар донишҷӯёни курсҳои болоӣ, ки
се моҳ пеш ба он ҷо рафта буданд, алаккай, ба хонаҳояшон
маблағ фиристоданд.
– Додаракам, азизи дилу ҷонам, хонданат чӣ мешавад?
Охир мегӯянд, ки «мардикор бой намешавад, хокистар
лой». Ба ту мардикорӣ чӣ лозим? Агар ба маблағе ниёз дошта бошӣ, бигӯ, худам ба ту мефиристам. Дар мулки бегона
худатро азоб надеҳ. Як сол баъд маълумоти олӣ мегирӣ, кор
мекунӣ, хостагиат иҷро мешавад. Бори дигар фикр кун, додарам. Вазифаи ту имрӯз хондан, хондан ва фақат хондан
аст.
– Насиб бошад, сиҳату саломат баргаштем, хонданро
давом медиҳам, – гуфт Анвар.
Мурод бо дили нохоҳам раъйи бародарашро қабул кард.
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ГУНОҲИ ДИГАРИ АСКИЯ ВА
БАХШИДАНИ ХУРШЕДА ӮРО
«Фарқ кардани некию бадӣ хиради олист.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Муаллим Олим Шукуров, падари Аския, асо дар даст
лангида – лангида ба ҳавлии Хуршеда даромада, амонатак дар лаби сӯфаи таги хавозаи ангур нишаст ва бо
дастрӯймол арақи пешониашро пок намуда фарёд кард:
– Духтарам Хуршеда, дар хона ҳастӣ!
– Биёед, муаллимҷон! Шамолҳои куҷо шуморо ба хонаи мо оварданд? – Хуршеда бо чеҳраи шукуфон аз хона
баромада, муаллимашро истиқбол намуд. – Барои чӣ дар
ин ҷо нишастед? Марҳамат, ба хона дароед.
– Не, духтарам, дар хамин ҷо гапамро мегӯяму аз пайи
корҳои дигарам мешавам.
– Ҳозир, муаллимҷон, – гуфт Хуршеда ва ба Нигора
дастур дод. – Духтарам, тез чойи кабуд дам карда, дастархон биёр, – ва ба муаллим рӯ оварда гуфт: – Ана акнун ман шуморо гӯш мекунам.
– Хуршедаҷон, духтарам… – гуфт муаллим ва суханашро ба поён нарасонда, бо алам, мисли кӯдакон, ба гиря даромад.
– Муаллимҷон, ором шавед, худатонро ба даст гиред,
– гуфт Хуршеда ва як пиёла чойи кабудро ба ӯ дароз
кард.
– Хуршедаҷон, мебахшӣ. Ҳар вақт мушкиле ба дӯшам
биафтад, туро ташвиш медиҳам. Ду ҳафта боз аз Аския
хабаре нест. Вақтҳои охир бо ашхоси шубҳанок рафтуомад дошт. Бо мошинҳои хориҷӣ омада мебурдандаш.
Дар дасташ ҳам каме маблағ пайдо шуда буд. Агар пурсам, ки инҳо кистанд? Ҷавоб медод: «Одамони хайрхоҳ».
Пеш аз сафари навбатиаш ба хона даромада гуфт:
– Падарҷон, ба наздикӣ ман соҳиби пули калон меша105
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ваму дар шаҳр хона харида, фарзандонамро дар мактабҳои нағз ба хондан медиҳам. Дар ҳаёт ман чизе
надидам, бигузор онҳо бубинанд. Ҳамагӣ як сафар ба
давлати ҳамсоя мекунам, баъд ҳамааш нағз мешавад…
– Духтарам, пули калон осон ба даст намеояд. Дӯстонат низ ба ман маъқул нестанд, ким чи хел шубҳаноканд.
Ба ягон гурӯҳи бад ҳамроҳ нашуда бошӣ? Умри ҷавонатро боз насӯзонӣ? Нимтаи нон роҳати ҷон, духтарам, –
гуфта дар бало мондам.
– Падарҷон, ҳамин лексияҳоят ба ҷонам заданд. Ту
дар ин дунё ба ҷуз панду насиҳат чӣ чизи дигар медонӣ? Як умр омӯзгор будӣ, ақаллан, рӯзи ба нафақа
баромадан бо як раҳматнома қадрат карданд? Не! Дигар
беҳуда вақтамро нагиру панду андарз нахон, падар! –
гуфта, аз хона рафт. Ана, ду ҳафта боз аз ӯ дараке нест.
Ба шаҳр рафтам, дӯстони шубҳанокашро ҳам ёфтам. Бо
ман ҳатто гап задан нахостанд. Хоҳишу илтиҷо кардам,
ки духтарамро ёфта диҳанд. Охир ду тифли ноболиғи
ӯро кӣ саробон мешавад? Ман пир шудаам, аз ӯҳдаи
тарбияи онҳо баромада наметавонам, бародаронаш
зиндагии худро ба зӯр пеш мебаранд. Муносибати Аския бо бародарон ҳам хуб набуд. Онҳо худи ӯро дидан
намехостанд, бори тарбияти фарзандонашро то куҷо
мебардоранд? Намедонам сарамро дар пирӣ ба кадом
гӯр халонам. Ҳамин пагоҳӣ ду нафаре аз ҳамон дӯстонаш ба хонаамон омаданду:
– Духтарат Аския бо бори вазнин дар фурудгоҳи
шаҳри Маскав ба даст афтодааст. Ту, мӯйсафед, аз ин ба
баъд духтаратро кофта, ба назди мо наё. Аския аз мо маблағи калоне қарздор аст ва тамоми умр кор ҳам кунад,
онро гардонда наметавонад. Агар мабодо дар ягон ҷой
нишонӣ ё номи моро ба забон биорӣ, аз сад ҷонат яктоаш
ҳам амон намеёбад, набераҳоятро дигар зинда намебинӣ.
Фаҳмидӣ? – гуфта сахт таҳдидам намуданд.
Хуршедаҷон, чӣ кор кунам? Поям ба лаби гӯр расидааст. Медонам, ки Аския ба ту бадиҳои зиёде кардааст. Ту
низ аз ӯ малол ҳастӣ. Фарзандони Аскияро тарбия карда
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наметавонам. Агар дастамро бигирӣ, онҳоро ба ягон
сағирхона бурда месупорам, – гуфт мӯйсафед ашкашро
бо рӯймолчаи ғиҷимшудаи чиркинаш поккунон.
Дар як нафас ҳама аъмоли бади Аския – бадгӯӣ,
туҳмат, дурӯғ, буғзу кина ва ҳасад бурданҳояш аз пеши
назари Хуршеда чун навори синамо гузаштанд, аммо
Хуршеда бе дудилагӣ гуфт:
– Муаллими азиз, беҳуда ташвиш накашед. Худам
тарбияи фарзандони Аскияро ба ӯҳда мегирам. Охир, ӯ
барои ман мисли фарзанди падар азиз аст. Хайр, ба гапи
ҳар кас даромада, туҳматам кард. Ман ба дил намегирам.
Аз падар насиҳате дар хотираам нақш баста: «Ҳаволаи
бад ба Худо». Ду фарзанд доштам, чорто мешаванд. Бо
ҷону дил, баробари фарзандони худам, тарбияашон мекунам.
Муаллим ашки беихтиёр аз чашмонаш ҷоришударо
пок намуду бори дигар ба одамгарӣ ва фазилати ин зан
офарин хонд.
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МАРДИКОРӢ
«Ба Худо эҳтиром, ба волидайн – ифтихор.»
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола»
Анвар бо рафиқонаш рӯзҳои аввали мардикорӣ азоби
зиёде кашиданд. Кор ва ҷои истиқомат надоштанд. Чанд
вақт дар як таҳхона шабро рӯз мекарданд. Бахташон
хандиду ҷавонмарди тоҷик – Латиф, ки даҳ сол қабл аз ин
бо зану фарзандонаш аз Тоҷикистон омада, муқими Сибир шуда буд, онҳоро ба кор қабул кард. Ӯ дар ташкилоти
хусусии сохтмониаш тоҷикписаронро ба кор қабул мекарду бригадаҳо ташкил намуда, хонаҳои зебо месохт.
Анвар ва рафиқонаш аз нозукиҳои касби бинокорӣ огоҳӣ
надошта бошанд ҳам, кӯшиш мекарданд, ки супориши
сардори бригада – Ҷалолро иҷро намоянд. Баъди се моҳи
заҳматҳои шабонрӯзӣ Ҷалол ҳаққи хизмат гуфта, маблағи
ночизеро ба онҳо дод. Ин амали ӯ боиси сар задани ҳисси
норозигии аъзои бригада гардид.
– О, бародар, каме инсоф кунед, охир!
– Наход аз хонаву дар, ёру диёр дур афтода, аз ҳамшаҳри худ беинсофӣ бубинем?
– Акаи Ҷалол, агар ҳамин рафторро ягон миллати дигар мекард, хафа намешудем. Охир, шумо худатон нағз
огоҳ ҳастед, ки мо бо чӣ мушкилиҳо то ба ин ҷо расидаем. То ҳанӯз ҳамон қарзеро, ки барои роҳ гирифта будем,
барнагардондаем. Ин маблағи ночизе, ки шумо додед,
нисфи роҳпулиамон мебошад, – мегуфтанд ҳар кадоме аз
онҳо.
– Хоҳед, ҳамин хел маблағ, нахоҳед, чор тарафатон
қибла. Ин рӯзҳо садҳо тоҷикписарон кор кофта, ба назди
ман меоянд. Шукр кунед, ки аз азоби таҳхона халос
шудед, – мегуфт Ҷалол.
Ҷавонони мардикорон боз дар кӯча монданд. Онҳо ҳар
субҳидам бо умед ба бозор шитоб мекарданд: ҳар кадо108
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

машон дар дил орзуе доштанд. Яке мехост, хонае дошта
бошаду дар зери кӯрпаи гарм бароҳат хобида, шабашро
рӯз кунад. Дигаре орзу мекард, ки дар сари дастархони
модар нишаста, шикамсерӣ қурутоб хӯрад. Севумӣ
хаёлан худро дар китобхонаи гарми донишкада машғули
мутолиаи китобҳо медид…
Онҳо дар бозор бо тоҷикписаре вохӯрданд, ки барои
дарахт буридан дар ҷангалҳои Сибир гурӯҳ ташкил мекард. Ҳама номҳояшонро ба ин гурӯҳ сабт карда, омодаи
сафар шуданд.
Фасли зимистон. Ҳаво хеле сард буд. Дар ҷангалҳои
Сибир барф беист мебориду меборид. Анвар ва ҳамроҳонаш ба иқлими сарди ин сарзамин мутобиқ шуда наметавонистанд. Дар хонаи сайёри оҳанин, ки ду ҳуҷрачаи танг
дошт, 15 тоҷикписар иқомат мекарданд. Бегоҳӣ ҳама
ҷамъ омада, ба бухории чуянӣ беист кундачаҳои майдакардаро мепартофтанд, қарс – қурс сӯхтани ҳезум ба
дилҳо фараҳ мебахшид, аммо хоначаи оҳанини онҳо ҳеҷ
не ки гарм шавад.
Анвар низ баъди кори вазнини рӯзона дар назди бухорӣ нишаста, дастонашро гарм мекард. Ӯ ҳамеша хомӯш
буд. Ба суҳбати дигарон ҳамроҳ намешуд. Ба суолҳои
онҳо кӯтоҳакак «ҳа» ё «не» гуфта посух мегардонд.
Аъзои баданаш дарақ – дарақ меларзид. Пешониашро
арақи сард пахш кард. Дар назди бухорӣ хобаш бурд.
Ҳамроҳонаш болояшро бо кӯрпаи нимдоште пӯшониданд. Деҳаашонро дар хоб дид: «Зодгоҳаш дар мавзеи
хушманзарае воқеъ гардида буд. Аз як тараф теппаҳои
сарсабз саф ороста буданду аз тарафи дигар рӯди Панҷ бо
оби мусаффои худ пахтазори деҳаро сероб мекард. Маликаи фаслҳо – Баҳори нозанин ин диёрро ба макони афсонавие табдил дода буд. Теппаҳо аз майсаву себарга ва гули лола чунон моҳирона оро ёфта буданд, ки бинанда аз
дидани онҳо беихтиёр ба ваҷд омада фикр мекард, ки мусаввире бо рангҳои гуногун нақши чаканро дар болои он
теппаҳо кашидааст. Шир – шири ҷӯйчаҳое, ки аз рӯди
Панҷ ба тавассути онҳо об ба дашту даман ҷорӣ мешуд,
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ба дили кас ҳаловат мебахшид. Аз боғи хурмо ва токзори
деҳа хониши парандагон ба гӯш мерасид. Анвар дар миёни боғ падарашро диду давида наздаш рафт ва чун
даврони кӯдакӣ дастони нозукашро дар гардани ӯ
ҳалқавор печонда хоҳиш намуд:
– Отаҷон, маро бо худ бубаред.
Онҳо аз дасти якдигар гирифта, ба сӯи офтобшин
раҳсипор гаштанд…
Анвар ду ҳафта аз ҷой хеста натавонист. Таби баланд
ва ларзиши бадан абгораш карда буд. Аз тирезаи хурди
вагони оҳанин ба берун нигоҳ кард. Ба ҷуз сафедии барф
чизеро намедид. Ғуввоси шамол ба гӯшаш мерасиду халос. Мегуфтӣ, ки гургҳои дунё дар гирди вагони онҳо
ҷамъ шуда, якбора уллос мекашиданд. Хоби шаб дидаашро ба хотир оварду табассуме гирди лабони парсингбастааш ҳалқа зад. Аз дил гузаронд: «Кош дар Ватан мебудаму аз он гулҳо чида, ба Латофат ҳадя мекардам. Охир,
мо чӣ орзуҳои ширине дар дил мепарваридем. Наход
қисмат номардӣ кунад? Ман барқасди қисмати номард
бояд зинда бимонаму Латофатамро хушбахт бисозам!»
Дар ҷангалҳои Сибир ёфтани духтур кори осон набуд.
Рафиқони Анвар аз торафт бад шудани вазъи саломатии ӯ
ба ташвиш афтоданд. Чана ва чанд саг ёфта, Анварро ба
бемористони наздиктарин бурданд, аммо, алаккай, дер
шуда буд. Нишонии бародараш Носирро аз ҷайбаш ёфта,
ба ӯ телефон карданд. Носир рӯзи дуюм омаду ҷасади
беҷони бародарашро ба оғӯш кашида, бо тамоми овоз ба
гиря даромад.
Бачаҳо ҳамаи маблағи дар даст доштаашонро ба Носир
доданд, то ки барои ба Ватан бурдани ҷисми беҷони Анвар мушкилӣ накашад. Носир телефон карда, Маъруфро
аз фавти бародарашон огоҳ кард. Маъруф ҳамон рӯз ҳамроҳи ҳамсараш ба деҳа рафтанд, вале намедонист чи гуна
Муродро аз марги ҷигарбандашон огаҳ бисозад. Мурод
онҳоро бо хурсандӣ истиқбол намуд:
– Биё, додари азиз, биё! Шамоли куҷо шуморо ба ин
тарафҳо овард? Мани бесоҳибро ёд карда омадед, ташак110
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кур. Ҳозир аз пода як гӯсфандро меораму сар бурида ош
меандозем ва бегоҳ ҳамсояҳоро даъват мекунем.
Зуд меҳмонҳоро ба хона дароварду дар тараддуди
меҳмондории бародараш афтод. Вале Маъруф:
– Акаҷон, ташвиш накашед. Бародарам Носир низ
меояд. Ӯро интизор мешавем. Ана, келинатон ягон хӯроки сабук тайёр мекунад, – гуфта, ба ҳавлӣ баромаду номаълум ашки чашмонашро пок кард.
«Овоза ё хабари шум тез паҳн мешавад,» – мегӯянд
мардуми дунёдида. Хуршеда низ ин хабарро шунида, писарашчаашро парпеч карду «дар чунин рӯзи сахт вазифаи
ман дар назди шавҳар будану ба ӯ неру бахшидан аст,» –
гуфта, ба хонааш баргашт.
Мурод дар остонаи дар Хуршедаро дида, сараш аз
шодӣ ба осмон расиду ба бародараш хитоб кард:
– Маъруфҷон, дар пою қадами худату келинам садқа!
Ба шарофати шумо бахти гумшудаам баргашт, писарам
ба хонаи падараш омад, ба хонаам баҳор омаду дар зимистон гулҳо шукуфтанд.
Ӯ аз шодӣ мегиристу Хуршедаву бародараш аз ғам.
Рӯзи дувуми омадани Маъруф Носир ва Валентина ҷасади беҷони Анварро ба деҳа оварданд. Чанд дақиқа қабл аз
майитро ба ҳавлӣ даровардан Муродро ҳам аз марги додараш огоҳ карда буданд. Ӯ сарашро ба сутуни долон зада, бо овози баланд мегирист.
– Оҳ бародари ба ҷону дил баробарам! Бародари дар
ғарибӣ ҷон додаам, додараки бенишонам! Охир, ман ба
падар ваъда дода будам, ки шуморо эҳтиёт мекунам. Ба
ваъдаам вафо накардам! Кош Офаридгор ба ҷои ту ҷони
маро мегирифт – е. Бародари ормониам, пеш аз марг чӣ
гуфтӣ? Ташнаву гушна будӣ, магар об хостӣ? Барои чӣ
маро партофта рафтӣ? Войи додаракам! Охир, ту зеби
мурдан надоштӣ? Дилат ба ман насӯхт? Оҳ, додарам, ҷон,
додарам, вой, додарам! Хоҳиш мекунам, чашмонатро кушову бубин, ки хонаи хомӯши падарат чи хел сермеҳмон
шудааст, ҳама барои дидани додараки роҳдурам омадаанд. Вой, додарам, ҷон, додарам!..
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Мурод мурдаи Анварро оғӯш мекарду мегирист. Фарёд
мезаду наҳва мекашид:
– Маро ҳам ҳамроҳаш бареду зери хок кунед, то ки
дигар набинам ин ҳавлии холиро! Метарсам аз танҳо
мондан…
Бо асабҳои парешону дили ҳайрон Мурод рӯй ба само
оварда, дасти ниёиш бардошт, аммо чашми осмон як
қатра ашке надошт, ки барояш бигиряд. Хешу табор таскинаш медоданд:
– Шукр гӯй, Мурод, қаҳри Худоро наёр.
– Худатро ба даст бигир, бародар.
– Тавба кун, шукри бародарони боқимонда кун.
– Шукр, сад бор шукр! Охир, Анвари ман зеби мурдан
надошт, – гуфт Мурод бо ҳарду дасташ аз гиребонаш гирифта.
Ҳамсабақҳои Анвар хабари шумро шунида, ба ҷаноза
омаданд. Мурод ҳар кадоми онҳоро ба оғӯш кашида, «Аз
шумо бӯи додарам меояд!» мегуфту талх мегирист…
Баъди марги додараш Мурод якбора тағйир ёфт.
Ҳамеша ба нуқтае чашм медӯхту беовоз мегирист. Қафаси синааш месӯхт. Чашм мепӯшиду Анвари хурдакакро
медид, ки пайваста аз бародарон ҷудо будан намехост. Ба
мактаб мерафт. Бо омадани пода бузу гӯсфандҳоро ҷо ба
ҷо мекард. Агар духтари зебоеро медид, албатта, орзу мекард, ки ӯро барои додаракаш Анвар хостгорӣ мекунад.
Ӯро дар тахти шоҳӣ, рӯзи никоҳ, дар пушти чодар, медид…
Баъди се рӯзи Анварро ба хок супурдан мошини сабукраве дар назди хонаи Мурод истоду аз он ду зану ду
мард, либоси мотам дар тан, ба ҳавлӣ даромаданд.
– Анварҷон, ту бевафо будаӣ! Чаро ба ваъдаат вафо
накардӣ? Охир ту маро бо сурнаю карнай ба ҳавлии падарат оварданӣ будӣ – ку! Чаро ба ман дурӯғ гуфтӣ? Анварчонам… – гӯён Латофат бо овози баланд нола мекард.
– Худатро ба даст бигир, духтарам. Насиб набудааст.
Қисмат… – мегуфт модари Латофат гириста ва аз дасти
духтараш гирифта. Ҳар ду дар сӯфаи калони зери дарахти
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тут нишастанд. Ҳамаи аҳли оила ба назди меҳмонҳои
ношинос омаданд.
– Хуш омадед, меҳмонони азиз! Узр мепурсам барои
шуморо нашинохтанам, – гӯён Мурод меҳмонҳоро ба хона таклиф кард.
– Мо ҳар ду бародарони Латофат ҳастему ин кас модари мо, – гуфт яке аз мардҳо.
– Латофат ва Анварҷон ҳар ду ҳамсабақ буданд, ҳамдигарро дӯст медоштанд. Хабари шум тез паҳн мешудааст. Баъди ин ҳодиса ҳамсабақҳояш аз Сибир ба Латофат
занг зада, хабари марги Анварҷонро мерасонанд. Се рӯз
боз духтарам чун девонаҳо доду вой дод гуфта, ба худ
намеояд. Худро куштанӣ шуд. Аз наздаш як дақиқа дур
шуда наметавонем. Ӯ моро бисёр ба ташвиш овардааст.
Бо бародаронаш маслиҳат карда, ба хулосае омадем, ки
омада, дуою фотеҳа хонем, шояд Латофат ба худ биёяду
ба тақдир тан бидиҳад, – мегуфт модар, гиряашро пинҳон
карда наметавонист: Ашк рухсораҳояшро мешӯст…
Хуршеда аз ҷояш хеста, ба назди Латофат омаду бо
меҳр ӯро ба бағал кашид: оғӯшаш бӯйи дард дошт:
– Хоҳари азизам, зиндагӣ пастиву баландӣ, афтидану
хестан ва дигар санҷишҳои сахт дорад. Қисмат туро бисёр ҷавон аз имтиҳонаш гузаронид. Иродаат бояд шикастноразир бошад. Худо хоҳад, ин рӯзҳои сиёҳ ҳам
мегузаранд, поёни шаби сиёҳ сафед аст, – гуфта, Латофатро таскин медоду худ ҳам ашкашро пинҳон накарда
мегирист.
Ҳамон рӯз, бегоӣӣ, гӯсфандеро кушта, маъракаи себегоҳинаи Анварро дар шоҳидии дӯстон, ҳамсояҳо ва пайвандону наздикон гузарониданд. Латофат низ аламашро
фурӯ бурда, ба аҳли хона дар густудану ғундоштани дастархон ёрӣ расонд. Ҳолати ӯро дида, модари муштипараш каме ором шуд. Баъди гузаронидани маърака Латофат бо модару бародаронаш бо аҳли хонаводаи Анвар
хайру манзур намуданд.
Хуршеда бошад, «Аз хонаи мо сиёҳ наравед, саратона
сафед кунам,» – гуфта, барои ҳар ду бародарон курта ва
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барои Латофату модараш либосу рӯймол печонда, дар
боғоҷи мошин гузошт.
Баъди як ҳафтаи ба хок супоридани Анвар хешу табор
хайрухуш карда, ба хонаҳои худ рафтанд. Мурод ба бародаронаш Маъруфу Носир нигоҳ карда:
– Чор бародар будем, акнун се нафар мондем, – гуфта,
боз оби дида кард.
Хуршеда, ки тоби шунидани гиряи ҳамсарашро
надошт, аз ҷояш хеста, ба назди гаҳвора омад ва тифлашро аз он кушода парпеч карду:
– Муродҷон, шумо се нафар нестед. Ана, Анварҷон! –
гуфта, бори аввал фарзандашро ба дасти Мурод дод.
Мурод писараш Анварро рӯи даст бардошта, бо меҳр
бӯй кашид. Аз ӯ бӯйи додаракаш Анвар меомад…
Поёни қисми аввал
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ҚИСМИ ДУЮМИ
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МАРОСИМИ АҚИҚА
«Хайр кардан – савоб аст»
Аз «Дурдонаҳои 1000 сола»
Мурод бо дастони ларзон тифлро ба даст гирифта ба
гушаш азон гуфта номаш монд:
– Писари азизам, номи ту Анвар. Илоҳо давоми умри
бародари азизам Анвар бошӣ. Анваре, ки аз дунё чизе нодида онро падруд гуфт. Номзади нозанинаш гирёну
наздикон нолон монданд. Кош аз ӯ фарзанде мемонду
номаш ҷовидона мешуд, аммо афсус…
Писари азизам, дар ҳаёт мисли ман беҷуръат нашав.
Охир, ман ятими бепадар будам. Ба хотири васияти падар
ва ором будани арвоҳаш ҷаҳд кардам, ки бародарон
соҳиби маълумот ва касб шаванд. Худам бесавод мондам.
Бесаводӣ инсонро кур мекардааст. Барои ҳамин дар синну
соли миёнсолӣ донишҷӯи шуъбаи ғоибона гашта таҳсил
карда истодаам. Худо хоҳад имсол донишкадаро хатм мекунам. Кӯшиш мекунам, фарзанди азизам, ту дар мактабҳои беҳтарин хонда соҳибмаълумот шавӣ.
Муҳаббатамро дифоъ карда натавонистам. Аз
беҷуръатиам азобҳои зиёд кашидам. Дар охир гуноҳи
азим кардам, ки номаш ҳаст – хиёнат. Агар модарат ҳам
маро бахшад ман худам худро намебахшам, фикр мекунам, Офаридгорам низ маро намебахшад.…
Тифл ғаш кард. Гушна шуда буд, ки бо лабон синаи
модарро меҷуст. Ба гиря даромад. Магар аз суханони падар дилаш танг шуд? Охир, мегӯянд, ки тифл сухан ҳам
гуфта натавонад, аммо сухани бадро аз нек фарқ мекунад.
Аз шунидани гиряи баланди кӯдак Хуршеда, ки ба
корҳои рӯзғор банд буд, омада тифлро ба даст гирифта
маконд. Анвари хурдакак дар оғуши гарму нарми модар
хомӯш шуд. Фақат садои макидани ӯ ки аз ду бари даҳонаш шир ҷорӣ буд, шунида мешуду халос.
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Хуршеда барои ҳурмати атрофиён наздики остонаи дар
нишаста пеши барашро бо рӯймоли сафед пушонда кӯдакро сер мекард.
Амаки Солеҳ падари Хуршеда ба Мурод муроҷиат
карда:
– Мурод писарам, мехоҳам бо будани бародаронат маросими ақиқа карданро гузаронем. Охир, зиёфати номгузорӣ дар ҳафтрӯзагии кӯдак гузаронида мешавад. Якчанд
маротиба ба Хуршеда муроҷиат кардам, ки тифлро ном
мондан даркор, аммо розӣ нашуд, Гуфт, ки тифл падар
дорад. Каме дер шуда бошад ҳам пагоҳ ин маъракаро гузаронем. Шояд бо гузаронидани ин маърака ба ин хонадон боз хурсандӣ биояд ва аз ғаму андӯҳ раҳо ёбад.
Аҳли нишаст ин таклифро хуб пазируфтанд.
Валентина аз Носирҷон маънои дар гуши кӯдак хондани чизе ва ақиқа карданро пурсид.
– Валяҷон, мо тоҷикон расму русум ва одатҳои гуногун дорем. Баъди ҳафт рӯзи таваллуд шудани кӯдак падар
ё бобо бо овози паст азон хонда номашро мегузоранд.
Дар иҳотаи наздиктарин хешон маросими ақиқа гузаронида мешавад. Ақиқа ин таоми хурсандие мебошад, ки
оилае, ки дасташ мерасад, гусфандеро забҳ(хун) мекунад.
Дар худи ҳамон рӯз мӯи сари навзод тарошида, ба вазни ӯ
хайр менамоянд. Даъват намудани тамоми дӯстони дуру
наздик ва ҳамсоягон дар маҳфили ақиқа шарт нест. Рӯзи
дафн низ ба гуши маит азон мегӯянд, аммо баланд садо
дода. Диди Валяҷон, азон ҳам ба гуши навзод ва ҳам ба
гуши маит хонда мешавад,ба яке оҳиста ва ба дигари баланд садо медиҳад. То ҳолати азон гуфтан маит ба фавташ бовар намекунад, вақте ки садои баланди азонро шунид гушҳояш кар мешавад ва бовар мекунад, ки мурдааст.
– Аҷоиб, ман ба Тоҷикистон омада барои худам бисёр
чизҳоро кашф кардам, шумо расму оинҳои гуногун ва
аҷоиб доштаед – гуфт Валентина.
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ҚИСМАТИ ТАЛХИ ҲУСНИЯ
«Ҳикмат аз тақдир зуртар аст»
аз «Дурдонаҳои ҳазорсола»
Дар чанд рӯзе, ки бародарон дар маросими ҷаноза буданд, Маъруф бо меҳр ба девори гилине, ки ҳавлии
онҳоро аз ҳавлии Ҳусния ҷудо мекард, менигарист.
Тоқат накарда аз бародараш дар бораи Ҳусния пурсид.
– Маъруфҷон, ту ҳаёти Ҳуснияро сузондӣ, боз мепурсӣ? Охир, ин ҷо деҳа аст, ҳама дар бораи якдигар ҳама
чизро медонанд. Ту бадномаш кардӣ. Баъди хонадор шуданат ягон ҷавон ба ӯ хостгорӣ накард. Бечора пирдухтар
шуд. Падараш мурд. Дар ин ҳавлии калон бо модараш
танҳо монданд. Ростӣ якчанд марди калонсоли занмурда
хостанд ӯро зан кунанд, аммо Ҳусния розӣ нашуд. Коллеҷи тиббиро хатм намуда дар беморхонаи деҳа духтури
занона шуда кор мекунад. Бародари азизам, аз ту хоҳиш
мекунам, бори дигар ӯро бадном накун. Ман дида истодам аз омаданат нигоҳатро аз сӯи хонаи ҳамсоя намеканӣ.
Модараш сахт бемор аст. Бечора духтар шабу рӯз дар беморхона аст, рӯз кор мекунад, шаб модарашро касалбонӣ.
Ҳусния аз ман хоҳиш кард, ки ҳавлиашонро харам. Бо он
пул мехостааст модарашро ҷарроҳӣ кунад. Охир ҳавлиро
харам, баъди ҷарроҳӣ онҳо ба куҷо мераванд? Гуфтам хонаро намехарам, аммо маблағе дарёфта ёрӣ мекунам.
Розӣ нашуд. Бисёр зани баномус аст.
– Акаҷон, ман дусташ медоштам, аммо ягон кори баде
накардаам, дасташро надоштаам. Охир, барои чӣ ӯро
беҳуда бадном мекунанд?
– Додараки азизам, боз мегӯям, ки ин ҷо деҳа аст. Худо накарда ягон гуноҳатро бинанд шармандаи ду дунё
мекунандат.
– Акаҷон, магар дуст доштан гуноҳ аст.Ӯ не, ман гунаҳкорам, чунин ишқи софу шаффофро пеши по задам.
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Мумкин барои ҳамин корам офаридгор ҷазоямро додаст.
Ҳамеша дар хона ҷангу ҷидол. Як рӯзи оромӣ надорам.
Хайрият кор ҳаст аз ҳама фикрҳои бад дур шуда шабу рӯз
кор мекунам. Агар ҳамин кори дустдоштаам набошад ман
кайҳо девона мешудам, аз фикри бисёр.
– Додарам, ту намедони, ки бечора – Ҳусния чи азобу
уқубат кашид. Ба чӣ балоҳо гирифтор шуд. Як писарашро
гурба барин газида калон карда истодааст. Агар хоҳи ин
қисмати шури духтари ҳамсояро ба ту гуфта диҳам.
– Мехоҳам, акаҷон, нақл кунед – гуфта Маъруф чун
кӯдаке, ки интизори афсонаи бибӣ аст, назди бародар чорзону нишаст.
Ҳусния баъди ишқи бебарораш аз оламу одам дилаш
монд. Хостгорҳоро паи ҳам ҷавоби «не» гуфта модарашро ғамгин мекард. Дар деҳа синни духтар аз 25 гузашт
«пирдухтар» ном мегирифт ва ба ғайр аз мардҳои калонсол ва занмурда касе хостгораш намешуд.
– Духтарам, синнам ба ҷое расидааст, хоҳиш мекунам
барои ба шавҳар баромадан розӣ шав. Агар мурда монам
дар ҳавлии калон танҳо мемонӣ – гуфта холаи Басонат бо
нуги рӯймоли калонаш оби дида тоза кард.
Оҳу нола ва оби дидаи модарро дида Ҳусния:
– Модарҷон, ман розӣ, хостгори навбатӣ касе бошад
ба ман дигар фарқ надорад, ба шавҳар мебароям.
Писари мулло Фозил – Сайдалишо дар деҳа мироб
буд. Аз ду хонадории бебарораш, ки баъди ду се моҳ хонаи шавҳарро тарк мекарданд, фарзанд надошт. Ӯ ба
Ҳусния хостгор монд. Модари Ҳусния холаи Басонат розигии духтарашро пурсид.
– Модарҷон, гуфтам – ку бароям дигар фарқ надорад.
Ман розӣ. Фақат як илтимос дорам, ҳеҷ гуна туй накунед.
Як табақ нон ба ҳамсояҳо диҳед, кифоя.
Баъди маъракаи хурдакак аруси Ҳуснияро ба хонаи
мулло Фозил бурданд. Аз рӯзи аввал назди Ҳусния мулло
шарт монд:
– Суханамро бо диққат гуш кун. Аз ҷинси мард ту
фақат бо ман ва шавҳарат ҳуқуқи сухан гуфтан дорӣ. Бо
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дигарон сӯҳбат карданат гуноҳ аст. Ту ҳуқуқи бозор ва
мағоза рафтан надорӣ. Хонаи модарат бошад дар вақти
зарурат нимсоата ҳуқуқи рафтан дорӣ. Шукр хонаи мо
обод аст, чор гов,10 гусфанд,15 буз ва зиёда аз 50 сар
мурғ дорем. Нигоҳубини ҳамаи он бар души ту гузошта
мешавад. Шири ду гови ҷушоиро пухтану ҷурғот хобондан низ ба ту бовар карда мешавад. Аз ҳама асосӣ гапу хабари ин хона, сирру асрор бояд аз девори хона берун
набарояд. Даму нафасам бисёр зур аст, агар касе маро хафа кунад, дуояш мекунам, рӯсиёҳ, раъди маърака ва
бадбахт мешавад. Ҷорубро бо пустаки назди остона ҷанг
меандозам. Рӯзҳои чоршанбею ҷумъа ман сермеҳмонам
умуман туро дар ҳавлӣ набинам. Ё назди гову мол бош ё
даруни хона, фаҳмидӣ? Ин суханҳоямро бо ҳарду гушат
шунав!
Ҳусния бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. Ҳамаи ин суханҳоро шавҳараш бо сари хам гуш карда тасдиқ менамуд.
Азобҳои Ҳусния дар хонаи мулло Фозил сар шуданд.
Мулло Фозил дар деҳа одами омад буд. Касе гузаштаи
ӯро намедонист. Ман мадрасаҳои Самарқанду Бухороро
хондаам гуфта таъриф мекард. Ду сол пеш ҳамсараш
кампири Бибирайҳон аз касалии номаълум фавтида буд.
Бечора Бибирайҳон дар маъракаҳои ҳамсояҳо ҳуқуқи
иштирок кардан надошт. Бемориаш як сол тул кашид.
Чандин маротиба Сайдалишоҳ ба падараш:
– Дадаҷон, аҳволи модарам хуб нест, биёед ба беморхона барем – гуфта дар бало монда буд.
– Ту, писарам, кори худатро кун, дасти шахсони номаҳрам ба бадани модарат расида, мехоҳи қиёматамонро
сузонӣ? Не! Ҳеҷ гоҳ! Мурад ҳам ба обурӯ дар болои дукони худамон пок мурад – гуфта мулло Фозил таклифи
писарашро рад мекард.
Ҳусния аз саҳари барвақт соати 5 хеста то соатҳои яки
шаб корҳояшро анҷом дода, ба хонаи хоб медаромад. Азбаски Сайдалишоҳро дӯст намедошт кӯшиш мекард худро ба кор андармон карда баъди хоб бурдани шавҳараш
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оҳиста ба ҷогаҳи хоб медаромад. Чашми рӯз накафида ба
иҷрои кори хона мешитофт.
Чи тавре ки дар рӯзи аввал огоҳ карда буданд, рӯзҳои
чоршанбе ва ҷумъа назди мулло Фозил мардум навбат
меистод. Яке тумори чашм мегирифт, дуюми тумори кушоиши кор, сеюми шавҳарашро дилгармӣ мекард, чорумӣ пеши кори касеро банд меандохт ва ғайраву ғайраҳо.
Хонаи қабули мулло – Фозил дар назди дарвоза буда
таҳхона дошт.
Рӯзе Ҳусния ба тагхона, ки аз берун роҳ дошт, даромада, мехост барои хӯрок пухтан пиёзу картошка гирад.
Меҳмони навбатӣ назди мулло Фозил омад ва Ҳусния
овозҳои онҳоро шунида ғайри ихтиёри худ шоҳиди фисқу
фуҷури хусураш шуд. На дар таҳхона истода метавонист
на баромада :
– Худоё, гушамро кар кун, ки ин суханони ифлосро
нашунавам – гуфта худ ба худ ғур – ғуркунон аз таҳхона
баромада ошхона рафт. Аз қаҳру ғазаб ва тарс тамоми
аъзои баданаш меларзид. Сайдалишоҳ бо тааҷҷӯб ба занаш нигариста чизе нагуфт. Ӯ ки мироб буд, як шаб дар
хона буду як шаб дар саргаҳи об навбатдор. Ҳар гоҳе ба
кор мерафт гаштаву баргашта таъкид мекард:
– Ҳуснияҷон, қулфи хонаи хобро албатта маҳкам карда баъд хоб кун. Касе набошад шаб даратро накушо.
Фаҳмидӣ?
Ҳафтаҳо, моҳҳо сипарӣ шуданд. Баъди ду моҳи туй
рӯзе Ҳусния дар ошхона беҳуш шуда афтод. Хайрият
Сайдалишоҳ дар хона буд ва ӯро бардошта ба хонаи хоб
оварда:
– Азизам Ҳуснияҷон, ба ту чӣ шуд? Маро тарсондӣ,
куҷоят дард мекунад?
– Намедонам дилам суст шуда сарам чарх зад. Илтимос модарамро даъват кун, биёяд.
Сайдалишоҳ бачаи ҳамсояро ба хонаи хушдоманаш
фиристод.
Холаи Басонат попечу шитобон ба хонаи духтараш
омада:
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– Духтарам, нури дидагонам, ба ту чӣ шуд? – гуфта
оби дида кард.
– Писарам Сайдалишоҳ то ба шавҳар баромадан сари
духтарам дард накарда буд. Росташро гӯй чӣ ҳодиса шуд.
Мабодо ҷангу ҷанҷол карда духтарамро назада бошӣ?
– Не, холаҷон, барои чӣ мезадаам, охир ӯ гуноҳе
накардааст.
– Писарам, биё ба беморхона барем. Охир, бин рангу
рӯяш кандагӣ, ҳаракати аз ҷой хестан надорад – гуфта
модар хоҳиш кард.
– Агар падарам розӣ шавад – гуфта буд Сайдалишоҳ,
ки мулло Фозил:
– Чи гап, чи ҳодиса, барои чӣ ман огоҳ нестам, кадом
беморхона?Дар хонаи ман касе ҳуқуқ надорад, ки калонӣ
кунад – гуфта ба хонаи хоби келин даромад.
Ҳусния хусурашро дида базур аз ҷой нимхез шуда
рӯймоли аз сараш афтидаро кофт. Дар бистари сап – сафед
мӯйҳои сип – сиёҳи марғуладори Ҳусния титу парешон буд.
– Тавба, шармандагӣ бо сари луч келин дар пеши хусур
нишастааст. – гуфта мулло Фозил бо қаҳру ғазаб аз хонаи
хоби келин баромада ба хонаи қабули мизоҷонаш даромада
болои курпача дароз кашид. Мӯйҳои парешони келин дар
пеши назараш ҷилвагар буд. « Тавба ин чи ҳусну ҷамол буд,
ки ман дидам» аз дил гузаронид мулло Фозил.
– Падарҷон, мумкин – гуфта Сайдалишоҳ ба хона даромад.
– Аҳволи келинатон хуб нест, ба духтур барем? –
оҳиста пурсид писар.
– Не, ба духтур набаред, худат рафта духтури занонаро гирифта биё – гуфт.
Сайдалишоҳ хурсанд тозон хонаи хобаш даромада:
– Ҳуснияҷон, падарам розӣ шуданд, ман ҳозир рафта
духтур меорам – гуфта аз хона баромад.
Баъди муоина духтур – Санифамоҳ бо табассуми малеҳ ба холаи Басонат:
– Холаҷон, ташвиш нашавед, Худо хоҳад, бибӣ мешавед.
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Сайдалишоҳ, ки дар даҳлез муоинаи духтурро интизор
буд давида ба хона даромада:
– Апаи Санифамоҳ, чӣ гуфтед?
– Ҳа додар, ба наздики падар мешавӣ.
– Худо баракат диҳад, Санифамоҳ, дастат дардро
набинад – гуфта холаи Басонат бо нуги рӯмоли сафедаши
ашкашро тоза кард.
Сайдалишоҳ назди Ҳусния даромада:
– Ҳуснияҷон, ту маро хушбахттарин марди дунё
кардӣ. Ба ман фарзанд таваллуд кун болои дастон мегардонамат – гуфта аз болои сари Ҳусния якчанд маротиба
бусида давида ба ҳавлӣ баромад. Мулло Фозил болои
суфаи таги дарахти тут нишаста тасбеҳ мегардонд.
– Падарҷон, падарҷон, ман, ман ба наздики падар мешавам – гуфта хурсандиашро назди падар иброз дошт .
– Худо хоҳад гӯй, иншооллоҳ гӯй, писарам – гуфта
мулло Фозил аз ҳавлӣ берун шуд.
Сайдалишоҳ тоқат накарда боз гашта ба назди занаш
даромад.
– Сайдалишоҳ, писарам, ба ҳамсарат оромӣ лозим,
корҳои вазнин накунад, бисёртар дар ҳавои тоза сайру
гашт кунад, сабзавот ва мевагӣ хурад. Ана акнун маро то
хонаам гусел кун – гуфта Санифамоҳ рӯи ҳавлӣ баромад.
– Хуб шудааст, апаҷон, то хонаатон бурда мерасонам
ва чи хизмате фармоед иҷро мекунам. Охир он хушхабаре, ки ба ман расонидед, дер боз интизораш будам.
Рӯзҳо паи ҳам сипарӣ мешуд. Ҳар гоҳе Сайдалишоҳ ба
кор рафтанӣ мешуд, Ҳусния:
– Сайдалишоҳ, ба ягон кори рӯзона гузаред. Ман дар
хона танҳо метарсам. Падаратон ба ман бад – бад нигоҳ
мекунад – гуфта илтимос мекард.
– Ҳусния, охир ту медони, ки ман мироб мебошам. Бояд
як шабу як рӯз дар саргаҳи об шавам. Якчанд маротиба аз
бригадир – амаки Ашур хоҳиш кардам ба дигар кор гузаронад, розӣ нашуд. Пагоҳ баъди кор наздаш рафта боз хоҳиш
мекунам, шояд розӣ шавад – гуфта бо Ҳусния хайру хуш
карда ба кор шитофт. Ҳусния баъди анҷоми кори рӯзона ба
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хонаи хобаш даромада дарро аз дарун қулф карда болои
ҷогаҳ дароз кашид. Аз кори бисёр монда шуда бошад, ҳам
дар чашмонаш хоб набуд. Аз як паҳлӯ ба паҳлӯи дигар
гашта ҳаёташро пеши назар меовард. Муҳаббати Маъруф,
он сухану орзуҳои наҷибе, ки якҷоя дар дил мепарвариданд.
Он хиёнате, ки Маъруф барояш раво дид. Як карашмаи
духтари шаҳриро аз ӯ боло донист. Муҳаббати ширинашро
пеши по зад. «Аҷоиб дар ин лаҳзаҳо Маъруф ба чи кор
машғул бошад?» Аз дил гузаронид Ҳусния. «Худоё, тавба
кардам, гуноҳамро бахш. Охир, дар никоҳи дигар мардаму
дар бораи як хиёнаткор фикр мекунам. Тавба кардам, Худоё, бубахш мани беақлро» аз дил гузаронид Ҳусния ва гиребони куртаи хобашро қабза кард.
– Тавба, сад бор тавба кардам, – гуфта се бор «Хоб
кардам ба дасти рост, дасти чапам аз қафост, нигаҳбони
ман Худои таъолост – гуфта ба ду тарафи китфаш пуф
карду маҷбур чашмонашро пушида хост хобаш барад.
Ногоҳ аз даҳлез қадамзании касе шунида шуд. Ҳусния аз
тарс ҳатто нафас намекашид. Оҳиста хеста болои ҷогаҳ
нишаст. «Худоё, шармандаам накун. Хост дод гӯяд. Дар
ҳамин ҳолат тифли дар батнаш буда ҷунбид. «Ман бояд
фикри фарзандамро кунам» аз дил гузаронид Ҳусния.
Рӯймоли калони шолро болои китфонаш партофт.
Аз тарқиши дар бо асбобе занҷираи дар боло карда
шуд ва ба хона суроби марде дохил шуд. Ҳусния аллакай
дар назди тиреза худро рост карда буд. Азбаки моҳтобшаб буд, дар равшании моҳ Ҳусния марди вориди хона
шударо шинохт. Ӯ хусураш буд. Ҳусния бо як чақони
худро аз тиреза берун андохт ва то ҷон дошт сӯи хонаи
модар давид. Нафасгириаш душвор мешуд. Тез – тез ба
қафо нигоҳ мекард, ки мабодо ӯро думболагирӣ накунад.
Не, касе аз қафояш набуд. То остонаи дари модар давидан
фикре дар сараш набуд. Бо расидан ба хонаи модар дар
таҳлука афтод. «Ба модар дар нисфи шаб омаданамро чӣ
хел мефаҳмонам?» Оҳиста дарвозаро куфт.
– Кӣ онҷо? Дар нисфи шаб, кӣ ту? – гуфта холаи Басонат дарро кушод.
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– Манам, модарҷон, манам Ҳусния – оҳиста гуфта
худро ба оғуши модар партофт.
– Духтарам, чи ҳодиса шуд? Барои чи танҳоӣ? Бо
шавҳар ё хусурат ягон ҳодиса шуд? Саволборон кард холаи Басонат
– Очаҷон, ягон чиз напурсед. Биёед тезтар ба хона дароем, касе набинад. Духтару модар ба хона даромаданд.
– Очаҷон, ман хоб дорам, – гуфта дар ҷогаҳи модараш
даромада курпаро болои сар кашид.
Холаи Басонат фаҳмид, ки чи ҳодисаи бад шудааст ва
духтар намехоҳад модар аз он огоҳ бошад. Барои худ
ҷогаҳ андохта бо чашми кушода субҳро пешвоз гирифт.
Ҳусния баъди чанд моҳ аввалин бор хобаш бурда то
офтоб баромадан аз ҷогаҳ нахест. Пагоҳӣ модар ширчой
оварда саволомез ба Ҳусния нигарист. Духтар чашмонашро аз модар гурезонд. Модари рамузфаҳм хомуширо авло донист.
Сайдалишоҳ аз кор баргашта ҳавлии норуфта, ҷогаҳи
ноғундоштаи ҳамсарашро дарёфта, давида ба хонаи падар
даромада:
– Падарҷон, Ҳусния куҷост? Келинатон дар ҳавлӣ
наметобад? Мабодо бемор шуда ягон ҳодисаи нохӯш рӯй
надода бошад? – гуфта падарро саволборон кард.
Мулло Фозил орому ботамкин :
– Писарам, зан зани ту бошад, барои чӣ дар куҷо буданашро аз ман мепурсӣ? Дирӯз баъди ба кор рафтани ту
ӯ низ аз хона баромад. Ақалан нагуфт, ки куҷо меравад.
Писарам, ту аз зан рӯзӣ надоштаӣ. Сеюмаш ҳам дайду
будааст. Ин занҳои ҷавон фақат кӯчагардиро дӯст медоранд. Агар писари ман бошӣ ҳамин хел зани нописандро дигар суроғ накун.
– Падарҷон, Шумо чиҳо мегӯед? Чи хел суроғ накунам. Охир, мо ба наздики соҳиби фарзанд мешавем.
Ҳозир ман хонаи модараш рафта ҳама гапро мефаҳмам –
гуфта Сайдалишоҳ сӯи дарвоза равон шуд.
– Писарам, агар ҳамон зани дайдуро ба хона биёрӣ
оқат мекунам – аз қафояш дод гуфт мулло Фозил.
125
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Сайдалишоҳ аввалин бор ба сухани падар гуш надода
аз ҳавлӣ баромад. Ӯ роҳ намегашт, балки медавид сӯи хонаи модари Ҳусния. Шитобон ба ҳавлӣ даромаду хушдоманашро назди ошхона дида:
– Хола, Ҳусния ҳамин ҷост? – гуфта пурсид.
Холаи Басонат ба сӯи хонаи хоб ишора кард.
Сайдалишоҳ ба хона даромада:
– Ҳуснияҷон, чӣ шуд? Саломатиат хуб аст? Барои чӣ
гап назада омадӣ? Вазъияти кӯдак чи хел аст?
– Ором шав, Сайдалишоҳ, гузашта шин – гуфта
Ҳусния ҳама ҳодисаро гуфта дод.
– Ин суханҳо байни ману ту мемонад, ман ҳатто ба
модарам ягон гап нагуфтаам, аммо дигар ба он хона барнамегардам.
Барои Сайдалишоҳ шунидани ин суханҳо бисёр душвор буд. Ӯ сухане нагуфта бо сари хам аз ҳавлии холаи Басонат баромада сӯи хонаашон рафт. Замину осмон дар хаёлаш бо ҳам омад. Рӯзи сафед сиёҳи лахча
намуд. Шамоли сахт вазида чангу хоки кӯчаро ба осмон
баровард. Мегӯи аз ин ҳол табиат низ хашмолуду
қаҳролуд гашта.
Баромада рафтани зани якум ва дуюмаш шубҳанок
буд, аммо падар нагузошт, ки рафта онҳоро баргардонад.
«Оқат мекунам» гуфта буд. Ӯ ба сухани падар итоат карда буд. Охир, Ҳусния тамоман дигар аст, ӯ ҳомиладор.
Азбаски занҳои аввал аз дигар деҳаҳо буд, гапашон набаромад. Шояд бечораҳо худ ва хусурро шарманда кардан
нахостанд. «Сари кафида таги тоқӣ» гуфта хомушию хонавайрониро авло донистанд. Охир, Ҳусния ҳам гуфт – ку
ба касе нагуфтааст, аммо ман медонам – ку?
Чи тавр ба хонаашон расид нофаҳмида монд. Дарро
кушода даромада натавонист. Чӣ тавр ба рӯи падараш нигоҳ мекунад? Он рафторе, ки падар равояш дид, он
рафтори паст, ҳарром, фаҳш…
– Не, не, ҳеҷ гоҳ рӯям ба рӯяш нарасад! Худоё, илтиҷо
мекунам, на дар ин дунё на дар он, намехоҳам аз як ҳаво
бо ӯ нафас кашам.
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Сайдалишоҳ роҳашро дигар кард. Рафт сӯи канал. Сӯи
он обҳое, ки қудрати шустани ҳамаро дорад. Соҳили канал нишаста ба оби софу шаффоф нигарист. Мавҷҳои об
фашосзанон аз назди ӯ мегӯи мегурехтанд. Оби софи аз
кӯҳсорон ҷорӣ имрӯз пурталотум буд. Дигар рӯзҳо об
ором буд аммо имрӯз…
– Барои чӣ одамон аз чунин оби соф менушанду боз
ҳароманд? Ба худ суол мекард Сайдалишоҳ. «Бигузор аз
ҳаром зистан, бар рӯи чунин падар нигаристан, мирам…»
– гуфта дохили об шуд, оби соф, оби пок. Магар бо он об
мехост гуноҳи падарро шӯяд? Мавҷҳои об Сайдалишоҳро
ба оғуш гирифтанд. Ӯ худро ба ихтиёри оби софу оби пок
дод.
– Худовандо, гуноҳамро бахш. Охир, худкушӣ гуноҳи
азимест. Аммо даюс зистан аз он бадтар. Алвидоъ, ҳамсари поку биҳиштиам! Алвидоъ, фарзанди ба дунё наомадаам! Алвидоъ рӯзи равшану дунёи ҳазорранга!
Мавҷҳои об бо шаст ба сангҳои лаби соҳил бархурда
садои пурдаҳшатеро аз худ берун мекард. Об аз ҳаррӯза
дида пурталотумтар, ранги об низ сафед нею сурху хокӣ
шуд, овозаш низ даҳшатбор гашт. Магар оби пок ба чунин қурбонӣ тоқат накард, ки ба дод омада: «Охир, ман
ҳама гуноҳҳои шуморо бардошта ва шуста наметавонам.
Маро гунаҳкор накунед, ба ҳоли худ гузоред, нопокам
насозед» – фиғон мекард обе, ки сап сафед буду дар як
ҳолат болояш хафу кафк намуда сиёҳ шуд…
Ҳусния баъди баромада рафтани Сайдалишоҳ беқарор
гашт. Ба худ суол мекард:
– Кори хуб накардам. Бояд ба шавҳарам намегуфтам.
Мабодо рафта бо падар дастбагиребон нашавад? Охир, чи
хел намегуфтам? Сабаби ба хонаашон барнагаштанамро
чи тавр мефаҳмондам? Худоё, он муллои ҷодугар ягон
тӯҳмат карда шармандаам накунад? Ин ҳолро ба кӣ гӯям?
Аз кӣ ёрӣ пурсам?
Ҳусния хавотиромез аз ҷояш хеста ба хонаи ҳамсоя
гузашт. Мурод бо аҳли оила болои суфа нишаста чой менушиданд.
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– Апаи Хуршеда, мумкин – мӣ? – гуфта ба суфа
наздик шуд.
– Марҳамат, хоҳарам, шамолҳои куҷо паронд? – гуфта
Хуршеда аз ҷой хест.
– Апаҷон, ман ба акаи Мурод гап дорам – гуфта сарашро хам кард.
Мурод ҳолати Ҳуснияро дида фаҳмид, ки чи ҳодисаи
нохӯше рух додааст:
– Биё, хоҳарҷон, чи ҳодиса шуд, рангу рӯят кандагӣ?
Марҳамат аз болои суфа гузашта шин.
Хуршеда писарашро аз дасти Мурод гирифта, бо
лафзи кӯдакона:
– Дадаҷон, ман алла мекунам, – гуфта ба хона даромад.
– Акои Мурод, ман намедонам чи тавр он даҳшати ба
сарам омадаро ба шумо нақл кунам. Шармам меояд. Ба шумо барои он рози дил мекунам, ки мабодо хусурам дар
ҳақам тӯҳмат накунад. Аз ин ҳодиса касе огоҳ нест, ҳатто ба
модарам нагуфтаам, овозаю дарвоза нашавад, гуфта. Фақат
ба шавҳарам маҷбур шудам, гӯям. Гуфтанба гуфтаму боз
пушаймон шудам. Хоҳиш мекунам, шумо низ ба касе
нагӯед, лекин ба як рӯзи мабодо донистанатон хуб аст.
Ҳусния ҳодисаи шударо гирёну нолон ба Мурод гуфта
дод.
Мурод аз қаҳру ғазаб намедонист бо кадом сухан
Ҳуснияро таскин диҳад.
– Лаънатӣ,.. Худозада,.. ҷодугари мурдор,.. рӯсиёҳи ду
олам,.. марг ба ту барин мулло! – гуфта Мурод аз ҷояш
хеста гирди суфа қадам мезад.
– Хоҳарам, ту ором бош, ман худам бо шавҳарат гап
мезанам. Бечора Сайдалишоҳ…
Баъди як рӯзи ин ҳодиса ҷасади беҷони Сайдалишоҳро
сокинони деҳаи поёноб аз соҳил ёфтанд. Мироб – Сайдалишоҳро об нахост туъмаи моҳиҳо шавад, аз худ берунаш
кард, ки одам барин гуру чубаш кунанд.
Ҳусния аз шунидани чунин хабари шум ба фиғон
омад:
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– Модарҷон, чи кор кунам, сарамро ба кадом гур занам? Охир, ман фарзандамро чӣ тавр танҳо калон мекунам? Ба ҷанозаи шавҳарам бо кадом рӯ меравам?
– Духтарам, худатро ба даст гир. Насибу қисмат ҳамин
будааст. Хез либосҳои мотамӣ ба бар кун. Имрӯз ҷои ту
болои сари маит мебошад. Рӯҳашро наранҷон, Сайдалишоҳ бисёр ҷавони хуб буд. Илоҳо ҷояш ҷаннат шавад.
Беаҳмиятӣ карда ба об афтидааст. – гуфта холаи Басонат
бо нуги рӯймол ашконашро тоза намуда, сандуқ кушода
як либос матоъ бароварда:
– Духтарам, болои маит ин матоъро мепартоем – гуфта тарадуди рафтан кард.
Модару духтар гирёну нолон ба ҳавлии мулло Фозил
дохил шуданд. Дар як муддати кӯтоҳ тамоми деҳа ҷамъ
гаштанд.
Ҳусния овоз баланд карда нола мекард:
– Хонаи нимколаам, Сайдалишоҳ…Бахти баргаштаам,
Сайдалишоҳ… Қисмати нимароҳам, Сайдалишоҳ…Моро
ба кӣ партофта рафтӣ, Сайдалишоҳ…Орзуҳои зиёд
доштӣ, ки фарзандамонро мехононӣ, соҳибмаълумоту
соҳибкасб мекунӣ. Чаро аҳдатро шикаста, маро танҳо
мондӣ? Бевафо будаӣ, Сайдалишоҳ…
Вақте, ки тобути Сайдалишоҳро ҳамдеҳагон бардошта
аз ҳавлӣ баромаданӣ шуданд, Мурод назди Ҳусния омада:
– Духтарам, хез дастатро ба пояи тобут расон, то ҳама
донанд, ки ту аз Сайдалишоҳ ҳомиладорӣ. Пагоҳ дар
ҳақат ягон гапи зиёдатӣ нагӯянд.
Ҳусния бо ашкҳои шашқатор дастаи тобути Сайдалишоҳро дошта:
– Дидорҳо то қиёмат – гуфт.
Ҳамдеҳагон давдавон турнақатор болои тепа роҳ гирифтанд.
Дасти ба даст тобути Сайдалишоҳро ба манзили хомушон бурда ба хок супориданд. Мурод бо якчанд мӯйсафед баъди ба хок супоридан ба ҳавлии мулло Фозил
омада дар ҳаққи маит оят хонда ба хонааш рафтани буд,
ки Ҳусния наздаш омада:
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– Акаи Мурод, мехоҳам дар ҳузури шумо аз ин хона
бароям – гуфта тарафи модараш – рафтем очаҷон – гуфта
аз ҳавлӣ баромад.
Холаи Басонат азбаски аз ягон воқеа огоҳ набуд аз ин
кори духтараш каме ҳиҷолатманд шуда, хомушу сархам
гушаи рӯймолаш дар даҳон аз ҳавлӣ баромад.
Баъди рафтани онҳо мулло Фозил бо овози баланд:
– Тавба – тавба, охирзамон шудааст, мардум, рафтори
келинамро дидед? Ба хотири оромии рӯҳи шавҳар ақалан
сол напоид – е, тавба.
– Мулло Фозил, ман ҳамаашро медонам, дар ҳаққи келинат ягон сухани носазо нагӯй! Фаҳмидӣ? Агар як гап
гӯи шарманди ду дунё мекунамат – Мурод қаҳролуд ин
суханҳоро гуфта аз ҳавлӣ баромад. Шахсони дар ҳавлӣ
буда ҳайрон ба якдигар нигариста хомушона аз мурдахона берун шуданд. Мулло Фозил дар ҳавлии калон танҳо
монд. Мувофиқи расму оини ҳамсоядорӣ баъди маитро ба
хок супоридан ҳамсояҳо муддати се рӯз ба мурдахона
хӯрок дароварда хонагиҳоро таскин медоданд. Ба хонаи
мулло касе надаромад.
Баъди як ҳафтаи ин ҳодиса мулло Фозил кучу бандашро гирифта аз қишлоқ баромада рафт. Касе нафаҳмид,
ки ин муллои ҷодугар аз куҷо омада буд ва ба куҷо рафт.
Ягон кас ба Ҳусния низ савол намедод, ки хусурат куҷо
шуд.
Маъруф бодиққат нақли бародараш Муродро дар бораи Ҳусния шунида тозон сӯи беморхонаи деҳа рафт.
Ӯ бо баҳонаи баланд шудани фишори хун ба сардухтур муроҷиат кард.
Сардухтур баъди муоина ӯро хост ором кунад:
– Маъруф, фишоратон муътадил аст, саргардониҳои
рӯзҳои охир шуморо монда кардааст. Каме дам гиред
ҳамааш хуб мешавад.
Тақ – тақи оҳиста нигоҳи ҳардуро сӯи дар кард.
– Доктор, мумкин дароям? – гуфта Ҳусния бо либоси
сап – сафед вориди утоқи кори сардухтур шуда дарҳол
«мебахшед» гуфта аз он берун шуд.
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Пушти дари сардухтур дар роҳрави холӣ дили бечораи
Ҳусния чунон бошиддат метапид, ки мехост аз хонаи тангаш берун шавад.
Маъруф аз сардухтур хоҳиш кард, ки шароит фароҳам
орад то бо Ҳусния сӯҳбат намуда ёриашро оиди табобати
ҳолаи Басонат пешниҳод намояд. Сардухтур Ҳуснияро наздаш хонда:
– Духтарам, вазъияти модарат хуб нест. Аз омадани
духтури шаҳрӣ – мутахасиси ин соҳа истифода бурда,
маслиҳат пурсида истодаам. Шумо маслиҳат кунед ман
беморонро хабар гирам – гуфта онҳоро танҳо монд.
Ҳусния бо сари хам суханони сардухтурро гуш дода,
хомуш буд.
Маъруф ёрии худро ба Ҳусния пешниҳод кард:
– Ҳуснияҷон, ман дар наздат шармандаву гунаҳкорам.
Ягон об он гуноҳи манро шуста наметавонад, ба ғайр аз
худам. Биё модаратро ба шаҳр бурда табобат кунем.Чизе
аз дастам ояд мекунам.
Барои Ҳусния саломатии модар аз ҳама боло буд ва
ёрии Маъруфро қабул кард.
Бародарон бо Мурод хайру хуш карда ҳама аз паи кору бори худ шуданд.
Маъруф пеш аз шаҳр рафтан бо Ҳусния маслиҳат
кард, ки омодагии ҷарроҳиро дида телефон мекунад.
Баъди як ҳафта Ҳусния назди Хуршеда барои маслиҳат даромад:
– Апаҷон, модарамро барои ҷарроҳӣ мебарам, аммо
намедонам писарам – Нодирҷонро назди кӣ монам, ягон
маслиҳат медодед.
– Маслиҳат ҳамин Нодирҷон дар хонаи мо бо фарзандонам мемонад. Рӯзҳо боғча мебарем шаб бошад худам
нигоҳ мекунам.
Ҳусния аз хурсандӣ оби дида карда:
– Илоҳо барака ёбед апаҷон, кам нашавед. Доимо
дастгири мо мебошед. Ин хубиҳои Шуморо кай мегардонда бошам?
131
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Ин тавр нагӯй Ҳусния. Тақдир туро азоб дод, ақалан
мо дастёри якдигар бошем.
Ҳусния модари беморашро ба шаҳр овард.
Маъруф онҳоро пешвоз гирифта дар бемохонае, ки сардухтур буд бистарӣ кард. Беҳтарин мутахасисонро даъват
намуда маслиҳат карда ба ҷарроҳӣ тайёр намуданд.
Ҳусния, ки худ ҳамшираи тиб буд бекор наменишаст,
ба кори табибон ёрӣ мерасонд. Ин ҳолро дида Маъруф :
– Ҳусния, дар беморхона дар шуъбаи ҷарроҳӣ як ҷои
кор дорам. Агар розӣ бошӣ расман ба кор гирамат. Ҳам
ба модар нигоҳубин мекунӣ, ҳам кор, маблағе ба даст
меорӣ.
– Аз уҳдааш мебаромада бошам? Ба ҳар ҳол ин ҷо
шаҳр, талаботҳо дигар будагист?
– Талаботи ҳама ҷо як хел аст, албатта аз уҳдаи кори
ҳаррӯзаат мебароӣ.
Ҳусния рӯз дар шуъба кор мекард, шаб назди модар
касалбонӣ.Як ҳафта модарро ба ҷарроҳӣ тайёр карданд.Ҷарроҳӣ хуб гузашт.
Маъруф қариб, ки роҳи хонаашро фаромушт карда
буд. Намехост аз назди Ҳусния дур шавад.Дар як рӯз
чанд маротиба ба шуъбаи ҷарроҳӣ даромада аз модару
духтар хабар мегирифт.
Рафтори шавҳар барои Нозия шубҳаовар буд. «Ба ӯ чӣ
шуда бошад?» худ ба худ савол медод Нозия. Ба дугонааш – Лайло, ки бо шавҳараш якҷоя кор мекард занг зада:
– Дугонаҷон, ба ин шефатон чӣ ҳодиса рӯй додааст?
Шабу рӯз дар беморхона.
– Ҳа, дугона, худам телефон карда гуфтанӣ будам. Аз
қишлоқ як кампирро оварда дар ҳуҷраи беҳтарин хобонда
шабу рӯз худаш назорат мекунад. Вай кампир духтар доштааст – Ҳусния. Ӯро низ ба кор қабул кардааст. Баъди
омадани онҳо шефамон тағир ёфтааст. Ҳамеша шод,
ҳалим, меҳрубон. Тамоман одами дигар. Дугонаҷон, ин
ҷо чи гапи дигаре ҳаст. Лекин ин гапҳоро аз ман нашунидӣ. Боз дар бало намонам. Хайр, дугонаҷон то дидор –
гуфта Лайло дар дили Нозия оташ андохта гуширо монд.
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Нозия баъди шунидани ин хабар каме дар ҳолати
бехудӣ ба як нуқта чашм духта аз дил гузаронд «Тавба,
ин мардак девона шудааст, магар?»
Бегоҳӣ соат аз 6 гузашт. Маъруф телефон карда гуфт:
– Маро мунтазир машав, бемори вазнин дорам.
Нозия либосҳои зебояшро ба бар карда бо зару зевари
бисёре худро оро дода ба беморхона рафт.
Духтури навбатдор «салом янга, хуш омадед» – гуфт.
Нозия рост ба утоқи кори Маъруф рафт. Дар кушода
буд. Ӯ даромада утоқро холӣ дарёфт. Каме мунтазир
шуда баромада аз духтури навбатдор пурсид:
– Шефатон дар куҷо?
– Дар назди бемор, ҳозир меояд.
Маъруф дар роҳрав пайдо шуд.
– Ҳа, Нозия, тинҷӣ – мӣ? Ман телефон карда хабар
додам – ку. Бемори вазнин дорем. – гуфта ҳарду ба утоқи
кори Маъруф даромаданд.
Нозия бо қавоқҳои гирифта:
– Ман медонам, чӣ хел бемори вазнин дорӣ, ҳамон
кампир ва духтарашро мегӯӣ? Ҳамон қишлоқиҳои бугин
ин қадар дилатро бурданд, ки ду ҳафта боз ҳатто рӯзҳои
истироҳат ҳам ба хона намеоӣ?
– Нозия, гапро зиёд накун! Барои ту бугин бошанд барои ман хушбӯянд. Рав ба хона, баъд гап мезанем.
– Ман ба хона намеравам. Ҳозир рафта ҳардуро аз ин
беморхона дафъ мекунам – гуфта Нозия аз утоқи корӣ баромаданӣ буд, ки Маъруф пеши роҳашро гирифта :
– Нозия, аз ҳад нагузарон. Боз мегӯям ба хона баргард.
Биё ман туро бурда расонам – гуфта Маъруф хилъати
сафедашро кашид.
– Не, ту маро ба хона намебарӣ. Аввал ман он дуро
дида суханамро ба рӯяшон мегӯям – гуфта боз хоҳиши аз
утоқи корӣ баромадан кард.
– Нозия, ту маро маҷбур мекунӣ, ки ба ту гапи сахт
гӯям. Обу рӯи маро дар назди ҳамкорон резондан мехоҳӣ?
– Обу рe? Кадом обу рӯ? Қишлоқӣ будӣ ҳамон хел
мондӣ. Беҳуда нест, ки мегӯянд « Сад сол гузарад бӯи га133
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доӣ наравад» Ту кӣ будӣ? Падари ман туро одам кард.
Курнамак! Садқаи нону намак ва садқаи ҳамон хонаву
дар шав!
– Нозия, бас! Ба дилам зад хонаву дарат ҳам, ҷоҳу
ҷалолат ҳам. Ҳамааш аз худат. Дигар ман ба он қасри
афсонавии хапу хомуши гурмонандат барнамегардам.
Фаҳмидӣ? – бо қаҳр гуфт Маъруф дар ҳолате, ки тамоми
аъзои баданаш аз қаҳру ғазаб меларзид.
Нозия каме сукут карду:
– Аз пушти ҳамон қишлоқиҳо ту маро аз утоқи корие,
ки падарам ба ту бахшида буд, пеш мекунӣ?
– Ин утоқи кории падари ту нест. Ман туро дидан
намехоҳам. Тоқатам тоқ шуд. Пагоҳ ба идораи ЗАГС рафта ҷудо мешавем. Ҳозир бошад аз ҳузурат маро раҳо кун.
Ҳавои утоқ вазнин шуд – гуфта Маъруф боз гашта
хилъати сафедашро ба бар кард.
– Ҳоло бо собуни ман ҷомашӯӣ накардаӣ. Фаҳмидӣ?
Рӯзи сафедро бароят ва қишлоқиҳои овардаат сиёҳ накунам, номам Нозия не! – гуфта беморхонаро тарк кард.
Шаб. Нозия аз ин паҳлӯ ба он паҳлӯ гашта азоби бехобӣ кашид. Аз ҷой хеста ба айвони шишакорӣ баромад.
Соати деворӣ 3 – и шабро нишон медод. Ҳазору як роҳи
қасосгириро аз сар гузаронд.
– Ман бояд қасос гирам. Курнамак, носипос, қишлоқӣ,
намакамро хурда дар намакдон туф кардӣ, нокас! Ҳоло
ист! Мани нозанинро ба ҳамон қишлоқии ношуд иваз
кардӣ? Кӣ будиву чӣ шудӣ? – ин суханҳоро гаштаву баргашта такрор мекард.
Нозия бетоқат шуда ба дугонааш – Лайло телефон
карда:
– Дугонаҷон, аҳволам хуб нест, ту духтури ба ман
ягон дору тавсия деҳ, ки хурам, бехобӣ азобам медиҳад.
– Нозия, дар нисфи шаб чӣ ҳодиса рух дод? Маъруф
куҷост, ки аз ман маслиҳат мепурсӣ? – хоболуд пурсид
Лайло.
– Пагоҳ, дугонаҷон, пагоҳ ҳамаашро мегӯям, ҳоло
бошад маслиҳатам деҳ.
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Баъди маслиҳати дугонааш Нозия 3 – 4 дона доруро
хурда ба хоб рафт. E падарашро хоб дид. Профессор дар
болои аробае савор омада аз [авлӣ ҳама он чизе, ки арзиш
дошт аз он ҷумла китобҳояшро бор карда сӯи Нозия теғ
кашида нигоҳ карда баромада рафт.
Нозия парида аз ҷояш хест.Тамоми баданашро арақи
хунук зер карда буд. Дарақ – дарақ меларзид.Тамоми хонаҳоро аз назар гузаронид. Ягон чиз беҷо нашуда буд.
– Худоё, ин чи хоби даҳшатборе буд? Чаро падар чунин рафтор кард? Чаро сӯям теғ кашид? Таъбири хобам
чӣ бошад?
То субҳ дамидан дигар Нозияро хоб набурд. Аз аспи
ҷаҳл намефаромад, ки намефаромад.
Пагоҳӣ бо дугонааш – Лайло вохурда нақшаи қасосро
якҷоя кашиданд.
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ҶАРРОҲӢ ДАР МАСКАВ
ВА ВОХУРӢ БО АСКИЯ
«Агар хоҳи, ки дунё дигар шавад, – худатро дигар
кун»
аз «Дурдонаҳои ҳазорсола»
Ҳодисаҳои вақтҳои охир рӯйдода беасар намонд. Мурод ба касалии қалб гирифтор шуд. Дар беморхонаи
ноҳиявӣ бистарӣ шуд, ҳолаташ ташвишовар буд. Духтурон тавсия доданд, ки қалб ниёз ба ҷарроҳӣ дорад.
Хуршеда бо бародарони Мурод маслиҳат карда қарор
доданд, ки ӯро ба шаҳри Маскав бурда ҷарроҳӣ кунанд.
Маъруф ҳуҷҷатҳои лозимаро тахт намуда бо ҳампешаҳои маскавиаш маслиҳат намуд. Носирҷон ва Валентина занг зада омодагии худро барои қабул намудани бародараш баён намуданд.
Хуршеда шавҳарашро роҳбаладӣ намуд. Ҷарроҳӣ хеле
хуб гузашт ва баъди як ҳафта Мурод аз беморхона ҷавоб
шуд. Бегоҳ дар хонаи Носир аз ину он сӯҳбат намуда
Хуршеда таклифе кард:
– Мурод, пеш аз ба Тоҷикистон баргаштан, хеле хуб
мешуд, агар ба маҳбас рафта Аскияро хабар гирем. Ҳангоми дар беморхона буданат, нишониҳои он ҷойро аниқ
кардам. Ҳамагӣ дусоата роҳ будааст. Валентина ба воситаи шиносҳояш иҷозати аёдатро гирифт. Аския дар
маҳбас ва дар ғарибӣ моро дида чӣ қадар хурсанд хоҳад
шуд.
Масъала пухт, пагоҳӣ барвақт Мурод ва Хуршеда аз
мағоза маводи хӯрока ва ба Аския сару либоси гарм
харида роҳи маҳбасро пеш гирифтанд. Хуршеда дар курта намеғунҷид:
– Муродҷон, аҷаб кори хубе кардем – а? Аския чи
қадар хурсанд хоҳад шуд. Ба хона рафта ба писаронаш
гӯем, ки модаратонро хабар гирифтем, шодиашон ҳадду
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ҳудуд нахоҳад дошт. Сӯҳбаткунон чи тавр ба маҳбас
расиданашонро нафаҳмида монданд.
Навбатдор марди низомиеро ба онҳо роҳбалад кард. Ӯ
ҷавони қадбаланди зардина бо чашмони кабут мисли осмони диёраш, ҳалиму меҳрубон намуд. Бо онҳо бо табассум нигариста «марҳамат ба ин тараф», «хоҳиш мекунам
интизор шавед, ҳозир махбусро назди шумо меоранд»
гуфта сӯи дар рафта бори дигар «ба шумо сӯҳбати хуб
мехоҳам» гӯён бо онҳо хайру хуш кард.
– Хуршеда, аз муносибат ва маданияти ин низомӣ
хушам омад. Наход дар маҳбас ҳам чунин шахсон кор
намоянд? – гуфта Мурод ҳайраташро ифшо кард.
Як лаҳзаяк дар маҳбас буданаш пеши назар омад.
– Тавба, тавба, Худо нишон надиҳад – гуфт.
– Барои чӣ тавба мекунӣ, магар одами хуб бояд дар
маҳбас кор накунад? – ҳайрон шуд Хуршеда.
– Не, Хуршедаҷон, ту маро нафаҳмидӣ, дар маҳбас
будани худам ба ёд омаду тавба кардам – гуфт Мурод.
Дар ҳамин ҳолат зани фарбеҳи синакалони чашмтангу
қадпасти низомипуш Аскияро ба утоқе, ки барои аёдат
ҷудо шуда буд, дароварда:
– Шумо бист дақиқа вақт доред. Ман дар паси дар
мешавам – гуфта нигоҳи норизоёнае тарафи меҳмонон
карду аз дар берун шуд.
– Аскияҷон, аз дидорат шодам, ману Мурод ба аёдатат
омада хостем аз ҳолат бохабар шавем – гуфта Хуршеда
оғуш кашида, ба дугонааш наздик шуд.
Аския бошад бо нафрат ба ҳарду нигаристу:
– Шумо барои сузондани ман омадаед? Ба шумо нафрат дорам. Сабабгори ҳама бадбахтиҳои ман Хуршеда
туӣ. Мефаҳмӣ, ту ва танҳо ту. Аз ту кӣ илтимос кард, ки
назди ман биёӣ? Бори дигар мехоҳи исбот намои, ки ту аз
ман болотарӣ? Маро дар пастӣ дида ҳаловат барӣ? Аз
хурдӣ ба ту нафрат доштам.Чаро, чаро ту соҳиби ҳама чиз
ҳастию ман дастнигари ту баринҳо ҳастам, чаро? Дар
мактаб ту баҳои панҷ мегирифтию ман мурда – мурда мехондаму базур баҳои се мегирифтам. Харду маълумоти
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олӣ доштему ту раис, ман бошам саис.Чӣ, фикр мекуни
писарони маро ба тарбияат гирифта маро шод кардаӣ?
На! Ту бо ин рафторат мехоҳи дар назди мардум меҳрубон намоӣ ба обу рӯ бошӣ.Ту онҳоро барои хизмати хонаат тарбия карда истодаӣ, ман медонам. Ману писаронам муҳтоҷи ту нестем.Онҳоро бурда ба ятимхона супор.Миннати туро шунидан намехоҳам. Як умр маро
таъна зада фарзандонатро калон кардам мегӯӣ. Чаро ҳама
туро дуст медоранду маро наҳ мезананд? Ҳатто падарам.
Аз хурдӣ фақат туро ба ман намуна нишон медод. «Одобро аз Хуршеда ёд гир. Мисли Хуршеда аълохон шав. Чаро
мисли Хуршеда рафтор надорӣ?» Ё ба ман нома навишта
фақат таърифи туро кардааст ва дуо додааст, ки «хока
гирӣ зар гардад».Чаро ба ман чунин дуо намедиҳад?
Фақат кораш коҳиш кардани ман асту бас! Ту мисли
ҷодугарон ҳамаро сеҳр мекунӣ, ҳатто Муродро. Охир ман
Муродро дуст медоштам. Ин кури муҳаббати ту ақалан як
бор сӯям чун мард нигоҳ накард. Ҳардуятонро бад мебинам. Гум шавед аз назарам. Ман дигар тоқати ҳузури
инҳоро надорам маро ба ҷои хобам баред – гуфта Аския
утоқи вохӯриро тарк кард.
Аския ҳамаи ин суханҳоро чунон шитобон талафуз
кард, ки Хуршеда ва Мурод чӣ гуфтанашонро надониста
лолу ҳайрон монданд.
Хуршеда баъди фосилае худро ба даст гирифта:
– Муродҷон, рафтем аз ин ҷо – гуфта оби дидаашро бо
рӯймолча поккунон маҳбасро тарк кард.
Назди дарвоза ҳамон ҷавони қадбаланди зардинаи
чеҳракушод:
– Хуш омадед, боз барои хабар гирифтан биёед – гуфт.
– Хайр, ҷавони хуб, саломат бошед – бо овози ларзон
гуфт Хуршеда.
Ҷавон ҳолати ин дуро дида ҳайрон монд.
Аския ба утоқи хобаш бадқаҳру хавосаш парешон
баргашт. Аъзои баданаш меларзид. Дар як ҷо тоқати нишастан надошт. Дар утоқи хурд ба ин тарафу он тараф
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бехудона қадам мезад. Зане, ки роҳбарии ин хонаро ба
ӯҳда дошт:
– Чӣ шуд ба ту, чашмсиёҳак, девонаҳо барин худро аз
як кунҷ ба кунҷи дигар зада истодаӣ? Кани ором шав,
набошад супориш медиҳам даррав оромат мекунанд.
Беҳтараш савғотиҳоро кушо, кани бинем ҳамшаҳрҳоят чӣ
ҳиммате доранд.
– Ба ман лозим нест савғотиҳои овардаи онҳо, ба
ахлот партоед онҳоро – гуфта Аския пушташро ба тарафи
нишастагиҳо гардонда, пойҳояшро зери шикам кашида
болои каташ якпаҳлу дароз кашид. Баъди чанде фиқ –
фиқ гиряи ӯ шунида шуд.
Рафтор ва муносибати бади Аския ба сараш ҳар рӯз як
бало меовард. Ӯ аз ҳаёт норозӣ буд, ба қисмати талхаш
тан дода наметавонист, ба ғайр аз худ дигар ҳамаро гунаҳгори бебарориҳояш мешумурд. Дар муносибат бо
ҳамхонаҳояш бисёр дағал буд, аз ин ҳисоб ҳама ӯро бад
медиданд, ӯ низ дигаронро.
Зани пиронсоле, ки 70 сол умр дошт ва аз он 10 солашро дар маҳбас сипарӣ карда буд, насиҳатомез:
– Духтарам, мегӯянд « Сухани ширин морро аз хонааш баровардааст» дар муносибат бо дигарон меҳрубон
бош. Агар умрат боқӣ бошад, солҳои зиёд хонаи дуюмат
маҳбас хоҳад шуд, чунки ту гуноҳи нобахшиданӣ содир
кардаӣ.
– Кампир, аввал сари кали худатро табобат кун, баъд
ба дигарон насиҳат кун, ман муҳтоҷи вас – васаи ту нестам. Бо сухани ширин морро баровардании ё аждаҳорро
ин кори ту.Ман бо ту барин аҷуза гап надорам – гуфта
Аския боз беҳурматию дағалӣ кард.
Тоқати сардори занҳо, ки тартибот ба ӯ вобаста буд,
тоқ шуда супориш дод:
– Ба ин беодоб одоб нишон диҳед!
Ду зан Аскияро кашола карда аз кати хоб ба замин ҳаво доданд. Ду каси дигар ҳамроҳ шуда чоркасса ба рӯю
сару баданаш шатаҳои обдор фароварданд. Аскияи дар
хун оғушта то бахшиш напурсид, занҳо ба ҳолаш нагузо139
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

штанд. Вақти хӯроки нисфирӯзӣ ба саволи назоратчӣ –
зани фарбеҳи қадпасти низомипуш « ман афтидам» гуфта
ҷавоб дод.Мӯҳлати ин ҷиноят адо нашуда дар маҳбас
ҷинояти дигар содир кард…
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ҚАСОСИ НОЗИЯ
«Аз ҳамаи ҷиноятҳо вазнинтаринаш – бераҳмӣ
аст.»
аз «Дурдонаҳои ҳазорсола»
Нозия баъди бо Лайло вохӯрдан аниқ барои худ дарк
кард, ки бояд қасос гирад.
Лайло бошад барои ба мақсад расидан(дер боз мехост
сардухтур шавад) суханони росту дуруғро ба Нозия расонида, ба оташи ғазаби ӯ равған рехта, аз карда шод буд.
– Нозияҷон, дугонаи азизам, ман ҳамеша бо туям. Чи
хел ёрӣ лозим бошад, ман тайёр. Фақат ишора кун. Охир
дустонро дар чунин рӯзҳои вазнин мешиносанд. Ба
Маъруф нафрат дорам. Ту барин нозанинро ба як
қишлоқӣ – гови гусоладор иваз карданашро намебахшам.
Ту маликаи ва зеби шоҳзода ҳастӣ..
Ин суханҳо ба Нозия болу пар бахшид. E барои амалӣ
гаштани нақшаҳояш – қасос гирифтан, ҷиддан машғул
шуд…
Саломатии модари Ҳусния – холаи Басонат беҳ шуд.
Ҳӯсния назди Маъруф даромада:
– Ман аз замин то осмон аз шумо миннатдорам, саломатии модарам хуб шудаст. Мехоҳам бо модар ба деҳа
баргардам. Писари якаву ягона – Нодирҷонамро ёд кардам – гуфт.
– Ҳусния, ин лаҳзаро интизор будам, ки бо ту ҷиддӣ
сӯҳбат кунам. Ман дар зиндагӣ як бор гумроҳ шудам басанда аст, дуюмбора туро аз даст доданӣ нестам. Хонаеро
иҷора гирифта, ҳама шароитҳоро фароҳам овардаам, модарро онҷо мебарем. Ба деҳа рафта Нодирҷонро гирифта
биёр.Ӯро ба фарзандӣ қабул мекунам.
– Маъруф, чӣ гуфта истодаед? Ҳамсаратон – Нозия
чи? – гуфта Ҳусния шитобон аз ҷой хест.
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– Хоҳиш мекунам, дар ҷоят шин ва суханамро то охир
гуш кун. Мо бо Нозия солҳои зиёд аст, ки якдигарро намефаҳмем. Бо ӯ ҳамхона шудан хатогии давраи ҷавонии ман
аст, ки то имрӯз азобашро кашида истодаам. Писарбачаи
деҳотӣ ба шаҳр омада ба худ ҷаҳони нав кушодам.Ҳамаро
фаромушт кардам. Ҳам деҳаро, ҳам бародаронро ва ҳам
муҳаббати софу шаффофи чун обҳои чашмасоронро. Ман
нафаҳмидам, ки Нозия гули боғи дигар будааст. Он гул бароям буй ҳам надорад. Ман бо дасти худ бояд хатоямро ислоҳ кунам. То имрӯз он муҳаббате, ки нисбат ба ту доштам
дар дилам аланга мезанад. Барои хушбахт гаштанамон ту
бояд ёрӣ расонӣ. Фақат розигии ту лозим. Бори дигар
мегӯям, Нодирҷонро чун гаҳвараки чашм эҳтиёт мекунам.
Якравӣ накун ҳозир модарро ба он хона бурда он ҷо розигиашонро мегирам – гуфта Маъруф аз ҷояш хест.
Ҳусния аз ин суханони шунидааш лолу ҳайрон монда
чун гусола аз қафои модар, сархам ва попечу шитобон
утоқи кории сардухтурро тарк кард.
Холаи Басонат бо ҳамроҳии духтараш ва Маъруф ба
хонаи иҷора даромада даст ба дуо бардошт ва:
– Писарам,Маъруфҷон, хока гири зар гардад, дастони
шифокорат ҳеҷ гоҳ озор наёбад, ба туфайли ту умри дубора дидам. Илоҳо барака ёбӣ писарам. Акнун гӯй, ки ба
хонаи кӣ омадем, соҳибони хона куҷоянд? Ба деҳа кай
бармегардем? Набера ва ҳамсояҳоямро ёд кардам.
– Холаҷон, ин ҷо хонаи шумо. Ман мехоҳам хатогии
давраи ҷавониамро ислоҳ намуда, аз шумо дуо гирифта
бо ишқи аввали худ Ҳусния оила барпо кунем. Нодирҷон
дар хонаи акои Мурод, рафта ӯро низ ин ҷо оварда, ҳама
якҷоя зиндагонӣ мекунем.
Холаи Басонат сӯи духтараш назар афканд. Ҳусния
хомуш сарашро хам кард.
– Писарам, охир ту оила дорӣ. Сабабгори бадбахтии
дигар зан шудан ва ашки уро резондан гуноҳ аст.
– Холаҷон, ҳаматарафа фикр карда, қатъи ба чунин
хулоса омадам. Ман аризаи ҷудошавиро навиштаам,
фақат розигии Нозияро гирифтан лозим. Азбаски фарзанд
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надорем ва даъвои чизу чора намекунем суд бояд хоҳиши
маро дар муҳлати кутоҳтарин иҷро намояд.
Ҳусния ба гушҳои худ бовар намекард. Наход ҳамаи
ин дар бедорӣ бошад. Баъди як рӯзи ин сӯҳбат Хусния
рафта аз деҳа писарашро овард. Бибӣ низ аз дидори набера ва бахти баргаштаи духтараш шод буд.
Ҳар пагоҳӣ бибӣ ва набера Ҳуснияро ба кор гусел мекарданду бегоҳ пешвоз мегирифтанд. Рӯзе Ҳусния бо модар маслиҳат карда:
– Модарҷон, дар наздикии ҷои корам боғчаи бачагона
аст, мехоҳам Нодирҷонро он ҷо супорам. Бо кӯдакон бозӣ
мекунад, мураббияҳо машғулият мегузаронанд, ту ҳам
каме осуда мешавӣ. Охир, нигоҳубини кӯдак ба ту душвор аст. Модарҷон, саломатиатро эҳтиёт кун.
– Духтарам, нигоҳубини Нодирҷон ба ман душворӣ
надорад, аммо барои машғулиятҳо гӯи ман розӣ. Бигузор
ба зиндагии шаҳр аз хурдӣ одат кунад.
Маъруф, ки дар утоқи кориаш шабашро рӯз мекард,
соати панҷи саҳар падараш амаки Раҳимро хоб дида
хавотиромез аз ҷой хест. Арақи калон – калони пешониашро бо рӯймолча пок карду рафта дасту рӯяшро бо оби
хунук шуст.
«Худоё, барои чӣ падар ба хобам даромад? Магар аз
рафтори ман норозӣ аст? Охир ӯ дар зинда буданаш боре
ба ман гапи сахт нагуфтааст, аммо дар хоб…»
Маъруф ба берун баромад, насими форам рӯяшро лесида гузашт. Дарбон амакиТолиб давида наздаш омада:
– Ҳа, писарам, чаро ин қадар барвақт хестӣ? Ягон бемори вазнин дори – чӣ?
– Не, падар, бемори вазнин надорам, мӯйсафеди падарамро дар хоб дидам. Дар дасташ химчаи тар бо он ду
маротиба маро зад. Бисёр хавотир шудам. Хато карда арвоҳи муйсафедро ранҷонида бошам.
– Писарам, хоби хуб дидаи. Таъбири хобат чунин аст,
ки падар ба ту қувват додааст. Хавотир машав.
Маъруф аз шунидани суханони амаки Толиб каме ба
худ омада боз ба утоқи кориаш баргашт.
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***
Нозия бо хавоси парешон ба дугонааш Лайло телефон
карда аз ӯ илтимос кард:
– Дугонаҷон,тез бояд вохӯрем.
– Нозия, чӣ шуд, чаро овозат ларзида истодааст? Бемор – ку нестӣ?
– Не, не, бемор нестам, маслиҳати ту ба ман лозим.
Илтимос тез хона биё.
– Ҳозир наметавонам, танҳо вақти хуроки нисфирӯзӣ,
давида меоям. Медонӣ – ку шавҳарат «интизоми
меҳнатро вайрон кардед», гуфта боз аз кор пеш накунад.
– Майлаш интизор мешавам – гуфта Нозия даъватномаи суд дар дасташ пасу пеш қадам мезад. Худ ба худ ғур
– ғуркунон чӣ кор карданашро намедонист.
Баъди соате Лайло низ расида омада:
– Чӣ шуд, дугонаҷон, чаро рангу рӯят кандагӣ?
Нозия даъватномаи дар дасташ бударо бо ғазаб сӯи
Лайло партофта:
– Ана, рафтори шефат,қишлоқӣ ба суд барои ҷудо шудан ариза навиштааст. Пагоҳ мурофиаи суд барпо
мешудааст. Иҷрочии суд ба ман фаҳмонд, ки шавҳарат аз
баҳри хонаву дар, мошин ва дигар анҷоми рӯзғор гузаштааст.Фарзанд надоред, ки суд ба шумо мӯҳлат диҳад.
Дугонаҷон,чӣ кор кунам,чӣ маслиҳат медиҳӣ?
– Дугона, худат ҳаминро интизор будӣ – ку.Ҷудо мешавӣ – да.
– Ман инро интизор будаму лекин намехостам ӯ ба
дилдодааш расад. Ман ҳаёти ӯро то талх насозам, ором
намешавам. Охир ман нею, ӯ аз ман рӯй гардонд, мефаҳмӣ,ӯ! Ин барои ман даҳшат аст,даҳшат!Ин қишлоқиро
агар ман хоки замин накунам, номам Нозия – не. Дугонаҷон, биё фардо ҳарду ба суд равем, охир ман танҳоям.
– Дугонаҷон, ман аз сардухтур мепурсам, агар иҷозат
диҳад, ман бо ту меравам.
– Мурад сардухтурат.
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Мурофиаи судӣ.
Дар толор Маъруф, Нозия ва дугонааш Лайло.
Нозия либосҳои қиматбаҳояшро ба бар карда, бо зару
зевар упою сурма худашро оро дода буд.
Судя:
– Маъруф Раҳимзода бори дигар аз шумо мепурсам,
раъятон қатъӣ аст? Шояд ба шумо вақт диҳем, оштӣ мешавед.
– Не, судя, хоҳиш мекунам, илтимосамро рад накунед,
дигар як соат тоқат надорам.
Ин суханон махсус «як соат тоқат надорам»гуфтани
Маъруф чун корди тез ба дили Нозия расид.
– Ман ҳам як соат не, як дақиқа бо ин кас аз ҳавои ин
толор нафас гирифтан намехоҳам – гуфта Нозия толорро
тарк кард. Лайло аз қафояш давида ба берун баромад. Сар
то пои Нозия дарақ – дарақ меларзид.
– Дугонаҷон, худатро ба даст гир. Ҳоло пушаймон
шуда наздат хазида меояд. – гуфта Лайло Нозияро ором
карданӣ мешуд, аммо ҳолати Нозия то чанд бад шудан
гирифт . Рангу рӯяш сап – сафед канд. Калиди мошин дар
дасташ меларзид.
– Калидро ба ман деҳ, дугона. Дар ин ҳолат паси
панҷараки мошин нишастанат хуб нест. Ман худам мошинро меронам.
Дугонаҳо ба хона баргаштанд.
– Нозияҷон, ман ду соат ҷавоб пурсида будам, ҳозир
ба кор меравам, бегоҳ ба наздат меоям, зиқ нашав – гуфта
Лайло дугонаашро тарк гуфт.
Баъди ҳалномаи судро шунидан Маъруф аз толори суд
баромада сӯи осмон нигариста, чуқур нафас кашиду:
– Падарҷон, рӯҳат ба ман мадад кард. Сад бор шукр,
ҳазор бор шукр – гуфта қаноатмандона сӯи корхона шитофт.
Бегоҳӣ Лайло назди дугонааш рафта ӯро масту алас
дарёфт.

145
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

***
Маъруф баъди аз Нозия ҷудо шудан назди холаи Басонат омада:
– Холаҷон, розӣ шуда дуо диҳед, ману Хусния ҳамхона шавем. Муҳаббати ман нисбат ба Ҳусния ҳеҷ гоҳ канда
нашуда буд. Ман ваъда додам, ки Нодирҷонро ба фарзандӣ қабул намуда чун фарзанди худ дусташ медорам.
– Писарам, Маъруфҷон, магар ман метавонам ба хушбахт шудани ягона фарзандам монеъ шавам? Албатта не.
Сад бор ман розиам, медонам, ки Ҳусния низ туро дуст
медорад. Охир, маро низ аз марг наҷот додӣ – ку. Дастони
шифокорат дардро набинад.
Холаи Басонат даст ба дуо бардошта ба ҳарду бахту
иқбол ва хонаи тинҷу обод орзу карда:
– Писарам Маъруфҷон розигӣ ва дуои бародарат Муродро низ гир, чунки ӯ ба ҷои падарат аст. Як бор бе розигӣ ва дуои ӯ хона обод кардӣ, натиҷааш бебарор шуд.
– Холаҷон, ман аввал розигии шуморо хостам донам,
Оиди ин масъала бо бародарам телефонӣ сӯҳбат доштам,
он кас розӣ. Янгаам Хуршеда аз ин қарори ман хеле шод
шуданд ва моро ба деҳа даъват карданд. Фардо рузи шанбе ҳама якҷоя деҳа рафта ба рӯҳи гузаштагон як чорво
кушта нон медиҳем. Бигузор ҳама донанд, ки мо ҳамхона
шудаем.
Рӯзи шанбе. Ҳавлии Мурод серодам буд. Мурод бо
ҳамсоя – акаи Неъматулло гусфандеро хун карда, болои
суфа дилу ҷигари онро майда реза мекарданд.
Хуршеда ба занони ҳамсоя фармуда буд, як табақ нони чапотӣ ва як табақ кулча пазанд. Муаллимааш Бахтинисо Ҷалиловаро даъват карда, дуртар аз танури нонпазӣ
курсие монда:
– Муаллимаҷон, болои занон шумо калон, як дуою
фотеҳа диҳед, ки хурсандӣ болои хурсандӣ шавад. Ба нону дастархонҳо аҳмият диҳед. Меҳмонҳо аз шаҳр меоянд,
айб накунанд – гуфта аз паи корҳои идора шуд.
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Гирди танури нонпазӣ занони ҳамсоя ҷамъ омада, яке
оташ меафрухт, дигаре нон рост мекард, саюми ба кулчаҳо устокорона гул мемонд. Онҳо сухани якдигарро бурида, шухикунон баланд механдиданд.
– Ҳой занҳои маст, оҳистатар хандед намешавад? –
гуфт муаллима.
– Муаллимаҷон, чаро доим ба мо занҳо шумо эрод
мегиред. Ана мардҳо ҳам баланд – баланд хандида истодаанд – ку гуфта зани магазинчии деҳа Оростамоҳ
қиқирос зада хандид.
– Шарму ҳаё бисёр хуб аст – гуфта муаллима Бахтиниссо шеъри Бедилро ифоданок қироат кард, гӯё, ки дар
дарс бошад:
Аз ҳаё нагзар, ки дар номусгоҳи эътибор,
Шарм мардонро виқор асту занонро зевар аст.
Оростамоҳ, ки зани ҳозирҷавоб буд:
– Муаллимаҷон, як шеъре, ки ба мо омӯхта будед, дар
ёдам мондааст, ба ҳамин шеъри хондаатон монанд:
Гарчи гул дар нозукӣ машҳур дар баҳру бар аст,
Хотири шарму ҳаё аз барги гул нозуктар аст.
– Э офарин, Оростамоҳ, қоил карди – ку, – бо қаноатмандӣ гуфт муаллима.
– Муаллимаҷон, раиса гуфтанд, ки меҳмонҳо аз пойтахт меоянд, кулчаҳои ширмол пазед. Аниқ кардем, ки
меҳмони олиқадри мо Ҳуснияҷони худамон будааст. Барои Ҳусния се шабонарӯз лозим шавад, дар гирди танур
сухтаю пухта кулча мепазем, охир, ӯ ба ҳама қадрдониҳо
меарзад. Шабу рӯз дар хизмати фарзандони мо буд. Дастони шифобахшаш дард набинад. – гуфт холаи Арабгул.
– Рост мегӯи, ҳамсояҷон, Ҳусния сазовори ҳурмату
дустдорӣ мебошад. – ба гап ҳамроҳ шуд – кампири Сайфура.
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– Омадани ӯро шунида хостам дар чапотипазӣ ёрӣ
диҳам, гарчи дастонам мадор ҳам надошта бошад, болои
рафида зуволаро тунук карда метавонам.
Мурод ба муаллима нигариста:
– Муаллимаҷон, бигузор ҳамсоязанҳо ханданд, ин дару девор дер боз садои хандаю шухиро нашунидааст.
Мурод худ ба худ шукр мегуфт. «Илоҳо чашм нарасад. Охир фарзанди падар додараки меҳрубонам –
Маъруфҷон бо интихобкарда – бахти худ ба ҳавлии падар
меояд. Мехоҳад аз ман дуою фотеҳа гирад. Магар ман
хушбахтии ӯро намехоҳам? Албатта мехоҳам. Кош Носирҷон ҳам бо ҳамроҳии завҷааш меомад. Афсус роҳ дур
аст.»
– Акои Мурод, каллаю почакҳоро чи кор кунам –
гуфтани Неъматулло Муродро ба худ овард.
– Каллаю почакҳоро ба хона бар, завҷаат хеле зани
кайбону мебошад, хуроки дустдоштаи ман – дангича пухта моро ҳам бенасиб намемондагист – гуфт Мурод.
Неъматулло дар пусти гусфанд каллаю почакҳоро печонида ба хонааш шитофт.
– Омаданд, омаданд – гуфтани бачаҳои кӯча ҳамаро
саросема кард.
– Нигораҷон, пояндозро биёр – гуфта муаллима Бахтининиссо чун ҷавонзан чобук аз болои курсӣ хеста сӯи
айвон шитофт. Охир, Хуршеда ин амалро низ ба муаллима бовар карда буд.
Мошин назди дарвоза истода аз он Маъруф, холаи Басонат, Ҳусния ва Нодирҷон баромаданд. Маъруф ба холаи Басонат нигариста:
– Холаҷон аввал шумо дароед – гуфта холаро пеш гузаронд.
– Бисмиллоҳи раҳмону раҳим, қадам расад бало нарасад – гуфта холаи Басонат ба ҳавлии Мурод қадам ниҳод.
Занон аз сари танур хеста ҳама ба пешвози меҳмонони
олиқадр шитофтанд.
– Оҳ, ҳамсояҳои қадрдонам, ҳамсояҳои ба ҷону дил
баробарам, – гуфта холаи Басонат ашки шашқатори чаш148
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монашро бо гӯшаи рӯймоли калони сафедаш тоза карда,
занони ҳамсояро бо навбат ба оғуш гирифта мебусид.
– Хайрият дер накардам, дар вақташ расида омадам –
гуфта Хуршеда низ аз мошин фаромада, худро ба оғуши
холаи Басонат андохт.
– Ҳой, занҳо бозор кардед – ку! Меҳмонҳои олиқадрро
дида ҳуши ҳамаатон рафт? Танури пур аз кулчаро кӣ меканад? Агар як кулча сӯзад балотона мебинед – гуфта муаллима Бахтиниссо аз рухсораҳои суп – сурхи Ҳусния, ки
дар як тараф шармида меистод, гарм – гарм бусид.
– Хуш омадӣ, духтарам Хуршедаҷон, хуш омадӣ дугонаи азизам Басонат – гуфта муаллима онҳоро ба
меҳмонхона, ки дастархони пур аз нозу неъмат ороста
буданд, роҳбаладӣ карда худаш пеш – пеш даромад.
Маъруф холаи Басонат ва Ҳуснияро ба хона дароварда
худ назди бародар шитофт. Мурод аз як гӯшаи ҳавлӣ ба
даву ғеҷи занон бо ҳавас нигариста бародараш Маъруфро
сахт ба оғуш кашида:
– Бародари азизам, ба ҳавлии падарӣ хуш омадӣ! Фикр
мекунам ин лаҳзаҳо рӯҳи падар дар болои ҳавлӣ дар
парвоз асту бо мо якҷоя шодӣ дорад. Биё ба хона дароем,
аз дидорат сер шавам, додарҷон. Ин рӯзро кайҳо боз интизорам, ки ту ба хонаи ман арусатро меорӣ.
Маъруф назди занони ҳамсоя лаҳзаяке маън шуда,
онҳоро аҳволпурсӣ карду:
– Холаи Сайфура, ҳамсинфи ман – Содирхон чӣ ҳол
дорад? Ҳеҷ гоҳ маззаи дасти шуморо фаромушт намекунам. Дар танафуси калон хонаи шумо,ки ба мактаб наздик
буд, бо писаратон – Содирхон давида медаромадем. Тезакобе, ки бо нони чапотии гарм ба мо тайёр мекардед, болаззаттарин хурок буд. Аз ҳамон тезакоб агар ҳозир тайёр
мекардед, сарам ба осмон мерасид.
Кампири Сайфура базур аз ҷояш хеста остинҳои кушоду дарози барзадаашро поён фароварда, панҷаҳои
шахшулу пур аз ожангашро зери остин карду бо Маъруф
салом карда, аз болои сараш бусид.
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– Тезакоб гап дорад бачам, барои шумо гуштбирёну
оши палав тайёр карданд – гуфт.
– Холаҷон, гуштбирёну оши палав ҳама ҷо ҳаст, аммо
он тезакобе, ки шумо бо нони гарми чапотӣ ва пудинаю
шибиту райҳону гашничу қаланфури тез тайёр мекунед,
дар ягон ҷо нахурдаам.
Холаи Сайфура аз ин таърифҳои Маъруф хушнуд
гашта чун ҷавонзанон бо як чолоки ба ҳотаи Мурод даромада ба чидани кабудӣ оғозид.
Занҳои нонпаз аз ин рафтори Сайфура ба ваҷд омада
ҳар кадоме шухикунон гап мепартофт, яке мегуфт:
– Холаҷон, дар ҷавониатон ин қадар чақон набудед –
ку? Дигаре илова мекард:
– Холаҷон, о худамон кабудиҳоро чида медодем, ташвиш шудед. Саюмӣ илова мекард:
– Агар духтури калони шаҳр Маъруфҷон маро ҳам чунин таъриф мекард ба осмон парвоз карда аз он ҷо кабудӣ
мечиндам.
Холаи Сайфура бошад аз шухиҳои занон шод гашта:
– Занакои сергап, шумо чӣ мефаҳмед, суханони
Маъруфҷон маро ба гузашта – ҷавониам бурд. Тасаввур
кардам, ки бачазанаки 28 – солааму Маъруфҷон бо Содирхон ҳангоми танафуси калон саросема ба хонаам омаданд. Охир, беҳуда намегӯянд, ки « як сухани хуб одамро
метавонад ба само барорад, як сухани бад зери заминаш
кунад» . Шумо нашунидед, ки Маъруфҷони мо баъзе беморонашро бо сухани хуб табобат мекардааст.
Як бандча кабудӣ дар даст холаи Сайфура аз ҳота баромада бо оби каб – кабуду шаффофи чӯйча, ки аз байни
ҳавлии Мурод мегузашт, онҳоро тоза шуста илова кард:
– Занако, чидани кабудӣ ҳам ҳунар аст. Ман кабудиҳои
каб – кабуди нав баромадаро барои тезакоб ҷудо мекунам.
Кабудии пиршудаю зардшудааш бую тароваташро ман барин гум кардааст. Барои тезакоб намешавад, аммо барои
дохили хӯрок – оталаи туппа, биринҷова, омоч мешавад –
гуфта кабудиҳоро майда реза карда дар табақи чубин бо
андак намак омехта карда, бо санги махсус, ки Хуршеда
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шакароб тайр мекард, майда куфт. Як пиёла оби ҷушомадаи
хунуккардашударо ба кабудиҳои куфташуда ҳамроҳ карду
ду қаланфури сабзро дохили онҳо партофта:
– Занако, ду чапотии охирон аз танур кандаатонро хунук накарда биёред, Маъруфҷон кайф карда тезакоб хурад гуфта лаби суфа бароҳаттар нишаст. Ҳис кард, ки
маҷолаш то оташхона рафтан назди занҳо намерасад.
Оростамоҳ шояд аз аҳволи холаи Сайфура пай бурда
бошад, ки монда шуд, боз шухикунон:
– Холаи Сайфура, он тезакобе, ки Шумо тайёр кардед,
буяш мо деҳотиҳоро маст кард, шаҳриҳо он тараф истад.
Боварӣ дорам акои Маъруф баъди хурдани тезакоб ваъда
медиҳад, ки шуморо ба шаҳр бурда, ҷарроҳии рӯй карда,
чун духтари катта бе ожанг шуда бармегардед.
Қоҳ – қоҳ хандидани занҳо мегӯи ҳавлиро ба ларза даровард.
– Оҳ, занакои беадабе, одама дар ҳиҷолат мемонед –
да. Як мақоли бисёр дағали халқӣ аст, ки «Хар маст шаваду зан не». Биёед шухиҳоро бас кунем, дар пеши
меҳмонҳо айб нашавад. Ман рафта мӯйсафедамро хабар
гирам – гуфта холаи Сайфура аз болои суфа базур хеста
ду дасташро паси пушт карда бо шонаҳои хамида ба сӯи
дарвоза раҳсипор шуд.
Хуршеда бошад:
– Холаҷон, як дам истед, – гуфта аз назди занҳои нонпаз чор дона чапотӣ, ду кулча ва аз даҳлез чор – панҷ бурида гушти гусфанди навкуштаро дар халтачаи салафанӣ
андохта: – холаҷон муйсафед омада наметавонад, як дами
гарм пухта, якҷоя тановул кунед – гуфта холаи Сайфураро то кӯча гусел кард.
– Илоҳо барака ёбӣ духтарам, доимо нисбати мо
меҳрубонӣ мекунӣ, хубиҳои туро мо гардонида наметавонем. Худо нигаҳбону мададгорат бошад.
– Оростамоҳ, чӣ дамат дарун афтод? – гуфт муаллима
Бахтиниссо.
– Муаллимаҷон, мегӯям холаи Сайфура аз шухиҳои
мо боз хафа нашуда бошад?
151
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Не он кас одами аҳли фаҳм, чаро хафа мешавад, аз
мӯйсафедаш, хавотир. Барои ҳамин рафт – гуфт муаллима.
Бегоҳӣ мӯйсафедони маҳалла дар хонаи Мурод ҷамъ
шуда дар ҳаққи гузаштагон ояту тиловат хонда хона ба
хона шданд. Дар иҳотаи аҳли оила маросими никоҳи
Маъруф ва Ҳусния гузаронида шуд.
Хуршеда ду либосворӣ бароварда назди холаи Басонат
ва Ҳусния монда аз ангушташ ангуштарини тилло, ки нигинаи хурдакаки сурх дошт, бароварда ба Ҳусния дароз
карда:
– Ҳуснияҷон, расм аст, ки дар рӯзи никоҳ хушдоман
ба келинаш тилловорӣ ҳадя мекунад. Ин ангуштаринро ба
ту дода орзу мекунам, ки як умр дустдори якдигар бошед,
аз хонаатон ҳамеша садои хандаи бача ояду аз дастархонатон бӯи нони кулча.
Аз ин суханони Хуршеда Мурод шод гашта:
– Ман ҳам ба навхонадорон тӯҳфае дорам, аниқтараш
ба набераам Нодирҷон тайлоқчаи дусолро тӯҳфа мекунам, дар рӯзи туйи хатнааш лозим мешавад.
Холаи Басонат ашкҳои аз хурсандӣ ҷоригаштаашро
пок карда боз даст ба дуо бардошт: – Фарзандони азизам,
Муродҷон ва Хуршеда яка гиред сад гардад, ҳамеша сарбаланд ва хонаобод бошед. Дасти кам, чашми нам ва дили
ғамро набинед. Омин!
Рӯзи истироҳат баъди пешин навхонадорон Маъруфу
Ҳусния ва холаи Басонату Нодирҷон роҳи Душанберо
пеш гирифтанд. Холаи Басонат бо ҳамсояҳояш хайру хуш
карда:
– Ҳамсояҳои қадрдону азизам, нону намакатонро
пиҳил кунед. Дидорҳо то қиёмат гуфта, – боз оби дида
кард.
Олуфтамоҳи серҷоғ боз тоқат накарда:
– Холаҷон, мегӯи, ки якбора рафта истода бошӣ. Охир,
аз деҳа то Душанбе яксоата роҳ. Мебини ки як ҳафта пас
боз хабаргирӣ меоед.
Муаллима Бахтиниссо ҳам суханони Олуфтамоҳро
тақвият дода:
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– Басонат, чаро беҳуда худ ва дигаронро хафа мекунӣ,
ин Олуфтамоҳи сергапаки мо дар ҳаёташ як гапи маъқул
гуфт. Мебинӣ, ки як ҳафта пас дар деҳа тӯй мешаваду
шуморо даъват мекунанд. Боз дидор мебинем. Беҳуда
ашк марез, хосияташ хуб нест. Холаи Сайфура, ба
меҳмонҳо як дуои сафар деҳ.
Кампири Сайфура қомати хамидаашро каме рост карду:
– Фарзандонам, роҳатон сафед, сафаратон бехатар ва
Хоҷаи Хизр раҳбаратон бошад, – гуфта панҷаҳои шахшулу пур аз ожангашро ба рӯй кашид.
Мошин ба роҳ даромад. Ҳамсоязанҳо то нопадид шудани он аз қафояшон дастафшонӣ карданд. Кампири
Сайфура ғурғуркунон: «омадани меҳмон шодӣ асту
рафтанаш ғусса» – гуфта бо қомати хамида сӯи хонааш
рафт.
Маъруф ва Ҳусния баъди аз деҳа баргаштан ба хонаи
бахт рафта қонунӣ ақди никоҳ бастанд.
Онҳо хушбахт буданд, махсусан Ҳусния. Ҳеҷ бовар
намекард, ки ҳама он даҳшате, ки дар хонаи мулло Фозил аз
сар гузаронида буд, хотима ёфт. Ҳар пагоҳӣ зану шавҳар
Нодирро то боғча бурда, худ ба кор мешитофтанд. Холаи
Басонат бошад ба корҳои хона машғул шуда аз бахти ягона
фарзандаш меболид. Такрор ба такрор аз дил мегузаронид «
Худо нигоҳ дорад. Чашми бад нарасад!»
Рӯзе садои телефон баланд садо дод. Холаи Басонат
гуширо бардошта, овози занеро шунид, ки мегуфт: «Ҳой,
кампири ҷалоҷинг, хурсандиатон аз саратон монд, набераатонро аз боғча дуздида бурданд. Дар он дунё бо ӯ вомехуред ».
Гушҳои холаи Басонат кар ва чашмонаш кур шуданд.
Тамоми аъзои баданаш мисли дор ларзид. Зани соддаи
рустоӣ ба ин суханҳо бовар кард. Хост ба Ҳусния телефон кунад, чашмонаш рақамҳои телефонро надид. Ларзону попечу шитобон ба кӯча баромада хост ба беморхона равад. Дар ҳолати роҳро гузаштан дар зери мошине, ки
бо суръати баланд меомад, монд.
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Маъруф дар утоқи корӣ ба навиштани ҳуҷҷатҳо
машғул буд. Аз шуъбаи қабули беморон хабар доданд, ки
занеро дар ҳолати вазнин, ки ба садамаи нақлиётӣ дучор
шудааст, ба беморхона оварданд. Маъруф супориш дод,
таъҷилан утоқи ҷарроҳиро тайёр кунанд.
Вақте ки сардухтур болои сари бемор наздик шуд,
овози хеле шинос ба гушаш расид, ки беист мегуфт: –
Нодирҷонро дуздиданд, ӯро наҷот диҳед, Нодирҷон, Нодирҷон…п и с а р а к а м…
Маъруф бемори дар хун оғуштаро шинохт.
– Холаҷон, чӣ ҳодиса шуд? – бо овози ларзон пурсид
Маъруф.
Басонат гирёну ларзон ҳодисаи шударо гуфту чашмонашро абадӣ пушид.
Сардухтур дасту по гум кард. Ба Ҳусния чи тавр ин
хабари шумро расонад. Охир, бо чӣ азобҳо дили Басонат
ҷарроҳӣ шуд. Чи қадар аз бахти фарзандаш шодӣ мекард,
бечора кампир. Кадом аблаҳи номусулмон чунин хабари
шумро ба кампир расонида бошад. Нодир ба ёдаш расид,
ба утоқи кориаш даромада ба боғча телефон кард. Мураббия ҷавоб дод, ки вақти хоби кӯдакон аст ва Нодир
низ хоб мебошад. Маъруф оҳи чуқур кашида «хайрият»
гуфту аз утоқи кориаш баромада хост Ҳуснияро бинад.
Дар роҳрав бо Ҳусния вохурд, ки аллакай ӯ аз ҳодиса
огоҳ шуда гирёну нолон:
– Маъруф, чӣ шуд? Ба модарҷонам чӣ шуд? Чаро маро
ба назди ӯ даромадан намонданд?
– Ҳусния, азизам, худатро ба даст гир – гуфта ӯро ба
утоқи кориаш дароварда ҳодисаи шударо гуфта дод.
Ҳусния зор – зор барои модари ҷигаррехтааш гирист.
Маъруф телефонӣ аз бародараш – Мурод маслиҳат
пурсид. Қарор доданд, ки маитро ба деҳа мебаранд.
Ҳавлии Мурод пур аз одам буд. Ҳама хомуш ба коре
банд буданд. Занҳо ҳама дар сар рӯймоли азогии сафед аз
матои сон кафан пора мекарданд. Мардон як қисм ба болои теппа, ки водии хомушон ном дошт, баромада манзи154
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ли охирати холаи Басонатро меканданд, қисми дигар
гаҳвораи нозро тайёр мекарданд.
Як мошини ёрии таъҷилӣ ва се мошини сабукрав омада назди хонаи Мурод истод. Аз мошини ёрии таъҷилӣ
Ҳусния дар сар рӯймоли сафед «вой, очам, ҷон очам, маро партофта рафтӣ, очам…» гӯён фаромад. Аз мошинҳои
дигар ёру рафиқони Маъруф фаромаданд.
Занҳои ҷамъшуда сари овози Ҳуснияро гирифта, яке
«холамой», дигаре «момамой», саюмӣ «ҳамсояи қадрдонам» гуфта овоз бароварда гиристанд. Хуршеда аз муаллима Бахтиниссо хоҳиш кард, роҳбарии маъракаи
занҳоро ба ӯҳда гирад.
Муаллима занҳои нав омадаро назди маит дароварда
аз занони пеш омада хоҳиш мекард ба айвон ва хонаҳои
дигар баромада шинанд. Ҳар касе меомад, албатта номи
Басонатро бо ҳурмату эҳтиром ба забон оварда нола мекард ва баъд наздики худро ба ёд оварда мегирист. Одатан чунин аст, шахси ғамдор барои дуди дилашро баровардан ба аъзохона рафта дилашро холӣ мекард.
Кампири Сайфура низ аз дасти муйсафедаш, ки базур
роҳ мегашт, дошта ба ҳавлӣ даромаданд. Мӯйсаффедро
болои суфа шинонданд. Кампири Сайфура бошад ба хонае, ки маитро ҷо карда буданд наздик шуд. Муаллима
Бахтиниссо аз дасти Сайфура гирифта ӯро ба хона даровард. Сайфура бо овози баланд нола кард:
– Оҳ, дугонаи ба ҷону дил баробарам! Магар маргатро
пешакӣ медонистӣ, ки рӯзи рафтан аз ҳама пиҳил хостӣ?
Хубиҳои ту ва духтарат Ҳуснияро аҳли деҳа ҳеҷ гоҳ фаромушт намекунад, дугонаҷон. Муйсафедам, ки як сол
боз аз ҷой намехест, аз ман хоҳиш кард, ки барои видои
чунин инсони нек маро кашола карда бар. Ман ӯро овардам, дугонаҷон. Вой, д у г о н а ҷ о н…,ҷон, дугонаҷон…ҳайф дугонаҷон…
Баъди ба гаҳвораи ноз хобондани маит, занон гаҳвораро бо матоъ ва гулҳо оро доданд. Хуршеда бошад болои
тобут рӯймоли калони сабз, ки шилшилаҳои бирешимӣ
дошт, партофта овоз андохта «ҳамсояи қадрдону хубум.
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Ҳамсояи маслиҳатгару насиҳатгарам. Ҳамсояи қудом»
гуфта, гирист.
Мардон гаҳвораи холаи Басонатро дасти ба даст бардошта ба сӯи водии хомушон турнақатор роҳ пеш гирифтанд. Маитро аз ҳавлӣ баровардан баробар занони
ҳамсоя оини ҳамсоядориро ба ҷо оварда аз хонаҳояшон
нону дар табақҳо хӯрок барои шахсоне, ки аз роҳи дур ба
таъзия омада буданд, оварданд.
Муаллима Бахтиниссо ба Олуфтамоҳ, ки табақҳои ҳамсояҳоро шуста бармегардонд, таъкид кард, ки « барги сабз
андохта ба соҳибонаш баргардон, аз мурдахона сиёҳ нараванд».
Олуфтамоҳ, оҳиста аз муаллима пурсид:
– Муаллимаҷон, барои чӣ барги сабз?
– Олуфтамоҳ, ту ҷавонӣ бисёр расму одатҳоямонро намедонӣ, модарат ба ту серҷоғиро ёд додаасту расму оинро
не . То се рӯз дар ин хона хӯрок пухтан мумкин нест, гӯё
ҳама ҷо оғуштаи хун бошад. Барои ҳамин дар рӯзи серӯзагии маит маъракаи «дег сафед кардан» мегузаронанд. Касе
шароит дошта бошад ягон буз ё гусфанд мекушанд, надоштагӣ шарт нест, ягон намуди хӯрок мисол ширбиринҷ пухта
ба аҳли хонавода ва ҳамсояҳои наздик тановул мекунанд.Фаҳмидӣ?
– Бале, муаллимаҷон, – оҳиста ҷавоб дод Олуфтамоҳ.
Маъруф бо бародараш Мурод ва Ҳусния маслиҳат
карда, қарор доданд, ки Ҳусния ҳафтае дар деҳа мемонад,
ӯ бошад ба шаҳр бармегардад.
Баъди аз қишлоқ баргаштан Маъруф аввалин шуда ба
телефони хона наздик шуда охирин рақами телефонро ба
дафтарчааш навишта гирифт. Рақам шинос буд. Ӯ занг
зад, гуширо Нозия бардошт.
– Нозия, тоқатам тоқ шуд, ҳар кор як ҳад дорад. Ту зани бенангу номус ва ҷоҳил будаӣ. Рафтори ту нобахшиданӣ аст. Ҳарзагӯии ту боиси марги зани бечорае шуд. Бо
ин рафторат дар назди қонун ҷавоб мегӯӣ! – гуфта
Маъруф гуширо монд.
Нозия лаҳзае шах шуда аз гап монд…
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РАШКИ НИГОРА БА ДОДАРЧААШ АНВАР
«Ҳар кас худ сарнавишташро месозад.»
аз «Дурдонаҳои ҳазорсола»
Маъракаҳои ҳафт ва чили холаи Басонат дар деҳа гузаронида шуда, ҳама аз паси корҳои рӯзмарра шуданд.
Ҳавлии Мурод баъди меҳмонҳо каме сукут кард. Нигора
аз рафтори падару модар каме дилгир мешуд. Гӯё ӯ вуҷуд
надошта бошад. Диққати ҳама ба додарчааш Анвар буд.
Бо ӯ бозӣ мекарданд, чун ӯ кӯдакона падару модар ҳарф
мегуфтанд. Пеш аз хоб афсонаи дустдоштааш «бузаки
ҷингилапо» ва «Калак» ба бародараш Анвар гуфта
мешуд. Нигора худро танҳо ва бе аҳмият эҳсос мекард.
Нисбат ба бародараш рашк пайдо шуд. «Чаро диққати
ҳама танҳо ба Анвар? Магар ман дар ин хона бегона
ҳастам? Оё меҳри модар ба ман кам шуда бошад? Ё дигар
онҳо маро дӯст намедоранд? Мумкин сабаб падари угай
бошад? Агар падару модарам ҷудо намешуданд, ман
дӯстдори ҳарду мешудам! Аввалин бор ин савол нороҳаташ кард. Дилаш пур аз ғусса шуд. Якчанд дона ашк
болои китоби дарсӣ чакид. Чашмҳои пур аз ашкаш дигар
ҳарфҳоро намедид. Беихтиёр бо овози паст гирист. Хуршеда, ки дар айвон либос дарзмол мекард, хавотиромез:
– Чи шуд, ҷонаки ман, магар ягон ҷоят дард мекунад ?
– гуфта Нигораро ба оғуш кашид. Нигора бошад аламаш
зиёда гардида якбора бо овози баланд гирист. Мурод, ки
болои гаҳвораи Анвар хам шуда ширингӯӣ мекард, ба
сӯҳбати модару духтар аҳмият дода:
– Нигораҷон, духтарам, чӣ шуд? Чаро ашк мерезӣ ? –
гуфт.
– Шумо маро дӯст намедоред. Ҳушу ёдатон фақат ба
Анвар. Ман назди падари худ меравам, – гуфта Нигора
худро аз оғуши модар дур карда ба хонаи дарун даромада
ба пушидани либосҳояш машғул шуд.
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Мурод ва Хуршеда ҳайрон ба якдигар нигариста
маҷоли сухан гуфтан надоштанд. Суханони Нигора барои
Хуршеда такони сахте буд, ки интизораш набуд. Мегӯи
дар фасли гарми тобистон аз осмон барфи хунук борида
бошад. Тамоми вуҷудаш мисли дор ларзид. Ӯ беихтиёр ба
замин нишаст.
Мурод як пиёла оби хунук оварда ба Хуршеда доду ба
хонаи дарун даромада:
– Нигораҷон, духтарам, ту чиҳо мегӯӣ? Мову модарат
туро аз ҷон зиёдтар дӯст медорем. Пои қадами ту ба ин
ҳавлӣ хурсандӣ овард.Охир, бародарат Анварҷон хурд аст
ва бин туро чи хел дӯст медорад, – гуфта буд, ки Анвар
ғаш карда бо тамоми овоз гирист.
Аз ин рафтори Нигора писарони Аския низ ҳайрон
шуда, маъюс гаштанд. Меҳроҷ, ки аз Нигора ду сол калон
буд, назди ӯ хонаи дарун даромада:
– Нигораҷон, ба ту чӣ шуд? Ин чи рафтор ва кори кардаат мебошад? Оё ту шукр намегӯи, ки падару модарат
болои сар парвонаанд. Ба мо нигар, бо падару модар мо
зиндаятимем, онҳоро намебинем. Моро суроғ намекунанд. Падару модари ту ба мо бегонаҳо ин қадар меҳрубонанд. Ту боши нози беҳуда мекунӣ. Магар ба чунин волидайни меҳрубон носипосӣ кардан аз тарафи ту раво
аст? Нигораҷон, ба ту ҳасад мебарам. Кош рӯзе шаваду
модари мо ҳам ба дидани ману додаракам биёяд. Охир,
мо ӯро ёд кардаем, ҷинояткор ҳам бошад, барои мо модар
аст. – гуфта ашки чашмонашро бо пушти даст тоза карда
давида ба берун баромад.
Нигора аз суханони пуралами Меҳроҷ ба худ омад. Ба
модар нигарист, ки ба як нуқта назар карда аз ҷояш
намеҷунбад, падар бо ӯ саргардон, Анвар бо тамоми овоз
дод мегӯяд.
Давида рафта гаҳвораи Анварро ҷунбонида: – додараки
ширинам, асалакам, бубахш маро – гуфт.
Мурод омада аз болои сари Нигора бусида:
– Нигораҷон, ту моро бубахш, ки мо туро калон гумон
карда, ҳама ба Анвар часпидем. Ба Хуршеда муроҷиат карда:
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– Очаҷонаш, маслиҳат ҳамин, ман бо духтарам Нигора
писаронам Меҳроҷ ва Сироҷ дарс тайёр мекунам, ту боши бо писарат – Анвар худат танҳо бозӣ кун, фаҳмидӣ?
Аз ин маслиҳат ҳама хушҳол гашта, хандиданд. Хуршеда оҳиста «хайрият» гуфта гиребони куртаашро қабза
кард ва ба ҳавлӣ баромада аз насими бегоҳирӯзӣ нафаси
чуқур кашида назди Меҳроҷ, ки болои суфа амонатак менишаст, наздик шуд. Меҳроҷ бо омадани Хуршеда аз ҷояш хест.
Хуршеда:
– Шин, писарам, ман аз ту миннатдорам, ба Нигора
суханҳои хуб гуфтӣ – гуфта дасташро болои шонаҳои
Меҳроҷ гузошта, дар бари ӯ нишаст. – Меҳроҷ, писарам,
ба ту ки гуфт, ки модарат ҷинояткор аст? Кӣ ин гапи
беҳударо бофта баровардааст? Модарат дар мусофират
мебошад.Ин рӯзҳо бисёриҳо аз ватан дур барои ёфтани
ризқу рӯзӣ дар мамлакати ҳамсоя саргардонанд. Модари
ту низ. Мебинӣ, ки рӯзе дарро кушода медарояд.
– Апаҷон, ман ҳамаашро медонам, зани тағоям ба ман
ҳақиқати ҳолро гуфт. Модарам ҷинояти вазнин содир
карда, дар маҳбас будааст. Наход ӯ дил надошта бошад?
Наход моро ёд накарда бошад? Мо гуноҳе надорем – ку.
Ақалан мактуб навишта аз ҳоли мо огоҳ шуда метавонад
– ку. Агар нишониашро менавишт ман худам ба ӯ мактуб
менавиштам, мегуфтам, ки ду дили хурдакак барои ӯ метапад ва дар орзуи дидани модар то поси шаб шабзиндадорӣ мекунанд. Апаҷон, шумо аз ман хафа нашавед, мо
ягон камбудӣ надорем, аммо хумори модари номеҳрубон
сахт азиятам медиҳад. Додаракам хурд аст, аммо ман калон шудаам, ҳама чизро мефаҳмам. Дирӯз бо ҷураам
Мубориз гапамон гурехт, маро таъна кард. «Сағераи бесоҳиб» гуфт, сахт аламам кард.
Хуршеда чӣ гуфтану чӣ карданашро намедонист.Оҳи
чуқур кашида:
– Писарам, Меҳроҷ, ту ҳама фикрҳои бадро аз сарат
дур кун. Вазифаи ту имрӯз танҳо бо баҳои аъло хондан
мебошад.То ман зиндаам ҳеҷ гоҳ шуморо хоршавӣ наме159
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монам. Калон шавӣ ҳамаашро баъд мефаҳмӣ. Ба гапи
беҳудаи одамон гуш накун, писарам.
– Модарҷон, Меҳроҷ, кани шумо, аз мо гурехта чӣ
маслиҳат доред? – гуфта Нигора рӯи ҳавлӣ баромад. –
Биёед ба хона дароем, моро падарам мунтазиранд. – гуфту боз давида ба хона даромад.
– Писарам, дасту рӯятро бо оби хунук шӯй, сабук мешавӣ – гуфт Хуршеда .
Меҳроҷ дасту рӯяшро бо оби софи ҷӯйча, ки аз байни
ҳавлӣ мегузашт, шуста назди Хуршеда омада ӯро ба оғуш
кашид.
– Писаракам, туро ҳамеша чунин шод дидан мехоҳам
– гуфт Хуршеда ва фаҳмид, ки ин гарм ба оғуш гирифтани Меҳроҷ хумор шикастан аст,ӯ ин лаҳзаҳо модарашро
ба ёд овардааст. Ашк дар чашмони Хуршеда ҳалқа зад,
аммо ӯ намехост инро касе бинад.
Ҳамин тавр ҳафтаҳо, моҳҳо ва солҳо сипарӣ шуданд.
Рӯзе Хуршеда аз кор баргашта аз Мурод шодиёна
хост:
– Кани бародари калонӣ, хушхабари ман туро то чи
андоза шод мекарда бошад? – гуфта рӯзномаро бо акси
бародараш Носирҷон ба Мурод дароз кард. Мурод ба ин
тарафу он тараф нигоҳ карда:
– Анварҷон, писарам, айнакҳои маро ёфта деҳ. – гуфт.
– Падарҷон, айнакҳоятон болои саратон – гуфта ба падараш наздик шуда – ин сурати кӣ, ба шумо монанд.
Мурод айнакҳояшро аз болои сар гирифта, бо ҳавли
даҳон шишаҳояшро нам карда, бо рӯймолчаи дастпоккунӣ шишаҳояшро тоза карду дар ҷои нишастааш як
ҷунбида ба хондан оғозид.
Хуршеда бошад ба хонаи дарун даромада тағири либос
карду назди шавҳар омада:
– Ҳамин пагоҳӣ шумо «падарамро хоб дидам» гуфта
будед. Ана таъбири хобатон, – мардак.
Мурод мақолае, ки дар бораи олим – Носирҷон
Раҳимовичи Тоҷикистонӣ дар шаҳри Маскав ҳамаро қоил
карда кашфиёти нодир кардааст, боифтихор хонда.
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– Офарин, бародари азизам, аҳсан, кош падар зинда
мешуду бо чунин писар ифтихор мекард. – гуфта рӯзномаро
наздаш гузошта, – дертар такроран боз мехонам, гуфт.
Садои телефон баланд шуд.Мурод гуширо бардошта:
– Ҳа, бародари азизам Маъруфҷон, сиҳату саломат
ҳастед, келин Нозиябону чӣ ҳол доранд,Ҳасанҷону
Ҳусейнҷон – чӣ? Бале, бале, янгаат Хуршеда рӯзномаро
овард, хондам, шод шудам.Барномаи телевизионӣ? Кадом
канал? Ҳозир,ҳозир…гуфта.
– Анварҷон, дар телевизион дар бораи амакат Носирҷон барнома рафта истодааст, тезтар ёб, писарам.
Мурод аз ҳаяҷону хурсандӣ намедонист, чӣ кор кунад.
Гоҳ аз ҷояш мехесту гоҳ менишаст. Акси бародар дар
экран намудор гашт. Мухбир духтараки ҷавон бо Носир
сӯҳбатро ба охир расонида:
– Дар намоиши мо профессор Носир Раҳимович оиди
кашфиёташон дар соҳаи энергетика ба саволҳо ҷавоб доданд – гуфт.
– Чаро барвақттар телевизионро намондед? – гуфта
Мурод афсус хӯрд.
– Падарҷон, ғамгин нашавед, барнома боз такроран
намоиш дода мешавад – гуфта Анвар падарашро хурсанд
кард.
– Анварҷон, писарам, бо Маскав маро пайваст кун,
амакатро табрик намоям – гуфта Мурод аз шодӣ намедонист чӣ кор кунад.
– Ҳой, «бародари профессор», худатонро ба даст гиред, саломатии шумо ба мо даркор, бо он дили ҷарроҳӣ
шуда, ин қадар ҳаёҳуй мекунед – гуфта Хуршеда шухӣ
кард.
– Имрӯз шанбе, донишҷӯйҳоямон – Нигора ва Меҳроҷ
телефон карданд, ки ба роҳ баромадаанд. Хезед ягон
мурғи марҷонро кушта ба ман диҳед, хӯрок пазам – гуфта
Хуршеда аз даступо гум кардани шавҳараш хеле завқида
хандид.
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МЕҲРОҶ ВА НИГОРА
«Касе, ки домоди хуб дорад, гӯё, ки соҳиби писар
низ шудааст, аммо домод бад бошад, гӯё духтарашро
гум кардааст.»
аз «Дурдонаҳои ҳазорсола»
Меҳроҷ ҳар шаб ба модараш мактуб менавишт, аммо
баъди хондан онҳоро даронда мепартофт. Шаби дигар боз
менавишт ва боз авроқи пур аз созу сузро ғиҷим карда
мепартофт. Ҳар пагоҳӣ ҳамкурсонаш варақҳои ғиҷимшудаю даррондаро дида ба ҳоли ӯ дилашон месухт, аммо
хафа мешавад, гуфта чизе намепурсиданд.
Аз ишқи Меҳроҷ ва Нигора ба ғайр аз худи онҳо касе
огоҳ набуд. Хеле эҳтиёт мекарданд. Ҳама онҳоро чун
акаю хоҳар медонанд.
Нигора ҳамарӯза таъкид мекард, ки:
– Навис, дуои модаратро гир, мегӯянд «Модар розист,
Худо розӣ», бе розигӣ ва дуои ӯ мо хушбахт шуда наметавонем.
– Наметавонам, дастам пеш намеравад. Дар бист сол
на меҳрашро дидам на муҳаббаташро ва на насиҳаташро.
Барои ман ӯ чӣ кор кардааст, ки
ман аз ӯ иҷозат ва дуо гирам?
– Ин хел нагӯй, Меҳроҷ, ӯ модарат аст, туро ба дунё
овардааст. Ҳар кас дар ҳаёт хато карданаш мумкин аст.
То ӯро ту набахшӣ ман бо ту хушбахт шуда наметавонам.
– Нигораҷон, дуои модари туро кай мегирем? Охир,
онҳо барои ман ҳам падару модаранд. Агар ту розӣ бошӣ
имрӯз, ки ба деҳа рафтем назди муаллима Бахтиниссо
Ҳошимова меравам. Ҳамаашро ба ӯ мегӯям. Кани чӣ маслиҳат медода бошанд. Мехоҳам тезтар туй кунем.
– Девона шудаӣ, баъди ин ман чи хел ба рӯи модару
падарам нигоҳ мекунам. Охир, ту бояд як соли дигар
хонӣ, ман бошам акнун курси дуюм мехонам, дар бораи
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кадом туй гап мезанем. Баъди шунидани ин гап мумкин
падару модар маро ба хондан намонанд. Илтимос як соли
дигар тоқат кун. – хоҳиш кард Нигора.
– Не, дигар тоқат надорам, мехоҳам ҳамкурсҳо парешон нашуда туй кунем.
Ба деҳа баргашта Меҳроҷ рост хонаи муаллима Бахтиниссо рафт.Нигора ба ҳавлӣ даромадан баробар саволборонаш карданд.Барои чӣ танҳоӣ? Меҳроҷ куҷост? Чаро
телефон накардӣ, ки пешвозат гирем?
– Ором шавед, бо Меҳроҷ якҷоя омадем, коре доштааст,
ҳозир расида меояд – гуфта Нигора ба ҳама саволҳо ҷавоб
гуфт, аммо дилаш каме ҳиҷил буд. Худоё, шарманда накун!
Ин хабарро падару модар чӣ хел қабул мекарда бошанд?
Агар хафа шаванд ё розӣ нашаванд – чӣ? Фикрҳои мушаваш оромаш намегузоштанд. Меҳроҷ низ дер кард. Куҷо
шуд. Шояд муаллима ба гапаш гуш кардан нахостааст?
Нигора тоқати якҷо нишастан надошт. Дар ҳавлӣ пасу
пеш роҳ мегашт ва ҳушу ёдаш сӯи дарвоза буд. Омад.
Меҳроҷ бисёр ҷиддӣ ба ҳавлӣ даромада бо Мурод оғуш
кушода вохӯрӣ карданд. Хуршеда низ аз даҳлез:
– Писарам, хавотирам кардӣ – гуфта аз болои сараш
бӯсид.
Меҳроҷ нигоҳашро аз Нигора мегурезонд. Нигора
бошад, бетоқат шуд:
«Худоё, дар паноҳат нигоҳ дор! Чаро ӯ нигоҳашро аз
ман мегурезонад?»
Хуршеда: – Кани бачаҳои азизам, дастҳоро шуста ба
дастархон наздик шавед Як хӯроки болаззат пухтам, ки
агар эҳтиёт накунед ангуштҳоятонро фурӯ мебаред. Ҳама
дар гирди дастархон сарҷамъ шуданд. Меҳроҷ сарашро
хам карда боиштиҳо ба хӯрдани хӯрок оғозид. Нигора
бошад аз гулӯяш об намегузашт.
– Духтарам, чаро чизе намехурӣ, дар роҳ монда шудӣ,
ё бемор шудаӣ?
– Не, модарҷон, иштиҳоям банд, дилам чизе намехоҳад, рафта дароз мекашам – гуфта Нигора аз сари дастархон хест.
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Баъди хӯроки шомро хурдан, дастархони болои суфа
ғундошта шуд.
– Раиса, духтарам Хуршеда, шумо дар хона – мӣ? –
гуфта муаллима Бахтиниссо бо наберааш ба ҳавлӣ даромаданд.
– Биёед, муаллимаҷон, биёед – гуфта Хуршеда ба пешвози муаллима баромад. – Дар ин шабӣ шамолҳои куҷо?
– Хавотир нашавед, духтарам, омадани Нигораҷонро
шунида омадам.
– Хуб кардед, муаллимаҷон, шабҳо дароз, чақ – чақ
карда мешинем, – гуфта барои дастархон густурдан Хуршеда ба даҳлез даромад.
– Духтарам, ташвиш нашавед, мо хӯроки шом хӯрда
омадем, як чойник чои кабуди талх дам кунед, кифоя, –
гуфт муаллима.
Нигора овози муаллимаро шунида худро ба хоб андохт.Меҳроҷ бошад, мегӯи дар пусташ кайк даромада
бошад, беқарор шуд. Мурод ҳам омадани муаллимаро
шунида назди меҳмон баромада:
– Муаллимаҷон, ба хона медаромадед.
– Не, писарам, дар ҳавои тоза сӯҳбат карда мешинем.
Бахтиниссо аз чӣ оғоз кардани сӯҳбатро фикр мекард.Ягон вақт дар чунин ҳолат намонда буд.Ба Меҳроҷ «
ман аз ӯҳдаи чунин масъалаи ҷиддӣ баромада метавониста бошам?» – гуфта буд, ки гардани каҷ ва бепадару модар будани ӯро пеши назар оварда «хайр, писарам, як бало карда, мақсадро баён мекунам, рав ором бош, Худо
хоҳад, дар кори хайр ҳама малоикаҳо мададгор мешаванд» – гуфта буд, аммо ҳозир забонаш барои ифшои
мақсад лол гашта.
– Як пиёла чои кабуд, муаллимаҷон, – гуфта Хуршеда
пиёларо дароз кард.
– Раҳмат духтарам, аз чӣ оғоз кардани сӯҳбатро фикр
карда истодаам.
Ман, Хуршедаҷон, ба хостгорӣ омадаам. Шумо моле
доред, хушхарид, ва ман савдогарам, ки мехоҳам он
молро харидорӣ кунам. Дар боғатон гуле доред бо ном
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Нигораҷон, ман бошам булбуле дорам, ки ба ин гул ошиқ.
Агар шумо розӣ шавед, ин ду ҷавоне, ки якдигарро мешиносанду медонанд ва розӣ ҳастанд, ки тамоми умр
дӯстдори якдигар бошанд, сарашонро ҷуфт карда, ҳамсару ҳамтан, ҳамфикру ҳамзикр, ҳаммақсаду ҳаммаслак ва
ниҳоят ҳамболинашон кунем. Албатта бо розигии тарафайн.
– Муаллимаҷон, шухӣ накунед, ҳоло Нигораҷон кӯдак
аст, акнун дар курси дуюм мехонад, баъд он ҷавон кист,
ки ман намедонам, банди диламро ларза гирифт, муаллимаҷон, шухӣ ҳам еб доштагист.
– Он ҷавон, он ҷ а в о н ном дорад, М е ҳ р о ҷ …
– Ч ӣ ӣ ӣ, М е ҳ р о ҷ? Рангу рӯи Хуршеда дока барин
сап – сафед канд.
Муаллима низ даступо гум карда чойникро ба назди
худ гирифта, як пиёла чой кашида ба Хуршеда дароз
кард.
Хуршеда бо дастони ларзон пиёлаи чойро гирифта то
охир нушиду як лаҳза чашмонашро пушида:
– Муаллима, мурдани одам ҳам осон будааст, қариб
талхакаф шуда будам. Ҳеҷ боварам намеояд, ки байни ин
ду ягон ҳиссиёте бошад. Охир, онҳо чун акаю хоҳар калон шуданд. Онҳо ҳуқуқ надоштанд, ин тавр рафтор кунанд.Мардум фаҳмад чӣ мегӯянд? Худоё, ҳазорон бор
тавба кардам. Ҳама чизро интизор будам, аммо ин ҳодисаи гушношунидро не. Тавба, Худоё,чӣ қудратҳое
дорӣ!Шарманда шудам…
– Хуршеда, духтарам,дар бораи кадом шармандагӣ гап
мезанӣ? Ду ҷавон якдигарро дӯст доштаанд. Магар дӯст
доштан гуноҳ аст? Албатта не! Агар ин суханҳоро ягон
зани бесавод мегуфт, ҳайрон намешудам. Охир, ту зани
бофарҳанг, пастию баландии зиндагиро дидаӣ, аммо хулосарониҳоят мисли одамони бесавод. Ягон кори айб
накардаанд. Бечора Меҳроҷ ба кӣ муроҷиат карданашро
надониста, назди ман омад. Хуб кард, ки рози дилашро ба
ман гуфт. Агар ба тағоҳояш мегуфт мумкин масъала ранги дигар мегирифт. Деҳа пур аз гапу гапча мешуд.
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– Муаллимаҷон, шумо медонед, ки модари Меҳроҷ –
Аския ба ин туй ҳеҷ вақт розӣ намешавад, ба онҳо дуои
модарона ҳам намедиҳад. Кани бо Мурод маслиҳат кунем
он кас чӣ мегуфта бошад. Муаллимаҷон, аз шумо хоҳиш
мекунам, бо он кас шумо гап занед.
Мурод суханони муаллимаро бо диққат гуш дода аввал каме ба ҳаяҷон омаду:
– Хуршеда, ту аз ин ҳодиса воқиф будӣ? – гуфта пурсид.
– Ман ҳам мисли шумо аввалин бор мешунавам, бисёр
дар ташвиш ҳастам. Одамон чӣ мегӯянд?
– Ту ба одамон чӣ кор дорӣ? Онҳо ягон рафтори бад
накардаанд.Магар ду ҷавон ҳуқуқи якдигарро дуст доштанро надоранд? Доранд! Баъди супоридани имтиҳонҳо
дар таътили тобистона туй барпо мекунем. Бародарон
ҳама ҷамъ мешавем. Носирҷон ҳам бо аҳли оилааш омаданӣ буд. Беҳтарин кор мешавад. Муаллимаҷон, кани як
дуо диҳед, ки ҷавонон хушбахт шаванд. – гуфта Мурод
кафи дастҳояшро барои дуо кушод.
– Муродҷон писарам, ҳамеша бо мардон маслиҳат
кардан осонтар аст, ин раиса қариб маро талхакаф карда
буд, – гуфта муаллима даст ба дуо кушод.
– Илоҳо ҷавонон хушбахт шаванд. Номбардори падару модар шаванд. Дастгири пиру барно шаванд. Дар
ҷамъият мавкеъ пайдо карда ба халқу меҳан хизмат кунанд. Омин оллоҳу акбар! – гуфта муаллима аз ҷояш хеста – боз мӯйсафедам кофта набиёяд – гуфт.
Хуршеда шитобон ба хона даромада як рӯймоли калони сафед бароварда:
– Муаллимаҷон, саратонро сафед кунам, охир шумо
хостгор шуда ба хонаам омадаед, сиёҳ наравед, илоҳо
пеши корамон сафед гардад – гуфт.
– Ана ин корат хуб, духтарам, расми хуби тоҷиконро
гум макунаш ҳамин – дия. – гуфта ҳама хандиданд.
Баъди рафтани муаллима Мурод ва Хуршеда омада
амонатак лаби суфа нишастанд. Мурод ба Хуршеда:
– Хуршедаҷон, туро намедонам, аммо ман хурсандам,
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фарзандонамон Нигора ва Меҳроҷ ҷуфти муносибанд.
Худо хоҳад оилаи хуб барпо мекунанд. Аз оне, ки ба касе
намешиносӣ намедонӣ хонадор мешавад, интихоби ин
ҳарду мувофиқи дили ман аст.
– Хонданашон чӣ мешавад? Охир Нигора боз се соли
дигар бояд хонад. Агар кӯдакдор шаванд – чӣ? – гуфта
Хуршеда ташвишҳояшро иброз дошт.
– Бигузор кӯдакдор шаванд, ғоибона мегузарад.Охир
ману ту барои чи ҳастем? Нигоҳ мекунем, ёрӣ мерасонем,
«момои Хуршеда» – гуфта Мурод завқида баланд хандид.
Ин ҳолатро Нигора ва Меҳроч аз айвон пинҳонӣ назорат карда, онҳо низ хандиданд, ки ба даст афтоданд.
– Гунаҳкорони бегуноҳ, канӣ ба берун бароед – гуфта
Хуршеда онҳоро ҷеғ зад.
– Хуршедаҷон, хоҳиш мекунам сахт гап назан ба фарзандонамон – гуфта Мурод оҳиста хоҳиш кард.
Нигора ва Меҳроҷ бо сари хам ба назди падару модар
ҳозир шуданд.
– Фарзандонам, ману модаратон аз интихоби шумо
розӣ ҳастем, аммо то рӯзи туй бояд шумо боақлона
рафтор кунед – гуфта Мурод ба онҳо насиҳат кард.
Хуршедаро то поси шаб хоб набурд. Аз як паҳлӯ ба
паҳлӯи дигар мегашт. Садҳо фикр ба сараш омада,
ноҳинҷораш мекард. Дар бораи Аския фикр мекард.
Қарор дод саҳар хеста мактубаш менависад. Не,не ӯ ҳеҷ
гоҳ ба ин издиоҷ розигӣ намедиҳад.Чӣ бояд кард?
– Хуршедаҷон, чи ин қадар худатро азоб медиҳӣ ягон
кори бад нашудааст – ку? Ҳамааш хуб мешавад. Хоб кун!
Пагоҳ рӯзи корӣ – гуфта Мурод оромаш кард.
Рӯзи душанбе. Баъди гузаронидани маҷлис Хуршеда
одамони ба қабулаш омадаро як – як қабул карда, баъди
танҳо мондан қаламу қоғаз гирифта ба Аския мактуб
навишт.
«Ассалому алайкум дугонаи азизам, Аския. Манам дуогӯи саломатии ту Хуршеда! Гарчанде тақдиру қисмат
моро аз якдигар дур карда бошад ҳам, аммо ман ҳамеша
дар фикри ту мебошам. Зиндагӣ пастиву баландиҳо ва
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санҷишу имтиҳонҳои зиёде дорад, ки мо хоҳем нахохем,
онҳоро бо амри тақдир аз сар мегузаронем. Мехоҳам ба
ту хабари хушеро расонам. Фарзандонамон Нигора ва
Меҳроч ба якдигар дил бохтанд. Онҳо хеле ҷуфти муносибанд. Ман кӯшиш мекунам, маъракаи арусии онҳоро бо
тамоми расму оин ва талаботи рӯз гузаронам, аммо дар
ин рӯзи хурсандӣ дуои модаронаи ту ба писарат тӯҳфаи
хубе хоҳад шуд. Хоҳиш мекунам, ба писарат
навис,келинатро табрик гӯй ва ба онҳо дуо деҳ.Бо салому
эҳтиром ва меҳр дугона ва хоҳарат Хуршеда!»
Хуршеда ашки чашмонашро тоза намуда лифофаро ба
ронандааш дода хоҳиш кард аз маркази ноҳия ба воситаи
шуъбаи алоқа мактубро таъҷилан фиристад.
Ӯ оҳи чуқуре кашида гӯё бори гаронеро аз китфонаш
раҳо карда бошад, сабук нафас кашид.
Аз байн бист рӯз гузашт. Дарсҳо ҳам ба охир расиданд. Таътили тобистона. Рӯзи туй муайян шуд. Ин туйро
аз ҳама зиёд Мурод интизор буд, чунки бародарон бояд
ҷамъ мешуданд. Як ҳафта пеш аз туй Носирҷон Валентина ва писарашон – Анвар, ки Алёша номаш мегирифтанд,
ба ҳавлии падарӣ омаданд. Маъруф ҳам бо ҳамроҳии Нозия рухсатии меҳнатӣ гирифта, бо писаронаш Анвар,
Ҳасанҷону Ҳусейнҷон ба деҳа омаданд. Як рӯз пеш аз туй
Латофат номзади раҳматии бародарашон Анвар бо ҷавонписаре, ки ба туй даъватӣ буданд, ба ҳавлии Мурод
ворид гашта он ҷавонро ба амакаш – Мурод шиносонд:
– Ин кас писари ман Анвар – гуфт.Мурод Анварро ба
оғуш кашида бӯи додарам кардӣ Анварҷон – гуфта ашк аз
бари рӯ бо пушти даст руфт.
Як рӯз пеш аз туй ҳавлии Мурод хеле серодам буд.
Занҳои деҳа нону кулча мепухтанд, мардон чорво кушта
барои ош сабзӣ реза мекарданд. Духтарҳо дугонаҳои арус
ҷиҳози арусро омода месохтанд, ҷавонон – ҷураҳои шаҳ
ҳавлиро барои базм тайёр мекарданд, хулоса ҳама серкор
буданд.
Мурод ба ҳама ин тарадудҳо нигариста амаки Раҳимро
ба ёд овард, ки агар зинда мебуданду ба писарону набера168
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гонаш нигариста, аҷаб хушҳоле мегаштанд. Мегӯянд дар
чунин ҳолатҳо Рӯҳ ба аёдати хешовандон омада аз гӯшае
назорат мекунад. Мурод ба болову поён нигоҳ карда Руҳи
падарашро кофт.
Чашми Мурод ба оби зулоли ҷӯйча расид, ки аз сероби роҳашро дигар карда ҳавлиро пуроб карда истодааст.Ӯ номи писарашро гирифта ҷеғ зад:
– Анварҷон, белро гирифта наздам биё.
– Лаббай гӯён чор Анвар назди Мурод ҳозир шуданд.
Анвари писари Маъруф, Анвари писари Носирҷон, Анвари писари Латофат, Анвари писари худаш.
Сари Мурод аз хурсандӣ чарх зад. Ӯ шод буд. Номи
бародараш – Анвар аз зиндаҳо ҳам зиндатар.
Хуршеда ҳамаро ба болои суфа даъват кард. Бародарон бо ҳамроҳии ҳамсарон ва фарзандонашон суфаро пур
карданд.Оилаи тифоқ ҳама ҷамъ буданд, насиҳати падар
амалӣ гашта буд. Мурод аз кардаи худ қаноатманд, хурсандиашро намедонист чи тавр ифшо намояд. Хаткашони
деҳа лифофаеро оварда:
– – Раиса, ба шумо мактуби таъҷилӣ – гуфта мактубро
ба Хуршеда дод.
Хуршеда мактубро бо дастони ларзон гирифта барои
кушоданаш ҷуръат намекард.
Мурод ба ӯ наздик шуда:
– Хуршедаҷон, чӣ шуд? Чаро меларзӣ? Мактуб аз кӣ?
Худатро ба даст гир – гуфта оромаш кард.
Хуршеда ба хона даромада мактубро кушод. Аския
навиштааст «Салом, Хуршеда! Мактубатро гирифтам.
Барои фарзандонамон шод шудам. Ту маро бубахш, агар
тавонӣ. Ман нисбати ту бисёр ноодамӣ кардаам. Туро гунаҳкори ҳамаи бадбахтиҳоям медонистам, ҳол он ки ин
тавр нест. Ту аз ман хоҳиш кардаи, ки ба писарам нависам. Натавонистам. Охир, чӣ ҳам менавиштам? Ман барои онҳо чӣ кор кардам? Ҳеҷ! Фарзандонамро ба ту ва
туро ба Худо месупорам! Дугонаи пур аз гуноҳи ту Аския.»
Мурод дар даст як пиёла оби хунук овард. Хуршеда
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ашки чашмонашро тоза карда, хомуш пиёлаи обро гирифта мактубро ба Мурод дароз кард.
– Хуршеда,шарт аст, ки ман хонам?
– Бале, Муродҷон, маслиҳати ту ба ман лозим аст.
Мурод мактубро хонда:
– Агар маслиҳати маро донистан хоҳӣ, дар рӯзи хурсандии фарзандон онҳоро ғамгин накун. Ин мактуб вуҷуд
надорад, тамом. Ҳоло ором шуда назди меҳмонҳо мебароем.
Мурод ва Хуршеда хандон ба назди меҳмонҳо баромаданд.
– Пагоҳ туй – сухан оғоз кард Хуршеда, – ҳама аҳли
оила бо як по рост истода меҳмонҳо, рафиқони домод ва
дугонаҳои арусро қабул намуда, хизмат мекунем . Вазифаҳо байни аҳли оила тақсим шудагӣ.Кӣ ба кадом кор бояд машғул шавад, медонад. Охир, мо оилаи намунавием –
ку!...
Поёни қисми дуюм
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АНДЕШАҲО
перомуни қисми аввали романи «Чордодарон»
Амирхон АҲМАДХОНОВ.
Рӯзномаи «Ҷумҳурият» 4 ноябри соли 2014.
«ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ, ЭҶОДКОР, МОДАР»
Ҷамъомадро директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон академик Носирҷон Салимзода кушода, қайд намуд,
ки мақсади бо ҳам омадани мо рӯнамоии китоби адиби
шинохта Гулчеҳра Муҳаммадиева «Чордодарон» мебошад. Ин китоб ба 20 – умин солгарди Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст.
Устод Саттор Турсун оид ба эҷодиёти адиби шинохта
Гулчеҳра Муҳаммадиева иброз дошт, ки китобҳои ӯ «Як
шаб…», «Қасоси зан», «Бӯи модар» ва «Бонувони Фархор» хонандаҳои зиёде дорад. Ҳикояҳое, ки Гулчеҳра дар
рӯзномаҳои даврӣ чоп мекунад, хеле тарбиявӣ мебошанд.
Ӯ бо навиштани як асар метавонад масъалагузорӣ намояд. Мисол дар ҳикояи «Фирор аз худ…» нависанда
мавзӯи муҳими доғи рӯзро ба қалам додааст. Ё дар китоби «Бонувони Фархор» Гулчеҳра тавонистааст, кори чанд
тан аз таърихнигор, бойгонишинос ва адибу публисистро
анҷом диҳад.
Боиси хурсандист, ки имрӯз дар рӯнамоии китоби
панҷуми адиб романи «Чордодарон» қарор дорем. Роман
ҳаёти муосирони моро, ки дар ҳама шебу фарозҳои
зиндагӣ садоқатро дар нисбати якдигар фаромӯш намекунанд, фаро мегирад. Қаҳрамонҳои асар ва воқеаҳое, ки
дар саҳифаҳои он пешкаши хонанда мегарданд, бофтаи
хаёли нависанда набуда, инъикоси бевоситаи рӯзгори
имрӯзаи мардуми тоҷик мебошанд.
Китоб аз насиҳат ба фарзанд оғоз мегардад. Муаллиф
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на танҳо ба фарзандони худ, балки ба тамоми ҷавонон
муроҷиат кардааст.Ӯ дар замири дили ҷавонон хостааст
тухми муҳаббат, дӯстдорӣ ва эҳтиром ба якдигар ва волидон, меҳанпарастӣ, инсондӯстӣ, ростқавлӣ, ғурури ҷавонмардӣ ва бисёр рисолатҳоеро, ки муқаддасоти инсон
мебошанд, корад. Гулчеҳра менависад «…Ба мардуми
дорову сарватманд ҳасад набаред, ҳасад бемориест, ки
вуҷудатонро чун кундаи тар месӯзонаду умратонро ба
нестӣ мебарад…».
Қисми аввали роман аз 22 боб иборат буда, дар ҳар
боб аз «Дурдонаҳои ҳазорсола» ва зарбулмасалу
мақолҳои халқӣ иқтибос оварда китобро боз ҳам хонданбоб гардондааст.
Профессор Аламхон Кӯчаров дар баромади худ қайд
намуд, ки бо асарҳои адиба Гулчеҳра Муҳаммадиева шинос
аст ва ӯ дар китоби тозанашраш ба мақсадҳои дар пеш гузоштааш муваффақ гаштааст. Гулчеҳра бемории қаҳ – рамони асар амаки Раҳимро чунин устокорона ва бо алам ба
қалам додааст: «Амаки Раҳим дар бистаре, ки ба ӯ ҳамсараш як ҳафта пеш густурда буд, дароз кашида бо овози паст
нолиш мекард. Дастҳояш хушку ногиро, кафҳояш регвор
дурушт, пойҳояш беҳаракату ларзону нимҷон, чашмонаш аз
ҳарорати баланду дард суп – сурх, сақои мардумаки чашмонаш берӯҳ шуда буданд. Ба лабони хушку аз таби баланд
пажмурдаву кафидаву парсинбастааш ҳамсараш холаи
Майсара бо пахта об мечаконд. Забонаш тарошаеро мемонд, ки ҳар гоҳе об чакад, гоҳ шӯр буду гоҳ талх. Гоҳе хунук мехӯрду гоҳе оташ мегирифт. Яқин ҳарораташ баланд
буд. Сараш бо рӯймоли миёни гулдӯзӣ шуда, маҳкам бастагӣ, кӯрпаи ҷилдаш аз шустани зиёд рангпаридаро гоҳ то
таки манаҳаш мекашиду гоҳ бо пойҳои бемадораш аз болояш дур месохт. Бо хоҳиши бемор ба бухории оҳанин холаи
Сайрам тез – тез тапак монда, ҳарорати хонаро мехост як
хел нигоҳ дорад, аммо баъди каме гарм шудан амаки Раҳим
хоҳиш мекард дару тирезаро кушоянд. Бо кушода шудани
тиреза пардаи он, ки дар матои сафед гулдӯзӣ шуда расми
ду кабӯтар бо ҳамдигар нул ба нул дӯхта шуда буд, алвонҷ
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хӯрда ба берун парвозӣ мешуд. Ин лаҳзаҳо амаки Раҳим
ҳам мехост чун ин парда ва чун он кабӯтарон бол кушода,
ба берун парвоз кунад, аммо ӯ палангеро мемонд, ки аз
ҳамҷинсони худ дурӣ ҷуста, вопасин нафасҳояшро дар
танҳоӣ мекашид. Вуҷудаш месӯхт. Об мехост. Чашмонашро пӯшид…». Кӯчаров мегӯяд, ки Гулчеҳра тавонистааст
ғамолуд будани табиат ва саги хонаро хеле хуб ба қалам
диҳад.
«Оби ҷӯйбори саҳни ҳавлӣ имрӯз хеле лойоб буд.
Одатан рӯзҳое, ки борони сел меборид, ранги об чунин
мешуд, аммо имрӯз борон наборидааст.Чаро об лойоб
аст? Аз вазидани насими сабук баргҳои хазони зарду
сурхшудаи ҳавлӣ ва боғчаи назди хона шибир – шибиркунон алвонҷ хӯрда мегӯӣ ғамангез рақскунон рӯи ҳавлӣ
мерехтанд. Аз шаб боз бетоқатӣ ва уллоси саги чӯпонии
гӯшбурида – Хайбар ба дили хонавода сиёҳӣ кошта буд.
Саг бо чашмони пуроб ва ғамангезаш гирди сутуни долон
чарх зада дуздида – дуздида сӯи тирезаи пастаки хонаи
хоби амаки Раҳим нигоҳ мекард. Мегӯянд, ки саги
вафодор аз пешомади нохуши дар оила рух медода огоҳ
мешавад».
Шоираи халқии Тоҷикистон Гулрухсор Сафиева ба
ҳаводорони наср асари тозанашри Гулчеҳраро табрик
гуфт. Ӯ қайд намуд, ки бо эҷодиёти Гулчеҳра солҳост
шиносоӣ дорад ва хонандаи тоҷик метавонад аз
навиштаҳои ин адибаи пуркор баҳра барад, чунки мақсади асосии ин асарҳо танҳо ва танҳо тарбия мебошанд.
Гулрухсор пораи шеърие, ки ба Гулчеҳра Муҳаммадиева
бахшида буд, хонд.
Дар ту бо ҳам ҷӯр гашта
Нози ҳусну сози ирфон.
Чеҳраи ту нур дорад, –
Нури покӣ, нури имон!
Нависандаи халқии Тоҷикистон, муҳаррири рӯзномаи
«Адабиёт ва санъат» Кароматулло Мирзоев қайд намуд,
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ки Гулчеҳра бо рӯзномаи «Адабиёт ва санъат» ҳамкории
зич дорад. Мақола ва ҳикояҳои ӯ дар ин рӯзнома тез – тез
чоп мешаванд. Мухлисони зиёде дорад, ки бетоқатона
эҷодиёти ӯро интизор мешаванд. Асари калонҳаҷми ӯ
«Чордодарон» боиси хурсандии аҳли адаб ва мухлисонаш
хоҳад гашт. Адиби шинохта Кароматулло Мирзоев ба
шогирдаш Гулчеҳра дар роҳи пурпечу тоби нависандагӣ
муваффақият хост.
Шоираи халқии Тоҷикистон, муҳаррири маҷаллаи
«Фирӯза» Зулфия Атоӣ низ ҳамкории Гулчеҳраро бо
маҷаллаи «Фирӯза» баён намуда, қайд кард, ки дар асар
боби «Муборизаи ақлу нафс» хеле ҷолиб ба қалам дода
шудааст: «Хуршеда аз нав беқарор шуд. Рӯймоли шоли
калонашро болои китфон партофта, ба оинаи қад, ки дар
даҳлез буд, нигарист. Мегӯянд «ҳомилагӣ ба зан ҳусн зам
мекунад» ин дуруст будааст. Аз оина ба ӯ зане менигарист, ки қаду қомати зебо, чашмони бодомӣ, рухсораҳои
арғувонӣ, нӯги мижгонҳои дарозаш ба абрувони пайванди мафтункунандааш мерасид, даври лабони ғунчааш
табассуми ба худаш зебанда дошта, гесувони шабрангаш
аз зери рӯймолчаи сар мисли мавҷҳои шаб як тарафи
рӯяшро мегӯӣ оро медод, пеши бари дамидааш, ки баъди
ҳомилагӣ баландтар шуда буд, ӯро зеботар нишон медод,
аммо нигоҳи чашмон ғамолуд буданд».
Вакилони мардумӣ, раиси фраксияи ҳизби халқӣ – демократӣ, доктори илм Акрамшо Фелалиев ва аввалин генералзан Саодат Амиршоева хурсандии худро ҷиҳати аз
дасти чоп баромадани асари «Чордодарон» баён намуда,
қайд карданд, ки бо эҷодиёти Гулчеҳра дер боз ошноӣ
доранд ва аз муваффақиятҳои ӯ шод буда, ба ин дастовард табрикаш менамоянд. Орзу доранд, ки қисми дуюми
асар зудтар рӯи чопро мебинад ва боз ҷолибтар хоҳад
буд.
Дар рӯнамоӣ инчунин адиб Саидҷалол Саидов ва
ҳамсабақи Гулчеҳра Сафарбек Нуров баромад намуданд.
Дар хотимаи рӯнамоӣ муаллифи китоби «Чордодарон»
Гулчеҳра Муҳаммадиева ба Иттифоқи нависандагони
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Тоҷикистон ва ба Китобхонаи миллӣ барои ташкили чунин
нишасти зебо миннатдорӣ баён намуд. Ба раиси ноҳияи
Фархор Раъно Раҳимзода барои саҳмгузориаш дар чопи китоби номбурда ташаккур гуфт. Инчунин ба мухлисон ва
ҳаводорони эҷодиёташ ваъда дод, ки баъди шунидани ин
қадар суханҳои нек ва фотеҳа аз устодони азизаш кӯшиш
мекунад бештар кор карда, қисми дуюми романро ҷолибтар
ба дасти хонандаи закӣ ва китобдӯст расонад.
Меоем ба номи мақола «Хизматчии давлатӣ, эҷодкор,
модар». Барои исботи фикрамон баён менамоям, ки
қаҳрамони мақола Гулчеҳра Муҳаммадиева собиқаи 27 –
солаи хизматчии давлатӣ дошта, узви Иттифоқи нависандагон, соҳиби панҷ китоби насрӣ ва модари панҷ фарзанд мебошад, ки яке иқтисодчӣ, дуюм ҳуқуқшинос ва
сеюм сиёсатшинос буда, Фотима ва Ҳусейнҷон донишҷӯёни курси чорум мебошанд.
Ба ҳаводорон ва мухлисон романи «Чордодарон» – ро
муборак мегӯям.
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Аламхон Кӯчаров – профессор
Рӯзномаи «Адабиёт ва санъат»,11июни соли 2015
ДАР ҶУСТУҶӮИ АРЗУ ТӮЛИ СУХАН
(Г. Муҳаммадиева. Чордодарон (роман. – қ.1).
– Душанбе,2014)
Агар гӯӣ, ки битвонам, қадам дарнеҳ, ки битвонӣ,
Ва гар гӯӣ, ки натвонам, бирав, биншин, ки натвонӣ.
(ҳикмати халқ)
Хонандаи тоҷик ҳамагӣ чанд со ласт, к ибо фаъолияти
нигорандагии Гулчеҳра Муҳаммадиева тавассути китобҳои «Як шаб…», «Қасоси зан», «Бонувони Фархор»,
«Буи модар», ошноӣ дорад.Дар ин асарҳо очерк, ҳикоя ва
таронаҳои нависаннда фароҳам омадаанд ва ҷолиб аст, ки
ин чаҳор китоб дар байни солҳои 2007 – 2011 – ум чоп
гардидаанд.
Гулчеҳра дар муддати кӯтоҳ худро чун нависандаи
умедбахш муаррифӣ кард, ба узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд, китобҳояш
рӯнамоӣ гардиданд ва адибону донишмандони шинохта
маҷмӯаҳои ӯро мавриди таҳлилу баррасӣқарор дорад. Аз
ҷумла Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар дар сарсухани
китоби «Бӯи модар» нигоштааст: «Нависанда(Гулчеҳра К.
А.) зиндагиро бо ҳама тобишҳояш хуб медонад. Аз ҳамин
рӯ, навиштаҳояш зинда, ҷолиб ва барангедаанд. Онҳо аз
сохтакориву рангубору такаллуф орӣ ҳастанд, самими ва
дилнишинанд. Забони нависанда нарму сода ва бисёр
ором аст. Ҳатто дар қисаи «Қотил» воқеаи даҳшатбор низ
бисёр орому солорона баён мешавад.
Инак Гулчеҳра ҷуръат карда, ба жанри калони ҳамосавӣ даст задааст ва ба хонанда қисми аввали «Чордодарон» – ро пешкаш кардааст,ки дар 22 фасли он дар
зиндагӣ, муносибат ва масъалаҳои иҷтимоии аҳолии
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деҳоти имрӯзаи тоҷик сухан меравад. Умуман, дар
асарҳои бадеии Гулчеҳра масъалаҳои мубрами зиндагии
рӯзмарраи ҷомеаи мо мавриди барраси қарор мегиранд ва
нависанда ба ин восита дар ҳалли мушкилоти ҳамватанон
ҳиссаи муносиб гузоштан мехоҳад. Чанде пеш дар
ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» ҳикояи Гулчеҳра бо унвони «Фирор аз худ» ба таъб расид ва масъалае, ки дар ин
ҳикоя бардошта шудааст, ягон фарди баору номуси
ҷомеаи моро бетараф гузошта наметавонад.
Дар ҳақиқат романи «Чордодарон» низ зиндагии мураккабу серташвиши имрӯза дар деҳот бо паҳлуҳои мухталиф
тасвир ёфтааст. Дар ҳақиқатат, мардуми мо солиёни зиёд
дар шароити тамоман дигари таърихӣ чомеаи Шӯравӣ умр
ба cap мебурданд ва ба шароити иқтисоди бозоргонӣ ошнои
надоштанд бинобар ин, табиист, ки ба ҳаёти нави иқтисодӣ
бо душворӣ одат мекунанд. Сюжети асар чандон мураккаб
нест. Муносиботи иҷтимои ва ахлоқии одамон тавассути
амалиёт ва мавқеъгирии образҳои асосӣ – Муроду Хуршедава нақшҳои ёвар – Маъруф, Нсирҷон ва Анвар, падари
Хуршеда – амаки Солеҳ, Майсара, Ёқуб, Аксия, Зебо, Латофат, Нозия бозгу мешаванд.
Бояд гуфт, ки мундариҷаи асар тавассути амалиёт ва
муносибати муомилаи Мурод ва Х уршеда фароҳам омадааст. Онҳо якдигарро дуст медоранд ва муҳаббаташон
заминаи мустаҳками воқеӣ дошта, бас опоку самими мебошад, вале беҷуръатии Мурод, ҷавонии Хуршеда дар
аввал боиси нобарориимуҳаббати ин ду дилдода мегардад. Мрод баъди он ки Хуршеда ба ҷавони дигаре хонадор шуда, аз деҳа меравад, таоми ҳастиашро ба тарбияи
додаронаш мебахшад, шабу руз кор карда, онҳоро мехуронад, мепӯшонад, соҳиби маълумоти олӣ мегардонад.
Дар ин муддат бо роҳнамоӣ ва ташвиқи ҳамдеҳагон хонадор ҳам мешавад, аммо ба сабаби фарзанд наёфтан оила
бунёд карда наметавонад. ад
Нависанда дар образи Мурод афроди хайрандеш, дилсоф, меҳнаткаш ва собитқадамро нишон додааст, ки аз
нокомиҳои зиндагӣ рӯҳафтода нашуда, то метавонанд,
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кори хайр анҷом медиҳанд, ҳарчанд, ки хайрхоҳии онҳо
баъзан ба зарари худашон аст. Мурод васияти падарандар
ва модарашро роҷеъ ба саробонии бародаронаш ба тамом
иҷро мекунад: бо дастгирии модии ӯ Маьруф дар мактабии олии тиббӣ хонда, дар шаҳр ба табтибӣ машғул аст.
Носирҷон ҳам баьди мактаби олӣ дар яке аз вазоратҳои
пойтахт кор мекунад. Анвар дар Донишгоҳи кишоварзии
пойтахт таҳсил дорад. Мурод барои он ки Носирҷон аз
хондан намонад, гуноҳи ӯро ба зимма гирифта, панҷ сол
ҳабс мешавад. Ӯ кӯтоҳии бародаронашро, ки баьзан дар
нисбаташ қадршиноси мекнанд, мебахшад.
Зиндагии минбаьдаи Мурод дар муносибат бо Хуршеда ҷараён мегирад. Хуршеда, ки аз шавҳари ношуд бо
як кӯдак ҷудо шуда буд, дар Донишгоҳи кишоварзӣ хонда, ба соҳибкорӣ машғул мешавад ва риштаи зиндагии
якҷояро ба маҳбуби деринаш – Мурод мепайвандад. Ин
ду дилдода аз бахти бозомада рӯҳ гирифта, барои
некуаҳволии мардуми деҳа алош меварзанд, дар назди
фермаи шахсӣ сехҳои маҳсулоти ширӣ, консерва ва
дӯзандагӣ кушода, мардумро ба кор таъмин мекунанд, ба
камбизоатҳо ёрӣ мерасонанд ва….
Нависанда зиндагиро майдони муборизаи неруҳои
некию бадӣ медонад, ин аст, ки дар асар Муроду Хуршеда низ ба мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд, вале оқибат
қувваҳои некӣ бар бадӣ ғолиб меоянд, ҳатто марг низ дар
назди ин неруи ҳаётофар оҷиз мемонад. Аз ин ҷиҳат,
анҷоми асар басо муассир ба назар мерасад. Мурод аз бародари хурдиаш – Анвар, ки дар яке а мактабҳои олии
пойтахт мехонаду дар рӯзҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ ба
Русия ба мардикорӣ рафта буд, абадӣ ҷудо мешавад ва аз
ин воқеаи ҷонгудоз бародарон басо ғамбор мегарданд:
«Мурод ба бародараш Маърфу Носир нигоҳ карда:
– Чор бародар будем, акнун се нафар мондем, – гуфта
боз оби дида кар.
Хуршеда, кит оби шунидани гиряи ҳамсарашро
надошт, аз ҷой хеста, ба назди гаҳвора ома два тифлашро
аз он кушода парпеч карду:
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– Муродҷон, шумо се нафар нестед, ана, Анварҷон! –
гуфта бори аввал фарзандашро ба дасти Мурод дод.\
Мурод писараш Анварро рӯи даст бардошта, бо меҳр
бӯӣ кашид. Аз ӯ бӯи додараш Анвар меомад.»
Мурод қаҳрамони асоссии романи «Чордодарон»
бошад ҳам, дар он образи Хуршеда мавқеи марказӣ дора
два ба воситаи образ нависанда тасвирҳои тазодии ҷолибе
роҳандозӣ кардааст. Хуршеда чун зани маълумоти олидор, соҳибкор ва вакили халқ дар ноҳия юа ҳамдиёронаш
некӣ мекунад. Муносибати Хуршеда бо ҳамсинфу ҳамсояаш – Аския образҳои достони «Хафт пайкар» – и Низомӣ – Хайр ва Шарро ба хотир меорад. Хуршеда ба Аския чун дугонаи ҷонӣ муносибат мекунад. Ҳануз вақти
хурдиву мактабхонӣ ҳар чизеро, ки мехӯрду мепӯшид, ба
дӯгонааш низ пешкаш менамуд. Вақте ки ба зиндагии мустақилона шурӯъ мекунад, Аскияро аз пештара бештар
дастгирӣ менамояд. Ҳатто вақте аз ҳама аъмоли ба два
туҳматҳои Аския огоҳ мешавад, дари некиву дастгириро
ба рӯи ӯ намебандад. Аския бошад, ба ин ҳама некӣ бо
бадӣ посух мегардонад. Хуршедаро чвшми дидан надорад, ба ӯ рашк мекунад, мудом аз пайи озори дугонааш
мебошад ва аз ҳар нокомии ӯ басо шод меардад. Вақте ки
Хуршеда аз шавҳараш ҷудо мешавад, «Чи хуб аст, ки
Хуршеда ҳам мисли ман бева шуд. Хайрият – е», – гуфта
шодӣ мекунад. Умуман, каҳрамонҳои асар, чи мусбату чи
манфӣ, бо хислату табиати ба худ хос амал карда, боиси
инкишофи пайдарпайи ҳодисаву воқеаҳои ва фасоҳати
мундариҷаи ғоявии асар гардидаанд.
Дар асар вбаста ба мавзуи асосӣ масоили зиндаги рузмарраи ҷомеа мавриди баррасии бадеӣ қарор гирифтаанд
ва нависанда падидаҳои номатлуб, чун нашъамандӣ, танфурӯшӣ, ҷодугариро ба тасвир гирифта, оқибати нохубашонро таъкид месозад. Хуршеда дар деҳа сехи дӯзандагӣ
мекушояд ва барои таълими духтарон аз шаҳр Зебо ном
мутахассисро оварда, барои ӯ ҳама шароитро муҳайё месозад. Зебои кӯрнамак бошад, шавҳари Хуршеда – Муродро ба дом афтонданӣ шуда, барои ба мақсадаш расидан
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ӯро «шавҳари ман бо зани бегонае муносибат дорад» –
гуён ба воситаи ҷодугаре ба худ дилгарм мекунад. Миёни
ҷодугар ва Зебо чунин гуфтугӯ сурат мегирад:
«Ту ба ман хоки қабри куҳна, аз чорроҳа сангу хасу
чӯб, як қуттӣ сӯзан, саргини рӯзи ҷумъагии саг, пашми
сагу пишак ва хук, қулфу калид меёрӣ. Ана, мебинӣ, ки
шавҳарат Мурод он зани хонавайронкун – Хуршедаро
мисли сагу пишак бад мебинад. Агар тавонӣ як акси
Хуршедаро ҳам биёр.
– Ана домуллоҷон, донистагӣ барин, акси он касофатро бо худ овардаам, – шунида шу довози зан.
– Дуо карда 40 дона сузанро ба руяш мезанам. Аз сад
ҷонаш як ҷонаш ҳам намемонад. На танҳо аз шавҳари ту,
балки аз ин дунё ҷудо мешавад. Ман пӯстакро бо чӯб
ҷанг меандозад.»
Мутаассифона, Зебо метавонд, ки чанд гоҳ Муродро аз
роҳ бароварда, ин оилаи аҳлу тифоқро ба ташвиш андозад. Оре, ин падидаҳои номатлуб агар дар вақташ пеширӣ
нашаванд, на танҳо хонадони алоҳидаро ба таҳлуқа
меандозанд, балки боиси нооромии ҷомеа гардида, меваҳои талх ба бор меоваранд.
Дар асар манзараҳои табиати диёр, симои зоҳирӣ, ботинӣ ва олами рӯҳии иштирокчиён низ тасвир шудаанд.
Аз ин ҷиҳат лаҳзаҳои хоббинии персонажҳои аса рва
иртиботи онҳо ба воқеияти зиндагии образҳо ҷолиб аст.
Мисол, Анвар додари хурдии Мурод, ки чанде дар
муҳоҷирати меҳнати қарор дошт, бемор мешавад, аз таби
баланд дарақ – дарақ ларзида, дар назди бухорӣ хобаш
мебараду деҳа ва падарашро хоб мебинад: «Зодгоҳаш дар
мавзеи хушманзарае воқеъ гардида буд, аз як тараф, теппаҳои сарсабз саф ороста буданду аз тарафи дигар,руди
Панҷбо оби мусаффои худ пахтазори деҳаро сероб мекард. Маликаи фасолҳобаҳори нозанин ин диёрро ба макони афсонавие табдил дода буд. Теппаҳо аз майса ва гули лола чунон оро ёфта буданд, ки бинанда ба ваҷд омада
фикр мекард, ки мусаввире бо рангҳои гуногун нақши чаканро дар болои онҳо кашидааст. Шир – шири ҷӯйчаҳое,
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ки аз рӯди Панҷтавассути онҳо об ба дашту даман ҷори
мешуд, ба кас ҳаловат мебахшид. Аз боғи хурмо ва
токзори деҳа хониши парандагон ба гуш мерасид. Анвар
дармиёни боғ падарашродиду давида наздаш рафт ва дастони нозукашро дар гардани ӯ печонида хоҳиш намуд:
– Отаҷон, маро бо худ бубаред...»
Ин порча фарогири чанд разму санбул мебошад. Нависанда манзараи макони воқеаҳои асарро аз нигоҳи персонажи дураз ватан ба тасвир гирифта эҳсоси ватандӯстии
хонандаробоз ҳам тақвият медиҳад.Робитаи манзараҳои
зодгоҳ ба хоббинии шахсе, ки аз умраш рӯзҳои бешумор
мондааст ба қобилияти рӯҳонии инсон ишора карда, пайванди олами рӯҳиро ба ҳаёти воқеӣ таъкид месозад. Анвар ҳини фавти падараш – амаки Раҳим ҳафт сол дошт.Аз
ин рӯ, гоҳи беморӣ дар хоб дидан ва ӯро сӯи худ хондани
падар мувофиқ и боварҳои мардумӣ нишонаи хуб
нест.Дардо, ки Анвари қалбаш моломоли орзуҳои ҷавонӣ
дур аз ёру диёр, чих еле ки мегӯянд» «хобашро дида
буд».
Асари «Чордодарон» аз лиҳози бандубаст, услуби баён
ва дигар унсурҳои тасвир низ қобили мулоҳиза мебошад.Забони асар равону фасеҳ буда, ташбеҳ, истиора ва
дигар воситаҳои тасвири бадеӣ дар ифодаи марғубу дилкаши мундариҷа саҳм гирифтаанд.Баъди сарлавҳаи фаслҳо вобаста ба мундариҷа аз китоби « Дурдонаҳои ҳазорсола» чун эпиграф овардани ҳикматҳо, оро додани
мазмуни асар бо мақолу зарбулмасалҳо низ боиси афзунии ифода ва муҳтавои матн гардидаанд.мақолу зарбулмасалҳои «Дӯст як бошад, душман ҳазор аст», «Дар боғ
ба ҷузгул хор ҳам мерӯяд», «Хонаи шӯ арра дорад, арраи
шашпарра дорад», «Гусоларо даҳонаша банду аз қафои
модараш сар деҳ»… ҳам дар сухани муаллиф ва ҳам дар
нутқи персонажҳо истифода шуда, ҷанбаи халқии мундариҷаи асарро таъмин намудаанд. Мақоли « Офтобро ба
домон пӯшонида намешавад» сухани нависандаро, ки
вохӯриҳои пинҳонии Муроду Зеборо маҳкум мекунад,
тақвият медиҳад: «Муро дари хонаи Зеборо кушода, ба
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дарун даромад Ин кор як моҳ давом кард . «Офтобро ба
доман пӯшонида намешавад», – мегӯянд мардум. Ин хабари шум ба гӯши Хуршеда низ расид.»
Албатта эҷоди асари калонҳаҷми ҳамосавӣ . махсусан,
барои чун Гулчеҳра нависандае, ки ба ин жанри мушкилписанд ба тозагӣ иқдом намудааст, душвор аст. Бинобар
ин аз камбуду норасоиҳо холӣ набудани асар табиист.Пеш аз ҳама, чих еле ки ишора шуд, образи асос –
Мурод дар аввали асар басо беҷуръат ва камҳаракат
тасвир ёфтааст. Ба дараҷае ки ҳангоми ба Ёқуб хонадор
шудани дилдодааш – Хуршеда барои ҳимояи муҳаббаташ
ягон чора намеандешад.Дуруст аст, ки Мурод аз хурдӣ
ятим монда, дар хонаи падарандар ба воя мерасад, ки ин
ҳолат ба вазъи рӯҳии ӯ бетаъсир намемонад.
Ё худ тасвир дар баъзе лаҳзаҳои асар, аз ҷумла панҷ
соли дар маҳкама гузаронидаи Мурод хира ва номукамал
ба назар мерасад. Шайх, ки ҳокими ҳуҷраи маҳкама буд,
зуд ба Мурод таслим мешавад ва ин шахси дар озодӣ
беҷуръат дарҳол Шайху шогирдонашро дар ҷояшон
мӣешинонад, ки барои хонандаи огоҳ қобили қабул нест.
Ҳамчунин, ҳоло ҳам аз болои забон ва тасвирҳои бадеии
асар кор кардан лозим мешавад, зеро мегӯянд : Кори наку
кардан аз пур кардан аст.
Гулчеҳра Муҳаммадиева дар кори эҷодӣ масъулият ва
ҳиммати баланд дора два бовар дорем, ки ӯ дар баробари
эҷоди қисми дувуми «Чордодарон» қисми аввали романро таҳриру такмил намуда, ба хонандаи чашминтизор
ҳарчи тезтар пешкаш менамояд.
Ҳарамгули ҚОДИР,
рӯзномаи «Ҷумҳурият» маи соли 2015
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Гулчеҳра Муҳаммадиева:
«НАСРИ ИМРӮЗ СИМОИ МОДАРРО
НАКУШОДААСТ»
Чанде пеш романи «Чордодарон» – и Гулчеҳра
Муҳаммадиева, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, чоп шуд, ки миёни адибону хонандагон истиқболи
гарм ёфт. Муҳтавои он ба ҳаёти даврони мо бахшида
шудааст. Сарнавишти модарони ҷавон, тарбияи фарзанд,
рафоқату бародарию дӯстӣ мавзӯи меҳварии романро
ташкил додааст. Идомаи муҳтавои романро дар суҳбат бо
муаллиф манзури хонандагон мегардонем.
– Дар роман бештар симои модар таҷассум ёфтааст, чаро?
– Модарон дар умум як мақом доранд, вале тақдири
онҳо гуногун мебошад. Мо дар бораи модар зиёд сурудаем, аммо дар наср модар камтар таҷассум ёфтааст. Модарони ман дар муҳити деҳотанд ва бубинед, бо он ҳама
маҳдудияти маънавӣ ва сари вақт огоҳ нашудан аз ҳаводиси рӯз, самимият, ҳамсар ва мураббӣ буданро фаромӯш
намекунанд. Дар лаҳзаҳои душвори ҳаёт модарон назди
фарзандон ё шавҳарон оби чашм намерезанд. Дардро бо
худ мегиранд ва бори гарони онро мекашанд. Фикр мекунам, то ба имрӯз симои модари тоҷик дар адабиёт пурра
кушода нашудааст ва, албатта, даъвои кушода тавонистанро ҳам надорам. Вале бояд тимсоли модари тоҷик барои адабиёти ҷаҳонӣ ҳам офарида шавад. Аммо аз мо кам
аст ё нест. Симои зани тоҷик аз занони дигар миллатҳо
фарқ дорад.
– Чаро адибаҳо дар ҳавзаи адабӣ ангуштшуморанд? Бори наср гарон аст ё мактаби наср вуҷуд надорад?
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– Дуруст, ки ангуштшуморанд, аммо бори наср нисбат
ба назм гаронтар аст. Вақте вориди наср шудам, онро
эҳсос кардам. Имрӯз хонанда бештар ба наср ниёз дорад.
Таҷриба нишон додааст, ки наср бештар оммавист.
– Дар китоби «Бӯйи модар» – и Шумо симои Санавбар – духтари рустоӣ назири садҳо духтарони деҳотии мост, ки модарон дар муҳити оила сарнавишти
онҳоро ҳал мекунанд?
– Бале, дар сарнавишти фарзанд, бахусус духтар, модар
нақши муҳим дорад. Вақте Санавбар ба модар мегӯяд, ки
баъди хатми мактаби миёна ба таҳсил меравам, модар дасташ банди кори дигар ва дар сараш нақшаи чанд кори
баъдӣ, посух медиҳад, ки рав! Санавбар ботинан худро
хушбахттарин духтар мепиндошт. Ҳарчанд то он соат дар
таҳсил каме кӯтоҳӣ ҳам дошт. Вале як ҳарфи модар ӯро
фаъол кард. Мутаассифона, ҳастанд модароне, ки бо як посух андеша накарда, ниятҳои духтаронро барбод медиҳанд.
Дар ин китоб симои модару духтар ва шуғли модар аз субҳ
то шом васф ёфтааст. Қазоват кунед, модар нақшаи корӣ
дорад ва медонад, ки чӣ тавр ва дар кадом соат онҳоро иҷро
кунад. Инҷо асл тарбияи модарон аст, ки имрӯз ранги дигар
гирифтааст. Модар дар чашми фарзандон аз хурдӣ бо хамир
кардану нон пухтан ва гов дӯшидану меҳнатдӯст будан
фарзандонашро ҳам ба меҳнатдӯстӣ ва покизагӣ даъват мекунад. Модар назди чашми фарзандон аз тифлӣ чӣ рафтор
ва гуфторе дошта бошад, нусхаи он дар фарзандонаш месабзад. Имрӯз ҳамин нуктаро дар оилаҳо фаромӯш кардаанд.
Яъне ҷиҳати бунёдии тарбия коста шудааст. Дар ин китоб
ҳикояҳои зиёд аз сарнавишти модароне аст, ки бо сабурӣ ва
таҳаммул тавонистанд, фарзандони соҳибмаълумотро тарбия намоянд. Модарон хатмкардаи мактабҳои олӣ набуданд, аммо хиради шинохти илм ва тарбияи инсони баркамолро доштанд. Ҳамон асолатеро, ки имрӯз модарони ҷавон
фаромӯш кардаанд.
Вақте модарон асолат ва вазифаи модарии худро фаромӯш мекунанд ё бори рӯзгорро то ба синни 18 нараси184
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дани фарзандон болои онҳо бор менамоянд, пас меҳри
фарзандонро нисбат ба худ кам мегардонанд ва ояндаи
фарзандонро ҳам талх месозанд. Модарони имрӯз бояд аз
модарони дирӯз ибрат гиранд.
– Симои модари Шумо ҳам инҷо тасвир ёфтааст?
– Албатта. Вақте ба аёдати модар мерафтам, худ модар будам. Сарамро болои зонуи модар мегузоштам.
Баъзан модар мегуфт, ки шарма намедорӣ, модари ҳафт
фарзанд шудаӣ ва дар мӯйҳои сарат сафедӣ пайдо шудааст, ҳоло ҳам саратро болои зонуи ман мемонӣ. «Не»
мегуфтам. Дарк мекардам, ки модарамро ин нозҳои ман
хуш меомад.
– Пас ба қадри кофӣ тасвир нашудани симои зани
тоҷик дар адабиёти мо надонистани эҳсоси модарист?
– Ҳамин тавр, фикр мекунам. Шумо медонед, ки нуҳ
моҳи ҳомиладорӣ ҳам зан хамир мекунад, дар танӯр нон
мепазад, гов медӯшад, ба кори саҳро меравад, ҳавлӣ
мерӯбад. Кори осон нест. Дар васфи модар бештар шеър
бахшида шудааст ва дар ин сабк бархе паҳлуҳои симои он
васф шудаанд, аммо куллан фарогиранда нестанд.
– Хуб, бо ин ҳама бардоштҳои тасвири модарон чаро ба наср дер рӯ овардед?
– Солҳои донишҷӯӣ тарона менавиштам ва тарҷума
мекардам. Ният буд, ки баъди хатми донишгоҳ пурра ба
наср машғул шавам. Вале оила барпо кардем, таваллуди
фарзандон ва фаъолиятҳои ҷамъиятӣ имкон надод.
P.S. Гулчеҳра Муҳаммадиева барои хидматҳои шоён
бо медали «Хизмати шоиста» қадр шудааст. Гулназар
Келдӣ, Шоири халқии Тоҷикистон ва барандаи Ҷоизаи
давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ,
мегӯяд, ки «Гулчеҳра зиндагиро бо ҳама тобишҳояш хуб
медонад. Аз ҳамин рӯ, навиштаҳои нависанда зиндаву
ҷолиб ва барангезандаанд, онҳо аз сохтакориву рангубору
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такаллуф орӣ ҳастанд, самимӣ ва дилнишинанд. Забони
нависанда нарму сода ва бисёр ором аст. Ҳатто дар қиссаи «Қотил» воқеаи даҳшатбор бисёр орому солорона баён мешавад».
То ба имрӯз намунаи эҷодиёти насрии адиба, қисса,
роман ва ҳикояҳояш бо номи «Як шаб», «Қасоси зан»,
«Бонувони Фархор», «Бӯйи модар» ва романи «Чордодарон» ба дасти хонанда расидааст.
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Ба матбаа 9.07.2015 супорида шуд.
Чопаш 14.07.2015 ба имзо расид.
Андоза 60х84 1/16.
Ҷузъи чопӣ 12.
Адади нашр 1000 нусха.

Муассисаи нашриявии «Адиб»-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018, ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қаробоев 17а
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Дар чопхонаи «Илм» чоп шудааст.
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