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САДОИ ДУЗАРБИ ҲАСТӢ
Ҳокимияти виҷдон бузургтарин ҳокимият аст дар ҳаёти
бани башар. Аз ин рӯ миллионҳо нафар одамон, қатъи назар
аз қавму нажод, бе ягон таҳдиду тааддӣ, яъне ихтиёран дар
пеши он сар фуруд меоранд. Зеро хуб медонанд, ки масалан,
ба офтоби тобон тӯҳмат задан имкон надорад, ё сиёҳро
сафед шинохтан ҳам дер давом намекунад; дар айни замон
ормонҳои олӣ низ суду зиёнро ба ҳисоб намегиранд,
мӯҳтоҷи маснаду мукофот нестанд. Бо вуҷуди ин лак-лак ба
ном инсонҳои бевиҷдон, ҳатто мижаашон хам нахӯрда, зинда мегарданд дар рӯи замин; бенаво маъсумоне аз ғояти
ноҳақиҳо дар банди ҳайрат монда, пайваста хун гириста,
намедонанд аз кӣ имдод талабанд, чӣ тавр аз вартаи қабоҳат
раҳо гарданд. Ниҳоят ба кадом тариқ аз мағзи асрори ҳастӣ
бохабар шаванд…
Пас оё ҳамин нест душвортарин мавзӯи адабиёт?
Бале, асосан ҳамин аст. Аммо чӣ азоб ва нокомиҳо дорад
тадқиқи инсон, ботини пуртазоди фарзанди одамизод!
Дар дунёи рангине, ки тавассути хаёли эҷодии нависандаи воқеъбин ба миён меояд, мо қариб баръало, ё худ
каме мубҳам акси садои дузарби зиндагиро эҳсос мекунем.
Агар як зарби ин садоро шартан инъикоси таҷрибаи шахсӣ
бигӯем, дигарашро танини ҳофиза, балки ривоят аз айёми
мозӣ ном бурдан мумкин аст. Дар эҷоди баъзе адибони чирадаст ҳамин ду оҳанг чун ду шохоби як рӯд то охирин
сатри онҳо дар тӯли ҳаёт мустақил мемонад.
Ин гуна истиқлолро мо дар қиссаи хуби нависандаи
маъруфамон Абдулҳамид Самад «Паррончакҳо», ки ғолибан аз буду боши донишҷӯён аст, ба яқин дидаем. Аммо дар
эҷоди иддае аз қаламкашони дигар ҳамин ду зарб (ё худ
оҳанг) сол ба сол, то ҷое, ки онҳо ба камоли суханофаринӣ
мерасанд, дар назар гӯё ноайён сарбасар омада, пайванд гирифта, ҷаҳонбинии яклухт ва мароми ниҳонии таълифгарро
нек ифода мекунанд. Ва мешавад, ки монанд ба азоби зуҳури дандони ақл ин ду оҳанги як садо ба душворӣ, ҳатто тавассути дарду ранҷи зиёд ба ҳам мерезанд.
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Сипас дар қалби нависанда як эҳтиёҷи шадид тавлид меёбад, ки он на танҳо дидаву шунидаашро ба тавре нақл кардан, ҳамчунин саррофӣ намуда, сараву сақатро ҷо ба ҷо гузоштан, аз меҳвари мақсади асосӣ берун нарафта, аввало
муҳимтарин масъалаҳои зиндагиро дар маҳаки ҳофиза
санҷида, баъд манзури хонанда гардондан аст. Зеро бе истифода аз дарки воқеоти гузашта, бе таҳлили амиқи ёдҳо аз
айёми сипарӣ тираву берӯҳ, зиёда аз ин нобаҳадаф ва дур аз
ҷамъбасти фалсафӣ меояд нақли ҳодисае, ки ба хотири нақл
сурат мегирад. Зеро дар дӯкони ҳар як шахси суханвар бо
таҳлилу таҳқиқ дарҳам рехтани воқеоти дирӯз ва имрӯзро
матои бисёр бақадр медонанд.
Ман фикр мекунам, ки дунёи эҷодии адиби мо Абдулҳамид
Самад маҳз ба ҳамин масири сангин ташаккул ёфтааст.
Воқиан, аз нахустин ҳикояи нависанда «Субҳ медамид»
то чанде дигар таълифҳояш дар қолаби хурд низ садои дузарби зиндагӣ ба гӯш мерасад. Чунки Абдулҳамид Самад
эҳтироми бузург дорад ба сухани воло. Чунки вай аз оғози
қаламронии худ мехост дидаву шунидааш дар рафти тасвир
ва тадқиқи равонӣ ва то метавонад аз ҷамъбасти фалсафӣ
орӣ набошанд. Пас натиҷа аз суботкории паёпай буд, ки
адиб дар ин жанри душвори наср зуд-зуд ба мақсад расида,
ҳаводорони адабиёти асили бадеиро шод ҳам мегардонд.
Ба тасдиқи фикрамон месазад ба ёд орем як қатор
ҳикояҳои ӯро ба монанди «Зодрӯз», «Сафеду сиёҳ»,
«Шоҳрух», «Пиёлаи шикаста», «Ҳазл», «Асп мерафт» ва
ғайра, ки мутолиаи онҳо ҳар хонандаи сухансанҷу нуктадонро ҳатман ба ҳаяҷон оварда, аз пасту баланди рӯзгор ва
маънии зиндагӣ ба домани андеша мекашанд. Зеро дар ин
ҳикояҳо пеш аз ҳама саргузашти гуна-гуна инсонҳо аз худи
ҳаёт то ҳадди имкон ба хоса рангу бӯ, мураккабиву нокомиҳо, шодиву сурур ва бохтану бурданҳо таҷассум ёфтаанд.
Бигузор пора-пора… – вале муҳимаш ин ки, муассир ва ибратомӯз ба назар омадаанд.
Фарди ҳақиқатан баистеъдод наметавонад шахсияти худро
тарғиб кунад, аз ҳунари мусайқали хеш сухан ба миён орад.
Ва дар ин ҷодаи фиребо табиатан пиёда аст. Ҳарчанд мебояд
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тазаккур дод, ки дар маърази адабиёт чунин кордорӣ аз
ҷониби нафарони дар воқеъ балаёқат низ на як бору ду бор
рух менамуд. Ва рух хоҳад намуд. Аслан ин ҳақиқат ба сари
худ паҳлуест аз зуҳуроти зиндагӣ. Ва он шояд барои инсонҳо
то ҷое лозим ҳам бошад. Аз қатори муаллифон яке башуурона, масалан, мехоҳад муштариён бидонанд – дар растаи сухан беназир аст вай, то ба дараҷае, ки ҳатто нахустин
маҷмӯаи ашъораш ба худ ҳамто надорад. Дигаре аз ҳамин
ҳозир навиштааш ба ваҷд омада, бо вуҷуди зотан мағрур
набудан, ногаҳон метавонад бигӯяд – вай нобиға аст имрӯз.
Вале ба ин нигоҳ накарда, дар бораи чизе, ки хондаем,
ҳар кадоме аз мо фикри мушаххас дорем, – ба мизони эътидоли табъ менигарем. (Алалхусус одамони хушзавқ!) Яъне
мустақил андеша ронда, огоҳона ба хулоса меоем, ки муаллиф ҳақиқатан ҳам фарди баистеъдод аст ё не; асараш ба
сӯзи қалби ҳассос эҷод шудааст, ё бо дасту дили сард… Пас
чӣ падидае сабаб мегардад, ки дар сари чунин фикр қарор
бигирем? Тарзи тасвири адиб? Шояд ҳодисае, ки ӯ бо шӯру
шавқ ҳикоят мекунад? Ё мумкин аст истеъдод ба зоти
ҷавҳари худ назаррас буда, «далелҳои шайъӣ» низ дорад?
Яъне офтобро ба доман пӯшида намешавад?
Бале, хонандаи басалиқа сараро аз сақат дарҳол ҷудо мекунад. Тилло дар миёни хокистар бошад ҳам, моҳиятан тиллост. Ҳарчанд басо рӯй медиҳад, ки «ҷарангоси мис аз тилло баланд» (Лоиқ) мерасад ба гӯшҳо. Ва ин аз қабили зуҳуротест тобеъ ба ҷараёни зиндагӣ. Муҳимаш – инсоне, ки дар
бадали солҳо завқашро бой надода, салиқашинос мемонаду
саросема нашуда, аз мутолиаи матни хуб лаззат мебарад,
зуд-зуд ба даст қалам гирифта, аз тасвир ва андешаҳои муаллиф чизеро барои худ қайд мекунад. Яъне вай аз ривоят ва
таҳлилу таҳқиқи шахси баситеъдод ҳушёртар шуда, табъу
идрокашро дар олами ҳастӣ вусъат медиҳад.
Чунин ҳолат ба ман низ борҳо рӯй додааст. Масалан,
чанд моҳ муқаддам, ҳангоме қариб ҳама асарҳои Абдулҳамид Самадро аз сари нав мехондам, дар бари калимаву
ибора, ташбеҳу истиора, мақолу муколама ва ҷумлаву
бандҳои зеҳннишин ишораҳо гузошта, то ин ки фаромӯш
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нашаванд, ҳатто баъзе таассуротамро дар ҳошия ба қайд
мегирифтам. Аз қабили «чӣ ҷумлаи пухта!», «ман ин
мақолро нашунидаам, хуш баҷо омадааст», «чунин ҳам
мегуфтаанд», «аҷаб барангу равған метобад тасвир», «нависанда ин воқиаро яқин ба ду чашми сар дидааст» ва ғайра.
Ҳоло аз барои тақвияти ақидаи худ мехоҳам аз қиссаи
адиб «Аспи бобом» порае биёрам, ки дар он ҳам манзара
пеши назар меояд ва ҳам хушнудии як махлуқи безабонро
ба хубӣ дарк намуда, каси аслан дилаш сахт низ беихтиёр
нарм мешавад. «Саҳар… олам дар чашми ҷонварак тамоман
дигар хел метобад: офтоб хандон, чунон хандон, ки ҳама
ҷоро ба нуристон табдил додааст. Осмон кабуди кабуд, софи соф. Аз лаби порисаи бомҳо шир-шир барфоба мерезад… Садояш якнавохт, гӯшнавоз. Бӯи рутубаноки замин ба
машоми тойча нохунак мезанад. Як села гунҷишкон аз
куҷое парида омада, аз вай дуртар нишаста, бо чик–
чикашон ҳавлиро пур мекунанд. Шодӣ доранд. Акнун,
ҳамик ки ба тойча каҳу ҷав доданд, ҳозир мешаванд онҳо ва
муддаои табъ дон мечинанд…» Ман аз қиссаи номбурда ин
бандро мисол оварда, тазаккур доданиам, – нависанда дунёи
ботинии покиза ва муносибати гарму нарми як марди
паҳлавонро ба як аспи баақлу зебо дар Шикоргаҳ ном деҳаи
кӯҳистон ба тасвир гирифта, бештар ба расму русум ва
анъанаи ниёгон эътибор дода, аз пайванди равонии одамон
ба табиат, аз дилбандии онҳо ба зиндагӣ лангардор ҳикоят
мекунад. Ва дар ин радиф аъмоли баъзе ашхоси бадтинатро
низ ба қалам оварда, анҷоми қисмати эшонро гӯё ба ҳукми
Парвардигор вомегузорад.
Бояд гуфт, ки нигоштаи адиб аз дунёи орзуҳои Фарҳод –
писараки ҳассоси шаҳрӣ, набеари бобои шикоргаҳӣ ва хотироти ширини баъзан ҳузномези ӯ аз қиссаҳои бибии боз
ҳам деҳотиаш оғоз ёфта, ҳатто акси садои сезарби ҳастиро
ба миён меорад. Ва инҳо иборат аз ормони кӯдак, ки дар
иштиёқи аспи болдор рӯз мегузаронад, иборат аз ҳикояи батааннии бибиаш дар хусуси бобои ришсафеди ӯ ва ниҳоят…
вобаста ба он умуман тариқи зиндагии мардум дар шароити
кӯҳистон буда, дар таҳлили нависанда чун садои яклухт, ба
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монанди торҳое, ки аз пуди матоъ ҷудоӣ надоранд, мисли
овозе, ки ҷӯр ба танбӯри пуршӯр аст, умда танин медиҳанд,
мукаммал ба назар мерасад.
Воқин, Абдулҳамид Самад худ дар Шикоргаҳи ноҳияи
Ховалинг ба дунё омада, аз ҳусни табиат ва ҳам аз салобату
ҳам аз навозиши омехта ба рангу бӯи мухталифи он бархурдор аст. Вай агар менависад, пас огоҳона менависад. Дар
муддати чандин соли ҳамкорӣ дар шӯъбаи насри маҷаллаи
«Садои Шарқ», инчунин дар бадали сӣ соли ҳамкасбиву рафоқат нек дидаам ва на як бору ду бор санҷидаам, ки ба
нисбати худ хеле сахтгир аст. Ҳангоме дасти бисёре аз носирони ҷавонро ба иншо рост мекард, низ сахтгиру серталаб
буд. Ва ҳамин заҳматписандиву бурдбориҳо, пайваста мутолиа кардану аз таҷрибаи эҷодии суханварони бузурги
дунё омӯхтанҳо тавъам ба истеъдоди модарзоди худи ӯ сабаб гардид, ки маҳораташ ривоҷ гирифта, имрӯз ба камолот
расад; дар арсаи насри муосири тоҷик баробари беҳтаринҳо
мақоми хоса ёбад; асарҳояш ба дигар забонҳои мамолики
дуру наздик тарҷума шуда, шӯҳрати фарҳанги бардавоми
моро боз ҳам болотар баранд.
Нахустин ҳикояи Абдулҳамид Самад ба унвони «Субҳ
медамид» дар нимаи аввали солҳои ҳафтод тавассути
маҷаллаи «Садои Шарқ» интишор ёфта буд. Муаллиф он
вақтҳо дар рӯзномаи «Тоҷикистони Советӣ» (ҳоло
«Ҷумҳурият») фаъолият мекард. Ба қавли нависандаи забардасти мо устод Фазлиддин Муҳаммадиев, «писари газета» буд. Азбаски кӯшишу ғайрат ва истеъдодаш зуд ба назар
мерасид, ҳамчун инсон низ ба бисёре аз қаламкашон хуш
меомад, пас аз муддате ӯро дар идораи «Садои Шарқ» ба
кор гирифтанд. Ва шуғли ин ҷавонмарди ҳалим дар самти
эҷоди бадеӣ, ки дар радифи муваффақияту шодмонӣ басо
мураккабӣ ва аз худ норизоӣ ҳам дорад, ҷиддан оғоз ёфт.
Чунин сурат гирифтани фаъолияти Абдулҳамид Самад
дар ҷодаи нигорандагӣ, ба фикрам, на танҳо аз хости қисмати
азалӣ, балки аз таҷрибаи шахсии ӯ дар ҳаёт ва ҳофизаи дилу
дидааш низ вобаста буд, ки баъдтар дар асарҳои нависанда ба
як оҳанги дузарби зиндагӣ садо медоданд. Ва акси ин садо
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мавҷе дошт тоза. Дардомез ва мушаххас ба гӯш мерасид. Пас
боис гардид, ки ҳам танқиди адабӣ сари вақт аз он пай барад,
ҳам хонанда. Нависандагони калонсол низ ба хушнудӣ медиданд, – имрӯз дар коргоҳи насри тоҷик ҷавоне қалам меронад, ки аз пайванди ҷамъияту табиат ва ба ҳар ранг зуҳур
намудани он дар рафти рӯзгори инсонҳо хуб огоҳ аст. Гумон
мебарам, ин ҷиҳати ба ҷаҳонбинӣ ва сиришти маҳз худи ӯ
хоси адибро бештар аз ҳама шодравон Фазлиддин Муҳаммадиев нағз медонист. Ва то аз дасташ меомад, ба вай дар роҳи
эҷоди ҳақиқӣ маслиҳат медод, машварат мекард.
Вақте ки кас навиштаҳои Абдулҳамид Самадро бо диққат
мехонад, мутаассир шуда, беихтиёр ба андеша меравад, –
нависанда ҳодисоти олами ҳастиро ба риштаи тасвир кашида, аз дунёи мураккаби ботини ҳар фард сараввал покизагӣ,
диловарӣ, эътимод, мардонагӣ, сабру субот, рафоқат, нангу
номус ва садоқат меҷӯяд. Хулоса, мехоҳад ҳамон хислатҳои
олии инсониро кашф намояд, ки дар назари миллати ӯ аз
рукнҳои асосии ахлоқи ҳамида ба ҳисоб мераванд. Ва лоиқи
гуфтан аст – камолоти эҷодиву маънавии худи адиб низ аз
мағз-мағзи ҳамин мафҳумот бархоста, дар он нидои дилу
ҷони сӯзонаш, ниҳоят рангу оҳанги дунёи умедвор офаридааш ба тимосли акси садои дузарб, ки моҳиятан навои баасрори зиндагист, равшан таҷассум мегардад.
«Рӯзҳои аввал аз хона набаромада… талу теппаҳои хомӯшро пеши назар меоварду дилаш гум мезад. Вай ба уқоби
пире шабоҳат дошт, ки дар охири умр аз фазои кӯҳсорон
маҳрум гашта, дар қафаси… барҳаво истода, тамоми баргу
навои рӯзгораш муҳайё бошад ҳам, нигоҳи пурҳасрат аз осмони нилӣ, даштҳои васеъ, қуллаҳои дуродур намеканд», –
менависад Абдулҳамид Самад дар қиссаи «Косаи давр», ки
вай ба мӯҳтаво ва гунҷоиши худ, фикр мекунам, романи комил аст. Ва ин пораи хурд ҳолати равонии қаҳрамони асосӣ
пирамард Шоҳинро таъкидан баён медорад. Ҳамон Шоҳинро, ки дар як хоҷагии давлат солиёни дароз даҳмардагӣ карда, ба адлу инсоф умр ба сар мебурд. Зеро поксиришт аст
вай, назараш неки нек аст ба одаму олам. Дар софӣ рӯдҳои
кӯҳистонро мемонад қалби ҳассосаш. Ва ҳоло ки ба нафақа
8
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баромада, маҷбур хона мешинад, саҳаре дар ҳавлии худ мебинад: «Навзоде почадарози тиллоранг рӯи замин қадамҳои
ноустувор мегузошт, гӯсфанд… варросзанон бадани онро
бӯй мекашиду мелесид… Ба лаби мӯйсафед табассум омад.
Вай хам шуда барраро навозиш карду ангуштонашро бӯсида
ба дида молид. Ин одати деринаи даҳмарда аст. Аввалин
барраи ба дунё омадаву гули шукуфонро ҳамчун пайку
муждаи баҳор ҳамин хел истиқбол мегирад ва дар дил нидо
мекунад: хуш омадӣ, қадамат муборак!»
Чаро ман ба ин ду пора махсус таваҷҷӯҳ кардам? Аввалан
барои он ки, чӣ тавре ҳар шахси баандеша медонад, вуҷуди
инсонро дар рӯи замин зотан танҳо мебинам. Агар вай ба
воқеияти азалии хеш, ки он иборат аз тариқи рӯзгори аҷдод
ва анъанаи бардавоми халқ аст, то ҳадде хабар надорад,
наметавонад ба маънии пуррааш зинда бимонад. Бигузор ба
кулли неку бадаш… Охир, зинда будан ва зиндагӣ кардан аз
ҳам басо фарқ доранд. Зеро инсон аз соате, ки ақлаш медарояд, то фарҷоми умр ба хубӣ медонад, – ҳарчанд нафас мекашад, қадам мезанад, механдад, мехӯрад, фақир ё тавонгар
мешавад… ҳар кӣ бошад, дар ниҳояти кор мемирад. Рафту
мехоҳад аз ҳаёти худ барои наслҳои минбаъд ёди хуш бимонад, пас ин танҳо некиҳои ӯст.
Сониян, бобои Шоҳин аз рӯи зиндагии мардона ва назари
покизааш ба одаму олам маҳз ҳамон шахсиятест, ки бе ҳеҷ
даъво умр ба сар бурда, бақои қавми хешро дар нагусастани
анъанаи ниёгон ва хотираҳо аз айёми мозӣ медонад. Ва
муҳимаш, агар нек андешем, анъанае, ки мӯйсафед аз таҳти
дил идома медиҳад, ҳатто тоҷи сар мекунад, расму русуме,
ки аз ҳадди он берун намеравад ба рӯзгори инсонии ҳар
фард созгор меояд. Кош имрӯз муносибати мо ба якдигар
пайванди шоистаи Шоҳин ва писари батаҳаммули ӯ Ҳошимро мемонд. Охир, вай – фарзанди дилбандаш, давоми
хонадонаш, ҷону ҷигараш омада-омада, мехоҳад набераи
душмани нотандеҳи зоти паҳлавонниҳоди онҳо Амири
Тоҳирро ба занӣ гирад. Чӣ гап аст ин? Нияте, ки Ҳошим дорад, дар ягон бели дунё намеистад. Пас мӯйсафед ба кадом
илоҷ, чӣ тавр ӯро аз роҳаш мегардонад?
9
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Бале, Шоҳин аз ин хусус бисёр андеша меронад.
Давраҳои ҷавонии падараш Ҳомид ва човандозиҳои амаки
баномусаш Мирзоро ба ёдаш меорад. Овози хастаи бобои
пирашро, ки якумр ба ғаму шодии мардум мезист, гӯё аз дуриҳои дур, аз пушти кӯҳҳои баланд мешунавад. Ва ҷигараш
хун шуда, ба сад дарду алам фикр мекунад, – охир маҳз ба
нотавонбинии ҳамин Амири Тоҳир амаки ӯро дар авҷи бузкашӣ аз асп афтонда, миёнашро шикаста буданд. Ниҳоят, аз
марги Мирзо, – бигузор ба дигар беморӣ бошад! – маҳз
ҳамин Амири саркадузд ва ҳамкосаҳои бегурдааш хурсандӣ
мекарданд, ҷангалро дигар бепаланг медиданд. Тавба! Аҷаб
гардишҳо дорад фалак, ки ҳоло писари Шоҳинро ба набераи
Амири Тоҳир рӯбарӯ оварда, тақдири онҳоро ба ҳам бастан
мехоҳад. Ва аз афти кор илоҷе нест ба ғайр аз ризоят дар ин
пешомад. Боз… ақидаи Ҳошим низ эҳтимол асос дорад –
дигар мешаванд одамон ба гузашти айём, агар баҳамиятанд,
бештар рӯ ба некиву накӯкорӣ мениҳанд. Номаш инсон
наметавонад фақат дастбагиребон умр ба сар барад.
Пас дуруст мегӯянд, ки ба қавли ҳазрати Алӣ, беҳтарин
ҳадя гузашт аст. Вагарна хун мехӯранд дилҳо, хароб мегардад дунё. Даставвал аз паи рӯзи сафед гашта, набояд раҳ
дод, ки ниҳоли ранҷиш ба дарахти душманӣ табдил ёбад.
Виҷдони (ё имони) худро аз барои суде фиреб кардан,
кирдори ношоиста, балки хиёнатро, дар чӣ шакле, ки бошад,
ба ҳаққи худ, ҳамчунин ба шахси дигарон низ лоиқ донистан, дарду ранҷи одамони бегонаро ҳеҷ шумурдан дар
рафти ду-се даҳсолаи охир, махсусан дар ин даврони
пештозии васоити электронӣ мояи ифтихор шудааст ба
ашхосе, ки дар гурезанд аз анъанаи ниёгон, бефарқанд дар
муносибат ба расму оини миллӣ. Онҳо гӯё бехабаранд, шояд ба ҳисоб гирифтан ҳам намехоҳанд, – имон (ё виҷдон)
дар қалби одамизод эҳсоси накӯкорӣ мепарварад. Вай аслан
инфиҷорист, ногаҳон метавонад битаркад. Метавонад дар
вуҷуди кас чунон рахнае занад, чунон ларзае афканад, ки ӯ
он ҳама аз анъанаҳои гузаштагон қимоб будан ва ба ормонҳои инсонии падарон иснод овардани худро якбора идрок намуда, ба даҳшат ояд. Воқиан, агар ин гуна ҳолат ба
10
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одамони дур аз шафқат, бадфарқу бепарво ва иродааш суст
рӯй диҳад, онҳо зуд мефаҳманд, – бе рафоқати башуурона,
бе муҳаббати соф инсонӣ ба ҳамдигар ҳеҷ хушбахтӣ пойдор
нахоҳад буд дар ҷомиа.
Ахлоқи писандида дар олами ҳастӣ ба монанди табиат
мақоми аввал дорад, чунки ин дурри дилафрӯз аз ҷавҳари
маънии худи зиндагӣ ба зуҳур меояд. Фақат дар ғами молу
манол гаштан, яъне чизпараст будан, ки чунин хислати ғашоварро Шоҳини даҳмарда аввалҳо дар гирумони писари
калонаш Абдураҳмон ба хотири озурда медид, одамизодро
аз равнақ боздошта, тадриҷан ба таназзул бурда, ниҳоят ба
лӯхтак табдил медиҳад.
Асарҳои Абдулҳамид Самадро мутолиа намуда, ман зудзуд фикр мекунам – вай рӯзгори шоистаи инсонро ҳамбаста
ба ҳофизаи таърихӣ ва иҷтимоӣ мебинад. Инчунин медонад,
ки агар шахс ҳамин сифати муҳимашро бой диҳад, ба пояи
ахлоқи ӯ низ футур меравад. Одамро аслан фаъолият, андеша ва офариниш ба камол мерасонанд. Вақте ки инсон бадаш омада, аз заҳмат даст мекашад, дар ҷои он филҳол фасод пайдо мешавад, фитна боло мегирад. Ин ҳақиқатро ҳам
нависандаи мо хуб медонад. Ва «Косаи давр», қиссаҳои
«Аспи бобом», «Баъд аз сари падар», «Маҳбус», «Паррончакҳо» ва бисёре аз ҳикояҳои ӯ низ ба ин гувоҳанд. Мо дар
онҳо якҷоя бо одамони хурду бузрге, ки ба тасвир омадаанд,
фишурдаи батаҳлили ҳаводиси рӯзгор ва иштиъоли гоҳу ногаҳи ҳофизаро дида, доир ба мағзу маънии ҳастӣ хоҳ-нохоҳ
андеша меронем.
Асари бузург аз байн намеравад. Асари хуб чӣ? Низ
кӯҳна шудан надорад, ё дер кӯҳна мешавад. Бигирем, қиссаи «Паррончакҳо»-ро, ки адиб камобеш бист сол муқаддам
ба қалам овардааст. Воқиаҳои дар он аксёфта, муҳити донишгоҳ, рафтори муаллимон, масъалаҳои доғи таълиму тарбия ва бесарии баъзе ҷавонон аз имрӯза зуҳурот қариб фарқ
надоранд. Яъне дар аҳди шӯравӣ ҳам – бигузор бештар
пинҳонӣ – ноинсофиҳо буданд, ки аз хилқати худи одамизод шакл мегирифтанд. Бинобар ин дар як сӯҳбат (қаҳрамони қисса – Наъими он вақт мактабхон шоҳид буд) мӯйсафе11
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

де ба амаки ҳақталоши вай мегӯяд: «Муаллим, баъди ҷанги
Гирмон чанд сол шуд? Ҳа… сиву панҷ сол боз ба ҳамин
дандонҳо нон хӯрда, зинда мегардам. Лекин сағираҳои дина
аз тухм баромадаи Ғаюр соҳиби дандони тилло… Бойҳои
пешина нисбат ба дузду ғоратгарони ҳозира камбағал буданд. Дар ҳар хона ду-се-таи мошин, агар аз музди
меҳнаташ мегирифт, ҳалолаш бод… Ба яктааш гуфтам:
чархҳои мошинат аз пули ман аст. Аввал ҳайрон шуд. Баъд
маккорона хандиду гуфт: Худо умри дарозат бидиҳад, ки
дар сояи давлатат бигардем… Ноҳаққӣ аз Одаму Ҳавво сар
зада буд. Набошад чаро замин фитнагар, ҳаромхӯр, шайтон,
одамони ношудро фурӯ намебарад? Чаро офтоб дузду корчаллонро намесӯзад? Рӯшноиву гармияш боз ба ҳама баробар. Чаро хонаи порахӯр, ки имонашро фурӯхта, писари
ношуди Ғаюрро ба мактаби олӣ қабул кардааст, намесӯзад?
Чашми ҳукумат? Мову шумоем чашми ҳукумат. Милиса,
одамони курсинишин худро ба кӯриву карӣ зада, як номаъқулиҳое мекунанд, ки даҳонат воз мемонад…» Аз ин
пора пешбин ва масъалашинос будани шахси суханвар равшан барнамеояд магар? Бале! Ва мо боз як бор ба худ
мегӯем, ки дили адиб воқиан ҳам бояд дардошно бошад.
Ба таълифи «Аспи бобом», «Баъд аз сари падар», «Косаи
давр» ва баъзе асарҳои дигараш Абдулҳамид Самад дар
маҷрои эҷоди бадеӣ, ки моҳиятан ҷандала дар роҳи кашфи
ҳақиқати зиндагист, ба яқин аз табиат ва ҷамъият як муҳити
пуртазод тартиб додааст. Ва тахмин мебарам, ин муҳити батаъсир ғолибан аз зодгоҳи худи ӯ Шикоргаҳ об хӯрда, вобаста ба хотираҳо аз шаҷарааш, ба ёдҳо аз тариқи рӯзгори падару модараш ва муомилаву муносибати онҳо ба одамон
ибтидо мегирад.
Воқиан, модари Абдулҳамид Самад, он пиразани кушодачеҳра ва меҳрубонро, ки инак солҳо боз раҳматист, ман мешинохтам, як-ду дафъа ӯро дидаам, дар сӯҳбати гармаш низ
будам. Шояд аз ҳамин сабаб «Аспи бобом»-ро пеши назар
оварда, қиссаҳои бибиро ба набераи ҳанӯз хурдсолаш
Фарҳод дар бораи бобои паҳлавони вай дар бехи гӯшҳоям
зинда сохта, симои модари нависандаро ба худ тасаввур ме12
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кунам. Ба оҳанги гуфтораш диққат медиҳам, ҳатто қолаби ба
сар дока бастанашро низ гӯё мебинам. Ва ҳайати боборо ҳам
хаёлан ба падари Абдулҳамид Самад ташхис дода, фикр мекунам – вай, албатта, давоми Шоҳини бахирад буда, Гулбонуи модари Ҳошим дар айёми пирӣ эҳтимол ба сурати бибии
Фарҳод омадааст дар ин қиссаи марғуб. Онҳо – Шоҳини
даҳмарда ва Гулбонуи кадбону аз «Косаи давр», бибӣ ва бобо
дар «Аспи бобом», – ҳамон одамоне мебошанд, ки натанҳо
анъанаи рафтагонро пос медоранд, балки онро дар дилу дидаи фарзандони худ низ ҷой дода, ба устувор мондани ахлоқи
пок ва наҷотбахши инсонҳо сабаб мегарданд, ба боз ҳам мустаҳкам шудани пайванди наслҳо ҳисса мегузоранд.
Модоме аз идома ва такмили симоҳо аз як асар то асари
дигари нависандаи мавридшинос сухан ба миён овардем,
пас метавонем аз хусуси қаҳрамони манфӣ низ бипурсем: оё
хислатҳои накбатбори Амири Тоҳир дар тинати, масалан,
Аҷик («Баъд аз сари падар»), ки тағои Хусрав ном писарак
аст, ё худ дар хилқати марди ҳуққабоз аз қиссаи «Сарлашкар» нафратангез акс наёфтаанд? Дар ҳар сурат, мо табиати
онҳоро ба якдигар муқоиса мекунем.
Одамизод аслан вуҷуди мураккаб буда, дар бадали ҳазорсолаҳои такомули ҷисму ҷон низ ҳанӯз комил нашудааст.
Аз ин боис санъат, умуман ҳунар ҳам, ки тавассути таҳқиқи
ахлоқи баду нек, ҳофизаи таърих ва ҳаёти рӯзмарраи ҷомиа
дунёи пуртазоди инсонро ба тадқиқу таҳлил гирифта, то вай
худро бишносад, ба рӯяш гӯё оина медорад, басо мураккаб
аст. Фақат истеъдоди баланд метавонад ба ин кори душвор
камар бандад.
Мо медонем, ки мусаввир агар чизеро ба чашм дидан мехоҳад, оҳангсоз аз паи ба гӯши худ шунидан мегардад. Аммо нависандаро мебояд ҳам бубинад, ҳам бишнавад, ҳам
пур бидонад. Аз ин рӯ ман ҷои насри ҳақиқиро дар ҳалқаи
санъати мӯқалам ва ҳунари мусиқӣ офаридан меҷӯям. Ва
дар айни замон бовар дорам – Абдулҳамид Самад хуб мушоҳида мекунад, нек ба самъ мегирад, бисёр медонад. Пас
шубҳа нест, ки навиштаҳояш пурбор, батааннӣ ва дарднок
омада, ба хонандаи зирак низ мақбул мешаванд.
13
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Хушнудии дигар – чанде қабл маҷмӯаи нави адиб зери
унвони «Талош» интишор ёфт. Китоб аз қиссаи «Сарлашкар», силсилаи ҳикояҳо ва публисистикаи муаллиф иборат
буда, ба тартиб ва салиқаи худ шахсан маро армуғони
матлуб гардид. Аввалан, мушоҳида мешавад, ки Абдулҳамид Самад доираи тадқиқи бадеӣ, эътибор ба тарзи
баён ва ҷиддан масъала гузоштанро чун ҳамеша вусъат дода, дар рафти тасвир ҳолати равонии персонажҳоро пайваста ба инобат мегирад; то метавонад, ба хислатҳои пасти
Сарлашкар барин нафарон бо як надомати омехта ба ришханд менигарад. Ва албатта, чӣ тавре адабиёти асил инро
талаб мекунад, аз насиҳат ба онҳо ҳадалимкон мегурезад.
Кораш асосан тасвир аст. Зеро вай мехоҳад ҳар кас дар баробари сурати худ сираташро низ аз оинаи таҳқиқ дарёбад.
Ва ин ба хонанда ҳам дарс шавад, аз муҳим будани ахлоқи
ибратгузор дар зиндагии бамаънӣ лаҳзаи таъкид гардад.
Мирзо Бедил гуфтааст:
То чашм ба ибрат накушодаст касе,
Гардан ба итоат наниҳодаст касе,
Сониян, мебояд қайд намуд, ки нависанда дар таълифи
ҳикояҳои реза, ки баъзе аз онҳо беш нестанд аз як мушоҳида ё манзара, низ маҳорат нишон дода, аз ҳеҷ ҳар чӣ
сохта, мекӯшад ба ҷамъбастҳои тозаи фалсафӣ расад. Дигар
ин ки, Абдулҳамид Самад дар бораи устод Айниву Мирзо
Турсунзода, Сотим Улуғзодаву Фазлиддин Муҳаммадиев
барин шермардони арсаи адабиёт дар эссеҳояш бамулоҳиза,
ҳарҷониба ва дониста сухан меронад. Дар зеҳни хонанда на
фақат асрори ҳунари онҳоро мекушояд, на танҳо аз хидматҳояшон дар ташаккули маънавиёти миллати муосири
тоҷик ақида пеш меорад, балки хислатҳои нотакрори инсонӣ ва лоиқ ба таҳсини ин шахсиятҳои барҷастаро низ дар
мадди назар зинда месозад. Ҳам асарҳои соф бадеӣ ва ҳам
эссеву сафарномаҳое, ки дар «Талош» ҷамъ омадаанд, хонданиву омӯхтанӣ буда, алалхусус ба ҷавонон ҳушдор
медиҳад, – осон нест дар миёни ҷомиа беэътибор ва сарбаланд умр ба сар бурдан. Барои ин аввало дониш, ахлоқи по14
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киза, эҳтиром ба дирӯз ва имрӯзи мардум, виҷдони назиф ва
пайванди ҳамвора ба табиату ҳофизаи таърихии миллат бисёр заруранд. Бандаи телевизору ошиқи сурудҳои бемағзи
эстрадӣ ва бозиҳои беохир дар компютер гардида, баробари
он рӯ ба фарҳанги бараҳнагӣ оварда, қарор ёфтан дар
мақоми баланди инсонӣ амрест муҳол.
Дар маҷрои тасаллути трехнологӣ қабл аз ҳама таваҷҷӯҳ
ба адабиёти сара, фалсафаи ҳастӣ ва хотира аз рӯзгори мозиву пос доштани анъанаи башарият метавонад одамизодро
аз таназзули ахлоқӣ раҳо созад. Бинед, дар Амрикои мутараққӣ ва имрӯз яккатоз кори инсонҳо чӣ сурате гирифтааст.
Дар кишвар ҳар дуюмин шахс то охири умр ягон бор китоб
намехарад. Масалан, амрикоиҳои акнун ҳаждаҳсола, то ба
ин син расидан, дар тамошои телевизор бист ҳазор соат вақт
сарф мекардаанд, ки бештар аз дарс хондани онҳо дар мактаб аст. Шаҳрвандони мамлакат ҳар рӯз ба ҳисоби миёна
шаш соат телевизор мебинанд. Бар тибқи маълумоти созмони китобдорони Иёлоти Муттаҳида сеяки амрикоиҳо бесаводанд. Кӯдакон то даҳсолагӣ дар «оинаи нилгун» ҳаждаҳ
ҳазор кушторро равшан мушоҳида мекунанд.
Ин ҳама дар табиати одам оҳиста-оҳиста ғаризаи ғуломӣ
ба вуҷуд оварда, ӯро ба дунёи бераҳмӣ бурда, ахлоқи
маъмули ҷамъиятро ба фасод мерасонад; чизпарастӣ авҷ гирифта, инсон дигар беқадр мешавад. Ва албатта, ҳақ ба
ҷониби олимони зиндагишинос аст, ки мегӯяд – телевизион,
инчунин воситаҳои технологиву интернет ба ташаккули
маънавии одамон дар муқоиса ба муҳити оила ва ибодатгоҳу дарсхона зиёдтар таъсир доранд, пас наҷот аз носозиҳо
боз ҳам вобаста аз китоб аст, дар пайванди муттасил ба
фарҳанги волост. Пас эҷоди адибоне ба монанди Абдулҳамид Самад низ метавонанд дар ин кор саҳм бигирад.
Даҳои қариб ду асри адабиёти ҷаҳон Лев Толстой, ки ба
паҳнои тамаддуни башарӣ чун як кӯҳи бузург гӯё ногаҳон
зуҳур намуда буд, бо ҳаёти пайғамбаронаи хеш дар рӯи замин ба гӯши мардуми олам мехонд: чӣ тариқи давлатдориҳо, чи инқилобу кишваркушоиҳо ва чӣ сарватмандиҳои
беоқибат… ҳама мегузаранд. Аз вуҷуди худи мо низ асаре
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намемонад, лекин – бигузор дона-дона бошад, бигузор дар
сурати зарра бошад! – фақат ҷавҳари санъати олӣ бақо меёбад, танҳо рӯҳи адабиёти муқтадир роҳ мепӯяд. Зеро…
агар умда бигӯем, эҷоди бадеӣ аслан ба як масъалаи асосӣ
сари кор дорад, – яъне чӣ тавр безарар шикастан мумкин аст
завлонаҳои ноҳаққиро?
Ман ба рушди рӯзафзуни фарҳанги мо, ки решаҳои қариб
сеҳазорсола мебарад, аз умқи дил бовар мекунам. Ба инкишофи адабиёти умеду орзуҳо, насри таҳқиқгару пурбор, ки
дар зиндагии одамон ва пойдории ахлоқи комили онҳо дархур мешавад, эътимод мепарварам. Ва умедворам – нависандаи мумтози мо Абдулҳамид Самад низ тавассути дигар
китобҳои тозаи худ ба хонадони муосирони мо ва наслҳои
оянда боз нуру сафо ворид намуда, бо акси садои дузарби
ҳастӣ, бо набзи беқарори сухани пайгир ҳофизаи онҳоро аз
ҳаёти инсон дар сайёраи Замин бегазанд медорад.
Ҳоло дар канори ин андеша мехоҳам аз сари нав ба пири
хирад Толстой муроҷиат намоям. Вай зиндагии одамонро ба
се марҳала тақсим карда, марҳалаи аввалро то сисолагӣ медонист ва онро давраи айшу нӯши ҷавонӣ гуфта, ба ҳисоб
намегирифт. Ба марҳалаи дуюм ҳам чандон умед намебаст.
Вале марҳалаи сеюмро, ки ба ақидаи ӯ пас аз панҷоҳсолагист, давраи хидмати беминнат ба халқ ва эътиқод ба даргоҳи
Худованд мешинохт. Инак, ҳаёти дӯсти суханвари мо Абдулҳамид Самад дар доираи ҳамин марҳалаи бамасъулият
идома дорад. Як-ду моҳ пештар, дар рӯзи панҷовупанҷсолагиаш, ба вай рӯбарӯ нишасте ороста, сӯҳбатҳо мекардем. Ва
мегуфтем: синни камолот муборак! Воқиан ҳам нависанда
акнун дар сайргоҳи авҷи умр қалам меронад. Гумон мебарам,
дидани пасту баланди зиндагӣ аз чунин иртифоъ осонтар аст.
Вақте ки покдилон шодиву нишот ва дарду доғи мардумро
яклухт ба мулоҳиза мегиранд, содиқона хизмат ҳам мекунанд. Дар ин ҷодаи пур аз савоб ба адиби хайрандеши тоҷик
Абдулҳамид Самад тавон ва тавфиқ мехоҳам.
Саттор Турсун
Нависандаи халқии Тоҷикистон
2002.
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ГАРДИШИ ДЕВБОД
(роман)
КИТОБИ ЯКУМ
Ба ёди алами сӯзон ва азияти
бепоёни ҳамдиёрон дар солҳои
таъқибот ва ҷанги Олмон
– Номи одам ба кору рафтораш ин қадар мувофиқ мешудааст; дилёби ростин аст! – касе бо ӯ боре ҳамнишину ошно шавад, ҳамин зайл меситоядаш. Лек Дилёб як инсони оддӣ, хокӣ
ва ба сари худ озод аст. Дар бинои умр на ба курсии мансаб
нишасту ба ғайр аз хонаву дари худ не ҷоҳу ҷалол дошт. Ба
қавли пирон вай чун пои раво ва ақли расо пайдо кард, байни
мардум худро соҳибихтиёр дид, на падар дошт болои сар, не
модари ғамхор ба бар: сараш буду сояаш… Вале кампири Сифат гоҳу ногоҳ мегуфт, ки ин бача фақат шири модар чашиду
бас. Баъд бо шири бузу шираи дасти мардум устухон сахт
кард; ҳамдиёрон низ ӯро дар мағз-мағзи ҷону рӯ-рӯи дастон
гардонида, яке мисли фарзанд, дигаре чун додар ба хотири
шоду осудагии рӯҳи падару модари ормониаш ба воя расониданд. Аслан кампири Сифат муболиға ҳам намекард: худи Дилёб низ хира-хира ёд дорад: аз сояи дасти бачае мабодо лабаш
туруш ва ашки чашмонаш ҷорӣ мешуд, эҳе хурду бузург ба
ҳимояи ӯ бармехест. Ва ӯ ба ҳар даре дилу пояш мекашиду
медаромад, чеҳраи кушод медиду ҳарфи пурнавозиш мешунид. Дар ин мавридҳо баъзан ба ҳайрат меафтод ва ё дар қаъри
дилаш як ҳисси ифтихор ҳам ба туғён омада, нерӯяш мебахшид. Ба ҳар сурат эҳсос мекард, ки хурду бузург ӯро сидқан
дӯст медоранд ва ба ҳар манзиле сар мезад, аз гармии истиқболи онҳо рӯҳи тоза мегирифт.
– Э биё, Дилёби ширин! Ту дар куҷоҳо мегардӣ? Хайрият, ки моро ҳам суроғ мекардаӣ. Аз боло бигузар, пазмонат
шудеме!...
– Осиёб ба навбат, – калонвор посух медод ӯ ва бо лаб17
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ханд меафзуд. – Болу пар барорам ҳам якбора ба хонаи ҳама
даромада наметавонам.
– Паҳ, пуркорӣ?
– Бекор ҳам нестам…
– А бача, агар соҳиби хонаву дар, молу гов, зану фарзанд
бишавӣ, дар чӣ ҳол меафтӣ?
Лабони Дилёб аз табассуми ширину роздор нимво, сараш
аз ғояти шарм каме хам, нафаси тӯлонӣ мекашад, сипас лолу пакар ба талу теппа, ҷангалаку қуллаҳои дуродур назар
меафканад. Аҷиб, чизаке дар қафаси синаи писарак мисли
гунҷишкак пар-парак мезанад ва аз ин тапидану бозӣ
вуҷуди ӯро ҳиссиёти шӯрангезе фаро гирифта, сараш як каме мечархад. Ин ҳолати ғарибро ғайри худаш касе пай
намебараду намефаҳмад. «Соҳиби зану фарзанд, хона?..»
Посух додан ба ин савол ҳанӯз ба ӯ гарон аст. Аҷиб, одамон
як чизҳоеро мепурсанд, ки…
– Хайр, ку аз сайру саёҳат, корҳои кардаву нокарда, зиёфатҳои танҳо хӯрдаат гап бизан. Дар куҷоҳо, бо кӣ гаштӣ?
– Тавба, гӯё маслиҳат карда бошанд, як хел мепурсанде, –
бо ханда посух медиҳад Дилёб ва шӯхиомез гиребон медораду пас аз андаке хомӯшӣ меафзояд. – Хайр, агар сайр
ҳисобедаш, ду-се рӯзам ба дарави рушқаву алафҳои боғи
кампири Сифат гузашт. Медонед-ку: писараш дар аскарӣ,
худаш дастанҳо, лоҳази афгор… Мегӯяд, ки миёнам ҷудо
дард мекунаду сарам ҷудо…
– Наход? Натарсонамон, Дилёб. Дина бева нағз буд-ку,
як дарза ҳезум дар пушт мисли хирс аз ҷангал меомад.
– Намедонам. Бечора аз захми чашми шумо нотоб шуда,
миёна ҷудо бастаасту сара ҷудо. Оҳо, аз нолишу дамзахаш
ҷигарат об мешавад…
– Паҳ, ҳай воҳима мекунӣ. Дард гирди сари Сифат намегаште. Ба бева чӣ бало расид, ки якбора аз по афтод?
– Ҳайронам… Гуфт, ки ғаму ташвиши бачаву алафдаравӣ
лоҳазу бемадораш кардааст…
– Нахо? Э берӯзие…
– Ҳо… Боз гуфт, ки ғами бисёр нахӯр, Дилёб. Дарави сабилмонда ба поён расад, худ аз худ соз мешавам…
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– Аҳа… О Сифати найрангбозе!...
Ба лаби мусоҳиб хандаи истеҳзоомез медавад ва Дилёб аз
ин як каме нохуш, кифт дарҳам мекашад. Магар аз дарду
шиканҷа раҳидани кампири ранҷур ва танҳову пурғам хандаовар аст?
– Боз чӣ?
– Каҳдарзаҳои бобои Некнома аз пуштаҳои Девлох фаровардем.
– Пуштора?!
– Э не…
– Хайрият! Мӯйсафед баъзан ба ҷони худаш ҷабр мекунаду дилаш намешавад, ки аспу хараша кор фармояд…
– Рост гуфтӣ. Илоҷ ёбад, ҳайвонҳоро сари кифт бардошта
ба чарогоҳ мебарад.
– Ту ҳам бало шудаӣ, Дилёб. Ҳама чиза мефаҳмӣ.
– Лекин бо хару асп овардем каҳдарзаҳоша.
– Э не…
– Ба Худо, ки… Мӯйсафеди барзангӣ алафи хаму
пуштаҳои Девлоха чунон пасту покиза даравидааст, ки
ҳисобаш гум. Мегӯӣ замина лесида бошад.
– Нахо? О носераме! – чашмони мусоҳиб аз ҳасад медурахшанду вай ҳам ба ҷои тавба гиребон медорад, сипас бо
оҳанги дигар меафзояд. – Э Дилёб, ҳозир ту сурату арвоҳи
Некнома мебинӣ. Оҳо, пеш чунон қад, кифту бозуе дошт, ки
ба ҳар дар намеғунҷид. Ҳм, аз пешорӯ мебаромад, кӯдаку
чудак гӯё хирса дида бошанд, тарсону талхакаф, одами ношинос аз ҳайбаташ бероҳа мешуд.
– О ришу абрӯҳои бадвоҳима дораде...
– Ҳо, як абрӯяш аз риши даҳ кӯса зиёд асту кам не.
– Ёфтӣ!
– Лекин як худаш баробари ҳамаи бачамардҳо ғалла медаравид. Девкор аст хонаобод…
– Девкор не, дев аст, бигӯ, дев! – писарак ба ваҷд меояд.
– Эй Дилёб, гуфт бобои Некном, бе ёрии ту кор буд намешавад. Дасттанҳоям. Танҳоӣ дарди мушкил, рӯзи сахт аст,
ҷони бобо. Ҷонама бихар, ошно.
– Нахо?
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– Агар дурӯғ бигӯм, ҳарду бари рӯма офтоб бисӯзонад.
– Ай худо ҷонта маст кунад Некноме. Ту ки бо ҳамон тану туш аз Дилёб мадад тамаъ дошта бошӣ, аз беваи Сифат
чӣ гила?..
– Худат бигӯ, сухани бобои Некнома чӣ хел ба замин
партоям? Як рӯзи дароз аз шибари Чорчашма бандина даравида овардаму зери офтоби сӯзон, – оҳо аз ташнагӣ забонат
дар комат мечаспад, – коҳҳоша дарза баста, мурда-мурда
кашонда оварда тал чиндем…
– Наход?
– Ба Худо, ки… Эҳа, рафта ба ғарами коҳаш бинигарӣ,
латта аз сарат меафтад…
– Ай садқаҳакате! Дилёби ширин, Худову ростӣ, ту яктаиву дастёри беминнати ҳама. Ин некиҳот беподош намемонад. Бовар бикун. Худованди ҳамабин ягон вақт ҳамааша як
бар сад ба ту бармегардонад. Кор хуб аст, Дилёбҷон, коре,
ки аз он дилу хотири касе шод шавад. Мегӯянд-ку: одам аз
бекорӣ хору латта, аз хизмат сабзу катта мешавад.
– Ба шарте, ки шикамат сер бошад, – луқма мепартояд
Дилёб.
– О балое… Чӣ, гурусна мондӣ?
– Не, гапаша гуфтам, – рӯ тофта мегӯяд писарак ва бо
овози паст мепурсад. – Ба хаёлат, болои кӯҳ, зери офтоби
сӯзон дар ҳар гардиш дастархони зиёфат кушодаанд?
– Ҳа-а… Хайр, то вақти дилхоҳат аз хонаи мо берун
набаро, бихобу бихӯру дам бигир, бачаҷон… Хуб кардӣ, ки
омадӣ, пазмони дидорат шуда будем…
Дилёб аз ин ҳарфҳои саршори меҳр оҳи сабук мекашад.
На, баъзан аз ғамхории аз ҳад афзун ё баҷову ноҷои пиразанҳо дилтангу бедимоғ шуда, роҳи гурез ҳам меҷӯяд Дилёб. Охир баногоҳ байни роҳ, ё лаби чашма баробари пайдо
шудани ӯ мавзӯи сӯҳбати холаву апа, аммаву момаҳо якбора
дигар, балки қатъ мегардад. Ва пиразане оҳи сард кашида,
дасти навозиш ба сар ё шонаи ӯ ниҳода, боз аз кадом як
рӯзи наҳс, ғазабу тараҳум ва мӯъҷизаи илоҳӣ ёд мекунад.
Писарак он лаҳза дар ҳалқаи занҳо музтару ҳайрон, аз ин ки
назди онҳо омад, пушаймону аз худ норизо, чун кабкчӯҷаи
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нав дар қафас афтода бесаранҷом, дар худ метапад. Ба ҳолати ногувор, фишурдани дил, беҷо шудани авзои ӯ касе
эътибор надода, шояд онҳо инро ҳис намекарданд ва ё пай
баранд ҳам худро нодида меангоштанд.
– Худоҷон, аз ғазабаш нигоҳ дорад, – бо нӯги ангушт
роғи гиребон дошта, ё бо лаби рӯймол нами чашм поккунон
бо оҳу ҳасрати сӯзон сӯҳбатро идома медод дигаре. – Ҳафт
пушти мо аз ин дара омадани ун хел сели сархӯра надида
буд… Сел не, бало…
– Лекин омад, чун балои осмонӣ ногаҳон омад, – ҳаяҷономез ҷилави гап мегирифт ҷавонзане. – Шумо диден ё не?
Э ун офата касе дар ин макон ҷону ақл дошт, албатта дид.
Вақти саҳар, нав намози бомдод хонда будем, ки абрҳои
сиёҳу кабуд аз чор тарафи осмон сар бардоштанд…
– Ҳо, Худо он рӯзи сиёҳа ба душмани кас нишон
надиҳад, – ба сӯҳбат шарик мешавад сеюмӣ, то исбот бикунад, ки вай ҳам шоҳиди он лаҳзаи даҳшатбор буд. – Баъд, ба
қудрати Худо, болои кӯҳи Валвалак абрҳои хашмгин мисли
девҳои сиёҳи афсона ба қасди ҷони ҳамдигар сар ба сару
шох ба шох заданд. Эҳа, гумон кардам, ки ҳозир ё замони
дигар, аз наъраи тундару шиддати гирдбод кӯҳҳо, хонаву
дар шикаста пора-пора шуда, ба чор тараф пош мехӯранд.
Шумо дидед ё не, нӯги шохи сафедорҳо ба замин расамнарасам, осмон аз чароғак аловистон…
– Ҳо, борон не, бо лаби сатил об рехт. Сели регу санг, сели бало якбора омад; ҳар харсанге, ки аз хона азим…
мавҷҳо мисли шутури маст девонавор хез мезаданд. Сел дар
оброҳа нағунҷид; ҳар чи дар соҳил буд: харсанг, чанору
тутҳои пири садсола, чунон дарахтҳое, ки арғамчин ба гирашон намепечид, хона, киштзору боғота чапагардону решакан карда, рӯфтаву лесида бурд…
– Гову моли мардума намегӯӣ?
– Э бало ба сари гову мол. Одамон боз аз будаш зиёд
соҳиби чорво шуданд. Сад вою дареғи ҷони ҷавони падару
модари ин бача, – лаби рӯймол ба чашмони ашколуд расонида, бо сӯзу гудоз ва овози дар панҷаи буғз хиррӣ менолид
пиразане. – Дар як лаҳза пеши чашми мо дар коми сел фурӯ
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рафтанду нопадид шуданд. Э худо, ин бача дигар унҳора аз
куҷо меёбад?
– Лекин ҷони бачара гаҳвора харид!..
– Гаҳвора сабабу баҳона. Дар асл Худованд ба ин бача
умри дубора бахшид, вагарна дар ун сели хунталаб, – оҳо,
кӯрасангҳои ғелону ғуррон сари шаст ба ҳам ончунон бармехӯрданд, ки аз дили дарё даста-даста оташ меҷаҳид, –
мурғобӣ ҳам дар шутурхези мавҷҳо ғарқу нобуд мешуд.
– Ҳм, болору сутуни хона, чанорҳои садсола мисли донаи
гӯгирд рӯ-рӯи сел бозӣ мекарданд…
– Ин бача бе назари Худо нест.
– Рост гуфтӣ, болои тахти равон, рӯи ҳафт қабат бистар
бошӣ ҳам, Худо хоҳад, ҷоната дар ними нафас чунон мегирад, ки бехабар мемонӣ.
– Лекин, ба меҳрубонии Парвардигор, гаҳвора рӯ-рӯи
мавҷҳои дамон мисли як барг, як пари мурғ, ҷунбонҷунбону алвонҷхӯрон омаду дар чанги Некном афтод. Аз ин
мӯъҷизаи илоҳӣ магар ангушти ҳайрат намегазӣ?
– Тавба, нисфи мардуми даҳшатзада бо оҳу воҳ ҷонталвоса лаб-лаби дарё дар ҷустуҷӯи падару модар овора. Сифат
аз тарсу ҳарос рангпаридаву нимҷон, бо дасти ларзон, вақте
болопӯши гаҳвораро бардошт, ин кӯдак рӯяш базеби моҳи
тобон, бехабару бепарво аз сарнавишти шӯру талхи худу
ашкрезии атрофиён, ба ҳама бо лабханд менигарист.
– Дубора таваллуд шуд!
– Бубинен, парпечҳояш ҳанӯз нам накашида…
– Э Худо, чӣ кор кардӣ? Раҳми тифлака хӯрдиву риштаи
умри падару модараша буридӣ? – ашк дар чашм, музтару
ҳайрон нолиданд занҳо.
– Кӯдаки ширхораро дар биёбони зиндагӣ яккаву танҳо
гузоштӣ… – бо шеван мегуфт Сифат.
– Тавба, аз як хонаву оила як бачаву гаҳвора боқӣ монд.
– Дасти устои гаҳворасоз тилло будааст; сабук, сеҳрнок
сохтааст гаҳвораро аз чӯби бед.
– Ин бача бе ягон балову қазо ба воя бирасаду ҳақиқати
ҳола бифаҳмад, гаҳвораша бояд мисли гавҳараки чашм нигоҳ дорад. Шӯхӣ нест. Шояд дар оғӯши модар ё дасти падар
мебуд, дар коми сел беному нишон мерафт…
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– Ҳм, тақдирро бинед: ба ин кӯдак аз падару модар ному
ин гаҳвора мерос монд…
Ин гуфтугӯҳои тӯлонӣ ва гоҳе дар ибтидо барои Дилёб
аҷоиб, баъдтар андӯҳзову ғашовар то вақте идома ёфт, ки
тӯфони ҳодиса, хархашаву гирудор, ба гуфти Некном гардиши девбод чархи замонаро ончунон тобид, рӯзгори мардумро ба андозае печида ва дарҳам-барҳам кард, қолибҳои
ҳазоронсолаи ҳаёти одамонро бо панҷаи шахшулу дурушт
бераҳмона шикасту пош дод, ки хурду бузург якбора гирифтори ҳазору як шиканҷа, ғаму андӯҳ, тарсу бим ва
фоҷиаҳои гӯшношуниди нав, аҳён-аҳён аз он сели фоҷиа ёд
ҳам намеоварданд. Пирони рӯзгордида аз балоҳои охирзамон талхкому зери бори андӯҳ, гоҳе байни худ мегуфтанд,
ки ун сел нишонаи наҳсу бадбахтӣ будааст. Аммо сели
офатҳои нав тамоми оламу одамро ба ҷунбишу талвоса
оварда, дар гирдоби ҳазору як фалокати гӯшношунид ғарқ
кард. Акнун ҳама ҷо нӯги забон гапи инқилобу аксулинқилоб мечархид; акнун фавҷ-фавҷ, даста-даста аскари
аҷнабӣ кӯлоҳи булаҷаби нӯгтез ба сар, камон дар кифт, таппонча дар даст, бо пешсафони аҷнабипарвару оташинсухан,
мисли мӯру малах ба шаҳру деҳот мерехт. Онҳо худсарона
ба ҳар дару кулба ва ё боғу полиз сар халонда, бо харобкорӣ, фисқу бетамизӣ ва ҷабру ситам алови чашми мардум
мегирифтанд. Ва аз рӯи ҳукми ин тоифа мардони баҷигар,
бодиёнат, ватанхоҳу гарданшах, сарнофурор ва каму беш
босаводу молу ҳолдор, соҳиби китобу мактаб бо тамғаи ёғӣ
ё ҷурми душману хоини сохти нав бе пушт-пушт аз дами
шамшер мегузашт; ва ё сари як тир дарду алам ба он дунё
мебурданд. Баъзеҳо аз ин сарнавишти талх бесаранҷому
дилхун, гоҳу ногоҳ бо ришханд мегуфтанд: аз кӯрии чашми
фалак калбуз шох бароварду бедум думдор шуд: почакандае
забардаст, оне, ки бобову падараш умре хар надошт, курсинишину аспсавор, оғилрӯбе соҳиби ҳукму шофу шамшер,
шӯрапуште дар камар шамшеру дар кифт туфанг ҳамоил,
чашмҳо хунрезу фук аз боди кибр баланд… Ва мисле деву
девбачаҳо аз банди кундаву зиндон раҳида бошанд, акнун
дар тан сару либоси бегона, дар нигоҳашон ғурур ва нафра23
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ту хашми бепарда ҳувайдо, одамонро пуф-пуфи бандаи
хокӣ гӯён, ба ҳар тараф ҷавлон мезаданд.
Ба деҳаи онҳо низ овозаи омад-омади Гадо-болшавой
расид.
– Ин кадом Гадо бошад – як чашм ба пасу як чашм ба
пеш оҳиста мепурсиданд калонсолон аз ҳамдигар.
– Намедонам, – посух медод яке андешаманд ва бо ришханд меафзуд. – Пеш ҳама аз гадо безор буд. Ҳо, саг қадр
дошту гадо не… Охир гадо нишонаи наҳсӣ буд.
– Э хомхаёл, акнун давр даври гадоҳо шуд. Ин аз он гадоҳо нест!
– Мефаҳмам… Ҳар гадое ҳам бошад, номаш дар гӯр, бар
зоташ лаънат! – бо хашму ғазаб меғуррид Мирак. – Кошкӣ
замони гадопарварро намедидем...
– Алами ту вазнин аст. Мирак бошиву ба истиқболи кадом Гадое бароӣ, – бо мушханд неш мезанад дигаре.
– Хайр, аз омаданаш ба ту чӣ фоида? Савғотиат меорад,
сару либосата нав мекунад?
– Гап сари ин нест.
– Гап сари чист?
– Мегӯям, ки аз гадоҳои худамон бошад, нағз-да. Ҳамаро
мешиносад, нону намакхӯр…
– Замони пос доштани нону намака тарма бо хирс бурд,
бачаи хола. Намебинӣ, аз бими ҷон бародар бародара ба ду
пули пучак мефурӯшад.
– Аҳ нагӯ, ҳатто бепул ҳам… Ҳо, дунё нотинҷ, олам пури
буқаламуни бедиёнат, раҳзану каллабур… Одамо берӯву
риё гӯшти ҳамдигар мехӯранд. Дигар саг соҳибаша намешиносаде…
– Нишонаҳои охирзамон-дия…
– Ба шуниди ман, хоҳ рост бошад, хоҳ дурӯғ, ин Гадо писари Санами рундук аст.
– Паҳ, ҳамон ҳаромзода? О вай аз рӯи беҷогардиву кирдорҳои зишташ мардуми деҳаро ба дод оварда буд… Чи
қадар хонаро ҳаром, чи қадар зану мард, тифлону кӯдакон
бо айби ӯ бадбахт шуда буд?
– Бале!
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– Ҳамоне, ки мулло Комил аввал радди маърака эълонаш
карду баъд аз деҳа бо сад изову алам рондаш?
– Ҳо, худи худаш…
– Ин дайду солҳо боз дар куҷое гуму гӯр шуда, овораву
беному нишон мегашт-ку…
– Акнун пеш-пеши салот, байрақ сари даст, бо дағдағаву
ҳангома аспсавор омадааст.
– Э Худо, хайрият, ки мулло Камол ин рӯзҳои наҳсу нотинҷа надида, аз дунё бо хотири осуда гузашт. Воллоҳ, ки
ин ҳангомаву гирудорро медид, талхакаф мешуд.
– Аҳ нагӯ… Лекин ҳоли аҳли аёл, ҷамъи пайвандонаш чӣ
мешавад? Хаёлат, ки ин касиф ун изову алама фаромӯш
кардааст?
Он айём санги осиё гӯё дар сари ангушти пири деҳа, марди дурандешу зирак, соҳиби нону намак Комилбой мечархид; ба таъбири дигар раис ҳам худаш буду қозӣ низ. Вай
чун гузаштагони дорову чашмсери хеш аз рӯи ақидаи «нон
дорӣ – ном дорӣ» мезист. Ва, албатта ба хотири бақои шарафи баланди гузаштагон шабу рӯз бо бародарону фарзандон ҷон ҳам мекоҳонд. Аз байни саркардаҳо, ки ошно ва
намакхӯри зиёд дошт, ҳангоми ҳалли моҷаро ва мушкилоти
хурду бузург, гап, пешниҳод ва ақидаи Комилбой чун ҳукми
одилона пазируфта мешуд. Ҳамдиёрон низ бо арзи сипосу
эҳтиром аз гуфтаи вай сар намепечиданд ва аз сахтгириҳояш озурда нашуда, баръакс дар ғайбаш мегуфтанд:
– Хайрият, ки ҳамин хел роҳнамо дорем. Ин Комилбой,
Худо умри дарозаш диҳад, балогардону мушкилкушо,
кундаи давлати мову сутуни побарҷои деҳа аст.
Воқеан, Комилбой кӯҳи нангу номуси ҳамдиёрон бар
душ, ҳамеша дар ғаму шодии онҳо шарик буд, намехост, ки
ба пои касе хор бихалад ва имкон ҳам намедод, ки фарде
каҷ қадам бигузораду ба ин қаламрав бадномӣ биорад ё бегонае ба рӯи онҳо бидавад. Худсару бадрафторро, – хоҳ зан
бошад, хоҳ мард, хоҳ аз дур бошад, хоҳ аз наздик, – илоҷе
ёфта худаш номаълумакак гӯштобу панд ё тавба, изову ҷазо
медоду обро ба лаби ҷӯй баробар мекард. «Девор ба дарун
афтад, беҳтар. Хуб нест, ки мо зинда бошему моҷарову хар25
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хашаи хона ба гӯши дигарҳо расад. Деҳа хонаи мову шумо
ҳисоб», – мудом таъкид мекард ӯ ва аз рӯи ин ақида бо
ҳазор роҳу восита гунаҳкорро ба гуфте аз даҳони гург, аз
таги дор ё банди кундаву зиндон мераҳонд. «Ба риши сафеди ман як бори дигар бовар бикунед, ҷазои ин сага худам
медиҳам. Дар пеши чашми мардум… Чунон ҷазое, ки ҷои
сад ҷазои сахти шуморо бигирад». Албатта, хоҳиши Комилбой иҷро мешуд.
Ӯ Гадоро низ пас аз расвоиву бадномии охиронаш, ки ба
хонадони Гули Хол овард, бо ҳамин дастур зери «болу пар»
гирифт. Ҳамдиёрон, аз ин рафтору ғамхории пири худ
ҳайрону нохуш ба ӯ пичингомез гуфтанд:
– Бобо, ин фосиқ кирои ин қадар меҳрубонӣ надошт.
– Дилтангӣ накунед, – андешаманд посух дод Комилбой
ва афзуд. – Саг ҳам бошад, азони худамон аст. Гумроҳ
шудааст… Шояд ақлаш ба сар занад.
– Шумо аз ҳама зиёд ба ин бемағзи кӯрнамак панду
насиҳат додеду гузашт ҳам кардед…
– Ба хотири он ки одам шавад.
– Одамияшро нишон дод: нони Гули Хола хӯрду хонаша
ҳаром кард…
– Ҳазор навозиш кунед ҳам, саги ганда аз феъли бадаш
намемонад. Ҳо, дар ҷои тангу нобоб початона чунон газад,
ки… – бо алам гуфта буд Некном. – Охир Шумо доим
таъкид мекунед, ки ба ноасл некӣ кардану ба пои худ теша
задан як аст.
– Дуруст… Медонам, ки мурдаи ганда хока ҳаром мекунад. Хотири ҳамдиёрӣ, биёед ба ӯ як имконияти дигар
диҳем, – бо ришханд ба сӯҳбат нуқта гузошт Комилбой.
– Хотири Гули Холу фарзандонаш чӣ? Магар вай дилшикаставу озурда намешавад?
Мардум аз таҳи дил аз нармиву муросокории ғайричашмдошту аз ҳад зиёди пири якрӯву сахтгири хеш шигифтзада,
шаби дароз андешиданд, ки Комилбой ба ин махлуқи зишту
бадаъмол боз чи имконияте медода бошад. Ва рӯзи дигар
вақти чошт лаҳзаи ба Гадо ҳукм баровардани Комилбой бо
ҳангома оғоз ёфт. Аз пеши масҷид садои силсиладори ба
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даф не, ба ягон тағораи эҳтимол сӯроҳу шикаста бархӯрдани
калтак ҳамаро ба он ҷо хонд. Тап-тапу тап! Данг-данги
данг! Хурду калон «боз чӣ ҳодисае рӯй дод»-гӯён ба сӯи
масҷид шитофтанд. Ва диданд, ки Мирак аз хари пиру
лоғари гӯшовезонаш дуртар истода, бо дасти чап тағораи
каҷу чиркинеро болои сар бардоштаву поин фуроварда, бо
халачӯб ба он нағора мезанад. Тап-тапи тап! Данг-данги
данг! Чеҳраи Мирак басо ҷиддӣ, чашми пӯчаш чун ҳамеша
ноҷунбону бепарво, чашми бинояш беқарору нигоҳаш пуризтироб, сахту босуръат халачӯб ба тағора мекӯфт.
– Боз чӣ гап шуд? Ё хари Даҷҷол омад? – аз дуру наздик
мепурсиданд одамон. – Сиҳатӣ? Ё ягон хоби бад дидӣ?
Мирак бо кунҷи лабу як боли бурут сӯи масҷид ишоракунон бештар бо шасту мутантан халачӯб ба тағора мезад ва
гардани дарозу борикаки ӯ дар ин маврид гӯё бори каллаву
салла намебардошт, ки ба пешу қафо, чапу рост хаму рост
мешуд ва гоҳе сараш тоб мехӯрд. Аммо дарозгӯш аз ин
дағдағаву ҳангомаи соҳиби худ ва лаҳза ба лаҳза атрофаш
гирд омадани одамон ҳайрону бепарво бо сари хамидаву
гӯшҳои овезон оқибати корро меандешид ва магар пати биниаш мехорид, ки гоҳ-гоҳе фих-фих садо мебаровард.
– Эй Мирак, қиёмата қоим, ҳамаро безобита кардӣ? Боз
чӣ гапу ҳодиса шуд? Бигӯ, ки чӣ кор кунем? – аз дур бо овози марғуладораш пурсид Некном.
Ба посух ва имои бурути Мирак дигар эҳтиёҷ намонд, зеро аз дари нимкушодаи масҷид бо андоме булаҷаб – бо
сиёҳии пушти дегу лахча хатҳои каҷу килеб кашида, Гадо
берун баромад.
– Воҳ! Даҷҷол ҳамин будаст? – нидоҳое ба гӯш расид.
Сипас ҳама гунгу хомӯш ва ноҷунбону бо нафрат ба Гадо
чашм дӯхт. Вай хурҷини алои пурбор сари кифт ҳамоил,
пешонӣ ва таги чашмонаш вараму пурдоғ ва сиёҳу кабуд,
шабеҳи гурбаи гаргини ба об афтода ҳолаш таббоҳ, нигоҳи
ҳаросон аз пеши по наканда, – мабодо сангсораш бикунанд!
– дар ҳавои савти нағораи Мирак «Тап-тапи тап! Данг-данги
данг!» қадам ниҳод. Аз паси ӯ Комилбой, сару либоси озода
ба тан, дар дасти рост асои бодомии арғувонии ба қадаш
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баробар, риши сафеду абруҳои мошубиринҷи ғулияш шоназадаи батартиб бо шукӯҳу салобат дар ҳалқаи муридони
чусту чолок ва остинбарзадаву ҳамеша фармонбардор пайдо
шуд. Ҳалқаи мардум аз атрофи Мираку хараш барканд.
Хурду бузург ба ду бари роҳрав саф ороста, ба Гадову Комилбой роҳ кушоданд. Гадо ҳамчунон сархаму зору низор
омада қадаме дуртар аз хар бозистод Комилбой ба саломи
деҳотиён алек гуфтаву ба онҳо салом дода, дар қафои Гадо
истод ва даст бардошт. Мираки рамузфаҳм имои ӯро дарк
кард ва дигар халачӯб ба тағора накӯфт, дар як даст тағора,
дар дасти дигар халачӯб ҳамоил, хастаҳол нафаси тӯлонӣ
кашид, сипас бо остини дасти халачӯбдораш арақҳои пешониашро пок кард. Акнун ба ҷуз ҳаш-ҳаш нафаскашии Мирак садое ба гӯш намерасид.
– Мардум, дина ман ба шумо ваъда додам, ки ба Гадои
ҳамдеҳаамон як бори дигар имконият медиҳем, – гуфт Комилбой.
– Кошки ин разил ҳамдеҳаамон намебуд! – хитоб кард
касе.
– Садқаи имконият шавад!
– Ин хел нагӯед. Ҷангал шер ҳам дораду рӯбоҳ ҳам.
Зиндагӣ ҷангал ҳисоб аст, – овоз баланд кард Комилбой ва
даме ба андеша рафта афзуд. – Гадо гапу фикри моро
фаҳмид. Барои хотира, барои ибрати дигарон ҳамин хел мегуселонемаш… Дунёи кушод… Чор тарафаш қибла… Худо
ақлу имона аз ӯ дареғ надорад…
– Худо бизанадаш! Наход ба як зане, ки модарат ҳисоб
мешавад, дастдарозӣ бикунӣ, – ғуррид касе.
– Хуб! – овози базӯр шунавои Комилбой ба гӯш ва имои
бардоредаш ба чашм расид.
Муридҳои ҳозиру нозир Гадоро озод бардошта, болои
хар чаппа шинонданд. Мирак аз нав тағора ба ҳаво бардошт
ва бо ҷӯшу хурӯш халачӯб ба он кӯфт. Тап-тапи тап! Дангданги данг! Ва худ пеш-пеш роҳ гирифту хар аз пасаш.
– Эҳе, аз ин хел ҷазо дида ба дор мекашиданаш беҳтар
буд.
–Ҳо, бе корд куштан ана ҳамин хел мешавад.
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– Паҳ, сазои одами ифлосу сагфеъл ҳамин.
– Бадарға кардаш, бадарғаи рӯйрост.
– Сазои сараш! Деҳа аз як беҷогарди чиркин, аз гӯсолаи
рихин тоза мешавад…
Зану мард бо ҳаёҳу ва чапакзанӣ, муколамаву муҳокима
Гадоро харсавор то баромадгоҳи деҳа бурданд. Сипас бо
имои Комилбой муридонаш боз озод ӯро аз хар фуроварда,
рӯ ба офтоббаро гузоштанд. Ва ӯ ҳамчунон хомӯшу сархам
ба пеш қадам ниҳод.
– Хар монду Даҷҷол рафт, – бо ришханд гуфт Мирак.
– Лекин ҷули хар фосид шуд, – пичинг зад касе.
– Аз баҳраш мегузарам.
– Аз баҳри хар?!
– Не, ҷулаш… Хар бошад, ҷул ёфт мешавад, – бо қоҳ-қоҳ
посух дод Мирак.
– Э Мирак, сад офаринат! Тағораро аз нағора беҳтар
задӣ.
– Ин табли аз деҳа рондани иблис буд. Барои иблис даф ё
тағораи нав задан ҳайф аст. Аз дилу ҷигар баромад ё не?
Тап-тапи тап! Данг-данги данг!
Омад-омад ё бозгашти Гадо ҳангомаву дабдабае дошт
беҳисоб. Пирон аз рӯи супориш ночор, кунҷковону
рӯбоҳмиҷозоне, ки зери пӯст хислати дасисаву хушомадгӯӣ
доштанд, бо иштиёқ то саргаҳи деҳ – то он ҷое, ки чанд сол
пеш Гадоро гуселонида буданд, ба пешвоз шитофтанд. Ва
ҳангоме дастаи саворон хоку чанги роҳро ба ҳаво бардошта,
аз хамгашти кӯҳтали Дамгирак падидор шуд, баъзеҳо барои
дарҳол шинохтани Гадо-болшавой каф болои чашм соябон
карда, бодиққат ҷониби даста нигаристанд. Дар хаёлашон
Гадо ҳанӯз ҳам дар тан либосҳои урфии даридаву ҷанда, дар
по мӯкиҳои дарзкандаву пур аз поргӣ дошт. Вале чун саворон ба андозаи чашмрас наздик омаданд, истиқболгирандагон ба пешсаф – марде чорпаҳлӯ, чорафзор, дар сар кӯлоҳи
нӯгтези ситорадор, дар тан пӯшоки сабзтоби сарбозӣ, тугмаҳои пероҳанаш шавбеҳи гули қоқу заб-зарди ҷилодор, дар
по мӯзаҳои пошнаву соқбаланди сип-сиёҳи ҷилодор, савори
аспи масту бодпо чашм дӯхтанд.
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– Паҳ, ҳамон бошад? Исқотира шинохта намешавад-ку, –
ғуррид Мирак. – Кори дунёра бинен: харсавор гуселондемаш, аспсавор омад-ку…
Савораи пешсаф босалобат дар хонаи зин нишаста, заруру нозарур нӯги тозиёна ба гардан ва сағри асп мезад.Ҷонвари саркаш шояд умре парвардаи хору мол ва навозишу меҳрубонӣ акнун аз дуруштӣ, балки маҳмезу зарби
тозиёнаи ноҳақ ва лигомро дам ба дам бо шасту дардовар
кашиданҳои савора хашмгину бесаранҷом, баданаш аз обу
арақ тари сиёҳтоб, чашмонаш хунгирифта ва алопесаи
даҳшатбор, даҳана хоидаву гоҳ-гоҳ чароғпоя хеста, сар, ёлу
дум афшонда, гоҳ-гоҳ бо нафрат ҷуфтак низ мепартофт, то
ки аз зери рони ноошнои золим бираҳад.
– Э ин Гадо нест. Гадо дар бинои умраш ба хар соз савор
шуда наметавонист…
Савораи бовиқор аслан аз ҷастухези девонавори асп
хушҳолу мамнун, – албатта ин тапидану ҷаҳидану ҷонкоҳонии ҷонвар ба муроди дили ӯ буд, зеро дар ин ҳолати
пурҳангома ба чашми мардум бештар боҳашамату пурҳайбат мерасид, – пойҳояш дар рикоб тиргак, бо як даст лигомро ончунон мекашид, ки чашмони ҷонвар ба осмон, пеши
роҳро дуруст надида по монда, гоҳ-гоҳ кул хурда ё лағжида
каладав мерафт. Савора дар ин маврид бо ангушти дасти
тозиёнадораш нӯги мӯйлабҳои мисли думи муш борик ва
дарози тобдору каҷакашро бар зада, барои саркашиву нописандӣ бо маҳмезу зарбаҳои ҷонкоҳ аспро танбеҳ медод.
Ҷонвар аз ин ҷабру ситами ноҷо бо шиҳаҳое шабеҳи наъра,
нафрину таҳдид ба чапу рост мепарид ва аз кунҷи лабону
бинӣ ва байни пойҳои ақибаш тика-тика кафк мешорид.
– Аспа бинен, аспа! Ҳай моли нозанину зебо…
– Лекин берӯзӣ… Сад дареғ…
– Моли каси дигар аст.
– Рост. Дили бегона кушод, парво дорад, ки… Аз худаш
мебуд, ин хел азобаш намедод…
– Ҳм, капаи марди аспдор сӯхт!
– Э вой, дар ин хел азобу шиканҷа, зери рони ин бераҳм
молаша бубинад, девона мешавад.
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– О ҷоҳил, моли мӯъмин хуни мӯъмин гуфтаанд!. Асп-ку,
пеш-пеши ҳама мисли бод ҳамвор меояд, боз чаро озораш
медиҳӣ?
– Боди бурути ноҷавонмарда бинед… Аз ин хел савораи
девонаавзоъ ҳайвон вайрон, одамбезор мешавад...
Даста наздиктар, ки расид, одамон мисле ба даҳон об гирифта бошанд, якбора хомӯш монданд. Акнун садои пурдабдаба ва тамасхуромези савораи пешсаф ба гӯш омад.
– Нозу нуза, лаънатӣ, фаромӯш накунӣ, враг народ (душмани халқ) эълонат мекунам! Нозбардорат кӣ буд? Капиталист! Бой, сарватманд… Аблаҳ, аз хасисӣ саворат ҳам
намешудааст. Дидӣ, аъзои колхоз ҳам қабул нашуд! Дидӣ,
пеши чашмат враг народ эълонаш кардам! Ҳм, бо як тир
пеши чашми мардум дасту по зад… Рақсиданаша дидӣ-а?
Ту ҳам қаҳрамро набиёр, ки… Ҳо, зистан бихоҳӣ, ба хубӣ
ром шав. Чунон рому аҳл, ки хар барин сар набардорӣ.
– Ду-се рӯз баъд, аз ин зиёд не, чунон ром шавад, ки, – бо
садои баландтар гуфт саворае.
– Воҳ, Гадо аст! Гадоаки худамон!
– Э не…
– Кӯрӣ? Чашмота соз бикушо…
– Рост, худи худаш, шинохтам…
– Эҳа, аз боди буруту сикаву савлатат гардаме! Қандата
бизан бачадор! Э Санами рундук, зинда шаву аз гӯр баро.
Гадо меояд, Гадо! Мегӯӣ, мири Балҷувон аст…
Ҷунбуҷули пешвозгирандагон. Якбора чанд тан
соҳибақл, балки дар ҳама ҳолат мисли мирзодикдик ҳозиру
нозир дастҳо рӯи сина ба умеди салом-алек ба пеш қадам
ниҳоданд. Гадо зоҳиран ба онҳо аҳамият ҳам надод ва худро
чунон ангошт, ки ин зайл пешвозгирӣ кайҳо ба дилаш задааст. Вай майли аз асп фаромадан куҷо? боздоштани онро
ҳам накарда, нигоҳи пуркибру тамасхуромезаш ошкору
пурдағдаға: «Ана, ман омадам! Акнун ҳамин хел зину лигом
зада саворатон мешавам, ана ин тавр тозиёнакӯбатон мекунам. Ана ҳамин хел ҷуфтак мепартоеду мерақсед пешам…
Зану духтаротона куҷо мегурезонед? Ҳамашон дигар моли
худам ҳисоб... Аз бинӣ боло гап занеду бинам».
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Аспи беқарори Гадо истам-наистам, навкаре чолокона ба
замин ҷаҳид ва давдавон рафта, ҷилави онро дошт. Вай бафурсат, бо ҳаракатҳои калонвор аз асп фуромада, ибтидо
сару либосҳояшро ба низом оварда, сипас чеҳрааш турушу
нигоҳаш дурушти газанда як даст ба қабзаи шамшери дар
камарбанд ҳамоил, бо ангуштони дасти рост мӯйлабҳояшро
бар задаву нӯгашонро тобида, ҷониби пешвозгирон беэътино қадам бардошт. Ва бо ҳар ҳаракати худ: бо нӯги ангуштон базӯр салом кардан, ба пурсупос бо овози нимшунаво ва калимаву забони ноошно беэътино посух додан: «Кулаки, враг-народ… капиталист… вредител…» мехост, ки ба
онҳо сиёсат, ҷазабаву салобаташро дарҳол нишон диҳад. Аз
ин кибру ғурури Гадо дили пирони деҳ таҳ кашид ва чароғи
умедворон, – хешони як каме наздик ва онҳое, ки боз умеди
ҳамдиёрӣ доштанд, ба об афтод: онҳо ба якдигар назар афканда, маънидорона сар ҷунбониданд. Мӯйсафеди Некном
байни пешвозгирон бо қомати як сару гардан балданд, худ
ба худ ғуррид: «Омад аз Маккаву Мадина, Гадо ҳамон гадои
порина».
Рӯзҳои аввал бештар бо забони ғайр ба мардум таҳдиду
хашм кардан ё худ ба худ гап задани Гадо ба дили одамон
ҳар гуна фикру шубҳа ангехт. Гадо бошад ё не?
– Ба сурат Гадо аст, – пичиррос мезад Мирак ва бо ришханд меафзуд – Пӯсташа ман дар гузари Чармгари Кӯлоб
мешиносам…
– Кофире, худаша ба ҳама бегонаи бегона, ношиноси
ношинос во намуд-а?
– Аз ҳамроҳҳояш ибо кард-чӣ?
– Э не… Ноасливу харигариша нишон дод.
– Э тавба, салом, қарзи парвардигора ба мо эб надид. Бегонаҳои заб-зарди чашмкабуд бо имои сар, ба ҳар ҳол
ҷавоби салом гардонданду вай не.
– Забоната мору ғунда бигизаде! Э ҳаромие… Мегӯӣ аз
нутфаи ҷуҳуд бошад.
Гадо, албатта, аз ин талху пичинг бехабар, мисли мурғи
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посӯхта беқарор, дам ба дам ба ҳар сӯ оби даҳон меандохт
ва тозиёна ба соқҳои мӯза мекӯфт: тап-тап! Ва пошнаи
мӯзаҳои сип-сиёҳи хиром ба замин зада, ин тарафу он тараф
қадамзанон меғуррид: «кулаки, враг – народ…капиталист…
виридител… хорош… посмотрим...»
Ва Мирак дилаш аз ҳамдиёриву нону намакхӯрии якумра
пур, поида-поида рӯзаке аз болои девор ба боғи Комилбой –
қароргоҳи Гадо гузашт ва дар як ҷои хилват нишаст. Ва
ҳангоме Гадо ба ҳавлӣ баромаду папарус дар кунҷи лаб, дар
як даст тозиёна дурудароз хамёза кашид, вай ба пасу пеш
нигариста, бо шакарханд ва овози пурҳаяҷон гуфт: «Э Санамуф, рӯта Худо бинаде. Масхарабозира кай бас мекунӣ?
Айб аст, айб! Магар забони худамона гум кардаӣ?
– Чего?! – ба ӯ рӯ овард Гадо.
– Мегӯм, ки кундаи забоната ғунда бигазад!
– Собака! – ғуррид Гадо ва Мирак аз омади кор дигаргун
шудани авзои ӯро пай набурда пиндошт, ки акнун Санамуф
бо меҳр бо вай саломалек мекунад. Ва бо чеҳраи кушоду
даҳони пурханда оғӯш кушода, сӯи Гадо қадам мениҳад.
Вале аз зарбаҳои пай дар пай ва ногаҳониву ҷонкоҳи тозиёна ба тахтапушту банди пойҳояш боло-боло ҷаҳида, сипас
оҳу воҳкунон мегурезад.
– Собакаи паразит! Косалесу думбардори Комилбой… –
аз паси ӯ тохтаву бераҳмона тозиёнакӯбаш карда, меғуррад
Гадо. – Хаёлат, ки фаромӯш кардаам? Шукр бикун, ки ҳоло
зиндаӣ. Давру даврони ту, масхарабоз, гузашт! Навбатат расад, аз пӯстат нағора месозам…
– Э бепир, кай ман давру даврон доштам?! – аз дарди
сӯзони тозиёна ва алам ғиреве аз мағзи ҷон мебарорад Мирак ва бо азобе худро аз сари девор ба кӯча мепартояд.
Оре, Гадо омад. Бо нигоҳи хашмбор, рафтори пурвиқор,
гуфтори бегонавор омад Гадо ва соҳиби ҳукм шуда, парчами сурх болои дарвозаи Комилбой, чи хеле мегӯянд, партавафшон кард. Дигар ӯро шинохтан мушкил буд. Яке Гадоурусаш мегуфту дигаре Гадо-болшавой. Вале ба гуфти пирон, руси болшавой ҳам нисбат ба ӯ инсону худотарс буд.
Дигар вай чун солҳои пеш аз кирдори ношоистааш зоҳиран
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як каме хиҷолатманду шамрсор, мисли саги поишкаста думаш хам, гӯшҳояш овезон, пас-паси деворҳо намегашт. Акнун ӯ савори асп ё пиёда бошад ҳам, мудом дасти росташ
дар қабзаи шамшер ё болои ғилофи таппонча, ба дасти чап
тозиёнаи нӯгаш мисли мори сиёҳи овезони хашмгин дар печутоб, худро як ҳокими мутлақу баҷуръат, одами чарсу
оташмиҷоз намоиш дода, барои алови чашми сағиру кабирро гирифтан ва ба шӯҳратхоҳу иғвогарон ангеза бахшидан
ҳар маврид таъкид мекард: «Замони пушти боя бину рӯи
камбағала не» гузашт! Ҳушёр бошед, алафатона пастакак
чарида гардед, ки ба дастам афтед, хир-хири арраи чӯббурӣ,
хату хабари мурдаву зиндаатон аз Сибир, – медонед чи хел
ҷо аст? Яхистон! Туфат ба замин нарасида дар ҳаво ях мекунад! Зиндаат ҳам аз сармо тахтаи ях мешаваду мурдаат
ҳам, – меояд!.. Дар дашту биёбони қазоқ тӯъмаи каргасу магас мешавед!
Акнун Гадо чун хидматгори содиқи инқилоб ибтидо дари
масҷид ба рӯи мардум баст, балки онро ба қароргоҳи худу
минбари сиёсат, гӯшаи зулму фаҳш, ишрату маишат табдил
дод. Ва кинаву кудурат аз касони дилнохоҳи худ пинҳон
накарда, бо ҳар баҳона, ба сари одамон моҷарову хархашаҳои
гӯшношунид меовард; фисқу фасодаш ҳамчун неъмати озодии
инқилобу замони нав, балки намоиши қудрату тавоноӣ бешармона сурат мегирифт. Аз лаби чашма ё сари роҳ беибо аз
дасти зан ё духтаре дошта ба доду фиғон, рӯву мӯканиаш нигоҳ накарда «базм» меорост. Ва ба ҳай-ҳаю эътирози мардум
як посух медод. «Инқилоб! Враг народ...»
«Замони кинаву қассос расид», – байни худ мегуфтанд
одамон. Аҷиб, ки ҳафтае пеш аз омад-омади Гадо хонадони
Комилбой аз деҳа беному нишон шуд. Гули Хол, ки ҳафтод
пушташ дар ин ҷо зиставу хок шуда буд, ба таҳқиру бераҳмиҳои Гадо тоб наоварда, ниҳоят дар як шаби сарду тира, ки ба қавле хук аз хона намебаромад, бо аҳли аёл
пинҳонӣ тарки деҳа кард.
– Роҳи дигар ҳам надоштанд, – андешаманд мегуфтанд
пирон. – Аз девори каҷ ҳазар. Ин палиди хонасӯхта онҳоро
ором намегузошт…
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– Корд ба мағзи устухонаш расид… Аз бими ҷон хайрухуш ҳам накарданд-е…
– Ҳо, дар чиллаи зимистон кӣ хонахез мекӯчад?
– Ба кору кирдори Парвардигор ҳайрон мемонам. Наход,
ки иблиса болонишину соҳиби мартаба бикунӣ?
– Ин оғози ғамза аст. Кӣ медонад, ки оянда чӣ расвоиҳое
пеш меояд.
Гадо аз гурехтану фирори хонадони Комилбой ва Гули
Хол мисли саги девона хашмгин, ин амали онҳоро чун нишонаи тардоманӣ ва эл набудани чашми «враг-народ»-ҳо ба
инқилоби сурх ва сохти нав мефаҳмонд ва пайваста ҷор мезад:
– Ба осмони ҳафтум бароянд, аз парашон медорам, ба
қаъри замину дарё дароянд, аз дасташон дошта мекашам.
Ҳо, «враг-народ» аз чанги ман намераҳад. Ҷазо мегирад,
ҷазои сахт! Ба душман раҳму шафқат нест!
Бӯи ғализи нотинҷӣ, кашмакашу ҷангу ҷидол, ҳатто сар
задани нифоқу хунрезиро муллову муллобача ва ягон-ягон
бозоргононе, ки се-чор сол пеш дар шаҳрҳои бузург бо
чашми худ гирудор ё ба зиндон партофтан ва ё пеши чашми
мардум дарра задану сангсор кардани ёғиву бадхоҳони
Амирро дида буданд, ё шунида ба ин тарафҳо оварданд. Касоне чун Мирак, ки аз рӯзгори ноорому шӯрангези шаҳр ва
талоши рӯйнатани ҷоҳталабон билкул бехабар буданд, аз
овозаҳои пурҳангома сарашон гиҷу гаранг аз муллову муллобачаҳо мепурсиданд:
– Чӣ мехоҳанд? Дар сарашон хар лагад задааст ё моли
падарашон ноҳис аст?
– Рост. Ҷояшон танг шуда бошад, биоянд ба ин тарафҳо… Ҷангу ҷидол ба саг хос аст… Ин дунё аз сари ҳама
зор мемонад…
– Тахт мехоҳанду тоҷ…
– Эҳа, ин кори осон нест. Касе лаззати тоҷу тахта чашид,
ҷонаша медиҳаду тахта не.
– Ҳо, агар боз мулку тахту тоҷ мероси бобову бобокало35
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наш бошад, – ба сӯҳбат шарик мешуд домулло Латиф, –
Амир дар қаср таваллуд шуда, дар қаср ба воя расида
бошад, тахташро ба осонӣ ба каси дигар медиҳад?
– Лекин пояи давлаташ бақо надорад, бобо, ликонак
шудааст, мегӯянд, – беҷуръатона овоз баланд мекунад муллобачае ва барои исботи фикр меафзояд. – Далел ин аст, ки
худи Амиру атрофиёнаш, ба қавли ҳолдонҳо гирифтори айшу ишрат ва фисқу фасоданд.
– Шикасти давлат аз ин зиёд намешавад.
– Дурусту ҳирси давлат ганда аст. Ҳо, давлатдорҳо ҷона
осон медиҳанду давлата не, мегуфт Сафо, – луқма мепартояд Некном.
– Кадом Сафо?
– Сафои худамон. Аллакай фаромӯшаш карден? Афлотун
лақаб дошт-ку.
– Ҳай таърихдон буд… Китоб мехонду мехонд, нақл мекарду лаззат мебурд…
– Паҳ, бо худаш олам-олам дониши таъриха бурд.
– Ёд доред? – боз ҷилави сухан ба даст гирифт Некном. –
Боре ҳамон Сафои Афлотун китоби қадимаи ғафс дар бағал
омад масҷид.
– Ҳама аз сарват, молу ҳол, коҳу алафу боғу роғ гап мезаду Сафо аз китобу таърихи гузашта. «Ин чизҳо барои
нафси ҳароманд, мегуфт, бақо надоранд».
– Сафои Афлотун китоб кушоду «барои шумо як чизи
аҷиб ёфтам, гуфт. Чизе, ки ҳеҷ вақт аз хотиратон намеравад». Баъд хонд: «Суриюс номи аслии Намруд будааст».
– Ҳамон Намруди бадбахт?
– Бале.
– Ҳамоне, ки пайғамбарии ҳазрати Иброҳима қабул
накард?
– Бале. Ҳатто дар оташ партофташ… Вале бо амри Худованд оташ ба гулистон табдил ёфт…
– Баъд даъвои худоӣ ҳам кард?
– Ҳо, худи худаш… гуфта будам-ку: аз сари кибру ғурур
ба ҷанги Худо баромад, сӯи Худо тир ҳам партофт…
– Лекин як пашша аҷалаш шуд…
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– Дуруст, аз роҳи димоғ ба косахонаи сараш даромаду
мағзаша хӯрд.
– Ин гапа ҳама медонад… Худованд ҷонаша ба воситаи
ҳамон пашша гирифт.
– Боз чӣ?
– Як хабаре, ки шумо ҳеҷ гоҳ нашунидаед, – бо қиёфаи
ҷиддӣ гуфт Сафо ва озмоишкорона ба сомеон чашм дӯхт.
Гӯшу ҳуш ба ӯ дод ҳама.
– Намруд писаре доштааст, – ба саҳифаи китоб нигариста
гуфт Сафо.
– Хайр?
– Ана ҳамон писар рӯзе падарро гирифта бо азобу шиканҷа ахта мекунад.
– Воҳ! Барои чӣ?!
– Барои он ки дигар аз камари Намруд фарзанди меросхӯру даъвогари тоҷу тахт нарӯяд.
– Вой бар ҳолат худошавандае! – бо тамасхур нидо бароварданд ҳозирон. – Офаридгор касонеро, ки ғуломи кибру
ғурур шуданд, шаккокӣ карданд ё дар мурдоби фисқу фуҷур
ғарқ шуданд, чи хел деру дуруст ҷазо медиҳад…
– Хуб, тахту ислоҳотхоҳҳо ягон киш-кишкунанда ё пушту паноҳ доранд. Агане пеш кай беибо овоз баланд мекарданд? – худ ба худ мегӯяд домулло Латиф.
– Баростӣ, – аз сукут сар бардошта бо овози кашишдор ба
сӯҳбат шарик мешавад муллобачае. – Шаҳри Бухоро аз сафиру сайёҳи Урусия пур шудаст… бегонадину бегонамазҳаб бе мақсад ба як мамлакат қадам намемонад.
– Худи Амир ҳам чанд сол боз ба Урусия рафтуомад дорад…
– Рафту омади Амир ба Урусия дигару ба Бухоро сар халондану реша давондани урус дигар аст. – бо оҳанги дигар
меафзояд муллобача. – Эҳа, ба як корҳое мудохилаву норизоӣ мекунад, ки…
– Ҷонибдор ҳам доранд… Ҷонибдорҳои зиёд аз ҳар
тоифа…
– Мардуми гумроҳ дар ҳар давру замон бегонапарвар мешавад, – талх хандида мегӯяд домулло Латиф. – Гумон меку37
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над, ки як бегонаи аҷнабӣ омада ба сараш тангаи тилло мепошад. Бегона бе умеди манфиат ҳаргиз саломат намедиҳад.
Хомӯшӣ ба миён меояд. Хомӯшии роздор.
– Лекин, бобо, бепарвоиву найрангбозиҳои ин танбурнавоз, ҷабру ҷафои ҷаллодҳош ба дили ҳама задааст, –
беҷуръатона мегӯяд муллобача. – Ғайри таги бинӣ, ғайри
айшу ишрат, хешу ҷӯрабозӣ ҳеҷ чиза намебинанд… Норизоӣ, кашмакаш, бухлу кинапарварӣ, ба водӣ, шаҳриву
кӯҳистонӣ ҷудо кардани мардум… Мо бо чи умед, меҳру
ҳавас ба Бухоро рафта будем.
– Ҳамин чизҳо дилхунам кард; ҳатто аз чашми бадашон
тарсидам. Баъди фикру таҳлили зиёд худ ба худ гуфтам:
кӯрӣ, ки дар пешат гӯр аст, – бо писханд гуфт домулло Латиф. – Аз ин қавм чашмдори некӣ нашаву асоятро ба
рӯшанӣ бизан. Ҳо, зӯрат наояд дар дами пирӣ хонаву дарро
партофта бо аҳли аёл мекӯчӣ? Гӯё мурдаамро кашон-кашон
овардам…
– Бобо, омадани Шумо бахти мо, атои Худованд аст, – ба
сӯҳбат шарик мешавад Некном. – Баъди Комилбой деҳа бе
чароғи раҳнамо, бе маслиҳатгар монда буд… Иншооллоҳ бо
мадади бачаҳо дар боғи бобоӣ ба тарзи дилхоҳатон хона месозем…
– Кошкӣ… – аз ин суханҳо рӯҳ гирифт домулло Латиф ва
афзуд. – Ғайри китоб чизе оварда натавонистам…
– Китоб намерасиду китобхон!
– Як пиёла обу як пора нони хушки диёр, – домулло Латиф бурдаи нонеро бардошта ба дида мемолад ва меафзояд.
– Худо тинҷиву осудагиро диҳад, аз баррабирёни ғарибӣ
беҳтар аст…
– Лекин аз рӯи овозаҳо Амир тӯпхона, аскару лашкари
беҳисоб, ҳатто филҳои ҷангии мирӣ дорад, – мавзӯи сӯҳбат
ҷониби дигар мекашад муллобача.
– Э азиз, овоза бисёр асту кору кирдор кироӣ не, –
хастаҳол посух дод домулло Латиф ва бедимоғ афзуд. –
Пӯсткандаи гап ҳамин, ки таги курта ободӣ надорад; пури
захму чирку фасод аст… Хуб, ана гуфтем, ки бало ба сари
Амиру вазир, қозиву сафир… Аммо метарсам, ки дуди тал38
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хи оташи низову хархашаи он ҷо ба ин тарафҳо меояд. Ба
қавле, касофати як ба сад, аз сад ба ҳазор мерасад…
Аҷиб, ки пас аз ду-се сол пешбиниву тахминҳои домулло
Латиф рост баромад: аз фирору гурезогурези оила-оила, даста-даста одамони доро аз шаҳрҳои бузурги қадима боз дар
рӯи замин ҳангомаву воҳимаи тоза барпо шуд. Бисёриҳо бо
дили шикаста ва яъсу ноумедӣ менолиданд:
– Ҳайфи Бухоро, сад дареғи шаҳри нозанин… дар оташи
кинаву адоват, дар оташи аблаҳӣ ва хашми инқилоб сӯхт!
– Амир сарнагун шуд! Давлата аз даст дод!
– Муфт, ба осонӣ? Аскару тӯпхона, филҳои ҷангӣ
муқобилият нишон надоданд?
– Урус айроплан доштасту туфангҳои нави зӯр. Ҳо, айропланҳояш аз ҳаво арку тахта валангор карданд. Масҷиду
мадрасаи обод намонд… Шаҳрро шинохта намешавад: ҷое
валангор, ҷое оташзада… Дар шаҳр саг соҳибаша намешиносад. Дар кӯчаву растаҳо паррон-паррон, дар гузару
маҳалҳо таркишу доду фиғон, – нолишомез мегуфт дигаре.
– Ба рӯзи сиёҳи Бухоро мурғони ҳаво мегирянд. Нисфи
шаҳр мотамдору нисфаш пур аз нишоту ҳангома. Ба ҷавонбухориён худо дод; фақат шиор мепартоянд: зинда бод
Инқилоб, поянда бод ҳурият! Манзара чунин аст: ғолибон
болои манораву пештоқи биноҳо парчами сурх зада, суруди
шодиву нусрат мехонанд, аламзадаҳо сархаму мусибатманд,
хуни дил мехӯранду роҳи гурез меҷӯянд…
– Сад дареғ! – бо овози гирифтаи гиряолуд нолида сар
байни панҷаҳояш мефишорад домулло Латиф. – Гардиши
девбоду заволи давлат пеш омад.
– Давлат ҳам намонд! Ҷумҳурӣ эълон шуд, бобо,
Ҷумҳурии Бухорои шӯравӣ, – сари зону нишаста мегӯяд
ноқил. – Ин амири буздил аз тарсу ларз бо ду дасти адаб
давлата ба як тӯда худсару аҷнабӣ супорид.
– Вой-войе… Дил гувоҳӣ медод, дили ҳама… Бухоро аз
даст рафт… Сад дареғи маркази ислому дин…
– Номаш монда буд,… дигар маркази фисқу фуҷур шуда
буд. – рӯ тофта бо нафрат иброз дошт муллобача.
– Хуб, Амир дар куҷост?
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– Саркану покан ба ҳамин тарафҳо дума хода кардааст,
мегӯянд. Бо аҳли ҳараму ҳамкосаҳо…
– Шармандагӣ!.. Пойтахта монда?
– Бале, аз бими ҷон… Дигар умедаш ба Афғонистон будааст. Агар он ҷо паноҳаш диҳанд…
Домулло Латиф чашмонашро пӯшида чеҳрааш тира сар
ба сукут меафканад. Вале дарду алам боз қалби ӯро мехарошад, ки худ ба худ наҷво мекунад:
– Аз ин бенангӣ, аз ин шармандагӣ риши бобову бобокалони Амир дар зери ҳафт ман хок мерезад. – ӯ сар меҷунбонаду лаб газида меафзояд. – Билфарзе Амир сиҳат-саломат
аз Ому гузашту дар хоки афғон макони амнияту осоиш ёфт.
Лекин, фардо, рӯзи қиёмат, ҷавоби ин қадар раияти бехонумоншуда, бесоҳибмондаву гирифтори таҳқиру шиканҷаро
кӣ медиҳад?
– Бобо, вай бегурдаи танпарвар дигар ба ғами ҷони худ
мубталост. Ҳа, замони тинҷиву оромӣ парвои раият
надошту, – бо писханд мегӯяд муллобачае.
– Хайр баъде, ки об аз сар гузашт, пирони Бухоро чи роҳе
нишон доданд?
– Сарҳисоби ҳама аз ин бесарусомонӣ, куштору хунрезӣ
гум, навдавлатон дар талоши ишғоли курсиҳои мансабанду
тақсими шаҳру вилоят; боз ба ҳазор роҳу восита ба дили
урус роҳ ёфтан, буздилҳо дар мушхонаҳо пинҳон, иғвоангезон аз барори кор дар дил табли шодӣ зада, лаби
сарҳавзҳо шикам мечаронанд, – хабар медоданд гурезаҳо ва
меафзуданд. – Бобо, хуб кардӣ, ки ҳангоми оромӣ аз Бухоро
баромадӣ… Вагарна як расвоиву бетамизиҳоеро медидӣ, ки
тамоми умр месӯхтӣ…
– Бухоро, кундаи давлат, пойтахт буд. Акнун як умр барои муфт аз даст рафтани Бухоро месӯзем, – оҳкашон гуфт
домулло Латиф ва риши ба зардӣ моилашро ҳилолкашон
афзуд. – Охир, баъди ин нақлҳои мудҳиши шумо шаҳри
оташгирифта, майдону хиёбонҳои зери суми аҷнабӣ мондаи
Бухоро, шаҳри валангори айёми ҷавониву хубии умрам аз
пеши назар дур намеравад. Дилат аз санг ҳам бошад, месӯзӣ
барои Бухоро…
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– Э бобо, Бухоро шаҳри ҷавониву макони таҳсили Шумо
бошад, зодгоҳи мову гузаштагони мост…
– Хуб, умеди дубора бозгаштан ҳаст ба Бухоро? – баногоҳ пурсид домулло Латиф.
– Не… Аламамро тоза накун, бобо. Талху ҷонкоҳ аст аз
зодгоҳ, аз макони аҷдодӣ баркандан, – пас аз андаке хомӯшӣ посух дод меҳмони фирорӣ ва садояш ларзонаки гиряолуд афзуд. – Чӣ чора, ки обу ҳавои Бухоро барои мо
ҳаром шуд… Дӯстону ҳамсабақони саладор якбора шапкапӯшу таппончадор шуданд. Тохтутозу боди буруташонро
медидед… Аламҳое кашидам аз онҳо, аламҳое дидам, ки ба
ҳафт пуштам мерасад…
Домулло Латиф пиёла ба даст аз гӯшаи дастархон чашм
намеканд. Вай баҳсу ихтилофи назари толибилмон ва
баъзан ҳамдигарро таҳдид кардани онҳоро пеши назар
меовард.
– Мову шуморо, – овози меҳмон ӯро ба худ овард, – агар
онҳо ҳамин зайл пешрав, гапрасу ҳокими ҷумҳурии навбунёд бошанд, ҳаргиз ором намегузоранд… Тамоми сарвату
бойгарӣ аз даст рафт, ба ҷуз тану ҷони сиҳати фарзандон.
Сад бор шукр… Лекин аз як дард раҳо намеёбам: Ин бадномӣ – шикасту аз байн рафтани далват доғи сиёҳе аст, ки
танҳо бо номи Амиру косалесҳояш не, ба унвони мардум
дар таърих сабт мешавад…
– Ин ҳам тақдир аст, – пичиррос мезанад домулло Латиф.
– Шабеҳи аз борон гурехтану зери жола мондан.
– Умеди беҳӣ намонд. Рӯшноӣ нопайдост. Раҳму шафқатро Худо аз онҳо гирифтааст. Мулки Худо кушод, гуфтаму кӯч бардоштам. Меоянд аз пас… Солҳои толибилмӣ
ҳамроҳӣ Шумо як маротиба ба ин тараф омаданам мушкили
роҳро хеле осон кард… Дигар бояд аз ин варта ҷонро берун
кашем…
– Аз мо чӣ хидмат лозим?
– Сари субҳ дуо диҳед, бас, – андешаманд гуфт меҳмони
фирорӣ ва сар бардошта ба чашмони сабзтобу меҳрбори
домулло Латиф дида дӯхта, бо шакарханд афзуд. – Аз бало
ҳазар, гуфтаанд. Аз вазъият бехабар намонед… Ҳеҷ гоҳ ху41
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датонро бо аҳли оила пеши нокасон хору зор накунед. Кошки омада сутуни дилу чароғи маҳфили мо мешудед.
– Дар пешонӣ чизе бошад, ҳамонро мебинем, – гуфт домулло Латиф. – Худо аз меҳраш бенасиб накунад… ба савориҳо бештар коҳу ҷав диҳед. Шаби хуш…
Ҳанӯз субҳ надамида меҳмонон ба аспҳо зин заданд ва
баъди тановули ширчой ҷиҳози сафар ба аспҳо бор карданд.
Ҳамсари домулло Латиф бо дидаи ашкбор дастархони пур
аз нону фатир ба чашми хурҷин андохта нолишомез мегуфт:
– Тӯшаи роҳ… лозим мешавад… Э худо, ба чӣ ҳол расидем?
Некном ҳам либосҳои сафарӣ ба тан дошт: аз болои куртаи гиребонаш шерозадор ҷелаки сабуки карбосӣ пӯшида
миёнашро бо камарбанди дастбоф мустаҳкам баста буд; дар
пой мукиҳои баландсоқ, дар даст калтаки дастхӯрдаи бақувват дошт. Шаб домулло Латиф ба ӯ гуфт:
– Некном, замона нотинҷ асту роҳ пурхатар… Раҳзану
дузду беимон ҳам кам нест.
– Чӣ кор кунам, бобо?
– То Саройкамар, то аз лаби дарё гузаштанашон қуввати
дилу раҳнамои ин фирориҳои нагунбахт шав… барои таскини дили ман… савоб мегирӣ…
То саргаҳи боғ онҳо хомӯшу хаёлӣ, дар назари Некном,
ки қадамшумор рафтанд. Сипас домулло Латиф рӯ ба қибла
оварда ба онҳо фотиҳа дода, ҳар якеро ба оғӯш кашид ва бо
тану овози ларзон пичиррос зад:
– Ин биродари мо то Саройкамар, то аз об гузаштан шуморо ҳамроҳӣ мекунад.
– Заҳмат мекашад…
– Ин хоҳиши дили ман аст. Некном аст номаш. Дар роҳ
шинос мешавед…
Фирориҳо аз он, ки бачамарди тануманд, чусту чолок аз
рӯи хоҳиши домулло Латиф бе чини пешонӣ ёри роҳи дуру
дарози пурхавфу хатари онҳо шуд, дар ин субҳи пурсафо бо
рӯҳи болида чашм аз ситораи рӯз наканда савориҳоро
маҳмез заданд.
Вале чархи ҳодиса ва гирудори рӯзгор аз гардиш намонд,
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баръакс суръату печиши бештар ёфт; дасисаву ҳангомаҳои
нав ба нав барпо кард. Аскарҳои силашӯри сурх бо дастаҳои
навбаромади босмачиён сахту беамон меҷангиданд.
– Бобо, маънии калимаи босмачиро намефаҳмам, –
мегуфт Мирак. – Аз кадом забон бошад?
– Аз забони ӯзбекӣ, – посух медод домулло Латиф ва
шарҳашро гӯшрас мекард. – Босма, яъне тоза кардан… шояд тозакунанда бошад.
– Чиро тоза карданианд босмачиҳо, – боз гулпурсӣ мекард Мирак. – Аз рӯи овозаҳо бештар аз қавмҳои турканду
корашон роҳзанӣ, ҷангу хархаша…
– Мамлакат, сарзаминро… аз бегонагон… Ин Амири бегурда гурехта бошад, мулк бесоҳиб мондааст… Лашкари
рус ҳамаро зерузабар кард. Акнун Ботурбек, Иброҳимбеку
кӯри Ортиқ, Туғайсариву Фузайлу Давлатмандбӣ сар бардоштанд.
– Бобо, кори Худоро худаш медонаду – баъди шунидани
ин муколамаҳо боре гуфта буд Некном, – лекин бо калтаку
пилтакамон бо уруси айропландор сарпанҷа задан хандаовар аст…
– Ба ҷо гуфтӣ гапа, биродар, – посух дода буд домулло
Латиф. – Об аз сарпанҷа рехтааст… Эҳе, ҳазор хуни дил
хӯрӣ ҳам, онро ҷамъ оварда наметавонӣ…
– Роҳи наҷотро дар чӣ мебинед? – кунҷковӣ мекунад Мирак.
– Муросо… Аз мо мепурсиданд, ҳаминро пешниҳод мекардем. Лекин дигар аз мову мисли мо гап намепурсанд, –
андешаманд посух дод домулло Латиф ва барои тақвияти
суханаш афзуд. – Халқ ҳикмате дорад: санги бузурга бардошта, ки натавонистӣ, гирдаш бичарху таъзимаш бикун…
– Бобо, баъди фикри зиёд ба ин хулоса омадам, – боз ба
сӯҳбат шарик мешавад Мирак. – Мушта ба дурафш ҷанг андохтан камоли беақлист…
Шиддати овозаҳо рафта-рафта аз гирудорҳо бештар гардид. Фирориҳое, ки дар роҳи сафар гоҳу ногоҳ ба даргоҳи
домулло Латиф сар мезаданд, зимни сӯҳбат аз тақдири шӯру
талхи шиносу ҳамкурсиҳои ӯ ва ё мударрисони намоёни Бу43
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хорову Самарқанд ҳикоят мекарданд. Домулло аз он ки
пайваста хабарҳои нохушу мудҳиш мешунид, бештар ғамгину парешонҳол мегашт.
– Фалониро ба маҳкама кашиданд.
– Домулло Сиддиқ дар маҳбас ҷон дод…
– Китобхонаи эшони Сарварро бе пурсиш мусодира карданд.
– Наход? Ба хироҷи дунё меарзад китобхонаи ӯ. Нодиртарин китобҳоро ҷамъ оварда буд Эшон.
– Аз ҳама даҳшаташ ин, ки ҷилд-ҷилд китобҳоро пеши
чашми ҳазрати Эшон ба алави бухорӣ партофта, даст гарм
кардаанд.
– Ё тавба! Э разилҳое! Кӯр шавед бадбахтҳои худозадае!
– даҳшатзада менолид домулло Латиф. – Бегона буданд?
Эшони Сарварро намешинохтанд?
– Ҳама аз як шаҳр, аз як гузар, – мегӯяд мусофири фирорӣ ва ба чашмонаш ашк давида меафзояд. – Гӯлахии ҳамгузарашон ҷилди зебои дастнависи Қуръонро пеши чашми ӯ
пора карда ба бухорӣ партофта бо ришханд мегӯяд: «Эшон,
то кай мардума аз оташи дӯзах метарсонед. Сӯхтани Қуръонатонро тамошо бикунед…»
– Э рӯзи сиёҳ! Э нутфаи роҳгуми шайтон. Э дастнигари
иблис, – бо ранги парида пичиррос мезад домулло Латиф. –
Худо ҷазоят медиҳад. Қуръон кӯр, песу расвоят мекунад.
Сипас овоза шуд, ки лаб-лаби дарёи Панҷ сарҳад
мешудаасту сарҳадбонони урус онро посбонӣ мекунанд.
– Мамлакат ба кушторхона табдил меёбад, – мегуфтанд
фирориён. – Ба кушторхонаи уламои дину толибилм, пайвандону пайравони онҳо.
Авзои домулло Латиф вайрон, дасту дилаш аз зиндагӣ
сард, дигар дар кунҷи узлат нишаста китоб мутолиа мекард.
Вай рӯзе Некном пеши худ хонд ва дар лаб мавҷи табассум,
бо дили садпора гуфт:
– Биродар, соати фироқи мо расид.
– Ин хел нагӯед, домулло.
– Аз ин зиёд тоб надорам…
–…
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– Лаззату хушии зиндагиро, ба ҳар сурат, дар ин ду-се
сол дар зодгоҳ бо шумо хубтар эҳсос кардам…
– Мо намегузорем, ки ба мӯи шумову пайвандон хор расад, – гуфт Некном.
– Не, дигар замони мо гузашт... Аслан, ман дар умрам
ғайри таҳсилу тадрис коре накардаам, – бо садои гирифта
гуфт домулло Латиф ва ба боғи сарсабз чашм давонд. – Дарахтони ин боғ дастниҳолу парвардаи бобову падарам
ҳастанд… Роҳи зиндагии ман дигар шуд… Ду-се гелосу тут,
зардолуву себ шинонда будам, ки навниҳоланд. Нишонаи
дасти ман дар зодгоҳ, боғи бобо. Тавонӣ, то қувват гирифтани решаву тан навниҳолҳоро обу ғизо бидеҳ…
– Бобо, – Некном хост чизе бигӯяд. Вале домулло Латиф
имконаш надод.
– Акнун биродар, насиби нону намак, обу ҳавои диёр барои ман ҳам то ин рӯз будааст… Фироқ аз заҳр ҳам талх аст,
лекин чорае надорам. Зери пои нокасон хору зор шудан аз
марг бадтар аст, биродар. Аз ин ҷиҳат тарки Бухоро кардам.
Вагарна дар ин синну сол кӣ аҳли аёл аз хонаи худ маҳрум
мекунад. Ин гап ба куртаи баданат нагӯву субҳ маро бигуселон…
– Бобо…
– Забони хома надорад сари баёни фироқ,
Вагарна шарҳ диҳам ба ту достони фироқ.
Дареғи муддати умрам, ки бар умеди висол
Ба сар расиду наёмад ба сар замони фироқ, – бо хондани ин мисраъҳо аз «Девони Ҳофиз» ба сӯҳбат нуқта гузошт
домулло Латиф ва афзуд. – Ҳамин китобҳоро бе ягон газанду офат ба он тараф расонам, бас…
Ва ин раҳнамоии охирону пурдардтарини Некном ба Саройкамар буд. Вай анбони сабуки раҳ-раҳ сари кифт ҳамоил, асои бақуввати арғувонӣ дар даст бо додараш Қувват
пеш-пеш зери бори андеша аз роҳу пайроҳаҳои байни
найистону бешазорҳои Вахш қадам мезаду домулло Латиф
бо хондани ғазалу шоҳбайт ва хушгӯӣ таноби роҳ кӯтоҳ мекард.
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Дар ин водӣ чӣ сон ором бошад корвонҳоро,
Ки ҳамдушист бо реги равон санги нишонҳоро.
***
Ба сина доғу ба дил нолаву ба дида сиришкам,
Чу шамъ сӯхтам дар интизори сӯхтагиҳо.
***
Доғем чун сипанд, мапурс аз баёни мо,
Дар сурма бол мезанад имшаб фиғони мо.
***
Каҷсириштонро кашокаш дастгоҳи обрӯст,
Мавҷ дар баҳри гумон мехезад аз қуллобҳо.
Ва Некном гоҳ-гоҳ бо сулфаи сохта роҳи гулӯ аз фишори
буғз тоза ва нами чашм бо нӯги аммома пок мекарду
меандешид, ки аз касофати ҷангу кашокашҳо чӣ қадар мардони хирад сарзамини аҷдодӣ, шаҳру деҳотро ночор тарк
мекунанд. Онҳо хазинаи маърифат бо худ мебаранд ва ҷояшонро хори ҷаҳолату нодонӣ пур месозад. Ҳангоми хайру
хуш ӯ ибтидо домулло Латиф, сипас додари ҷигарбандаш
Қувватро, ки мисли худаш чорпаҳлу буду пушти лабаш хати сабзи балоғат ҳусннамоӣ мекард, ба оғӯш кашид.
– Дар паноҳи Худо… Қувват қатори фарзандҳотон дар
хидмати Шумо бошад…
– Ба умеди дидор…
Ҷудоӣ аз домулло Латиф ҳам осон набуду аз додари нозанинаш Қувват низ.
Гоҳе рӯи Гадо сурхи ба кабудӣ моил, чашмонаш хумории
нимкоф, кулоҳаш якшоха болои абрӯ хамида, дар кунҷи лаб
папирос, аз даҳон капа-капа, аз шикофҳои бинӣ пилта-пилта
дуд сар дода, аз асп, ки акнун хаставу саркашол ва бадбахту
мутеъ қадам мениҳод, нафаромада, балки дар хонаи зин
якҷониба нишаста, аз роғи шим нӯги олоташро беибо баро46
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

варда, – аз ин кирдори бешармонаи ӯ ҳуш аз сари шоҳидон
парида, занҳо «худо бизанадат, беимоне!» гӯён рӯ гардонда,
ё дар ҷояшон нишаста, бо рӯймолу остин чашм пӯшонанд,
мардон аз ин беҳаёӣ ба даҳшат афтода, бо кароҳату нафрат
ӯро мепесонданд, – лек Гадо аз ин азобу изтироби онҳо
кайфияту ҳаловат бурда, раҳ ба раҳ каҷу килеб шошида қоҳқоҳзанон ҷор мезад:
– Вақт ғанимат! Мо бо роҳи Ленин меравем!
– Мансаб девонааш кардааст! – меғуррид Мирак. – Э
расвое! Дигар на аз Худо шарм медораду не аз бандаҳош…
– Хартамиз-да… Байни хару каси беимон чи фарқ?
– Худо мезанад ин палида.
– Кай? – бо хашм мепурсад Мирак.
– Деру дуруст мезанад. Чунон мезанад, ки…
– Тавба, замона азони зӯру тамошо азони кӯр шуд…
Ана ҳамин Гадои девонаавзову бангӣ, – оҳо, дигар касе
ҳад надошт, ки ӯро Гадо ном барад ё бангӣ гӯяд, – раис ё
рафиқ Санамуф шуд, – боре бо як наъраву ҷор задан мардумро лаби чашма гирд оварда, болои асп яктарафа нишаста, бо дӯғу пӯписа пурсид:
– Медонед ё не?!
Занҳо аз фук то таги бинӣ, духтарҳо то баногӯш ва зери
чашм рӯмолпеч, мардҳо ангушт ба лаб ё мушти фишурда
зери манаҳ сутун, музтару ҳайрон аз ӯ нигоҳ наканда, кифт
дарҳам кашиданд.
– Албатта намедонед! – нигоҳи дурушту бовиқор ва
ҷигаршикоф ба онҳо афканда, нӯги мӯйлабҳояшро тобдиҳон
худ посух дод Гадо ва бо ришханд афзуд. – Барои инро
фаҳмидан болшавик, шогирди Ленин шудан лозим! Лекин
аз байни шумо, мардуми аблаҳи нодон, ҳеҷ кас болшавик
нашуду намешавад! – ӯ даме хомӯш мемонад, балки ба сукут фурӯ рафта, гӯё ҳалли муаммои бузург, кушодани кӯргиреҳи ниҳоят мушкилеро меандешад. Ва дар ин маврид сурати Гадо ба аъҷубаи аз санги сиёҳтоб дағалу каҷу килеб
тарошида шабеҳ, вай нигоҳи газандаашро озмоишкорона аз
байни гӯшҳои асп бомаром боло бардошта, ба ҳар яке
медӯзад. Зану мард аз ин ҳолати пурмуаммо дар таҳлука,
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ноҳинҷору хомӯш, лек дар дил ҳазору як ташвишу тахмин, –
боз ин разил чи балое ба сарашон меорад, – ба пеши по менигаранд.
– Дина рафиқ Ленин – Доҳӣ омад! – хитоби Гадо бори
гарони андеша аз дӯши ҳама дур меафканаду ҳайраташонро
даҳчанд меафзояд. – Савори Дул-дул… Ҳм, шумо ба рафиқ
Ленин шӯхӣ накунед. Вай агар Дул-дул намедошт, дунёгир
мешуд?! – нигоҳи тезу нешдори Гадо гӯё чашмони одамонро мешикофад. – Медонед?! Ҳа-ҳа-ҳа, ягон хоку балора намедонед! Дул-дули рафиқ Ленин аз пистонҳои мубораки
Крупская – ҳамсари вафодораш шир макидагӣ…
– Воҳ! – пичиррос мезанад Сифат. – Вой бар ҳоли пистондору ширмак. Таъин мекард, ягон байтали сершираш
мефиристодем…
– Акнун фаҳмидед, ки барои чӣ бофаросат аст аспи Ленин? Оҳо, ба одам бо нигоҳаш, бо ҳаракаташ бо сад забон
дарс медиҳад…
– Э Худо…
– Чӣ?! Ин гап аз даҳони кӣ баромад? Сад бор ба шумои
нодон гуфтам, боз мегӯям, ки Худо нест! Мо Доҳӣ дорем,
Ленин!..
Даҳони хурду бузург аз ин хабару ҳукми гӯшношунид
воз, гиребон медоранду дар дил ояти тавба мехонанд.
Воқеан, моҳу солҳои охир тамоми рӯйдод, гапу овозаи дунё,
– аз парвози айроплан то ба инҷоҳо омадани патифону оташароба, мошину трактор, – ба назар ғайриоддӣ, воҳима,
афсона, ҳатто сеҳру ҷоду менамуду инкори парвардигор
даҳшат… Вале ба диёри кӯҳистон аз дуриҳои дур бо аспи
болдор ноаён омадану рафтани Ленин он рӯз мӯъҷизаи
мӯъҷизаҳо буд. Не, хурду бузург аз нақлу ривоятҳои пирон
борҳо шунидаанд, ки тобути фалон авлиё ё бузургвор ҳангоми аз ҳавлӣ баровардан якбора аз сари кифту дастони
фавҷи муридону ихлосмандон првозӣ шуда, аз як гӯшаи
дунё, аниқтараш аз биёбонҳои сӯзони араб ба диёри сабзу
шодобе омадааст. Ва ё ҷанозаи азизи пайғамбарамон
Муҳаммад (с) ҳазрати Султон Увайс аз Қаран ном мавзеи
Арабистон бо қудрати илоҳӣ болои шутури сафед парвоз48
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кунон омада, ҷо-ҷо нафас рост карда, аз худ гузаргоҳ ба ёдгор гузошта, ниҳоят дар ин мавзеи биҳиштосо фуромадааст.
Ва аз ҷои чор сум ва фуки шутури хобида чашмаҳои шаффофу ширин фаввора задаанд. Турбати бузургвор дар шафати чашмаҳо ҷой дорад. Ва асрҳо боз мазори дарахтпӯшу
сабз ва аз атри гиёҳҳо муаттари он ҳазрат зиёратгоҳи мардони худоҷӯй ва инсонҳои муродталаб мебошад. Нафаре аз
чашмаи ҷӯшони Шифо оби шифо менӯшад, меҳрхоҳ лаби
чашмаи Меҳр сари по истода, сурати зебои дилдор пеши
назар, коса-коса оби меҳр меошомад, бахтталаб ибтидо сӯи
чашмаи Бахт мешитобад, муродҷӯ лаби чавшмаи Мурод бо
зикру тавозӯъ аз сари сидқ суҷуд меорад. Ва дар дили
кунҷковон ҳамеша суоле пайдо мешавад: ин мартабаи баланду бузургӣ ва эҳтироми ҷовидона аз чи насиби он ҳазрат
шуд? Инсонҳои огоҳу доное чун Охунди Муллосафар дар
ин маврид бо зикри «Тазкират-ул-авлиё»-и Шайх Аттор посух медиҳанд: «Аз иззату икроми модари пиру оҷиз ва садоқат. Ҳазрати Султон шутурбоне буд шӯридасар ва музди
кор ба нафақаи худ ва модари пиру оҷиз сарф мекард. Мисли подабонҳое, ки ризқи худ ва аҳли хона аз оши ҳалол меёбанд. Ҳо, эҳтиром ва хидмати модар аз ҷониби фарзанд писандидатарин хислати одамӣ назди парвардигор аст. Ӯ ба
Худои ягона ва пайғамбарамон Муҳаммади Мустафо садорқат дошт. Он ҳазрат ҳамеша ба Ҳақтаъоло муноҷот мекардааст: «Худовандо! Ба ту паноҳ мегирам аз чашми бисёрхоб ва шиками бисёрхӯр». Аз вай пурсиданд: Хушӯъ
(тавозӯъ) дар намоз чист? Гуфт: «Онгаҳ агар найза дар
паҳлӯш бизананд, дар намоз хабараш набвад». Ва боз чун
шунид, ки як дандони мубораки ҳазрати Пайғамбар (с) дар
набард бо душман шикастааст, зор-зор бигрист ва дандонҳои хеш як-як барканд…» Ин хел нақлу ривоят бисёр
мегуфтанд. Ва албатта ҳеҷ кас ба қудрату мӯъҷизаҳои
илоҳӣ, бузургии пайғамбару азизонаш шакку шубҳае
надошт. Аммо пирон хабари бо аспи болдор омадани Ленинро ҳар хел маънидод мекарданд.
– Назди ҳазрати Парвардигор кофару мусулмон як аст, –
мегуфт Сӯфича ва шарҳ медод. – Худованд, дар бузургиаш
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ҷонам, ҳамаро бо як чашм мебинад. Билфарзе, дар баробари
ҳама шӯру шарраш, ятимпарварии Ленин ба назари эзиди
таборактаъоло хуш афтода бошад, албатта аспаш бол мебарорад. Ҳм, одам бе назари Худо дар бозор даллоли хар
намешавад, мегӯянд.
– Назари Худованд бештар ба ҷои пастӣ меафтад. Як
тоифаҳоеро болои кор мебарораду соҳиби ҳукм мекунад, ки
ҳангат меканад...
– Лекин ин Ленин одами андак нест. Бубинен, душманоша яксара бераҳмона нобуд, қир кард, вале бачаҳошона дар
кӯча напартофт. Ҳо, кушодани ятимхонаҳоро бинед. Яктаякта ҷамъ овардани ятимон, хӯрондану пӯшондану хонондани онҳоро бинед…
– Баъзе сагу кучукбачаҳояш золими хунхоранд – фишфиш мекунад Мирак. – Худаш аз рӯи шунидам соф ҷонибдори фақирону почакандаҳо будааст...
– Ленин, – овози Гадо онҳоро аз гирдоби андеша берун
мекашад, – ман, содиқтарин болшавикашро ба дашти Мококо ҷеғ зад. Рафтам! Оҳо, чи хел намеравӣ? Наравӣ, бо сарат
ҷавоб медиҳӣ. Давдавон рафтам. Рафиқ Ленин аз Дул-дул
нафуромада, ана ҳамин хел сари рикоб истода, кулоҳаки
сеҳрнокаша дар қабза сахт фишурда оташинона, – эҳе, аз
чашмони гули зағир барин кабудаш алов, оташи ғазаб
меҷаҳид, – гуфт:
– Зани враг-народа дар саҳни масҷид, бе пои таҳорат..!
– Оҳ, рӯм сиёҳе! – наҷвое бароварданд занҳо.
– Боз гуфт: «Ба пеш! То қатраи охирини хун, то ғалаба!..
Нест бод кулак, враг-народ, душмано-о-о!» Супориш доду
аспа маҳмез зад. Дул-дул, дар сумҳош ҷонам, шиҳакашон,
фаху фихкунон аввал чорхез давид, баъд гӯшҳоша хобонду
даҳон мисли ғори бетаг кушода, бол кушоде…
Гадо дастҳояшро қанотвор ба ду тараф паҳн карда, сари
рикоб рост хест. Аспи хаставу хоболуд якбора безобита шуд,
гӯшҳояшро найзасон бардошта, ёлу дум афшонду пой кӯфт.
– Ман, ки болшавой, шогирди бовафои рафиқ Ленин
бошам, зану духтарҳои душманҳора бо сагу мурғу пишакҳошон дар пеши чашмашон..! Ба пеш! – наъра кашид
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Гадо ва аспро чорнаъл тозонда дар гардиши роҳи байни
деҳа нопадид шуд.
– Хонасӯхта, дуда чунон ғафсу зиёд кашидааст, ки одам
дар чашмаш мӯр, олам дар назараш… муш метобад.
– Э не-е… Аз куҷо донистӣ?
– Аз рӯи шунидам Ленин кайҳо мурда аст.
– Ай ин гапа дигар ба куртаи баданат нагӯй, ки ба сад бало гирифтор мешавӣ!
– Аз боиси чӣ?
– Доим дар ҳама ҷо таъкид мекунад-ку: Ленин аз зиндаҳо
ҳам зинда аст. Магар карӣ ё аз ёдат рафт? Порсол раиси
Зоҳир, хайр чи чархофалаке шуду раисаш монданд, агане
камбағал як зарра савод ҳам надошт, – дар сӯҳбате саросема
шуда, ба ҷои рафиқ Ленини хушку холӣ гуфта, дар бало
афтод. Ин девонаавзоъ «кӣ ба ту, пойлучу нодон ҳуқуқ дод,
ки рафиқ Ленин – падари муаззами коргару деҳқони тамоми
ҷаҳона носипосӣ, беэҳтиромӣ бикунӣ?! Рафиқ Ленин домодат мешавад ё гаҳвораашро ҷунбонда будӣ, ки номашро ба
шикаст мегирӣ?» – гӯён ӯро пеш-пеши туфанг, мушту лагадкӯбон бурда, дар ахтахона бандӣ кард. Ҳм, на хотири
нону намака диду не узру таваллои мардума пазируфт. Пиру
ҷавонро аз пеши роҳаш бо зарби шаттаву тозиёна гурезонд.
Ҳатто сухани Некнома ба як пули пучак нахарид. Оҳо, пеш
Некном сӯяш каҷ менигарист, аз тарс дар сӯрохи муш
пинҳон мешуд... Зоҳири талхакаф ду шабонарӯз дар аспхонаи ифлос, бадбӯй ва пуркайку кана бе обу нон, – ҳм, кӣ аз
тарси ин золим ҳад дошт, ки ба дари ахтахона наздик шавад,
– аз доду фарёд, тавбаву лоба гулӯяш дарид. Хайрият, ки як
пирурус, номаш чӣ буд? Ҳо, Комаруф, роҳбари ноҳия, аз ин
бачаи Санами рундук ҳазор маротиба баинсофу мусулмонтар, аз воқиа гӯшовоз шуда, худаш попурус дар кунҷи лаб,
омада, раиса аз ҳабс озод кард, вагарна Худо шоҳид, Зоҳир
гуруснаву ташна байни саргини аспу хар бе оллоҳ мемурд…
– Саги ганда аввал пои соҳибаша мегазад, – бо ришханд
луқма партофт Некном ва андешаманд афзуд. – Битарс аз
касе, ки натарсад аз Худо… Аз ҳамон дарду алам Зоҳир хазон шуду гунгу камгап…
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– Худову ростӣ Камаруф марди бафаҳм будааст, – ба гап
шарик мешавад Сифат. – Бо чашмои сарам дидам: ба рӯи
Гадо туф накарду бас. Э сазош доде, э афшондаше... Сараш
мисли сари хари Мирак хам, нуқ назад касофат...
– Ҳм, ба одами беор гап таъсир мекунад?
– Ба хаёлам, ношукрӣ ё саҳву хатое аз мо, бандаҳош гузашт, – дилгиру бедимоғ ва лангардор сухан меоғозад Мирак. – Ҳм, дунё чапаву роста шуд, бачаҳо. Тақдири одам ба
дасти зоғу заған афтод. Ин магар ғазаби Худо нест? Бубинед, якбора чи наҳсӣ, чи ҷабру ҷафое пеш омад. Дигар нархи сабзиву пиёза мепурсанду аз одама не…
– Э мард, аз азал обу гили мардуми моро бо шикасту рехт
ва шӯриву талхӣ сириштаанд. Сафои Афлотун доим мегуфт,
ки дар ҳар аср ба сари тоҷик рӯзҳои сиёҳ, ҳаёти талху шӯр,
шикасту нокомӣ кӯҳ-кӯҳ омадааст. Дури дур не, чанд аср
пеш Чингиз бо лашкари ваҳшияш омад, кушту сӯхту помол
карду рафт, баъд набера ё абераҳош бо ҳар баҳона дарё-дарё
хуни ноҳақ рехтанду олам-олам калламанора сохтанд… Ана
боз…
– Оҳ, таги дила наковен, ки халтаи зардов аст, – бехи
гӯши Мирак мегӯяд Сифат ва боз оҳистатар меафзояд. –
Дарду алам, додатро дигар ба кӣ мегӯӣ?! Ба тухми меҳру
вафо қаҳтӣ расид. На ба хеш эътимод монду не ба бегона.
Даҳшат аст, даҳшат! Ба гапи куфр сад ояти тавба, лекин гумон мекунам, ки тухми иблис зиёд шуд. Ин қадар макру
ҳила, пастиву разолат… Як нокасҳое шоҳид, даъвогару
ҳукмравоанд, ки ҳуш аз сарат мепарад. Инсонҳои худоҷӯву
фақир, ки мӯрча зери пояшон озор намеёфт, ақлу фаросаташон ба хироҷи дунё меарзид, ба гапи бахтакҳои оқипадар
якбора кулак, душмани халқ эълон шуданд.
– Якта-якта чида, дасту поҳошона баста бурданду мебаранд. – пичиррос зад Некном. – Дигар аз онҳо на ном меёбиву не нишон. Хонаҳои обод вайрон, занону фарзандон,
оби дида дар бари рӯ, дар азобу шиканҷа овораву парешон…
– Эй мард, худат мегуфтӣ, ки тӯфони бало аввал шоху
дарахтони сарбаланда мешиканад. Аз ёдат рафт? – ноли52
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шомез бо наҷво мегӯяд Мирак. – Инқилоби зормонда ҳам
тӯфони азим, аҷали одамони бахираду доро будааст…
– Паҳ! Аз рӯи шунидам, – бо садои аз буғз хиррӣ, ашк
дар чашмонаш ҷӯшида, пичиррос зад Некном, – дар Пашшадараи Кӯлоб, он ҷое, ки сага бандӣ ҳам, намеистад, мусулмоно маҷбуран барои худ гӯр кандаанд…
– Гӯри чӣ? Хандақ! Пирони хаста, ба ғаму бало гирифтор, нокому бадбахт бо амри навкарҳои бераҳм дар замини мисли тароша сахт хандақ кофтаанд. Дастакошон пуробилаву хунчакон… – Мирак, пайкараш ларзон, ҳиқ-ҳиқ
гирякунон давоми гапашро базӯр ба забон меорад. – Баъд
лаби хандақи кандаи худ ночор қатор истода, дар дил калимаи шаҳодатро такроркунон, аз тири нохалафон шаҳиди
аъло шуданд…
– Вой-войе…
– Э Мирак, ақлата гум кардӣ? Ин гапҳора баланд нагӯй! –
ба чор тараф чашм давонда ҳаросомез пичиррос мезанад
бачамарде. – Аз ҷонат безор шудаӣ? Реша ба решата кофта
месӯзонад…
– Шумо одами худӣ…
– Ҳм, Саидалии бачаи мулло Валӣ ҳам назди худиҳо як
ҳазл кард, фақат як шӯхӣ! Лекин ба чӣ балое гирифтор шуд.
Аҳли хонаашро, аз пири ҳаштодсола то кӯдаки ширхора,
дунг-дунг бурданд… на ба худӣ бовар бикун, на ба бегона…
– Ҳа, замона безеб, хунрез шуд. Шинохтани одамҳо
мушкил: сад рӯву сад забон доранд… Баъзеҳо мисли гурги
гурусна луқмаи муфт мекованд. Илоҷ ёбанд, лахта-лахтаву
хомталошат мекунанд…
– Э бародар, гурга аз шаклу нӯлааш, морро аз фишшосу
алоияш мешиносӣ, аммо каси бада чӣ?
– Аҳ нагу, то дарак меёвӣ, ки бадхоҳ дар руғани худат
бирёнат мекунад… Андешаи падару модар, хешону пайвандон…
Мирак мушти гиреҳаш ларзон, талхии дарду алам дар
ком, ба сукут фурӯ меравад. На, балки фурӯғи хашм дар
умқи чашмонаш ниҳон, ноайён пушти даст мегазад.
– Мегӯянд, ки дар биёбонҳои қазоқ аз сармо, ташнагиву
гуруснагӣ бисёриҳо нобуд шудаанд…
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– Худо ба номард гирифтору ба дӯст зор накунад. Бадхоҳон ҳамеша пайт меҷӯянд. Мадоре поят билағжад, базм
меороянд…
– Магарам забонама бибурам ё лабҳома бидӯзам, – нигоҳаш оташбор, баъди каме хомӯшӣ талх хандида мегӯяд
Мирак. – Дам ба дарун нишастан ҳам ҷабр аст, азоби гӯр…
Дилам баъзан чунон танг мешавад, чунон ба дард меояд, ки
мехоҳам ба ҷои ҳама наъраву фарёд бизанам; чунон наъраву
фарёд, ки овозам ҳафт қабати осмона бидараду ба гӯши Худованд бирасад. Ба чӣ аҳволе гирифторамон кард?! Ку додрас? Тамоми умр дандон ба дандон монда ба умед зистем.
Оқибаташ?.. Кай ба рӯзу рӯзгори хуш мерасем?
– Мефаҳмам. Осон нест… – аз пеши пояш чашм наканда
пичирос мезанад Некном. – Кабк аз овозу одам аз забони
худаш ба бало гирифтор мешавад. Роҳи дигар надорем.
Сабр мебояд. Ин ҳам мегузарад…
Реги биёбон ҳисоб дошту дарду доғи мардум не. Пирон
ҳамин хел мегуфтанд. Вале дар ҳар сурат, Дилёб дар гирдоби ин ҳодисаҳо овораву саргардон низ набуд, балки чун
азизи хурду бузург, мисли гӯшту нохун аз ҳамдиёрон ҷудоӣ
надошт; ба серии одамон сер, ба гуруснагиашон гурусна,
шарики ғаму шодӣ, бо либосҳои нимдошту нави бахшидаи
онҳо умр ба сар мебурд. Аммо бештар зери боли Некном ё
дар канори кампири Сифат умр ба сар мебурд. Ва баъзан
дар ҷараёни ғаму дард ва хархашаҳои пайвастаи ҳаёт байни
ворисони писарак даъвову талошҳои булаҷабе низ сар мезад. Некном, ба қавле, ду пояшро дар як мӯза ниҳода, бо
исрор мегуфт, ки Дилёб навасаву қуввати дили худаш аст;
ӯро аз писару додарони дуру наздикаш як сари мӯ кам намедонад; бе ӯ вақташ хуш намегузараду кораш ҳам чандон
барор намегирад.
– Дастёри муфта ёфтӣ-а? – дар ин маврид мисли хас якбора оташ гирифта, бо ранги паридаву нигоҳи таҳдидомез
ба ҳуҷум мегузашт кампири зардинамӯй ва моҳтобрӯй Сифат. – Хонаат пури гандум, ба ин ғамхориҳоте! Кулчаи
гарм, косаи ширу ҷурғота кӣ ба Дилёб медиҳад? Худат бигӯ,
кӣ?! Ман мурда-мурда бача калон кардам, ки фақат ту манфиаташа бубинӣ?
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– Талх-талх, замбӯри зардак! Заҳрат аз худат. Забонат
доим чархзадаву мисли алмос тез аст. Ҳай неш мезанӣ… Як
тика кулчаву як пиёла қаймоқата миннат мекунӣ?
– Ҳаргиз! Миннат ба ҷонам! – аз шастат як каме фуромада нармтар мегӯяд Сифат ва меафзояд. – О балое, о ҳилагаре… Зӯрат, ки омад, гапа дигар сӯ тоб медиҳӣ-а?..
– Бача ба худаша кор ёд мегирад, –хиҷолатманд посух
медиҳад Некном, сипас бо ситезаву тамасхур мепурсад: –
Ин Дилёб бояд мард шавад ё мисли ту лаби латтаи хонашин? Аз ин аловмонӣ мақсадат чист?
– Ин Дилёб набера, пирмуроду ғамбарори момааш аст.
Рост мегӯм ё не, Дилёб? – мепурсад Сифат. Дилёб аз ин
баҳсу мунозира ҳайрон, дудила бо аломати тасдиқ сар
меҷунбонад. Ва Сифат шоду қаноатманд пичиррос мезанад:
– Ай садқаи набераме! – Сипас муросоомез меафзояд… – Э
Некном, ту мардӣ, пои кушода дорӣ. Дилат ба ҳар тарафе
бикашад, меравӣ…
– Шаф-шафи бисёр чӣ лозим? Шафтолуи гап чист?
– Бе ин бача кулба дар назари мани танҳо тираву тор менамояд…
– Дилёб, хандаи бахта ҳис мекунӣ ё не? – аз тамошои
баҳсу нешзаниҳои гоҳе рӯйдилӣ ва баъзан ҷиддии Некном
Сифат лаззат бурда, бо шавқ мепурсад Мирак. – Кашмакаш,
моҷаро, ришканиву мӯйкании одамора бубин. Як гуливу сад
талабгор дорӣ…
– Лекин ҳушата ба сар бигир, бача, ки барраи ду очадора
гург хӯрдааст… – ба сӯҳбат шарик мешавад Заъфарон –
завҷаи Мирак.
– Гапи хунука аз даҳонат бод барад! – меошӯбад Сифат.
– Чаро ин хел мегӯӣ?
– Ҳақиқат ҳамеша барои шумо сарду талх аст, – бо шакарханд ҷилави сухан дигар сӯ тоб медиҳад Заъфарон. – О
на мӯйсафеди Некном духтари қадрас дораду не ту, кампири Сифат.
– Хайр чӣ? – бедимоғ гардан метобад Дилёб.
– Э бача, худата ба нодонӣ наандоз. Гапфаҳми бало
шудаӣ, – қоҳ-қоҳзанон мегӯяд Заъфарон ва хушҳолона ме55
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афзояд. – Оянда хоҳу нохоҳ зан мегирӣ? Мегирӣ! О зан, ки
бигирӣ, ягонтаи мо, албатта, хушдоманат мешавем…
– Э не-е! – нидое ҳаяҷономезу шармолуд бароварда, нигоҳ аз ҷамъияти занҳо мегурезонад писарак, аммо шӯру исёни як ҳиссиёти гарм, ноошно ва роҳатбахш қалбашро молиш медиҳад. Озод ҳарф задан, бо занону мардони халтаи
гап баҳсро идома додан дар ин маврид осон нест; нафас дар
гулӯи Дилёб андармон, дилаш метапад. Ва ӯ як каме шармзада, балки сусту бемадор, бо садое аранге шунаво, лек пурасрор мегӯяд:
– То духтарҳои шумо қадрас шудана думи шутур ба замин мерасад…
– А бача, саросемаӣ? – чашмонаш рахшон, овозаш аз
туғёни ҳаяҷон чирросӣ мепурсад Заъфарон. – Қандата бизан! Қоил кардӣ! Матали «оби дегча аз ҳама пеш меҷӯшад»
рост будааст…
Ҳозирони даҳонусто аз гуфтори ӯ бештар хушҳолу хандон, бозори сухан метафсонанд, вале Дилёб зери бори хиҷолат дасту по гум мекунад.
– Э нодонак, духтар тухми шайтон аст, – байни хандаву
гаппаронӣ овози Сифат ба гӯшаш мерасад. – Худо рӯзҳои
тинҷу амониро насиб гардонад, чор-панҷ сол пас мебинӣ, ки
духтарчаҳои деҳа – аҷинасарҳои хоколуд, пойлучҳои фисину назарногир чи хел вармосида, қадрас, ниҳоли хушқад,
гули шукуфон, хушлаҳҷаву ширинзабон мешаванд. Эҳа,
пешобағал, моҳтоби рӯй, сеҳри хиромидану гуфторашон он
вақт масту шайдоят накард, ман гунаҳгор. Ана он вақт, агар
ба як нигоҳашон зор, ба як суханашон харидор нашавиву
пас-паси хонаву девори боғҳо дуздвор нагардӣ…
– Э не-не…
– Дилёб, гардан натов, гапи Гулсифат ҷон дорад, – луқма
мепартояд Некном ва ба асо бори пайкар афканда меафзояд.
– Марди гаҳворааш аз осмон омада ҳам охири-охирон ғуломи зан мешавад. Ҳо, ту бисёр ғам нахӯр. Худораҳматӣ бобом мегуфт: духтара ба тоқӣ ки задӣ, наафтод – дарҳол
шӯяш бидеҳ…
– Воҳ! Э дар сари бобот алове! – дар лабаш ханда,
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абрӯҳояш сар ба сар меғуррад Сифат. – Бобот ҳам мисли
худат хирси бераҳм буд?
– Бобом марди мардон буд, – посух медиҳад Некном ва
ба маломати Сифат эътибор надода, бо шакарханд меафзояд. – Ошно, ҳангоми интихоби арӯс, худо ба он рӯз расонад,
хоҳ мо зинда бошем, хоҳ не, ҳаргиз саросема нашав. Ҳо,
чашми зангиру аспгир кӯр аст, гуфтани мардум ҳикмат дорад. Бо эҳтиёт, аз оилаи хуб арӯс хуш бикун. Духтари солиму ботарбия бошад, боз беҳтар. Мулҷараша ҳам ба ҳисоб
бигир: Худо аз мору сагаш нигоҳ дорад… Баъд, аз пеши ҳар
мазоре бигзарӣ, бо дуо, хайру эҳсон аз Худованд, аз рӯҳу
арвоҳи гузашта талаб бикун, ки зану хушдомани бофаросат,
аҳлу меҳрубон насибат гардонад…
– Чӣ фоида дорад?
– Эй шаккок, аз худат калонтар, ки гап зад, маҳмадоноӣ
накун! – тунд ба сӯҳбат шарик мешавад Мирак. – Медонӣ,
ҳар марде ба ин мурод бирасад, хушбахти ҷаҳон, шоҳи
шоҳон ҳисоб меёбад.
– Баъд?
– Эҳ, гаранг…
– Баъд… баъд?!
– Баъд ошно, зан ба чашмат фаришта метобаду аз лаззати
шаҳди умр баҳраманд мешавӣ. О чӣ лозим паризоде, ки аз
неши забон, лабу лунҷи мисли халтаи дуғи туруш овезонаш
рӯзат шаби тору ҳар нафасат заҳр гардад. Ту аз ман бипурс,
мегӯям: бахудо, ки лӯхтаки хушранги беҳису сарду зани
гуландоми дағал як аст…
– Оҳо, хоки ҳамара бехт-ку, – ғуррид Заъфарон.
– Э пирбумак, каҷу килебии шутуру паҳнии сангпушт
барояшон ҳусн аст, – бо писханд неш мезанад Сифат ва чачазанон меафзояд. – Сад шукр бигӯ, ки ун занҳои пешонисахту шӯрбахти баимон, падару модардор, бо ту барин ғул
чанд сол зиста, бароят боз фарзандҳои нозанин ҳам зоиданд…
– Худо гунгат кунаде, занбури зардак! – нақши ханда ба
лаб, худ ба худ меғуррад Некном. – Аз талху пичинг, теғи
забони ту кай мераҳам?
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– Ё таънаву маломати занҳора бас мекунӣ. Ё вақте ҳо аз
раҳ боло, ана дар он пушта ҷо мегирӣ… – ғаюрона даст
ёзонда пуштаи мазорро нишон медиҳад Сифат. – Ба ҷое, ки
тавбаву шукрона бикунад…
– Воҳ, пӯстина чаппа пӯшидӣ-ку!
– О ин талху сазоша дев шунавад, пӯст мепартояде, – бо
ситеза мегӯяд Сифат, сипас нарм, ҳатто бо шакарханд меафзояд – Аслан хок дар сари ун беваҳои гӯлу гаранг. Э сазои саршон! О аз бешавҳарӣ дар хоки хунук монда мемурдед ҳам, якҷоя шуда ин ғула ахта мекардед, – Сифат аз
ханда давоми суханаша базӯр иброз медорад, – имрӯз хапу
дам мегашт…
– О бераҳме, э ҷаллоде, – аз талху кинояи Сифат ва қоҳқоҳи ҳозирон озурдаву хашмгин Некном асозанону ғурғуркунон аз онҳо дур мешавад, лек ба хамгашти кӯча расамнарасам, якбора баргашта хитоб мекунад. – Худо аз ту барин занбӯри зардак нигоҳ дорад. Фаҳмидӣ? Аз ту!
Ана ҳамин хел рӯзҳои аҷибу рангин, гоҳе талху гоҳе ширин, солҳои пӯрошӯб, айёми бӯҳтон, гурезогурез, таъқибу
бардарға, ҳабсу таҳқири ноҳақи одамонро Дилёб бо чашми
хеш бисёр дид. Аслан тамға ба гардани одамон дар ҳама ҷо
ногаҳонӣ ва тақрибан як хел гузошта мешуд. Касе ҷувоз,
осиёбу замин, гову мол, хару хингала, боғу роғ, кулиҳои пурорд, чоҳҳои пургандум, кӯзаву хурмаҳои пурравған дорад;
ё китоби арабӣ мехонад, боз ба фарзандони мардум дарс
ҳам медода бошад, албатта, унсури зарарнок, душмани
хавфноки ҳукумат ва халқи Шӯро ҳисоб мешуд. Мардум аз
ғаму дард дарун-дарун сӯхта мегуфтанд: «Дар ин кӯҳистон
захира надошта бошӣ, зимистони сахту дароз аз гуруснагӣ
мемурӣ… Китобу хати савод ба кӣ зарар дорад? Нишонаи
ақл асту хирад…» Аҷиб, як шахси ҷинояткору «бадхоҳ»-и
ҷамъияти навро не, балки аз кӯдаки гаҳвора то пири
барҷомондаи он оила, он қавмро ба маҳкама кашида, зиндониву бараға мекарданд. Ҳо, он айём шиори болшавику комсомол ва кашшоф як буд: аз рӯи замин решакан, несту нобуд кардани одамони доро, гарданшах ва як каме саводнок.
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Ин қабил одамон хасу хор, ҳамсафу ҳамкосаҳои Гадо, бангиву шаробхӯрон гули ҷамъият шуданд. Ва Гадо ба ин саф
боз касонеро, ки замоне аз онҳо озору гӯштоб дида буд, зан
ва ё хоҳару духтари соҳибҷамол доштанд, бе пушт-пушт
медаровард. Аз рӯи ин ҷурм бисёриҳоро бурданду беному
нишон карданд. Як инсонҳое, як оилаҳое, ки аслан чӣ будани сохту давлати навро нафаҳмида, бо азобе нӯг ба нӯг рӯз
кӯр мекарданд, ба касе ғаразу коре надоштанд, – муфт қурбони ин дасисаҳо шуданд… Ҳамон айёми хунрез пирон ба
тифлони ятиму бепарастор Бадарғаву Ғоиб ном гузоштанд.
Баъд ҳангомаи саркӯбу аз бех баркандани душманони
хавфнок андаке суст шуд, вале ҳарос, сӯзиши дарду доғи
қалби, ба гуфте, моргазидаҳо аз байн нарафта, боз балои
мудҳиштар пеш омад. Ҷанг оғоз ёфт, ҷанги ҷаҳонӣ. Атроф
тинҷ буду гапу воҳимаи ҷанг беҳисоб. Хабари шуми ҷангро
низ аввал саркардаҳо расонданд. Гирмони лаънатӣ ба давлати Шӯро, ба рафиқ Истолин аҳдшиканона ҷанг сар кард,
гуфтанд. Гитлери бадхоҳ аз рашку ҳасаду бахилӣ ба рафиқ
Истолин мисли гурба панҷа задааст…
– Тавба, Истолин ҳам бадхоҳ доштааст?! – ҳайратзада
мепурсид Сифат. – Аз ҳайбати номаш ҳама меларзаду…
– Мӯрча ҳам ба чени худ душман дораду, – оҳиста посух
медод Некном ва меазуд. – Истолин-ку, як ҳокими машҳури
дунёст…
– Магар дар рӯи замин боз касе ёфт мешудааст, ки аз
сиёсати рафиқ Истолин наҳаросад?
– Будааст. Ана ҳамин Гитлери мисли хуки гуроз гарданшаху зӯъм…
– Э бадбахте, худаша ба ғазаби Худо гирифтор кардааст,
бигӯ. Хокаша мебезад Истолин… Гарданаша мешиканад…
– Душмани Истолин душмани ашадии давлат ва ҳар яки
мост!.. – девонавор наъра мезад Гадо ва ба ҳафтод пушти
Гитлер ҳақорат мефиристод; бо сад қасаму пӯписа ба хурду
калон ваъда медод, ки худаш рафта он нобакорро дошта ба
дасту пояш завлона зада, кашкашон оварда, ахтааш карда,
баъд ба гарданаш юғ андохта мисли барзагов кораш мефармояд, кори сахт. Бадтарин заминҳоро мисли хуки гуроз
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шудгор накунаду рӯзаша бинад. Эҳе, говрона дар баданаш
пора-пора мешавад…
Таҳдиду ҳангомаҳои Гадо як сӯ монду мардум дар гирдоби ғаму ташвишҳои нав ғарқ шуд. Даста-даста мардон,
сипас фавҷ-фавҷ ҷавонҳои навхату аз боғи умр гуле ночидаро маҷбуран ба мулкҳои дуру ғайр, ки пайи қадами
ҳафтод пушташон ба он ҷойҳо нарасида буд, мефиристоданд. Аввал баъзеҳо ин ҷангро мисли низоъ ё пархошу хархашаи мардуми ду деҳа, ки аз рӯи кинаву кудурати
филзӯрҳо ё бо сабабу баҳонаҳои ночизе сар мезанад, саҳл,
балки тамошобоб шуморида, бо истеҳзо ва тамасхур ба
якдигар луқма мепартофтанд:
– Эй бегурдаҳо, наход барои як ҷанг тамоми халқи олама
ба по хезонеду ба он тарафи дунё баред? Тавба, ин қадар
беваву сағира, пиру кампир сарсону овора, гирёну нолон…
– Рост-рост, ба ҷои ин наврасҳои хому тарак мӯйсафеди
Некнома бибару ба майдон сар те. Оҳо, ана баъд бубин, ки
чи хел аз ҳайбати ӯ, аз зарбаҳои мушту лагадаш Гитлер
заҳракаф шуда, ба бузакбозӣ даромада, хиштаки шалвораш
тар, ҷон дар кафи даст, дума хода мекунад…
– Ҷони гапа гуфтӣ, ошно. Соҳиби ақл тую маслиҳатдеҳ
Гадо… Биллоҳи азим, ба бадани ин хирс тиру мушту шата
навозиш аст… Ҳо, як худи Некном нисфи лашкари Гитлера
тефу линг, каллакану миёншикан карда, боз ҷанозашона раҳ
ба раҳ хонда-хонда, зиндаҳоша то дари хонаҳошон пешпеши по бурда, чунон гӯштобу тавбаашон диҳад, ки умрбод
ёди ҷанг накунанд. – дар ин маврид лоф мезад Мирак.
– Э ин Некном шириниву лаззати умра бисёр чашид, сад
ҳайфи ҷавонҳо…
Аз ин ташвиш Некному тамоми падару модарони писардор хуни дил мехӯранд. Ҷони падару модарон пас аз ба коми офат фиристодани лахти ҷигар шабу рӯз ларзону сӯзон
бо ғаму андӯҳ меандешиданд: аҷаб замоне шуд. Худат дидаву дониста писари нозанин ба майдони ҷанг мефиристӣ…
– Албатта, мӯйсафеди Некном ҳазор маротиба розист, ки
ба ҷои писар ба ҷанг равад. Чи бой медиҳад? Мисли офтоби
сари кӯҳ мондааст…
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– Э бачаи бобо, пирҳо хазинаи чораву тадбиранд. Бо
ҳазор раҳу ҳила пӯсти душмана канда ба дасташ медиҳанд
пирҳо. Гуфтаанд-ку:
Қомати хамгаштаи пирон нишони марг нест,
Як камон сад тирро дар хок пинҳон мекунад.
– Дурусту, – бо садои базӯр шунаво, бо дили гӯям-нагӯям
сухан меоғозад Мирак. – Гап байни худамон монад, ин ҷанг
фоида ҳам доштааст…
– Э худо бигирад ҳазлатае! Кай аз хунукгапиат мемонӣ?
О кадом ҷанг фоида дошт?
– Гадо ҳам мерафтааст… – ба гирду атроф чашм давонда
пичиррос зад Мирак.
– Наход? Ба ҷанг? Чӣ хубе! Рӯи хунукаш дар гӯр…
Илоҳо роҳи рафтанаш шаваду омаданаш не.
– Аз ҳамин хурсанд шудӣ?
– Хас кам, ҷаҳон пок… Дағ-дағаву бетамизиҳош аз ҳад
гузашт…
– Ҳо, мисли устухон дар гулӯи мардум буд.
– Лекин ганда мурдан надорад. Ин хел маккори хабис
мисли мета аз таги сад санги осиёб зинда мегузарад…
– Э дар решааш алов! Як инсонҳои нозанина бадном,
миёншикан, шӯрбахту бехонумон кард, ки…
Майдони ҷанг дур буду гапу калоча ва ташвишу азоби
равонии одамон беинтиҳо. Бори зиндагӣ рӯз ба рӯз гаронтар
мешуд ва дар нигоҳ ва умқи чашмони ҳама андӯҳу биме
бештар менуҳуфт. Мардум ба хотири ҳимояи ҷони фарзандони ҷанговар тамоми дороӣ, балки наволаи даҳони худро
бароварда медод, ки душман зудтар саркӯб шаваду ҷавонмардон сиҳату саломат баргарданд. Лек чун овозаи марги
аскаре баногоҳ ба гӯш расид, дар дили падару модарон, занону фарзандон алов рехт. Дигар занҳо бе ашки сӯзон, мардон бе оҳи пурҳасрат аз ҷигарбандони раҳдуру зиндаҷудои
худ лаб намекушоданд.
– Эй худо, ҷони мани фартута чаро бармаҳал нагирифтӣ,
ки ин бало, доғу дарда набинам, – рӯ ба қибла, шабеҳи
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кундаи тар бедуд сӯхта, дар поёни ҳар намоз даст ба фотиҳа
бардошта менолид пирамард Некном, ки қомати сутунвор
росту оҳаносо қавиаш як каме чанг, чашмони замоне калонкалону барқпошаш акнун тангу обрав шуда буданд. – Бо
хуни ҷигар, гоҳе серу гоҳе гурусна парваридамшон, ки ҳангоми пирӣ асои дастам, соҳиби зиндаву мурдаам шаванд,
тобутама бардоранд, ба гӯрам як мушт хок партоянд…
Тақдира бубин, ки чиҳо овард ба сарам. Додарҳо дар ғарибӣ, овораи олам, бачаҳо… Мани хомхаёл кошки сари
ягонташа ҷуфт мекардам… Худоё, бекас, бетакя, танҳои
танҳо, дар хоки хунук…
Рӯзҳои аввали паҳн шудани хабари ҷанг Сифат бо садои
ларзонаки хаставу аранге шунаво, ғура-ғура ашк аз чашмонаш ҷорӣ, бо ҷигари бирёну садпора, байни ҳавлӣ ё раҳ ба
раҳ, худ ба худ бонгак мекашид. Ва баъзан кӯзаро мисли
тифле ба бағал дошта, лаби чашма, рӯи кундае амонат нишаста, сӯзу ҳасрати дил ба об мегуфт:
Дур афтодӣ, аз ту хабар нест маро,
Ҷони ширини оча,
Сухтай ҷигарам, чорагаре нест маро,
Қуввати дили оча.
Дил мехоҳад сӯи ту парвоз кунад,
Ай лахти ҷигар,
Сад ҳайфу дареғ, болу паре нест маро,
Зиндаҷудои оча.
Зарифи Сифат аз нахустинҳо буд, ки чун аскар ба хизмати ҳукумат ва сохти нав даъват шуд. Саркардаҳо, нафароне,
ки мисли Гадо дар тан либоси низомӣ, дар камар шофу таппонча доштанд, ҳангми гусели наваскарҳо бо шӯру валвала
хитоб мекарданд: «Хидмати ҷавонон дар Лашкари Советӣ
ҳатмӣ, қарз ва ифтихор аст!»
Сифат чун тамоми модарони он замон аз ин аскаргирӣ
дилхуну ваҳшатзада мисли мурғи посӯхта ҷои нишаст намеёфт. Охир то он солу замон аз гӯшаи хаёли ягон зани тоҷик
намегузашт, ки рӯзе ӯ, хоҳад ё не, ҷигарбандашро давдавон
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ба мулкҳои дур ба хидмати сарбозӣ мебаранд. На, солҳои
пеш аҳён-аҳён бачамардҳои ҳузарб ва чусту чолок навкари
мирӣ мешуданд ё ҷавонони хушзеҳну болаёқат аз ин кӯҳпораҳо бо тарғиб ва ҳидояти шайх ё домуллое барои идомаи
таҳсил дар мадрасаҳо; марди дорое аз рӯи ҳавою ҳавас ба
саёҳат ё тавофи хонаи Худо, ё каси корафтодае ноилоҷ ба
Бухорову Самарқанд, Файзободу Мазори Шариф сафар мекард. Ва хурду бузург бо ҳангома, ташвишу андеша ба гусели ҳамдиёр мешитофт. Пирони дунёдида дар ин маврид
таъкидомез мегуфтанд: роҳ дарозу мушкил, хатарнок аст;
се-чор моҳ баъд бо чи азобу машаққате Худо хоҳад, ба манзил мерасӣ. Эҳа, боз кӣ медонад чи фалокату балоҳо пеш
меояд: роҳзану дузду ғоратгар… Худо нигоҳ дорад, лекин
мусофирӣ бо шиканҷаву хавфу хатараш дар ёд мемонад;
одама пухта мекунад… Вале хидмати аскарӣ дар ин замон
маҷбурӣ, қарз шуд. Ҳама ба ин тан дод. Оҳо, сар нафарорӣ ё
аз фиристодани писар гардан битобӣ, ба балоҳои заим гирифтор, боз чун хоини халқу ватан, ёғию гуреза, маҳкуми
зиндон, лаънаткардаву бадарға мешавӣ…
Ҳангомаи гусели Зарифи Сифат то ҳанӯз дар ёдҳост.
Хурду бузург ба ҳавлии ӯ шитофт. Яке нону кулча, дигаре
қурут ё талқон, яке ғулинг, дигаре гандуму нахудбирён, яке
тухми пухтаву чормағз, дигаре туту себи хушк, санҷиду
тутпис, ё ҷӯробу дастпӯшак овард.
Сифат дилаш ҳазорхонаи ташвишу изтироб, гарангу мисли бод беқарор, аслан бехуду саргум, лек бо хандаи сохта
ашк дар чашм, гоҳе бо нӯги рӯмол оби дида пок мекарду
ҳамзамон ба лаб мадоре табассум, ба истиқболи ҳамсояе
шитофта, худ ҳоли зорашро ин зайл ошкор месохт:
Дилам ғам дораду ғам дорад имрӯз ,
Миёни лола шабнам дорад имрӯз.
Намедонам бигирям ё бихандам,
Ки ҷонам қасди рафтан дорад имрӯз.
– Дила аз ҳад зиёд хун накун, Гулсифат, – бо овози ларзонак ба ӯ мегӯяд зане, – бо чеҳраву дили кушод бигуселонаш… Шод бираваду сиҳату саломат баргардад.
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– Садқаи хоки потуне, – хиҷолатманд ҷавоб медод Сифат, – ташвиш кашиден… О роҳтӯшаи овардаи шумо аз
вазни Зарифҷон зиёд шуд…
– Боке нест… Ба кулбораш андоз. Ҳо, роҳи дура тӯшааш
зӯр, гуфтаанд. Кай ки дилаш хост, мехӯрад ё ба шарику
ёрон муроот мекунад…
– Дуруст, роҳтӯша ҳангоми сафар қуввати дил аст.
Раҳмати бобом доим таъкид мекард: фатир дорӣ, хотир
дорӣ, хок бар сари нодорӣ… – ба сӯҳбат шарик мешуд Некном.
– Дуо бикунен, ки Зариф сиҳату саломат ба ҷову маконаш бирасад, дуо кунед, ки бо чор ишкели дуруст баргардад, – илтиҷоомез дам ба дам таъкид мекард Сифат. – О ин
бачаи талбидаи ман на шаҳргард асту не забондон. То Урусия чӣ хел мерасад?
– Парво накун, Гулсифат, инҳо раҳнамо доранд, роҳбаладҳои зӯр. Ҳозир дунё дар панҷаи ҳаминҳост, – луқма мепартояд Мирак. – Шунидам, ки аз деҳаҳои болову поин ҳам
ба чанд бачамард даъватнома додаанд. Ҳм, аз чанги ин
ҳукумат дигар ҷои гурез нест…
– Э Худо, кай ба рӯзи осуда мерасем?
– Ғами беҳуда нахӯр, инҳо сардор доранд: на гурусна
мемонанду не ташна…
– Ай забони ширинтона садқае. Кошкӣ гуфтаи шумо шавад, – аз бари рӯ ашки лағжонашро бо остин поккунон
мегӯяд Сифат. – Чӣ хел ғам намехӯрӣ? Дили зормонда…
Гургҳо тала мекунанд дила...
– Э Худо, ин уруси хонахароб омаду як ташвиши моро
ҳазор кард…
– Хости худаш. Ҳо, ягон балову қазо бе амри Парвардигор ба сари банда намеояд. Сабр, сабр, сабр! – таъкид мекунад Некном. – Ин ҳам мегузарад… Беҳтараш, арӯс бикову
ба тӯй омодагӣ бин. Баъди се сол, иншооллоҳ, Зариф чунон
шаҳу дунёдида, бачамарди чорпаҳлӯи доно, зираку ҳушёр
шуда бармегардад, ки духтардорҳо бо ҳавас аз ӯ чашм
наканда дар дил мегӯянд: «Кошки домоди ман шавад».
– Ай садқаи забони акаме!
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– Ҳо, он вақт дар сараш талошак мешаваду ин сӯхтану
ташвишҳо мисли хобу хаёл аз ёдат мераванд…
– Ба ҳамон рӯз Худо расонад, худама пеши поҳотун қурбон, обу адо мекунам, – чашмонаш ҳавзи об, қатраҳои шаффофи ашк бари рӯяш лағжон, лаби парсинбастаи ба табассум моилаш ларзон, ҳам шоду ҳам дилхун бо овози гирифта, шабеҳи пич-пичи баргҳои хазон ҳиссиёташро ба забон
меовард Сифат.
Рафт Зарифи Сифат, бо дигар бачамардҳои гирду атроф
якҷоя рафт. Нигоҳи пурҳасрату фиғони дилхароши Сифат
ба нигоҳҳои зору ҳайрон ва нолаю афғони хурду бузург
омезиш меёфт. Наваскарҳо, хуни ҷавонӣ дар ҷӯш, ҳанӯз
шикасту рехти зиндагиро надидаву талхиву шӯрии ҳаётро
начашида бо табассум даст меафшонданду падару модарон
чашмҳо пурнам, дилу ҷигар сӯзону садпора, кафи дуо
мекушоданд ва аз худованду рӯҳи поки гузаштагон ба онҳо
сафари бехарату тани сиҳат мехостанд. Сипас… ҳама дилу
бедилон гуселгоҳро тарк карда,ҳар кас дарду алами худ бар
дӯш, ба сӯе равон шуд. Ва Сифати зору музтар монду Некном ва Дилёбу Мирак.
– Дигар ин ҷо истодан фоида надорад. Меравем, – гуфт
Некном.
Сифат хомӯши дилҳазин, балки ҷо-ҷо нолону лаҳзаҳое
мисли гунг дарун-дарун гирён, гоҳ бохуду гоҳе бехуд ба деҳа
баргашт. Ва ӯ монду хонаи мисли қалбаш холию сард… Не,
Дилёб ҳамроҳу қуввати дили ӯ буд... Вале бе Зариф на танҳо
хона, балки дунё дар назараш холиву беқурб метофт.
Шабҳои бехобӣ, чашмаш ба роҳ чор, асири ҳазору як фикру
хаёли талху ширин мешуд. Баъд нома омад, хеле дер нома
омад. Номаи нахустини писар аз кадом шаҳри ношиноси дури дур. Марҳами дили ранҷури модар гашт нома ва ҷаҳонҷаҳон таскинаш бахшид. Зариф бо ҳарфҳои калон-калону
хатҳои каҷу килеб гапҳое навишта. Сифат номаро мебӯсиду
ба дидаи пурнам мемолид, ба ҳарфҳо чашм медавонд.
Алифбои ноошно. Хайрият, ки Зарифҷонаш пеш аз аскарӣ
рафтан чанд моҳе дар мактаби маҳви бесаводӣ таҳсил кард.
Ҳусни хаташро мешиносад. Худаш нома навиштааст. Чашми
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хат, ки надошт, музтар монд. Не, Дилёб мушкилашро осон
кард. Вай дар мактаби нав аз ҳама пеш хату савод баровард.
Зеҳнаш тезу шавқаш зиёд буд ба таҳсил. Ҳарфҳо ба ҳамдигар
ҷанг андохта, канда-канда номаро хонд. Зариф баъди дуою
салом ба модари меҳрубон ва хурду калони деҳ, пурсидааст:
Чанор чӣ хел аст? Чашма ҳоло ҳам ҳамон хел ҷуш мезанад,
сероб аст? Зимистони дароз аз оби ширгарми чашмаву ҷӯйбораш каппа-каппа ҳавр мехезад. Эҳ, чиллаи зимистон тамошои аз чашмаву қад-қади ҷӯйбор хестани ҳавр, баъд пилтапилта, ваноғ-ваноғ ё мисли рӯймоли докаи шумо, модарҷон,
дар панҷаи бод паҳну парешон шино кардани ҳавр мисли
афсона аҷиб буд. Обаки чашмаи мо, модарҷон, дар гармои
тобистон сарди сардак, роҳати ҷон, дар чиллаи зимистон
ширгарму форам аст; барф намечаспад дар лаби чашмаи мо,
обаш ҳаргиз ях намебандад…
– Дар суханҳои ширини бача садқа. Очат ҳар саҳар
хобҳои дар бораи ту дидаашро ба оби чашма мегӯяд, – пичиррос мезанад Сифат.
– Вақти хондани ман халал нарасон, – эътирозомез
меғуррад Дилёб. – Агане маҷбур мешавам боз аз сар хата
бихонам.
– Боз хубтар!
– Осон аст, ки… Ман маълим набошам. Базӯр ба ҳамин
ҷояш расидам.
– Давомашро бихон. Дуо мекунем, ки маълим шавӣ.
Ва Дилёб арақҳои пешониашро бо пушти даст поккунон
мутолиаи номаро идома медиҳад.
– Ин мулко, худову ростӣ, аз ун хел чашмаву обҳои софи ширин камбағали камбағаланд. Зимистону сармои ин
ҷо даҳшат аст: барф то миён, замину дарёҳо чунон яхи кабуди ғафс мебанданд, ки аспҳо бо аробаи чорчарха аз болои ях мегузарад. Яха бо чӯбу санг, бо табар ҳам бизанӣ,
намешиканад. Мо бо парма яха шикофта оби хӯрданӣ
мегирем… лекин замину ҷангал инҷо аввал дораду охир
не… Ҳезум, чӯбу чахс чунон фаровон, ки… Кӯҳ нест,
кӯҳҳои баланд… Намак ҳам камчин аст. Хӯрокҳои камнамак ба дил мезанад. Агар кӯҳи Хӯҷамӯъмин наздик мешуд,
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барои инҳо дар чанд хар намак бор карда меовардед, оламолам савоб мегирифтед...
– Оҳ бачаи дар ҳасрати оби чашмае! – ашк дар чашм, нолид Сифат. – Чашмара ёд кардаӣ? Кошкӣ наздик мебудӣ, ки
сари дав як кӯза оби чашма мебурдамат… Нашавад, ки барои туву ёронат як халта намак фиристам…
– О мемонед, ки мактуби акаи Зарифа то охир бихонам?
Сифату атрофиёнаш итоаткорона хомӯш мемонанд.
– Очаҷон, – мутантан номахониро идома медиҳад Дилёб,
– ба дарахтони зардолуву чормағзи кунҷи боғ аз номи ман
салом расон. Сиҳат-саломат баргардам, ун дарахтҳора ба
оғӯш гирифта мебӯсам. Ман ба ростӣ, ин ҷо фаҳмидам, ки
солҳои гуруснагиву қаҳтӣ меваҳои хушку тари боғу ҷангалҳо моро аз марг раҳондаанд… Дарахтҳои боғи момаи
Гавҳар ҳам шиками хурду калони деҳаро беминнат сер мекарданд…
– Ҷонам фидои бачаи бамеҳру шакаргуфторе! – гӯё аз
шӯълаи оташ рухсораҳояш арғувоӣ, сӯхтаву тапида пичиррос мезанад Сифат. – Гурусна мондӣ? Аз сармо азоб кашидӣ? Дод аз дасти ин замон! Хок дар сари ғарибӣ!
– Дигар намехонам! Бас! Як-ду ҷумла ҳам монда бошад,
намехонам! – бо ситеза аз ҷо нимхез мешавад Дилёб.
– А бача, натарсонмон… Тезӣ накун. Тезиву ҷаҳлу дилозорӣ мероси шайтон аст, – ӯро ба худ меорад Некном. – Бишин дар ҷоят. Дигар мисли ту каси ҳарфдон, хатхон, андаке
босавод аз куҷо меёбем?
Дилёб хиҷолатманд боз ба ҷояш мешинад.
– Минбаъд, ҳар номае, ки расид, бе хоҳишу тавалло, бе
миннат мехонӣ, ҷони бобо. Давомаш…
Ва мехонад: «Аз мо салому аз шумо дуо».
Дилёб оҳи сабук мекашаду хомӯш мемонад. Дигарон ба ӯ
саволомез чашм медӯзанд.
– Тамом?
– Тамом!
Ба Дилёб низ номахонӣ осон набуд. Охир азият мекашид.
Лаб зери дандон, буғзи гулӯяшро базӯр фурӯ бурда бо сур67
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фаҳои сохта роҳи нафас соф мекард; дили ӯ низ дар қафаси
сина парпаракзанон метапид ва ба чашмонаш нам медавид.
Чанде пеш Зарифи Сифат дар номааш башорат дод, ки
худо хоҳад ба наздикӣ дар Шикоргаҳ дидор мебинанд. Пазмон шудааст ҳамаро… баргаштан замон пирони диёр, мазору марқади бузургворҳои атрофро зиёрат мекунад, сипас ба
кор камар мебандад; дигар намегузорад, ки модарҷонаш
даст ба оби хунук бирасонад; дигар ӯро болои дидаву сар
мегардонад… Хонаро таъмир, бомро бо каҳгил зайле меандовад, ки солҳои сол начакад. Хиштрезиву дуредгарӣ аз
дасти худаш меояд. Дар аскарӣ ин ҳунарҳоро омӯхт. Тахта
беҳисоб: табар мезаниву теша, ранда мекуниву мех мезанӣ;
гаштаву баргашта месозӣ…Як ҳуҷраи барҳавори деворҳояш
най барин рост сохта, даруну берунашро бо оҳак сафед мекунад. Ҳуҷраи сафедак… Дигар пеш аз иди Наврӯз бо ҷорӯб
ба деворҳо сафедхокоба шапидани модараш лозим намешавад. Ба ҳуҷра чунон дари паҳну баланд мешинонад, ки бобои Некном хам нашуда, паҳлӯ каҷ накарда, ба он дарояду
«қандата зан, ошно» гӯяд. Охир, се сари сол ин ҷо кораш
хона, дару тиразасозӣ будааст. Боз аз хишт сохтани бухории
русиро ҳам ёд гирифтааст. Дар зимистони сарди кӯҳистон
бухорӣ ва ҳаммоми русӣ баҳо надорад, роҳати ҷон аст. Хонаро нағзу бардавом гарм мекунад бухории хиштӣ, болояш
ҳам хӯрок мепазӣ, ҳам об меҷӯшонӣ…
Эҳа, вақте Дилёб дигар зӯр задаву канда-канда не, балки
мисли оби равон шар-шар бо овози баланд номаи Зарифро
қироат карду ин гапҳо ба забон овард, Сифат лабонаш аз
шиддати ҳаяҷон ларзон, риштарагҳои гулобирангу паҳну
парешони сари гунаҳояш аз ҷӯшиши хуни тоза арғувонӣ, ба
ҳалқаи чашмонаш аз ғояти хушҳолӣ ашк ҷӯшидаву давида,
ба ҷои писар панҷаҳояшро ба сандуқи сина мефишурд; Некном бо табассуми нарм таҳсиномез сар ҷунбонида, «Ёдат
ҳаст, Гулсифат? Гуфта будам-а. Дидӣ, соҳиби чанд ҳунар
шудааст Зариф» – мегуфт. Мирак мисли хурӯс тефакзанон
такрори батакрор таъкид мекард: «Бигӯ, тезтар биояд. Гапи
мард якта: бе даъвату кашокаш ба майдон мебароям… Ҳо,
базма аз аввал то охир худам метафсонам…»
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– О қасам хӯрда будӣ-ку?
– Мешиканам қасама! Ба хотири аз аскарӣ омадани Зариф! Эҳе, Худо ба рӯзи шодӣ бирасонад, шикастани қасам
чӣ киро дорад?
– Мерақсӣ?
– Албатта! Болои як танга!
– Суруд ҳам мехонӣ?
– Бе чуну чаро..
– Аз ҳамун коғазпечҳош?
– Аз коғазпечҳо ҳам коғазпечтару аҷибтараша! Оҳо,
чунон сурудҳое, ки ҳафт пуштатон фаромӯш накунад…
– Хайрияте, хурӯс аз катак озод мешудааст, – пичинг мезанад касе ва худро аз давра берун мекашад, ки ба чанги
Мирак наафтад.
– Кадом баддаҳан ин гап гуфт? – саллаи сурхфом болои
абрувон хамбонида, дар андомаш ранҷишу хашм, дастҳо
арбадаҷӯёна дар миён, гарданаки дарозашро баландтар ёзонида мепурсад Мирак. – Мард бошӣ, пеш баро, ки афтата
бинам. Э рӯбоҳаке…
– Аз нӯлат метарсам… Қуд-қуд-қуддус!
– Аҳа, буздили беҷигар, рӯбоҳи гурезпои ҳилагар… Бо
холаат дар катак будам?..
Ҳамдиёрон бо ҳазлу хушдилӣ паҳну парешон мешаванд.
Омад-омади писар сабру ороми Сифат медуздад ва оламолам орзую ҳавасро дар дилаки беқарораш ангеза медиҳад.
Ӯ ҳар шаб пеши чашми Дилёб сандуқу ҷомадон мекушояд
ва либосвориҳои солҳои сол гирдовардаашро тагурӯкунон
аз байни духтарҳои қадраси деҳа арӯс интихоб мекунад;
арӯси нозанин, хушфаросат, меҳмоннавоз. Ҳо, бахт ба рӯяш
бихандаду Зарифаш бо рӯи сурху сари баланд аз дар бидарояд, порисаҳоро соҳиб шавад, дигар чӣ мепурсӣ? Пас аз
ду-се моҳ тору пуди базми арӯсӣ метанад. Аслан арӯси муносиб ёфтану ҷуфт кардани сари писар муроди якумрии
Сифат аст. Ӯ дар ин дунё дигар кӣ дорад. Барои кӣ ҷон канду бо нӯги сӯзан чиз ҷамъ овард? Ва се соли зиндаҷудоӣ,
андешаҳои беохири талху мудҳиш ӯро дарун-дарун хӯрду
ба қавле мағзи устухонҳояшро об кард. Хуб, акнун зиёдаш
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гузашту камаш монд. Ҳамон лаҳзае, ки Зариф ба ҳавлӣ ворид мешавад, – бо чи сурату шамоил, қаду қомат! – Сифат
дилаш аз дидани дидори писар бозигару бехуд, худро ба
оғӯши вай мепартояд ва аз бӯи ҷигарбанд маст, дастон ба
гардани ӯ ҳамоил, сар дар қафаси синаи паҳлавон ниҳода,
даме осояд, ҳама азобу ранҷ, дарду алам пушти сар, гуми
гум, фаромӯши фаромӯш хоҳад шуд. Ва боз як боракак ба
ҳавлӣ, боғ ва кӯчаҳои деҳа паҳлӯи дигарон ҷону ҷигараш
қадам бизанаду вай ба сару гардани баланд, шонаҳои паҳн,
бозуҳои қавию панҷаҳои гирояш аз пас бинигарад; боз
бубинад, ки Зариф чӣ хел пирони деҳаро чун марди хона бо
лаби пурхандаву алфози ширин истиқбол мегираду ҷавононро мисли бародар ба оғӯш мекашад; боз сари хони зиёфат
аз дидаву шунидаҳояш чӣ хел аҷибу дилнишин сӯҳбат
меорояд, дигар дар дили Сифат ормоне намемонад, ба ҷуз
он ки тамоми дороияшро сарф бикунаду арӯс фарорад. Ҳм,
он вақт боз хурду бузурги деҳа ба ҳавлӣ мерезад; одам дар
пои одам мепечад, ҳеҷ гап не… Паси девору кӯчаҳо аз
ҳаёҳуй ва даводави кӯдакон пур, ҳавлӣ, боғу суфаи таги чанор, лаби чашма ҳам аз сурудҳои «Шаҳ муборак бошад»,
«Устои ланги сартарош», «Ёр-ёр»-у «Шаҳи мо омад» ва
«Барор-барор хушрӯта», «Гула овардеме…» шукӯҳу ҷон
мегирад. Баногоҳ Мирак аз байни издиҳом ба майдон
ҷаҳида, бари ҷелаки нимдошти тикаш дар камарбанд андармон, чашмакони нимкофаш масту махмур, дигар чашми
кӯрашро аз чашми сиҳаташ фарқ намекунӣ, нӯги саллаи
сурхаш болои сар шабеҳи тоҷи хурӯс ҷунбон-ҷунбон, худро
гоҳе дарҳам кашида, дастонашро болсон кушода, пеш-пеши
шаҳу арӯси аспсавор печутобхӯрон пойкӯбиву дастафшонӣ
мекунад. Дар ин маврид хурӯшу фарёде аз зану мард мебарояд: «э аз тоҷаш гардам-е, бол бизан, хурӯси кулангӣ! Базма каси ҳунарманд ободу гарм мекунаду ҳусн мебахшад.
Шоҳ бош!» Ва Мирак дар ҳавои кафкӯбӣ, бале-бале ва оҳу
воҳи одамон хурӯсвор гардан ёзонида, зиракона ба чапу
рост нигариста, гӯё тоҷ меҷунбонаду бол меафшонад, сипас
хушомадгӯёна сари таъзим фуруд оварда, бол кушода гирди
мокиёнаш Заъфарон қанотак мезанад. Ин ҳаракатҳои ӯ мар70
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думро ба хурӯш меоранд. Мирак аз ин бештар ба ваҷд меояд
ва мисли хурӯс ҷеғзанон, ангуштонашро минқорвор пеши
бинӣ ниҳода, рӯ ба рӯи аспи шаҳу арӯс ҳаракатҳои ҷангу
пархош ва нӯлзаниро намоиш медиҳад. «Шутур аз ёдат наравад! Кар-каландӣ...» – луқма мепартояд Некном, ки сару
шонаҳои паҳнаш байни издиҳом аз ҳама баланд аст. Ҳамин
ишора кофист, ки Мирак усули арғушт, ҷастухезу ҳаракатҳояшро тағйир дода, шутурвор каҷу килеб пой партофтаву гардан ҷунбонда, суруди «Уштур ба чаман каркаландӣ»-ро бихонад. Ва ниҳоят аз тапидану боло-боло
ҷаҳиданҳои гоҳе шинаму баъзан берабти дурушт арақшор,
хаставу беҳол, ҳаш-ҳашкунон вай худро беруни давра мекашад. Духтаракону бачаҳо, занону мардон майдонро пур ва
бо арғушту ҳунарнамоии нарму зариф ба базм ҷони тоза мебахшанд.
– Э Дилёб, Худо Зарифҷона бо чор ишкели дуруст, сиҳатсаломат пешам расонад, баъди таъмири кулбаву ҷуфт кардани сараш, медонӣ чӣ кор мекунем? – мепурсад Сифат?
Дилёб ҳайрону саволомез ба ӯ чашм медӯзад.
–Тору таноби сохтани хонаи туро мекашем. Дур не, дар
як гӯшаи боғ, паҳлӯи ҳавлии худамон Зариф бароят хона
месозад.
– Э не…
– Не нагӯ, бача. Мард бо хонаву дар ҳиммату дастархон
мард аст. Марди бехонаи дайду пеши зан чӣ қадре дорад?
Дилёб зоҳиран хиҷолатманд, дар таҳи дил шоду мамнун,
сар ба зер меафканад.
Вале Худо ба ин рӯзи мурод нарасонд, ки нарасонд. Боз
ҷангу нотинҷӣ сар зад. Ин хабари мудҳиш Сифатро бе корд
кушт, дар дилаш оташ рехт. Ӯ шабу рӯз дар таҳлукаву азият, ба таскинбахшҳо як посух медод:
– Э акаву апаҳои қиёматӣ, э дӯстои ширин, ҷудоиву
раҳпоӣ аз марг бадтар аст… Ҳолама худам медонаму худо…
Ва қатраҳои ашк ба ожангҳои гӯшаву таги чашмонаш таровида, худ ба худ талху ҷонгудоз бонгак мекашид:
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Вой аз ману вой аз ман, вой аз ҷонам,
Бачам нестай, ҷигараки бирёнам.
Мардумо меган: «бачаҳакат меоя»,
– Кай меоя? Дар тан намондай ҷонам.
– Гулсифат, худата бисёр азоб нате. О аз гиряву нолаи
зиёд дилат обу адо мешавад, аз по меафтӣ, – ашк дар чашм
коҳишомез мегуфтанд занҳо ва бо оҳанги дигар меафзуданд. – Меояд писарат. Ҳм, мо ҳам шабу рӯз барои бачаҳо
хуни ҷигар мехӯрем…
– Медонам, ҳамаша медонам. Лекин дили зормонда оташ
мегирад, оташ! Ҳазору як фикру хаёл… Чашмам ба сару либос, тешаву арра, дарахтакои ҳайрони Зарифҷон афтад, рӯзи
равшан дар назарам ба шаби тор табдил меёбад, – тану овозаш ларзон посух медиҳад Сифат. – Э Худоҷон, умедам, дороиям як писар аст. Ин номусулмони даҳанталх мисли каргас омаду чанг заду бурдаш. Он ун раҳмдилаки ман ҳаргиз
пашшаро озор намедод. Ӯ куҷову ҳунари ҷангу пархош?
Пирамард Некном боре дар авҷи чунин лобаву зорӣ магар ба Сифати ҷигарреш сухани таскинбахше наёфт ва аз
ҳоли зору дарди гарони ӯ музтару лоилоҷ монд, ки чун
ҳамеша бори пайкар ба асои ба қадаш баробар афканда, даме кӯҳсон ба сукут рафт. Сипас андешаҳои талху ташвишҳои пай дар пайи сангин дар қафаси синаи бузурги
мӯйсафед нагунҷид, ки оҳаш шабеҳи вулқони азим шадиду
тӯлонӣ берун ҷаст. Ва нигоҳи бесаранҷому ҳузнолуд аз зани
ғамзада гурезонда, даме абрӯҳои ғулиашро бо нӯги ангуштон тобиду палмосиду бо оҳанге моил ба тавалло, садое
базӯр шунаво овоз баровард:
– Дилёб, биё, ғут-ғуткунон болотар бароем…
Писарак лолу пакар кифт дарҳам кашид ва ба Сифат
назари дилсӯзонае афканд ва бо сари хам аз паси мӯйсафед
равон шуд. Ҳарду хомӯш, гӯё бори худ ва андешаҳояшонро
базӯр кашон-кашон пеш мерафтанд. Танҳо тӯқ-тӯқи ба
пайраҳа бархурдани нӯги асои пирамард хомӯширо мешикаст. Чун гардиши гарданаи чормағзи кӯрак пушти сар мон72
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ду аз чашми деҳотиён нопадид шуданд, ба ёди Дилёб
арғамчин, табару теша расид ва беҷуръатона пурсид:
– Бобо, дасти холӣ меравем?
– Дилам танг, заҳру зардоб шуд, ҷони бобо. Чи рӯзҳои
сиёҳе ба сари мардум омад. Паҳ, аз саҳар то шом аз чор тарафи деҳа гиряву нола мехезад. Илоҷе нест: мешунавию
месӯзӣ, ғамҳои худат як бало, боз ғамҳои дигарон… Э Худо, баъзан дар назарам боми хона, дару девор гӯё якбора ба
сарам фурӯ меафтад, – оҳкашон мегӯяд мӯйсафед ва пас аз
андаке хомӯшӣ меафзояд. – Дилёб, зиндагии мардум аз будаш талхтар, олам ғамистон шуд. Ҳама озурда, даҳон пури
хун, ба кӣ дарди дил мегӯӣ? Офарини Сифат, сад офарини
онҳое, ки ҷигарбандонашон дар мулкои ғариб сарбозанд.
Осон нест…
Тук-тук-тук… Ин тапиши ҳавлангези дил аст, ки писарак
аз қафаси синаи худ мешунавад ва боз садои ба пайраҳа
бархурдани нӯги асои пирамард. Майда-майда ба фароз баромадан дилаки ӯро танг месозад ё шикваю нолиши Некном? Нафас дар гулӯи Некном шабеҳи чӯҷаи навбол парпаракзанон гӯё зиндонист. Пирамард аз бағал дастрӯймол бароварда, бо он арақҳои пешонии фаррох, балки нами гӯшаи
чашмонашро ноаён мечинад. Дар ин ҳолат қуллаву шахҳои
бузургу баланд, дараҳои сабзпӯш ва дарахтони мисли гунбаз мудаввару пуршукӯҳ низ гӯё аз исёни эҳсоси дарди гарону мудҳиши марди пир лол мемонанд. Хомӯши хомӯш,
сукути беохир. Ибтидо ба назари ҷавон ҳамин хел намуд ё
гӯшҳояш қулф заданд. Танҳо садои канда-кандаи ба
пайроҳа бархӯрдани кафшҳо ва нӯги асои Некном ба гӯш
меояду бас. Не, баъдтар аз қаъри дара шуввоси якнавохти
мавҷҳои ба сахраву сангҳои мазбут бархурдани рӯд ва ягонягон нағмаву хониши мурғон, чир-чири чирчиракҳо, ки сукути маргбори атрофро мешикастанд, шунаво шуданд.
Ниҳоят ба боғи Гавҳар, ки дар бағали кӯҳ ҷангалаки сабзу
шукӯҳмандеро мемонд, расам-нарасам, пирамард гулӯ соф
кард ва бо оҳанги шодиомез гуфт:
– Вақти пайванд расид… Дилёб, ту ягон маротиба пайванд кардаӣ? Не? Афсӯс… Мегуфтӣ, ёдат медодам, ҷони
бобо. Кори савоб, ҳунари аҷиб аст пайванд карданд…
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Пирамард як даст паси пушт, аз пайроҳаи байни алафзор
аранге намоён қадамшумор сӯи боғи бесоҳиб рафт. Поймониаш вазнину суст, нафасгириаш тунду берабт. Ва гоҳе бозистода, ба қафо, ба роҳи тайкарда назар афканда, гӯё масофаро бо нигоҳ чен ва ё бо ин баҳона нафас рост мекард.
Ниҳоят вай аз шиғи чӯбҳояш пӯсидаву рехта гузашта, лаби
бораи таги тути пир расида, ба такяи асо оҳиста нишаст. Ва
чун ҳаш-ҳаш нафаскашиаш як каме ором шуд, чанд дона
меваи ҳил-ҳил пухтаи аз шохаҳо рӯи махмали нарми сабза
рехтаро чида, дар кафи рафидасон паҳну шахшӯлаш пуфу
поккунон ба даҳон партофтаву макида, аз таъми гуворо ва
шираи гулӯсӯзи тут ҳаловат бурда, чашмонаш нимпӯш, худ
ба худ таҳсиномез гуфт:
– Ҳай-ҳай! Дар неъматат ҷонам Парвардигоре. Аҷаб
чизҳое барои одам офаридаӣ, – ва баъди каме хомӯшӣ пурсид. – Дилёб, ту гумон мекунӣ, ки ин дарахт худ аз худ
ҳамин хел меваи пуршаҳду ширин медод? Хастуте будааст.
Ҳм, меваи хастут, ки бемаза аст. Чашидаӣ меваи хастута?
Бисёр? Каҳ мазза дораду меваи хастут не. Каси дастбахайр,
кампири Гавҳар ё кӣ медонад, бобову бобокалони ӯ ба ин
ниҳол тути балхӣ пайванд кардааст. Зеҳн бимон: ҳо ана аз
бех чанд ваҷаб боло дар танаи тут ғурм – нишони пайванд
менамояд… Акнун ба сарпанҷаи дарахт созтар бинигар.
Дидӣ? Нури чашмои ту, ҷони бобо, ҳолӣ хуб аст, бояд
бубинӣ… Бехи шохаҳо ғурмҳои бешумор дорад. Инҳо
нақши пайванданд. Каси хушзавқ, дастбахайр, панҷ ангушташ ҳунар, ба ин дарахт боз тути музаффарӣ, тути бедона, тути рахшак, тути марворид, сиёҳтут, шоҳтут ҳам пайванд кардааст. Магар ин мӯъҷиза нест? Аз як дарахт хелхел, ранг-ранг тути беминнат хӯрӣ…
Пирамард бо сурате ором ва тамкине дар назари ҷавон
моил ба бепарвоӣ, аз рӯву байни сабзаҳои тару тоза донадона тут мечиду пуфу поккунон тут хӯрда, таҳсиномез ба
худ мегуфт: «Ҳай-ҳай, тут қариб мавиз, мастак шудаст. Оҳо,
гулӯра сӯзонде! Бихӯр, Дилёб, бисёр бихӯр, тутхӯрӣ ҳам
ғанимат аст… Ҳар сол агар ду-се маротиба шикамсерӣ ин
хел тут бихӯрӣ, дигар ягон дарду бало гирди сарат намегар74
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дад. А бача, бекор наист, таги тут тоза аст, тутҳои рехта
мавизаканд, бичину бихӯр... Бештари ин долу дарахтон
дастниҳолҳои кампири Гавҳаранд…»
– Занҳо ҳам дарахт мешинонанд? – ниҳоят гӯё яхи даҳонаш об шуда ҳайратзада пурсид Дилёб.
– Албатта! Дарахт, ҷони бобо, фарзанди дуюми инсон
аст. Ҳар каси боақл, – хоҳ мард бошад, хоҳ зан, – бояд
ниҳоле сабзонад. Ин мисли хонасозиву тарбияи фарзанд
қарзи одамизод аст…
Пирамард баногоҳ ба андеша меравад. Ва нигоҳи нарму
оромаш ба қаду бари боғ сайргар, аммо мавҷи чинҳои пешониаш гоҳе каҷу дар ҷунбиш, гоҳе ҳамворнамо, гоҳе дурушти тобанда. Ва Дилёб кафаш пури тутҳои рангоранг,
дилаш аз олам-олам ҳаяҷон лабрез, нимрӯя баргашта, мехоҳад ба пирамард ваъда бидиҳад, ки аз оғози баҳори оянда
ниҳол мешинонад, якта не, бисёри бисёр… Вале садои пирамард ӯро аз ҳарф задан бозмедорад.
– Ҳо ана, таҳҷои кулбаи Гавҳар… Дидӣ? То дами вопасин ҳамон ҷо зист Гавҳар. Аз авҷи баҳор то тангии тирамоҳ
таги ин тут, рӯи ин суфа дастархони Гавҳар доимо кушода
буд. Касе аз ин дара мегузашт, – хоҳ пиёда бошад, хоҳ савора, хоҳ шинос бошад, хоҳ ношинос, хоҳ ба поин равад, хоҳ
ба боло, – Гавҳар ӯро бо лафзи хуш, албатта бармегардонду
гирди хон мешинонд, ҳаққи намак мекард. Ҳамеша пиёлаҳояш пури маскаи тарак ё саршир, косаҳои чӯбинаш лаболаби ҷурғоту дӯғ. Мисли ӯ зани дасткушоду олиҳимата
дар олам ками дар кам дидаам, – мегӯяд Некном ва баъди
андаке сукут бо шакарханд меафзояд. – Мардум бо шӯхӣ
духтари Ҳотамаш мегуфтанд. Меҳрубонияш ба хурду бузург баробар, аз таҳи дил… «Дар хоки қадамот садқае. Пеши пот мураме… О чӣ хел хешӣ, ки, – ҳамаро ӯ хешу пайванд меҳисобид, – аҳволи холата напурсида аз ин раҳ бигзарӣ? Сахт хафа мешудам… хамеша чашмам ба раҳи шумо
чор аст. Ай Худо, мегӯм, имрӯз ягон кас ба кулбаи вайронаам медарояд ё не… Бигир, ҷони хола, нӯши ҷонат шавад,
хуш омадӣ. Доим дар ҳасрати дидори одамам. Як лаҳза дам
бигир, эй ин дунёи гузарон аз сари ҳама мемонад. Аз ин
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чизҳо бихӯр, ки холаат шод шавад», – мегуфт Гавҳар. Ана
ҳамин зани фариштахӯ ҳазору як дарди сӯзон дар дилу
ҷигар дошт. Бефарзандӣ, ҷони бобо, дарди бедармон,
суҳони умри одам аст. Илоҳо ягон бандаро беҳосил, аз меваи умр ноумед накун. Ҳм, ҷонкоҳонии тамоми махлуқи
рӯи замину қаъри дарё, мурғони ҳаво ҳам ба хотири насл
аст, – пирамард бо нӯги ангуштон чанд дона тут ба даҳон
партофта, чашмонаш нимроғ, ба дуриҳо менигарад, сипас
меафзояд. – Худо ба Гавҳару шавҳари раҳматиаш ҳам медоду ҳам аз унҳо мегирифт. Тифлаконашон айни рӯхандону
ширинзабон, баъзан баъди тай-тай роҳгардак шудан баногоҳ
аз дарде рагу ришта, хазону нобуд мешуданд. Бисёриҳо сабаби ба дарди қаттол гирифтор шудани тифлакони онҳоро
хешу ҳамхун будани зану шавҳар ҳисобида, маслиҳат медоданд, ки умри якдигарро зоеъ накарда, ба хотири насл аз
ҳам ҷудо шаванд. Эҳе, ҷудо шудан ба гуфтан осон аст. Дилдодаи ҳақиқӣ, ду тани шириниву талхии нисфи умра бо ҳам
чашида дарҳол аз якдигар дил канда метавонад? Ба тақдир,
ба бой додани тифлакон тан доданд онҳо. Ҳо, нолаву фарёдҳои ҷонгудози Гавҳар ба марги ҳар кӯдакаш дили санга
об мекард. Тақдир-да, ба як кас шаҳд медиҳаду ба дигаре
заҳр. Шавҳараш, – марди наҷибу баимоне буд, аз ғаму
андӯҳи бефарзандӣ силмарг шуд. Гавҳар баъди вафоти
шавҳар боз хеле умр дид: дарахт сабзонду чароғи хонадон
равшан нигоҳ дошт.
Дилёб ба вусъати боғ назар афканд. Дар як порча замини
нишебрӯя, ки тарҳи пурпечу дарҳам рехтаи шиғу тавора чун
ҳама боғҳои қадимаву бесоҳиби кӯҳистон гирдогирди он
ҳанӯз намоён мебошад, хел-хел дарахтони хурду бузург зери бори баргҳои сабзу меваҳои рангобаранг гӯё дар андешаву сукуте фурӯ рафтаанд. Ниҳолҳо дар канор ва гӯшаҳои
корношоями замин аз ҳамдигар дур, лек батартиб шинонда
шудаанд, то пас аз солҳо бо реша, шоху навда ва сояи бузургашон мазраи киштбобро пахш, танг ва камҳосил накунанд. Дарахтони азими санҷиду зардолу ва ягон-ягон туту
бед, ки ба онҳо ток печидааст, ҷониби нишебии пушти боғ
хам хурдаву шоху навда давонида, ба замин осебе намера76
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сонанд. Ба ростӣ, чашми кас аз дидани хел-хел олуболу, ангуру себ, амруду нок, хучу кӯксултон, бодому зардолу, думи
рӯбоҳаку шафтолу, буттаҳои зелолу бушол об мехӯрад.
– Бубин ба як таноб замин чи қадар дарахта ҷой додааст.
Чанд навъи ангур, чанд намуди олучаву себ… Ҳм, авҷи
баҳор олам ин ҷо гулпӯшу гулистон аст. Тангии тирамоҳ
баъди як-ду борон ё барфаки аввал ба ин тараф гузарат
афтад, манзараи тамоман дигар, аҷибу ҳайратангеза мебинӣ:
боғи рангину заъфаронӣ... Баргҳои хазони дарахтон аз сармо хушкида якбора мерезанд. Он вақт аз дур чунин метобад,
ки сару байни шохаҳо села-села зоғчаву майна аз омадомади зимистон бедимоғу хомӯш нишастаанд. Вале наздики
наздик омада мебинӣ: сару байни шохаҳо ҳамел-ҳамел
хушаҳои хурду бузурги ҳарранги ангур овезон аст. Эҳе, ана
ангуру мана ангур! Шириниву лаззаташ шаҳду асал… Умр
вафо кунад, он вақт бо ҳам боз меоем ин ҷо…
Ҳарфҳои пирамард ба гӯш, аз пеши чашми Дилёб зани
нагунбахту аз зиндагӣ озурда – Гавҳар дур намешавад. Вай,
ҷигараш аз ғаму андӯҳи тифлакони ғурамарг кабобу ғирбол,
баъди вафоти шавҳар пероҳани кабуд ба тан, расму русуми
азодорӣ ба ҷо оварда, сипас ба қавле, рӯҳу хислати мардона
пайдо мекунад. Миёнро маҳкам баста, дасту остин барзада,
бори рӯзгор бар дӯш, ба кор мечаспад. Гавҳар қоматаш хам
аз замин санг чида, ба сабаде андохта бурда ба лабмарзаи
боғ мерезад. Ана ғарами он сангҳо ҳанӯз намоён аст. Ва
баъде, ки замин тоза шуд, вай аз боғи ҳамдиёрон навъ-навъ
ниҳол оварда, гирди ҳаёта мешинонад; сипас гаштаву баргашта замини холиро шудгор мекунаду дар қитъае гандум,
дар порчае нахуду наск, дар ҷойҳои намдор тарбузу харбуза, каду, ҷувориву лӯбиё ва байни ҷӯяҳо кунҷид ё каме арзану зағир мекорад. Аз пеши чапардари боғ дар ду бари
пайроҳа то ҳавлӣ тухми гулҳои ҳархела: савсан, наргис,
ишқи печон, шому саҳар, бобуна, ғармаш мешинонад; буттаҳои гулхору хайрӣ, думи рӯбоҳу говдумбол низ дар
гӯшаҳои боғ низоме доранд. Вай сапедадам бо кӯзаву офтоба аз чашма об кашонда, бехи ниҳолҳо мерезад ё каландаку
теша ба даст, соатҳо сар набардошта, меҷунбаду меҷунбад.
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Ва ҳангоми кор Гавҳар бонгаккашон бо байту рубоихонӣ ва
ашки шӯр ба оташ, сӯзу алами дил об мепошад. Аз кӯза ба
бехи ниҳолҳо об мешораду аз лабони Гавҳар бо овози нарми
пурдард дарду ҳасрат:
Ай худо, ай Худо, ай Худо…
Сари кӯҳи баланд рафтам ба вақте,
Ба оби дида бишнондам дарахте.
Шамол омад, дарахтам решакан шуд,
Мани мискин надорам ҳеҷ бахте.
Неши каланду теша бехи палак ё ниҳолу дарахтон нарм
мекунаду оҳу шикваи Гавҳар ба фалак печида, ҷигари атрофиён доғ месозад.
Ин моҳа бинен, мерава лав-лави теғ,
Дастум нараса моҳа гирум ай лави теғ.
Ё домани моҳ гираму ё домани теғ,
дӯстои ширин…
Умри мани носуда гузашт вой дареғ.
Ва аз такопӯву талошҳои афзуни Гавҳар баъзеҳо дар
ҳайрат афтанд, қисме нороҳат ҳам мешуданд.
– Тавба, бо як сари танҳо чордаста ба кор часпидани ин
зана бубинен. Бачаву духтарат набошад, барои кӣ ин қадар
ҷон меканӣ?
– Чӣ, даст рӯи даст монда бишинад? Кор, машғулият таскини дилаш аст, – оҳкашон посух медиҳад каси дилогоҳ. –
Сад вуболи ҷони ин зан. Осон нест оғӯштаи ғаму андӯҳ бо
оҳу нола шабу рӯз кунҷи хона умр гузарондан. Худо шоҳид,
ба ун аҳвол тан ба хобу нишастан медод, кайҳо бемор, силмарг мешуд. Лекин аз ҷумбуҷӯлу ҷонкоҳонӣ то имрӯз болои
по рост аст.
– О Худо, ҳар боре чашми ин зан ба мазор, ба гӯрҳои қатораки фарзандҳош афтад, медонӣ чӣ қадар месӯзаду доғ
мешавад…
Ва чун касе чапардари Гавҳарро кушода, ба ҳавлии ӯ
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қадам мениҳод, чашмаш аз тамошои боғаки банизом, сабзу
пургул, роҳравҳои тозаву озода рахшон, таҳсиномез мегуфт:
– Офарин, ягон ваҷаб замин холӣ нест. Бахудо, ки боға ба
гулистони рӯи замин табдил додаӣ.
– Гулистон ҳам ба одам зеб дорад, ҷони хола, – бо табассумаке лаб ширин карда, посух медиҳад Гавҳар ва баъди болои яккандоз шинондани меҳмону назди ӯ кушодани дастархон ва ниҳодани чойники чой меафзояд. – Гулҳои сари дастам буданд... Худоҷон доду намонд, ки аз бӯву рӯшон сер
шавам, орзуву ҳаваси фарзанддориро шиканам, – буғз якбора
гулӯи Гавҳарро мефишорад, овозаш дупӯста ва чашмонаш
намнок мешаванд. Ӯ бо лаби рӯймол оби дида чида, идома
медиҳад. – Уфе, тамоми умр бағалам дар ҳасрати бача
монд… Хона холӣ, – гаҳвораи кӯдаком сари гуршон холиву
ҳайрон… Ҳама паҳлӯи якдигар: акаву хоҳару додар, ҷону
ҷигарҳои модар зери хок хоб… Тақдир умри мани сияҳрӯзӣ
бо ғаму дард сиришт…
Ғами олам ҳама реги биёбон,
Фалак барчиду бар домони мо рехт.
– Хайр, ба додагиҳош шукр, – баъди андаке сукут андешаманд худ ба худ пичиррос мезанад Гавҳар ва бо оҳанги
дигар, нарм, як андоза бо ҳавасу ифтихор меафзояд. – Зеби
бағалу сари дастам буданд; аз рӯву бӯ, нигоҳи гарми чашмон, аз лафзи ширинашон сармаст, то лаҳзае насибам буд,
лаззати фарзанддориро ҳам андак-андак чашидам. Ба ҳамин
меҳрубониҳои парвардигор ҳам сад шукур. Ҳо, лахтои ҷигарам, дар арвоҳашон ҷонам, ҳамин ҷо афтидаву хеста, мисли парвона қанотак зада, тай-тай роҳгардон мешуданд. Дар
ҳар қадами онҳо гул коридам…
Умрам рафтай, дилам хароб аст имрӯз,
Ду чашми сарам ҳавзи об аст имрӯз.
Мардумо меган: «Хоб бикун, ҷон накан»
– Эй бехабарон, чӣ ҷои хоб аст имрӯз?
– На ҳар кас тоби шунидани дарду алами одама дорад, –
оҳиста гуфт мӯйсафед ва бо табассуми роздор афзуд. –
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Баъзеҳо аз Гавҳар мекебиданд… осон ҳам набуд нолишу
дарди зани умре мотамдорро шунидан…
Дар оғӯши хомӯшӣ Дилёбу мӯйсафед ба андеша фурӯ
мераванд. Не, баногоҳ пирамард сар бардоштаву ба паҳнои
боғ чашм давонда овоз баланд мекунад:
– Аз Гавҳар ба ҷои фарзандон ин долу дарахт, ин боғ ёдгор монд. Дилёб, ҳаққи гап ҳамин, ки аз фарзанди нохалаф,
бенангу ор як дарахти мевадор ҳазор бор беҳ аст. Ҳар сол аз
ҳосили ин дарахтон одамону ҷуку ҷондори бешумор баҳра
барад, савобаш ба Гавҳар мерасад… – овози мӯйсафед баногоҳ ба хурсандиву шодӣ омезиш ёфт. – Эй Дилёб, баъд
Гавҳар пайвандгари баҳунар шуд. Бовар бикун. Дасти бахосият ҳам дошт. Аз ҳар гӯша тухми гул, донак ё қаламчаи
меваи дилписандаша меовард. Ана ин чормағзҳора ӯ донадона шинонду сабзонд… Боре гуфтамаш: Гавҳар, кай ин
ниҳолакҳо ба воя расанду ту аз меваҳошон бичашӣ? «Ман
начашам, ҳеҷ гап не, – ҷавоб дод бо шакарханд, – ба дигарҳо
насиб кунад…» Ана ҳамин хел ҷони одам буд Гавҳар…
Пирамард Некном лаб аз гуфтор мебандад ва бо сурати
ором, бо ҳаракатҳои нарму пуртамкин аз рӯи гилеми сабза
тут мечинаду пуфу поккунон тут мехӯрад. Ва ба назари Дилёб чунин менамояд, ки дар ин лаҳза вай аз ғами дурии
Асрору додари ғарибаш Қувват фориғ аст. Хайр, то кай
хуни дил хӯрда бисӯзад? Бигузор даме аз андешаҳои талху
дилхарош озод, тут хӯрда биосояд. Ҷавон баногоҳ чусту чолок бархеста, даст ёзонд ва аз нӯги шохи хамидае дошта,
онро маҳин-маҳин ларзонду таконд. Ва дарҳол ҳамсони
шир-шири резиши пурҳангомаи борони раҳмат, ки дар рӯзи
гарми офтобӣ аз як тика абр ногаҳон чакра-чакра, чилчачилча ба сар мерезаду касро ба ваҷд меорад, дона-дона,
панҷа-панҷа, широсзанон тутҳое шабеҳи садафу дурдона
рахшон, болои сабза пош хӯрда, паҳнои таги дарахтро бо
рангҳои нав зиннат доданд. Дилёб аз ин амали худ ва ҳангомаи тутрезӣ ва ба гилеми сабза гул партофтани меваҳои
сафеду рахшаку сиёҳтоб, хушнуду ҳаяҷонзада, каф-каф тут
чида, лаби ҷонамози пирамард рехта бо тантана мегӯяд:
– Марҳамат бобо, нӯши ҷон… Ин кам бошад, болои дарахт баромада меафшонам…
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– Бас аст, ҷони бобо. Ҳай-ҳай, дар неъматҳот ҷонаме! –
чеҳрааш аз хушҳолӣ шукуфон, зери лаб пичиррос мезанад
мӯйсафед. – Ҳм, чӣ мӯъҷизаҳое барои бандаҳоят офаридаӣ… барои пири бедандон малҳами ҷон аст тут, – Некном
сараш хам, ҳушу ёдаш гӯё танҳо ба якта-якта ҷудо кардани
меваҳо банд, бо нӯги ангуштон бафурсату боназокат
тутҳоро гирифта, ба даҳон меандохт. Ҷавон аз ин гирумони
вай қаноатманд, нафаси осуда кашид. Вале ҳамоно наҷвои
пирамард ба гӯшаш омад.
– Боз одамҳои ношукри осӣ саргарми ҷангу дасиса, хунрезиву харобкорӣ… – ба сурати нуронии Некном якбора ғаму
андӯҳе соя афканд ва ӯ ҷониби деҳа нимрӯя баргашта, бо умед
чашм давонду бо ҳасрат афзуд. – Кошкӣ бачаҳо ин ҷо ҳамроҳи
мо мебуданду каф-каф тутхӯришона тамошо мекардем…
– Кадом бачаҳо? – пакарнамо пурсид Дилёб.
– Бачаҳои ғариби раҳдур… – аз шиддати буғз вазнин оҳ
кашида бо садои гирифта посух дод мӯйсафед ва бо овози
аранге шунаво афзуд. – Ҳай тута дӯст медоштанд. Дар ёдат
ҳаст? Дар ин айём то нӯги дарахтон баромада тут меафшонданд…
Дилёб музтару ҳайрон лаб газид, балки бо забон лабони
аллакай хушкидаашро тар карда, хост ҳарфе бизанад, вале
натавонист ва хомӯшона сар ҷунбонду бас. Пирамард боз
оҳи тӯлонӣ кашида, бо оҳанги дигар афзуд:
– Дилёб, додардориву бачадорӣ ҳам мушкил будааст. Ҳм,
ту, Худо фарзанддорат бикунад, ин гапа баъд мефаҳмӣ…
Дили ҷавон таҳ кашид, шираи тут дар комаш заҳрсон
талх, ҳайкалвор рост истод. Ӯ бисёр мехост, ки мӯйсафед
аққалан ҳангоми тӯтхӯрӣ аз банди андешаҳои талху дилхарош бираҳад. Вале лахти ҷигар, – фарзанд дар дами бало, рӯ
ба рӯи душмани хунхор, байни тиру оташ, додари азизу
дилбанд дар мулки ғариб овораву саргардон бошад, магар
дили кас осоиш меёбад ва аз гулӯяш шаҳд низ осон мегузарад? Сифат мудом менолад, ки аз бозе писарашро бурдаанд,
ба ҷои хӯрок гӯё хуни дил мехӯрад.
– Аҷаб одами дурандеше…
Ин сухан Дилёбро аз олами андешаи нохуш берун кашид.
– Кӣ?
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– Пайвандгар… Парвардигор ба инсон чи ҳунарҳое дода… Мӯъҷизара бубин: аз баракати ангушту даст, аз ақли як
каси накӯкор чи нишонаҳое ба ёдгор монда. Насл ба насли
одам пеши чашми мо аз меваи ин дарахти пайвандӣ ком
ширин кард. Худоё, ҷоят ҷаннат бошад, пайвандгар!
Дилёб паҳлӯи бобои Некном нишаст: оҳиста, зайле, ки
пойҳояш аз бемадорӣ гӯё бори тани ӯро набардоштанд ва
боз гунгу хаёлӣ. Пеши чашмонаш мардону ҷавонони деҳа,
ки паси ҳам маҳзуну дилашон пур аз ормон ба ҷойҳои дур,
ба мулкҳои бегона ба сайру саёҳат не, ба ҷанг рафтанд, падидор. Куҷоанд онҳо, чӣ ҳоле доранд? Мегӯянд, ки ин ҷо
тут пухта бошад ҳам, дар он мамлакатҳои пурҷангу ҷӯш
ҳанӯз сармо, барфу борон ҳукм меронад. Гурусна ё зери
барфу борон, даруни хандақҳо дар обу лой ҷӯлида… зери
борони тир сина сипар карда… сад чашми бахоҳ, сад мили
туфанг дар қасди ҷон… Ҷанги рӯ ба рӯ, марги рӯ ба рӯ; ё
мекушӣ, ё мекушанд… Ҳамеша ҷон дар кафи даст, дар пешорӯи аҷал.., балки бо аҷал дастбагиребон. Эҳ, агар
мӯъҷизае рӯй медоду ҳозиракак якуякбора Зарифи Сифат,
Қуввату Асрори Некном, дигару дигарҳо аз осмон ё аз таги
замин, чеҳраҳояшон тару тоза, лабҳо пурханда, боз думболи
ҳамдигар бо чор ишкели дуруст пайдо мешуданд. Ва дар як
они воҳид таги тут, деҳаву дараҳо аз даводав, фарёдҳои
шодиву нишотангез, суханҳои пурҳаяҷони муборакбодӣ
ҳусну ҷони тоза мегирифт. Эҳе, аз ин мӯъҷиза мӯйсафеди
Некном ё шодимарг мешуд ё болу пар мебаровард…
Ҷавон ба гӯшаи чашм ба пирамард нигарист ва афсӯс
хӯрд, ки Миракро бо худ наовардаанд. Ӯ метавонист бо як
сухан ё баҳсе бори ғаму андӯҳи мӯйсафед андаке сабук бикунад. Ҳоло Некном як каф рӯи кулчаи зону, кафи дигар
болои абрӯҳояш соябон ҳанӯз ҳам саргарм, балки моту мабҳути тамошои шохаҳои пайвандии дарахти тут буд. Ёдаш
сухани Сифат омад: «Дил дили Некном, – мудом таъкидомез мегӯяд ӯ, – кӯҳ ба сараш афтад ҳам, мижааш хам
намехӯрад…» Ба ҳар сурат, баногоҳ ва сарҷамъ якбора ба
деҳа баргаштани ҷавонмардон аз ҷанг мӯъҷизаи афсонавӣ
хоҳад шуд. Дар як лаҳза ғаму дарди кӯҳна аз дилҳо дур,
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табъи хурду калон аз шодиву сурур болида, ҷабину чеҳраҳо
кушоду равшан, шӯхиву ханда авҷ мегирад; тӯйхона мешавад деҳа! Тифлон ҳайратзада, писарону духтаракон хиҷолатманд ҷойҳои даридаи либоси худро бо каф ё нӯги ангуштон пинҳонкунон, аз тугмаҳои мисли гули қоқу заб-зард,
кулоҳҳои ҳаршаклаи ситорадор, нишонҳои пурҷилои сари
синаи ҷанговарон чашм намекананд. Ва боз мекӯшанд, ки
ҳангоми хам шуда шона ё сари онҳоро бо панҷаҳои бузург
ва паҳну гармашон сила кардан ё сабук сари даст боло бардоштану ба қафаси сина фишурдан ва аз пешониашон бӯсидани сарбозон ба тугма ё нишонаҳо ангушт бирасонанд.
– Дилёб, ту медонӣ ё не? Тут ҳам мисли чанор дарозумр
аст, – овози пирамард ҷавонро аз олами хаёлҳо берун кашид… – Чанори зормонда дарахти беор аст, дар дили санг
ҳам мерӯяд. Соя дораду чӯб. Чӯбаш сутуни масҷид мешаваду табақ. Лекин тут, ошно, марҳами ҷону тани одам аст.
Мевааш ба ҳазору як дард даво; баргаш, чӯбу пӯсташ ҳам
фоиданок…
Мӯйсафед ба қуллаҳои осмонхарош, ки сари сахраву
теғаҳояшон ҷо-ҷо ҳанӯз барфи нуқрафом медурахшид, дида
медӯзад. Ва ҷавон мепиндорад, ки вай алҳол аз айёми ҷавониву борҳо ба шикор баромаданаш, дар он камару теғаҳои
баланд чашм ба роҳи сайд шаб зери шахҳо хуфтану аз сармо
то рӯз ларзида оташ афрӯхтан ҳарф мезанад. Лонаи уқобон,
чарогоҳи бузҳои кӯҳӣ, нишемангоҳи хирсу палангон ҳамон
ҷост, мегӯяд. Не, вай нарм аз дигар мавзӯъ сӯҳбат кушод:
– Медонӣ, Дилёб, солҳои қаҳтӣ, – Худо аз қаҳтӣ нигоҳ
дорад, даҳшат аст қаҳтӣ! – касе ба тутпаз ё сағирахӯрак шудани тут мерасид, аз марг мераҳид. То пухтани ҷаву гандум
ғизои хурду калон меваи тут буд. Ҳозир ҳам, – гуфт мӯйсафед Некном ва хам шуда аз гӯшаи ҷойнамоз бо нӯги чанголҳои коркӯфтаву чандираш чанд дона тут бардошта ба
дапҳон партофта, сипас шираи меваҳоро макида-макида суханашро идома дод, – се-чор каф аз ин тути мастак бихӯрӣ,
дигар нон ба ёдат намерасад… Ин дарахт аз офату бало
амон монад, – эҳе, боз солҳои сол ба одаму паррандаву чарранда ризқ медиҳад.
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Дилёб чашм аз дарахти пиру тановар наканда, худ ба худ
меандешид: кӣ буд он инсони хайрандешу ҳунарманди пайвандгар? Аз ӯ меросхӯр, абераву чаберае мондааст? Шояд
бобои Некном ҳамхуну ҳамрешаи ӯст? Магар кас худ аз худ
пайвандгар мешавад?
Дамдуздии гунгвори ҷавон ба пирамард хуш наомад, ки
коҳишомез гуфт:
– А бача, тути муфта намехӯрӣ? Чӣ бало, ки имрӯз ҳамраҳи хуб нестӣ. О ягон ҳарфаки обдор бигӯ, то дуди дил
барояд. Кошки Мирака меовардем… Рости гап, аз ташвиши
беҳисоб, аз гапу хабарҳои бади дунё дилгазону афгор
шудем. Субҳ чашм кушода, гиряву нолаву хабари бад
мешунавиву шом ҳам, – мӯйсафед аз болои ҷойнамоз як каф
тут бардошта сӯи ҷавон даст ёзонд ва бо садои мулоим
афзуд. – Бигир, тут бихӯр, ҷони бобо. Ин дамҳо ғанимат…
Дилёб, сараш хам, ба тутҳои ба кафаш рехтаи пирамард
чашм дӯхт; гӯё онҳоро дона-дона шумурд. Ва пеши чашмаш
Гавҳари хамидақомат буду боғи сарсабзу дилкушо. Ва дастаи хурдсолон пасопеш шармидаву беҷуръат, яке сари ангушт зери дандону дигар мӯйҳои парешон аз рӯ ба паси сар
ҳамворкунон, ба боғ ворид мешаванд. Гавҳар чеҳрааш аз
омадани онҳо шукуфон аз даҳлези кулба ё кунҷи боғ синакӯбону «садқаву банда»-шавон ба пешвозашон мешитобад. Ва хам шуда бо навбат ҳар якеро ба оғӯш мекашаду аз
пешонӣ ва кулчаи рӯяшон мебӯсад; бо лаҳни тифлона аҳволи онҳо ва падару модарашон мепурсад. Сипас сари хурдсолон силакунон онҳоро гирди дастархон болои ҳамин суфа
мешинонад ва бо чи ҳавасу орзуҳое гирдашон парвона мешавад, наздашон дар косачаҳо шир ё ҷурғот ва пора-пора
нон ё хел-хел мева мегузорад. Хурдсолон аз ин меҳрубонии
афзун дар таҳи дил шоду зоҳиран ноҳинҷор, маънидорона
ба якдигар нигариста кур-кур механданд.
– Дар қадамотун ҷонам, бихӯред, – бо лаҳҷаи ширин
мегӯяд Гавҳар ва меафзояд. – Холатуна шод кардед…
Садқаи чашмои хушрӯтон шавам…
«Оҳангу шираи гуфтор ва муносибати ҳалимонаи Гавҳар
ба тарзи гап задани кӣ шабоҳат дорад? – аз худ мепурсад
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Дилёб ва занҳои деҳаро, ки аз онҳо некиву навозиши афзун
дидааст, як-як пеши рӯ меорад. Сифат дар ҷои аввал меистад. Бале, Сифат ана ҳамин зайл борҳо ӯро ба оғӯш кашида, хӯронда, навозиш кардааст. Эҳа, дар ҳар ид куртаву изор
ва тоқиҳои барои ӯ дӯхтаи Сифат ҳисоб надорад. «Шояд
Сифат аз хешону наздикони Гавҳар бошад, – аз худ мепурсад Дилёб ва посух медиҳад. – Гуфтору рафтори Гавҳару
Сифат нусхаи ҳамдигар, як себи ду тақсим аст…»
Соате пас магар ҳаяҷону рам аз дили хурдсолон гум мешавад, ки онҳо озодона рӯи ҳавливу таги дарахтон гардишу
сайр меоғозанд. Ва ё мисли чӯҷаҳое, ки ҷик-ҷиккунон аз
мурғ ҷудоӣ надоранд, гирду пеши Гавҳар чархида, аз шохаҳои хамзада ё таги дарахтон мева чида мехӯранд ё ба
арғунчаки дар шохи зардолу овезон шӯру мағалкунон ҳой
мераванд, ё дар обаки нарми ҳавзаки пеши новадон оббозӣ
ҳам мекунанд. Гавҳар дар ин маврид дарҳол як пора карбоси баругаз ба даст омада сару тани онҳоро мехушконад, ки
шамол накашанд. Пасон бо шонаи майдадандони зебое аз
чӯби дӯлона мӯи духтараконро шона мезанаду панҷак ё
майдабофӣ мекунад, ба сару кокулонашон дасторгулу бобунаву садбарг мезанад; ба абрӯвонашон вӯсамаи тар мекашад. Эҳе, ҳусни духтарон дар ин лаҳза тамоман дигар мешавад: онҳо мисли арӯсакҳои ороставу пероста чунон дилҷӯ
мегарданд, ки дар оина худро нашинохта, қоҳ-қоҳзанон боло-боло меҷаҳанд. Писаракон низ аз навозиши Гавҳар бенасиб намемонанд. Ӯ мӯи дурушти онҳоро гарм мемоладу
шона мезанад ва тоқиҳои кайҳо чанггирифташонро такидатакида ба сарашон мениҳад, бехи гӯш ё гӯшаи тоқии онҳо
гул мехалад. Ва боз ба духтарон дар рӯмолак, ба писарон
дар кисаву бағал себу шафтолу ё амруду олу, чормағзу
қурут ва ё ба дасташон ҳандалаки хушбӯе медиҳад, ки аз
боғ ба хона савғот баранд. Албатта, хурдсолон аз ин пазироиву бахшиш шоду мамнун дар курта намеғунҷанд. Ва
Гавҳар низ хушҳолу бардам байни онҳо то пеши ҳамин суфа
омада, ҳангоми хайрухуш ба пояи тавора такя зада кафи дуо
мекушояд ва рӯ ба осмон муноҷот меоғозад: «Худоё, Худовандо, падару модарон ҳамеша офтоби болои сартон
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бошанду ҳаргиз доғу дарди шумо, хушрӯякони олама набинанд…»
Кӯдакон аз чапардарӣ баромадан замон шоду масрур гӯё
бо болу пар сӯи деҳ мешитобанд. То дуру дуру дур шудани
онҳо барқи нигоҳи саршори ҳаваси Гавҳар каму каму кам,
сипас нопадид мешавад. Ӯ хастаҳол баргашта ба вусъати
боғу ҳавлии сокиту холӣ менигарад. Ва дилаш дар панҷаи
дарду ҳасрат нолон, аз ин пайроҳа қадамзанон бонгак мекашад, бонгаки талху дилхарош.
Чанги аҷало, маро ту дилхун кардӣ,
Дар рӯи замин зору ҳайрун кардӣ.
Зеби сари дасти модаро ширбӯяке,
Бераҳм, ту бубин, охирам чун кардӣ.
Пирамард аз хомӯши тифлонаи ҷавон дилгир шуд, ки сухан дигар сӯ тобид:
– Сифат аҷаб тоқии пурнақши зебоят дӯхтаст, – гуфт ӯ. –
Рангу бори риштаҳо, нақши шероз, гирдаву тора мисли
гулҳои зинда ба рӯт механданд. Бисёр зебидаст, насиб кунад. Худову ростӣ даҳ ангушти Сифат ҳунар аст…
Ҷавон аз ситоиши мӯйсафед дар таги дил шод, сар бардошт ва ба чашмони Некном нигариста, пурсид:
– Бобо, худат ягон маротиба пайванд кардаӣ?
– Бисёр, ҷони бобо… То нури чашм доштаму ин ангуштои зормонда гиро буданд… Ҳозир меларзанд. Бубин, –
вай дастонашро пеш ёзонд ва дар ҳаво муаллақ нигоҳ дошт.
Ангуштонаш гӯё аз кору зарбаҳои бисёрсола хаставу ҳаросон меларзиданд. Вай дастонашро қафо кашида бо чеҳраи
кушод афзуд. – Себу нок, амруду нашпотӣ, гелос, олуву
тутҳои пайвандии боғи худаму ҳамсояҳо, таърифу миннат
нашавад, – нишонаи дасти боботанд. Ку дигар ун ҳунару
ҳавсалаҳо?.. Дидӣ-а? Мисли шохаи хушк чанг, ногирову
ларзонак шудаанд ангуштҳо…
Ҳарду даме хомӯшӣ ихтиёр карданд. Баногоҳ аз вазиши
насими сабук баргҳои дарахт маҳин-маҳин ларзида, пичирпичир оғозиданд, сипас аз нӯги шохаҳои баланд ба сар ва
гирду атрофи онҳо дона-дона тут борид. Дилёб нигоҳи пур86
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меҳр аз ангуштони каҷу пуррагу пайи пирамард наканда, бо
оҳанге саршор аз орзуву ҳавас пурсид:
– Ман ҳам пайвандгар шуда метавонам?
– Албатта, ҷони бобо! Худам ёдат медиҳам... Ту пайванд
кардан бихоҳӣ, садқаат мешавам. Тамоми касбу ҳунари
олам мероси бачаи Одам аст. Гап сари хоҳиш, аз таҳи дил
талошу ҷонкоҳонист. Боз мегӯям: накӯ кардан аз пур кардан
аст. Э Дилёб, вақте пайванди аввалат мечаспад, баҳорон мебинӣ, ки муғча, хадра, гул кардааст, баъд боз мебинӣ, ки
мева бастааст, оҳо, аз шодӣ болу пар бароварда қад-қад
мепарӣ.
Дилёб ноаён оҳ кашид, оҳи сабук; лабонаш аз табассум
нимво, чашмонаш барқпош, худро байни боғи сабзу
шукӯҳманд, дар оғӯши шохсорони аз пурҳосилӣ сар ба замин овезон, ки аз пайванди дастони худи ӯ самар овардаанд,
– меваҳои рангоранг, хушбӯ ва башираву шарбат, тасаввур
кард. Боғе рашки сад чаман, биҳиште дар рӯи замин…
– Ҷони бобо, як кори савоб бикунем?
Ҷавон кунҷковона ҷониби пирамард нимрӯя баргашт.
– Агар сабадча бибофему барои мардум каме тут бибарем?
Дилёб кифт дарҳам кашид, яъне чӣ хел? Дар тасаввури ӯ
сабадбофӣ низ дар ин ҷо кори басо мушкил ва ғайриоддӣ
намуд. Мӯйсафед бафурсат даст ба камар бурда, каҷкорде аз
ғилоф гирифта, сӯяш дароз кард.
– Бобоҳои мо мегуфтанд: ба сафар, ба кӯҳ бо тезинаву
асо баро; ҳамраҳи беминнату қуввати диланд тезинаву асо.
Асо каса аз афтидану лағжидан нигаҳ дорад, тезина мушкила осон мекунад. Бигир, ҷони бобову давида ҳо аз буттаҳои
шӯлашзори обдора як дарза химчаву хадра бурида биёр.
Ҷавон, каҷкорд дар даст, сабук бархеста шитобон аз боғ
баромад, сипас аз пайроҳаҳои борик давидаву ҷаҳида сарнишеб рафта, дар оғӯши сабзи дарахтону буттаҳо нопадид
шуд. Ва пас аз чанде, сару либосҳояш чанголуд, андомаш
арақшор, дарзаи шохаҳои пурбарги шӯлаш сари кифт, баргашт.
– Вубол нашуд, бобо? – ҳаяҷонзада пурсид ҷавон. – Ин
қадар шохаву навдаро захмиву беҷон кардам…
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– Ман фармудам-ку…
– Доим таъкид мекардӣ: тарбуриву сарбурӣ як аст.
– Боз гапи дигаре ҳаст, ҷони бобо. Дар зарурат раво бувад…
– Эҳа… – ҷавон кифт дарҳам кашид.
– Худо шоҳид, ки ин кор ба хотири мардум, ба манфиати
пирону ятимони гурусна аст… Даҳон ширин кунанд, шод мешаванд. Эҳ, Дилёб, одама ёфтан мушкил. Як бор ба дунё меояд одам, –бо табассуми нарм гуфт Некном ва ӯро дилпур кард,
ки соли оянда аз бехкундаи шохҳои бурида даҳҳо хадраву
навдаи нав месабзад. Сипас мӯйсафед бафурсат остинҳояшро
барзада, химчаву дараҳоро аз баргу чарг тозакунон боз ба Дилёб фармуд, ки бо каҷкорд ба андозаи чор-ранҷ кафи даст заминро тахту ҳамвор созад. Пасон худаш нӯги панҷ-шаш
хадраи ғафстарро бо корд тарошида, нӯгашонро найзавор тез
карда, онҳоро ба ҷои ҳамворкардаи ҷавон дар масофаи баробар даврасон ба замин халида, бо шакарханд гуфт:
– Ҷавонира ба ёд оварда сабад мебофам. Мушкил нест
сабадбофӣ, ҷони бобо. Бояд битавонам… Нағз зеҳн бимон,
ту ҳам ёд мегирӣ. Доим мегӯямат: ба мардбача чил ҳунар
кам аст. Дар ҳама ҷо, дар ҳар ҳолат ҳунар нонат медиҳад…
Хору зор ва гадову шармсор шудани инсон аз бенангиву
беҳунарист. Бобом марди меҳнатӣ, ҷонкоҳон буд. Вай доим
таъкид мекард: одами банангу ор як сол, каси танбалу
беҳунар тамоми умр азоб мекашад.
Пирамард Некном бо шакарханд «дасти ман не, дасти
пири сабадбофон» гӯён химчаҳои чандирро тасмавор ва печ
дар печ аз байни пояҳо мегузаронд ва бо мушту теғаи панҷа
мекӯфташон, ки ба якдигар зичу ҷафс ҷо ба ҷо шаванд. Дилёб сари по диккак нишаста, ба гирумон ва печиши ангуштони зоҳиран ногирои мӯйсафед зеҳн мемонд. Ва пеши
чашмони ӯ лаҳза ба лаҳза сабад шакл мегирифту шакл
мегирифт. Магар сутунмӯҳра ва устухонҳои фартути камару
сари шона ва гардани пирамард дардманду карахт шуданд,
ки ӯ хастаҳол хамёза ва худро аз пеши сабади нимбоф ба
қафо кашида гуфт:
– Дидӣ-а? Дидӣ! Акнун, ҷони бобо, ин тарафаш ба зимаи
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ту. Натарс, баҳавсала ба кор бичаспу ҳунарата нишон бидеҳ.
Тамоми кори дунё дар ҷавонӣ осон асту зеб дорад…
Дилёб, нафас ба дарун, гӯё бори гароне бар дӯш, дар як
они воҳид сару рӯяш аз ин супоришу масъулият арақшор,
боэҳтиёт ҳар химчаро бардошта, боз нарм онҳоро бо роҳу
равиши сабадбофии мӯйсафед, лек тарзе аз байни пояҳо
мегузаронд, ки барге ҳам озор наёбад.
– Кори нокарда шоху дум дорад, мегӯянд, – аз гирумони
сусти ҷавон дилтангу норозӣ, шӯхиомез гуфт мӯйсафед ва
амромез фармуд. – А бача, натарс, химчаи шӯлаш арӯс ё гул
нест, ки озор ёбад. Боҷуръат ба химчаҳо чанг бизан. Ба
дастуре, ки ман аз байни пояҳо шар-шар гузаронидамшон,
зуд-зуд ҷо ба ҷошон бикун.
– Ҳамон хел мебофам-ку, –хиҷолатманд посух дод Дилёб.
– Лекин суст… Ҳалво хӯрдаӣ, ки химчаҳо аз дастат меафтанд… Эй шермард, ҷасур бош. Каси беҷуръат, ҷони бобо, аз андаке мушкилӣ мисли хари дар лой монда музтару
сарсон мешавад. Биҷунб, бо ин суръат то нисфи шаб як сабадча ҳам намебофем…
– Осон нест… Шумо таҷриба доред, – бо овози базӯр
шунаво гуфт Дилёб, вале аз талху пичинги пандомези мӯйсафед хунаш ҷӯшид, ки ҳаракати панҷаву дастонаш гирову
ҷонноктар шуданд. Ӯ танҳо химчаҳои шӯлашро медиду
пояҳои каҷу килеб ва печиши пай дар пайи химчаҳоро байни пояҳо. Ва боз аз овози пурситоиши мӯйсафед рӯҳу тавони тоза пайдо мекард. «О бале, метавонистаӣ-ку, ҷони бобо.
Ана ҳамин хел… Ин гапи дигар. Ба поин пахшаш бикун, ба
якдигар ҷафс шаванд химчаҳо… сабад камроғ бошад, нағз
аст. Баъд ба дарунаш тут ё гелос, ангур гузорӣ ё зардолу ба
он тарафи дунё ҳам тару тоза мерасад».
Ҷавон гӯшаш аз суханҳои ҳикматомези мӯйсафед пур, як
матали ӯро ба ёд овард: «Аз алаф, коҳу ҷав гӯшту равғани
ҳайвон зиёд шавад, ситоишу дилбардорӣ ба инсон қувват,
болу пар мебахшад». Оре, лаҳза ба лаҳза ҷуръати Дилёб меафзуд, вай химчаҳоро дилпурона аз байни пояҳо мегузаронд; сабад пеши чашмонаш шакл мегирифту дилаш моломоли фараҳ мешуд. Охир ӯ ҳаргиз ба гӯшаи хотир ҳам нао89
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варда буд, ки рӯзе ба сабадбофӣ даст мезанад ва сабад ҳам
бофта метавонад!
Таги сабадчаро боз худи мӯйсафед Некном бофт, зеро
нӯг ба нӯг, сар ба сар пайванду мустаҳкам кардани пояҳо
чашму кори одами ботаҷрибаро талаб мекардааст.
– Дидӣ? – сабадро дудаста бардоштаву бо ҳавас ба он
нигариста ва онро ду-се маротиба боло-боло партофтаву дар
ҳаво дошта, байни панҷаҳои бузургаш пахш карда, шодиомез афзуд. – Бад не, ҷони бобо, ин аввали кор аст. Ду-се сабади дигар бибофӣ, дар ин касб мулло мешавӣ… Акнун
барг бичин, баргҳои тару тоза...
Дилёб шоду қаноатманд бархест ва аз сари шохаҳои хамидаву дастраси тут панҷа-панҷа баргҳои паҳну сабзро канда, аз худ мепурсид, ки барг чӣ лозим?
– Ҷони бобо, баргҳоро батартиб таги сабад андоз, – гуфт
мӯйсафед ва афзуд. – Э Дилёб, баъзан дар ҳайрат мемонам…
– Аз чӣ? – пурсид ҷавон, ки қоматаш хам баргҳоро таги
сабад ҷо ба ҷо мекард.
– Намедонам, кадом кори хубата таъриф кунам…
– Боз сар шуд, – ҷавон шармгинона паси сар хорид.
– Мева болои барги тару тоза, ҷони бобо, мисли рӯи каф
нарму беозор меистад, вайрон намешавад… Акнун тут мечинем.
Пирамарду ҷавон аз сару байни шохаҳо тут чида, сабадро
лаболаб пур карда, болояшро боз бо барг пӯшониданд. Пирамард фаҳмонд, ки акнун тутҳои чидаашон то деҳа аз нури
тези офтоб вайрон нашуда, бо тароват мерасанд. Ва Дилёб
сабад сари кифт, аз паси мӯйсафед Некном, ки асозанон пеш
мерафт, сӯи деҳа равон шуд. Чун дара, хамгашту талу теппаҳо пушти сар монданд ва паҳнои деҳ шабеҳи боғистон аз
сари баландӣ намоён шуд, ҷавон бо амри мӯйсафед аз масофаи овозрас фарёд зад:
– Эҳе-ҳе! Нагӯед, ки хабар накард: ҳар касе тут хӯрдан
хоҳад, зуд лаби чашма биояд. Тут овардем, тут! Аз боғи
момаи Гавҳар…
То расидани онҳо гӯё болои суфаи лаби чашма одам
рӯид. Хурду бузург дастҳо ба пешонӣ соябон, онҳоро бо ни90
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гоҳ пешвоз гирифта, баъзеҳо «шӯхӣ нест, сари кифт сабад
дорад» мегуфтанд.
– Ҳазлу шӯхӣ аз сари ҷангараҳо, – бар зоташон ҳазор
лаънат! – сабил монд, – худ ба худ ғур-ғур кард мӯйсафед. –
Дар ин замон шӯхӣ ба дили кӣ роҳ меёбаду меғунҷад?
– Ҷонта садқа, бобои Некноме! Ҳай ғамхор, ҳай меҳрубонӣ… Ҳамон ҷо сабад бофтӣ? Аз ҳавсалаат гардам-е, –
таҳсиномез овоз баланд кард Заъфарон.
– Сабада Дилёб бофт. Хушзеҳн будааст бача, ёд гирифт
сабадбофира. Баъди тӯтхӯрӣ дуояш диҳен, ки ҳунару
ғайраташ афзун шавад, – ба суфаи таги чанор расам-нарасам
гуфт мӯйсафед ва амромез афзуд. – Табақ биёред! Ду-сета… Бе шумо тут аз гулӯ нагузашт. Ҳо аз боло, аз боғи
раҳмати Гавҳар савғот овардем…
– Худо баракат диҳад! Одами дастбахайр, дар ҳар қадам
кори неке мекунад.
– Офарин, Дилёб! Ин хел ҳунарманд бошӣ, худам тӯй
карда, духтарама медиҳамат – луқма мепартояд Заъфарон.
Ҷавон, чеҳрааш дар арақ тар ва аз ситоиши пирамарду
ҳазлҳои ҳамдиёрон як каме хиҷолатманду ҳаяҷонзада,
боэҳтиёт сабад аз сари шона фуроварда, нафас рост мекунад. Духтараке гӯё болу пар бароварда, барои овардани
зарф сӯи наздиктарин хона медавад. Ва ҳамчунон шоду
дартоз ду табақи бузург тори сар бармегардад. Пирамард
орому ботамкин баргҳои болои сабадро панҷа-панҷа гирифта сӯе гузошта, ба табақҳо тут рехта, дам ба дам мегуяд:
– Нӯши ҷон… Ош шавад… Медонам, шумо тут доред.
Лекин ин тути мастак аст. Тути боғи Гавҳар, лаззаташ дигар. Баъди тӯтхӯрӣ ба ёди раҳматӣ фотиҳае бихонем, рӯҳаш
чунон шод шавад, ки…
Пирамард қомат аз болои сабад бардошта, аз рӯи одат як
каф ба пешонӣ соябон, ба хурду калон бо диққат назар афканда пурсид:
– Сифат куҷост? Наметобад…
– Дар боғ бо дастниҳолҳои писараш гилагузориву байтхонӣ дошт, – посух дод Заъфарон. – Ҷигарсӯхта ҳар чизера,
ки дасти писараш расида бошад, мебӯяду мебӯсад…
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– Зуд ҷеғаш бизанен, ки бенасиб намонад, – бо авзои гирифта фармуд мӯйсафед. – Танҳош нагузорен. Гирифтори
ҳазору як андеша, дар ин ҳол танҳоӣ даҳшат аст. Шикам
хока хӯрад, иззат ба ҷо биояд, мегӯянд…
– Дуруст!.. Э худои меҳрубон, писараки ягонаи Сифата
сиҳату саломат баргардон, агане бева девона мешавад, – пичиррос мезанад Заъфарон.
Лаҳзае хомӯшӣ. Ангуштон болои табақҳои пуртут дар
ҳаво муаллақ, хурду бузург ба умеди аз хамгашти кӯча шунидани шарфаи по ё гилаи рӯидилии Сифат ва ё дидани андоми ӯ ҷониби деҳа чашм давонданд. Вале нолаи ҷонгудози
Сифат аз байни боғ канда-канда ба гӯш расиду ҳамаро карахту лол сохт.
Шамолак биваз, ки хирмано бод шава,
Бачам, ту биё, ки дилакам шод шава.
Ман тӯй кунам, арӯс фурорам бари ту,
Армон шикана, хона обод шава.
– Худо ҷонта маст кунад, Сифате! – нолишомез худ ба
худ гуфт Заъфарон. – Ин байтҳои пурдарда аз куҷо меёбӣ?
Дарду ғами ҳамаи мора ҳамин Сифат менолад.
– Аҳ нагу, сад вуболи ҷонаш… Шабу рӯз мисли булбул
хоб надорад, меноладу мевиреҷад…
Овози ларзонак, вале лангардори Сифат бештар сеҳрангезу ҷигархароштар мешавад.
Бачам, мегӯм, дилам кабобай, дӯсто,
Дар ҳар мижаам қатраи обай, дӯсто.
Бачам, мегӯм, дилам намегира қарор,
Эй боди сабо, хабари бачама биёр.
Сифат бо Дилёб, ки ба суроғаш фиристода буданд, аз
хамгашти кӯча пайдо шуд. Вай раҳ ба раҳ бо лаби рӯймол
чашмонашро пок мекард, то ҳамсояҳо осори наму оби дидааш набинанд.
– Э биё, Гулсифат! – аз дур бо чеҳраи кушод ӯро овоз дод
Некном. – Бе ту тут аз гулӯ нагузашт, биё…
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– Маро, ки ёд карден, худо ёдатон кунад, – посух дод
Сифат ва бо мардум шарик шуд.
Пас аз се-чор моҳи дигар бод не, ду намоянда, яке монанди Гадо низомипӯш, таппонча дар камар овезон, дигаре
аз идораи Ҷамоат, хабари писари Сифатро оварданд; хабаре
мисли балои осмонӣ мудҳиш ва сирру асрораш дар як порча
коғаз ниҳон, ки баъдҳо «хати сиёҳ» ном гирифту миёни
ҳазорҳо одамонро шикаст, мардумро бе корд кушту ба
дилҳо захму ҷароҳати бедаво гузошт. Магар аз ин сиёҳтару
шумтар боз чизе буд, ки бо расиданаш сад дарду доғ дар
дилу ҷигар, ночор ба марги шоҳписари ғариб тан бидҳӣ ва
умре дар банди андӯҳу мотам азият бикашӣ.
Номаи марги писари Сифат нахустин тири сӯзону заҳрогини ҷанг буд, ки аз он лаби дунё ба деҳи кӯҳистон омад ва
синаи афгори модари интизору муштипарро шикофт, дилу
ҷигараш лахта-лахта кард; орзуву армонҳояш барбод дод,
нокому хокбарсар, боқии умри ӯро талху шӯр гардонд.
Аҷиб, мӯйҳои ба зардӣ моили Сифат, ки ҳар ҳафта бо
ҷурғот мешустшон ва аз ин мудом мулоиму пурҷило метофтанд, дар як фосилаи кӯтоҳ даққӣ, дурушти бетароват ва тора-тора хокистарӣ шуданд; гарди хокистари сӯзиши дилу
ҷон гӯё ба мӯю абрӯи зан нишаст. Ва чеҳраи моҳтобии Сифат батадриҷ мисли лимӯи ҷафида заҳиру пурожанг, балки
пуркидаю сафедхокнамо шуду чашмонаш хастаи маҳзун.
Дигар аз он зани ғаюру чеҳракушод, ки ба қавле гулу
булбули ҳар давра буд, сурат монду бас. Ва сӯҳбатҳои гарму хушнамак, гоҳо тунду тези ӯро бо пирамард Некном низ
гӯё боди наҳс рӯфта бурд; аз онҳо танҳо ёд монду ёд. Дигар
Сифат дасту дилаш аз олам сард, гоҳе ба худ, гоҳе бе худ
пичиррос мезад: «Худоё, ман чӣ гуноҳ доштам? Дигар ин
зиндагӣ ба мани сарсахт чӣ лозим? Аввал ҷони худама
нагирифтӣ, ки аз сӯзондани тири алмосат хоку хокистар
нашавам… О гум кардани ягона фарзанд бадтар аз марг аст.
Дастам аз осмон, поям аз замин канда шуд, Худоҷон! Дигар
ба чӣ умед бизиям?.. Хонаи ҷангараҳо сӯзад, ки ноумеду
зинда дар гӯрам карданд…» Ва овозакаш хаста, аз ситами
сарнавишт пархошу гила меоғозид:
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Фарёд зи дасти фалаки бебокам,
Афгор ту кардӣ синаи ғамнокам.
Заҳробаи сад дарду алам мехӯрдам,
Неше, ки задӣ, ба бод додӣ хокам.
Ва баъд… шумораи оилаву касони мотамдор, ятимону
занони бева афзуду афзуд, бешумор шуд. Сипас дар олам
зоғе бе доғ намонд; ҳар кас ба дарду алами хеш гирифтор, аз
биму даҳшати ногоҳ расидани хати сиёҳ ноорому хаёлӣ,
ҳангоми рӯ ба рӯ омадан дидаҳо ҳавзи об, бо сӯзу гудоз дил
сабук мекард:
– Тақдир… замин сахт, осмон баланд. То ҷон дорем, ғайри сӯхтану сабр аз дастамон чӣ меояд?!
– Ҳм-м, роҳи дигар ҳам нест. О Худо…
– Мегузарад ҳамааш. Аз одам ҷонсахттар махлуқе
надидаам. Ноилоҷ мезияду месозад, – дар ин маврид худ ба
худ ғур-ғур мекунад Некном.
Аз ҳамон рӯзу соат, ки Сифати нагунбахт зору низор дар
чанголи ноумедӣ афтод, Дилёб зайле дар кулбаи вай ба дунё
омадаву зиста бошад, фарзандвор дастёру ҳамроҳаш шуд.
Омаду рафти ҳамсоя ва баъзе шиносҳои раҳдури фотиҳахону тасалибахш зиёд; ӯ пешвоз мегирифт якеро, мегуселонд
дигареро, чӯб мешикаст, ба боғ об мемонд, ки дарахтон
нахушканд, алаф медаравид ё бом бо каҳгил меловид; ба
хотири сару бар шудан ба рӯзгори Сифат аз саҳар то шом
меҷунбид. На, бе ин ҳам вай мисли гӯшту нохун ҳамеша бо
Сифат пайванд буд. Ва акнун Сифати рӯҳшикаставу дар
хоки сард афтода, нигоҳу дилаш ба кору зиндагӣ сард, шояд
ин ҷунбуҷӯли Дилёбро эҳсос ҳам намекард, балки ба назари
ӯ меҳрубониву ҳамдардиҳои хурду бузург шояд арзише ҳам
надошт, ки як зайл оби дида дар бари рӯ, нигоҳ аз нуқтае
наканда, шабеҳи кундае ноҷунбон гунгвор менишаст. Аз
муқимӣ шудани Дилёб дар хонаи Сифат дигар на бобои Некном ҳазл мекарду не Мирак, не Заъфарону дигар занҳои
деҳа гап мебофтанду гап мекофтанд. Эҳа, пеш дар чунин
маврид сари ҳар қадам борони талху пичинги Мирак ва сазои шӯхиомези Заъфарон бар сараш меборид. «Ба холаҷонакат мисли ширеш ҳай сахт часпидаӣ. Балоӣ, бача, ба94
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ло! Мисли соя аз Сифат ҷудоӣ надорие…» – мегуфт Мирак
ва занаш Заъфарон сухани ӯ об медод: «Пухта аст бача. Дар
куҷо хиргоҳ заданаша нағз медонад. Ту ҳам пиёлаи пури
маскаи тарак, косаи сарширдор, кулчаву фатири гарму
равғанина бебаркаш пешаш бимон, хешат мегирад».
– «Эҳа ин Сифат дар дилёбӣ устухон надорад, бо пора
дили бачара ба худаш чунон моил кардааст, ки дигар назараш абри осмона намегирад…» – мегуфт Заъфарони Мирак.
Ва Дилёб фурсати лабкушоӣ наёфта меафзуд: «Ба Худо, ки
Сифат барои ту халтаи мағз аст. Ёфтагиву тофтагиша бедареғ пешат мегузорад». «Бахилӣ накунен – ниҳоят ба гап шарик мешавад мӯйсафед Некном ва ҳазломез меафзояд. –
Хеши бечиз дарди сар аст. Фатир дорӣ, хотир дорӣ,
мегӯянд. Шумо ҳам дил ёведу қанд бихӯред». «Оҳо, ёфтани
дили Сифату шикофтани санг як аст. Шабу рӯз пушти дараша бо мижгонат бирӯбӣ ҳам, мижааш хам намехӯрад. Боз
мисли занбӯр чунон нешат мезанад, ки… «Бирав, рӯбоҳаки
ҳилагар, думҷунбонӣ накун… Чӣ шуд, ки меҳри кабудакат
якбора ба ман тофт. Худо аз қувват, дасту пои худам намонам», мегӯяд. «Гапаш-ку ҷон дорад… Матале ҳаст: ҳар кас
ризқи худа мехӯраду нодон ғами беҳуда…» «Ин баҳсҳо чӣ
лозим? Медонед, ки Дилёб якта асту азизи ҳама. Баъд, Худову ростӣ, Сифат дар саховатмандӣ беҳамтост». «Нав ҷони
гапа гуфтӣ. Меҳмона мисли намак мелесад…»
Чанд рӯзаке пеш Дилёб дар лаби чашма, побанди андеша,
баногоҳ дасти вазнине ба шонааш расид. Ҷавон сар бардошт. Мӯйсафед Некном ишора кард, ки болои харак
паҳлӯяш нишинад. Дилёб ҳамчунон андешаманд хоҳиши
мӯйсафед ба ҷо овард ва гӯшбақимор истод, ки ӯ чӣ мефармояд. Вай баъди сукуте тӯлонӣ рӯ ҷониби ӯ тофт. Ва бехи
гӯшаш пичиррос зад: «Ҷони бобо, бо ақлу фаросати худат
ҳай кори сара кардӣ. Ба Худо, ки дилам об хӯрд. Офарин,
ҷавонмардӣ ҳамин хел мешавад. Ба дили шикастаи Сифат
малҳам шудӣ… Дарахт аз об, одам аз дуо месабзад, ҷони
бобо. Иншооллоҳ, подоши некиҳоята даҳчанд мебинӣ».
– Нону намакаша беҳисоб хӯрдаам, – кӯтоҳ посух дод
Дилёб. – Бо Зарифи раҳматӣ таги як кӯрпа мехобондам…
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Ба лаб мадоре табассум, мӯйсафед таҳсиномез сар
ҷунбонду ба сукут рафт, сипас бо такяи асо бархеста, поин
хамбид ва лаби ҷӯй сари по нишаста, бафурсат даст шуст ва
се каф об нӯшид.
– Худоро шукр, об не, шаҳд аст, рӯи дила мисли чароғ
рӯшан мекунад, – худ ба худ гуфт ӯ. – Аҷаб зебо меҷӯшад:
ғум-ғум, пич-пич; мегӯӣ сӯҳбати хоса дорад… Аз азал шаффоф, мисли оина соф аст. Бубин: хурдтарин резасанги тагаша мешуморӣ… – Мӯйсафед даме ба андеша рафт, сипас
бо оҳанги дигар гуфт: – Воллоҳ, ки ҳаққи гапа гуфтӣ: ба
қавле, як рӯз нон хӯрдану чил рӯз андешидан…
Дилёб овози нарми пирамарду ғум-ғуми тифлонаи чашма
ба гӯш, нигоҳ аз бозии ҳазорон ҳубоб ва коса-коса давра
оростани об наканда, думболи андешаҳои сарбастаи худ
рафт. Ва дар дил иқрор кард, ки ин фикру хаёлҳо як рӯзу ду
рӯз не, балки ҳафтаву моҳҳои охир ӯро домангиранд.
«Ин ҷанги лаънатӣ, ин дарди ҳарина охир дорад ё не? –
ҳангоми дилтангӣ бедимоғ аз худ мепурсид ҷавон… – Кошкӣ
аскарҳо тезтар баргашта, хонаву дар, зану фарзанд, падар ё
модари пири худро соҳиб шаванд. Рӯзу шаб чашми ҳама ба
роҳ чор, аз бори зиндагӣ хурду бузург дар азобу шиканҷа…
Баъзеҳо бо нигоҳ шикорат мекунанд. Ҳо, дар чашми одамон
мисли хор мехалӣ. Беҳтараш рафтан… Бобои Некном дуруст
мегӯяд: «дар зери бор бимуру дар зери ор не…»
Воқеан кайҳост, ки сари ҷавонро ҳавои хаёлу андешаҳои
печидае гирд гардонда, мағзашро гиҷ месозанд. Ин ангеза аз
лаҳзае дар дилаш пайдо шуд, ки зани Азизи майлис
Гулхумор пеши хурду калон оташи хашму алам ба сари ӯ
рехт ва гуфт: «Эй сағираи бодӣ, гурга дур дидаиву майдона
холӣ ёфтаӣ? Ту ҳам одаму соҳиби ҳукм шудӣ? Рӯзи дароз
дасто дар пати бинӣ, лаб-лаби ҷӯйбору сар-сари киштзор,
дар сояи дарахтон саланг-саланг гашта, боз ба ман гап мезанӣ? Ғаюр бошӣ, рафта ҳо дар майдони ҷанг қатори мардҳо
қаҳрамонӣ нишон бидеҳ…»
Ӯ лолу музтар монд. Хайр, чӣ ҳам бигӯяд? На аз майдони
ҷанг воқиф асту не бозиву асрори зиндагиро медонад. Хайрият ба ҷои ӯ Заъфарон ба зани Азизи майлис бо истеҳзо
посух дод:
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– Ҳай-ҳай, каси дигар наёфтӣ, ки аламата аз Дилёб
мегирӣ?.. Магар шавҳарата ӯ ба ҷанг фиристод?
– Фиристод-нафиристод, ту ба ҳар ош пашша нашав, –
овоз баланд кард Гулхумор.
– Эй одамизода, аз рӯи инсоф фикр бикун: гуноҳи ин бача чист?! – дар лабаш хандаи истеҳзоомез паст наомад
Заъфарон. – Маҷбур, ту комсомол шудаӣ гуфта, ҳисобчӣ
таъинаш карданд. О дар деҳа ғайри ӯ каси босавод дигар
намонд… Агар Дилёб не мегуфт, ба ҷои Азизи ту нафареро
мемонданд - ку…
– Хайрият, ки Дилёб ҳисобчӣ шуд. Бачаи худамон… ба
қадри хурду калон мерасад. Эҳе, ягон худобехабари дигар
болои кор меомад, бо ҳар баҳона дар сарамон санг мешикаст…
– Шукрона намекунӣ, ки ҳамин Дилёб аз номат росту
дурӯғ ба Азиз хат менависад, – ба моҷаро шарик шуд Мирак. – Як суханҳои ширине менависад, ки ба ҳафт пуштат
мемонад.
Гулхумор аз шасташ гашт ва нигоҳи хиҷолатманд аз
ҳозирин гурезонда, ғура-ғура оби чашм рехта, пичиррос зад:
– Садқаи некиҳош… Осон нест… Дил намебардорад, дили зормонда, – нолишомез гуфт Гулхумор ва якбора ба лабонаш ханда медавад. Ӯ рӯяшро бо рӯймол пӯшонда, оби
дидагонашро поккунон бо овози ларзон давоми сухан ба забон овард. – Тираву тор мешавад дунё дар назарам, касеро
дар ҷои Азиз бинам. Ҷон коҳонда-ҷон коҳонда нав ҳарфа ба
ҳарф ҷанг андохта, хондану навиштан, ҳисобу китоба ёд гирифта буд…
Ҳозирон қоҳ-қоҳ мезананд ва лаҳзае баъд ба худ меоянд ё
хандиданро ноҷо мешуморанд, ки хомӯш мемонанд.
– Хайр, чӣ зарар дид? Шукр бигӯ, ки худаш хатат менависад, – коҳишомез мегӯяд Нуқра ва қиёфааш маҳзун, якбора чашмонаш намнок мешаванд. – Оҳ, аз марди ман, ки
кӯрсавод аст; сад калтак хӯрад ҳам, як ҳарф аз каллаш
намепарад. Рафт, ки рафт; на ҳояш меояду не вояш…
– Мушту лагадҳоша аз ёд баровардаӣ-чӣ? Мисли пишаки
думсӯхта аз коҳдон ба оғил гурехта вағу ҷағат шабҳо гӯши
мардума кар мекард, – неш мезанад Мирак.
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– Ҳм, нафрину дуои бадаша намегӯед. Акнун ба нохуни
ҳамон золим ҳам зор шудааст…
– Ҳо, шӯлаш, ки аз дами дос раҳо ёфт, худаша арғувон
меҳисобад. Агане аз лату кӯбаш ба халосгар зор буд. Ҳангоми бо сару рӯи сиёҳу кабудаш малҳам молидан олам-олам
дуои бадаша ман мешунидаму бас. Акнун дар ҳасрати рӯяш
мушт-мушт оби дида мерезад.
– Инҳо аз аввал ҳамин хел Лаку Пак буданд: дур нарав,
ки гургам мехӯрад, наздик набиё, ки бадат мебинам…
– Ҳамааш аз рӯи дил буд-е! – бо садои ларзон менолад
Нуқра ва бо сари хам ғур-ғур мекунад. – Айби худам… Аз
беақлӣ …нозу нузи аҳмақона… Ҷонаша ба лаб меовардам,
ки… Ҳеҷ гоҳ бе сабаб сояи дасташ ба рӯям намерасид…
Лаҳзаяке хомӯшӣ ҳукм меронад, сипас хандаи ғулғулафкани занҳо ба атроф паҳн мешавад. Чашмонаш ашколуд, ба
лабони Нуқра низ табассум медавад.
– О шайтоне! Беҳуда нагуфтаанд: фисин бошаду мард
бошад. То азобу мушкилӣ набинӣ, ба қадри мардат намерасӣ-а?
– Одам ҳамеша ғофилу хомхаёл аст, – шармгинона
мегӯяд Нуқра. – Қадри неъмат баъди завол, гуфтаанд. Аз
куҷо медонистам, ки якбора зиндаҷудо мешавем? Кӣ гумон
мекард, ки ӯро аз сари бачаҳош мебаранд? Худову ростӣ,
қуввати дилу ободии хона, ҳар хеле бошад, мард аст…
– Дилата бисёр хун накун, – ба сӯҳбат нуқта мегузорад
Некном. – Хок дар сари бесаводӣ… Одами бесаводу кӯри
ҷоҳил як аст.
– О аз куҷо савод барорад? – бо хашму алам бо овози баланд мепурсад Мирак. – Ин гадонусхаҳои даҳанталх аз ҳарфу дини мо мурданивор тарсиданд… Китобҳора беамон
сӯзонданд, одамои китобхона душман ҳисобиданду шикор
карданд... Китобҳои муқаддаса, китобҳои пур аз панду ҳикмата аз бими ҷон бо дасти худ бурда дар сумч, калфу зери
буттаҳо гӯрондем. Намедонем дар он дунё барои ин гуноҳ
чӣ ҷазое мебинем…
– Мактаби маҳви бесаводӣ, лотинихонира намегӯӣ?
Кӯдак дар гаҳвора гирён, гов, бузу гӯсфандон нодӯшидаву
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парешон… Ҳамара монда зану шавҳар, пиру кампир ба мактаби шабона бидав, барои маҳви бесаводӣ, – ба сӯҳбат шарик шуд Гулҷони Одина. – Нав ду-се ҳарфа бо ҳам ҷанг андохта хондана ёд гирифтем, ки боз ҳарфу хати урусира дар
гарданамон бор карданд. Боз баргаштем ба сари нов… Пича
сафед, қомат чанг, зеҳн кунду чашм камнур, ғаму ташвиши
зиндагӣ беҳисоб… ба кадом ҳавсала ҳарфу хати сабилмондаи бегонара ёд мегирӣ?!
– Ҳо, кадом гапа мегӯиву ба кадом дард менолӣ? – луқма
мепартояд Мирак ва бо мушханд меафзояд. – Аз мо олим,
донои замон сохтанӣ шуданд…
– Э не, бо ин роҳ мардума аз бехаш бурид, решакан, аз
аслаш ҷудо кард, – нолишомез мегӯяд Гулҷон.
Хомӯшӣ. Ҳар яке барои кушодани мушкилоте ба андеша
фурӯ рафта.
– Бисёр ҷигархун нашав. Имрӯз ё пагоҳ ба ҷои хат яке
худи шавҳарат меояд, – гап дигар ҷониб метобад Некном.
– О дар забони ширини бобом садқае! Парвардигор ба
ҳамон соати нек бирасонад, рӯ-рӯи даст мегардонамаш…
– Боз шатакӯбат кунад-чӣ? – ҳазломез луқма мепартояд
Заъфарон.
– Ҳеҷ гап не, садқаи шаттаҳош мешам. Ёд кардам… – ба
рӯяш сурхии шарм давида бо ҳаяҷон мегӯяд Нуқра, сипас
боз пичиррос мезанад. – Зан бе марди ҷилавкаш мисли байтали сарҳуй мешудаст…
Дилёб зоҳиран ҳушу гӯшаш ба сӯҳбати ҳасратомези ҳамдиёрон побанд, худ ба худ меандешид, ки ҳар балову офате
ба сари мардум омад, ӯ диду шоҳид шуд. Ва акнун, ки бадро
аз нек як каме фарқ карда метавонад, кирдори одамонро дар
тарозуи ақл баркашида, гоҳе ба чунин хулоса меояд: бегона
не, баду бахил ва сиёҳкори худӣ ба хотири худнамоӣ,
соҳиби шӯҳрату мақом ё вазифаву ҳукум шудан, рӯзгори
мардум талху шӯр месозад. Мисолаш беҳисоб. Саркардаи
салоти рус авлиё набуд, ки қадамаш ба ин ҷо расам-нарасам
эълон бикунад: Эҳсони Толиб ҷувоз, Нураки Ато дар шаршараи Девдор осиёб, кампири Нурбахш чор-панҷ гови
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дӯшоӣ ва чанд хурма равғани зард, ё Раҳмати Борон чоҳҳои
пурғалла дорад… Охир молу амволи мардум бо ғорату
дуздӣ не, аз меҳнати ҳалолу обилаи кафи даст ва ё мероси
аҷдодӣ буд. Дигар ин ки ҷувози Эҳсони Толибу осиёби Нураки Ато ободии деҳа, дили пуру хотири ҷамъи мардум ба
шумор мерафт: яке, дур нарафта чор фасли сол ғалла дар
осиёб орд мекард, дигаре зағиру кунҷид ё каме мағзи бодому чормағзро дар ҷувоз равған мекашид. Дар кӯҳистон, ки
аз тангии тирамоҳ то оғози баҳор роҳҳо аз боридани барфи
зиёд ва пай дар пай омадани тарма маҳкам мешаванд, бе захираи ғаллаву равған зистан номумкин аст. Дар зимистон
вақте дасти одамон аз нодорӣ, ба қавле, зери санг мемонад,
ба Раҳмати Борон муроҷиат мекунанд. Вай марди кушодачеҳраи кулутариш ва ширинзабон, шӯхиомез мепурсад:
– Эй мард, нона бебаркаш хӯрдӣ ё захираат кам буд?
– Бехабар мондем, бобо. Якбораи орд дар хамбаи куливу
ғалла дар чоҳ намонд, – хиҷолатманд посух медиҳад шахси
мӯҳтоҷ.
– Боке не… – нарм, балки дилбардорона мегуфт Борон ва
мефармуд, ки даҳони чоҳеро кушоянд ва меафзуд. –
Бигир… Ҳам барои рӯзгору ҳам барои коштан… Одами
зинда мехӯрад, шикам ғори бетаг аст… Лекин шудгор кардану коштана аз ёд набарор. Худо ба вақти ғалладарав расонад, каму зиёд не, ҳамин миқдор ғалларо бармегардонӣ…
Ба каси аз нодорӣ ноумед, музтару ҳаросон ва дасташ аз
осмону пояш аз замин барканда, магар ин некии андак аст.
Марди ҳоҷатманд ноаён оҳи сабук кашида, ҷуволи гандум ё
ҷавро ба чорпояш бор карда, аз даргоҳи Раҳмати Борон
шоду сипосгузор мебаромад.
Кампири Нурбахш чӣ? Баъди марги шавҳараш Кишвар
сарвати хонадон: замину чорво, аспу хару хингала, боғу роғ
дар ихтиёри ӯ монд. Ва бо хоҳиши ин пиразани дурандеш
рӯзи тарака мерос байни фарзандон тарзе тақсим шуд, ки
фардо байнашон барои чизаке нокиро сардиву хархаша ба
амал наояд. Ба писарҳо бештар, ба духтарҳо аз рӯи тарозуи
шариат камтар ҳақ расид ва худи кампир низ ҳиссаи ҳалоли
хешро дарёфту ба ҷигарбандон гӯшрас кард:
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– Мероси падар чизи табаррук асту чашмаи ҷӯшзани
ҷовидон не. Сарвату давлат аз меҳнати ҳалолу арақи ҷабини
худ ба каф ояд, лаззати дигар дорад… Ба ҳар сурат, хайру
эҳсона ба рӯҳи гузаштагон фаромӯш накунед.
Эҳтироми кампири Нурбахш чун як зани бо ақлу фаросат
ва порсову банамак, байни мардум афзун буд. Ӯ ба хурду
бузурги деҳа ҳаққи дигаре низ дошт: ба яке момодоя ҳисоб
ёбад, дигаре аз ӯ тарбияву навозише дида ва ё наздаш
таълим гирифта, ҳарфу сураву қоидаҳои намозгузорӣ аз бар
карда. Ва агар тифле таб барорад, нисфи шаб аст ё дами
субҳ, ҳатман назди Нурбахш мебурданд. Вай бе ягон неву
нестон, албатта баъди таҳорат ва хондани ду ракат намоз аз
Худову пирон мадади шифо хоста бафурсат гулӯ, чашм ва ё
шиками навасаи беморашро муоинакунон молишдиҳон бо
алфози тифлона модари бепарво, гулӯ гарангро сарзанишкунон мефармуд, ки шири доғ ё ширинии тут ва ё аз фалон
алаф чой карда хӯронандаш. Ва аҷиб, ки бо панҷаҳои чангу
шахшул нарм-нарм молиш додани гулӯ, сару гардан ва шонаву шиками дамида ва истеъмоли доруҳои аз ҳар хел гиёҳ
фармуда ба тифли бемор мадад мерасонд.
Ана ҳамин кампири Нурбахш дар чиллаи зимистон пас аз
чанд маротиба шунидани ҳазлу гилаи ҳамсояҳо «мома, ба
умеди қурутови худат зиндаем… Имсол дари хайру эҳсона
кай мекушоӣ? Вақташ расидааст, ки оби даҳон нигоҳ дошта
наметавонем… Аз ин зиёд тоқат нест. Ком мешавем, мома,
ком!» авҷ гирифтани хоҳиши қурутовхӯрии зану мард ду-се
рӯз пеш аҳли деҳаро меогоҳонид: «Ҳавои даҳан накунед. Бо
ин қадар дағдаға кошки қурутовхӯри зӯр бошед… Табақҳоро лесида ба дастам надиҳед, аз худатон гиламанд шавед». Сипас Нурбахш кадбонуҳои баҳунари нону фатирпазро даъват карда, шаб то субҳ бо шӯхиву ҳангома аввал
орд мебезонд, ба онҳо дастур медод, ки дар карсонҳои бузург барои кулча, таҳмол, чаппотӣ гирдаву фатир алоҳидаалоҳида хамир бихеланд.
– Ҳушёр бошед, вақти ҳунарнамоитон расид. Нонҳои хомсӯзу пуштпарто, рӯяш сурху пушташ тарошаи сиёҳ, ё
шӯру камнамак, гулзадаву каҷу килеб бипазеду ба носазову
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маломати мардҳо гирифтор шавед, аловкова дар сари бонуи
нонпаз мешиканам, – таъкид мекард ӯ. – Коре нашавад, ки
пеши мардум фақат нонҳои хомпазу мурғакӣ монем. Фатирҳои нозанин пазед, кулчаву гирдаҳора зайле мухпар бизанеду нақш бигзоред, ки болои дастархон гулистон тобад.
Ҳо, касе бинад дар дил гӯяд: «сад таҳсини нонпаз…».
Ин ҳарфу таъкидҳои Нурбахш занҳоро сари нангу ба
ҷунбиш меовард. Онҳо дасту остин барзада, баҳсмабаҳс ба кор
мечаспиданд. Дар карсонҳои алоҳида яке хамири чаппотӣ, дигаре хамири нони бойсунӣ, сеюми хамири гирдаву кулча ва
фатир хелидаву шӯрида, мехобониданд. Ва субҳ нодамида,
суфра кушода, яке болои оштахта зувола печонад, дигаре болои дастархон батартиб қатор андар қатор зувола мегузошт;
яке чусту чолок нон тунук бикунад, дигаре бо мухпар ё дами
ошбуру лаби пиёла болои фатиру кулчаҳо нақш мегузошт; яке
оташ афрӯхта, чакдону танӯр тасфонад, дигаре болои рафидаҳо нон ё фатиру кулча мениҳод; яке ба танӯр намакоб занад,
дигаре рафидаи нондор болои кафи дасти рост «дасти ман не,
дасти Бибифотимаи Заҳро, чашми бад кӯр, рӯи бахил дар гӯр,
дар роҳи ризои Худо… ҳар нони бастаам мисли рӯи моҳ…» –
гӯён бо ниёиш нони нахустин ба танӯр мечаспонад. Ва пас аз
лаҳзае ба фазо бӯи хуши нон мепечад ва манзараи атрофи
танӯр, пеши чакдон дигар мешавад. Рӯи хонҳои густурда ё
шоҳсабад аз танӯр бонавбат нонҳои тунуки сап-сафед, ки
ҳазору як қубба зебашон медиҳад, гирдаву фатири арғувонӣ,
кулчаҳои мисли гули торон рангобаранг, сурхосафеди хурду
бузурги ширмол, парвозкунону печутобхӯрон менишинанд.
Занони кадбону рухсораҳо аз ҳарорат ва тобиши лахчаҳои
мавҷзану ҷӯшу хурӯши кор шабеҳи лолабарг, нигоҳҳо шарарпошу рахшон, аз ин манзара ҳаловат мебаранд. Баногоҳ ноне
нимпаз аз танаи танӯр болои қури тафсон афтода, мисли барраи хобида ё мурғи як болаш шикаставу нимсӯз, зуд «кабоб»
мешавад. Ва бонуи нонпаз аз начаспидани нон ба танӯр як андоза дар ҳаяҷону нороҳат, ба маломати каси оташафрӯз лаб
мекушояд.
– Ай занак, ба танӯр ҳезум партофтана фаромӯш кардӣ?
Хунук шуд танӯр, ки нонам пушт партофт, мурғакӣ шуд.
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– Беҳунарро хонақоҳ танг аст, – танбеҳомез луқма мепартояд кампири Нурбахш. – Нон, ки афтид, баҳона
меҷӯӣ…
– Эй мома, ҳозир тафси даҳони аловмонат аз гармии
танӯр баланд аст, – ҳозирҷавобӣ мекунад бонуи нонпаз.
– Э балое, гапа хушрӯ меёбӣ.
– Хайрият, хайрият! – шарики баҳси онҳо шуда бо тантана нидо мекунад зане. – Чӣ хубе! Мурғакӣ мехост дилам.
Ҳо, агар насӯзад, аз гӯштбирён ҳам болаззат аст мурғакӣ.
Ай ҷонам шавӣ, зудтар бо остинча бигираш…
– Нигоҳат ганда буд, захми чашми ту расид, – бо итоб
мегӯяд зани нонпаз.
– Э не, дилам рафт…
– Гадоишхӯр шудаӣ?
– Напурсу мурғакира пеши ман парто, – шакарханде гирди лаби зан медавад. – Ҳо, зудтар…
– Ай худо ҷонта маст кунаде, – ҳазломез пичиррос мезанад бонуи нонпаз ва бо ҳаракате тезу тунд хам шуда, нони
бирён аз рӯи лахчаҳо бардошта, пеши ӯ мениҳад.
– Ҳай-ҳай-ҳай! Савоби ду дунёра гирифтӣ, – таҳсиномез
мегӯяд он зан ва пушту рӯи нони каҷу килеби хокистаролудро назораву пуфу поккунон меафзояд. – Як коса оби хунук
биёреду тезаку сабзак…
– Оҳо, зани Мири Сара барин фармон медиҳӣ, – пичингомез луқма мепартояд Нурбахш. – Худакат дасту по надорӣ?
Ҳо ана коса, ҳо ана дар кӯза об… хамели қаланфур болои сарат дар сутун овезон, хурмачаи бари намакдон пури сабзак.
Биёру табъи дилакат омода созу бихӯр, насибат кунад…
Зан, даҳон пури ханда, шоҳкосаи чӯбинро пури об карда,
пешаш мениҳад ва ба он намаку сабзак ва қаланфур андохта, мекобаду мечашад, сипас нони арғувонии тароша барин хушку тафсонро тика-тика шикаста ба оби сарди коса
меғӯтонад.
– Тарғафа, ҷонон тарғафа! Ку бигирен, занако. Ҳай-ҳай,
тарғафа не, барракабоб аст, касе насиба нагирад, армонӣ
мемонад, – зан луқмае ба даҳон мегузорад ва бо иштиёқ мазакунон иштиҳои дигаронро меангезад.
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– Э занак, хушама ба гап нагир. Хапу дам бихӯр… Як
нони дигарам афтад, аловкова дар пешониат мешиканам, –
чусту чолок ба танӯр нон часпондаву нон канда шӯхиомез
мегӯяд бонуи нонпаз.
– Ҷонат ба лабат расид-чӣ?
– Напурс! Чунон таъриф кардӣ, ки аз ҳавас даҳонам пури
об шуд.
– Бахилӣ аз даст наравад, – мегӯяд зане ва дасти орду хамиролудашро поккунон бо тарғафахӯр ҳамкоса мешавад. –
Худову бандаҳояш танҳохӯра бад мебинанд…
– Рост, ғизои ҳарифона ширин аст…
Ана ҳамин хел субҳ нодамида, вақте хурду бузург дар
кулбаҳои хеш гирди сандалӣ ба кӯрпа печида хобанд ва боди хашмгин – ҳокими бедодгари фасли сармо бо шӯру валвала дар берун барфҳоро ба ҳар тараф пош дода, бехтаву бо
печу тоб рӯи ҳам хобонда ё ба дару девор зада, ё ба хаму
пушта ва болои бомҳо тапонда, тантана дошт, атрофи
танӯри гармаки кампири Нурбахш ҳазлу шӯхии занҳо метафсид. Онҳо ҳар як корро дасти ба даст, бо шӯхиву ханда
осонакак сомон мебахшиданд. Чанд тан зан қурутҳои
бармаҳал дар оби ҷӯш тар кардаро бо навбат каф мезананд,
нафаре аз сӯхтани чашму рехтани оби дида дар шиква, пиёз
реза карда, сеюмӣ рағди даҳони хурмаро бо эҳтиёт мекушоду бо кафлес ба зарфи мисин лунда-лунда равғани зард
андохта, болои лахча мегузошт; духтарон дар ҳуҷраи барқад
кӯрпача партофта, дастархон мегустурданд.
– Равғана зиёд доғ бикунеду кам не, – таъкидомез мегуфт
Нурбахш. – Боз таънасор нашавам. Ду хурма ҳаққи ҳалоли
мардум аст. Дар роҳи ризои Худо… Монед серӣ бихӯранд…
– Кӣ ҳад дорад, ки ба таънаи шумо лаб кушояд?
– Оҳо, дарвозаи шаҳра баста мешаваду даҳони мардума
не… Носипосаш ҳам ноната мехӯраду ҳам маломатат мекунад…
– Эҳа, аз сари шаб то саҳар мо мижа таҳ накарда, ранги
баранг нон пазему боз норозӣ шаванд? Чӣ гуфта метавонанд?
– Мегӯянд, ки дастархони Кишварбой дигар буд. Дасти
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беваи Нурбахш вақти аз хурма баровардани равған ларзидааст… Дами пирӣ хасис шудааст кампир. Қурутоваш, ки
рӯған надошт, фатири хушк даҳонама харошид, дар гулӯям
дармонд… Эҳе, ба айбҷӯ ёфтани айб осон…
– Фақат одами кӯрнамак, берӯи ношукр метавонад ин хел
бӯҳтон бизанад…
Чун аз мардуми доро сухан ба миён ояд, Некном бо ришханд мегӯяд: «Ба корҳои ҳазрати Парвардигор баъзан
ҳайронам. Ба яке сарват медиҳаду ҳиммат не, ба дигаре
иштиҳо мебахшаду чизи хӯрданӣ не, вале ба сеюмӣ боз
ҳама нӯшу неъмати дунёра муҳайё месозаду мебинӣ, ки умре чашму шикамаш гурусна, либосаш ҷандаи пур аз дарбеҳ,
попӯшҳои пинадори бобокалонаш дар по, пахтаҳои ҷомааш,
– куҷо ҷома? – мегӯӣ полони хар бошад, овезон, кӯрбарзангӣ аз бӯву тафи баданаш гурезон, боз номаш бой!»
– Ҳарчанд ба корҳои Худованд ин хел баҳо додан шаккокист, лекин дуруст мегӯӣ, пирам, – дар ин маврид гапи ӯро
об медиҳад Мирак ва бо ин сухан ҳам дар мех мезанаду ҳам
дар наъл ва омирона меафзояд. – Ҳимату ҳунари аз сарватдорӣ роҳат дидан ба ҳар кас насиб намешавад. Ҷавонмардӣ
ҳам, пирам, доди Худост. На ҳар сарватманда, ки аз саҳар то
шом ҳисоби моли хурду бузургаша намеёбад, мисли Толиби
Эҳсон сахӣ мегӯянд… дару дастархони Толиб ҳамеша кушода буд…
– Эй мард, об дар ҷои сахтӣ мепояд.
– Ҳамин хелу Зардакшоҳи Шафӣ таъкид мекард: нону
ҷон додан баробар аст…
– Худо аз инаш нигоҳ дорад. Бадбахтиву зиштномие аз
ин беш нест, ки чизата на худ бихӯриву не ба кас бахшӣ,
ганда бикуниву пеши саг партоӣ…
Дар авҷи баҳс хурду бузург бе тагпурсӣ ба сукут мераванд, зеро медонанд, ки сангпартоӣ ба боғи кист ва мурод аз
ин талху пичинг чист. Воқеан, ин қаламрав ҷо-ҷо бойҳое
дорад ва мардум ба ин тоифа аз рӯи амалу муносибаташон
ба атрофиён ва ҳатто роҳу равиши рӯзгору сарфи дороии
онҳо баҳо медиҳанд: аз сари сидқ ситоишашон мекунанд ё
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баъзан бо хашму алам нафрату масхара. Масалан, мавсими
сабзадамиш баногоҳ овози ҷорчие дар саросари дараи
Шикоргаҳ паҳн мешуд:
– Мардум, боз нагӯед, ки бехабар мондем! Моли
Мӯъминбою Салимбой ба Сангов расид! Таъин карданд, ки
омада насиба гиред. Рама аз дараи Аспон гузарад, аз худатон гиламанд шавед.
Ҷумбише ба амал меомад. Вале ғурури на ҳар зану мард
иҷозат медод, ки барои як барра ё бузғола хешро ба қатори
камбағалон ворид бикунад. Асосан аз хонаводаҳои камбизоат, ягон-ягон беваву сағир сӯи Сангов мешитофтанд. Ва аз
байни рама ҳар кас, бо орзуву умеде аз гардан ё почаи барра
ё бузғола, буз ё гӯспанде дошта берун меовард, то ки аз баракати дасти ҳамдеҳаҳои сарватмандашон соҳиби молу ҳол
шаванд. Ё бигирем, Шодии баландкашро. Вай бо вуҷуди бо
карру фар гаштанаш, назарногир буд. Одамон бо писханд дар
ҳаққи ӯ мегуфтанд: Шодӣ гапу сиккаву сурат дораду сарват
не. Вале Шодӣ бо амале, ки аз гӯшаи хаёли ягон дорои аз ӯ
бузургтар намегузашт, якбора соҳиби эҳтиром ва маълуму
машҳур шуд. Акнун хурду калон ба ҳафт пушти ӯ сано мефиристоданд ва мегуфтанд, ки ҳамин Шодӣ ному нони
сарватмандиро ҳалол кард. Гап сари ин, ки Шодии баландкаш бар хилофи одат бе ман-маниву овозаю ҳангома тобистоне дар гулӯи Хирсдара, ҷое, ки мусофирон баробари фаро
расидани тарма ва рехтани барфҳои пай дар пай шаб ё рӯз аз
шиканҷаву азоби бесарпаноҳӣ, гуруснагӣ, ҳуҷуми дарранда
азият кашида, ҳатто нобуд мешуданд, синҷ бардошту аз сангу лой, ба қавли худаш шабхона сохт. Ва он кулба дари умед
ва сарпаноҳи роҳгузарон шуд ва саройи Шодӣ ном гирифт.
Сарой як хонаи мустаҳками синҷисохти долондор, бо сутунҳое аз чӯби арча, раву болорҳо аз чӯби ар-ар ва дастаку
вассаҳояш аз шохҳои фарку бед, бо дар ва равзану тиреза
хушку холӣ не, андарунаш палосу чанд пӯсти ошдодаи бузу
гӯспанд, оташдон, дегу офтоба, табақ, кафлесу чумчаҳо,
корд, шишаи пилтачароғи то нисф пури равғани замин, дар
тоқи секунҷа шамъдон, санги оташзана, дар халтачае орд,
дар чахдеге тутпису қурут, косаву пиёлаҳои сафолӣ, намаку
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намакдон, дар хурмае равғани зард, болои сандалӣ рахти
хобу ду болишт ва як ҷомаи нимдошт; боз дар чангаки таги
равзан сон ё ними танаи моле овезон, ки аз ҳавои сард яхак
бастааст, ҳамчунин даруни сабади овехта пора-пора нонҳои
мисли тароша хушк ба дастархони рағзагӣ печонда. Инчунин дар мехи сутунҳо даста-даста, ҳамел-ҳамел пиёзу
қаламфур ҳамоил; назди оташдон дар як тарафи даҳлез захираи ҳезум; зеркунда ва табару теша барои шикастани чӯб;
белу курчак барои рӯфтани барфи болои бому пеши даҳлез
муҳайё. Каси хаставу лакот аз ин ё он ҷониб аз гулӯи
Хирсдара гузарад, якбора чашмаш ба кулба афтода, дилаш
қувват мегираду ба пайкараш ҷони тоза медамад. Мусофир,
агар саворие дошта бошад, аввал онро дар оғили бо сангдевор сохтаи паҳлӯи кулба ҷо кардаву ба сараш турбаи пур аз
коҳу ҷав кашида, дарашро, албатта баста, пасон хурҷин сари
кифт бо хотири ҷамъ ба саройи Шодӣ медарояд ва панҷаҳои
аз сармо шахшудаашро молишдиҳону бо ҳаври даҳон гармкунон аз ҳама хавфу хатар эмин, ибтидо аз попӯш ва либосҳои тару намноки вазнин худро сабук карда, ҷомаро такидаву пӯшида, бафурсат оташ афрӯхта, аз роҳтӯшаи худ ё
озуқаи шабхона аз рӯи инсофу фаросат дами гарме мепазад.
Дар ин фурсат ба фазои сарой бо маром гармӣ паҳн шуда,
ҳатто ҳаври даҳон дигар ба чашм наметобад. Дар берун
тундбоди сармо бо гургҳои гуруснаву хашмгин улос мекашад. Вале кулба гарму нарм, сандалӣ роҳати ҷон... Дар ин
ҳолат шаби тираву дарози зимистон ин кулба ба назар қаср
ва пилтачароғи хирасӯз, рахти нарми хобу сандалии гарм
мӯъҷиза ё афсона метобад. Субҳ мусофир, агар инсони
баҳавсала ва бодасту панҷа бошад, дами гарме пухтаву хӯрда, сипас аз роҳтӯшаи худ ба дастархон кулча, пораи нон,
фатир ё муште нахуду гандумбирён ё туту санҷид, себи
хушку муруд ё кафе ғулингу мағз ниҳода, бо шукру дуои
ҷон ва афзунии давлати созандаи ин макон ҳама чизро ботартиб ҷо ба ҷо гузоштаву дарро баста, роҳи худ пеш мегирад. Ва ба ҳар деҳе расад ё нафаре дучораш ояд, албатта ситоиши сарой, ҷавонмардиву дуои ҷони Шодиро мекунад.
Аммо шабхона сохтани Шодӣ низ қиссае дорад хело аҷиб.
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Боре Шодии баландкаш намози шоми зимистони қаҳратун, ки наштари девбоди хашмгин аз чакману ҷома гузашта,
ба бадан мехалид ва панҷа-панҷа барфро бо шаст ба чашму
рӯяш мекӯфт, лоилоҷ аз роҳ каҷ карда, ба деҳаи Даҳани ғор
мехамад. «Куҷо мешитобӣ? Дидаву дониста худро ба вартаи
марг тела додан чӣ ҳоҷат?» – мегӯяд ба худ ва ба ҳавлии сари роҳ, ки аз он нури хираи пилтачароғ метобид, ворид мешавад. Шодӣ, марди чорпаҳлӯи хушсурату шофбурут, албатта барои огоҳондани соҳиби хона чанд карат ба остона
пой кӯфтаву овоз рӯшан карда,барфи сару либосҳояшро метакад. Чун зане дар ба рӯяш мекушояд, ӯ бо овози баланд,
лек як каме ҳаяҷону хиҷолатомез мепурсад:
– Эй одамизода, барои мусофир ҷой доред?
– Ҳаст, бародар, ҳаст, – посух медиҳад зан ва шармгинона меафзояд. – Нав алов кардаам… Ҳезум, чӯбу чахси тар,
хона пури дуд… Фасли сармо ба худатон маълум… Аспа
таги нигас бандед. Биёед, дар қадамотун садқа…
Шодӣ асп дар ҷои хушк баста, аввал бо каф барфҳои
сар, ёлу дум ва гардану сумҳои ҷонварро тоза карда, сипас
аз хӯрҷин ёлпӯшро бароварда ба гардан, намадҷӯли калонро, ки паси зин лӯлавор баста шуда буд, кушода болои
ҷонвар партофта, риштаҳо ба қафаси сина ва таги шиками
он гиреҳ андохта, ҳамчунин турбаи пуркоҳу ҷав ба сари
ҳайвон овехта, пасон дар як даст хурҷин ҳамоил, дар дил
«шабат ба хайр, ошно» гӯён пешонии савориро молида, боз
овоз рӯшанкунон сӯи дари ҳанӯз нимроғ меравад. Манзараи аҷиб: як хона пури бача. Ва кӯдакони хурду бузург,
ҷӯлидамӯй ва либосҳои куҳнаву дарбеҳдор ба тан, аз кӯрдуди ғализ ва тезу талх нафастанг, сулфидаву атса зада,
оби чашмаконашон равон, дар кунҷаке зонуҳо дар оғӯш
ларзон-ларзон сарҷамъ нишаста, кебида-кебида сӯи
меҳмони нохонда менигаранд. Зан яккандоз густурд ва
гуфт:
– Бишинен, бародар, – сипас хиҷолатманд афзуд. – Бачаҳои мо меҳмона кам дидаанд. Аз бало наметарсанду аз
меҳмон меҳаросанд.
– Ҳеҷ боке не, баъд пурдида шуда одат мекунанд, – нарм
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посух дод Шодӣ ва хурҷин ба такяи девор ниҳода, чакмани
ҷигарранги тарро аз тан кашида болои он партофта пурсид.
– Марди хона куҷост?
– Ҳозир меояд, – хиҷолатманд посух дод зан ва афзуд. –
Машғули ҷо ба ҷо кардану эму коҳ додани гову мол аст…
Шодӣ аз он ки дар ғайби шавҳари зан ба хона ворид шуд,
як каме нороҳат, сари ду зону нишаста, даме панҷаҳои аз
сармо сарду шахшудаашро ба оташдон дошт. Ҳамин лаҳза
дар ғижосзанон бошаст кушода шуда, марде паҳлавонҷусса
зану фарзандонро барои танбаливу бепарвоӣ коҳишдиҳон
даромад. Шодӣ, албатта, ғур-ғуру алфози мардро ношунида
вонамуда, бо табассум нимрӯя баргашта ҷониби мард нигарист, то бо салому каломе ҳамдигарро истиқбол бигиранд.
Лек вай аз дидани марди бегона дар кулба гӯё зарбаи дарднок хӯрд, ки хуни ҷаҳлаш якбора ҷӯшидаву ба сар зада,
рӯяш аз шоми зимистон бештар тира, бо нигоҳи хашмбор
меҳмонро песонда, ба зан, ки хони кӯҳнае дар даст рост
меистод, бедимоғ дарафтод.
– Ҳу барзолаънате, ҳоло ман намурда, аллакай ҷаҳманд
ёфтӣ?
– Ай сари шармандаме! – зан нолише бароварда, бесаранҷом, балки имдодҷӯёна ба чор сӯ нигарист. – Ин мард
мусофир аст… Ҳозиракак даромад… ба ҷои акаам бошад…
– Акаат аст ё такаат? – бо писханд ғуррид шавҳар ва бо
хашму адоват афзуд – Аз кадом гӯр пайдо шуд? Ҳм,
каҷпаҳлӯ заданаша бинан: гӯё солҳо ӯ соҳиби хона бошад…
– Ай Худоҷоне… эй мардак, ақлата гум кардӣ? О инсон
ба дари инсон меояд…
– Дари дигар хонаҳоро ба рӯяш накушоданд?!
– Аз барои савоб… Дар умрамон бори аввал як бандаи
Худо аз ночорӣ ба ҳавлии мо по монд…
– Безорам… Ҳм, худам ҷо ёфтам, бандаи Худо монд...
– Эй инсон, – бо ришханди ғазабомез овоз баровард
Шодӣ, – ай ноҷавонмарди тагихокбоби дилтанг, саломат ку?
Ман гундиата аз пешат гирифта хӯрдам, ки ин қадар мепесониву қавса мекунӣ?
– Оҳо, дар хонаи худам боз ҳақорат медиҳӣ? Ҳукм ҳам
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меронӣ? Хез, нарғул, ба хубӣ бихезу ба роҳе, ки омадаӣ дума хода, худата аз назарам гум бикун…
– Хестӣ, ки хобӣ, – баъди даме сукут магар раги ҳазлу
шӯхӣ, балки баландкашии Шодӣ ҷунбид, ки нарму бепарво
посух дод ба ӯ ва афзуд. – Ман нав хоҳарзодама ёфтам. Эҳе,
солҳо мекофтамаш. Бебахт, дар хонаи гӯр барин торики ту
хору зор… ҳоло рӯяша соз надидаам, аҳволи ҷиянҳора ҳам
напурсидаам…
– Мӯҳтоҷи ҳолпурсӣ нестем… Ба хубӣ бихезу харата хай
бикун…
– Эй мардак, ягон балоят расидааст? Астағфируллоҳ
бигӯ. Охир дар ин барфбод одам хука аз хона пеш намекунад…
– Дамата бигир, маккора, ки ҳозир бо ин буқаи нав ёфтаат пеш-пеши шатта…
– Ҷакидӣ… Баҳ-баҳ… Эй бадзабон, беҳуда хуни дил
нахӯр. Ман нав ин хел ҷои бароҳата ёфтам. Хоҳӣ-нахоҳӣ, то
саҳар сӯҳбат мекунем…
– Тагсарии ман шуданиӣ?! Худамон дар ин кулба
ғунҷидем, ки ту мондӣ. Бихез!
– Э набераи иблис, эй гуроз, аз нутфаи одам ҳастӣ ё не?
О бишин, аввал омин, баъд маслиҳат мекунем: болишт шуда
натавонам, болопӯшат мешавам…
– Оҳо, ҷӯгӣ, ки аз дар даромад, худаша соҳиби хона
меҳисобад. Омини ту, ҷӯгӣ ба кӣ лозим? Худат пеш-пешу
оминат аз қафо. Миёну гарданат ношикаста дафъ шав! –
мард ҷангҷӯёна ба пеш қадаме гузошт, лек боз истиҳола
кард.
– О мардак, ба худ биё, шарманда, хандасор мешавем… –
таваллоомез гуфт зан. – Ҳамсояҳо чӣ мегӯянд?
– Шарманда, расвои олам туву ҳамин нарғул мешавед…
– Аз ҳад нагузар, домод, – бо табассуме дандоннамо гуфт
Шодӣ ва бо нигоҳи озмоишкорона афзуд. – Аз рӯи таомул,
саҳар хоҳардухтари мо фатир мепазад, ягон табақ қурутов
тайёр мекунад. О дар ин хел барфу сармои нозанин одам
қурутов нахӯрда куҷо меравад? Баъд ту, номард, мурдамурда се-чор ҳамсояра даъват мекунӣ…
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– Худам ёфта хӯрдам, туи сумсабилу муфтхӯру ҳамсояҳо
монден…
Зан чун мурғи посӯхта беқарор, дар шӯълаи ларзонаки
пилтачароғ, ки шабеҳи чашми шайтон милт-милт мекард, аз
нигоҳи хашмбори шавҳар ба куҷо пинҳон шуданашро надониста, илтиҷоомез гуфт:
– О ин мусофир ҷулу пӯстаки моро ба пушташ бардошта
намебарад-ку. Аз барои Худо, шармандаву рӯсиёҳ мешавем…
– Ту, палидаки бадзот дамата бигир, ки ҳозир дар бари ин
нархар ҷанозата мехонам, – аз хашм овозу танаш ларзон ба
сари завҷааш дод зад мард ва якбора ба мусофир рӯ овард. –
Эй саги дайду, ба хубӣ баромада дафъ мешавӣ ё не?!
Шодӣ, ки то ин дам каҷпаҳлӯ меистод, қоматашро бардошта, сари як зону нишаст ва мӯйлабҳои шофашро барзанон ба андоми дар хонаи дудаолуди нимравшан базӯр намоёни марди пархошҷӯ бо тамасхур нигариста пичиррос зад:
– Не, на-ме-ба-ро-ям! Худата биовезӣ ё бисӯзӣ ҳам ба ҷое
на-ме-ра-вам…
– Ҳамин хел? Адабатро нишон медиҳам!
– Ҳо, мурдаамро аз ин «қасрат» набарорӣ, зиндаамро то
саҳар бароварда наметавонӣ…
– Хайр, аз худат гила бикун! – даррандвор дод зад мард
ва башаст хам шуда аз гиребони Шодӣ гирифта, ӯро мисли
коҳдарза сабук бардошта чунон ҳаво додан хост, ки аз дар
тирвор парида, дар барфандози ҳавлӣ сарозер биғутад. Вале
панҷаҳои гирои Шодӣ, ки солҳои сол дар бузкашиву гуштӣ
сахту маҳкам шуда буданд, ангуштони пургӯшту мулоимаки марди гирифтори ғазабро дар ҳаво қулфу калидвор дошта, чунон фишурданду тобиданд, ки аз чашмони вай алов
парида, рагу пайяш суст, дилаш бехуд, лаб таги дандон, то
оҳу нолааш пеши зану фарзандон баланд набарояд. Ва
Шодӣ бо як чусту чолокии ҳайратангез бархеста, худро аз
лагадпартоии пурталвосаи мард ба канор кашида, якбора
тоб хӯрда, ӯро сари севҷӣ бардошта, шабеҳи кундаи ковок
ба фарши хона чунон сахт афканд, ки дару девори кулба
ларзида, аз шифт зара-зара хок ҳам рехт. Марди хона ноли111
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ше талх бароварда, ноҷунбону мурдасон хобид. Шодӣ ҳашҳаш нафаскашон, ба қафаси синаи фаррохи ӯ нишаста, дар
ҳамин ҳоли ногувор низ аз рӯи одат буруташро барзанон,
акнун дид, ки кӯдакҳои аз биму ҳарос ваҳшатзада пайкар
дарҳам кашида, чашмаконашон ашколуд, яке пушти даст,
дигаре ангушт газида, ба гирудори онҳо менигаранд. Зан
«ай сари шармандаме, аз барои савоб…» гӯён гирди-гирди
онҳо чархида, намедонад чи зайл шавҳар аз чанги марди
мусофир бираҳонад.
– Уфе, бо ин қадар дӯғу дағдаға, бо ин қадар фаху фих
ҳунарат ҳамин буд? – бо лабханд пурсид Шодӣ ва аз болои
синаи мард озод бархеста афзуд. – Бо ин аблаҳият, домод,
шалпарӣ, азоби сармо, кӯфти роҳа аз баданам якбора баровардӣ. Э борикалло!.. Лекин хомфарбеҳ, ковок, говзӯр будаӣ… Акнун ё пирам бигӯву озод бихез, ки дар олам
ридӣ…, кӯдакҳора бубин: талхакафашон кардӣ, бихез…
Ва Шодӣ хиҷолате дар дил ниҳон, нигоҳ аз кӯдакон гурезонда, – бо кадом рӯ ба онҳо нигарад? – сару либосашро такидаву ба ифоқа оварда, ба ҷояш нишаст. Хона хомӯши
таъзиқовар. Танҳо чарс-чарс садо бароварда сӯхтани чӯбҳои
нимтару хушк ба гӯш мерасид. Ӯ ба ҷумбуҷули марди хона
эътибор надода, барои ин ҳолати нохушу шармоварро
барҳам задан гуфт:
– Хоҳарзода, оби дастшӯӣ биёр. Ин домод фурсате надод,
ки аввал даст бишӯям.
Зан, оби чашм дар бари рӯ, офтобаи сафолӣ ва тосе дар
даст, ҳозир шуд.
– Ҷияни калонӣ кадом аст? – сар набардошта пурсид
Шодӣ. Писараке аз кунҷи хона беҷуръатона хест.
– Биё, қобили тағоӣ, офтобаву тоса бигир. Ҷое писар
бошад, ба дасти меҳмон об рехтани модару падар раво нест.
Хидмата ёд бигир, ҷиян. Аз хидмат кам намешавӣ, баракат
меёбӣ.
Баъди шустушӯ вай даст ёзонда хурҷин пеш кашид ва аз
як чашми он бухчаеро баровард; бафурсат гиреҳҳои онро
кушода, хонвор наздаш паҳнаш кард; кулчаҳоро батартиб
болои хонча ниҳод. Сипас нонҳои чаппотиро варақ-варақ
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боз кард, ки андарунаш лунда-лунда гӯшти обпазу яхнӣ буд.
Шодӣ аз ғилофи камарбанд корд бароварда, дами онро бо
лаби хонча пок ва гӯштҳоро резакунон пурсид:
– Тафсат нишаст, домод? Ба худ омадӣ? Хоҳар, об ҷӯшидааст? Ана ин чойхалта… Чой дам кунеду биоед бо ҳам нон
бихӯрем.
Мард рӯяш туруш, ҷабинаш пурчин, дам ба дарун, лек бо
нафрату адоват мусофирро песонда, ноаён панҷаҳои озурдаашро такидаву молида ба гӯшаи дигари хона рафт.
– Ангуштакот… Панҷа нарафта бошанд? – бо овози
базӯр шунавои ларзон дилсӯзона гуфт зан.
– Хап, лаънатӣ!.. Ту кората кардиву ман мондам. Хап!
– Боз сар кардӣ? – таҳдидомез овоз баланд кард Шодӣ ва
ба гӯшаи чашм сӯи марди хона нигарист. – Нагӯ, ки хабарам
накард: агар дар мӯи хешдухтари мо хоре часпад, ин маротиба қабрата худам меканам, то зеҳи гӯшом, – ва баъди каме
хомӯшӣ аз болои хонча сар набардошта пурсид. – Хоҳар, ин
золима аз куҷо ёфтӣ? Дар ин қаламрав ин хел махлуқи
хартамиза бори аввал мебинам… Падару модар дошт?
Зан гӯё кару гунг буд. Вай меандешид, ки ин балои ногаҳонӣ дар ин шоми наҳс ба сарашон аз куҷо омад. Шавҳараш,
захмии даҳонбаста, дар дилаш ҳазор нафрину надомат ҷӯшон,
дигар лаб накушод, танҳо нигоҳи озурдааш гӯё шарари хашму
алам ба фазои нимторику дудаолуди кулба мепошид.
– Ғам нахӯр, хоҳар, – нону гӯштро дулунҷа хоида, боз
овоз баровард марди мусофир ва як панҷа аз пораҳои гӯшт
болои нони чаппотӣ рехта, ба бачаҳо дароз карда афзуд. –
Худам шикастабандам… ҳам мешиканам, ҳам мебандам…
Дасту панҷа ҳеҷ гап нест, гардани шикастаро ҳам табобат
мекунам, – ва ба хурдсолон рӯ оварда. – Гиред, гиред, шерои тағоӣ, нону гӯшти мазоргузашта… хурданаш савоб аст.
Насибаи шумо, аз раҳи дур ба ин ҷо расид, – сипас лабханд
ба лаб, бурутҳояшро барзанон ба зан маслиҳат дод. – Бо як
пиёла шир зардпӯст ё қиёми зелолаш бидеҳ. Агар сахт лат
хӯрда бошад, каме хокаи зелола бо зардии тухм биомезу ба
панҷааш молида, ба болояш пахтаи куҳна монда бо латта
бибандаш. То саҳар дарда чунон мегирад, ки…
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– Дар ин торикӣ доруву даво ёфтана бигӯ, – овози зан
ранҷише дошт.
– Худам зелол дорам, ҳозир… – оромона гуфт Шодӣ ва
ба чашми дигари хурҷин даст андохт. – Одами кӯҳгард бояд
ғами худаша пешакӣ хӯрад. Дар ҳар гардишу раҳи хатарнок
ба худат ё каси дигар фалокате сар зада, шояд доруву дармон лозим мешавад. Ана ёфтам, бигир, ба латхӯрда беҳтарин давост…
Марди хона ҳамчунон чашмони хашмбораш алопеса,
рӯяш туруш, аз ҷой бархеста, дар кафшкан ин тарафу он тараф қадам зада, магар як каме ором меёбад, ки рафта паҳлӯи
кӯдакон менишинад. Зан чойхалта ва чойҷӯши мисинро бо
ду пиёла назди меҳмон ниҳода, аз пайи ёфтани тухму пахтаи кӯҳна ба хонаи дигар мегузарад.
– Гапе нашуд, ки мотам гирифта, пӯп карда бишинӣ, –
гуфт Шодӣ ва бо шакарханд афзуд. – Ҳеҷ балот нарасид.
Биё, якҷоя нон бихӯрем. Бачаҳора зиқ накун. Ин дунё кирои
хархаша надорад, домод, биё…
Мард аз ҷояш наҷунбида сиёҳу сафед нагуфт. Кӯдакон аз
тагу гӯшаи чашм ба ҳамдигар назар афканда, беҷуръатона
ба нону пораҳои гӯш даст бурданд.
– Дар ҳаққам чи дуое рафтааст, ки дар ягон ҷо беминнат
нафас рост намекунам… Лекин касоне ба сарам мушт мебардоранд, ҳатто шатакӯбам мекунанд, баъд ошнои хуб,
дӯстои ҷониам мешаванд, – худ ба худ гуфт Шодӣ. – Дур
нашин, домод, ту ҳам қатори онҳо, – гуфт ӯ ва ба пиёла чой
рехта афзуд. – Зӯъмӣ хуб нест. Як пишакҷанг шуду гузашт… Дарун-дарун сӯхта, хокистар шудан хуб не…
Шодӣ қасдан луқма пайи луқма ба даҳон андохта, бошаст
хоидаву фурӯ бурда таваллоомез гуфт:
– Э шермард, биё, ки бе ту нон аз гулӯям соз намегузарад…
– «Худат сер бикун, ки моро хомохом нахурӣ…» – дар
дил бо нафрат нидо мекард мард ва гоҳе гӯшаи чашм ба мусофир афканда, шояд аз ба нони тунуки мулоим пора-пора
гӯштҳои серравғанро печонида, базавқ газидаву боиштиҳо
хоида фурӯ бурдани ӯ даҳонаш об мекушод, ки баъзан рӯ
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ҷониби дигар тофта, лаб мелесид. Вай ба дастархон наздик
наомад ва рӯяш тираву пурдуд, дам ба дарун нишаст. Шодӣ
зоҳиран бепарво, вале ботинан барои пеши чашми хурдсолон рӯй додани нохушии бемаънӣ дар хиҷолат, чун аз
нонхӯрӣ фориғ шуд ва боз як-ду пиёла чой нӯшид, ба бонуи
хона гуфт:
– Хоҳар, ин нону кулчаву гӯшт насиби шумову бачаҳост.
– Ташаккур… Ба худатон насиб кунад. Мо дорем, – сард
посух дод зан.
– Ин ҳам ризқ аст… Аз ризқ рӯ тофтан хосият надорад, –
луқма партофт Шодӣ ва пурсид. – Об доред? Оби гарм…
– Ҳаст, ака. Хона беоб мешавад?
– Намозҳои қазоира бихонам…
Зан аз танӯр офтобаи сафолие бароварда, обашро ширгарм карда, ба остона гузошт. Шодӣ чакман сари кифт
партофта, офтоба ба даст, аз дар баромад. Вай ибтидо коҳу
ҷави аспашро аз назар гузаронида, пешонӣ ва гардани ҳайвонро даме хору мол ва асаби худро ором, пасон таҳорат
карда, ба хона баргашт. Кӯдакон, чеҳраашон нармтар, саргарми нону чойхӯрӣ буданд, аммо зану шавҳар шояд байнашон гуфтугӯи тунду талхе шуда буд, ки баробари ба
остона қадам ниҳодани марди мусофир, аз ҷой бархестанд.
– Хоҳар, аз афташ, ин домоди мо ҳоли дасту по шустана
ба зима нагирифтааст, – тагпурсӣ кард Шодӣ.
– Дар фикраш ҳаст, бародар, – хиҷолатомез посух дод зан
ва афзуд. – Аввал сураҳоро нағз ёд гирад…
– Дафъаи дигар биёям, ёдаш медиҳам…
– Кошкӣ, ай садқаи қадамҳоте… Зеҳнаш кунд аст, бародар. Ёд мегирифта бошад?
– Агар ёд нагирад, бо тахтачӯби лаҳад росташ мекунам, –
ҳавобаландона гуфт Шодӣ ва аз хурҷин ҷонамоз бароварда,
рӯ ба қибла густурд ва бо овози баланд азон дод…
Субҳидам Шодӣ бо сурфаҳои сохта марди хонаро бедор
кард. Вай ҳадаҳа бархест. Мусофир дар равшании хираи чароғ дид, ки дасти мард то оринҷ латтапеч аст, вале дар чеҳра
ва нигоҳаш ҷои хашму ғазаб нармӣ метобад.
– Салом! Зиндаву саломатӣ? Шаб нолиш ҳам накардие.
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–…
Зан барра ва бузғолае дар оғӯш, хушҳолона аз дар даромад.
– Ай хестен? – бо табассум пурсид ӯ ва афзуд. – Аз пайи
қадами шумо, бародар, барраву бузғоладор шудем…
– Хайрият… Ба домод зарар нарасида бошад, хуб, – гуфт
Шодӣ. – Муборак шавад. Мисле ки шаб мижа таҳ накардӣ…
– Аз боиси ҳайвонҳо хавотир мекашидам… Не, доим пеш
аз намози бомдод мехезам. Зиндагӣ, гову мол… – шармгинона посух дод зан ва афзуд. – Навзодҳоро аз байни лою
чал, таги пойи молҳо намегирифтам, нобуд мешуданд.
Ӯ офтобаи пуроб ба лаби бора ниҳод.
– Офарин. Ҳикмате ҳаст: ҳар кас, ки сари субҳ даст ба
кори хайр занад, ризқаш дучанд фаровон мешавад…
Шодӣ пас аз адои намози бомдод бо садои марғуладор ба
рӯҳи гузаштагони макон фотиҳа хонд ва бафурсат сару либос пӯшида бархест.
– Ай… Як пиёла чой… Шир пухтам, бародар, – ташвишомез гуфт зан. – Шумо нону намаки моро ҳам начашидед…
– Боке нест, боз рӯзҳои Худо дар пешанд, – нарм посух
дод Шодӣ ва ба кӯдакони паҳлӯи ҳам масти хоб бо меҳр як
назар афканда аз дар баромад. – Ягон вақти дигар шояд боз
сар мезанам. Бубахшед, ки азобу дарди сар додам…
– Э не… Аҷаб коре шуд… – шармзада худ ба худ ғур-ғур
кард зан.
Марди хона дасти латтапеч дар остин ниҳон, дасти дигар
болои сина, ҳайкалвор, лек ноҳинҷору хиҷолатманд, аз
барфтӯдаи тирафоми пеши пояш чашм намеканд.
Шодӣ хурҷин ба кифт ҳамоил, домони васеи чакманаш
барфрӯб, сӯи асп равон шуд. Барфи хушку аз сармо яхбаста
зери мӯзаҳои пошнабаланду маҳмездори ӯ ғарч-ғарҷ садо
дод. Асп гарданашро камонсон каҷ карда, турбаи нимхолии
ба фукаш овезонро алвонҷ дода, азоби шаби сарду дарози
зимистон ва пазмонии худ бо шиҳаи талхи силсиладор ва
барқи нигоҳ ба соҳибаш ошкор кард.
– Гилаву шикваат болои чашм, – расам-нарасам худ ба
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худ гуфт Шодӣ. – Шаб гузашт, шаби қаҳратун… Медонам,
осон набуд… Эҳа, осмон мисли оина соф... Рӯз офтобӣ мешавад. Меравем, ошно… Ҳар кас аз хонаву дари худ намонад… Худо ба номард гирифтору ба дӯст зор накунад…
Шодӣ турба аз сар, бандҳо аз қафаси синаву шиками
ҷонвар кушода, ёлпӯшро такидаву чортаҳ карда ба хурҷин
ниҳод; ҷули бузургро боз лулавор печонд ва пеш аз он ки ба
асп зин бизанад, бо муҳаббат пешонӣ, бари гардан, қафаси
сина ва пушту паҳлӯи ҷонварро молиду рӯбид. Вай ҳар
саҳар албатта меҳри худро ҳамин зайл ба ҷонвар нисор мекунад. Асп низ доимо хумориву ташнаи навизишҳои
соҳибаш, дар ин маврид ба пайкари рехтаи он ларзишаке
давида, бо шиҳаи нозук, пойкӯбиву ёлу думафшонӣ ва ё
эркагиву ба нозу итоб гӯш хобондану гардан каҷ кардан, ба
шонаву пайкари соҳибаш фук молидан ё нарм-нарм дандон
задан, хушнудӣ изҳор менамояд; бо рӯҳ ва кайфияти болида
омодаи роҳ мешавад. Ва Шодӣ ҳамеша аз дил мегузаронад:
муомилаи хуш, навозишу дӯстдорӣ ниёзи ҳама ҷонзоди
олам, балки василаи дилгармӣ ба зиндагӣ аст. Ӯ чолокона
аспро зин зад ва зертангу забартангро мустаҳкам кашида
баст. Ҷули калонро лулавор печонда, боз бо чилбур андармон сохт ва паси зин мустаҳкам ниҳоду хушаи думи асп салибвор гиреҳ андохт, то лою оболуд шуда зери сум осеб
набинад. Чун лаҷому тозиёна аз куҳони зин гирифт, шилшилаҳо ҷиринг-ҷиринг садо доданд. Ҷонвар бо гӯшаи чашм
ба ҳар як ҳаракати соҳибаш нигариста, бо ёлу дум
афшондану пой кӯфтан беқарорӣ изҳор мекард. «Ҳозир…
Ту ҳам дилтанг шудӣ?» – бехи гӯши ҳайвон пичиррос зад
Шодӣ ва даҳана пеши фуки асп дошт.
Ҷонвари хушфаросат лаб кушоду даҳон ва гӯё на физилоти сарду дурушт, балки пораи қанд ба даҳон гирифту онро хоид. Шодӣ пӯпакҳои рангоранг, ҷамолакҳои аз хула
қуббадори лигоми нӯқракӯбро ба сар ва бехи гӯшҳои асп
дуруст кард. Ҷонвар хамёзакашон пайкар дарҳам кашиду
такид; гӯё устухон ва рагу пай ҷо ба ҷо гузошт ва болои
барф шӯхиомез гирд-гирди соҳибаш рақсиду фаҳмонд: хафа
нашав, ба як пули пучак намеарзад. «Ҳе дар сумат ҷона117
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ме…» Дили Шодӣ як каме равшан шуд ва хурҷин ба хонаи
зин партофт, тозиёна ба даст, попушҳо дар ҷои хушкӣ таптап зад, то аз барф тоза шаванд, сипас ба марду зан рӯ
овард:
– Хайр, ба ман фотиҳаи сафар диҳен…
Онҳо рӯй ба шафақи лоларанг, магар аз гиру мон ва
гуфтори озодонаи меҳмони нохонда музтару ҳайрон буданд,
ки дам назаданд.
Шодӣ аз ҷилави асп дошта, онро аз таги нигас берун кашид, сипас болои дунгии барфандоз баромада, як по дар рикоб, дасти лигомдораш дар куҳони зин андармон, рӯ ҷониби
мард гардонд:
– Хайр, паҳлавон, – гуфт ӯ ва дурахши роздоре дар чашм,
бо шакарханд афзуд. – Худат ганда будаиву кайкҳои хонаат
саги газанда. Харчӣ гузашт, ба дил нагир…
– Ай сари шармандаме, – наҷвои зан аранге ба гӯш расид.
Шодӣ онро ношунида ангошт ва суханашро идома дод:
– То дафъаи дигар омадани ман меҳмонхона насозӣ, аз
сафи ҷавонмардҳо хатат мезанам…
– Месозем, ака, Худо ба тобистон расонад, албатта месозем, – ба ҷои мард ҷавоб дод зан. – Садқаи қадамот… Ҳар
чи дар вайронаи мо диден, дар ободиҳо нагӯен…
Шодӣ бо як ҳаракати тунд, вале сабуку чолокона ба хонаи зин нишаст. Асп бе зарби тозиёнаву маҳмез мисле, ки аз
шиканҷаву азият худро мераҳонда бошад, башаст ба пеш
ҷаҳид. Савора дар хонаи зин устувор, домони чакман зери
ронҳо кашид ва нимрӯя баргашта овоз дод:
– Яке аз қадоваи мо бигузаред, ба кулбаи мо марҳабо.
Номам Шодӣ… Шодии баландкаш… Пурсед, ҳама мешиносад… Дигар худо ёру мададгор…
Ба ҳар поймонӣ зери сумҳои муқтадири асп, ки ёлашро
боди сарди субҳгоҳӣ шоназанон пош медод, барфи хушки
шабрехта ғарҷу ғурҷкунон ба чор сӯ пош хӯрда, хомӯшии
деҳаи Даҳони ғорро барҳам мезад. Аз таги порисаҳо, ки бо
саф-саф шушаҳои дарозу кӯтоҳи нӯгтез оро ёфта буданд,
ягон-ягон мурғакон парида, дар бомгӯшаву нӯги шохи дарахтон нишаста, дилгиру беҳавсала болу пар афшонда, бо
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наҷвое пуршиква аз сармову шояд то фаро расидани шом
азобу такопӯи ҷустани ризқ менолиданд. Дар дуриҳои чашмрас, домони уфуқи нилгуну оинавор шаффоф, аз сари шонаи кӯҳҳои Чилдухтарон забонае оташгун лаҳза ба лаҳза
аёнтар мешуд ва ранги нафиси гулобӣ ба шерозаи кунгурадори сил-силақуллаҳои шарқ шукӯҳ афзуда, ба алмосрезаҳои бешумори барфӣ бо ҷилову дурахш ҷон мебахшид.
Шодӣ аз дағдағаву ҳангомаи бомаром баромадани хуршед
ва олами пурвусъати сафедпӯш чашм наканда, моҷарои
шармовари дишаба пеши назар, дар дил нақша мекашид, ки
Худо бо тани сиҳату хотири осуда ба рӯзҳои гарму хушк
бирасонадаш, дар як ҷои мувофиқи сари роҳи гулӯи
Хирсдара барои мусофирон шабхонае месозад. Охир, дуруштиву тундии табиат ва набудани сарпаноҳ дар ин мавзеъ
бисёриҳоро бо азоби алим гирифтор, аз ҷони ширин низ
маҳрум мекард.
Соле пеш зане тифли ширхора дар оғӯш, дар чунин як
рӯзи сард дар гулӯи Хирсдара аз барфбод роҳгум зада, аз
бемадорӣ ба коми ғоре фурӯ лағжид. Пас аз чанд соат,
эҳтимол ҳангоми оромии тундбод, гиряи ҷонхароши тифл
ба гӯши роҳгузарон мерасад. Ва он инсонҳои нек аммомаҳои худ тобидаву сар ба сар баста, якеро бо чӣ азобу
заҳмат ба ғор медароранд. Вай мебинад: модари ваҳшатзада
кайҳо ҷон дода, мисли чӯб шах шудааст, вале тифли парпеч
аз сармо кабуд, дар канори зан талху имдодхоҳона фиғон
мекашаду почак мезанад... Бо амри тақдир он тифл аз чанголи марг раҳид ва ҷанозаи занро бо мушкилиҳо бароварда
ба дасти пайвандон расонданд… Дар ҳар сурат, шабхона
сохтан савоб аст. Бигузор ба ҳолати аблаҳонае, ки дар ин
шаби қаҳратун ӯ, яъне Шодӣ афтод ва дандон ба дандон
фишурда, лек дарун-дарун таркида, таънаву таҳқири як
ҷоҳил ва аз оини ҷавонмардӣ бехабарро таҳаммул кард, дигарон набинанд…
Худо ба Дилёб як мушт дил дода буду ҳазору як андеша.
На, шикасту рехт, зарба ва азобу талвосаҳои рӯзгор ҳамаро
ба гирдоби фикрҳои таҳлукаовар мекашид: яке ғами ҷони
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фарзанд мехӯрд, дигаре побанду мубталои бими нодориву
танҳоӣ, умр ба сар мебурд. Ва боз як хаёли азиятовари
сарбаста чандест дар зеҳну мағзи ҷавон ҷо гирифта, гоҳу
ногоҳ гиҷу гарангаш месозад. «Сифат – зани ғамзада, бекасу
дилаш аз одаму олам сард, баъд ба чӣ ҳоле меафтад?» Албатта, бобои Некном то қуввату дармон дорад, Мираку
Заъфарон ҳам бо ҳар баҳона ба дари ӯ сар мезананд ва аҳволаш мепурсанд. Дигар ҳамсояҳо низ ҷони одаманд: ҳамеша
ба ӯ ғамшарику мададгор; бо навбат яке сари субҳ косаи
ширбиринҷ ё нишоста, дигаре пешин бо дастархону хурмаи
пур аз пиёва ё оши бурида ба сӯҳбаташ меоянд ва аз ину он
гап кушода, занги дил мешӯянду вақт кӯр мекунанд. Ва ҷавонро боз як хислати инсонҳо ба гирдоби ҳайрат мекашад.
Рӯзи ғаму сахтӣ ҳама якҷону яктан мешаванд; ҳар кас мехоҳад бо роҳу воситае бори андӯҳи кулфатзадаро бар дӯш
бигирад ва қарзи инсонӣ ба ҷо биёрад. Бо вуҷуди ин ёвару
ҳамроҳе ҳар лаҳза ба Сифати нагунбахт лозим. Охир бори
ғами дунё бар дӯш, ҷигар аз доғи сӯзони фарзанд реш-решу
ғирбол, тан бемадору қомат чанг, вай ҳам ночор бояд
аробаи зиндагиро бикашад. Роҳи дигаре надорад. Ва гоҳе ӯ
хастаҳолу дилозурда оҳкашон гӯшзад низ мекунад: «Сад сар
ҳам сару як сар ҳам дарди сар… Худоё, аз ин беш чӣ азобам
медиҳӣ?» Лек боз ба хотири мӯҳтоҷ нашудан, барои ҷуволаш беғалла, хамбаи кулияш бе орд, танураш бе алов,
соғуяш бе тухм, ганҷурхонааш бе хушкмева, хурмааш бе
шир, карсонаш бе ҷурғоту дуғ, сабадаш бе қурути қурутоббоб, косааш бе маскаи тараку ҳар хел ширинӣ, хурмаҳояш
бе равғани зард, чобаҳо бе равғани зағир, дегаш аз ҷӯшидану табақаш бе нонтарӣ намонад; гову гӯсола ва бузу
гӯспандҳояш дар чашми мардум харобу лоғар натобанд,
Сифат боз камар ба кор баст ва аз сари субҳ то фаро расидани шом мисли мӯри донакаш ба ҷумбуҷӯл афтод ва гоҳо
Дилёб сари кори ӯ бигирад ва аз хастагӣ арақшор бишавад,
хиҷолатманд худ ба худ мегӯяд:
– Э берӯзие, аз азал наосудӣ. Боз бори ташвиши мани
шӯрбахт ҳам ба гардани ту афтод. Дигар чӣ кор кунам?
Шукронаи ҷонат… – дар ин маврид буғз гулӯи Сифат ме120
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

фишорад, ки ӯ бо овози гирифта аламу ҳасрати дил базӯр ба
забон меорад. – Бачаи номард очаша сари танҳо дар хоки
хунук партофту рафт…
Ҳанги Дилёб дар ин маврид меканад. Ва дар дил хитоб
мекунад: «Номард Зариф не, қотилони ваҳшӣ, фашистонанд». Нигоҳи Дилёб шабеҳи гулпараке дар табу тоб ва
ҳаяҷонзадаву бимнок, бо болзании мижаҳояш аз рӯ ба рӯи
Сифат роҳи фирор меҷӯяд. Охир ба дидагони пурашки модари мотамзада нигаристану ба дарди сӯзони ӯ дармоне
наёфтан магар сангину тоқатшикан нест? Исёни набз дар
шарён ва кӯбокӯби дил дар сандуқи сина лаҳза ба лаҳза дар
кому лаби ҷавон нақши худро мегузорад: лабонаш парсин
баста, забонаш аз ғояти хушкӣ ба ком мечаспад ва гунгу лоилоҷ беҳаракат мемонад.
Аслан вақтҳои охир зистан на танҳо дар ғамистони Сифат, балки байни хурду бузурги деҳ мисли сангшиканӣ барояш гарону азиятовар аст. Сифати фалокатзада субҳу шом
баъди адои намоз даме ба сукут меравад, аврод мехонаду
кафи дуо кушода бо овози ларзонаки пурсӯз ба Худованд
лобаву илтиҷо оғоз менамояд: «писари ягонаам, беозору
фариштаам, шаҳиди аълоямро раҳмату мағфират, аз ҳавзи
Кавсар шодоб бикун, дар равзаҳои ҷаннат ҷо бидеҳ…» Ҷавон дар ин маврид худро тарзе мурдасон ба хоб меандозад,
ки гӯё нафас намекашад ва ягон рагу пайяш намеҷунбад.
Дар асл аз сӯзиши қалб ба пайкараш раъша медавад. Албатта Сифат бо сӯзу дарди худ гирифтор, ҳолати ӯро пай ҳам
намебарад. Эҳа, андешаву дилтангии ӯ пеши фоҷиаи Сифат
ҳеҷ аст. Сипас Сифат бо овози ҳазини пасту ларзонак нолон-нолон ё пайкарашро болои фарш кашон-кашон рафта
сутунро дошта, бо такяи он базӯр аз ҷо бармехезад ва аз мех
ҷомаи овезону миёнаш бо рӯмол баста ва бар фарозаш
тоқии гулдӯзӣ ниҳодаро, ки аз дур шабеҳи шаҳбачаи дар
танаи сутун рост истода метобад, мегирад. Инҳо либосҳои
шаҳии Зарифанд; ва умеду орзуҳои мисли ҷомаи беқасаб,
тоқии гулдӯзӣ ва миёнбанди рангину зору ҳайронмондаи
модар. Сифат либосҳоро ҳар субҳу шом бо эҳтиёт болои гилем тарзе мениҳад ва тоқиро низ зайле мегузорад, ки гӯё
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писараш назди ӯ дар хоби ноз бошад. Вай хам шуда пироҳанеро каме бардошта мебӯяд ва тоқиро чун сари писари
азизаш ба қафаси сина пахш карда, беҳолона дар худ тапида, ба ёди «ҷони ширину ягона қуввати дили оча» бо гиряву
лобаи талху сӯзон ба оташу тафси дил оби дида мерезад.
Сипас пайи ҳам шевани ҷонхароши занони мотамдор аз ҳар
гӯша дар васати деҳ ба ҳам мепечад. Ва ҳар кас номи ҷигарбанду шаҳиди худро бо сифатҳое аз қабили «паҳлавони
чӯҷадори мома, уқоби тирхӯрдаву шаҳиди дар хун оғуштаву
ғарибхок ва ҳатто бевафои падару модарро дар дами пирӣ
партофтаву хокбасар карда…» ба забон оварда, хашму нафрат ба сари ҷангандозу қотилон рехта, мушту панҷа ба кулчаи зону ва сандуқи сина зада,бо ниёиш шаш қатор ашк меборанд. Ана дар чунин маврид магар гӯш ба карӣ ва чашм
ба кӯрӣ андохта, дар ягон ҷо пинҳон шуда метавонӣ? На,
лоилоҷ мешунавӣ ғиреву оҳ ва дил, мағз-мағзи устухонат
сӯхта, лек мисли лол ҳарфи тасаллобахше ба лаб намеорӣ.
Ку маҷолу нерӯи лабкушоӣ? Дарду алами беинтиҳои одамон гунги гунг, моту афсунат мекунад. Бисёриҳо аз андешаи афзуну бесару нӯг, таҳлукаи сарнавишти азизони
байни оташи ҷанг, озурдаву парешон, хаставу асабӣ, аз як
ҳазле, ханда ва ё гапи соядор захмашон магар тозаву хуншор мешавад, ки якбора таркида, мисли хас оташ мегиранд.
– Ин ҷанги лаънатӣ, ин деви ҳафтсар ба ҳаромзодаву
оқипадарон, гушнапушту рӯбоҳмизоҷони палидак, – дар
тухмашон алов! – пушту паноҳ шуд, – вақте лаб-лаби киштзор ва ё байни деҳа бо садои силсиладори тозиёна, хоку
чанг, доду фарёди Азизи майлис аз пайи аспи чорнаъл
дартозаш ба фазо мепечид, бо хашму нафрат меғуррид пирамард Некном. – Ҳм, боло-боло паридану фаху фихи ин
маймуна бин. Э бар зотат лаънат, нокасе! Шарму ҳаё дигар
гирди сараш намегардад. Ғаму дард, нолаҳои талх, хуни дил
хӯрдани мардум барояш базм аст. – андоми мӯйсафед тира,
чашмонаш нимкофи хашмбор ва аз мавҷи чинҳо дарҳамбарҳам кашида мешуданд. Ӯ гӯё аз мурдоре рӯ тофта бо
хашм туф мекард. – О ин касифи аз дастархони падар носер,
чашмаш мудом ба дари мардум чор, то имрӯз кай овоз ба122
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ланд мекард? Рӯи дурӯғгӯ сиёҳ, назди занаш чени як носвор
қадр надошту аз бинӣ боло гап зада наметавонист…
– Бобо, инро ҳама медонад, – бо мушханде луқма мепартофт Мирак ва меафзуд. – Лекин дар дунё як корҳое
шуд, ки харро хандаву буза бозӣ…
– Боз чӣ гап?
– Ҳаминро ҳам мепурсӣ? – Мирак маътали ин пурсиш,
дарҳол нимрӯя аз ҷониби чашми бинояш бармегардад. –
Мебинед ё не? Дунё бесоҳиб монду занону духтарон бешавҳар…
– Ҳо, олам азони зӯр шуду тамошобинонаш кӯр, – бо ришханд ба ӯ неш мезанад Некном ва магар дарди неши пичинг барои Мирак ҷонкоҳ буд, ки бо оҳанги тундтар гапашро идома медиҳад.
– Дар бинои умрат дида будӣ, ки ин қадар зану духтари
мусулмон дар авҷи хубии умр бесоҳиб, байни роҳ сарсон
монда бошад? Пирдухтар беҳисоб…
– Эй мард, гардиши девбод доси аҷал аст… Пайи ҳам
хел-хел бадбахтӣ меорад. Барои одам, таъкид мекард Сафои
Афлотун, – аз қадим пурдаҳшаттар аз ҷанг офате нест, – андешаманд мегӯяд Некном. – Дур не, чанд сол пеш чӣ қадар
бандаи Худоро салоти сурх аз рӯи шубҳаву бадгумонӣ
алоҳида кушту босмачиву роҳзан алоҳида. Магар ҳамаи
онҳо гуноҳ доштанд?!
Мирак як каме аз шасташ фуромада хомӯш монд. Вале
хурӯҷи фикру эҳсосро дар дил ғунҷонда ё пахшу саркӯб
карда натавониста, дар ҷояш як таккон хурда боз лаб ба
гуфтор кушод ва ба оташи ниҳони аламу ғазаби Некном
равған пошид.
– Ҳар ду бари рӯи дурӯғгӯ сиёҳ, – гуфт ӯ, – зану духтари
бешавҳару байтали сарҳуй якест. Мефаҳмӣ ин гапа? Худо
бигӯ, ақлу фаросата гум накунан, агане…
– Бас, мисли мурғи курук бисёр қуд-қуд накун, гапа дигар сӯ тоб нате, – коҳишомез мегӯяд Некном, лек Мирак нигоҳи ғаюронаи чашми сиҳат аз мӯйсафед наканда мепурсад:
– Ту дониву Худо, мушоҳида кардӣ ё не?
– Чиро?
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– Худата ба нодонӣ наандоз. Мор дар таги замин ҷунбад,
дарак меёбӣ. Ман ҳам гӯлу гаранг нестам; одаму олама ба
як чашм мебинаму ҳаққи гапа мегӯям.
– Пургӯйӣ чӣ лозим? Мақсад?
Мирак, сар байни кафҳояш дошта, бо дили гӯям нагӯям,
даме ба сукут меравад, сипас худ ба худ ғур-ғур мекунад:
– Гуфтор беибо, рафтор бепарда, дар нигоҳ на шарм, не
ҳаё, илоҷ ёбанд, хомохом фурӯ мебарандат.
– Э хокта бод бубараде! Ин саҳар бо дасти чап хестаӣ ё
ягон пашшаи саг газидастат? – бо ришханду овози баланд
тунд мепурсад Некном. – Ҳолиям дар таги пӯстат кам-кам
ҳаст?
– Чӣ?!
– Ғариву беҷогардӣ…
– Э не… Ку дигар қуввату дармон? Пеши худат дурӯғ,
назди Худованд рост, базӯр меҷунбам…
– Пас ин қадар қуд-қуду боло-боло париданҳот аз боиси
чист?
– Чашм… чашми носерам, сабилмонда… мебинад! – бо
хашм гуфт Мирак ва зоҳиран хиҷолатомез ба нияти сафед
кардани худ афзуд. – Баъзеҳош, аз ғуноҷинҳои буқахоҳ ҳам
ганда, намедонан ба сари кӣ бипаранд…
– Эй беимон, мурданат наздик аст, аз ҳад нагузарон!
Беҳтараш азоби охират, саволу ҷавоби Мункару Накирро
биандеш…
Мирак сазову коҳишҳои Некномро ношунида ангошта,
балки пушти гӯш партофта, бо ҳамон шасту оҳанг сӯҳбатро
идома дод:
– Сикаву сурати беваҳо, илоҳӣ тавба, якбора пеши чашми
мо дигар шуд: зулфо неши каҷдум, мори сиёҳи печон, орову
торо, мӯҳраву хафабанд ранги баранг, ҷаранг-ҷурунги
гӯшворҳои қафасӣ, баргаку силсилаи қулфи гиребон, ситораҳои кокул дар ҳаво… ҳушта мебаран… Мегӯӣ ба кори
саҳро не, ба ягон базм мешитобанд… Як бухча дар бағалу
хурма дар тори сар… Ҳм, медонӣ чӣ доранд?
– Пас-паси занҳои мардум бӯ гирифта гаштан одати ту
аст, – бо ришханд пичинг зад Некном, лекин неши сухани ӯ
ба Мирак таъсир набахшид, ки ҳамчунон бо ҷӯшу хурӯш
думболаи ибрози фикраш рафт.
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– Фатири гармаки руғанӣ, тухмҳои таҳаловӣ… Беваҳо
дунёра бе душман ёфта чунон ҷунбон-ҷунбон, найтарнайтар қадам мемонанд, ки… Медонӣ дар хурмаҳо чист?
–…
– Мурғшӯрбо, чанголӣ, ширруған… Эҳе, косаи пур аз
сарширу пиёла-пиёла маскаи тарак… Ҳама гирди Азиз парвона… Ҳм, аз субҳ то шом, лабу лунҷ, фуки ин Азизак дар
руған тар… Мебинед, шикамаш якбора мисли гӯри сағира
варамид, – Мирак беист ҳарф мезанад. Ва азбаски Некном
тарафи чашми кӯраш менишаст, вай намедид, ки мӯйсафед
чи хел ноҳинҷору бедимоғ ба сукут рафтааст. Аз ин рӯ,
ҳамчунон бо ҳарорат нақлашро идома медод. – Тавба, ҷанг
ба ҳама бадбахтиву рӯзи сиёҳ оварду ба Азизак кайфу сафо… Баъд ӯ маст нашавад?!
– Эй тагихокбоб, бас мекунӣ ё не?
– Худат, ки забонама хорондӣ, мон дилама холӣ кунам, –
рӯйнатан гуфт Мирак. – О халтаи зардоб шудааст ин дил.
Талхаам мекафад, нагӯям… Як беимонӣ, як бетамизиҳое,
ки…
– Аз барои Худо, дамата бигир! – илтиҷоомез пичиррос
зад Некном ва бо овози хиррӣ афзуд. – Эй мард, мисли мурғ
ба ин ифлосиҳо бисёр нӯлу панҷа назан, ки буйи ганда мебароранд…
– Ба одам алам, мекунад, алам! – бо овози базӯр шунаво
пичиррос зад Мирак ва нафаси тӯлонӣ кашида хомӯш монд.
Ва магар туғёни ангезаи хашм дар қалби мӯйсафед Некном
нағунҷид, ки нимрӯя баргашта, бехи гӯши вай бо овози
аранге шунаво, лек тунд пичиррос зад:
– Эй ғофил, ҳамаи ин бадбахтӣ ғазаби Худост. Занҳои
кӯтоҳақлу гумроҳ ҳоли намедонанд, ки ба ҳар қадами ноҷо
ба ботлоқи чирку фасод меғутанду меғутанд. Фардо, вақте
ки хари нафсашон аз ҳур-ҳур монду тафсашон паст шуд, ин
беҷогардӣ дарди сар, бори гарони хиҷолат, ҳатто боиси сарпастии пайвандон мешавад. Ин гапҳоро ба кӣ мегӯӣ?! – ӯ
даме ба андеша рафт, пасон илова кард. – Ба боло туф бикунӣ, ба рӯ, ба поин оби даҳон биандозӣ, ба риш меафтад.
Фаҳмидӣ?
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Мирак чашми пӯчаш аз нобасомониву рӯйдодҳои олам
бепарво, нигоҳи пуртаҳлукаи дидаи бинояш тарозуи озмоиш, бо ангуштони коркӯфтаву дурушт риши хокистаранги
кӯтоҳашро гӯё аз назари айбҷӯёнаи касе пинҳон карда, оҳ
кашиду норозиёна сар ҷунбонд.
– Метарсам…
– Аз чӣ?
– Аз ин ифлосиҳо… Касофати як бар сад, аз сад ба ҳазор,
мегӯянд. Боз ягон балои дигар наоранд.
Хомӯшӣ, хомӯшии роздору сангин. Ғум-ғуми азалии
чашма ва пичир-пичири баргҳои чанору сафедорон оҳанги
пурнавозиш доштанд. Ангор ба пирони аз шикасту рехт, лату зарбаҳои рӯзгор ва ҷаҳолату пастиҳои атрофиён хаставу
дилхун, гӯшона мезаданд: ҳамааш мегузарад…
– Сояи Гадо аст ин Азиз, – садои нафратомези Мирак миёни хомӯширо шикаст. Пирамад Некном ба сукут рафта, гӯё
ҳақ ва ноҳақ будани ин баҳои ӯро меандешид. Аммо ғурғури Мирак боз дар буни гӯшаш идома ёфт.
– Дунё як қоидаву номардиҳое дорад, ки дар ҳайрат мемонӣ. Бубин, пайи он фитнагари нохалаф кӯр нашуда, ин
палидак ҷояшро гирифт…
– Дила аз ҳад беш хун накун, – акнун нарм посух дод Некном. – Як нисфи моҳ торику нисфи дигараш равшан, Худои болои сар ҳамабин аст. Агар аҳвол ҳамин зайл идома
ёбад, имрӯз ё пагоҳ Азиз беваша ба ту супорида меравад…
– Куҷо?
– Ҷанг… Назди Гадо…
Мирак лаб таги дандон фишурда нолишаке талх баровард
ва норозиёна сар ҷунбонд. Яъне ин таскинбахшиҳо ҷуз фиреби назар чизе нестанд.
Ин сӯҳбат то ба ҷанг фиристодани Азизи майлис сурат
гирифта буд…
Не, Некном чандон бепарво ҳам набуд. Пирамард бо
ишораҳои таъкидомез мегуфт: аз фисқу фуҷур ҳарф назан.
Ва ташвишҳои Мирак низ ҳадаф доштанд: ин рафторҳои
каҷу кирдорҳои чиркинро дидаву дониста, муросо ва
таҳаммул бикунем?..
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Бе ин гапу калочаҳо низ тағири авзоъ, рӯҳияи одамон аз
рафтору гуфтор ва ҳатто нигоҳашон аз чашм ниҳон намемонад. Ҳо, пеш магар касе медид, ки ҷинси зан, боз зани
шавҳару бачадор, дар кӯча ё майдони кор, пеши назари
мардон якдигарро теладиҳон ё пучидаву ба ҷойҳои нозуки
бадан панҷа зада, ин сӯву он сӯ бидаваду биҷаҳад; ҷумбиши
думбаву ларзиши пистонҳояшро намоиш диҳад; беибо абрӯ
бипаронад ва ё чашмак бизанад ё гӯшакикунон бо қоҳ-қоҳи
мисли кабки маст ба атроф ғул-ғула афканад. Дур не, чанд
сол пеш агар ҳазлу шӯхие дар дилаки зану духтаре
меҷӯшид, пеш аз он, ки ҳарф бигӯяд, аз шарму ҳаё ба гардан
ва сари рухсораҳояш лоласон сурхӣ медамид ва дар ин ҳолат чеҳраи ӯ чун сабади гул мешуду ҳусну малоҳаташ
афзун. Ва бачамардон ҳам ҳадде надоштанд, ки дар пеши
чашми ҷамъият ҳар лашу луше дилашон хоҳад, ба забон
оранд; ва ё дасти зану духтари касеро бидоранду ҳарфҳои
таҳдору бепарда бигӯянд. Гуфтору рафтор ченаки одоб
ҳисоб меёфт. Ва агар ин меъёр поймол мегардид, моҷарое
мехест ногуфтанӣ ва баъзан кор бо хархаша, кӯбокӯб ва
ҳатто хунрезӣ меанҷомид. Лек ҳоло… Куҷоанд мардони
баори зану духтардор? Дигар майдон холисту рӯбоҳу кафторҳо дар ҷавлон…
Не, боз аз вақте Дилёбро базӯр ҳисобчии бобои Некном,
ба гуфти ӯ, ба як почаи гӯсола шарик карданд, рӯз то рӯз
чашми одамшиносиаш бештар кушода шуд. Ибтидо вазифаро бар дӯш нагирифт. Наметавонам, гуфт. «Вақти наметавонам, намедонам гуфтан нест! – тунд посухаш дод раиси Хол.
– Дар деҳа ғайри ту дигар чашми хатдор намонд. Ҳама
рафт… Мамлакат дар ҳолати вазнин… Ту, ман, ҳар касе дар
бадан ҷон, дар по қуввату дармон дорад, ба ҷои рафтаҳо бояд
кор кунем. Дигар калимаи намедонам, наметавонама ба забон
набиёр, ки айб, ҳатто гуноҳ мешавад. Ту кашшоф будӣ, комсомол шудӣ… Миёна аз ҳафт ҷо маҳкам бубанд, бачаҷон,
қаламу дафтар, ченчӯбу чӯта бигиру ба саҳро баро. Дар
паҳлӯи бобои Некном ист. Натарс, кор ёд мегирӣ, барои худат. Ҳеҷ кас аз модар роҳбар, ҳисобдон таваллуд нашудааст».
Дилёб, баъди он, ки мӯйсафед Некному Мирак ҳам
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гуфтаҳои раисро тасдиқкунон гуфтанд, ки вай марди нимтана, пайкараш пур аз захму оҳанпора, аз сӯзишу дард лаб газида, бо мадади чигас роҳ гашта, бо сад эҳтиёт болои асп
нишаста, аз ҳолу аҳволи мардум бохабар шуда, корро пеш
мебарад. Ӯ масъулияти гарон бар дӯш, дилу бедилон ба
саҳро баромад. Сифат ҳам аз ин пешниҳоди раис шодӣ изҳор
кард, лек ба сари як қарор омаданро ба ихтиёри ӯ вогузошт.
– Айни кор кардану кор ёд гирифтан аст, – гуфт ӯ. – Дар
сафи мардум будан ҳам мактаб аст…
Вале дар он ҷо ба болои вазифа боз дастёри ҳама шуд.
Агар об лозим шавад, Дилёб бидав, мегуфтанд. Ва ӯ сари
дав аз чашмаи Заранг, Курушак ё Замбурак машк-машк об,
агар бандина тамом мешуд, аз Шибари Париҳо дарза-дарза
бандина даравида меовард; аз саҳар чӯбу чахс кашонда барои об ҷӯшонидан зери офтобаҳо оташ меафрӯхт, кӯдаке
ғашкунон гиря оғозад, алвончакашро Дилёб меҷунбонд ва ё
ӯро бардошта, бо ҳар нағмаву усул аллагӯён хап медоронд.
Умуман кор барои ҳисобчӣ аз мӯи сар зиёд шуд ва ӯ мисли
гаҳвораҷунбонак қарор надошт. Ба ростӣ Дилёб, ки худро
бачаи ин деҳа меҳисобиду дар муҳити хонадони ин мардум
ба воя расида буд, ҳамаро барояш як хел фаришта ва азизи
дилу ҷон мешумурд. Ва хоҳ зан ё мард, хоҳ хурд ё бузург
кораке ба ӯ мефармуд, аз рӯи одат бе ягон неву нестон, балки аз таҳи дил аз пайи иҷрояш мешитофт. Ва ҳаргиз кирдору рафтори касеро, – хоҳ зан бошад, хоҳ мард, – ба савобу
носавоб ҷудо ҳам намекард; вазъ ва рӯҳияи одамон низ барояш бетафовут буд. Не, медид, мешунид, аммо кунҷковиро
намеписандид, раво намедонист. Ва акнун нигоҳҳои сеҳрноки ангезанда, чашмони сурхранги хуморолуд, нозу
ишваҳои роздор ва рафтору гуфторҳои бепардаи баъзе занону духтарон, баъзан шӯхӣ ба шӯхӣ ӯро ба оғӯш кашидану
рухсораҳояшро башаст бӯсидан ё газиданашон дар
ҳайраташ мегузошт, ғашашро ҳам меовард. Ҷавон рӯ ба рӯ,
ба нигоҳи роздори онҳо тоб ҳам намеовард; сураташ шабеҳи
барги гули лола сурхида, намедонист чи зайл нигоҳ аз шарори чашмони вусма кашидаву сурма молида ва боз мисли
чашми кабки маст гулобиранги занҳо бираҳонад. Ин ҳолати
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нобоби ҷавон онҳоро бештар ба шавқ меоварад, ки бо шакарханду шӯри дил мегуфтанд: «Эй бачаи нодон, миёна
маҳкам бубанд, умеди ҳама ба худат аст…»
Дилёб, ки ҳанӯз нерӯ ва таҷрибаи пайхас кардани кадучаи гап ва дарки нимкосаи таги косаро надошт ва ё ҳиссиёти бузурги сӯзони ҷинсҳои латифро дарк намекард, ибтидо
аз ситоиши ҳазломези онҳо шод, кайфияту роҳате дар
вуҷудаш нохун мезад. Вале боре дар авҷи гармо, ки талу
теппаҳои хазонрасидаи пурсукут ва қитъа-қитъа ғаллазорони тилогун зери нурҳои сӯзони хуршед мавҷ мезаданд ва
магар аз ин гармо чирчиракҳо ташнаву дилгир шуда буданд,
ки бо нолаи беохири зору ҳазин замину осмонро пур мекарданд, ҷавон машки пуроб сари шона аз чашмаи Курушак
бармегашт. Ӯ аз хамгашти кӯҳтали Дамгирак баромада,
машк ба сояи дӯлона ниҳод ва як даст дар миён нафас росткунон ба паҳнои ғаллазор, ҷумбуҷули занони даравгар чашм
давонд. Онҳо қоматашон хам, пероҳанашон аз тахтапушт то
пешобағал дар обу арақ тару шӯрабаста, мӯву абрӯ оғӯштаи
хоку чанг, даҳон аз гарду ғубори соқаҳои гандуму буттаҳои
талха фач, лабҳо калахчу парсинбаста, димоғҳо гирифта,
шӯълаҳои хуршед гоҳ-гоҳ дар дами нуқрафоми досҳои тезу
корхӯрдаашон рахшон, бо ҳавсала қабза пур карда, бо шаст
дос мезаданд.
Дар ин маврид ба даравгарон танҳо машку косаи об лозим аст, то бо ин баҳона даме қомату нафас рост ва ҳалқу
ҷигар тар бикунанд ва ё овози марғуладори бобои Сайдаҳмад, ки шарах-шарахи дарҳам-барҳами досзанӣ, ширшири хушаҳо, баногоҳ ба санг бархӯрдани нӯг ё дами досро
фурӯ бурда, марҳами ҷонашон бишавад. Бисёр не, зиёд не,
хондани як сарбайт ҳам, ба онҳо бас, ки ғаллазор ва дараҳои
атрофро бо сеҳри овоз лол гардонанд.
Сӯхтай ҷигарам, косаи об мебояде,
Э ман доғам ё дӯст…
Ҳамин кифоя аст, ки лаҳзаяке зану мард қомат рост карда, дастҳо дар чорбанди миён андармон, дос дар сари шона
ҳамоил, кӯфти кор ва хастагиро аз ёд бароранд. Сипас аз
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хестани хоку чанг бепарво, шӯру қиёме барпо карда, аз нав
бо суръату нерӯи тоза панҷаву дос ба гандумзори тиллогун
бизананд.
– Ҳо бале-а! – бо ситоиш онҳоро рӯҳ мебахшад мӯйсафед
Некном ва дами дос ба санги афсон1 совида меафзояд. –
Зайле бидаравен, ки ягон дону хуша талаф наёбад. Ҳар дона
ризқ асту ба нархи тилло баробар.
Ва яке сари по, дигаре дутаҳ, сеюмӣ кунлағжонак ба пеш
мехазаду аз пасаш қабза-қабза, сатрӣ-сатрӣ, банд-банд гандум ё ҷави даравида ба замин мехобад. Дар ин ҳолат ҳатто
кӯдакони роҳгард низ бекор наистода, яке бандина ораду
бандина партояд, дигаре қабза болои қабза мениҳад, то кори
дарзабанд осон шавад. Дар авҷи хаму хез ва дарави одамон
баногоҳ аз хирманҷо овози бобои Ҷонак, ки бо курчак гандум бод медиҳад, базӯр-базӯр ба гӯш меояд:
Дилхаста манам, кори савоб мебояде
Ва мардум ҳамоно сари овози ӯро мегирад:
Э ман доғам ё дӯст…
Вале солҳост, ки аз Саидаҳмаду Ҷонаки оҳангар дараке
нест. Мегӯянд, ки онҳоро ба кадом як шаҳри аз хати ҷанг
дури дур, аммо сарду яхистон барои заводсозӣ бурдаанд.
Як-ду маротиба аз номи Саидаҳмаду Ҷонак хат омад. Ин
ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Магар аз номи онҳое, ки ба гуфти худашон гарди савод надоштанд, омадани мактуб
мӯъҷиза ҳисоб набуд? Пасон маълум гардид, ки бо хоҳиши
онҳо ягон ҳамдиёри каме босавод бо ҳарфҳои калон-калон
нома навиштааст. Мактуби Саидаҳмад хеле кӯтоҳ буд. «Салом, ман зиндаву саломатам. Сиҳатии шуморо аз даргоҳи
Худованд мехоҳам…» Аммо номаи Ҷонак гапу хабарҳое
дошт, аҷиб. Шояд вай ба ҷону ҳоли хатнавис намонда
хоҳиш карда буд, ки ҳамаи гуфтаҳояшро ба нома ҷо бидиҳад. Мактуби Ҷонак тақрибан ин хел оғоз меёфт: «Шукри
Худо, созам. Ин ҷо ҳам боз ҳамон касби бобоӣ ҷонамро аз
1

Афсон – қайроқсанг
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сармо раҳонд. О шамолу барфу яхбандии ин диёр аз фашистон ҳам бераҳм, қаттолу дилбазан аст. Шукр гӯед, ки Худованд дӯзахро ин хел сард неву гарм офаридааст... Зимистони ватани худамон дар қиёси сармои мудҳиши ин ҷо
баҳори ҷони ширин метобад. Пеши кӯраи оташ, путк дар
даст бо Саидаҳмад аз сармо парво надорем. Вай оҳанпораҳои суп-сурхи мисли мум мулоимро аз қури оташ бароварда болои сандон мегузораду ман мекӯбам. Оҳанпораву
ангишт ин ҷо фаровон аст…
Гап байни худамон монад, ин ҷо ба Саидаҳмад як одати
нав ёр шуд. Оҳанпора ҷамъ мекунад. Оҳанпора, ки ин ҷо
беҳисоб аст. Сари ҳар қадам ба оҳанпорае пешпо мехӯрӣ.
Ҳамин ки ба чашми Саидаҳмад оҳанпорае афтад, дарҳол
онро бардошта бо ҳавас аз назар гузаронда, ба ман мегӯяд:
«Э Ҷонак, бубин: оҳани холис, пӯлод, чӯяни тоза аст». Хайр
чӣ? – баъзан бо қаҳр ба ӯ ҷавоб медиҳам. «Инро ба деҳа
бурда тавонем, қадру қиматаш ба тилло баробар мешавад, –
мегӯяд Саидаҳмад. – Ту аз ин оҳан беҳтарин корд сохта метавонӣ. Корде, ки ба писару набераву абераи кас хизмат мекунаду занг намезанад, хӯрда намешавад. Аз инаш барои
занҳо лабчанг месозӣ, чунон лабчанге, ки… Ана аз ин пӯлод
дос сохтан мумкин, доси калону бақувват. Досе, ки бо он
Некном ҳам даравида тавонад…»
Ана ҳамин хел, Саидаҳмад оҳанпораҳои ёфтаашро ба
халтае меандозаду меандозад… Як рӯз аввал худаш, баъд
ҳардуямон хеле зӯр зада, халтаи пуроҳани ӯро бардоштаву
аз ҷояш ҷунбонда натавонистем.
«Эй сода, – гуфтам ба ӯ, – аз вазнат зиёд шудааст». «То
болои поезд расад, – гуфт ӯ, – он тарафаш осон… Аз ин
тӯҳфаи хуб барои мардуми кӯҳистон аз куҷо меёбӣ». «Худо
бигӯ, ки сиҳату саломат ба диёр, назди пайвандон баргардӣ». «Он ҷо оҳан камчин аст, – мегӯяд Саидаҳмад. – Ба
мардум бепул оҳани испор, табару теша бисозӣ, аз замин то
осмон аз ту шод мешаванд…»
Устохона, оташдон, саночи дамгариро нағз нигоҳ доред.
Чанд пора оҳани холис меорем. Оҳанпораҳо ин ҷо нолозиманд, дар диёри худамон нодиру камёб. Кошкӣ тезтар душ131
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ман саркӯб шаваду моро ҷавоб диҳанд. Эҳе, чоряки оҳанпораҳои гирдовардои Саидаҳмада бурда тавонем, бе пул барои
ҳама корд, ошбур, поза, дос, табару теша, гулмех, барои
духтарҳо лабчанг, барои Дилёб чархаки ароба месозам. Саидаҳмад шоҳид, ҳамин хел ваъда додам… Бахудо, ки ғайри
дурии дидори шумо дигар камбудие надорем. Ин офат зуд
аз сари мо дафъ шаваду ба диёр баргардем, бас…»
Ҷонак, албатта, бехабар аз он буд, ки асалаку ширинакаш, – ӯ завҷаи худ – Маликаи резапайкарро ҳамин тавр ном
мебурд, – чанд сол пеш дар хами Олуча барои чанд хуша
ҷаву гандум аз дасти Гадо чи ҷазо ва ҷабру ҷафое дид ва аз
он биму ваҳшоният то ҳанӯз сару дастонаш ларзон, нисфи
баданаш фолиҷ, бистарист.
Чун тамоми мардонро ба ҷанг бурданд, бори гарони
рӯзгор якбора ба дӯши занони муштипар афтод. Хӯрондану
пӯшондани аҳли оила, сарубар шудан ба шикастурехти
зиндагӣ дар ин замони пурофат ҳамаро ба гирдоби воҳима
андохт. Тақдири шавҳар ё фарзанди роҳдур як сӯ, аз чанголи
гуруснагиву нодорӣ раҳондану то рӯзҳои кушод расондани
бачу кач, аз ҷониби дигар, онҳоро ба ҳазору як кӯчаи сарбаставу таҳлука кашонд. Ва Маликаи Ҷонак, ки пеш ғаму ташвиши сару либос ва хурду хӯроки фарзандон аслан гирди
сараш намегашт, – охир ҳама чиз чун дастмузди усто бо пойи
худ ба хона меомад, – ва ӯ, ки танҳо пухтупазро вазифаи худ
медонист, сарҳисоби кору зиндагиаш гум, якбора дар ҳолати
нобоб афтод. Захираи озуқа моҳ ба моҳ кам шуд ва ниҳоят
аҳвол ба ҷое расид, ки вай аз ҳамсояҳо орду гандум ҳам қарз
гирифт. Ин ҳам азияташ дод, зеро пеш ба мӯҳтоҷон мебахшиду одати каф кушодану забони «диҳед» гуфтан надошт.
Ҷонак ҳам нодориро бад медид. Акнун марду зани хона худи
Малика буд: ҳам мекошт, ҳам месабзонд, ҳам медаравид, ҳам
захира мекарду ҳам сарф…
Наҳсӣ аз пайи наҳсӣ омад. Бо Ҷонак баракат гӯё аз хона
рафт. Асп аз ҷар сарозер афтоду бесавориву боркаш
монданд; гов ҳангоми зоиш ба дами корд базӯр расид ва бачаҳо аз ширу дуғ маҳрум гаштанд; аз селу санги баҳор чанд
бузу гӯсфандашон талаф ёфт. Ин ҳеҷ гап не, кадом беимон
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хамбаи ордашро аз нисф беш дуздид. Ана ҳамин хел зарар
пайи зарар, ғам пайи ғам ба гарданаш бор шуд. Маликаи
хонашин рӯ ба саҳро овард ва қатори хурду бузурги нодори
деҳ мисли мӯри донакаш дар талоши ризқу рӯзӣ афтод.
Роҳи дигар ҳам набуд. Ва ташнаву гушна, зери офтоби
сӯзон, аз байни гандумпаяи хами Олуча хуша мечид, ки
ниҳеби Гадо ба гӯшаш омад:
– Ҳе беваи…!
Ва Малика халтачаи хушадор мисли тифл дар оғӯш, ба
хору хас ва кулӯху санг пешпохӯрон, ҷое афтону хезон, бо
тамоми қувват сӯи Арчадара тохт. Бод рӯймолашро аз сар
рабуд, ба пас нанигарист, балки бо лаби остин сари бараҳна
пӯшонду ҷонталвоса пеш давид. Ба чашмаш хомӯшак медаромаду ба даҳонаш хоку чанг, бозиву тук-туки дил интиҳо
надошт. Метохту метохт ва аз гӯшаи чашмон қатраҳои ашк
ҷониби баногӯшаш хаткашон медавиданд. Ӯ Худоро ёду
зорӣ мекард ва аз рӯҳи гузаштагон мадад мехост, ки болу пар
барораду бипарад ва ё мисли чилдухтарон якбора ба санг
табдил ёбаду ба дасти Гадои золим наафтад. Ва ё ҳарчи зудтар ба шахи Арчадара расида, таги калф ё паси буттае суроби
худро аз чашми Гадо, ки овозаи аз нӯги тозиёнаи ӯ чакидани
хун ҳама ҷо паҳн шуда буд, пинҳон созад. Медавиду медавид, дилаш аз тафбоду гармсел беҳол, ҳалқу забонаш хушк
гӯё пойҳояш ба пайроҳаи тафсон мечаспиданд. Баъд… баъд
садои пурвоҳимаи суми аспи Гадо наздики наздик шуду пеши чашмони зан тира. Суръати давидани як зани муштипар,
гуруснаву ташна, дар банди сад ғаму ташвиш куҷову аз доду
ғирев ва зарбаҳои пай дар пайи тозиёна чорнаъл тохтани асп
куҷо? Ба ҳар сурат, Малика шабеҳи охубараи аз дандону чанголи паланги ташнаи хун паноҳанда печутобхӯрон метохт.
Ва аз шиддати изтиробу бими ҷон гоҳе лаб таги дандон мефишурду баъзан бо забони бенам лаб тар карданӣ мешуд.
Аммо лабон парсинбаста, забону ҳалқаш мисоли нахудбирён
хушки шӯртаъм, нафаси тафолуд нойи гулӯяшро мехарошид.
Мадору қадаммониаш суст, нафас ба нафас гӯё каманде ӯро
ба ақиб, ба зери суми аспи Гадо мекашид. Ва ниҳоят зан ба
гулӯи Арчадара нарасида, ҳаври даҳону димоғи аспи
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дартозро сари шонаву буни гардани арақшор эҳсос карда,
замину осмон дар назараш гирдгардон, худро байни хору хас
афканд, лек аз сӯзиши зарбае нолиши талх дар гулӯ, печутобхӯрон ғунча шуд. Ва аранге дид, ки асп баъди чанд ҷаҳиши
башаст ба пеш дуртар аз ӯ баробари лаҷомро сахту бераҳмона кашидани савораи хашмгин ду-се маротиба ҷароғпоя хест,
сипас фиху фахкунон ҷувозак гашта, ба ӯ рӯ овард. Даҳони
кушодаи асп кафкшор, чашмони хунгирифтааш алобуло, савора сари рикоб нимхез, тозиёнаро дар ҳаво алвонҷдиҳон чорпоро сӯи ӯ маҳмез мезад. Малика пеши чашмонаш ғуборолуду тира, ҳаросон бо кафу оринҷҳо рӯ пӯшонд. Ҳамзамон аз
садои зери сумҳои муқтадири ҳайвон чарс-чарс шикастани
хору хаси хушкида эҳсос кард, ки асп аз куртаи сурхи ӯ
тӯрида, бо шуру талвоса гирдаш мечархад. Ва боз ҳарфҳои
носазо, пур аз таҳқиру ҳақорати Гадо низ тирвор ба гӯшаш
медаромаданд. «Қанчиқ… Беваи бесоҳиб… Ана… зор
шудӣ! Гуфта будам, ки касе бе иҷозат як хуша гирад, пояша
мешиканам!» Малика мӯю рӯяш дар хоку хас ҷӯлида, зери
офтоби сӯзон мурдасон мехобид ва бо аламу ҳарос меандешид, ки дар ин дашти бекас бо як тозиёна ва таҳқиру дашном аз чанги ин ваҳшӣ бираҳад, бахту давлати бузург аст.
Баногоҳ асп истод ва зан аз роғи чашмон аранге дид, ки Гадо чихел аз хонаи зин ба замин ҷаҳиду бо шаст сӯи ӯ шитофт. «Худоё, дар дили ин золими кинавар раҳм андоз…»
Ибтидо ба сурину тахтапушташ чанд зарбаи ҷонкоҳи тозиёна ва шатта расид ва зан оҳу воҳкунон рӯи хору хас гоҳе
ғунча шуду гоҳе калобасон печутоб хӯрд. Сипас ғурриши
хашмолуду ваҳшиёнаи Гадо ба гӯшаш омад: «Охир ба чангам афтодӣ, сукаи ҷалаб?! Ту ҳамоне нестӣ, ки Ҷонаки дураки чиркин, аз дуду тафи оҳангархона бадбӯро аз ман авлотар донистӣ?.. Акнун сиволич, ба як бурда нону хушачинӣ зор…» Баногоҳ Малика дасти шахшули Гадоро дар
банди по эҳсос кард. Вай паҳлӯи ӯ сари зону нишаста мисли
дарранда дандон совиду ҳаш-ҳаш нафаскашон панҷаи
ифлосу мисли амбур дурушт ба пайкари зан зад. «Худоё,
сагат мешам, аз шармандагӣ… Эй номусулмон…» – бо
даҳшату ваҳшат дар дил нолид зан ва фарёди мудҳишаш дар
134
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

гумони ӯ ба ҳафт қабати осмон дакка хӯрд. «Ҷабр-е!!! Ҷони
худоӣ!!!» Ва зан бехудона хира-хира дид, ки Гадо пушт
чониби вай нишаста, девонаавзоъ почаки мисли мор тапандаву пурталвосаи ӯро доштанӣ мешавад. «Эй номусулмон,
расвои худозада…» Ҷонкоҳонӣ ва дар худ тапидану почакзанӣ то кай идома ёфт, Малика ёд надорад. Лек эҳсос
кард, ки Гадо дарандавор ба як почаки ӯ чанг зада, онро
уреб дар оғӯш мустаҳкам дошт… «Эй Худо…» – нолид ӯ,
вале садои ба пошнаи пояш пай дар пай бархӯрдани дастаи
тозиёна ва овози тамасхуромези Гадо бо ғиреви имдодхоҳонааш омезиш ёфт: «Дод бизан, Маликаи сукаи бесоҳиб!
Ана ҳамин хел… Мурӣ ҳам, одам чӣ? Ҳатто Худо ба додат
намерасад… Сиволич, искалечит… Мурдаат тӯъмаи мору
каҷдум, мӯру магас, зоғу каргас мешавад…»
Дар ин гирудор Малика сӯзиши ҷонкоҳу дард ва аз
ҷойҳои кафидаи пошнаи пояш шоридани хунро эҳсос намекард. Ҳушу ёди ӯ танҳо ба ҳимояи шарафу номус банд буд
ва меандешид, ки дар сурати ягон ҳаракати ифлоси Гадои
нобакор аз дасти ӯ чӣ меояд ва пасон бо домони чиркин бо
чӣ дидаву рӯ ба деҳа ворид мешавад, ба хонаи поки бахташ
қадам мениҳад; ба рӯи фарзандон, ки бо чашми чор ӯро интизоранд, чӣ хел менигарад? Гадо ваҳшиёна меғуррид ва аз
даҳону забон ҳарфҳои заҳрогину мурдор меборид. Баногоҳ
силсилаи лату кӯб барканд. Зан мурдасон хобида, хаёл кард,
ки дили марди ҷоҳил аз ҷазову сазо таскин ёфт. Не, зарбаҳо
боз гарону дардовартар шуданд. Акнун Гадо бо дастаи
тозиёна не, бо теғаи санге ба пошнаи пойҳои зан мекӯфту
мекӯфт. Малика то ҳушу ёд дошт, аз шиканҷаву азияти
ваҳшиёна фиғон кашиду дар хоку хору хас тапид; гоҳе
нимхез шуда панҷаву нохун ба тахтапушт ва гардани марди
разил зад. Ва хуб ёд ҳам дорад, ки аспи ҳайрону бимзада,
гоҳе ба раҳм сӯяш менигарист. Зан он лаҳза аз Худо илтиҷо
мекард, ки Гадо бораке ҷонибаш нигарад, то ӯ битавонад
чангол ба чашмони пуркину манфури вай бизанад ва ин
кафтори палидро аз дидаи бино маҳрум, кӯр ва расвои олам
бисозад… Вале як замон аз сӯзишу дарди ҷонкоҳ ба худ
омад ва дарк кард, ки шабеҳи лоша, сайди нимкушта дар
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хоку хун ҷӯлида, байни хору хас хобидааст. Ва боз, шарми
рӯи мардум, поҷомааш тар аст… Ва офтоби шигифту
ҳайратзада аз домони осмон сӯяш менигарад. Ва нурҳои
сӯзон ба пайкараш нештар мезананду малаху чирчиракҳо
дарду алами ӯро бо сӯзу гудози ҷигарпора мемӯянд. Малика
лаб таги дандон фишурда, бо азоб ва мадори дастон нимхез
шуд. Нигоҳи сарду ранҷураш ба гирду атроф лағжид. Халтачаи хушадор низ мисли ӯ лагадкӯбу поймолшуда паҳлӯяш
мехобид; санги теғадор низ он тарафтар рӯ ба осмон ҳайратзада меистод ва бо лаби шикаставу каҷ гӯё мегуфт: ман
ҳаргиз дили озурдани туро надоштам, эй зан. Бубахш, ки
чун асбоби ниқору шиканҷа ба дасти золиме афтодам.
Малика панҷа ба мӯйҳои парешону ба хок ва хору хас
оғӯштааш кашид; аз рӯи одат, дар атроф касе ҳам набошад,
бо нӯги остини васеъ сари бараҳна пӯшонд. Ва акнун дид,
ки саф-саф мӯрчагон ва ҳашаротҳои ҳаррангаи дигар бӯй
шунидаву омада, ба пошнаҳои аз сангкӯб кафидаву хуншори пойҳояш часпида, неш зада, насиба меситонанд ва ё аз
хуни лаълбаста порае канда, сӯи манзил мешитобанд. Аз
таҳқиру ҷазои ноҷавонмардона алам дар дили зан ба хурӯш
омад ва шевану наҷвои ӯ ба савти пуршикваи чир-чиракҳо
ҷӯр гашт. «Эй Ҷонак, э ғариби хонахароб, ту дар куҷоӣ?!
Биёву бубин, ки аз ҷабри Гадои палид чи хел поймолу
нимҷон шудам? Ай Худо, чӣ бадӣ, чӣ саҳву хатое рафт, ки
ба як бурда нон зор, ба нокас гирифторамон кардӣ?..» Ва ӯ
сарлучу побараҳна, дилу ҷигари бирёнаш дар ҳасрати як коса об доғ, ба хуршед, ки аз байни осмон сарнишеб мерафт,
хастаҳол як назар афканда, ашкрезону нолон бо мадори дастон ҷое лағжида-лағжида, ҷое синағеҷ, ҷону пайкар сӯи
деҳа кашид. Пасон вақти говгум ӯро беҳушу беёд байни чигинароҳи деҳа пайдо карда, рӯи гилеме бардошта хона
оварданд. Дигар Малика вақте ба худ омад, ки як одами
нимтана буд: забонаш лакнатдор, овозу пайкараш ларзон,
чашмаш ба роҳи бозгашти Ҷонак чору чор. Пиразанҳо ҳангоми аёдат аз ҳоли таббоҳ ва парешонии Малика ба риққат
омада, дар чашмони ҳузнолудашон сиришк ҷӯшида, ба
гӯши якдигар пичиррос мезаданд:
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– Э Худо, ба ҷанг рафтани мардҳо як балову бо сад азобу
шиканҷа зистан балои дигар шуд…
– Рост, – миёни хомӯшии лангардору андӯҳзоро шикаста,
андеша-манд мегуфт кампире ва оҳкашон меафзуд. – Тоб
меорем… дандон ба дандон монда… Эҳе, аз сари мо як балоҳое гузашт, ки… Инаш ҳам мегузарад…
– Кай?
– Аниқаша Худои болои сар медонад.
– Кошки зудтар ранҷу азоб поён меёфт.
– А духтар, боз мегӯям: сабру сабр! Як ними моҳ торик,
ними дигараш рӯшан аст…
Занҳо аз ин посухи азалӣ музтару ҳайрон, балки норизо,
ба пеши по чашм медӯзанд. Кӣ сару ҷуръате дорад, ки ба
Халлоқи олам баҳсу мунозира бикунад? Хурду бузург чашми умед ба осмон, каф кушода, бо ниёиш ва зориву лоба,
ҳатто ваъдаи хайру сахо, аз Офаридгор дафъи балоҳо, кушоиши мушкилҳо, бо тани сиҳату рӯи сурх баргаштани азизони роҳдурро металабанд.
– Миёна маҳкам банден, – овози нарми кампир боз
онҳоро аз олами хаёл берун мекашад. – Ҳо, худатон диденку, борҳо моро аз сӯрохи сӯзан гузаронданд… Лекин, бо
меҳрубонии худаш боз то имрӯз зиндаем. Инаш ҳам пайи
балоҳои талху шӯри дидаамон...
– Он вақт сарбон доштем, мома – нолишомез мегӯяд
Наргиси Саидаҳмад. – Мардҳо дар паҳлӯ, қуввати дил буданд… Ба Худо, ки сарҳисобамро намеёбам, раҳгум задаам.
Ояндаи бачаҳо… чӣ мешавад?
– А духтар, худата дар вартаи воҳима наандоз, – коҳишомез пичиррос мезанад кампир. – Дила бақувват бигиру ба
кор бичасп. Ризқи фарзандора фақат аз заҳмат меёбӣ…
– Намедонам… Апаи Маликамоҳ ба хотири ризқу рӯзии
бачаҳош ба ин аҳвол афтод, – бо овози аранге шунаво
мегӯяд Наргис. – Хонасӯхта барои ду хуша гандум, агар арзиши дунёра ҳам медошт, нахо умри одама бисӯзӣ?…
– Худо ҷазоша диҳад!
– Э апаи Малика, шунидӣ ё не? – қомат болои бемор хамонда, як каме шодиомез баногоҳ мепурсад Заъфарон. – Гадо ҳам рафт… ҷанг… Паяш канда, рӯи шумаш дар гӯр!
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Ин мужда, дар назари занҳо, ба гӯши бемор надаромад.
Малика нигоҳи сарду яхбастааш ҳанӯз бетафовут ва ба
шифт андармон, мижа ҳам назад, аммо пир-пир паридани
мушакҳои як бари рӯ, ларзиши дасту пои росташ якмаром
идома дошт. Аз ин ҳолати мудҳиши ӯ занҳо бимзада, намедонистанд, ки бемор дар сар андешае дорад ё не. Заъфарон
боз бештар хам шуда, лаб ба буни гӯши бемор наздик овард
ва бо овози баландтар он хабар такрор кард. Яке раъшаи
пайкари Малика афзун ва дидагонаш намнок шуда, сипас ду
қатра ашк аз кунҷи чашм бо маром ба бари рӯяш лағжид.
– Озораш надеҳ, – норозиёна гуфт кампир ва бо лаби дока
оби дидагони Малика чид. – Аламоша тоза кардӣ. Чӣ лозим?
– Хостам, ки дилакаш як каме шод шавад, таскин ёбад…
– Эҳе, одами ганда мисли саги газанда аст… Пай бурдӣ ё
не? Аз шунидани номаш нороҳат шуд, дар пайкараш раъша
давид.
– Пагоҳ яке шунавем, ки ҷанги зормонда ба охир расид, –
мавзӯи сӯҳбат дигар сӯ тобид пиразан.
– Кошкӣ…
– Яке бинем, ки бачамардҳо думболи ҳам баргаштанд.
– Ай садқаи забони ширинате! Ягон хоби хуш дидӣ?
– Дил гувоҳӣ медиҳад… Даводаву паропари шодиёнагирҳо дар авҷ. Эҳе, базм болои базм, тӯйҳои арӯсиву
шаҳӣ ҷуфт-ҷуфту қаторак…
– Кошкӣ боз рӯзҳои хуша бубинем…
– Кошкӣ хати сиёҳи бачаҳо дурӯғ барояд.
– Эҳа, аз ин мӯъҷиза олам гулистон мешуд.
– Ана баъд худатона орову торо дода, мисли солҳои
тинҷӣ бухчаву дастархон тори сар, меравед аз зиёфат ба
зиёфат, метозед ба муборакбодӣ…
– Мома, ин гапҳот рост барояд, мо сабзаву ту барра, як
умр чарида мегардӣ…
– Дигар чашми рӯз накафида овози пойкор дар ҳама ҷо
ғулғулаандоз.
– Э Худоҷон…
– Баъд аз саҳар то шом бо сад мақом дафзанон дар
базмҳо арғушт мераведу дуди дил мебароред…
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– Ай садқаи хоки пойи момаи хушгуфтораме.
– Дар ду-се моҳаки шодӣ дуду чанги ғализи дарду азоби
чандсола аз дил чунон баромада гуму гӯр шавад, ки ту дидиву ман не.
– Чи хубе! – хитоб мекунад Наргис. – Эҳ, аз бори ғусса,
аз ин наҳсӣ бираҳем, дигар чӣ армон? Мома, ғамҳо аз дил
дуру чашми душман кӯр шавад, аз савғотиҳои овардаи Сайдаҳамад як сару поят мепӯшонам…
Занҳо ба дида наму ба дил ташвишу ғам, аз орзуву
умедҳои наҷиб ҳарфзанон боз ба Маликаи бистарӣ чашм
давонданд. Ӯ нигоҳ аз шифт намеканд, лек лабонаш аз
нақши табассумаке нимво, хаёле меҷунбиданд. Шояд пеши
назараш чеҳраи Ҷонак, дар қалби хаставу пурдардаш
хоҳишу армоне меҷӯшиду мехурӯшид.
Дилёб машки пуроб сари шона ниҳод ва побанди андешаҳои талху ширин аз пайроҳаи кӯҳтали Дамгирак калапо
рафт. Ва ҳангоми аз байни ғараму дарзаҳои ҳанӯз паҳну парешон гузаштан димоғаш аз накҳати гандуму каҳ муаттар, ба
дилаш гармии эҳсосе нохун зад ва рафта-рафта ҷунбиши ангезаи он шӯру шавқеро нерӯ бахшид, ки на мисли ҳарвақта
худ ба худ, балки бо овози шунаво суруд бихонад
Ҳо-о-й, духтар-духтаре, сағираи бодӣ манам,
Ҳо-о-й, болои синат хурӯси фарёдӣ манам.
– Ай садқаи овозате! Дар куҷоӣ? – ғиреве чанд ба гӯшаш
омад ва сар бардошта дид, ки занҳо ба ҳар шаклу ҳолат: яке
даст ба миёну дос ба кифт ҳамоил, дигаре каф ба пешонӣ
соябон, сеюмӣ бо нӯги остин худро боддиҳон, чорумӣ арақи
пешонӣ ва гардану қафаси сина бо рӯймолаке поккунон,
сӯяш чашм дӯхтаанд.
– А бача, биҷунб, халқу ной, дилу ҷигар бирён шуд!.. –
ин садои Мирак буд.
– Ҷойи бобои Саидаҳмад холӣ буд… Шукронаи ҷонате,
асои пир ба ҷои пир шудаӣ. Бихон, аз ин ҳам коғазпечҳоша
бихон.
– Эй занако, рӯи дурӯғгӯ сиёҳ, ба овози бачамард зор
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шудаем, – луқма партофт Гулхумори Азиз ва бо ҳаяҷон қоҳқоҳ зад.
– Аз куҷо фаҳмидӣ?
– Ба Худо, ки маътали ишора будаем. Дилёб овоз баровардан замон қабзаҳо ба замин афтод… дарав аз ёд рафт.
– Ку бубинен, ягон бева мисли Зулайхо дасташа набурида бошад, – тамасхуромез пичинг зад Мирак ва афзуд. – Фарёди хурӯсаки Дилёб ҳам бад не… Айбаш накунед, ҳоло
навфарёд аст.
– Эй пирбумак, бахилӣ накун, – ба ӯ дар меафтад Заъфарони ҳамсараш ва бо писханд меафзояд. – Навбатат гузаштаст. Ҳо, ордата бехтаӣ, ордбеза ба мех овехтаӣ. Дигар хапу дам бишин…
– Э душман, фаромӯш накун, ки дар пеш шаб ҳам ҳаст, –
меғуррад Мирак.
– Як касеро битарсон, ки нашиносадат…
– Овозакаш бад не, – Гулхумор ду даст дар миён ба
сӯҳбат шарик мешавад. – Байни ин қадар мокиён як
хурӯсчӯҷа ҳам лозим...
– Ба шумо худо дод-а! Ёфтен гапа, – бо шаст кундаи зону
болои дарзаи гандум кӯфта, боғбандро сахт кашидаву гиреҳ
андохта меғуррад Мирак. – Ҳар кор тов дораду осиё нов.
Эҳе, чанд баҳору чанд барфу зимистони дигар гузарад, ки
Дилёб хурӯс шавад, хурӯси кулангӣ… Ҳоло сари Дилёба
гаранг накунен… Изош надиҳен, ки шавқаш гум, гунги гунг
мешавад…
– Парво накун, вақту соаташ расад, чунон болу пар барорад, чунон хушфарёд шавад, чунон қанотак, ҳатто нӯлу
панҷа ҳам занад, ки… – мегӯяд Некном.
Масофа нафас ба нафас наздик мешаваду ҳазлу шухиҳои
даравгарон гӯшрастар. Ва дами ҷавон аз шунидани суханҳои шӯхиомез, лек таҳдор ба дарун, бари гардан, нармии
гӯшу сари рухсораҳояш аз ҷӯшиши хуни шарм мисли лолабарг сурх, худро дар дил маломат мекунад, ки чаро байте
нахонд, ки ҳадафи гаппарониву тамасхури мардум нашавад.
Қадаммонии ӯ як каме суст шуд, то шӯри ҳаяҷон фурӯ нишонад ва бо сурате нарму ҳолате ором, чобаи об ба даравга140
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рони ташна бирасонад. Вале аз гапҳои нешу гадучадору
оташи нигоҳи роздори занҳо раҳидан осон аст?
– Ай садқаи бачаи савобгире! – нидо карданд занҳо ва
худро шамолдиҳон аз чор тараф сӯи ӯ омаданд. Ӯ дар як
лаҳза дар ҳалқаи онҳо лолу музтар монд.
– Сӯхтам-е! – Гулхумор бо шаст чоба аз сари кифти ҷавон мерабояд ва қадаме дуртар хам шуда, ба коса об мерезад. Нигоҳи ҷавон ибтидо ба чеҳраи офтобхӯрдаи гандумгуну тафсон, чанголуду арақшор, пешобағали арғувонӣ, сипас
аз роғи гиребон ба пистонҳои дамидаву нисбат ба сурати
офтобхӯрдааш сафедтоби зан бархӯрд. Гулхумор шояд аз ин
бехабар, лаб ба лаби коса фишурда, чашмони осмонирангаш
нимпӯш, сафи мижгонҳояш беқарору ларзон, абрӯҳои борику чанголуд ва аз арақи ҷабин тараш ҳангоми фурӯ додан
гоҳе сар ба сару гоҳе ҷудо шуда, об меошомад. Ҷавон
ҳайкалвор истода, зимни обнӯшӣ чӣ зайл ба поину боло
рафтани хирной ва пасту баланд шудани қафаси синаи ба
пираҳан часпидаи Гулхумор дуздида-дуздида чашм давонд.
Баногоҳ нигоҳи сӯзону сеҳрноки Гулхумор ба Дилёб
бархӯрд, ки бо ҳаракате тунд қомат бардошт ва бо ду ангушт чоки гиребон баст. Лек аз ҳаяҷон худро бохт, ки оби
сард аз кунҷи лабонаш шорида, аз бари гардан ба ҷӯи байни
синаҳояш рехт.
– Ганда нигоҳ накун, бача! Об мабодо дар гулӯяш дармонаду мурад, ба хуни зани мардак зомин мешавӣ – гуфт
Заъфарон.
– Худаш нигоҳ карде! – ғуррид ҷавон.
– Ҳеҷ гап не! – овози ҳаяҷономези Гулхумор, ки бо лаби
остин аз кунҷи лабону пешобағал оби шоридаро пок мекард
ва чеҳрааш бештар гулгун шуда буд, ӯро ба худ овард. –
Чашм дарёст, Дилёбҷон…
Қул-қули аз чоба рехтани об ба гӯш, лабрезу аз даст ба
даст гузаштан ва дар як дам холӣ шудани коса ба чашм, ҷавон ноаён худро аз ҳалқаи занҳо берун кашид. Вале чанд
қадам дур нарафта, боз каманди гуфтугӯи онҳо ба домаш
кашид.
– Умри оба бинӣ, Дилёбҷон!
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– Нӯши ҷон…
– Оби овардаи ту шаҳд ворӣ ширин аст…
– Бихурен, боз меорам…
– Э беваҳо, сари бачара тоб натен! – аз дур таҳдидомез
овоз баланд кард Мирак ва рӯи дарзаи нав бастааш баҳузур
нишаста дод зад. – Як коса об! Зуд биёрен, ки ҷонам ба лаб
расид!
– Эй бахил, намемонӣ гапи раҳбароста бигӯем, – норизоӣ
изҳор кард Гулхумор.
– О ягон савобҷӯи зинда ҳаст? – нолид Мирак. – Эй беваҳо, аввал обам диҳен, баъд…
– Илоҳо дар ҳасрати об чокак шавӣ! – Заъфарон косаи об
дар даст, ғурғуркунон, аз байни гандумпояи хору пехдор бо
эҳтиёт сӯи шавҳараш рафт. – Агар ба сӯҳбати занҳо шарик
нашавӣ, мекафӣ?
– Ай дуои бадаш накун: ӯ ҳам мисли офтоби сари кӯҳ
ғанимат мондааст, – ба сӯҳбат шарик мешавад Некном. – Дар
ин замон мисли Мирак шавҳар ёфтанат осон нест. Боз шӯе,
ки ҷанг набарандаш… Мисли тоҷ болои сар бигардонаш.
– Тӯҳмату бӯҳтонҳоша шунидӣ? – бедимоғ мепурсад
Заъфарон. – Ҳушу гӯшаш доим ба мост… Лабат ҷумбад, дар
бало мемоние…
– Рост, муш дар таги замин нухшор кунад, дарак меёбад.
Аз муш ҳам ҳушёр аст…
– Бетамаъ гап занен, – баъди об нӯшидану шукрона ба ҷо
овардан нармтар гуфт Мирак ва ҳазломез афзуд. – Ёфтен
Дилёби гаранги содара…
– Ай Худо, аз балоҳои охирзамон, аз ҳамсояи баду бахил,
аз дасисаи шайтону тӯҳмати ногаҳон нигоҳ дор, – бо ранги
бохта пичиррос зад Заъфарон ва косаи холӣ дар даст, сояаш
рӯ-рӯи неши гандумпояи зардтоб шиновар, аз зери кафшҳои
даридааш садои чарс-чарс шикастани гиёҳҳои хушк шунаво,
бо нӯги ангуштон пироҳани арақолуд бардоштаву пешобағалашро боддиҳон аз назди Мирак дур шуд. Пасон талошу ғавғои занҳо барои обнӯшӣ аз нав авҷ гирифта, машк
аз даст ба дасте гузашта, ниҳоят то Некном расид. Мӯйсафед «шутура бо кафлес об намедиҳан» гӯён, лаб бар лаби
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машк ниҳода обро гӯё ба шикам не, ба реги тафсон рехта
шукрона гӯён, бо миёнбанд ришу мӯйлаб ва сару гардан поккунон афзуд:
– Ҳам об нӯшидену ҳам дам рост карден. То хӯроки пешин боз фурсат дорем. Як бори дигар баробар хам шавем,
қобилҳои бобо, паламона то сари ваноғ мерасонем.
– Қиёми гармӣ, нафас гирифтан мушкил… – гуфт
Гулхумор.
– Баҳона наков, зани Майлис. Доим баҳонаат дар нӯги
забонат овезон аст…
– Нолиши малаху ҷиздакҳо ҳам баҳона аст? Мешунавӣ?
Аз тасфи офтоб меноланд ё аз ману ту?! – бо писханд пурсид Гулхумор.
Пирамард Некном даме гӯш ба атроф дод. Воқеан, дар
саросари ғаллазор ва талу теппаҳо хониши пурдарду ҳасрати чирчиракҳо авҷ мегирифт ва шӯълаҳои тези офтоб рӯирӯи гандумзори тиллогун шабеҳи забонаи оташ мавҷ мезаданд.
– Хайр, ба дилакатон, ҷони бобо… Хоҳу нохоҳ медараведаш. Хостам, ки бори кор сабуктар шавад, – худ ба худ гуфт
Некном.
– Сар кардем! – баногоҳ нидо баровард Гулхумор. – Гардани шайтон шиканаду сухани бобо не…
Занҳо бо шӯру шавқ, яке бо қомати хамида, дигаре сари
по истода, панҷаву дос ба соқаҳои хушку аз бори хуша сархам мезаданд. Шамолак бӯи гандуми пухта ва маззаи
гиёҳҳои ҳархеларо бо чангу ғубор ба машом мерасонд;
ғуборе атролуд ва ба талхӣ моил.
– Котиб, ин ҷо биё! – овози писхандомези Мирак ба
гӯшаш расид ва Дилёб дудила сар бардошта ҷониби ӯ нигарист. Мирак болои дарзаи навбастааш нишаста, паси сар
мехорид. Ин нишонаи он буд, ки андешае дорад гуфтанӣ.
Ҷавон лоилоҷ сӯи ӯ қадам бардошт ва наздаш расамнарасам Мирак оҳиста, лек таъкидомез гуфт:
– Боз нагӯӣ хабарам накард: яке асири васвасаи шайтон
шуда, ба дасти ин беваҳо афтӣ, хомохом мехӯрандат…
– Эъ…
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– Овоз набарор, котиб! Беҳуда гап намезанам. Ман кабка
аз қаҳ-қаҳаш, чӯҷара аз ҷик-ҷикаш, булбула аз чаҳ-чаҳаш,
одама аз ҷунбиши лабу мижгонаш мешиносам. Фаҳмидӣ?
Ҳо, шайтон каси зӯр аст. Ту ворӣ сагболиға дар фурти ҷой
мефиребад, – пичиррос зад Мирак, сипас бо садои ба ҳама
шунаво амр кард. – Сувор шав машкаву давида аз чашмаи
Заранг як бори дигар об биёр!
Ҷавон бо гӯшаи чашм дид, ки пирамард Некном соқаи
алафе дар кунҷи лаб ноҷунбон ,бо сурати ҷиддӣ, сараш хам,
андешамандона ба пеши пояш менигарад. Дилёб инро нишонаи ҳамфикрии пирамард бо Мирак пазируфт. Оре, агар
ин тавр намебуд, Некном дарҳол омада байни гап лагад мезад ва бо як сухан ва ё посухи тунду тез даҳони Мирак мебаст; ӯро коҳиш ва ҳатто изову алам медод ва ҷонибдориашро ба Дилёб ошкор мекард. Ҷавон, эҳсоси хиҷолату
ноҳинҷорӣ ба дил, ноайён оҳи сабук кашид ва машкро бардошта, гӯё болу пар бароварда, аз пайраҳаи байни гандумпоя сӯи чашма парвоз кард. Ва раҳораҳ аз шиддати ҳаяҷон
сараш гарм шуду даҳонаш хушкид. Ӯ дар дил Миракро
маҳкум кард, ки ба ғайр аз худаш ба касе имкон намедиҳад,
овоз баланд кунад. Чаро ба ӯ мумкин будааст, ки ҳар хел
сурудҳои ғалатӣ, ҳатто бешармонаро аз дур не, байни занону духтарон бихонад. Дирӯз ин байтро кӣ гуфт?
Духтар-духтаре анак-манак мегардӣ,
Г…. гирифтаст, гирди ғанак мегардӣ.
Фиғони занҳо аз шунидани ин гапи бешармона баромад.
Мисли зоғу замбур ба ӯ ҳамла оварданд. Гулхумор хост бо
қабзаи гандум, дигаре бо сумбаи дос ба шонааш бизанад.
Аз дуру наздик ба сари Мирак кулӯх борид. Гурехт. Монанди заргӯши ҳаросони аз таги бутта ҷаҳида, байни гандумзор чунон гурехт, ки… Аз пасаш ҳам похса-похса
кулӯх партофтанд. Ҳатто овози таҳдидомезе ҳам баланд
шуд: «Аз ҳад гузаронд. Сазояш ахта кардан аст…» Ва гаппаронӣ оғоз ёфт:
– Бесоҳиб нест, ки ахтааш кунед, – ӯро ҷонибдорӣ кард
Заъфарон.
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– Бисёр ташвиш накаш, – посух дод Гулхумор. – Ягон
чизи ахта мекардагиаш намондааст.
– Ту аз куҷо медонӣ?
– Ранг бину ҳол пурс… Даҳон дораду қолиб… Ҳо, даҳонаш набошад, дар дашт гург мехӯрадаш…
– Чунон таънаву маломат мекунӣ, ки Заъфарон неву ту
занаш бошӣ…
– Ай, ин хел нагӯ, ки дили апаи Заъфарон ганда мешавад…
– Ман рашк надорам…
– Эҳа, ба ин кӣ бовар мекунад? – бо қоҳ-қоҳ пурсид кампири Наргис ва афзуд. – Шуморо намедонам, устухонҳои
ман баъди сад соли маргам барои Сайдаҳмад аз рашк меларзанд…
– Барои ҳамин косаи чанд дутораша ба девор зада шикастӣ?
– Дигар аз дастам чӣ меомад? – буғзи гиря гулӯяшро
фишурда пичиррос мезанад Наргис. – Одамӣ шири хомхӯрда. Аз куҷо медонистам, ки…
– Гапи Мирак мубоҳ аст, ҷонои бобо, – ба мунозираву
баҳс нуқта мегузорад Некном. – Барои дилхушиву кӯфти
корро баровардани шумо баъзан ҷуфтак мепартояд.
– Дар сараш алов, боз шеракаш мекунӣ…
– Бо ин баҳона ҷонаша аз офтоби сӯзону дарзабандӣ
раҳонд…
– Инро харгурез мегӯянд, – бо ришханд луқма партофт
Некном.
Баногоҳ Мирак, бари домон пури себи хафтурушак, ба
лаб мадоре ханда аз паси ғанаке баромад ва себҳои ниме
арғувониву ними дигар сабзтоби рахшонро дар сояи
дарзаҳои талчида рехта гуфт:
– Сангсорам накунен, беваҳо. Ман ҳам як дугонаатон
ҳисоб… Аз воҳимаи Заъфарон натарсен. Аз рӯи нанги дунё
ҳар гапа мегӯяд… Себ овардам, аз себи турушаку сероби
Хирманҷо… Бигирен, чангу ғубори даҳану гулӯра мешӯяд,
рӯи дила рӯшан мекунад.
– О зираке, о хушомадгӯи гузарое… Ба ҷои тавба, ба ҷои
узр себ овардӣ? – бо ҳаяҷон пурсид Гулхумор.
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– Ниятатон ганда буд. Ба қавли афсонаҳо, агар хотири
себаш намебуд, як луқмаи хомаш мекардед.
– Тавбаи гург марг аст, – ба сӯҳбат шарик мешавад Некном. – Ҳо, талхзабонии Мирак бо шир омадаасту бо ҷон меравад. Лекин ин маротиба ҷавонмардӣ кард. Аз ҳазор узри
дурӯғу бепоя себ хуб аст, себи хушоб, тару тоза. Бигирен…
– Як ғамхоратон ман мондам, – табассум ба лаб гуфт
Мирак. – Аз ман ҳам ношукрӣ кунед, тамом…
Занону духтарони ташна аз ин меҳрубонии Мирак дар
таҳи дил шод, ҳар кадом ду-се дона себ гирифта, меваҳоро ба
остин ё бари домон молидаю аз чангу ғубор пок карда, нигоҳашон саршори миннатдорӣ ба шаст чарс-чарс газиданд…
Дилёб машк таги новадони чашмаи Заранг, ки аз дили регу санги ҷигаранги бехи дарахти бузургтанаи девдор бо
ғулғулаву валвала мебарояд, ниҳод. Ӯ хост, ки танаи машк
сарди сард шаваду обаш то назди даравгарон зулолу гуворо
бирасад. Оби ин чашма аз байни қабат-қабат кулол, регу санги теппа заҳидаву полида ба худ ранги нафиси арғувонӣ гирифта дар назари аввал гилолуду ғализ метобад. Вале чун ба
зарфе ё косае онро рехтед, дар ҳайрат мемонед: софу шаффоф… Ва дар баробари поку мисли ях сард ва тунуку ширин
будани обаш одамон боз аз он дар ҳайрат меафтанд, ки лаззати оби шибари ин дараҳо, ки дар масофаи ҳашт-даҳ қадам аз
чашма дуртар ҷойгиранд, тамоман дигар хел аст: яке гарму
шӯр, дигаре гаҷолуд. Ва ин ба назар асрори ниҳону мӯъҷиза
менамуд… Анбӯҳи буттазору дарахтони тановари фарку
сафедор, беду девдор, дулонаву себҳои ҷангалӣ шабеҳи
чатри бузурги сабзфом болои теппа домон густурда, чашмаро чун ганҷи пурбаҳо дар мағзи ҷону оғӯши худ нигоҳ медоранд. Кас аз байни ғаллазор, албатта, зери нурҳои сӯзони
хуршед сару гардан арақшор, баробари ба иқлимаки форам,
сояи ғафсу шамолакдор расидан, тану ҷонаш дар ҳаловат,
димоғаш аз бӯйи гулу гиёҳ муаттар, гӯш аз чаҳ-чаҳ ва хониши мурғону шир-шир рехтани оби чашма аз новадони чӯбӣ
пур, фазои роҳатбахш ва рӯҳнавозеро эҳсос мекунад. Дилёб
худро рӯи қолини нарми сабзаи лаби чашма партофт ва
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ноҷунбон гунгу хаёлӣ аз байни шоху барги дарахтон ба гунбади осмони лоҷвардӣ чашм дӯхта, як каме таскину оромиш
ёфт. Сипас чусту чолок бархест ва ҷониби мармиҷонзори дараи Заргӯшон шитофт. Вай ҳолатҳои гиҷу гаранг будан худро ба ин гӯшаи орому сокит мекашад. Танҳо як назар афкандан ба вусъати дарае, ки саросар хоку сангаш қабат-қабат
сурхи ҷигарӣ ё зарди ба сафедӣ моил ва ё сабзтобу кабудфом
асту аз ду камари он ҷое шабеҳи сиришк, ҷое ҳамсони қатраву ҷӯяи ашк об мезаҳад; ва боз аз сар то по мармиҷонзори
сабзу пуртароват тора-тора, ришта-ришта, банд-банд, ҳамелҳамел чун кокулони майдабофу паҳну парешони наварӯсон
ба пешобағал ва бару дӯшаш афтода, хуша-хуша меваҳои
пухтаи сиёҳтоби овезону дилкашаш мисли ҷамолаки бо
марҷонҳои гуногун: сиёҳфом, нилӣ, сурхрангу сабзтоб,
ақиқгун ороёфта шукӯҳашро меафзоянд, ба ӯ ҳузуру ҳаловат
ва кайфияти хоса мебахшад. Пеш Зарифи Сифат, чанде қабл
Азизи Майлис низ дар нома аз чашмаи Зарангу мармиҷонзор
ёдовар шуданд. Зариф навишта буд, ки шабҳо баъзан пуршукӯҳтарин ҷои деҳа чашмаи Зарангу мармиҷонзори дараи
Заргӯшон ба хобаш медарояд. Лекин себе мисли себи Ҳусни
Юсуфи мо дар ягон гӯшаи дунё намеёбӣ. Рангаш аз бӯяш
хуш асту бӯяш аз ҳусни дилрабояш. Дарахтаки себ дар фарози дара, бо дили пуртаҳлука, ки ҳозир ё замони дигар аз беху
бун сарнагун меафтам, солҳои сол барои ҳастӣ гӯё бо реша
не, бо чанголу дандон аз лаби ҷар дошта, часпу талош меварзад. Танаву шохаш дар ҳаво сарозер муаллақанд ва кас
навдаҳои ғарқи меваи дарахтро дида, гумон мебарад, ки дар
як нафас фурӯ хоҳад афтод. Не, решаҳои ҷонсахту тобовар,
ки ба дили хоку санги теппа фурӯ рафтаву маҳкам часпидаанд, дар чор фасли сол, айёми барфу сармо ва боду боронҳои
мудҳиш сабзишу ҳастии дарахтро таъмин мекунанд. Ва мудом пухтани себи Ҳусни Юсуф аз бӯяш ошкор мешавад.
Насими шамол бӯеро, ки аз накҳати кулли гиёҳҳо тафовут
дорад, ба дуриҳо бурда, парешон мекунад. Ва одамони бӯйфаҳм ҳаворо шамида, бӯи ошноро шинохта, шодиомез
мегӯянд: бӯи хуш омад! Себи Ҳусни Юсуф пухтааст… Лек
касе аз шохи ин дарахт то кунун мева наканда. Меваҳои
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сурхосафеди пӯсташон дар шӯълаи хуршед рахшон, аз бори
шира вазнин, аз навозиши боду шамолаке бехудона ягонягон афтида, рӯ-рӯи кафи баргу навдаҳои сабзу ба ҳам печидаи мармиҷон шодиомез, бехудона ҷаҳида-ҷаҳида ба поин
меоянд ва ду-ду, се-се, чор-чор даруни ҷуйбор ё байни алафҳо гӯё меороманд. Каси раҳгузар ва ё мармиҷончине монанди Дилёб мафтуни тамошои ин манзараи аҷоиб, тамоми
гапи неку бади оламро дар як нафас фаромӯш карда, намедонад аввал даст ба себҳои ҳозиру нозир барад ё ба хушаҳои
«мана ман» гӯён чашмакзани мармиҷон. Дар ҳарду ҳолат,
дил аз саховату мӯъҷизаи табиат пурнишот, ба қавле боғ-боғ
кушода мешавад.
Дилёб, ду даст ба камар, дилаш лабрези сурур, гӯшаш аз
хонишу чаҳ-чаҳи мурғон пур, нигоҳаш аз шохаҳои пурмеваи
себи Ҳусни Юсуф лағжида, рӯ-рӯи навдаву баргҳои зумурадгун ва ҷо-ҷо рангаи мармиҷон сарнишеб, ба пеши пояш
расид. Ва дид, ки дар оби ҷӯй чанд дона себ ба чӯбаки уребе
андармон, шиноваранд. Бо навбат мечарханду якдигарро тела
дода ба оби зулол ғӯта мезананд ва боз ба осмони нопайдоканори нилгуну аз нурҳои хуршед зарандуд рух менамоёнанд. Хам шуд, то себе бигирад. Ин ҳангом садое ба гӯшаш
расид ва ҳанӯз вай фурсати қомат бардоштан наёфта, себаке
аз фароз ғелон-ғелон фуромада ба тахтапушташ «мушт кӯфт»
– ана ман! Ин «шӯхӣ» бори андешаҳои мағшуши ҷавонро
монанди як назари сӯзони духтаре қадрас барҳам зад. Ӯ себе
дар оби шаффофу сардакак шуста, башаст газид ва даҳонаш
аз шираи гуворо, туруши ба ширинӣ моил, аниқтараш нордон
пур, ба пайи дандонҳои худ нигарист, ки дар тани мева
нақши хандоне гузошта буданд. Лек диққати ҷавонро ранги
дилаи себ ҷалб кард: пӯсташ нафис, дилааш сурхо-сафед,
бӯяш муаттар, донаш ҳам лоларанг. Магар ин аҷиб нест? Зариф дар нома навишта буд, ки себи Ҳусни Юсуф камчин аст
ва ҳатто дар боғи момаи Гавҳар низ вуҷуд надорад. Ва Худо
ба рӯзи нек расонаду баргардад, бо роҳи пайванд тухми ин
себ зиёду паҳн мекунад. «Э, Зариф, – пичиррос зад дар дил
ҷавон, – кошкӣ ба орзуҳоят мерасидӣ. Он гоҳ не дилу ҷигари
Сифат бирён мешуду на хонаву дар бесоҳиб мемонд… Ҳоло
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одамон ба ғаму дард, ташвишҳои рӯзгор чунон ғӯтидаанд, ки
ҳеҷ кас аз пайвандгарӣ ёд намеорад». Дилёб дона-дона, кафкаф мармиҷон чида хӯрд. Шираи турушаку сероби донаҳои
нилфоми мармиҷон малҳами ҷон шуд, ӯро аз аспи шӯру
ҳаяҷон фуровард, дилашро мисли оина рӯшан, асабҳояшро
хеле нарм ҳам кард. Бо вуҷуди ин, вай аз гуфтугӯи дар назараш нохуши соате қабл рӯйдода ва бори хиҷолат раҳида
натавонист. Мағзаш аз андешаҳои мағушушу печида гичтар
шуд.
Боре пирамард Некном гуфт, ки пеш, ҳанӯз омад-омади
лашкари сурх ба гӯш нарасида буд, – шомгоҳ дар деҳа шӯру
моҷаро бархест. Даводаву паропар шуд; бачамардҳо пойи
лучу сар бараҳна ба як раҳ тохтанду занҳо, рӯймол ба қад
овезону хокрӯб, чанг бардошта ба раҳи дигар. Хурду бузург
дар ташвиш. Чӣ ҳодиса рӯй дод? Лаҳзае пас мардум пеши
ҳавлии Сурхи Кабир ҷамъ омаданд. Охир доду фиғон ҳамон
ҷо сар зада буд. Сурхи Кабир, марди миёнаумр, миёнақад,
рӯзгораш низ миёна, девонаавзоъ берун баромад ва каф ба
пешониву панҷа ба риш зада, доду фарёд кашид:
– Хонама ҳаром кард, номусулмон!
– Кӣ?
– Гадо! Гадои Санам…
– Кӣ дид?
– Худам, бо чашмои сарам…
– Дар куҷо?
– Кунҷи боғ…
– Бо занат?
– Ҳо…
– Чи хел?
– Фук ба фук…
– Ай худо ҷонта бигира Дасторе!
– Лату кӯбаш накардӣ?
– Не, дастам ҳаром мешавад. Бар зоташ лаънат!
– Сад тавбаи илоҳӣ! О янгам на рӯи диданӣ дораду не
мӯ… Як чашмаш ба Машриқ, чашми дигараш ба Мағриб,
базӯр мегардаду…
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– Саги ганда аз гандумбирён ҳам умед дорад, – луқма
партофт Мирак бепарво ва афзуд. – Ун бадфеъл чашмакзаниву абрӯпаронии Дастора ишора фаҳмидааст. Э номусулмон, ин нуқсони модарзодиаш аст…
– Ҳоло куҷост? Дасту пойҳоша бастӣ?
– Гурехт! Аз сари девор парида гурехт…
– Кӣ? Занат?
– Не! Гадо! Гадои ҳаром, разил…
– Э худозадае, э расвои бадзоте… О ин аҷинасараки Дастор бо ун шаклу шамоил таги пӯсташ чиҳое доштааст?
– Намедонам, – нолид Сурхи Кабир. – Дар назари мани
нодон фаришта менамуд. Ҳайфи умрам… О Худо, додама
ба кӣ гӯям? Шармандагӣ…
– Занат куҷост? – дасту остин барзада пеш баромад кампири Ҳилол, ки бо Дастор як каме пайванди хешӣ дошт.
– Зан нагӯ, безорам… сабукпо, қанчиқ… – ба сандуқи
сина мушткӯбон хашмолуд нолид Сурхи Кабир.
– Э мард, ақлата гум кардӣ? О сирру савдои хонара одам
носанҷида дар кӯча овоза мекунад? Биё, хона дароем, – ба
оринҷи Сурхи Кабир даст расонд Ҳилол.
– Хона нагӯ! – худро қафо кашида дод зад Сурхи Кабир.
– Хона ҳаром шуд… Ба ин кулбаи чиркин дигар қадам
намегузорам …
– Бӯҳтонгар! Ба ин гапҳоят ман бовар надорам, – моҷаро
хезонд Ҳилол.
– Чӣ хел?
– Ана ҳамин хел…
– Худама биовезам, кушам?! – девонаавзоъ фиғон кашид
Сурхи Кабир.
– Не…
– Чӣ кор кунам?
– Заната биёр… Аз таги замин бошад ҳам… Пеши мардум… Мо месанҷем… Ҳо, гуноҳа ба сари як кас бор кардан
осон нест.
– Занат нагӯ! Худат рафта биёраш.
Ҳилол бо ду зани миёнаумр аз байни издиҳом гузашта, аз
чапараки нимроғ ба ҳавлии Сурхи Кабир ворид шуд. Ҳама
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хомӯш, интизори давоми воқиа, чашм ба дари кулба. Дастор
бо чи сурате пеши мардум мебарояд ва ба хурду калон чи
хел менигарад? Аз нигоҳи чашмони олуси ӯ шарму ҳаёро
пай бурдан мушкил… Оқибати кор чӣ мешавад? Дар ин
лаҳза Дастор пеш-пеш, Ҳилол бо арбадаву ҳарфҳои носазо
ӯро телазанон, ду зани дигар аз пас берун баромаданд. Ва
Ҳилол дарҳол қадаме ба пеш ниҳода, рӯ ба Дастор оварда,
тунд домони ӯро бардошт ва даст ба шармгоҳаш зад.
«Эҳ…» – садое баромад аз марду зан, сипас яке карахту лол
чашм пӯшиду рӯ гардонд, дигарон ба пеши по нигаристанд
ва овозаки нолишомези Дастор «Ай сари шармандаме»-ро
низ аранге шуниданд. Зеро кампири Ҳилол аллакай ба ҳозирин нигариста, бо ҳаяҷон, лек тантанаомез мегуфт:
– Эй мардум, дурӯғгӯӣ торикии имон аст. Агар дурӯг
бигӯям, гуноҳҳои шумо фардо рӯзи қиёмат як бар сад дар
гарданам! Ҳеҷ гап нашудааст…
– Чӣ хел?
– Хушк аст, тароша барин… – ғолибона посух дод
Ҳилол. – Нам-пам ҳам надорад…
– Тавба! – мардон бо ришханду писханд, занон лаб газидаву пушти даст, кифт дарҳам кашиданд.
– Касе бовар накунад, – овози Ҳилол акнун оҳанги ғолибона дошт, – омада худаш даст занад…
– Ай, рӯм сиёҳе, ай сари шармандаме, – нолид Дастор ва
бо каф рӯяшро пӯшонида, бемадор сари по нишаст.
– Худои болои сар шоҳид, ки гуноҳи ҳар кадоми шумо аз
мӯйи сар ҳам зиёд асту кам не… – боз гуфт Ҳилол. – Ҳо,
гуноҳи як каса ба гардан гирифтан осон аст? Як сари мӯ
дурӯғ бигӯӣ, фардо рӯзи қиёмат кундаи дӯзах мешавӣ…
Дидед, ки пеши чашми шумо санҷидам…
– Хайр, Гадо ба боғи акаи Кабир харковӣ омадааст? – тамасхуромез пурсид Мирак.
– Аз худаш пурс… Гадо чиву як саги дайду... Дуздӣ,
ғорат… Дилу нияташа Худо медонад…
Мирак аз пурсишаш пушаймон, музтар монд. Ва хомӯшие гарон ба амал омад. Сурхи Кабир аз ин ҳолати аблаҳона шармандаву саркашол, нигоҳ аз одамон гурезонд,
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Дастор мисли муши нимҷон танаш ларзон, гунгу ҳайрон аз
пеши по чашм намеканд.
– Э Кабир, хубаш, ки аз дилат санги шубҳаву кудурата
дур парто, – ниҳоят ба сӯҳбат шарик шуд Некном. – Рузгори
худу бачаҳора ба як гапи дупула шӯру талх накун. Ҳилол
софиятӣ дод… Дигар чӣ лозим? Ҳарду ҳам навниҳол
нестед, ки аз нав гул кунеду ғура бандед… Нағз не… Бе
ғилу ғаш хона дароед, аз пайи кору зиндагӣ шавед…
– Рост! – аз дуртар овоз дод Мирак. – Дуздиву ғарӣ паси
пушки хар намемонад… Ягон рӯз бӯяш мебарояд…
– Худозада бошу забонзада не, гуфтаанд…
Мардум дар дил сад хел шубҳа, дар сар хаёлҳои мухталиф, вақти говгум хона ба хона рафтанд. Вале моҷаро бо
ҳамин поён наёфт. Сурхи Кабир дамдузду мардумгурез шуд
ва Дастор аз рӯи таънаву маломати бачаҳо назди фарзандон
забонкӯтоҳу ғамбемор. «Худо аз бадномӣ нигоҳ дорад, –
мегуфтанд пирон ва андешаманд меафзуданд. – Боре вазнинтар аз кашидани бадномӣ нест. Бубинеду панд бигиред.
Сарпасту миёншикан мекунад бадномӣ одама».
Дар чунин як рӯзи сӯзони айёми каҳдарав соати баробар
кардани ҳисоб фаро мерасад ва Гадо дар Палангдара ба чанги
Сурхи Кабир меафтад. Эҳе, ана афтударафту мана кӯбокӯб.
Яке аз сари хашму алам ба ҳар зарба задан наъра мекашаду
дигаре аз тарсу бим доду фиғон; яке кӯрамушт буни гӯши
ҳариф мефароварду дигаре лағад байни пойҳо мепартояд. Ва
гоҳе афтону гоҳе қад ба қад, ҳарду дар қасди ҷони ҳамдигар,
рӯи як хирманҷо алафзор меҷуланду метапанд барои Дастор.
Вале куҷост Дастор, ки бо чашмҳои олус ва мижаву абрӯҳои
беқарораш часпу талош, саркафониву дастшикании ду говзӯрро дар Палангдара аз боиси худ бубинад… Мегӯянд, ки
аз шӯру ғавғои ба ин муҳит ношинос паррандаву хукҳои ҷангал ба ташвиш афтода, мурғон аз сари шохи дарахтон шақшақкунон, хуку хукбачаҳо фук, сару бадан дар сиёҳлой
оғӯшта, қур-қуру фих-фихкунон аз байни дарахтон бо чашми
ҳайрат ин задухурди мудҳишро тамошо кардаанд. Ва Сурхи
Кабир, марди солаш ба ҷое расидаву устухонаш пухтаву
сахт, ҳарчанд дар ин кашмакаш аз мушту лагадҳои дардовари
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Гадо захмин, даҳону биниаш хуншор, ниҳоят рақибро аз по
афтонда, ба гуфти худаш «атолахӯр» карда, дасту пояшро бо
ресмони хар баста, сипас барои рафъи қасаму хунук кардани
дил панҷа ба изори ӯ мезанад. Дар ин маврид даравгарҳо аз
сари пуштаву домони кӯҳҳо ба ҷои моҷаро расида, Гадоро аз
банду расвоӣ раҳонданд. Лек дарвозаи шаҳрро баста шуду
даҳони мардумро не. Сир пинҳон намонд ва гапу калоча
оташи кинаву кудуратро бештар домон зад. Ва ба хотири рӯй
надодани расвоии бештар, пешгирии хунрезиву шояд фоҷиае
баъди ҳодисаи шармовар дар хонадони Гули Хол мулло Комил дар ҳузури мардум Гадоро бадарғаву радди маърака
ҳукум кард. Эҳа, он вақт гапи мулло Комил қонун буд ва касе аз он сар намепечид. Дилёб дар ин хаёлу андешаҳо саргум,
парвое надошт, ки хорҳои мармиҷон ба дасту оринҷаш мехаланд ва ё рӯву бари гарданашро мехарошанд, хуша-хуша
мармиҷон канда дастае орост ва аз себҳои рехтаи Ҳусни Юсуф низ хеле ба кисаву бағал андохт, то ки ба даравгарҳо
тӯҳфа барад. Мӯйсафед Некном доим таъкид мекунад: дастовез хоҳ хурд бошад, хоҳ бузург, хоҳ қимат бошад, хоҳ арзон,
нишонаи меҳри одам аст. Ва агар дар ин гармои тамуз ба ҳар
даравгар як шоха мармиҷон, як дона себи хушоб расаду ҳалқ
тар кунанд, албатта шод мешаванд. Эҳа, кӯдакон чӣ? Онҳо
ин манзараро дида, дарҳол аз ҳар канор сӯяш метозанд ва
парвонавор гирдаш чархидаву даст ёзонда, бо шӯру мағал
ҳаққу насиба талаб мекунанд: «ҷон акаҷон, ба ман!» Ҷавон бо
ҳамин андеша машки сард сари шона, дар дасти дигар як
банд мармиҷон ҳамоил, бағалу кисаҳо пури себ, худро ба даравҷо расонд.
– А бача, куҷо гум шудӣ? – пурсид Мирак ва афзуд. – Бисёр ҳиял кардӣ… Ташвиш шудам-е. Гуфтам, ки ин Дилёб
дар чанги парӣ ё ягон хирс афтод…
– Аз хирс ҳам ганда, – посух дод ҷавон.
– Дупо буд?
– Э не! – ғуррид Дилёб ва аз шарму изо ҳолаташ нобоб
давоми сухан дар дил гуфт: – «Хирси андеша…»
– Машка биёр, ҷони бобо, палаи ман ба охир расид… Доса бигиру паҳлӯи занҳо хам шав, мӯрчамадад, гуфтаанд…
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Дилёб машки об дар сояи дӯлонаи лаби реша пеши пои
Некном гузошт ва аз банди мармиҷону себҳо ба кӯдакон насиба доду дос аз дасти мӯйсафед гирифт.
– Э аз ақлу фаросатат гардаме! – як шоха мармиҷонро
тамошокунон ӯро ситоид мӯйсафед. – Ҳам оби ях овардиву
ҳам мармиҷони барои мани бедандон ҳалвои тару роҳати
ҷон, ҳам себ… Ин хел котиби дастбахайру сахира дигар аз
куҷо меёбӣ?
Не, Дилёб аз вақте бо дили хоҳам-нахоҳам ҳисобчӣ ва ба
қавли деҳотиён ба қатори юфҳо дохил шуд, ғамзаву ҷилва,
тағири авзои мардумро бо чашми сар дид. Пеш пиру барнои
деҳ ба назари ҷавон баробар фариштахӯ менамуданд ва дар
хаёли ӯ мешуд, ки дар домани ҳар яке намоз ҳам бихонӣ. Вай
он гоҳ кирдор ва ё гуфтори савобу носавоби касеро ҳаргиз
дар тарозуи ақл бар намекашид ва муҳокима низ намекард.
– Ба раҳаки худат рост бираву рост биё, – дар гӯшаш мудом садо медод таъкиди Сифат. – Фирефтаи гапу найранги
ҳар касу нокас нашав, бача. Ҳо, одамора шинохтан мушкил.
Боз ақлата надузданд.
– Ҳушата ба сар бигир, ҷони бобо, – сари субҳ ҳангоми
бо ҳам ба саҳро рафтан, пас аз фотиҳа гуфта буд Некном. –
Калиди иқболи мард ният, дасту дили пок, хоксорист. Ба
майдон ки баромадӣ, ба ҳар хел тоифа рӯ ба рӯ мешавӣ.
Қадамата дониста мон, гапата фикр карда бигӯ… Мағрур
нашав. Ҳо, ғурур чоҳ аст, чоҳи бетаг… Боз як чиз: ба молу
зан ва духтари кас бо чашми каҷу ғажд нанигар.
– Аз ин чӣ фоида? – шӯхиомез тагпурсӣ кард ҷавон.
– Пешпо намехӯрӣ, ҷони бобо, беимон, расвою шарманди
олам намешавӣ, – аз лолаи гӯши Дилёб дошта, як каме кашидаву тобида, бо шакарханд гуфт мӯйсафед ва бо оҳанге
ранҷишомез афзуд. – Соҳиби вазифа шуда, дарҳол ба миёни
гапи каси аз худ калон лагад назан. Дар ифлосие билағжӣ,
сарат ба санг ё девори пуртаппак бар хӯрад, аз худат гила
бикун... Таги гапа фаҳмидӣ, ҷони бобо?
– Пеш аз ту бози давлат дар сари Некном нишаст-ку, – ба
сӯҳбат шарик шуд Мирак. – Дар ҷои Азиз биргадаш таъин
карданд…
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– Аз ночорӣ… Дигар одами баҷон намонд…
– Бин, ба лаб кулӯх молида саракаш паст мегардад, – боз
неш зад Мирак. – Ҳо, аробаи шалақ ба дасти ману Некном
афтод, Худо иқбол диҳад якҷоя мекашемаш…
Ҷавон сафеду сиёҳ нагуфт. Дафтари дутаҳ дар киса, қалами нисфаш сурх, нисфаш кабуд, ҳар ду нӯгаш тарошидаи тез,
ки дирӯз Некном аз тоқчаи кунҷи хона кофтаву ёфта дода
будаш, таги тоқӣ андармон, ченчӯби секунҷа ба кифт ҳамоил,
чӯти чоркунҷаи донаҳояш сиёҳу қисме каҳраборанг таги каш,
дил лабрези ташвишу ҳаяҷон, аз лаби чашма бо мардум сӯйи
саҳро қадам ниҳод. Ва аз ҳамин рӯзу соат ӯ боз соҳиби як унвони дигар шуд: котиб, котиби Дилёб…
Вазифаи котиб қаду бари заминҳои киштбоб ва ё амали
ба субут расонда, ба истилоҳ «рӯзи меҳнат»-и одамонро бе
каму кост ба дафтар навиштан ва боз ҳангоми набудани Некном онҳоро сарвариву ба кор ҳидоят кардан ҳам буд. Дилёб ба иҷрои вазифа ҷиддӣ, бо ҳисси масъулият часпид;
рафта-рафта ба ин шуғл шавқу рағбате ҳам пайдо кард. Вай
аз субҳ то шом лабмарза ё ҳошияи заминҳоро аз қаду бар бо
ченчӯб қадам ба қадам шумурда, сипас дар сояи дарахте болои ҷомаи нимдошташ нишаста, рӯи саҳифаи дафтар ҷадвал
ниҳода, хат мекашиду ному насаби зану мард, андозаи
иҷрои корро бо рақам сабт мекард.
Некном аз боҳавсала ба кор часпидани ӯ дар таҳи дил
шод, гаштаю баргашта таъкид мекард: ман мисли як сурат
дар паҳлӯят меистам. Вуболу савоби ҳаққи мардум дар гардани туст. Ман хату саводи зормондаи замони нава надорам… Инро ба ҳисоб гир, ҷони бобо.
Занҳо, тифлони ширхора дар оғӯш, бухчаҳо тори сар,
кӯдакони хурду думравак гиряву ғашкунон ва афтону хезон
думболашон, сӯи саҳро мешитобанд. Дар ин чанд соли
айбҷӯиву тамғагузорӣ, боз ташвишу талоши ба ҷанговарон
омода кардани озуқа, сару либос муносибати одамон ба кори колхоз ниҳоят ҷиддӣ шудааст. Онҳо баробари дос ё каланд, пораи нону анвои хӯрданӣ, меваю чева, зарфи
обнӯшӣ, албатта бо худ арғамчин, ҷома, пӯстак ва як пора
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гилем ё кӯҳнаколое ҳам оварда, дар саргаҳи замин ресмони
дутора ба танаи дарахтони ба ҳам наздик баста, алвончак
сохта, ба он тифлони ширмакро хобонида, ҳини аз пайи кор
шитофтанашон баъзан шӯхиомез, лек бо оҳанги таъкид
гӯшзад мекарданд:
– Ҳушёр бош, котиб! Мабодо бачае аз гиря ҳалок шавад,
товон медиҳӣ.
– Чӣ хел?
– Баъд мефаҳмӣ… Бачазоӣ осон нест…
Дилёб ибтидо, ҳангоми чунин гуфтугӯ, ҳайрон, балки
бимзада ба Мирак, ки саллаашро болои абрӯҳояш хамонда,
паси сар мехорад ва ё саргарми зӯр зада бастани дарзаест,
чашм медавонад.
– Рост мегӯяд, – гапи он зан об медиҳад Мирак ва бо
шаст дарза сари кифт ниҳода, роҳравон нолишомез меафзояд. – Ҳоло бача-да, намедонад, ки пӯстои сари зонуи марди
зандор лахта-лахта, пасу пеши бева якҷоя мешавад, ки як
бача ба дунё ояд…
– Ай Худо, даҳони шӯру бедарвозата бигираде!
– Хайр, дурӯғ гуфтам?
– На аз Худо шарм медорӣ, ту, беимон, не аз бандаҳош…
Пот ба лаби гӯр расиде… Кай аз даҳонат гапи бе бӯву таф
мешунавем?
– О ин бачара котиб таъин кардан ё кӯдакбони шумо? –
аз дур бо ришханд мепурсад Мирак.
– Иғво наангез, фитнагарӣ кори шайтон аст… Савоб лозимаш нест? Ба арвоҳи падару модараш… Хуб аст савобгирӣ… – ба шӯр меояд Гулхумор. – Риш сафеду даҳон бефаровез…
–Ҳо, ҳамаи шумо ташнаи савобеду савобталаб, – худ ба
худ меғурад Мирак ва давоми суханаш баланд садо
медиҳад. – Хайр, соз бифаҳмонедаш. Ӯ забони кӯдакои рихини шумора надонад…
– Ғами беҳуда нахӯр, бахилӣ ҳам накун… Оҳиста-оҳиста
ёд мегирад… аз ту хубтару беҳтар, – ба ӯ неш мезанад
Заъфарон.
Ана ҳамин хел Дилёб аз муҳити нарму навозишгари деҳ
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ва муомилаи хуши мардум якбора барканд ва ба деги пурмоҷаро ва ҳарфҳои нешу таҳдори онҳо афтод. Ҷавон дар
иҳотаи писару духтаракони бемор, харобу хазон ва тифлони
ба арғунчак ё рӯи пӯстаку палоспораҳои дар сояи дарахтон
густурда хоб, сараш гиҷу гарон, ба кор шурӯъ мекард.
Кӯдакони кунҷков, ибтидо бо ҳавас саргарми тамошои чи
хел болои коғаз ҷадвал ниҳодан, аз таги тоқӣ қалами нисфаш сурху нисфаш кабуди осмонирангро баровардан, бо
эҳтиёт хат кашидани Дилёб ё чизе навиштани ӯ, бо ҳар
баҳона, лек беҷуръатона ба қалам, ҷадвал ва донаҳои чӯт
ангушт расонида, аз ин «қаҳрамонӣ»-и худ шод ҳам мешуданд. Сипас ин ҳама ба дилаки тангу озурдаи онҳо магар
мезад, ки ду-ду, се-се пароканда шуда, худро ба лӯхтакбозӣ,
хонасозиву ҳамсоябозӣ, пазироии меҳмон, пухтани «нону
кулча», оростани «дастархон» андармон карда ё аз пайи
гулпараку малахҳои рангинбол байни алафзор саргарми даву тоз мешуданд. Ва Дилёб зоҳиран ба рафти бозӣ, гуфтугӯи
тифлакон бепарво, дар асл гӯшу ҳуш ба муколамаи онҳо
мебахшид.
– Дилшод! – бо шавқ фарёд мезад Мастура.
– Лаббай!
– Ту шаҳ мешавӣ?
– Не!
– Эҳе… Барои чӣ? – кӯдакон ҳайрону нобоварона ба писарак чашм медӯзанд.
– Ку бигӯен: кӣ арӯс шуданӣ аст?
– Ороста! Оростамоҳ, – бо ханда посух медиҳад Паринамо.
– Э не, намешавад. Кушед ҳам шаҳи Ороста намешавам..
– Ай, барои чӣ?
– Ҷангара, бозихунук аст Ороста, – калонвор посух
медиҳад Дилшод. – Нозош зиёд… Ҳо, бо ҳар баҳона мисли
пишак ба сару рӯ чангол мезанад… Нохунош аз дандони
кучук ҳам тезанде... Бубин, рӯям аз пайи нохунои Оростаи
бозихунук ободӣ надорад.
– Э Оростамоҳ, дигар рӯи Дилшода нахарош! – амромез
овоз баланд мекунад Мастура, сипас таваллоомез меафзояд.
– Хайр бигӯ, ки дигар намехарошам.
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– Ме-ха-ро-шам! Хуру пучаш мекунам! – бо қиёфаи ҷиддӣ, моҷароҷӯёна аз ҷо мехезад Ороста.
– Ай, чиба?
– Дастакоша пеш худаш бигирад, ба ҳар ҷои одам даст
нарасонад-да, – бедимоғ мегӯяд духтарак ва абрӯҳояш сар
ба сар, эълон мекунад. – Ман бо Дилшод қаҳриям! Тамом.
– Оштӣ ҳам намешавӣ?
– Не!
– Оҳе-е, бешавҳар мемонӣ, Ороста! Мисли занҳои
бешӯ… азоби сага мекашӣ…
Ороста лаҳзае ба андеша меравад. Дудила, нӯги кокулакони мисли думи муш борикашро тоб медиҳаду мекушояд.
Дилшод гӯшаи чашм аз вай намеканад.
– Хайр, биё оштӣ шавен, – бо зорӣ мегӯяд Мастура. –
Вубол аст қаҳрӣ будан… Хосият надорад…
– Бигӯ, ки аввал рафта дасту рӯяша шӯяд. Бубин, фиси
биниаш овезон… ҳама ҷояш чиркин, – чашмонаш нимроғ,
бо писханд меғуррад Ороста ва калонвор меафзояд. – Ин
хел шаҳ паси дара ҳаром мекунад…
– «О балоҳаке!» – дар дил мегӯяд Дилёб ва гулханда ба
лаб, дуздида-дуздида ба хурдсолон менигарад. Онҳо сармасти олами беолоиши тифлӣ, бо хандаву истеҳзо ҷониби
Дилшод чашм медавонанд. Вай ноаён худро паси буттаи
гулхор кашида, пасон сӯи чашма метозад.
– И-и, гурехт!
– Изо кашид! Изо…
– Садқаи сар… дасту рӯ шустана ёд гирад-да. Пишаки
гурусна рӯяша лесад, сер мешаваде.
– Э шаҳи гурезпое, – ғур-ғуркунон писханд мезанад Мастура ва пас аз андаке хомӯшӣ меафзояд. – Бозӣ хунук
нашуда лухтакора барорен. Ба лухтаки аз ҳама хушрӯ Ороста ном мемонем.
– Э не! – эътироз мекунад духтарак. – Каси дигар нест,
ки…
– Ҳаст-ҳаст… Лекин ту хушрӯӣ, дугона, – хушомадомез
посух медиҳад Мастура ва рӯ ба рӯи Ороста истода меафзояд.
– Куртаҳакат тоза… Мӯят шоназада, мисли арӯсо… Ана, Па158
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ринаморо бин, чи хел хушрӯ аст, агар куртаву изори кӯҳнаву
дарида, пур аз дарбеҳ намедошт, ӯ арӯси нозанин мешуд.
Чеҳраи Ороста мешукуфад. Вай ба тира шудани чеҳраи
Паринамо эътибор надода, лабонаш ба ханда моил, шармгинона мепурсад:
– Шаҳ кист?
– Дилшод, – бадоҳатан посух медиҳад Мастура ва ба
Ороста чашм медӯзад, то бифаҳмад, ки дилаш моил аст ё не.
– О на-ме-фо-рам! Чунон беқарор аст, ки…
– Хайр ноз накун...
– Э Мастура, биё як бор Дилшод шӯи ту шавад…
– И гапа нагӯ-е, – худро ранҷида меангорад Мастура. –
Гуфтам-ку, бо бачаи холаам гаҳворабахш ҳастам… Хонаашон дури дур аст, агане ҳар рӯз шаҳ мешуд.
– Ягон бачаи дигар мебуд…
– Аз ту майдаанд бачаҳо… Шаҳ бояд аз арӯс калонтар
бошад. Боз куҷо бачаковӣ равам? Ё акаи Дилёба зориву тавалло бикунам?
Дилёб аз шарм ранг бохта, рӯ ҷониби дигар метобад ва
кӯбокӯби дилашро ҳис мекунад.
– Э шарманда-е! – овози пурҳаяҷони Ороста ба гӯши Дилёб мерасад. – Айба намедонӣ? Акаи Дилёб ин гапата шунавад, меранҷад, ҷангат мекунад.
– Ҳоли Дилшод баргардад, мебинӣ, ки чи хел тозаву озода, хушрӯи дунё шудааст, – дар асл гапро дигар сӯ тобида,
зоҳиран Оростаро тасалло медиҳад Мастура ва фарёд мезанад. – Эй духтаро, биёен, тезтар биёен. Алафи сурма гул
кардай. Сурмагул ёфтам. Овардам, як қабза… Ба абрӯҳо
сурма мекашем… Ҳулбӯ овардам… Ба гиребон ҳулбӯ меовезем… Эҳе, бӯи хуши атр дорад… Аз гули себарга ангуштарӣ месозем…
– Ҳамсояҳо, базма кай сар мекунем? – пас аз сурмакашӣ
мепурсад Паринамо. – Нон, фатиру кулчаҳои мо пухт.
– Шаҳ рӯшӯӣ рафт, – оби даҳон, ангезаи гуруснагиро
фурӯ нишонда мегӯяд Мастура. – Домод биёяд…
– Рӯшӯӣ ҳеҷ гап не, – тасаллоомез луқма мепартояд Паринамо сӯи Мастура омада. – Ба ҷанг наравад, ба ҷанг…
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агане тӯй вайрон мешавад. Баъд, ҷои хурсандира гиряву нола, доду фиғон…
– Нон, нон!.. – дод мезананд тифлон аз чор тараф.
– Нест нон! Бозӣ кунед, хапу дам…
– Фатир, кулча!.. – чанд кӯдак дасту почакзанон гиря
меоғозанд.
– Чиба нона ба ёдашон овардӣ? – меошӯбад Мастура. – О
ун нону фатиру кулчаҳо лойианд…
– Хайр, қурут бидеҳшон… Як порагӣ. Қурут ҳам хуб аст,
– маслиҳат медиҳад Паринамо ва худ оби даҳонашро фурӯ
медиҳад.
– И-и… Ба ин аҳвол чӣ хел тӯй мегузаронед? Ҳавлӣ, пеши
дарвоза пур аз хасу хошок, обнозада, норӯфта аст, – бо садои
пур аз воҳима калонвор изҳори норизоӣ мекунад Паринамо. –
Ҳай-ҳай, меҳмонҳо, халқи дунё ба мо механдан. Аз гиря чӣ
фоида? Хезен, ҷорубҳора бигирен, ки шарманда нашавем…
– Рост, рост! – гапи Паринамо об медиҳад Мастура.
Духтаракон ҷорӯбҳои аз обикаҳак сохтаи Миракро бардошта, ба тоза кардани атроф машғул мешаванд.
Дилёб шитобон, лек бо навбат арғунчак ё гаҳвораи тифлони гирёнро алвонҷ медиҳаду меҷунбонад, ки ором
ёбанд. Вале «моргазиадро хоб мебараду гуруснаро не»
мегӯянд. Тифлони соатҳо ба тахтапушт хобида ва шояд аз
дарди рӯдаву меъдаи холӣ озурда аз ҷунбиши алвончаку
гаҳвора бештар асабӣ шуда, бо алам дод зада, дигаронро ба
шӯру исёни худ шарик мекунанд. Ва атроф якбора ба бозори гиряи тифлу ғавғо табдил меёбаду ҷавон сарҳисобаш
гум, намедонад аввал ба имдоди кадоме бирасад.
– Ин ҷанги зормонда ҳазору як бало овард, – дирӯз андешаманд гуфта буд Некном. – Мебинӣ? Бачаҳо мисли мурғ
дигар сериро намедонанд. Мехӯранду мехӯранд, боз чашмошон гуруснаву чор… Тавба!
– Калонҳо ҳам… Мегӯӣ умре нон нахӯрдаанд. Рӯи дастархона дар нафасе аз як сар мерӯбанд…
– Аз нотинҷии олам, рехтани хуни ноҳақ наҳсӣ пеш меояд. Наҳсӣ чизи ганда аст, Дилёб. Одам ба ҳаросу воҳима меафтад…
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– Бераҳмӣ, ноинсофӣ чӣ?
– Ҳо, напурс! Тӯҳмат, шубҳа, кинаву адовати рӯйрост…
Писар бадхоҳи падар шуд, бародар ташнаи хуни бародар,
ҳамсоя дар қасди ҷони ҳамсоя афтод. Паҳ, дили одам аз
одам монд, – бо овози пуралами хиррӣ гуфт мӯйсафед ва
пас аз каме хомӯшӣ оҳиста афзуд. – Ҷони бобо, аз рехтани
хуни ноҳақ замин аз зикр мемонад, аз ин касофат файзу баракати зиндагӣ гум мешавад. Ҳо, чи ношукрие аз бандаҳош
гузашт, ки шӯру шар хест, беҳисоб хун рехт; бо ҳар баҳона
мардума бадарға, титу пош, ғарибмарг кард.
– Аламу дарди он бедодиву ваҳшоният кам буд, ки боз
ҷанг сар шуд, – шарики сӯҳбат шуд Мирак. – Акнун лашкари Гирмон он ҷо хун мерезад дарё-дарё. Чи қадар падару
модар бесоҳиб, чи қадар зан бева, кӯдакон ятиму хор, ба як
пора нон зоранд.
– Магар аз ин ғазаби Худо намеояд? – мӯйсафед Некном
бо таассуф сар ҷунбонд. – Пеш мардум мисли гӯшту нохун
ба якдигар пайванд буд. Ёд дорам: солҳои қаҳтӣ ҳам як пора
нон, як коса шир ё дами гарма ба ҳам медидем. Чӣ балое
расид, ки меҳру инсоф якбора коҳид. Ҷанг он ҷо, ҷаҳлу гумроҳӣ ин ҷо авҷ гирифт. Агане қурут тангаву тилло набошад,
ки барояш дасти кӯдака бишканӣ… Э Худо…
Ин сӯҳбат кай сурат гирифт?
Намози шом. Пода чун ҳамеша хоки сурмасо судаи роҳ
ба ҳаво хезонда, бо ҳангомаву ғулғулаи хурдсолон дар
тангкӯчаҳои деҳ парешон шуд. Хоку чанг дар васати деҳ
шинокунон бо маром болои бому боғҳо менишаст. Ва аз
гӯшае овози баланди «Буз нест!.. Ку бидав, қушқор аз паси
меше хонаи кӣ рафт? О баргардон молҳора! Ҳотара поймол,
ҷазир, хоки даҳанат кард. Боъш-боъш, ҳе дар шӯрбот нон
тар кунаме…» боз баъоси пурталвосаи гӯсола, маъ-маъи
шикваомезу изтироболуди барраву бузғолаҳо чанде ҳукм
ронд. Некном мегӯяд, ки ин ҳама шӯру мағал ҳусн ва нишони ободӣ аст, вагарна мисли мазор хомӯшу дилгир мешавад
деҳа. Акнун бо пардаи тирафоми шом бӯи нарми шир ва
хомӯшии роҳатбахш паҳн мешуд, ки аз саргаҳи деҳ доду
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фиғони ҷонхарош ба осмон печид ва ҳамаро безобита кард.
Боз чӣ балое пеш омад? Хонае оташ гирифт ё кӯдаке дар
танӯр афтод?
Бачаҳои моҷародӯст ва чусту чолок пеш-пеш, занҳои
кунҷкову ҳассос аз пас, Мираку мӯйсафеди Некном ҳам
асозанон сӯи доду ғирев шитофтанд. Одамони фориғбол,
лек дар тасаввурашон зираку доно, то пеши дарвоза ва чапараки худ омада, дудила истоданд: аз шоҳиди моҷаро ва
сиру савдои хонае шудан чӣ фоида?
Ниҳоят суръати роҳравии хурду бузург назди хонаи
Ғазои Сайёд, ки доду фарёд он ҷо бештар шаддид мешуд,
суст гашт. Аз ҳайбат ва неши забони завҷаи Ғазо – Гулҷон
касе заҳра надошт, ки дарҳол даст ба ҳалқаи дар расонад. О
тундхӯву талхзабон асте! Сари қаҳру ғазаб бо наштар ва
теғи забон деви ҳафтсарро ҳам аз худ мекебонад ва мабодо
баҳонаи бо касе «дуди дил» холӣ кардан наёбад, бо сояи
хеш гилаву пархош меоғозад. «Э рӯсиёҳи беор, э пирхари
оворагард, аз ту чӣ суд? То кай аз думболам хаппак-хаппак
мегардӣ? Сад бор гуфтам, боз мегӯям: гум шав, ки набинамат. Рӯи сиёҳат дар гӯр! На ҷогаҳи сардама гарм мекуниву
не аз ҷангал ҳезумам меорӣ…»
Ҷангу ҷидоли Гулҷон ҳам аҷоибу тамошобоб аст.
Вай баъди бо ҳариф ду-се ҷумла раду бадал кардан якбора мисли хас оташ мегирад ва ба қавле, пӯстин чапа пӯшида, дасту остин барзанон болои бому бомча баромада, бо
таҳдиду таҳқиру чак-чакзанӣ ва чирроси гӯшхарош хоки
рақиб мебезад. Дар ин маврид аз оғилу коҳдон гурбаҳо
ҳаросон худро ба берун зада, роҳи гурез пеш мегиранд;
сагҳои деҳа пайи ҳам ак-аку ҷак-ҷак меоғозанд ва аз ин
шӯру исён паррандаҳо дар сари шохаҳо лол мемонанд.
Гулҷон, албатта ба ин эътибор намедиҳад: чирроси ӯ тамоми овозҳоро пахш карда, ба осмон дака мехӯрад. Ва агар
дилаш тару хунук нашавад, аз номи Ғазо, аз номи падару
бобокалонашон ба ҳафт пушти «душман» ҳақоратҳои коғазпечи мардона мефиристад. Дар ин соати гирудор ҳоли
Ғазоро худаш медонаду Худо. Вай гӯш ба карӣ зада, аз хона
намебарояд ва ё гунгвор ба коҳу об додани молу гов андар162
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мон шуда, чун косаи сабру бардошташ лабрез гардид,
меғуррад: «А саг, ҷакидан бас! Гӯши мардума кар кардӣ…»
Ана ин нешу коҳиши Ғазо ба оташи хашми Гулҷон
равған мепошад, балки ба ӯ нерӯи тоза мебахшад. Гулҷон
акнун ҳарифро монда, ба шавҳар дармеафтад.
– Аз тарс кунҷи хона бишин, мокиёни курук… дар паси
деворҳо пинҳон шав, буздикали беҳавсала. Ҳайф, сад
ҳайф… Худо номи марда ба ҳар кас лоиқ медонистааст.
Ғазо ин таънаву маломат паси гӯш мепартояду дам намезанад. Ва гилаю шикваи Гулҷон талхтар мешавад.
– Маро поймолу ба хоки раҳ баробар кунанд, хомохом
хӯранд ҳам, аз кулӯх садо мебарояду аз ту не. Ҳо, чашмот
мулӯҳ, қатори онҳо тамошо мекунӣ, дӯсткуши душманпарвар…
Ғазо ин ҳарфҳо низ ношунида меангорад ва ба кори худ
андармон мешавад. Аммо дарду алами Гулҷон ба хурӯҷ
меояд, ки ба сандуқи дилу суринҳояш панҷаву мушткӯбон
бо шӯру қиёми тоза овоз баланд мекунад.
– Тақдири бадам дар гӯре! Умри ширинам бо туи лабкашол хазон шуд. Аз ин аҳвол бева мебудам, хубтар буд.
Вой сари бешавҳарам мегуфтаму мегаштам…
Ғазо гӯё вуҷуд надорад, ё гунгу кар аст, ки ба ин дағдағаи
завҷааш посухе намедиҳад. Хамсояҳо ба ӯ таъна мезананд:
«Мард не, латта… Ин занаки кӯрбарзангӣ бо кӯрхату ҷоду
даҳонашро баста, мисли хар савораш шудааст».
– Э, биё латтаи маро ба сарат андоз! – боз овози
ғулғулафкани Гулҷон дар деҳа паҳн мешавад. – Худо як рӯз
ба ҷои ту мардам мекард, аввал қабри туро мекандаму баъд
хоки дигарҳоро мебехтам… О як пиёла об биёр, ки ҳалқама
тар бикунам! Э Худо, ба тухми мард қаҳтӣ зада буд, ки
ҳамин ҳизалаки латта… пахта… насибам гардондӣ?
– Дамата бигир, бева! – бо садое, ки танҳо занаш шунавад, таҳдидомез меғуррад Ғазо. – Бигир дамата!
– Намегирам дамама! Аз дастат чӣ меояд? – бо овози
дағалтари чирросӣ гуфтугӯи шавҳар фош месозад зан. –
Ман ту нестам, ки мисли муши мурда хап шинаму дигарҳо
тӯй диҳан? Ин хобата ба об бигӯ, буздилак…
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– Шатта мехӯрӣ, шаттаҳои обдор!.. Э барзолаънат, шармандаи ин дунёву қиёматамон кардӣ… – овоз баланд мекунад Ғазо.
– Ту ҳам забон баровардӣ? Худоро шукр… Кошкӣ ҳунари шатта задан медоштӣ. Пурти шаттаҳот. Тарсидам-а? – аз
болои бомча бо тамасхур сӯи шавҳар гардан ёзондаву чакчаку дастакзанон мегӯяд Гулҷон. – Мижам хам намехӯрад
аз шаттаҳот… Неш задани хомӯшаку шаттаҳои ту як…
– Ҳамин хел?! – ин маротиба бо хашм наъра мезанад Ғазо
ва сараш гарму чашмонаш тира, сӯи зан медавад.
Вале Гулҷон, албатта мисли кунда ноҷунон намеистад:
вай дарҳол ҷонталвоса аз болои бомча ба даҳлез меҷаҳад ё
зуд худро ба хона ё коҳдоне кашида, аз дарун пайкари
лундаи хеш ба пушти дар чун танба мепартояд. Сипас, Ғазо
ба дар лагад мекӯбаду мушт ва ниҳоят ғазабаш паст, худ
шалҳаву лакот шуда, пӯписаву нафринкунон аз он ҷо пас
мегардад. Аммо лаҳзаи таъқибу гурехтан ба сари Гулҷон
похсаву кулӯх меборад ё калатке ба почаву думба ё сари
шонааш бармехӯрад. Ин ҳеҷ гап не. Гулҷон ин зарбаҳои
дардоварро бо оҳу воҳ ва дуои бад рад мекунад. Лек чун аз
ноилоҷӣ ба чанги шавҳар афтад, аз сӯзиши кашидану тобидани қабзаи мӯй, дарди ҷонгудози лагаду мушт нафрину
фиғони вай ба осмон мепечад.
– Дастакот шиканад, ғули бераҳме!.. Худоё, сари тобутат
шаш қатор ашк рехта, зор-зор нола кунам: Ғазомой, Ғазомой… Аз ин аҳвол бешавҳар, беваи дар ба дар бошам,
беҳтар…
Авҷи ин афту дарафти пуршиддат аз байни ғиҷирроси
дандон ва лабони каҷу килеби Ғазо низ ҳарфҳое мерезанд,
лек касе маънии онҳоро дарк намекунад. Сипас хомӯшии
мутлақ ҳукм меронад: мурғон аз қуд-қуд, сагон аз ак-ак дам
фурӯ мебанданд, хониши паррандагон дар боғҳо аз дуру
наздик ягон-ягон баланд мешавад. Ва аз ин оромии пурвусъат гӯши тамоми мардуми деҳа, – ҳам дӯст, ҳам бадхоҳи
Гулҷон, – дам мегирад. Пасон аз ин моҷаро ба Гулҷон дили
хиҷил, вараму кабудии рӯву ҳалқаи чашм, пойи ланг, сару
миёни баста, лабу бинии захмину хуншор, ба Ғазо табъи
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хира, хашму алам, гиребону куртаи дарида ва ё бари гардану рӯйи бо нохун ханҷолкашида мемонад.
– Э Ғазо, и мокиёни алмастира аз куҷо ёфтӣ? – пас аз як ё
ду рӯзи гирудор дар мавриди муносиб бо писханд ба боғи
вай санг мепартофт Мирак ва худ ба худ меафзуд. – Мегӯӣ,
ки дар байни ҷанг таваллуд шудааст… Доим тиру камонаш
омода… Худо умраша диҳад, ободии деҳаву шӯҳратбахши
ту аст.
– Бахилӣ накун, ошно, – аз тагпурсии тамасхуромези
Мирак зоҳиран бепарво, бо мушханд посух медод Ғазо. –
Якта буду ягона, ба ман расид. Ин хелаш дар рӯи замин
вуҷуд надорад. Модарам, хок хабар набарад, то кофта-кофта
ёфташ, ки асояш сӯзану кафшаш ғирбол шуд. Чи чора, бахти аввал, аз хешои раҳматӣ аст…
– Худо умраш диҳад, ба даҳонҷанг ин зани ту як лашкарро мегурезонад… – неш мезанад Мирак.
– Ин ҳам бахт аст, ошно. Аз оғили холӣ гови шохзан беҳ,
мегӯянд, – бо алам посух медиҳад Ғазо.
Рӯзе, ки Ғазо низ борхалта сари кифт, бо зану фарзанди
гирёну нолон ва мардуми маҳзуну ҳайрон хайрухуш кард,
Мирак аз Гулҷон, ки қатраҳои ашк рӯяш мешориданд, чашм
наканда, бехи гӯши Некном гуфт:
– Ба ҷои Ғазо занаша мебурданд…
– Куҷо?
– Ҷанг…
– Э пӯк, он ҷо занакҷанг ба кор намеравад.
– Рӯи дурӯғгӯ сиёҳ, мерафт, ҷанг зуд тамом мешуд. Эҳе,
овозаи омад-омади Гулҷон ба гӯши Гитлер ҳам мерасид, тиру тӯпа партофта дума хода мекард…
– Дар муҳобот устухон надорӣ…
Шасти Гулҷон баъди гусели Ғазо хеле гашт. Ба қавле,
бори зиндагӣ ва ташвиши рӯзгор даҳонаш баст ва оромаш
кард. Ва агар гоҳ-гоҳ овоз барорад, сархати сухан нафрину
дуои бад дар ҳаққи ҷангандозҳо буд: «Хонаатон сӯзад, хоку
хокистар шавад… занҳотон беваи дар ба дар, кӯдакотон мисли бачаҳои ман ба як пора нон зор…» Ва боз гоҳе хашму
алам бар сари саг ё гову моли худ мерехт. Аз зарби калтак
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саг, албатта бо дард ҷағ-ҷағу ак-аккунон ҷон ба кунҷи боғ
мекашид, лек гову мол, чашмакошон пурҳарос, хомӯшу
ҳайратзада озору арбадаи Гулҷонро таҳаммул мекарданд.
Ва боз мешуд, ки химчае ба почаку танаи кӯдакон шикаста,
тасфи дилу ғазаб паст мекард. Дар ин маврид, баъзан
Раҳмон – додарзодаи Ғазо аз печиши химча дар банди
пойҳояш раҳида, бо фиғони дилхарош сари кӯча метохт ва
бо овози пуралам дод мезад:
– Чаро бачаҳои худата оҳиста мезаниву маро сахт?! Барои куштан ин ҷо оварден маро?!
Дар ин ҳолат Гулҷон посух намедод ва пас аз чанд лаҳза
на таъқибу таҳдиди зан ба гӯш мерасиду не шикваю гиряи
талхи Раҳмон. Сукут ба ҳама ҷо лангар мепартофт. Вале
ҳоло…
Некном бо шаст даричаро тела дода овоз рӯшанкунон ба
ҳавлӣ ворид шуд, аз пасаш Мираку Дилёб низ.
– Оҳ… мурда-ам… шикаст! – магар суроби одамонро
дид, ки талхтар фиғон кашид Раҳмон. – Ҷон бобоҷон, халосам бикун, ки…
Гулҷон гӯё садои по ва сурфаи сохтаи «меҳмон»-ҳои нохондаро нашунид. Вай бехудона банди дасти писарак тобида, бо хашму нафрат қабеҳ мегуфт ва гоҳе панҷа ба сару рӯ,
баъзан лагаду кундаи зону ба паҳлу ва тахтапушти ӯ
мекӯфт.
– Ҳай-ҳай… Бас, аз вағу ҷағи шумо гӯши замину осмон
ба фарёд омад. Айб аст… Мардума ба по хезонден-е…
– Э Гулҷон, чашмата кушо,ба гирду атрофат нигар: ҳама
тамошо дорад… – гирди ӯ чархида мегуфт Заъфарон.
– Сар те кӯдака! – хитоб кард Некном ва ба такяи асо хам
шуд, то аз чанги Гулҷон писарак бираҳонад. Вале занак бо
ҷаҳлу мағал пирамардро тела дод.
– Корат чӣ? Ҷеғат задам?
– Э бераҳм, аҷинаӣ ё одам? Дасташа мешиканӣ… – ба
моҷаро шарик шуд Мирак.
– Ба ҳар ош нахуд нашав… Шикастан кам аст… О ба
хуни ин сағираи шумрӯи касофат ташнаам… Ангуштоша
ҷудо, дастоша ҷудо ме-ши-ка-нам.
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– Аз оҳи дилаш наметарсӣ? Ятим аст. Оҳу воҳи ятим решакан, мисли ғирбол сӯрохат мекунад. Чӣ гуноҳ кард?
– Гуноҳ? Кадом гуноҳаша ба ту бигӯям? Ҳар қадамаш
гуноҳ аст. Безор шудаам, безор!
– Во-ой, мурда-ам! – нолаи Раҳмон дар гулӯ гиреҳ зад. Ӯ
як дасташ дар панҷаи Гулҷон, почакзанон рӯи замин афтод.
– Э нутфаи иблис! – баногоҳ дод зад Мирак ва бо як
ҳаракати тунд Гулҷонро чунон тела дод, ки афтод. Ҳадаҳа
хам шуда сари писарак бардошт. – Мурд, куштӣ кӯдака…
– Кошки мемурд! – ҳаш-ҳаш нафаскашон бо садои дағалу
гирифта фарёд зад Гулҷон, ки зӯр зада бархест ва рӯймолашро ба сар баста, нигоҳи пурадоват ба Мирак афганда,
домонтакон фишшос зад. – Ту аз кадом гӯр пайдо шудӣ,
хурӯси почакандаи якчашма?
– Э бева, ман Ғазо нестам, ки нозу нузата бардорам. Ҳар
шаттае мезанам, ки…
– Ғазо пеш-пешу ту аз пасаш… Ҳм, дар олам мард
намонд, ба буз Абдукарим ном монданд… Туи нимҷонаки
ҳезала куҷову Ғазо куҷо? Номи Ғазора ҳаром накун. Мурдаи Ғазо аз ту беҳу болост…
– Ҳой нутфаи шайтон, қаҳрама набиёр, ки… Ту, Худо
шоҳид, то ҳол ба собуни Мирак сар нашустаӣ…
– Дафъ шав, хунукрӯ. Мирак-Мирак. Мегӯӣ, гаҳворааш
аз осмон афтодааст… ту нутфаи кӯршабпарак… Дунёгир
ҳам бошӣ, афти хунукат дар гӯр… Хотири мӯйсафеди Некном намемонад, агане дар як лаҳза пару боли туи гаргина
канда ба дастат медиҳам…
Дами Мирак ба дарун зад. Дилёб, мисле якбора болои
лахчаи сӯзон по монда бошад, беқарор шуд, маънидорона
сурфид. Яъне баҳсу мунозира дигар хавфнок асту бефоида.
– Офарин, сад офарини Ғазо! – бо тамасхур нидо кард
Мирак ва афзуд. – Ман ҳайрон, ки бо ин зан девона нашудааст. Хайрият, ки ҷанг рафта аз ту барзангӣ ҷонаша раҳонд…
Худо нигоҳ дораде… Зан не, мори афъӣ, саги газанда…
– Э кӯри маймунбашара, мард ба майдони ҷанг меравад,
марди чор ишкелаш дуруст, ба дилу ҷигар! – дод зад
Гулҷон, то ки овозаш ба гӯши хурду бузурги деҳ расад. – На
ҳар кӯри нимтанаи аз таги дор гурехта…
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– Оҳо… Э Некном, эй мӯсафеди сода, ту маро куҷо
овардӣ? Биё, аз ин дӯзах зуд биравем, ки ё худама мекушам
ё ин беваи баддаҳона. Даҳ кӯдаки худаш ҳеҷ гап не, як ятим
дарди сар…
– Вазнин шав, – оҳиста пичиррос зад Некном. – Ӯ зан
аст…
– Дастам… мемурам! – Раҳмон ҳамоно талх нолида, сару
почакзанон дар худ мепечид.
– Илоҳо дастат хушк шаваду хабари маргата зоғи сиёҳ
биёрад, – худ ба худ ғур-ғуркунон сӯи ошхона рафт Гулҷон
ва ба кӯдакони ҳайрону ҳаросонаш эътибор надода афзуд. –
Ғазо, Ғазо… Хуни ҷигарама хушконд Ғазо. Ин дарди сар, ин
баднафси балохӯра аз кадом гӯру лаҳад кашида овард? О
сари сахтаме!.. Ягон чиз, – хоҳ дар таги замин бошад, хоҳ
дар ҳафт қабати осмон, – аз чашму чанги ин сағираи наҳс
намераҳад. Гӯё бачаи муш ё саги бӯгир бошад…
Гулҷон ҳар қадар башасту хашм санги таънаву маломат
бар сари Раҳмон мешикаст, ҳамон андоза кафлес ба дег, коса ба табақ мекӯфт ё аловков сӯе мепартофту шохҷорӯб ба
атрофи дегдон мекашид. Ва ба ин васила, хурӯҷи хун, таптапу бозии дил ва торҳои таранги асаб мулоим мекард.
– Се рӯз пеш, – ба атрофиён шунавонида мегуфт ӯ, – бо
умед даҳони хурмаро бо каҳгил рағд кардам. Кӯр набошен,
бубинен. Шикофида сабили сараш мондааст. Муш ҳам ин
хел хушрӯ сурохаш намекард. Э шикамата сияҳбод хӯраде…
Мӯйсафед Некном паҳлӯи Раҳмон сари по нишаст. Вай
ба оҳу афғони писарак эътибор надода, дасти маҷрӯҳи ӯро
бардошт. Аз оринҷ поин банди даст мисли ҳамел овезон
шуд ва ғиреви бача ба фалак печид.
– Оҳ, мурда-а-а-м!
– Баромадааст… аз пайвандҳо, – оҳиста гуфт мӯйсафед.
– Беваи хук тобидаш… дасти кӯдак… рагу ришта… чи
қувват дорад? – Мирак ин суханҳоро оҳиста, барои худ ба
забон овард, ки Гулҷон нашунавад.
– Ҳай-ҳай, ҷигӣ-ҷигӣ кардем ҳам мисли гург сар надоде,
– бо таассуф ғур-ғур кард Заъфарон ва аз дасти сиҳати
Раҳмон дошта афзуд. – Хез, бача, пойҳоят сиҳатанд-ку…
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– Рост, мардбача гиря намекунад… Бихез, – боз гуфт Некном. –Хона равем, дастата кашида хушрӯ мебандам. Пахтаи кӯҳна, тухм, зарпӯсти зелол, боз латта лозим.
– Эҳе, ин занак барои як қурут дастат шикасту… Ин
чизҳоро аз Гулҷон пурсем, ё худаша меовезад, ё шӯру
мағал, бузбозиву шармандагии нав барпо мекунад…
– Мемурам… Оча… – бо остини дасти сиҳат ашкҳояшро
поккунон нолид Раҳмон.
– Ҷон дар ҷои сахтист, ҳеҷ балот намерасад. Хез! – Мирак хам шуда аз тефи писарак бардошт. – Оча медоштӣ, ба
дасти ин барзангӣ меафтодӣ? Хез!
– Дилёб, ҳушат куҷо рафт? – коҳишомез пурсид Некном.
– Зӯрат мерасад? Бардораш… сари кифт… дасти маҷрӯхаша
озор нате… Ту роҳа хубтар мебинӣ…
Дилёб дарҳол хам шуд, то пайкари писарак болои даст
бардорад. Ва дар равшании хираи шӯълаи чароғ ба чашми ӯ
хурмае афтод, ки дуртар каҷпаҳлӯ мехобид ва аз ҷойҳои пора-пора шикастаи рағди он дона-дона қурути хурду бузург
ба атроф пош хӯрда. Эҳтимол Гулҷон аз ғазаб хурма ба сари
Раҳмон задааст ва ё ҳангоми афтударафт он аз дасти зан
ғелидааст.
Дилёб Раҳмонро додарвор рӯи даст бардошта, ба берун
роҳ пеш гирифт. Аз пас садои канда-кандаи асову помонии
мӯйсафед Некном ва Мираки аз хашму алам бехудро доду
арбадаи Гулҷон пахш мекард.
– Баредаш… зудтар… паяш канда… роҳи рафтанаш шаваду омаданаш не… Пирмуродаш, ки будед, барвақт ҷони
маро аз ин дарди сар нараҳондед…
Шом. Аз фарози қуллаҳо равшание нафис, лек пуршаҳомат гӯё аз фонуси бузурги дасти роҳнаварде бо маром зуҳур
мекард. Ин дағдағаи омад-омаду баромад-баромади моҳи
пурра буд. Пас аз шӯру ғавғо одамон дар оғӯши кӯчаҳои
хомӯшу торик хаёлмандона қадам зада ба хона мерафтанд.
– Хок дар сари ятимӣ, – мегуфт Мирак. – Аз азал дунё
барои ятим танг аст. Барои як қурут қариб мемурдӣ…
– Гушна мондам, – бо алам ҳиккакзанон аз нав гиря
оғозид Раҳмон ва таваллоомез афзуд. – Э бобо, маро бар!
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– Куҷо?
– Сағирхона… Дигарҳо рафтанд-ку… Ҳамонҷо мурам
ҳам, бубар. Мебарӣ?
– Мебарам… Ҳамааш мегузарад, – оҳи тӯлонӣ кашида
ҳам Раҳмон, ҳам Миракро таскин бахшид Некном ва пас аз
лаҳзае афзуд. – Дарду бало ҳамеша дар гиребони бачаи одам
овезон аст… Мегузарад… Ҳозир моҳ мебарояд, олама беминнат равшанистон мекунад…
Он шаб мӯйсафеди Некном ҳам азоб кашиду Раҳмон низ.
Дилёб мисли парвона гирди онҳо чархида, ба ҳар амру супориш ҳозир буд…
Пирамард зоҳиран аз доду фиғон ва почакзаниву ғурағура ашки сӯзон рехтани писарак бепарво, пайвандҳои баромадаи дасти ӯро бафурсат ҷобаҷо кард, сипас ба узвҳои
латхӯрда малҳами аз орду зардпӯсти зелол ва зардии тухм
омодакардаашро молид ва ба рӯяшон пахтаи кӯҳна ва тахтачаҳои худсохти ҳамвор ниҳода бо латта печонда баст.
– Аз шикаста ҳам дарди ҷои баромада вазнин аст, –
мегуфт Мирак. – Оҳ, месӯзаде… Ман азобаша медонам. Аз
хар афтида будам… Осонакак, соз ҷобаҷошон кардӣ, бобо?
Эҳа, то саҳар варам мекард, кор мушкил мешуд. Ҷонаша
раҳондӣ…
– Мегузарад… То саҳар наҷунбонаш! – амромез гуфт пирамард ва хаёлмандона афзуд. – Дигарон дар ҷанг, ту дар ин
ҷо маҷрӯҳ шудӣ…
Раҳмон чанде бо дасти латтапечу шербанди ба гардан
ҳамоил, дар хонаи Некном зист. Баъд мӯйсафед, аз рӯи
ваъда, рӯзе ӯро харсавор ба маркази ноҳия бурд ва ба
ятимхона супурд.
Ин ҳеҷ гап не. Аз гиряву фиғон ба кӯдак балое намерасад. Ва ашку шодии тифлон низ ҳамеша пайи ҳам, баъзан
ҳайратангез ба амал меояд. Мешавад, ки тифле бо фиғони
талху ҷигаршикоф ва ашки шашқатор ҳамаро ба таҳлука
меандозад ва боз дар ними нафас бо табассумаку гулхандаи
базебу ширин ба дилҳо сурур бахшад. Дилёб борҳо мушоҳида кардааст, ки дар авҷи гиряву фиғон ҳамин, ки қан170
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дина, хушкмева ва ё қурут ба даст ё тап-тапу бам-бами доираи Мастура ба гӯши тифлони навҳагар расад, қатраҳои ашк
дар сари мижгон ва ба афтидан моил, лабашон аз ханда каҷу
килеб, дарҳол дам фурӯ баста, чашму гӯшу ҳуш ба чи хел ба
абрӯи духтаракон кашидани сурма ё ба сари арӯс – Ороста
андохтани рӯймол, аз болои он ниҳодани гулчамбараке аз
гулҳои ҳаррангаи атроф ва «гула овардеме» сурудхонон якта-якта қадамзанон ӯро оварда, паси чодар даровардан ё бо
ёр-ёру ҳангома дар иҳотаи хурду калон омадани шаҳ –
Дилшод медиҳанд. Эҳе, дар ин маврид онҳо гуруснагиву
пистони модарро фармӯш карда, саргарми тамошои чи хел
ба «тахт» паҳлу ба паҳлу рост мондани арӯсу домод мешаванд. Албатта, нигоҳи арӯс пуршарму ҳаё, чашмонаш
бештар пурхумор, дида аз пеши по намеканад, вале ду дидаи домод шарарангезу пурғурур, бо остинакаш даҳону
бинӣ пӯшонида, гоҳе дуздида-дуздида ба «арӯс» менигараду
баъзан шӯру исёни дил фурӯ нишонда натавониста, кур-кур
хандида, ба сарзаниши Мастура гирифтор мешавад. Ҳама
якдилу сарҷамъ аз пайи оро додану тафсондани базманд.
Дилёб бо ҳавас нигоҳ аз ҷумбуҷӯли хурдсолон наканда, ба
қалбаш хоҳишаке нохун мезанад: кош ҳозир мисли онҳо
кӯдак мебуду ба бозиашон шарик. Он гоҳ бори гарон, дарду
доғ ва пасту баландии зиндагиро шояд ба ин андоза эҳсос
намекард. Вале Сифат қариб ҳар шаб ба ӯ гӯшрас мекунад:
дар ин замон хандаи кӯдак ҳам аз таҳи дил нест, талхиву
гиряҳо дорад хандаҳои кӯдакон. О дар олам ягон кӯдаки бедоғу дард ҳам намонд.
Моҳе пеш, чиллаи тобистон, дар авҷи дараву бозии хурдсолон аз канори ғаллазор фиғони пурдаҳшати бачае ба гӯш
расид. Дилёб дафтару қалам як сӯ партофта, башаст ҷониби
кӯдак давид. Ва чун наздик шуд, дид, ки писарак ғунча шуда,
банди як пояшро дудаста дошта, пайкараш аз тарсу ҳарос
шабеҳи каси сармохӯрда ларзон, «газид, газид» – гӯён бо
талвоса сару рӯй ба хоку хас молида, байни алафзор печу тоб
мехӯрад. Ҳамроҳонаш, – духтаракону писаракон, – қадаме аз
ӯ дуртар истода, ангушту пушти даст газида, ашкрезон аз вай
баландтар дод зада шӯри қиёмат барпо мекарданд.
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– Чӣ газид?
– Мор! Мор…
– Чӣ хел? Куҷо шуд?
Кӯдакон, нигоҳашон ваҳшатнок, бо тарсу ларз хорбуттаеро нишон доданд. Дилёб, ки дасту по гум карда буд, бимзада ба бутта назаре афканд, сипас бо фарёде ҷонкоҳ ва
ишораи пурташвиши даст мардумро ба ёрӣ хонд. Ва хам
шуда ба шонаи писараки моргазида, рӯяш рангпаридаву
арақшор, ки банди пояшро ҳанӯз ҳам бо панҷаҳояш фишурда, дар худ метапиду менолид, даст расонд.
– Оча, о-ча-ҷо-он! Гази-ид, газид-е… Мурдам, мемура-ам…
Аввал Мирак худро назди онҳо расонд. Ӯ ҳаш-ҳаш нафаскашон пурсид:
– Чӣ шуд?
– Мор газид…
– Э не! Шӯхӣ накунед…
– Худаш дидааст… Инҳо ҳам…
– Дидем, ба Худо, ки дидем, – бо овози ларзонаки гиряолуд баробар гапи Дилёб тасдиқ карданд кӯдакон. – Сиёҳтоби ало буд… Мисли хафабанд… Надонист, ки мор аст. Зераш кард, чӣ?..
– Ҳе, номарде! Ҳамин бало намерасид, – бедимоғ ғуррид
Мирак ва ҳадаҳа камарбандашро кушода назди писарак сари зону нишаст. Ва бо панҷаҳои шахшулу пуррагу пайяш
пойи захмини писаракро болои ронҳои худ пахшкунон
хашмолуд дод зад:
– Хода барин рост наист! Дастоша бидор! Сахт! Ҷунбида
натавонад…
Дилёб аз ҳаяҷону изтироб сару рӯяш арақшор, зуд хам
шуда, бозувони писаракро ба замин фишурд. Мирак ба
дасту по задан ва пайкарашро тоб додану кӯшиши аз чанги
ӯ раҳидани писарак эътибор надода, тасма аз ҷои нешзадаи
мор болотар ба банди пойи захмини вай печонида сахт гиреҳ андохт; пасон бо як даст дарҳол аз ғилоф кордаке бароварду теғи он бо дандонҳо кушод ва нӯги тезашро ба остинаш саросема пок кард. Ӯ аз нав пойи маҷрӯҳи бачаро бо
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тамоми қувват болои рони худ зер ва бо нӯги кордча ҷои
неши дандони морро, ки кабуд мешуд, як каме чок кард.
Пеши чашмони Дилёбро пардаи сиёҳе фаро гирифт, сараш
чархид, баданаш, дастонаш суст шуданд. Ва хира-хира, бо
чи рангу ҳоли таббоҳе дид, ки аз ҷои кордзада хуни ғафсу
сиёҳтоб заҳид. Мирак, пешонӣ ва рӯяш аз донаҳои арақ пур,
бо домони ҷелак ду-се карат хуни захмро пок кард, сипас
дастонаш болои поийи писарак тиргак, хам шуда, ба ҷои
моргазида лабу даҳон ниҳоду ба фучидану макидан пардохт. Писарак, чашмонаш алобуло, нигоҳаш даҳшатзада,
гӯё ҷон меканд ва хастаҳолона дасту почак заданӣ мешуд.
Мирак аз ин парвое надошт: лабонаш пайваста дар ҳаракат,
лунҷҳояш гоҳе шабеҳи пуффак дам мешуданд, гоҳ холӣ,
торҳои ришаки тунукаш ларзон, зуд-зуд туф меандохт. Вай
магар аз ин гирудор мондаву лакот шуд, ки сар бардошта,
бо остин арақҳои ҳалқаи чашмонашро поккунон, нимрӯя ба
Дилёб назар афканд ва бо садои хиррӣ амр кард:
– Ту давом те! Дастоша медорам… Натарс, заҳри даҳони
одам аз заҳри мор зӯр аст. Бимаку туфаш бикун, зуд-зуд…
Ҳоли заҳр, иншооллоҳ, ба дилу ҷигар нарасидааст. Кашида
мегиремаш. Аз ҷони нобаромада, умед… Биҷунб… ин
корҳора ҳам ёд бигир, бача…
Дилёб чун Мирак дар шафати писарак нишаст, пои
маҷрӯҳи ӯро дар бағал ниҳод ва беибо захмро бо лабу даҳон
пӯшонд. Эҳсоси шӯрии тамъи хуни одам дар ком, аз
беҳаловатӣ исёни меъда дарунаш чапаву роста мешуд ва
ҳолати пурзӯри қайоварӣ азияташ медод. Ӯ чашмони ашколудаш нимпӯш, дилаш дар такопӯ, нафас ба нафас эҳсосоти
нохушро аз худ дур афканда, бо ҷуръат хун мемакиду туф
меандохт. Ҳамзамон меандешид, ки тақдири як фарзанди
инсон дар дасти ӯ низ ҳаст. Ва ин часпу талош муборизаи
оддӣ не, набарди шадид алайҳи бадӣ, умр бахшидан ба як
фарзанди одам аз заҳри мор аст. Ҷавон бори аввал то чи андоза мудҳиш ва пурмасъулият будани ин гирудорро дарк
кард. Лабу лунҷҳои ӯ аз ҷунбиши тезу тунд рафта-рафта карахт ва нафасгириаш мушкил мешуд. Вале дар дил ба худ
ҷасорат мебахшид, ки «эй бача, сустӣ накун: бо ҳар нафасат
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қатра-қатра хуни бо заҳр омехтаро аз рагу пайи одамизодае
пас мекашӣ, ӯро аз марг мераҳонӣ». Ва Дилёб, тахтапушташ
дар обу арақ тар, дар ҷояш усутвортар нишаста, ҳатто расидани даравгарону гирдогирдаш бо талвоса чархидани зану
мард; рӯю мӯйканон гиряву фиғон бардоштани Гулхумор ва
овози марғуладори Некномро ҳам нашунида, бехудона хун
мемакиду хуноба туф меафканд.
– Боз навбати ман, шалпар шудӣ, – дасте сари шонаи Дилёб расид. – Хез, нафас рост бикун. Осон нест, дилу ҷигар
ба халқ меояд…
Ҷавон, пешонии арақшораашро бо остин поккунон, базӯр
хест. Сараш чархиду калавид. Мӯйсафед Некном дар
паҳлӯяш буд, ки аз дасташ дошт. Дилёб бо мадади ӯ худро
ба сояи дӯлона кашонд ва ба такяи дарахт нишаст. Даҳонаш
аз таъми шӯри хун фач буд, чашмонаш аз шӯрии арақ
месӯхтанд. Ва шабаҳвор дид, ки боз Мирак ӯро иваз кардааст. Некном, як дасташ сари шонаи ӯ, ба занҳо мегуфт:
– Бахташ хандаду Абдураҳима ёбад, чӣ мепурсӣ? Аҷали
мору ғундаву каждум аст сӯфӣ Абдураҳим. Аз дур чунон
бозарба афсун мехонад, ки… мори газанда дар таги кадом
сангу бутта ё сӯрохе бошад, охири охирон ночору пушаймону нимҷон мебарояд…
– Ҳа, илми банда гову хара мебанда, мегӯянд, – луқма
мепартояд Заъфарон ва рӯ ба осмон, илтиҷо мекунад. – Худоҷоно, сӯфӣ Абдураҳим дар хона бошад. Ҳозир авҷи мору
ғундагазӣ асту талабгораш беҳисоб…
– Ин ҳолата ман бо чашмони сарам дидаам, – суханашро
идома медиҳад Некном. – Аввал сар намефарорад мор; бо
хашм, сиёсату фашшу фиш гардан метобаду ба забони душоха таҳдид мекунад.
– Номаша нагир, ака, ки ҳолам бад мешавад, – илтиҷоомез пичиррос мезанад Заъфарон. Некном ба рӯи рангпаридаи ӯ нигоҳ ҳам накарда, нақлашро идома медиҳад:
– Лекин нафаси сӯфӣ Абдураҳим ҳам андак нест. Дасти
пир дорад. Пушт ба пушташон афсунгари номӣ…
Ваҷоҳаташ аҷиб, бо сиёсат афсуну арбада хонда ба мушти
хок куфу суфкунон сӯрохи мор ҳаво медиҳад. Баъзан мор,
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агар дар берун бошад, аз он сӯ таҳдиду ҳуҷум мекунаду
сӯфӣ Абдураҳим аз ин сӯ сиёсат. Ҳо, дар ин ҳолат ҷанг,
ҳарбу зарби рӯирости афсунгару морро мебинед. Охири
охирон, ба қудрати Илоҳӣ, мор аз шасташ мегардад, гарданаш шалҳа, ҷунбишу бозии забонаш суст, гаранг, беҳолу
бемадор шуда, гӯё таъзимкунон меояд пеши пойи сӯфӣ Абдураҳим. Печутоб хӯрда, печутоб хӯрда, ғунча мешаваду
ҷон медиҳад…
– Аз ин ба кӯдаки моргазида чӣ фоида? – аз нақли тӯлонӣ
норозиву дилтанг, тунду бедимоғ пурсид Дилёб.
– Фоидаша худат мебинӣ, – бо ришханд, лек ором посух
дод Некном. – Гап сари омадани сӯфӣ Абдураҳим аст, ҷони
бобо.
– Кӣ рафт?
– Гулҷамол… аспа чорнаъл давонда… Духтар ҳам
бошад, аз баъзе бачамардҳо савораи хуб аст.
Дилёб ба роҳи пурпечу хам дилтангона чашм давонд.
Гарду ғубори сафедтоб ҷое тунук, ҷое бештар, ҳанӯз дар васати роҳи каҷу килеб тасмавор ҳошия кашида, муаллақ
меистод.
– Ана омад! – овози пурҳаяҷони Заъфарон ҳамаро маҷбур
кард, ки сӯи роҳ нигаранд. – Садқаат шаваме… Ин
Гулҷамоли мо, худо умраш диҳад, аловдаста аст…
Абдураҳими афсунгар, мӯйсафеди баландқомату пойдароз, болои асп миёнаш як каме куз, савориро пошназанон чорхез не, дук-дук давонда меомаду аз пасаш Гулҷамол пиёда.
– Эй бобо, бидавонаш! Намемурад, – дилтангона фарёд
зад Заъфарон. – Хар аст, ки пошнааш мезанӣ? Ё дар даст
қамчин надорӣ? –ва давоми суханашро оҳиста, гӯё барои
худ ба забон овард. – Илоҳо тавба, мегӯӣ, умраш ба харсаворӣ гузашта бошад…
– Эй нодон, хаёлат, ки сӯфӣ Абдураҳим бекор аст? –
коҳишомез ба ӯ гуфт Некном. – Аниқ, аспа савор шудан баробар хондани афсуна сар кардааст…
– Ай садқаҳаки хоки пош-е! Бекина будаст. Дар ташвиш
будам, ки намеояд. Азиз аламаш дода буд, – худ ба худ пичпич мекунад Гулхумор. Вай сари по амонат нишаста, бо ла175
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би сарандоз донаҳои арақ аз пешонӣ ва рӯи писаракаш, ки
бо чашмони пӯшида «месӯзад» гӯён менолид, чида, ҳамзамон бо остини васеъ ӯро шамол медод. – Бачама бираҳонад…
– Алами беҳуда… аз ҷаҳл! – тунд-тунд нафаскашон ба
сӯҳбат шарик шуд Мирак. – Хайр, гову мол ба гандумзор
даромада буд, дигар ҳеҷ. Бинед. Аз кирдори бади Азиз акнун ту хиҷолат мекашӣ. Мегӯянд-ку: ҳар кас ба худ кунад,
хоҳ нек кунад, хоҳ ганда…
– Ту ҳам аламдидаӣ, – неш зад Заъфарон.
– Дар ин қаламрав, Худо шоҳид, аз афсуни сӯфӣ Абдураҳим бисёриҳо аз марг раҳидаанд, – гап ҷониби дигар
кашид Некном. – Ҳо вақте бадани одамо аз заҳри мор ё ғунда сиёҳу кабуд, шикам мисли пуфак дамиду ба кафидан моил шуд, оби дида шашқатор, аз тангии ҷон чанг зада домани
сӯфӣ Абдураҳима маҳкам медоранду бо ҳасрат меноланд:
«Ҷонма бираҳон, сӯфӣ! Кӯдако ятим, бесоҳиб мемонанд…
Як умр ғулому хизматгори дари хонаат мешавам…» Баъд,
ки харашон аз лой гузашт, ба сӯфӣ Абдураҳим салом додана
фаромӯш ҳам мекунанд.
– Э не, нахо, ки… Худам, фарзандҳо, Азиз сиҳату саломат
баргардад… бачаҳои бачаҳом то ҳастем, хизматаш мекунем, –
оби дида резонда бо овози ларзон мегӯяд Гулхумор.
– Ваъда додан осон, ҷони бобо… – нарм мегӯяд Некном.
– Абдураҳим дар умраш ҷувол-ҷувол ваъда шунидааст. Эҳе,
нисфи ваъдаҳо иҷро мешуд, зиндагии сӯфӣ Абдураҳим
кайҳо ранг мегирифт. Бача чӣ хел аст, бача?!
– Варам боло меравад, – хаставу асабӣ посух медиҳад
Мирак. – Заҳри мор-да, месӯзад.
Абдураҳим расам-нарасам, Дилёб ба пешвози ӯ шитофта,
аз ҷилави асп дошт. Мирак ҳам мадад расонд, ки афсунгар
аз рикоб осону беозор по ба замин ниҳад. Ҳама гуё ба даҳон
об гирифта бошанд, хомӯш, лек бо умед ба мӯйсафед чашм
дӯхтанд. Вай осори хоку чанг дар ҳар печи салла, сару либос, ришу абрӯ ҳувайдо, ваҷоҳаташ ҷиддӣ, занҷираке ба
оҳанпорае кӯфта, аз байни ҷаранг-ҷурунги пурҳангома овози марғуладораш ба гӯш мерасид: «Бисмиллои Раҳмони
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Раҳим!... Чалакпои чалакдум, бастам даҳони мору каҷдум…
ба ҳаққи Сулаймони Пайғамбар, банд, банд, банд! Куф…
Чуқ… бадар шав!» Ӯ роҳравон то назди бача, ки байни занон беҳолона мехобид, бо оҳанги ба оҳанпора бархурдани
занҷирак ин калимаҳоро фаҳмо, бозарба ба забон оварда,
куф кард. Ва аз ин ба дили ҳозирин шарораи умед дурахшид
ва ё бори масъулияти бемордорӣ ба дӯши ӯ партофтанд, ки
оҳи сабук кашиданд. Ва пирамард, гӯё дар майдони набард
бошад, қиёфаи ғаюронааш дарҳам-барҳам, абрӯвони мошубиринҷаш ҷангҷӯёна сар ба сар, афсунхонӣ ва ба чапу рост
куфу суф карданаш бо ситеза, хам шуда, ҷои моргазидаи
пои писаракро аз назар гузаронд.
– Кай газид? – пурсид ӯ.
– Ним ё як соат пеш, – посух дод Дилёб.
– О бадгуҳаре! Кӯдаки бегуноҳа чӣ мегазӣ? – коҳишомез
гуфт сӯфӣ Абдураҳим. – Куҷо шуд бадкирдор?
– Байни хору хас, таги буттаҳо гум шудааст, – ҷавоб дод
Заъфарон. – Заҳраша чаконд, дигар меистад?
– Э Худо, деву аждаҳои одамхӯри ҷангат бас нест, ки боз
мору каждуму ғунда сари ҳар қадам ба кӯдакҳо неш мезананд? Аз осмон офат рехт? – нолишомез мегӯяд Гулхумор.
– Хайрият, ки дарҳол хабар додед, – шояд барои оромии
дили Гулхумор гуфт афсунгар ва афзуд. – Ҳозир мо ҳам
табли ҷанга мезанем… Ҳа, ҷанг бошад, ҷанг! Худсари нобакор, аз кардааш сад пушаймон…
– Ришата садқа, сусташ намон, зудтар…
– Раҳораҳ бандаш андохтам… Бо амри Худо шифо меёбад…
Ва сӯфӣ Абдураҳим назди писараки моргазида баҳузур
чорзону нишаста, остин бар зад ва дар як даст оҳанпора, дар
дасти дигар занҷирак, бо қиёфаи ғаюрона ва овози пурниҳеб
исми Худо ба забон оварда, ҷаранг-ҷурункунон, ба гуфте
«ҳарбу зарб» оғозид. «Сиёҳ мору сафед мору зард мору…
шоҳи морон ҷилва мор… ба ҳаққи Сулаймони Пайғамбар,
куф-чуқ… бадар шав!»
Вай, чашмонаш нимпӯш, рӯяш арақшор, бо шаст ва ҷӯшу
хурӯш, балки сиёсату арбада ин калимот баланд-баланд
177
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

такрор карда, ба захм медамид. Ва хурду бузург дам фурӯ
баста, чашми ҳайрат аз афсунгар намеканданд. Танҳо аз вазиши шамоли нисфирӯзӣ соқаҳои нимахушку заъфаронии
гиёҳҳое чун так-таку хардумкаҳ, бомусу обикаҳак бо ларзиши пуризтироб алвонҷ ва бо ҳам соиш хӯрда, бо ҳуштаке
нозук ба хониши ҳазину пуралами малах ва чирчиракҳо
мепайвастанд. Чирчиракҳо дар авҷи гармо чун даравгарон
ҳама гӯш ба қиморанд, ки аз кадом гӯша, кай овозаки
ҳамҷинсе мебарояд. Ва баробари тоқатфарсо шудани ҳарорати хуршед ногаҳ аз таги бутта ё сояи барге як чирчираки
шояд аз ҳама хушовозу муқтадир бо «чангу чағона» якахон
мешавад. Ана ҳамин бас аст, ки ҳазорон ҳазор чир-чираки
маътали як ишора сари овозаш бигиранду дил холӣ кунанд
ва тамоми ғаллазор ва талу теппаҳои хомӯшу нопайдоканор
аз суруду оҳанги умумӣ ҷон бигираду шукӯҳманд шавад.
Вале алҳол касе «ғазал»-сароии чир-чиракҳоро намешунид:
вазиши бодро, ҳуштаки соқаҳоро ҳам эҳсос намекард. Чашми хурду бузург ба пирамарди афсунгар дӯхта шуда буду
тунд-тунд нафасгирии писарак.
Сӯфӣ Абдураҳим такрори ба такрор ончунон бо ваҷд ва
бехудона ва ҳатто ҷунунзада саргарми афсунхонӣ ва куфу
суф буд, ки кас мепиндошт худи ӯ дар банди афсун афтода.
Ва зимни бо ҳайбат «куф, чуқ, бадар шав!» гуфтани асрорангези афсунгар дар нигоҳаш хашму адоват ба чашм мерасиду дар овозаш таҳдид.
Шояд баъди маротибаи шаст ё ҳафтодуми афсунхонӣ аз
захми дандони мор дар банди пои писарак луобе шабеҳи
зардоб заҳид. Аз мушоҳидаи ин ҳолат чеҳраи афсунгар як
каме нарм, хондан ва ба ҳам задани занҷираку оҳанпораро
бас кард; пешонӣ ва рӯи арақшорашро бо дастмоле бафурсат поккунон, нафаси тӯлонӣ кашид. Магар вараму сӯзиш
низ суст шуд, ки нолишу дар худ печидани писарак кам
гардид.
– Бо амри Худо аз хавф баромад, – хастаҳолона эълон
кард сӯфӣ Абдураҳим. – Афсун, иншооллоҳ ба ҳадаф
расид… Ҳалқу ноям сӯхт. Об доред?
Чанд кас аз ҷой бархест, ки дав-давон аз машк ба коса об
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рехта, бо эҳтиром ба мӯйсафед диҳад. Чеҳраҳо равшан,
чашмҳо рахшон, байни одамон ҷунбише сар зад. «Даму дуо
ҳам шӯхӣ нест…» – ба гӯши якдигар мегуфтанд занон.
Ва мӯйсафед, акнун сураташ нарму ором, пас аз нӯшидани об, бо изҳори шукри неъмат, ришу мӯйлабашро поккунон гуфт:
– Беозор баредаш хона. Он ҷо давом медиҳем табобата.
– Мо чӣ кор бикунем? – пурсид Мирак
– Эҳа, ҳамин ҷоед шумо? – ба ҷои посух шӯхиомез пурсид
сӯфӣ Абдураҳим ва базӯр аз ҷояш бархеста, домони ҷелакашро такида-такида афзуд. – Ба шумо ҷавоб. Мисли ман бекоред,
ки ин ҷо меистед? Ба ҳамин хушкиву гармӣ ғаллара аз замин
бардоред. Ҳо, сӯфӣ Некном, даравидан ба зимаи шумову
адаби мору ғундаву каҷдума додан ба гардани ман…
– Бобо, дар даму дуот ҷонам, – овоз баровард Гулхумор.
– Дар ин сари замин ба шумо на як пиёла чой дода тавонистаму не як пора нон...
– Як коре бикун, ки ҷангхоҳ мори саркӯфта, хар, расвои
олам шавад, – гуфт Мирак. – Аз мору каҷдуму ғунда ҳам
ганда аст ҷангхоҳ. Ҳамаи ин балову азоб аз касофати ҷанг
асту ҷангхоҳ…
– Худо ҷазошона медиҳад... хонашон хархона… заншон
зани мардум мешавад, – ба ҷои афсунгар посух медиҳад Некном. – Ана ин гапа ман гуфтам, шумо шунидед. Дарё-дарё
хуни ноҳақ рехтан, оҳи сӯзони беваву сағир бе асар мемонад, ки…
– Кошкӣ тезтар ҷазо мегирифт бадкирдор. Ҳамаро дар
ғаму дард ғарқ кард… – бо оҳу нолиш мегӯяд Нуқраи Сайдаҳмад.
– Ҳеҷ гап не, – ба бори асо хастаҳол қадамзанон гуфт
сӯфӣ Абдураҳим. – Ҳар кор вақту соат дорад. Муҳимаш
кӯдак сиҳат шавад…
– Хоки потон шавам, – як каме ноҳинҷор шодиомез пичиррос мезанад Гулхумор.
– Ай ин хел нагӯ… – мӯйсафед сӯи асп қадам мениҳад.
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Вақтҳои охир гӯши хурду бузург, ба қавле дар хобу бедорӣ ҳамеша сих аст, ки аз гапу хабари олам воқиф шавад;
решаи овоза, ҳангома, ҳатто ғалоғулаеро дарҳол фаҳмад ва
онро ба каси дигар гӯяд. Ва ба ин восита худро зираку доно
нишон диҳад. «Ин замон, – дирӯз ҳангоми соз кардани
осиёб гуфт Мирак, аз кор дида бо гапу ҳангома обод аст.
Одамон аз ҷон коҳондан ё аз ҳолу аҳволи аҳли хонавода
воқиф будан бештар ба шунидани овозаҳо ҳавас доранд. О
ягон овоза шиками гуруснаро сер, либоси даридаро нав,
хирманро пури ғалла мекунад?!» «Одам то нафаси охирон
ба умед мезияд, – чӯбҳои пӯсидаву нокирои таҳхонаи осиёбро кандаву ивазкунон ба ӯ посух медиҳад Некном. – Як
хабараки хуш рӯҳи одама якбора дигар мекунад… Як гапе,
ки ба дард дармон, ба дили афгор умед бахшад». «Ҳамин
хелу, – саллаашро болои абрӯҳояш хамонда, паси сар ширин-ширин хорида андешаманд посух медиҳад Мирак ва бо
овози базӯр шунаво меафзояд, – Илоҳо гапам дурӯғ барояд,
аз ҳеҷ кас умед нест». «Ай, ин фикри ботила аз сарат парто.
Шайтон ноумед, банда ба умед, гуфтаанд, – оҳанги сухани
Некном коҳишомез аст. – Умеди ҳама ба тамом шудани
ҷанги зормондаву баргаштани бачаҳост. Чи хел ба ин умед
набандем? Шабу рӯз Худо гуфтану ҷон канданамон аз боиси чист?»
Мирак сар аз андеша ҳам намебардораду ҳарфе ҳам
намезанад. Воқеан, одамон миш-мишу овозаҳоро якранг
намепазиранд. Мӯйсафедон, албатта, баъди шунидани гапи
хуш ва ё ногувори тоза бештар пуртамкину ботаҳаммул
шуда, ба дарёи фикру хаёл ғӯтавар, пиразанҳо ҳазору як гумону шубҳа ба дил, бо ранги пуркидаву нигоҳи бимнок гиребон дошта, нигоҳ ба осмон дӯхта, бо лобаву зорӣ ва муноҷот аз Худованди меҳрубон мехоҳанд, ки аз балову
офатҳои охирзамон, аз шарру дасисаи шайтон, аз чашми бад
фарзандону пайвандонро дар паноҳи исматаш нигоҳ дорад.
– Мо, бад ё нек умрамонро дидем, – мегӯянд кампирҳо ва
пичиррос мезанад, – Ончи насиб буд, чашидему пӯшидем.
– Заҳр кард ҳама нӯшу неъмати дунёра ба як неш, –
наҷвои Сифат, ки мотамдор, нагунбахту сиёҳпӯш аст, ҳози180
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ринро лол мегардонад. – Ҳама азобу шиканҷаи кашида, талхиву шӯрии чашида, ғаму дарди дида пеши заҳри ин ҷанг
ҳеҷ шуд. О Худо, аз замин чунон ғамкаҳак рӯёндиву аз осмон тири бало резондӣ, ки ба ҳафтод пуштамон мерасад.
– Ин ҳама кори тақдир аст. Куҷо гурезем? – пас аз сукути
андӯҳбор ниҳоят боз лаб ба гуфтор кушод Некном. – Девбоди замон бархост! Дар гардиш аст девбод. Ҳамон девбоди
наҳс… Чанд аср дар куҷое хуфтаву гуму гӯр буд. Зормонда
баъди шӯру шарри охирон бо касофатӣ ё ношукрии мардум
боз ҷунбишу гардиш сар кард. Дигар одаму олам дар чанги
девбод мисли хасу хошок аст… Ҳамин девбод қавми мӯру
малаха, фавҷ-фавҷ бераҳму бедиёната дар олам паҳн,
соҳиби ҳукм кард. Дорову нодора хидматгори паси дар,
бозичаву дастнигар кард…
– Ақли сер шудан надораде! Аз чангаш на хуки ҷангал мераҳаду не парранда, не моҳии қаъри дарё. О гурусначашме! –
бо хашм меғуррад Мирак. – Малах ғалларо ба хасу хошок
табдил дод, хоку хамурч кард, аз ҷабри мӯр ягон мева, ҳатто
барги дарахти чормағзу чанор сиҳат намонд. Бачаҳалок мисли арра мебурад баргҳора, шикофу ғирбол мекунад.
– Гуфтам-ку: ин ҳама офат аст… наҳсӣ… Ин мӯру малах
абадӣ намемонад… Ҳо, баъди як-ду сол нобуд мешавад, –
дилпурона мегӯяд Некном.
– Тухм гузорад чӣ? Тухм мегузорад! Оҳо, бисёр ганда аст
паъат…
– Сармои сахт, яхбандӣ онаи зораша нишон медиҳад. Не
тухмаш зинда мемонаду на бачаву очаву падараш. Несту
нобудашон мекунад!
– Ҳамин хелу… – бо оҳанге дудила мегӯяд Мирак ва пас
аз чанде бо ташвишу алам меафзояд. – Вале аз ҷабру ситами
мӯру малахи замон ба зудиву осонӣ раҳидан мушкил. Ҳо,
қавми Чингизу манғит чанд аср ҳукм ронд? То ҳанӯз ҷабру
ҷафои абераву чабераша мекашем.
– То ба имрӯз тарсу ларзаш аз дилу хислати ғуломиву
итоаткориаш аз мағзи мардум гум намешавад… Дар решаш
сияҳбод!.. Инаш ҳам пайи ҳамон.
– Аз қадим соҳиби мулк ҳукмравост…
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– Эъ, Худованд аз азал мулки нозанина ба мо бахшиду
ҳукмрониаша ба аҷнабӣ, – оҳиста мегӯяд Мирак ва ба атроф
чашм давонда оҳистатар меафзояд. – Ҳм, модараш бача
назоида бошад, ки дилаш сӯзад. Хоҳад, мекушад, бо сад
баҳона, гуноҳу тамға… Хоҳад месӯзад ё ғорату валангор
мекунад аз рӯи қонуни навиштаи худаш. Гап бизанӣ, ба сад
балои дигар гирифтор мешавӣ. Ҳо, рӯзи сиёҳат ба шаби тор
табдил меёбад. Ана ҳамин хел, пирам. Аз ҷабру зулми ҳукмраво мардуми мо ба кӯҳу дараҳои танг ҷонашро кашонд,
мегуфт ҳамон таърихдон – Сафои Афлотун. Агане, шаҳрҳои
обод, водиҳои васеъ, заминҳои ҳосилхеза монда инҷо
меоӣ?!
– Аз бими ҷони худу аҳли аёл, аз ноилоҷӣ…
– Нутфа ҳам дар батни модар тарсону ҳаросон ҷо гирифт.
Тифл ҳам солим не, бо тарсу ларз ба дунё омаду ба сад дарду офат дучор шуд…
– Аз сустиву нармӣ, аз хотирбинӣ ҳам…
– Шояд… Пирон гоҳ-гоҳ ба мо мегуфтанд: санги осиё
дар сари ангушти зӯру тавоно мечархад…
– Ҳукмфармоӣ аз ин зиёд мешавад? Касеро хост, бадарға,
қисмеро бе ному нишон нобуд кард. Аз дасти мо чӣ омад?
Зина надоштем, ки ба осмон бароем…
– Нав ҷони гапа гуфтӣ. Одам ана ҳамин хел музтару
ҳайрон мемонад, – гуфт Некном ва оҳкашон афзуд. – Бобоҳоямон, Худо рӯҳашон наранҷад, аз хушӣ ба ин ҷо наомадаанд… Хуб, бало ба сари ҳамаашу ҳамин ҷангу ҷидол
сар намезад. Нисфи дунё месӯзад, дар хоку хун оғушта мешавад. Ҳм, акнун кӣ ҳад дорад аз ҷанг рафтан гардан тобад?
– Оянда, агар ҳукму ҳукумронӣ ҳамин бошад, аз биму
тарс ба зану фарзанд баланд гап зада наметавонем, – оҳиста,
боэҳтиёт, чунон боэҳтиёт, ки овоз то гиребон нарасад,
мегӯяд Мирак.
– Ин ғарибнолиҳои мову ту, ошно, нав нестанд. Ёд дорӣ?
Комилбой ҳамеша аз хунхории Чингизу ҷабру ситами
манғит не, аз беимонӣ, аз бемеҳрӣ, аз дӯсткушиву бегонапарастиҳои худӣ менолид, – ҳамчунон суханашро идома дод
Некном ва бо лабханд афзуд. – Бо ҳасрат гуфт, ки худиҳои
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буздилу косалес, бандаҳои нафс ба хотири ҷоҳу ҷалоли худ
ватан, мардум, шаҳрҳои ободро муфт ба аҷнабӣ фурӯхтанд.
Бобоҳои мо, мегуфт, аз дарду алам Даҳбеди хушобу нозанин, Самарқанд – сайқали рӯи замина тарк карда, бо аҳли
аёл ба ин дараву кӯҳпораҳо омаданд.
– Ба хотири чӣ? Ҳифзи ҷону аз даст нарафтани сарват? –
тунд мепурсад Мирак
– Инро аз Комилбой ягон бор пурсидӣ?
– Не… Савол ҳамеша дар нӯги забонам мегашту ҷуръати
пурсидан надоштам. Осон буд аз ӯ ҳар чиза пурсидан?
Ҷазаба дошт, ҷазабаи зӯр…
– Ба андешаи ман, гузаштаҳои Комилбой танҳо ба хотири
олуда нашудани хун, фосид нагардидани ахлоқашон роҳи
фирору гурез пеш гирифтаанд. Ин гапи бофта нест, – андешаманд посух дод Некном ва ба дуриҳор назар афканда
афзуд. – Сарнавишта бин: боз ҳамин аҳвол ба сари фарзандону наберагони Комилбой афтод… Хонаву дар, замину
боғу роға партофта, бехайрухуш фирорӣ шуданд…
Мирак сараш хам, чӯбаке дар даст пеши пояш хат мекашад, хатҳои каҷу сарбаста ва асрорангез. Ва мегӯяд:
– Кӣ мурдаву кӣ зинда, албатта, кори қазову қадар аст,
лекин ба тахмини ман, ана ҳамин чиз мардума, одамони баимону бананга азият медиҳад. Осон нест, ки зинда бошиву
пеши чашмат фарзандон аз Худо рӯ тобанд, ба расму таомули аҷдодӣ бо писханду нафрат нигаранд, осонакак ғулом,
шефтаву шайдои хуву хислат, рафтору одати бегонаи ғосиб
шаванд.
Некном нимрӯя гашта ба Дилёб чашм давонд. Ҷавон хомӯшу дар банди хаёл буд. Вай ҳис кард, ки шунидани ин
баҳс, ҳасрату сӯҳбати вазнин ва дарки ин ҳама дарду алам
ҳанӯз барои ҷавон мушкил, балки бори гарон аст. Шояд аз
ин ҷиҳат Дилёб тӯли ин сӯҳбат бештар супориш иҷро кард:
чӯб доду теша, мех доду арра ва чӯбҳои намкашидаву пӯсидаро берун кашонда, ду-се карат хамёза ҳам кашид. Мӯйсафед баногоҳ даст сари шонаи ҷавон ниҳод ва гуфт:
– Гапи дунё охир надорад… Беҳтараш, ки мо Дилёба
хаставу гаранг накунем…
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Меҳрони омӯзгор, дар даст китобу рӯзнома аз хамгашти
кӯча баромад ва ба онҳо наздик шуда баъди салому ҳолпурсӣ дар фаровардани санги осиёб ёрӣ дода, як хабареро
расонд, ки ҷои ҳама дарду ҳасратро гирифт.
– Кино тамошо кардем, кино! – бо ҳаяҷон гуфт ӯ ва ба
сурати беифодаи ҳамсӯҳбатон зиракона чашм давонда
афзуд. – Дар шаҳр… Пас аз маҷлис… Нишон доданд…
Аҷоиб… мӯъҷиза… Дидед? Не?
– Эй маълими хуб, кино чисту аҷоиботаш? – баъди кор ва
баҳси вазнину таъзиқовар аз муждаи наву номафҳум каме
норизо, ҳатто асабӣ пурсид Мирак. – Ту маълиму шаҳргард,
ту китобхону маҷлиснишин, мо бесаводи хоки раҳ…
– Ҳама чиза мебинӣ, ака, зинда! – ҳамчунон бо шавқ
нақлашро идома дод Меҳрон. – Рӯзи равшан не, вақти говгум, ҳатто торик-торики шаб…
– Э не… – эътироз кард Мирак ва то андозае ҳасадомез
афзуд. – Ҳар рӯз то як гапу хабари нав наёбӣ, аз шаҳр барнамегардӣ…
–Хайр, аз гапу хабарҳои овардааш ягон зарар мебинӣ? –
миёни гапро шикаст Некном. – Пулат насӯзад… Хоҳӣ
бишунав, нахоҳӣ, паноҳат ба Худо.
– Хабару гапи нав бетаъсир намемонад, пирам… Хотирпарешон мешавам. Бехобӣ. Оҳо, шаби дароз ба сад кӯчаи
фикру хаёл рафтана намегӯӣ?
– Баъд чӣ? – пурсид Некном.
–Намози шом расам-нарасам мобайни шаҳр бари деворе
чодари сафед овехтанд, – ҳамчунон бо шӯру шавқ суханашро идома дод Меҳрон. – Фармуданд, ки рӯ ба девор аз чодар
чашм наканда бишинем. Нишастем…
– Хуб?
– Баногоҳ, ба қудрати Илоҳӣ, ғур-ғуру тар-таре ба ҳаво
хесту аз болои сарамон якбора дасат-даста, тахта-тахта нури
ларзонак гузашта ба чодар бархурд.
– Эҳа, баъд чӣ? – Мирак кафаш ба пешонӣ соябон, ба
Меҳрон наздиктар омад ва аз поин чашми бинояшро сахт ба
ӯ дӯхт. Вай шояд аз ваҷоҳати андоми ӯ рост ё дурӯғ будани
хабари овардаашро муайян кардан хост. – Баъд?..
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– Хоҳ бовар кунед, хоҳ не, яке дар рӯи чодар хат, албатта,
хати русӣ, овоз, албатта гапи русӣ, Ленин, Ленини зинда,
эҳе, хонаобод чунон серҳаракат, чусту чолок аст, ки… ҳа
нагуфта аз сари девор мепарад…
– Ҳамун хел будаст, ки олама зеру забар кард, дар
бузбозӣ андохт…
– Худодод буд бачаи мардак. Ҳо худодод аз ин зиёд
намешавад. Ун хел қуввату ғайрата парвардигор ба ҳар кас
лоиқ намебинад.
– Лекин, – бо овози кашишдор нақлашро идома дод
Меҳрон, – аз ақлу андешаи зиёд дар сараш қариб, ки мӯе
намондааст. Лайс…
– О зираке, о балое!.. Ҳамун хел будааст, ки нисфи
ҷаҳона гирифт, ба тухми шоҳу сарватманд, муллову одами
андаке доро қирон овард.
– Сад ҳайфи муллоҳои хуб. Паҳ, баъзеҳош ободиву зеби
як водӣ буданд. – бо зубину чакуш санги осиёбро бафурсат
парчину тезкунон гуфт Некном. – Лекин ҷазои бойҳои
ҳарису мумсики аблаҳа Худо ба воситаи Ленин дод. Ҳм, каси нодора одам ҳисоб намекарданд…
– Биёед як бор худ ба худ каҷ бишинему рости гапа
бигӯем. Камбағалпавариву ятимпарварии рафиқ Ленин баҳо
надошт. Шояд барои ҳамин Худо баиқболаш кард…
– Эҳа, аз Худо мункири мункир буд Ленин! – тунд гуфт
Меҳрон – Шумо бовар мекунед ё не?! Вақти имтиҳонсупорӣ аз рӯи одат яке номи Худоро ба забон меовардем,
талхаи маълимҳо, шогирдҳои Ленин намекафиду бас. Онҳо
сурху сафед шуда девонаавзоъ ба замин туф андохтаву пой
кӯфта дод мезаданд: «Кай дидӣ Худоро? Дар куҷо? Ҳолу
аҳволата пурсид?! Ба афсонаву гапҳои бофта бовар накун.
Нест Худо!»
– Наузанбиллоҳ! Ин шаккокӣ, албатта, фиреби назар, аз
рӯи дил аст. Ҳо, мегӯянд-ку: бе назари Худо кас дар бозор
далоли хар намешавад…
Меҳрон лаҳзаяке ба андеша фурӯ меравад: ба ин гуфтаи
мӯйсафед Некном розӣ шавад ё не?
– Балоиву зиракии одама бин, – ҷилави сӯҳбат ба даст
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мегирад Мирак. – Аз як сар душманоша решакан, нест, хоку
тӯроб карду баъд фарзандакошона зери болу пар гирифт.
Ҳай ятимхона сохт, ятимхонаҳои нозанини ленинӣ…
– Охир кӯчаву бозор аз бачаву духтари бесоҳиб пур шуд…
– Лекин Худо чи ҳидояте кард, ки боз худаш ҷонашона
харид. Агане дар ун солҳои қаҳтӣ аз сармо ягонтааш зинда
намемонд.
– То ин вақт Ленини муаззам зинда мебуд, хоки империализм, капитализми лаънатиро мебехт, Гитлери муртадро ба
тахтачӯби лаҳад рост мегузошт, – бо тантана гуфт Меҳрони
омӯзгор.
– Истолин ҳам шогирди Ленин аст, шогирди вафодор…
Эҳа, як одамҳоера душмани халқ эълон карду бадарға, ки…
Ҳоло мебинем: очаи зори Гитлери малъуна дар чашмаш
нишон медиҳад… Гап чи буду мо куҷо рафтем?
– Эҳе, дар кинову даводаву паропари беваву сағира, мошину ароба, паррон-паррон, бизану бигир, шӯру ғавғои
маҳшар… як сӯ таркишу сӯхтор, дар ҷонибе дасту почазанон ҷон кандани одаму ҳайвон…
– Ай худо бигирад кинотае, – гапи Меҳрон мебурад Некном. – Дарду ғамҳои худамон кам аст, ки боз ун даҳшата
бубинем?
– Бовар кунед, мӯъҷизаи нав аст кино. Ҷойҳои аҷибу тамошобоб ҳам дорад. Ногоҳ мебинӣ, ки ҷавони қоматбаланди зардина, – албатта комсомоли ленинӣ! – бо як арӯсаки
химчамиён, – албатта комсомолкаи ленинӣ! – куртаи нафиси беостину доманкӯтоҳ ба тан, аз банди по то соқҳо лублучак, дастобадаст…
– Дар танаи девор?
– Бале…
– Дар ҳамон чодар?
– Бале, бале… Меоянду аз нигоҳ ва рафту омади роҳгузарон бепарво, рӯи хараки таги дарахт фук ба фуку нул ба нул...
– Э басе! Дурӯғ ҳам надоза дорад, маълим. Аз афсонаҳои
Самаки айёр ҳам гузарондӣ, – эътирозомез гуфт Мирак. –
Маълим, мо медонем, ки шумо шогирди содиқи Ленин,
чашму дили ҳукумат ҳастен. Барои ҳамин мо мисли мағзи
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нон ҳурматон мекунем. Лекин, аз рӯи гуфтаҳои худату шунидаҳои мо Ленин дурӯғгӯра аз хук ҳам бад медид. Агар
дурӯғгӯра меёфт, очаи зораша нишон медод. Ҳо, ҳама кораш рост буд: хашму ғазаб, кинаву ниқор… Гапоша худат
мегуфтӣ-ку: рост рав, рост гӯй, росткор бош!
– Хайр чӣ? – бо ранги парида пурсид Меҳрон.
– Як гапера бигӯ, ки ба ақл ғунҷад. Ҳм, танаи девор,
чодар, лаб ба лаб… Сеҳру чашмбандӣ! – Мирак, авзояш
вайрон, гоҳ саллаашро болои абрӯҳо мехамонд, гоҳе ба паси
сар тела медод. – Ёфтӣ мардуми гӯлу гаранга…
Вай хомӯш монд ва ғолибона ба Меҳрони омӯзгор чашм
дӯхт. Ва хаёл кард, ки Меҳрон музтару шарманда, лаб
намекушояд. Аммо Меҳрон рӯзномаву китобҳояшро аз рӯи
суфасанге бардошту хандид, бо шӯру шавқ хандид ва кала
ҷунбонд.
– Тахминам рост баромад. Медонистам, ки то ин мардуми содаи бесавод ба чашми худ кино набинад, ҳазор
қасам хӯрам ҳам, бовар намекунад, – ҳамчунон сараш хаму
ришханд ба лаб, ба худ гуфт Меҳрон ва сар бардошта хитоб
кард. – Эй қафомондаҳо, дунё пеш рафтааст, одам дигар
шудааст… Ҳамин шумо набудед, ки патифона ҷодугариву
васвасаи шайтон ҳисобидед? Баъд гирдаш нишастеду гӯш
ба гӯшаш мондед. Айроплана кӣ «чашмбандиву афсона»
эълон кард? Трактору мошина кӣ «нишони охирзамон»
ҳисобид? Телефонро чӣ? «Ду тор сими зангзадаи хушк гап
мезадааст?» Чароғи барқро чӣ? «Сеҳр… дурӯғи маҳз, чашмбандӣ…» Дар шаҳр мисли шумо чанд содаи нодони
кунҷков фирефтаи ҳамин хел гапҳо шуда, намоишкорона
симҳои барқдорро кашида, дар ҳаво ҷон додаанд.
– Э не!..
– Рафиқ маълим!
– Радио чӣ? – аз онҳо пурсид Меҳрон ва бо имо фаҳмонд,
ки хомӯш истанд, то ӯ матлабашро ба анҷом расонад. – Радио ба назаратон найранг, воситаи дуздии ақлу ҳуши мардум менамуд? Менамуд! Акнун то нисфи шаб мисли ҳайкал
пеши симчӯб ноҷунбон гӯшбақимор меистед, ки хабари
охиринро шунаведу баъд хонаҳотон равед.
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– Радио мӯъҷизаи олам аст, ҷони бобо, – қоматашро аз
болои санги осиёб рост карда ба сӯҳбат шарик мешавад Некном. – Дар ин замони ҷангу хунрезӣ хабари баду неки
ҷаҳона нашунавӣ, осуда мехобӣ? Эҳе, дилу ҷигара гургҳо
тала мекунанд… Як гап аст, маълим: шунидан кай бувад
монанди дидан. Инсона худо ҳамин хел офаридааст, ки то
набинад, насанҷад, ақлаш бовар намекунад. Ҳо, лекин дар
танаи девор, боз рӯи як матои сафед ҳаракату гирудори
одамон, боз ғунҷидани аробаву мошин, лаби наҳру таги дарахт, наузанбиллоҳ, аз афсона ҳам афсона аст…
– Бовар намекунед? – нигоҳаш ранҷишомезу пуртааҷҷуб
пурсид Меҳрон ва чун мушоҳида кард, ки онҳо дудила ба
даҳони ӯ нигариста кифт дарҳам мекашанд, як каме озурдахотир афзуд. – Хайр, ихтиёр доред… Аммо, вақте ба деҳа
кино оварданд, – албатта меоранд! Ҳамин хел супориш доданд, – зану мард, кӯдаку чудак давдавон ба тамошо омадед,
саломатон медиҳам.
Сӯҳбат бо ҳамин анҷом ёфт. Ва ҳар кас бо хаёлу андешае
роҳи хона пеш гирифт.
– Котиб, имрӯз боз дарди хомӯшӣ ёрат шуд? – аз пас фарёд зад Мирак.
– Не…ҷои гапи ман набуд, – посух дод Дилёб.
– Дар дилат ягон сирру савдое дорӣ, бача.
– Аз куҷо донистӣ?
– Дамдузд шудаӣ… Нағз не, котиб.
Воқеан, Дилёб дар банди фикру хаёл дасту почак мезад.
Дар деҳа аз ҳамсолонаш дигар касе намонд.
Хати Нураки Хол ҷавоне аз деҳаи ҳамсоя баъди панҷ моҳ
баногоҳ ба номи ӯ расид. Вай навиштааст, ки «баъди хатми
мактаби семоҳа забони русӣ ва тирпарронӣ аз туфанг, таппончаву автоматро хеле ёд гирифтааст. Яроқҳо ҳам зиёд будаанд, гуна-гуна, хурду бузург, вазнину сабук. Ҳоло аз
шаҳрҳои сӯхтаву валангор гоҳе поездсавор, баъзан камон
дар кифт шабу рӯз пиёда, қисман мошинсавор гузашта,
даҳшати ҷангу харобкории фашистонро бо чашми худ мебинам… Ҷанг як бало, зимистони қаҳратун балои дигар аст.
Аз завод, корхонаҳои баландошёна, биноҳои истиқоматии
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аз таркиши бомба сӯхтаву валангор капа-капа дуд мебарояд.
Одами маҷрӯҳ, маъюбу нимтана, як по чӯбин, чигасу асодор, пирони сарсон, занону кӯдакони гуруснаву ташна
беҳисоб. Дил реш-реш мешавад, ки ба онҳо ёрие расонда
наметавонӣ. Сарбоз аз фармони сардор, аз хати кашидаи ӯ
берун по монда наметавонад. Оҳо, агар ин хел кӯшиш бикунад, ҷазову сазояш медиҳанд. Меравему меравем, ҳеҷ не, ки
ба сарҳади ҷангу ҷидол бирасем. Ман акнун фаҳмидам, ки
дунё беохир будааст…
То ҳол ягон фашистро, – рӯи чиркинаш дар гӯр, – надидаам. Лекин ҳуҷумҳои ногаҳонӣ, бомбапартоии бераҳмонаи самолётҳояшон даҳшатбор аст, ҷонро ба лаб меорад. Бадкирдорҳо баногоҳ мисли селаи каргас аз паси ҷангалистонҳо дар ҳаво пайдо шуда, ба ҳар ҷое дилашон хоҳад, бомба мепартоянд.
Медонӣ, тухми аҷал, доси аҷал ҳамин фашистонанд. Онҳо хароб мекунанду мо соз. Аскарбачаҳо дар дил нафрату хашм,
мисли фарзандони як хонадон сарҷамъ, даст ба даст чунон ба
кор мечаспанд, ки дар ҳайрат мемонед. Ғайрат, нангу номуси
бемисли аскарбачаҳо магар алами душманро зиёд мекунад, ки
девона мешаванд, аз девона ҳам бадтар. Сардор ҳамин хел
мегӯяд. Мо ба гапаш бовар дорем. Эҳе, суханаш барои мо
қонун аст. Ӯ фармон диҳад, бас. «Ба пеш!..» Боке нест, аз пасаш ба обу оташ ҳам бошад, меҷаҳем. Одами аҷиб аст сардор
мисли амаки Мирак, лекин чашмҳояш сиҳатанд. Вай ба мо
ҳангоми нафас рост кардан таъкид мекунад: «Ҷавонмард бояд
аз бало натарсад». Мо ҳам наметарсем. Эҳе, тарсу бим барои
мо бегона аст. Метарсидем ба ҷанги зидди фашистон меомадем? «Ҷои ҷавонмард, фарзанди содиқи халқ дар майдони
мубориза аст», – мегӯяд ӯ. Ҳақ аст гапаш. Мо ҳам аз майдон
як қадам берун по намемонем. Дигар ба ҳама салом…»
Рӯз вазнину дилгазон буд ё сӯҳбат. Эҳа, рӯзу сӯҳбати
хушро дигар дар хоби шабат мебинӣ. Гуфтугӯ ҳангоми
таъмир сурат гирифт. Гуфтанд, ки осиёб гулӯ рафтааст:
ягон тахта магар шикаста, ки аз таҳхона ба хамба об даромада, ордро ба хамир табдил медиҳад. Об зиёд бошад ҳам
санг суст мечархад, аз ин ҷиҳат ғалла орд не, ниморд, ме189
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шавад. Ин нишонаи кунд шудани дандонҳои санги осиёб
ҳам аст… Пеш фаровардани сангу парчин кардани он, ивази парраву тахта, ғулачӯбҳои таҳхона бар дӯши Ҷонак буд.
Вай медонист кадом моҳ ё пас аз чанд ҳафта санги осиёб
бифарорад, ҷойҳои таъмирталабро бафурсат соз бикунад.
Дар ин маврид Ҷонак ба осиёббон Асламшоҳ мефармуд, ки
обро ба парчовгоҳ бигардонад. Ва бо ёрии чор-панҷ мард
санги осиёб фароварда, теладиҳон онро ба берун меоварданд… Вале аз бозе, ки Ҷонакро ба ҷабҳаи коргарӣ бурданду Асламшоҳро ба ҷанг, нигоҳу бин ва дуруст кардани
шикасту рехти осиёб ба зимаи Некном афтод. «Дигар ғайри ту марди баҷон, чашму гӯшу ҳушдор намонд, – гуфт ба
ӯ раиси Хол. – Осиёб мӯътадил кор накунад, ҳоли бади
мардум аз будаш бадтар мешавад». Некном ҳам аз ин пешниҳод сар напечид. Бе таъкиди раис ҳам бояд осиёбро дар
ҳолати мӯътадил нигоҳ доранд. Аз ҷониби дигар, Некном,
ки пеш ҳангоми соз кардани осиёб мудом ба Ҷонак мадад
мерасонд, тарзу усули таъмир ва фаровардану бо зубин
парчин кардани сангро нағз омӯхта буд. Не, пас аз як сол
Асламшоҳ баргашт, лек носолим, баданаш ба гуфте ободӣ
надошт, забонаш пурлакнату дастонаш ларзон. Ва Некном
ҳамчун устои осиёб монд, ки монд. Вай ҳангоми фаровардани сангу парчин кардани он ё таъмири таҳхонаи осиёб
ибтидо номи Худованд, сипас пири касби наваш – Ҷонакро
ба забон оварда, ба кор шурӯъ мекард... Ё шояд номаи
пурсӯзу таҳдори Нураки Хол, ки ду-се ҳафта боз дар хобу
бедорӣ оромаш намегузорад, хастааш кардааст. Қиссаи
васвасаангези Меҳрони омӯзгор чӣ? Афсона барин аҷиб…
агар дурӯғ набошад. Ҳм, дар чодари сафеди танаи девор
ҳама чизро бубинӣ, ҳама гапро шунавӣ… Кошки имкон
шаваду бораке ӯ ҳам ба тамошои кино биравад. Дилёб албатта аз соз кардани осиёб ва ба он шинондани санги нав
қаноатманд, лек побанди андешаҳои печидаву мубҳам, аз
чапараки нимроғ ба ҳавлӣ қадам ниҳод. Ва ҳамоно аз бонгаки талху ҳазини Сифат, ки байни даҳлез сари по нишаста, болои дастархон нон мегузошт, лолу карахт, дилаш
дуним дар ҷояш ҳайкалвор истод.
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Хокистари кӯи ҷанг шамол бод кунад,
Ман, кампири бечорара кӣ ёд кунад?
Кампирои бачадор дар тахти зарин,
Ман, кампири бебача, сарам ба замин.
Дилёб ду-се карат сохта сурфид. Сурфааш чандон баланд
набаромад ё Сифат садояш нашунид, ки ҳамчунон сараш
хам гӯё аз болои дастархон сӯзан меҷуст, сӯзани гумкарда…
«Боз ранҷидааст, – аз дил гузаронд ҷавон, лек дарҳол гумонашро ботил ҳисобид. – Не, вай яқин аз чашмони ашколудаш ноаён нам мечинад, ки ман набинамаш». Дилёб хиҷолатманд ба даҳлез наздик шуд.
– А бача, дар куҷо мегардӣ? – баногоҳ нимрӯя баргашта
пурсид Сифат.
–…
– Дилёб, росташа бигӯ: ту ҳам аз дарду нолаҳои ман безору хонагурез шудаӣ? – овози Сифат ларзид.
– Э не… – Дилёб дар изтироб афтод ва нигоҳашро аз Сифат гурезонд.
– Ман ҳис мекунам, бачаҷон, – бо садои буғзолуд пичиррос зад Сифат ва хастаҳол худро сӯи ошпазхона кашид. Ҷавон шармзадаву ноҳинҷор аз пас ба ӯ чашм давонд ва мушоҳида кард, ки қомати Сифат бештар чанг задаст; ба андозае, ки лаби домони куртаи васеаш ҳангоми рафтан замин
мерӯбад ва устухонҳои хушкидаи сари шонаҳояш низ баръало метобанд… Чанд сол пеш аз гӯшаи хаёли кӣ мегузашт, ки
рӯзе ин зани шӯхтабиату зиндадил аз ғаму андӯҳ якбора хазону паҷмурда мешавад. Сифат бо чойники чой баргашт. Дилёб ҳадаҳа рафта чойник аз дасти ӯ гирифт. Вай магар андеша дар дил ғунҷонда натавонист, ки оҳкашон боз гуфт:
– Бадтарин душмани одам, хукҳои ҷангала Худоҷон ба
доғи фарзанд гирифтор накун… Медонӣ? Ҳатто саг аз ғаму
дарди мо ба танг омад, аз ҳавлӣ, аз деҳа гурехт.
– Э не…
– Ту бехабар мондаӣ?
–…
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– Се рӯз пеш пайи ҳам нӯла кашид саг, нӯлаи талху дилхарош, мисли солҳои нотинҷиву бадбахтӣ. Дилам танг шуд,
ба воҳима афтодам. «Э саг, гуфтам, ғаму дарди кам дорем,
ки боз сар мекунӣ. Бас аст!». Боз ҷакиду нӯла кашид. Бо
калтаке тарсаш додам, Худову ростӣ, сиёсаташ ҳам кардам.
Ранҷид исқотӣ, сахт ранҷид. Тавба, ин хел одат надошту.
Ягон-ягон коҳишаш медодам, дум меҷунбонду пеши поям
меафтод, аз гуноҳаш пушаймонӣ изҳор мекард. Ин дафъа
не, овозаш беҷо, якбора ҳуҷум овард, почама газиданӣ ҳам
шуд. Ай сад ношукрите. Бахтат, ки баргашт, сагат аз ту рӯ
метобад, газиданият мешавад… Хайрият, ки калтак доштам,
агане пора-пораам мекард.
– Э не… Девона-ку нашуда буд?
– Намедонам. Вақти ҳамла чашмош дар назарам бегона
тофт.
Дилёб ҳайратмандона китф дар ҳам кашид.
– Баъд ба қудрати илоҳӣ, аз кирдораш изо кашид, ё пушаймон шуд, ки баргашту бо як хез аз сари девор ба кӯча
парид. Давидам аз пасашу фарёд задам: «Барфак, куҷо меравӣ? Баргард!» Ба пас нигоҳ ҳам накард… Ту дониву Худо,
ҳамеша нону обаш муҳайё буд.
Дилёб аз ин хабар бештар кӯфтаву гунгу хаёлӣ шуд. Сифат низ ба хаёл рафт, сипас оҳиста афзуд:
– Ду-се рӯза буд, ки акаи Зарифат аз куҷое дар бағал
овардаш. Аз шодӣ қад-қад мепарид, ки кучук ёфтааст…
Коҳишаш додам. «Вубол мешавад, гуфтам, – бурда пеши
очааш мон. Ҳолӣ ширмак аст…» Сар нафуровард, гиря ҳам
кард. «Худамон шираш медиҳем» гуфт. Ба хотири Зарифҷон бо ширу шираи хӯрок мисли як тифли ятим калонаш кардем. Тавба, ҷони Зариф ба ҷони кучук пайванд
буд…
Сифат андешаманд ба дуриҳо назар афканд, сипас оҳи
пурҳасрат кашиду гуфт:
– Ин ҳам рафт… – ва рафта як коса чака оварда афзуд. –
Боз мегӯянд, ки саг вафодор аст. Худоё, аз имону меҳрат
бенасиб нагардон…
Дилёб гунг шуду лаб накушод. Аслан он лаҳза нерӯи
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ҳарф задан ҳам надошт. Чӣ ҳам гӯяд? Дар хаёли ӯ саг чӣ?
Сӯзу дарди гарони ин модари нагунбахтро кӯҳ ҳам бардошта наметавонист. Ҷавон мисле дар ҷояш мехкӯб шуда
бошад, бо сари хамида ноҷунбон меистод.
– Ту бачаҷон, дигар ба сӯхтану нолиданҳои ман эътибор
нате… осон нест… Ин дарди бедаво, ин ғами зормонда дигар ба ман умршарик шуд. Ай биё, чиба мисли бегона рост
меистӣ? Охир, бе ту аз гулӯям обу нон намегузашт, биё…
Дилёб ибтидо даст шуст, сипас рафта рӯ ба рӯи Сифат
болои яккандоз чорзону нишаст. Сипас гирдаи нони
нимхушкро пора-пора кард ва ҷо-ҷо тарзе батартиб рӯи хон
ниҳод, ки барои ҳарду дастрас бошанд.
– Наскшӯрбо пухтам, Дилёб, – бо оҳанги дигар хомӯширо шикаст Сифат. – Бо нахуду пиёз… Ку бигир. Бо нони
хушк ҳай бомазза мешавад.
Дилёб аз оби хушбӯ, ҳаловатбахш ва иштиҳоангези
наскшӯрбо, ки баробари нахуд, лӯбиё ва пиёзи доғ аз
кӯфтаи гиёҳҳои хушконда: кравчак, шибитак, ҷамилаку
субинак, пудинаву гашнич лаззати аҷиб пайдо карда буд,
ду-се чумча ошомид.
– Бихӯр, бачаҷон. Ҳеҷ гоҳ шикамата фиреб надеҳ. Ту аз
субҳ то шом кор кардаӣ, бихӯр, – Пораи нонро гоҳ-гоҳ тар
кардаву андаке ба даҳон бурда гуфт Сифат ва афзуд. –
Акои Зарифат ҳафтае як маротиба наскшӯрбо мефармуд,
наскшӯрбои серпиёз… Ёд дорӣ? Бо иштиҳо бихӯр, ки бинам…
– Осиёб вайрон шуда буд, – ниҳоят риштаи сӯҳбат дигар
кард Дилёб.
– Рост? Ободии деҳаву дилпурии мардум аст осиёб.
– Созаш кардем…
– Хайрият…
– Гулӯ рафтааст осиёб… Боз дандонҳои сангаш ҳам ҳамвори ҳамвор шуда будааст.
– Барои ҳамин нағз орд намекард?
– Ҳо…
– Баъди рафтани Ҷонак санги осиёба ҳеҷ кас тез накарда
буд. Санга фароварден?
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– Ҳо.
– Бо кӣ?
– Бобои Некному амаки Мирак… баъд маълими Меҳрон
омад.
– Аслам набуд?
– Буд. Бе иштироки Аслам кӣ ҳад дорад, ки ба осиёб даст
расонад. Аз хашму алам ҳамеша тану овозаш ларзон, бо чигас базӯр роҳ меравад.
Хомӯшӣ ба миён омад. «Кошки бе як по, бе як даст ҳам
Зарифҷон меомад… Рӯи гарму ҷонаш бароям бас буд. Нури
чашму қуввати дилам мешуд», – бо ҳасрат аз дил гузаронд
Сифат ва оҳ кашид.
– Бобои Некном зубину искана, тешаву арра, путку лом
овард. Бе ин асбобҳо коре карда намешуд. Худаш парраҳо,
чӯбҳои пӯсидаи чарху таҳхонаро иваз кард. Бо чакушу зубин санга бафурсат, хушрӯву майда чунон парчин кард,
ки… Дигар ғалладона хушк бошад, орд мисли маскаи мулоим мебарояд…
– Э Дилёб, мӯйсафеди Некном воре одами боҳунару бобараката дар олам кам меёбӣ. Дасташ гул аст, гул. Усто,
шикастабанд, пайвандгар…
– Ҳамаи асбобҳоро дорад…
–Медонӣ барои чӣ? – пурсид Сифат ва худаш посух дод.
– То ки ба ягон нокасу хасис мӯҳтоҷ нашавад.
– Гуфт, ки бештари асбобҳора амаки Ҷонак сохта ба ӯ
додааст.
– Барои Зарфиҷон ҳам сохта буд, – оҳкашон оҳиста гуфт
Сифат. – Ҳаваси усто шудан дошт… Э Худо…
Лаҳзаяке боз хомӯшӣ ба миён омад, хомӯшии барои Дилёб вазнин…
– Ним косаи дигар биёрам?
– Не, бас.
– Ягон насибахӯр ҳам аз дар сар назад, ки… Нафоридат?
– Ҳай болаззату хушбӯ…
– Мардбача шудаӣ, Дилёб. Нағз бихӯр, ки ҷон бигирӣ.
Қуввату дармони дуруст надошта бошӣ, аз кори вазнин
маъюб мешавӣ.
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– Амаки Мирак доим таъкид мекунад, ки кам хӯрдану
роҳ гаштану булбул якест.
– Сари дастархони пур як бор ба хӯрдани амаки Миракат
зеҳн бимон, – ба лабаш мадоре ханда давида гуфт Сифат. –
Оҳо, чунон хушрӯ мехӯрад, ки ҳавасат меояд… Ҳозир Мирак бо мо мебуд, ҳатман мегуфт: «Сифатгул, боз як коса
наскшӯрбо биёр…»
– Бобои Некном ба шумо пайғом фиристод, – боз гап дигар ҷониб кашид Дилёб.
– Сиҳат аст?
– Ҳо, ҳар субҳ пеш аз мо ба ҷои кор мерасад…
– Боз гумон кардам, ки подард шудааст.
– Худо нигоҳ дорад-е. Бе бобо кори мо мушкил мешавад.
– Вай ҳам гурезон шуд… Алолам дигар ба ёдаш намерасем,
– ба андоми Сифат ҳузн соя афканд ва давоми овозаш бештар
ранҷишомез баромад. – О худоҷон, ҳеҷ каса ба дӯст зору пеши
душман хор накун. Ҳм, кай медонистам, ки одамгадо мешавам? Рӯзи дароз чашмат ба дар чор мешинӣ, ки яке кушода
мешаваду касе ба суроғат меояд. Чӣ пайғоме фиристод?
– Гуфт, ки шумо ба саҳро бароед… Ҳамроҳи мардум…
Дилёб кунҷковона ба Сифат чашм дӯхт. Вай пораи нимгазидаи нон дар нӯги ангуштонаш ҳайрон, ба сукут рафт.
Сипас бо овози нарм гӯё худ ба худ гуфт:
– Ку ҳавасу ҳавсалаи саҳроравӣ? Дигар худам ба худам
дарди сар, бори зиёдатӣ шудаам. Ба қавле, барои ман бели
тез мондаасту хоки хунук. Аз дастам чи коре ҳам меояд?
Ҷавон аз шунидани суханҳои пурдарди Сифат ҳолаш
таббоҳу даҳонаш хушк, бо азияте ботинӣ шарҳ дод:
– Гуфт, ки рӯзи дароз дар кунҷи ғамхона нишастан азоб
аст… ба саҳро барояд, беҳтар… Боз гуфт, ки заҳри одама
одам мегирад… Вақти мӯрчамадад расид… Чойҷӯшонӣ…
Нигоҳубини кӯдакҳо… эҳе, кор аз мӯйи сар зиёд аст…
Хомӯшӣ ба миён омад, хомӯшии роздор.
Сифат ду рӯз пас аз пайғоми Некном вақти чошту авҷи
дарав, ки мардум хоку чанги гандумзорро ба ҳаво бардошта,
саргарми досзанӣ буданд, аз гардиши теппа гузашта, якбора
дар домони дашт пайдо шуд. Вай дастархон тори сар ва ба
ҳарду даст хурмае дошт: яке хурд, дигаре бузург. Дилёб ӯро
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дидан замон қаламу дафтар бехи дарахти амруд ниҳод ва ба
истиқболаш шитофта, бо лаби пурханда хурмаҳо аз дасташ
гирифт.
– Уфе, – нафас рост кард Сифат ва бари роҳ амонат нишаста, ҳаш-ҳаш нафаскашон худ ба худ гуфт. – Не қуввати
дил мондаасту не дармони по… Худо умри дарози пурбаракатат диҳад. Борама сабук кардӣ. Се-чор маротиба дам гирифтам, ки то ба ин ҷо бирасам.
– Ҳамааш айби хонашинист.
– Ғаму дарда намегӯӣ, бачам. Оташи сӯзону балои ҷон
аст ғаму дард.
Дами Дилёб ба дарун зад, балки аз гуфтаҳои худ пушаймон шуд. Вай гарангу хаёлӣ ҳарфе нарму таскинбахш
меҷуст, ки боз Сифат шиква оғозид:
– Пеш ин хел сусту беҳол набудам. Кӯҳталаки чормағзи
кӯрака дар як нафас давида мебаромадам. Ҳо, дили исқотӣ
чунон тап-тап бозӣ кард, ки… Қариб ҷонам мебаромад…
дар арақ тар шудаме…
– Дастархону хурмаҳора намегирифтӣ…
– Дасти холӣ меомадам? Айб мешуд, бачаҷон, айб!
Кӯдакҳои гуруснаву ташна, даравгарҳои коркӯфта ба умед
ба дастам наменигаристанд?
Дилёб боз гунг шуд. Вай хурмаҳо дар даст ҳамоил пешпеш, Сифат низ «ё пирам» гӯён бархост ва дастархон тори
сар ниҳода, аз пайроҳаи борик сӯи хирманҷо равон шуданд.
– Сари субҳ, ҳоло ту масти хоб будӣ, ки хамир хелидам.
То гову молҳоро душида, ба чаро ҳай кардам, ки хамир
расид. Ҳам нон пухтаму ҳам як-ду зувола оши майда буридам. Ҳозир чӣ бисёр, барги лаблабуву сабзавот. Ликонликон бо нахуду лубиёи тарак оши бурида пухтам, – ҳикоят
кард Сифат ва пай набурд, ки нақлаш иштиҳои ҷавонро ончунон ангехт, ки даҳонаш пури об шуд.
– Як хурма кифоя буд, бори вазнин, роҳи мушкил… худат бо азоб қадам мемонӣ, – боз ғамхорӣ изҳор кард Дилёб.
– Хурмача дӯғ дорад, бачаҷон. – фаҳмонд Сифат ва
арақҳои пешониву рӯяшро бо лаби рӯймол поккунон шарҳ
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дод. – Лаззати оши бурида бо кабудиву нахуду лӯбиёи сабзак, дӯғи навдӯшидаи турушак дигар, роҳати ҷон мешавад.
– «Рост, рост!» – оби даҳон фурӯ дода дар дил хитоб кард
Дилёб, лек гапи дигар ба забон овард. – Ба муроди дили бобои Некному амаки Мирак кор кардаӣ. Эҳе, амаки Мирак
медонист, ки оши бурида овардаӣ, чорхез ба пешвозат медавид… Ҳолӣ мебинӣ, дарав аз киса қаламфури зулфи каҷак
бароварда...
– Овардам… Қаламфур, кабудӣ…
– Боз хуб… Ана баъд косаи ошашро бафурсат тез карда,
ҳангоми хӯрдан сару рӯяш арақшор, бо таърифу миннатдорӣ чи хел ба осмони ҳафтум мебардорадат.
– Э Дилёб, дар сарам дигар ҳуш намондааст, – овози Сифат аз дуртар ба гӯши ҷавон расид. – Кошкӣ саҳар мегуфтамат, ки барои даравгарҳо хӯрок мепазам, давида биёву
бубар. Ту мебудӣ, дар корсон ош мебардоштам…. Эҳа, дилам пур мешуд, ки ба хурду калон мерасад…
– Ғам нахӯр, деҳа дур нест-ку, – ӯро таскин бахшид Дилёб. – Лозим шавад, давида меорам…
– Ай садқаи бачаҷонаме, – аз бофаросативу қобилии Дилёб изҳори қаноатмандӣ кард Сифат. – Дар ин замон… дар
ин ҳавои гарм сер кардани даравгарҳову кӯдакҳошон оламолам савоб дорад… Эҳа, агар ман мисли даҳ-понздаҳ сол
пеш қуввату дармон, як каме имкон медоштам…
Бо дастархону хурмаҳо омадани Сифат хирманро гӯё ба
базмҷо, табдил дод. Хурдсолон, нигоҳашон аз шӯълаи
меҳру умед шарарпош, шармида-шармида ба ӯ наздик шуданд ва ниҳоят атрофашро ҳалқавор печониданд. Дидори
гарми онҳо низ ба тани афгори Сифат ҷони тоза дамонд.
Вай, лабонаш ба табассум моил, димоғаш аз ҳавои атрогини
ғаллазори тиллогун ва талу теппаҳои алафпӯш муаттар,
гӯшаш аз хониши мурғон пур, чашм аз манзараҳои ошно
наканда, дастархон аз тори сар ба сояи амруд, ки ҷо-ҷояш
палосҳои кӯҳнаи ранга густурда шуда буд, ниҳод. Ва бо
лаҳни нарми кӯдакона пурсид:
– Ай, ин духтари нозанин кӣ бошад? Мастура? Оҳо, калонакак, хушрӯи дунё шудаӣ… Қариб нашиносамат, – Си197
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фат ҷониби дигар рӯ тобид ва бо оҳанги саршори меҳр овоз
баровард. – Ту кистӣ? Ороста? Ҳай-ҳай, куртаи чаканаша
бинед. Гулҳои куртата кӣ дӯхт? Модарат? Сад офаринаш.
Мӯйҳоята ҳам модар панҷак бофт? Чӣ хел хушрӯ… мисли
арӯс… моҳи тобон… Ай, ҷонат шавене! Ин нозанин кӣ
бошад? Паринамоҳ? Парии ростин аст.
Кӯдакон, яке бо каф даҳони пурханда мепӯшонд, ки дандонҳои кирмхӯрдаи сиёҳ ва ё ҷо-ҷо афтодааш, дигаре саросема мӯяш бо панҷа ҳамвор, сеюмӣ чоки даридаи пероҳан
пинҳон мекард, ки ба чашми зебопарасти кампири Сифат
наафтад. Аммо Сифатро кай парвои дарбеҳ, хору хаси сарулибос, пойҳои лучу хоколуд ва ҳатто фиси овезони бинии
хурдсолон буд? Вай мафтуни дидори гарми онҳо, дарҳол
дастархон кушода, нони гарму гирдаеро шикаста, ба набераҳои ҷону ҷигар ва ширинаш пора-пора бахшид.
– Дилёб, ту дар куҷоӣ?
– Ана, пешакат истодаам…
– Ай садқаи бачаҷонаме…
– Чӣ кор кунам?
– Косаву пиёлачаҳоро зуд обгардон карда биёр. Аввал
оша ба набераҳои худам медиҳам. Бача сер бошад, модараш
осуда, баҳавсала кор мекунад…
Дилёби маътали ишора, дарҳол аз пайи иҷрои хоҳиши
Сифат шитофт. Мастураву Ороста низ мисли соя аз паси ӯ
давиданд ва аз ҳар гӯша косаву пиёла ҷамъ оварданд. Сифат
ба зарфҳо бо кафлес оши бурида рехта, таъкид мекард: «аввал хоҳару додаракора сер бикунед…»
Ва хурдсолон дар каф нон, аз бӯйи иштиҳоангези оши
бурида беқарор, шодияшон интиҳо надошт.
– Эҳа, набераҳои нава дида маро тамоман фаромӯш
кардӣ-ку – шӯхиомез гуфт Дилёб.
– Дар куҷоӣ? Ҷонам садқаи ту… ҳуш дар сарам намондааст гуфтам, боварат наомад. Ана дидӣ? – бо наҷвое посух
дод Сифат ва худ ба худ нолид. – Дар ин дунё Сифати
шӯрбахт ғайри ту дигар кӣ дорад? Пеш биёр косата…
Табассум дар лаби Дилёб баногоҳ ях баст. Вай коса дар
даст аз ин посухи пурдарду алам гӯё ба ҳайкале ноҷунбон
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табдил ёфт, балки як эҳсоси ноошноеро дарк кард: қалбаш
дар қафаси сина лағжиду пайкараш ноайён ларзид ва ба андешаи сангин фурӯ рафт: «… шӯрбахт ғайри ман касе надорад». Ва чун гармии коса нармии нӯги ангуштонашро
сӯзонд, ба худ омада сар бардошт ва дид, ки бобои Некному
амаки Мирак ва Гулхумору занҳои дигар дарзаҳои гандум
тори сару ба даст ҳамоил думболи ҳамдигар сӯи хирман
меоянд. Лаҳзае пас, ҳанӯз ӯ ним коса ошро фурӯ набурда, аз
ҷумбуҷӯл ва гаппарониву ҳолпурсии даравгарҳо хирманҷо
рангу ҳусни тоза ёфт.
– Ҳай кори хуб кардӣ, – шодияшро ба Сифат иброз дошт
Некном, – дар паҳлӯи мо ту намерасидӣ…
– Аз ман чӣ фоида? Ману мурдаҳои мазор як, – ранҷишомез посух дод Сифат ва афзуд – шумо, ки қатори мурдаҳо маро аз ёд баровардед, ноилоҷ худам омадам.
– Э не, ба дидорат қасам, ки ҳамеша дар ёдамон ҳастӣ, –
гуфт Некном ва рундук ва хасу хори ба домони ҷелакаш
часпидаро як-як бо нӯги ангуштон чида узр пеш овард. –
Хок дар сари пуркорӣ, Сифат. Дар дами пирӣ хартозӣ ба мо
расид. Ҳо, риш сап-сафед, қомат чанг, побанди вазифаву
ташвиш шудем…
– Аз як каси ҷоҳилу худобехабар роҳбарии ту барои мардум ҳазор маротиба беҳтар аст, – пичиррос зад Сифат.
– Лекин, худову ростӣ, дар ин давру замон кас ба мурдан
ҳам вақт намеёбад, – ба сӯҳбат шарик шуд Мирак ва салаи
гумбазшакл болои абрӯҳояш хамбонда афзуд. – Саҳаре
нест, ки нагӯям: ин бегоҳ Сифатгула хабар мегирем…
– Дили нохоҳаму узри бисёр, – гапи ӯро бурид Сифат, –
Ту, Миракшоҳ, хазинаи баҳонаӣ… Чӣ мушклилӣ дошт? Аз
сари девор ҳамбо Заъфарон мепурсиден, ки зиндаӣ ё мурда,
барои ман бас буд.
– Айби Дилёб – хиҷолатманд пичиррос зад Некном ва ба
ҷавон рӯ овард. – Э Котиб, чаро хомӯш меистӣ? Ҳар субҳ кӣ
мепурсид, ки Гулсифат чӣ ҳол дорад?
– Шумо!..
– Чӣ ҷавоб медодӣ?
– Нағз аст… Сад дуову дусад салом фиристод…
199
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Эҳе, шумо аз Дилёб чиро интизор будед? Мехостед
гӯяд, ки Сифат сар дар болини марг, базӯр нафас мекашад?
– як каме ба шӯр омад ӯ.
– Худо накунад….
– Интизор будед, ки бо тарсу ҳарос по дароз карда истодааст, гӯяд?
– Ай не, ба номат қасам, ки…
– Ё чашмдор будед, ки гӯяд: ба ҳалқаш об мечаконанд;
бидавед, ки манаҳаша ҳозир ё замони дигар мебанданд?
– Аз барои Худо…
– Эй Некном, одам ба каси наздику дилхоҳаш гила мекунад…
– Рост-рост.
– Миракшоҳ, як матали хуб доим дар нӯги забонат буд…
– Матал? Дар ин замони балозо мисли аспи ҷувоз пакару
гаранг шудаем, – Мирак нимрӯя баргашта, чашми сиҳат саволомез ба Сифат дӯхт: яъне, кадом матал?
– Кӯҳ ба кӯҳ нарасад, одам ба одам мерасад…
– Воҳ, аз ин зиёд шармсорам накун, Сифат, – бо таассуф
сар ҷунбонда гуфт Мирак ва андомаш якбора ҷиддӣ шуда
афзуд. – Аз ҷабри бадбахтҳо шабу рӯз ҳолу хоб надорем…
– Сад тавбаи илоҳӣ…
– Ҳамин ҷангу ҷангандозҳои худозадаро мегӯм. Дигар
фикру зикрамон дар он тарафи дунё, даст ба ғундоштани ғаллаву ба аскарҳо фиристодани озуқа банд аст… Барои ғалаба…
Тезтар яктарафа мешуд… Аз зораву таваллои Худо ба як ҷо
расидему ҳеҷ не ки ин наҳсиву офата аз рӯи замин бирӯбад…
Сифат бо ҳасрат оҳ кашид ва хаставу бемадор пушти
хурмаҳо, паҳлӯи дастархони нимкушода сари по нишаст.
Сипас аз гилагузориаш хиҷолатманду пушаймон кафлесро
бо лаби дастархон пок карда, андешаманд ба хурмаи оши
буридадор андохт. Вай ба худ иқрор кард, ки фоҷиа, дарду
алам ва сӯзу гудози ӯ, боз касоне, ки аз теғи заҳрогини ҷанг
дар ҷигар захми хунчакон доранд, як сӯ асту ғаму андӯҳ,
азобу азияти миёншикани хурду калон, дар ғарбӣ бо ҳасрату
армон аз тиру ханҷари нохалафон баркандани риштаи умри
ҷавонмардон дигар сӯ. Нигоҳи ҳузнангези зан ба қомати
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хамидаи Некном, ки бо панҷшоха дарзаҳои навовардаи гандумро дар хирман пош медод, бархурд. «Сад офарини ҷонат, – гуфт дар дил ба ӯ. – Акаву додарҳоят ба чор тарафи
олам гурезаву овора, бе ному нишон, ҷавонмарди нозанинат
дар майдони ҷанг… Касе оҳу нолаата намешунавад».
Ҷону тани афгорашро кашон-кашон аз ғамхонаи хеш берун
қадам мондану ба мардум пайвастани Сифат боиси осоиши
Дилёбу кӯдакон шуд. Ҷавон акнун як чашм ба дафтару бо
чашми дигар ҳар қадами «ёрони»-и худ – бачаҳоро намепоид,
ки ба ҷое наафтанд ё «пишакҷанг» карда, сару рӯи якдигарро
бо панҷазаниву ханҷолкашӣ хуншор накунанд. Пеш чун ин
ҳолат баногоҳ рух медод, аз модари бачаҳои озордида ва гирёну нолон сад хел талху пичинг ё таънаву маломат мешунид:
– Э Дилёб, хобӣ ё бедор? – аз байни шӯру мағал ва доду
ғиреви кӯдакон овози зане ба гӯш мерасад. Ҷавон аз ҷояш
башаст мехезад ва ба паҳнои ғаллазор чашм медавонаду мебинад: дар оғӯши чангу хоки хезондаи даравгарон Гулхумор
қоматашро бардошта, як даст дар чорбанди миён, дами дост
буни гардан ва дастаи дост болои пистонҳояш ҳамоил, кафи
дасти дигар ба пешонӣ соябон сӯи ӯ менигарад.
– Шаб чоҳ кандаӣ, ки овозат намебарояд, – боз пичинг
мезанад Гулхумор ва амромез меафзояд. – Зуд халосашон
бикун, зуд! Ё байнашон ҷанг андохтӣ, ки якдигарро хомохом бихӯранду тамошо бикунӣ?
– Ай не! Худатон ҷангара таваллуд карда бошед, айби
ман чӣ? – бачаҳоро аз ҳам ҷудокунон посух медиҳад Дилёб
– Бачаҳои давраи ҷанганд охир…
– Агар рӯи кӯдакам харош хӯрда ё куртааш дарида
бошад, аз худат гила бикун, – овози таҳдидомези зане аз
дуртар баланд мешавад. – Дигар ҷои дарбеҳкунӣ надорад
куртаи писарам.
– Саҳар кулчаву тухма ба хотири чӣ додамат? – чиррос
мекашад зани дигар. – Боз чӣ мефорадат?... дар кафи даст
пешат гузорам?
– Барраву бузғолабонӣ аз нигоҳубини бачаҳои фисини
шумо осонтар аст, – ба худ мегӯяд Дилёб ва саргарми оштӣ
додани кӯдакон, қоҳ-қоҳи хандаи даравгарон дар атроф
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ғулғула меафканад ва ӯ пай мебарад, ки Мирак ба зани шаттоҳ посухи кадучадоре додааст. Ҳо, гап дар нӯги забони ӯ
намепояд. Ва аҳён-аҳён, ҳангоме, ки баъзе занҳои аз каму
кост ва азобу шиканҷаи зиндагӣ дилгазону ҷигархун бо ин ё
он баҳона хашму алам ба сари ҷавон рехтанӣ шуда,
панҷакӯбаш карданӣ мешуданд, ҳамин Мираку Некном бо
сиёсату ҳой-ҳой ӯро мераҳонданд. Акнун ӯ аз ташвиши кӯдакон фориғ, саргарми ҳисобу китоби рӯзи кори даравгарон.
Кӯдакон ғамхору парастори ба дил мувофиқ ёфтанду пуштибон. Онҳо аз саҳар то шом гирди Сифат парвона шуда ба ҳар
коре ӯ даст занад, мададгораш мешаванд: чӯб чинад, чӯбак
мебардоранд, сӯи чашма равад, ҳама зарфе дар даст, афтодаву хеста аз пасаш мешитобанд. Ва, албатта, ҳар рӯз ба Сифат
лозим меояд, ки ба ҳазору як саволи «ҷону ҷигар»-ҳои наваш
посух диҳад, аз онҳо нақл шунаваду барояшон қисса гӯяд; бо
лабханди тифлона ба шодиву бозияшон шарик шавад.
– Мебинед? – боре пурсид Мирак.
– Кира? Чира? – ӯро саволборон кард Некном.
– Сифата…
– Он чиро ту бо як чашм бубинӣ, мо бо ду чашм дида
наметавонем, – неш зад Некном.
– Ман ҳам аз ин дар ҳайратам, – бо лутфу ришханд ҷавоб
дод Мирак ва афзуд. – Ба қадри неъмати худодод кам мерасед…
Мӯйсафед маънидорона ба Мирак чашм дӯхт: яъне чӣ
мехоҳӣ?
– Сурхӣ давидааст ба рӯяш, роҳгардияш ҳам тамоман дигар… Рухсораҳояш мисли гули хор зард, базӯр аз ҷо
меҷунбид…
– Ҳавои тоза, байни ҷамъият… нури офтоб…
– Шарофати шӯхиву бозии кӯдакҳо ҳам ҳаст. Ҳм, ин
шайтонҳо ягон лаҳза намемонанд, ки ғам гирди сараш гардад…
– Аз ғаму дард раҳидани мо мушкил, биродар, – баъди
хеле хомӯшӣ пичиррос зад Некном. – Чи чора? Зиндагӣ
маҷбур мекунад, ки одами сарсахт ҳам бисӯзаду ҳам бисозад.
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Вале васвасаву иштиёқи тамошои кино дар қалби Дилёбу
баъзе занон ҷӯш мезаду қувват мегирифт. «Чи хел бошад?»
– бо шавқ аз Дилёб мепурсид Гулхумор. «Худам ҳам дар
орзуи дидани кино ҳастам», – посух медод Дилёб.
Воқеан Меҳрони омӯзгор бо ин хабараш дар дили онҳо
алов рехт, балки шӯру исёне ангехту нопадид гашт. Дар
айёми таътил ҳам, ба гуфти худаш, ташвиши ӯ аз мӯи сар
зиёд аст. Як пояш дар ноҳия, пои дигараш дар деҳоти гирду
атроф. Вай рӯзномаву маҷаллаҳои рангоранг дар даст, вақти
кор не, танҳо соати дамгирӣ, зери чапкандӣ ё сояи дарахт бо
навбат рӯ ба рӯи мардуми ин ё он деҳа аз ҳолати ҷанг,
шуҷоату мардонагии аскарони советӣ, урдуи фашистони
истилогарро бо шикасти шармандавор аз остони шаҳрҳои
бузурги Сталинград, Ленинград ва дили мамлакат – Маскав
пеш кардани шербачаҳои аскари шуравӣ бо ҷӯшу хурӯш
тарзе ҳарф мезанад, ки гӯё ин ҳамаро дирӯз бо чашми хеш
дида акнун аз сангару майдони ҷанг баргашта бошад.
«Александр Матросов сина ба дами оташи силоҳи
даҳшатбор сипар кард ва бо хуни гармаш ҷони садҳо аскарро аз марг раҳонду қаҳрамон шуд. Домулло Азизови тоҷик
ҳам ин корнамоии фарзанди далери русро такрор кард; дар
хиёбону тангкӯчаҳои Сталинград сарбозони мо барои ҳар як
хона, ҳар ваҷаб замин ҷонбозиҳои бемисл нишон доданд.
Шиор ҳоло якта аст: «Фақат ба пеш! Як қадам ҳам ба ақиб
не!». Ин шиор марги душман шуд; торумораш кард…
Меҳрон баъзан зимни сӯҳбат ба саҳифаи рӯзнома ё
маҷалла чашм давонда бо ифтихор, аксаран бо хашм башорат медиҳад: «Моҳи гузашта фалон қадар масоҳати хоки
ватан аз қадами номубораки душман пок карда шуд». Марду зан ба муносибати ин пирӯзӣ чакчак мезананд ва Меҳрон
бо рӯҳи тоза боз ҳам пурҳаяҷонтар нақлашро идома
медиҳад: «фалон қадар танку самолёт, афсарону аскарони
бешумори фашистони ғаддор несту нобуд гардид!»
– Э офарин! – нидои Мирак ба гӯш мерасад.
– Ба ҷанговарон офарин гӯед, – луқма мепартояд Меҳрон.
– Онҳо сазовори офаринанд…
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– Сад офаринашон! Сазои каси баднияту ҷангхоҳ. Ана
ҳамин хел ҳолаш зор мисли саги пошикаста… дума хода
мекунад.
– Аз қадим чоҳкан зери чоҳ меафтад, лекин фарзандони
нохалафи одам аз ин панд намегиранд, – ба сӯҳбат шарик
мешавад Заъфарон.
– Гӯед, ки бачаҳои худамон чи аҳвол доранд? – бо овози
нарм, лек ҳаяҷономез мепурсад Некном. – Аз онҳо гапу хабаре ҳаст?
– Нағзанд! Хеле нағз… – дафъатан посух медиҳад
Меҳрони омӯзгор. – Рӯзу солҳои аввал барояшон як каме
мушкил будааст. Ҳоло пешсафанд. Худашон навиштаанд,
ки даст агар аз тан биафтад, бо дандон меҷанганд.
– Дар номашон ҷонам! – боз нидо мекунад Мирак. – Нангу номуса бинед…
– Аз рӯи маълумотҳои ба ман расида, – нақлашро идома
медиҳад Меҳрон, – як сарбози тоҷик, ному насабаш Сафар
Амиршо, аз деҳаи Заргар чунон қаҳрамоние нишон додааст,
ки бо имзои рафиқ Сталин ба ӯ унвони қаҳрамонӣ додаанд.
– Ана ин гапи дигар! – кафкӯбӣ мекунад Мирак. – Кошки
наздик бошад, ки аз як баландӣ кӯфтану наъра кашидани
шаҳбозҳоро тамошо кунем.
– Гумуш бикун… Рӯи хунуки ҷанг дар гӯр. Мабодо ягон
тири дайду омада ба чашми сиҳатат бирасад, баъд чӣ кор
мекунем? – норозиёна ғур-ғур мекунад Заъфарон.
– Худоё, тану ҷони ҷавонмардҳора аз тири душман нигаҳ
дор! – оҳкашон ниёиш ба забон меорад Сифат ва бо кароҳат
меафзояд. – Ҷанг чиву тамошояш?
– Ягон вақт, баъде, ки душман торумор, дар хонааш таслим шавад, дар кино ҳамаша хушру, зиндаи зинда мебинед,
– онҳоро дилпур мекунад Меҳрони омӯзгор. – Алҳол вазифаи муқаддаси аскарҳо нағз ҷангидану душманро ба зону
шинондан бошад, қарзи мову шумо таъмини сарулибос,
озуқа аст.
– Ҷонамонро дареғ намедорем! – луқма мепартояд Мирак. – Онҳо, ҷон дар кафи даст, барои мо, барои Ватан
биҷанганду… Э агар роҳ наздик мебуд, ба Заъфарон мефар204
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мудам, ки барояшон фатирҳои серравған пазад, як-ду табақ
чанголӣ ё фатирмаскаи болояш харбузадор тайёр кунад…
Авҷи харбузапаз аст.
– Бе гуфти ту ҳам ақлам мерасид, – теғи нигоҳ ба шавҳар
афканда мегӯяд Заъфарон ва ҷиддӣ меафзояд. – Қурут мефиристам, қурути ҷурғотӣ, мешавад?
– Агар қурути хушку соф аз рӯған бошад, боз хуб, – посух медиҳад Меҳрон, – ба он лаби дунё вайрон нашуда мерасад…
– Себу муруд, гелосу олуболу, зардолуву шафтолуи хушк
- чӣ? – овоз баланд мекунад Нуқраи Сайдаҳмад. – Нисфаша
ба отаи бачаҳо мефиристаму нисфаша ба аскарҳо…
– Олиҷаноб! Ҳар кас ба қадри тавонаш, чизе дода тавонад.
– Ҳамин гандуму ҷав, нахуду наск, зағеру кунҷид, арзани
дашти Сизорака борону барф наомада бидаравем, беҳтарин
мадади мову шумо ба аскарҳост, – сӯҳбатро кӯтоҳ мекунад
Некном. – Омин, хестем!
– Киноро кай мебинем, киноро? – якбора пурсид
Гулхумор. – Овозаи кино ба гӯши бачаҳо ҳам расидааст…
– Рӯзу соати ба тамошои кино рафтанро ба Дилёб
мегӯям, вай ба шумо, – рӯзномаву маҷаллаҳоро ҷамъкунон,
посух дод Меҳрон.
Се рӯз пас бегоҳӣ лаҳзаи ба кино рафтани онҳо фаро
расид. Некному Мирак, Сифату Заъфарон ҳам ибтидо ба
рафтани занону духтарон ба тамошои кино розӣ нашуданд.
– Аз ин сӯ рафтан осон аст, – андешаманд гуфт Некном. –
Нишебӣ, сабуку давдавон мисли оҳубарра аз пайроҳаҳо давида меравед. Лекин ун чизи гуфтагиаш чӣ буд? Кинои
исқотӣ нисфи шаб ба охир расад, дар торикиву роҳи ноҳамвор омадана фикр кунед, ҷони бобо.
– Моҳ мебарояд, бобо, моҳи пурра, фонуси ҳазрати парвардигор, – бо тантана гуфт Гулхумор ва барои дилпур кардани дигарон афзуд. – Ширмаҳтоб олама мисли рӯз, аз пилтачароғҳои хона беҳтар равшан мекунад… Дар ҳавои нарм
ба ҳамдигар қуввати дил шуда меоем…
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– Яке гум шавӣ ё нохалафе туро бидуздад, ба Азиз чӣ
ҷавоб медиҳем? – ташвишомез ба гап шарик шуд Мирак ва
чашми бинояшро ба Гулхумор дӯхта, тунд пурсид: – Аз ёдат
рафт? Мудом аз пасат мепоид Азиз. Ё боварат надошт?
– Не, рашкаш зӯр буд… аз ҳад зиёд, – бо қоҳ-қоҳи осмонкаф посух дод Гулхумор ва чашмони обгирифтаашро бо
лаби рӯмол поккунон афзуд. – Пир шудам, пичаҳо мисли
хокистар… Дигар ман ба кӣ даркорам?
Хомӯшиеро, ки аз ин гуфтугӯи бепарда ба амал омада
буд, боз овози Мирак шикаст.
– Намедонам, – канда-канда гуфт ӯ. – Лекин баъди
рафтани Азиз… нав шукуфтаӣ… Чашмҳоят мисли кабки
маст сурх, қоҳ-қоҳ заданат ҳам мисли кабки маст… Ҳо, ғамзаҳоят духтарҳои чордаҳсолара ба як нул мезанад…
– Ай Худо кӯри кӯрат кунаде! – бо овози аз алам ларзон
дод зад Заъфарон, ки мисли хас оташ гирифта буд ва ҳар
чанд заҳрханд ба лаб дошт, бе хашм сухан гуфта наметавонист. – Э беҳаёе… Бо як чашм ғайри тамошои ғамзаи
занҳои мардум ту дигар коре надорӣ? Кошкӣ ҳамон вақт
ман худама ба рӯят намепартофтаму аз мушту шаттаҳои
Азиз ҷонат дар ҳаво мебаромад. Кошки ҳозир замин кафаду
Азиз берун барояд…
– Хайр? – ҳайратмандона, балки аз ғавғои Заъфарон сари
калобааш гум, пурсид Мирак.
– Як бори дигар зери мушту лагади Азиз ҷон канданата
бинам, дилам тар мешуд, – гуфт Заъфарон ва бо нафрат аз
Мирак рӯ тофт.
– Э ноздонае, ранҷидӣ?
– Ун карат тарафата намегирифтам, аз сад як ҷонат
намемонд.
– О ман гуфта будам-ку: ин шавҳарат мусичаи бегуноҳ
нест, – боз ҳам баландтар қоҳ-қоҳзанон гуфт Гулхумор. –
Худо беҳуда як чашмаша кӯр накардааст. Оҳо, як чашми
дигар медошт, дунёгир мешуд…
– Э зани Майлис, гап сари чашм нест, – як каме хиҷолатманд ғур-ғур кард Мирак. – Ман аз ҳамин Дилёб хавотирам.
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– Хавотириат аз чист? – пурсид Гулхумор ва беибо ба
чашми сиҳати Мирак нигарист.
– Ҷавон аст… Ба ҳар кор олуда нашавад, – ба ҷои Мирак
нарм посух дод Сифат.
– О ин Дилёб қуввати дилу раҳнамои мо мешавад, апа, –
оҳанги суханаш якбора дигар, андомаш ҷиддӣ, гуфт
Гулхумор. – Як фикрҳое ба саратон мезанад, ки…
– Ҳар ҳафта як поят ин ҷо асту пои дигарат дар маркази
ноҳия, – меғуррад Мирак.– Пириву хартозӣ… Ба ҷои киноравӣ намозата бихон… Кӯдакҳора нағз нигоҳубин бикун…
Ту ба ягон раҳнамо эҳтиёҷ надорӣ…
– Ин кори ман, – акнун тунд посух медиҳад Гулхумор
ва боз мехоҳад, ки ба даҳони Мирак мӯҳри хомӯшӣ бизанад. – Рафта натавонӣ, хап шин. Ба ҳар ош нахуд шуда
иғво наангез.
Лаҳзае хомӯшӣ ҳукм ронд. Гулхумор худро ором кард,
ки нармтар гуфт:
– Духтаро, шукри Худо, дастёр шудаанд, – акнун овози
Гулхумор оҳанги ифтихор дошт. – Додару хоҳаракошона аз
ман беҳтар нигоҳубин мекунанд… Ҳамроҳи инҳо рафта
ҳоли падару модара мепурсам… Дилёб бачамард шудааст,
духтар нест, ки бидуздандаш, себ нест, ки мо бихӯремаш…
Ҳо, чӣ метарсед? Ба чанг ҳам намеравад… Ҳамроҳи мо меравӣ ё не, Дилёб? Хайр бигӯ, ки меравам.
– Он ҷо, Меҳрони муаллим моро интизор аст, – ҷавоб дод
Дилёб ва ба Сифату Некном чашм давонда афзуд. – Ман
ваъда додам… худатон гуфтед-ку: дидан лозим… Гапҳояш
ростанд ё не…
– Монаш биравад, – гуфт Некном ва ришханд ба лаб пичингомез афзуд. – Бетоқат шудааст… Ҳо, аз шавқу ҳаваси
кинобинӣ чанд рӯз боз, – ту мушоҳида кардаӣ ё не? – дамдузд, ба назарам гунги бехуд менамояд…
Муроҷиати мӯйсафед ба Сифат дахл дошт. Вай як андоза
бедимоғ ба офтоби моили ғуруб андешаманд чашм давонд
ва пичиррос зад:
– Пеши роҳаша набастаам. Аз ҳамун кино яхаш об шавад, ман розӣ…
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– Аз таҳи дил иҷозат бидеҳ.
– Хайрияти сафар, худо нигаҳбон…
Онҳо, Дилёбу Гулхумор, Дилшоду Гулҷамол, вақте ки
нурҳои офтоб танҳо сару шона ва теғаву пиряхҳои дуртарини нӯги қуллаҳоро зарандуд мекарданд ва сояи кӯҳ, талу
теппа ва дарахтони азим рӯи киштзорон бомаром паҳн
мешуданд, лаб-лаби рӯди шӯхоб аз пайроҳаи пурпечи байни харсангу анбӯҳи буттаҳо ҷониби маркази ноҳия сарнишеб шитофтанд… Дилёб пеш-пеш, мисле, ки аз пасаш касе
таъқиб мекарда бошад, башаст, ҷое ҷаҳида-ҷаҳида пеш мерафт ва хорбутта ё харсангеро гузарад, меогоҳонд: «Эҳтиёт… пешпо нахӯред, ба чашматон навдаи хор нарасад».
Баъзан Гулхумор аз пас бо итобу хитоб овоз баланд мекард: «Э бачаҳо, оҳистатар… Маро куштаниед? Аз пову
пар мондаме… Аз он тараф роҳ гашта натавонам, маҷбур
пуштора бардошта биёредам…» «Э ин гапа нагӯ, апа, худат як одами тари вазнин…» Ин садои Гулҷамол аст, ки ба
гӯши Дилёб мерасад ва ӯро маҷбур мекунад, ки ба пас нигарад. Дилшод бо тоқии нақшину куртаи нимдошти алобулояш мисли як гулпараки масту рангинболи пуртакопӯ гоҳ
аз паси харсанг, баъзан аз таги гулбуттае намоён мешуду
боз ба оғӯши шохсорони мушкбедҳои болои пайроҳа хамзадаи лаби рӯд фурӯ рафта, дарҳол пайдо мегардид. Вале
Гулҷамол сурату ҳоли дигар дошт: вай як нӯги рӯймоли
гули шафтолуранги заргаронии хушадораш зери дандон,
лаби дигараш бо банди мӯи хурмоирангаш дар панҷаи бод
гоҳе паҳну печон, баъзан болзанон, чашмонаш аз шиддати
шамол ё тарси нарасидани химчае нимпӯши хуморӣ, дар
пероҳани васеи алвони гулдӯзӣ ба як навниҳоли саропо
оташгирифтаи шӯълазан шабоҳат дошт. Духтарак ҳангоми
аз болои санг ё шоху хори рӯи роҳ хобида паридан, бо
панҷа пешобағали бардамидаи ларзонаш мепӯшонд ё бо
нӯги ангуштон қуфли шилшиладори гиребон дуруст мекард. Аз бозе, ки ба қавли Заъфарон, вай пеши бар баровард ва пистонҳояш чун нишони балоғат моҳ ба моҳ мисли
меваи расида намоёну нӯгтез шуданд, аз рӯи шарму ҳаё ин
одат пеш гирифт. «Ин гапҳоята ба акаи Дилёб бигӯ… Вай
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бошитоб меравад, пеш-пеш…» – бо ханда мегӯяд Дилшод.
Ва ҳамоно садои ноҳамвор, балки сӯхтанафасу таваллоомези Гулхумор шавшуви якнавохти мавҷҳои шӯхи рӯдро
фурӯ нишонда, дар васати дарра паҳн мегардад. «Эй Дилёби бераҳме… Оҳистатар… Маро куштаниӣ? Барвақт
асте… Мерасем… Як бор ба дастам афтӣ… Ҳамроҳӣ
ҳамин хел мешавад?»
Дилёб сари харсанги бари пайроҳа рӯ ҷониби ёрон амонат нишаст. Бигзор як каме нафас рост бикунанд. Аввал
Дилшод расид ва ҳаш-ҳаш нафаскашон такя ба харсанг зад.
Гулҷамол панҷ-шаш метр дуртар қадаммонияшро суст ва бо
панҷа мӯи тор-тори зулфу пичаҳоро, ки ба рӯяш пареш хӯрда буданд, ҳамвор кард, сипас аз нав рӯймол ба сар баст.
Эҳа, Гулҷамол дар ғояти ҳусну латофат гӯё акнун ба чашми
ҷавон афтод. Рухсораҳояш ду даста гули тару тозаи лолаи
навшукуфта. Аз байни лабони ба ханда моили духтарак сафи дандонҳои зичу широсо сафедаш медурахшиданд. Аммо
шинухези худнамоёнаи ҷуфти синааш дигар ба ӯ итоат
накарда, ба ҷавон аз ғалаёни хун дар шарён, бозиву тапиши
дили вай ҳикоят дошт. Дилёб маҳви тамошои ҳусну малоҳати Гулҷамол, содадилона меандешид, ки чаро занони
калонсолон, ҳатто Некному Мирак хати сабзи пушти лаб,
қад кашидани ӯ ва тағйир ёфтани овозашро дидаву мушоҳида карда, пеши ҳама борҳо меситояндаш, вале аз шукуфону зебои зебо шудани Гулҷамол лаб намекушоянд.
«Рӯз ба рӯз дар назарам қадат баландтар мешавад, – мегӯяд
Мирак. – Ягон доруи қадкашак мехӯрӣ?»
– Туф-туф, чашм накун бачама, – ба ӯ дармеафтад Сифат.
– Як чашм дориву балои ганда…
– Таърифаш кардам! – як даст дар банди миён, саллаашро
болои абрӯҳояш хамонда хитоб мекунад Мирак.
– На таърифат лозим асту не танқидат. Мон ба ҳоли худаш бигардад, – нармтар ба ӯ посух медиҳад Сифат. – Дар
рӯи замин ғайри Дилёб чизеро намебинӣ. Ҳар боре сахт нигоҳаш бикунӣ, пагоҳаш чӯҷаи калакан мешавад; сараш ҷудо
дард мекунаду шикамаш ҷудо…
«Эҳтимол онҳо пеши хурду калон бо ҳар гуна гап зери
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бори шарму хиҷолат монондани Гулҷамолро нораво медонанд» – аз дил мегузаронад Дилёб.
Гулхумор ҳам наздик шуд. Рӯи офтобхӯрдаи гандумгунаш арақшор, куртаи чити майдгулдори гулобӣ аз гиребон
то сари шона ва пешобағали пургушташ аз арақ тари сиётоб
шуда, ба пайкараш мечаспид. Нафас ба нафасаш печида,
ҳаш-ҳаши тунду шинухези ошкорои сандуқи дилаш саночи
дамгарии усто Ҷонакро ба ёд меовард. Ва, албатта Гулхумор
бо ин сиккаву сурат ҳаргиз таровату назокати рӯву абрӯ,
ҷозибаи оташи нигоҳ, мавзуниву дилкашии қаду басти
Гулҷамолро надошт. Вай аз дуртар бо лаби остини васеъ
худро шамолдиҳон забони шикваю коҳиш кушод.
– Бе ман, ки омаданӣ будед, чиба аввал нагуфтед.
– Э не…
– Дар назарам аз ман мегурехтед.
– Ай ин гапат тӯҳмати рӯйрост аст…
– Куштед маро… Дилу ҷигарам сӯхт, забонам дар комам
часпид.
– Барои тез роҳгардӣ? Худат гуфтӣ-ку: пешдавак…
– Ҳоли ба доди ман бирасед, баъд азоби пешдавака мефаҳмед. Истед, як каф об хӯрам, ки сӯхтам…
– Дар тоқиам обат биёрам? – пурсид Дилёб ва тоқӣ аз сар
гирифта аз болои харсанг ба поин ҷаҳид.
– Ай не, тоқиат нав аст, ҳайф мешавад, – гуфт Гулхумор
ва баргашта шохаҳои нарми бедро дошта, «ё пирам» гӯён
худро ба поин, ба лаби рӯд афканд. Садои дар оби рӯд
дастшӯӣ, каф-каф об нӯшидан ва боз каф-каф ба рӯи тафсонаш об задани Гулхумор бо навои мавҷҳо омехт. Пасон бо
лаби рӯймол оби рӯву зулфон ва гарданашро поккунон
Гулхумор аз байни шохаҳои пурбарги мушкбед баромада бо
шакарханд гуфт:
– Э Дилёб, Сифат туро мисли шаҳбача ороста бо мо фиристод.
– Э не!...
Гулҷамолу Дилшод бо ҳавас ба сару либоси Дилёб чашм
давонданд.
– Худо накунад, ки тоқиат тар шаваду ранги гулҳояш ра210
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вад, Сифат дар пӯстат коҳ ҷо мекунад, – боз гуфт ӯ. – Мо
ҳам дар бало мемонем…
– Ҳаргиз… Худо ҳеҷ кас ба ҳоли Сифат гирифтор нашавад, – якбора хушҳолӣ аз сурати Дилёб ғайб зад ва ӯ ҷиддӣ
афзуд. – Ҳеҷ кас мисли ӯ ғамхор нест.
Дами Гулхумор ба дарун, аз гапи гуфтааш пушаймон,
ниҳоят риштаи сӯҳбат ҷониби дигар кашид.
– Давоми роҳ кӯтоҳ аст, – гуфт ӯ. – Бафурҷа ҳам равем,
бо рӯшноӣ ба ваъдаҷо мерасем.
– Рост? – бо шубҳа, ташвишомез пурсид Гулҷамол. –
Маълими Меҳрона интизор намекунем?
– Не, наход, ки ман дурӯғ бигӯям, – гуфт Гулхумор. –
Ҳар ваҷаби ин роҳа медонам…
– Раҳдон бошӣ, худат пеш даро! – амромез гуфт Дилёб ва
афзуд. – Агар дер бирасем, гуноҳа ба гардани мо напарто…
– Хуб, гапи ту қонун аст, котибҷон, – гуфт Гулхумор ва
аз пайроҳа ба пеш қадам ниҳод.
Пас аз пушти сар мондани чанд талу пушта рӯдаки шӯху
шаффоф ба оби як каме гилолуду тираи рӯдхонаи азим
омехту пайроҳаи морпечи асрорангез онҳоро аз пулаки ларзонак гузаронда, ба роҳи паҳну ҳамвор расонд. Дар поин
дашти васеъ, ғаллазори аз шӯълаҳои охирини хуршед тиллоранг ва аз вазишу силаи шамоли бегоҳӣ мавҷзан, дар
паҳнои барои хурдсолон аҷиб боғоти сарсабзу пуршукӯҳ,
сафи ар-ару боми хонаҳо ба чашм расид. Маркази ноҳия
ҳамин аст ва он ҷо Меҳрони омӯзгор онҳоро истиқбол хоҳад
гирифт.
Ва ниҳоят аз масофаи чашмрас онҳо диданд, ки суробе
сари дунгӣ ҳайкалвор истода, ҷонибашон дастафшонӣ дорад, яъне дилпур бошед, ман шуморо интизорам.
– Ана маълим! – нидо баровард Дилшод.
– Дидем, – сари шонаи харобакаки додарро молида пичиррос зад Гулҷамол ва номаълум бо лаби рӯймол рӯяшро
аз гарду чанги роҳ пок, зулфону абрӯ ва мӯйҳояшро ҳамвор
кард. Ва дар они воҳид, Дилёб ба мушоҳида гирифт, ки чи
хел чеҳраи Гулҷамол дар ранги арғувонии шафақ шукуфт,
ғунчаи лабонаш моил ба ханда шуд ва чашмони шаҳлояш
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шарару дурахши тозае гирифт. – Дидам, – боз гуфт ӯ ва оҳи
сабук кашид.
– Ман давида равам-чӣ? – беқарорӣ изҳор кард писарак.
– Лозим не… Хоку чанг мехезонӣ, – гуфт Гулхумор. –
Мабодо пешпо хӯрда биафтӣ, сару либосат дар хоку чанг
ифлос мешавад…
Пас аз чанде худи Меҳрон аз нӯги дунгӣ тозон поин хамид, сипас оҳиста-оҳиста ба истиқболи онҳо қадам ниҳод.
Шояд шитобидани худашу шитобондани онҳо нозарур буд.
Зеро то фаро расидани шом фурсат имкон медод, ки оромона маркази ноҳия, биноҳои азими сафед, дару тирезаҳояшон
бузург, ягон-ягон дар бомгӯшаҳо байрақҳои сурхи ба равиши шамол бозигар, аксҳои паҳлу ба паҳлу ва калла ба каллаи чор марди таҳамтанро, ки ситоишашонро аз Меҳрон
борҳо шунида буданд, тамошо бикунанд.
– Дар вақташ расидед, – хурсандона гуфт Меҳрон. –
Офарин!
– Аз апаат миннатдор шав, – ҳазломез посух дод
Гулхумор ва бо ҳавас ба сару либоси озодаи Меҳрон чашм
давонд. – Лаб-лаби рӯд, роҳа наздик карда овардамашон…
Киноро дар куҷо тамошо мекунем?
– Чамани паси кулуб, – кӯтоҳ посух дод Меҳрон, ки нигоҳи гарму сӯзон аз Гулҷамол намеканд.
– Ҳамон ҷо мебинем, – гуфт Гулхумор ва аз роҳи дигар
ҷониби шаҳрак шитофт. – Аввал падару модарро хабар
гирам.
– Шаб бармегардем? – пурсид Меҳрон.
– Албатта! Бобои Некному холаи Сифат, Мираку дигарҳо
бо чашми чор то баргаштани мо пеши чашма роҳ мепоянд, –
роҳравон посух дод Гулхумор.
Ҳама чиз дар чашми Дилёбу Дилшод ва Гулҷамол наву
аҷиб метофт. Нақли шавқангезу раҳнамоии Меҳрон низ. Вай
ба занону мардоне, ки дар шоҳроҳ ё пиёдарав аз паҳлӯяшон
мегузаштанд, даст рӯи сина гузошта салом медод ё ба саломи
онҳо бо эҳтиром ҷавоб мегардонд. Ва назди ҳар бино андаке
таваққуф карда, мефаҳмонд, ки чи идораест ва сардораш кист.
Дар пештоқи бинои аз ҳама бузург як тахта акси булаҷабу
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бадвоҳимаи чор марди бо ҳам часпида онҳоро дар ҳайрат гузошт. Мардҳо аз миён боло ба сурат афтодаанд. Дилёбу
Дилшод ва Гулҷамол ин аксҳоро дар саҳифаи китобе, ки
Меҳрони омӯзгор ба деҳа овард, дида буданд, лек алоҳидаалоҳида, на бо ин ҳашамату ҷозиба. Андоми ду нафари аввала
ба истиснои як қисми рӯ ва пешонии фаррох дар анбӯҳ ё ҷангалистони ришу мӯйи фатилаи сар ғӯтида. Марди сеюм нигоҳаш тезу зиракона, ришаку кулоҳдор, дар лаб табассуми
нарм, ба онҳо менигарист. Марди чорум босалобат, баобутоб,
хушбурут, серабрӯ, нигоҳаш саршори ғурур. Ин ҳама барои
онҳо хеле ғалатӣ буду дар хотирашон нақш баст. «Падарони
ғамхори тамоми коргару деҳқони дунё ҳаминҳоянд, – бо тантана гуфт Меҳрони омӯзгор. – Маркс, Энгелс, Ленин, Сталин.
Се нафари аввал дар қайди ҳаёт нестанд. Лекин рафиқ Сталин,
– нома бинед, маънияш пӯлод, оҳани аз ҳама сахт! – ҳам кори
онҳоро давом медиҳад, ҳам бо Гитлери малъун – пешвои фашистон, ки ба сари халқи ҷаҳон ғаму кулфати беҳисоб меорад,
сахт меҷангад. Ҳоло дар кино сурати безеби Гилери иблисро
нишон медиҳанд».
– Сталина чӣ? – пурсид Дилёб.
– Кино бе нишон додани рафиқ Сталин аҷиб нест. Эҳа, нигоҳ, тарзи роҳгардӣ, чубуқ дуд доданаш марги сад Гитлер аст…
Чамани паси бинои фарҳанг лаҳза ба лаҳза аз хурду калон пур мешуд. Аз ҳама аҷибаш ин буд, ки ягон-ягон мардони низомипӯш ва чигасдору маҷрӯҳ низ ба чашм мерасиданд. Одамон паси ҳамдигар, ҳар кас бо аҳли оила, хешу
наздикон ё шиносу ҳамдарс рӯ ба девор, ки аллакай чодари
сафед овехта шуда буд, паҳлу ба паҳлу менишастанд. Онҳо
ҷои чашмрасеро интихоб карданд, ки Гулхуморро осон
бубинанд ё вай бо як назар ҳамроҳонашро биёбад. Ибтидо
Меҳрон нишасту ба паҳлӯяш Дилшод, сипас Гулҷамолу Дилёб. Интизориашон тӯл накашид. Худи Гулхумор аз ёфтани
онҳо шоду ҳаяҷонзада пайдо шуд. Вай худро шафати Дилёб
афканд ва пас аз расондани салому дуои падар, гуфтани
тинҷиву сиҳатии хурду калон аз остин фатире баровард
гарм. Бӯи хушу иштиҳовари фатир ба димоғ, онҳо ҷониби
Гулхумор, балки ба фатири мисли гули торон сурхгун чашм
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давонданд. Гулхумор фатирро ду пора, сипас ҳар пораро ду
пораи дигар карда ба онҳо тақсим кард.
– Барои бачаҳо мебурдед, – гуфт Меҳрон
– Ин насибаи шумост. Хаққи онҳо алоҳида аст, – гуфт
Гулхумор,– Гиред, модарам пухтааст, бо ширу руған.. Аз
орди гандуми шӯхак, башира, болаззат…
– Худат намехӯрӣ?
– Ман дар сари танӯр ҳадаҳа тарғафа хӯрдам. Оҳо, пеши
чашмашон нахӯрӣ, падару модар ҷавобат медиҳад? – бо як
хушнудии кӯдакона гуфт Гулхумор. – Хӯред…
Вақти говгум садои дастгоҳи гуфтаи Меҳрони омӯзгор якбора баланд шуд ва дар як чашм задан дастаи нур аз болои сари мардум гузашта, ба чодари сафед бархӯрд. Онҳо луқмаи
лазизу гуворои фатир дар даҳон, қатори дигарон хомӯш
монданд ва ҳайрону моту мабҳут ба девор чашм дӯхтанд. Эҳе,
он чи бо ду чашми сар медиданд, на сеҳр буду не афсона, балки мӯъҷизае дар чодари сафеди танаи девору пеши чашми
онҳо. Издиҳом, ҷумбуҷӯл, оташинона сухангӯӣ, парчамбардорӣ, таркишу сӯхтор, таҳдиду гурезогурез, афтодану бархестан,
ҷонбозиву ҷон додан… Танҳо забони гуфтор ноошно, забони
ғайр буд. Лекин Меҳрон тарҷумони беминнат шуд. Мефаҳмонд, ки кӣ дӯст асту кадоме душман. Ленини зираку
ҳушёр қарор надошт; ҳангоми таҳдид ё қасд ба ҷонаш, чун
моҳирона паси дар ё сутуне пинҳон шуда, бо таппонча аз зери
манаҳ душманро ба нишон мегирифту маҳв месохт, тамошобинон аз ин пирӯзӣ, аз ин оқилии доҳӣ ба ваҷд омада, чакчак мезаданд. Бурутҳои ғуливу мӯйи базеб ва абрӯҳои пайвандии Сталинро ҳам диданд. Аммо киное, ки даҳшати ҷангу
ҷонкоҳонии ҷанговаронро ба онҳо нишон дод, ақлу ҳушашонро рабуд. Дилёб дар куҷо будани худро фаромӯш карда, дар
ҷои нишаст беқарор, ҳангоми паррон-паррону таркиши бомба,
дар сангарҳои барфпӯш, пуробу лой ва ё ботлоқ бо ҳазор азобу
ранҷ дучор шудани сарбозон, гӯё баробари онҳо азият мекашид. Вай сару рӯяш арақшор, дилашро гургон тала мекарданд,
ки сарбозон аз вартаи марг мераҳанд ё не. Ҳамзамон қатори
онҳо Асрори Некном, Нури Хол, ҳатто Азизи Майлису дигаронро дидан мехост. Ҷавон дастон салибвор болои сина фи214
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шурда, тамоми пайкарашро дарҳам кашида, аз байни шаҳидон
Зарифи Сифатро меҷуст. Аз тири ҷонсӯзи кадом нохалаф дар
куҷо афтод?.. Бо гӯшаи чашм дид, ки Дилшоди аз кӯфти роҳ
хаста ва аз доду ғирев ва гирудори бераҳмонаи ҷанг ваҳшатзада сар ба канори Гулҷамол ниҳода хоб аст. Оби дидаи
Гулҷамол шашқатор ҷорист. Ӯ гоҳе пешонӣ ба китфи Дилшод
молида ашконашро пок мекунад. Ҳуҷуму задухӯрд баногоҳ
дучанд шиддат ёфт. Аз осмон самолётҳои бешумор бомба
партофтанд; дар замин танкҳо ба пеш хазиданд; саф-саф аскарон аз паси онҳо афтидаю хеста ба ҳуҷум гузаштанд. Дар ин
лаҳза марде шинелпӯшу чигасдор шабаҳвор бархест ва ҳаллосзанон наъра кашид:
– Ба пе-еш! Ба-а-ро-о-и ға-лаба-а! Ба-рои Ста-а-ли-ин!
Касе аз ҷо наҷунбид, хомӯшӣ ҳам халалдор нагашт.
Танҳо ду тан аз ҳампаҳлӯҳои мард чолокона бархеста, аз
дасту кифти ӯ дошта, ба буни гӯшаш чизе гуфта, ӯро бозшинонданд.
– Маъюб аст, бечора, – бехи гӯши Гулҷамол пичиррос
зад Меҳрон. – Сараш, асабаш аз таркиши сахти бомба вайрон шудааст. Мудом ҳамин ҷои кино бехуд, девонааш мекунад…
Пас аз анҷоми кино Дилёб ба осмони пурситора чашм
давонд ва дид, ки моҳи пурра аз паси қуллаҳо бо шукӯҳу
нармӣ баромада ба тамоми олам нур мепошад. Ва боз дид,
ки бештари занон ашкрезон, саркашолу маҳзун, дар лаб
лаънату нафрин ба оташдиҳандагони ҷанг, парешон мешаванд. Ва боз дид, ки пас аз ин қадар таркишу сӯхтор, паррон-паррону куштор девор ва бино ҳанӯз побарҷост, пардаи
сафедтоб низ дар рӯшноии зарҳалини ширмаҳтоб аз вазиши
шаббода алвонҷ мехӯрад, гӯё бори гарони ҷанг ва дарду
алами инсонҳоро аз худ метакад. Ва боз Гулхумор қоматаш
як каме чанг, тану овозаш аз биму ҳарос ларзон, бо наҷвое
талх мегӯяд:
– Кошки намеомадаму намедидам… Даҳшат, қиёмат!..
Дар ин хел ҷанг касе зинда намемонад.
Ва Меҳрони омӯзгор пеш-пеш, Гулҷамол парешонҳол,
Дилшод аз даҳшати кино ё сардии шамол ларзону худро ба
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пайкари апааш ҷафскунон, Дилёб пораи фатир дар каф аз
пас, Гулхумор гунгу хаёлӣ дар паҳлуи онҳо зери нурҳои
нарми ширмаҳтобу навозиши пурнакҳати шаббода ба роҳи
омада сӯи деҳа баргаштанд.
Тирамоҳ мардумро азоб надод: барои ҷамъоварии ғалладона, меваву чева, захираи коҳ, ҳезуму аловӣ, пӯшондану
андовидани иморатҳои наву кӯҳнаи фурӯрафта хеле созгор
гузашт.
– Хуб хотир дид. Аз ин зиёд дигар чӣ мехоҳед? – хушнудона мегуфт Некном. – Ба хушкӣ дарраву кӯфтани ғалла ба
охир расид. Ҳаққи давлата барзиёд бурда суропидем. Тухмира хушрӯ тоза карда, ба амбор рехтем…
– Рост, касе аз ин рӯзҳои гарму офтобӣ баҳра набардошт,
айби ландаҳуриву бемиёнии худаш, – сухани Некном об медод Мирак. – Кампирҳои садсола ҳам бо мадади набераҳо
кадуву лӯбиё, тарбузу харбузаашонро ба ганҷурхона дароварданд…
Оре, ҳавои мусоид имкон дод, ки мардум ба тариқи
ҳашар шикасту рехти хонаи ҳамдигарро ба сомон расонанд.
Аз рӯи дастури раиси Хол Некном бо Дилёб ба хонаи онҳое,
ки мардон ё писаронашон ба ҷанг рафтаанд ё ба ҷабҳаҳои
коргарӣ, даромада аҳволашонро пурсиданд. Ҳама як ҷавоб
доданд: худамон илоҷи корҳои сабук, саридастиро меёбем.
Ғалладонаро шуста дар офтоб хушконда гирифтем. Шукр,
ки осиёби гардон дорем, орд кардан осон.
– Чӣ мадад лозим?
– Овардани ҳезум, пӯшондану андоваи биноҳо дасти зиёд
мехоҳад…
– Ин ба зимаи Дилёбу Мирак аст, ҷони бобо. Рав, болору
дастакҳоро болои бом бароранд, ҷо ба ҷо кардану мех
кӯфтанашон вазифаи ман.
– Ай дар риши бобом садқа…
– Каҳгил тайёр шавад, сатил-сатил даст ба даст мебароремаш болои бом. Андовиданаш ҳам вазифаи худам. Шукр,
ки аз дастам меояд…
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– Ай садқаи бобом…
Албатта болои бом баровардани болор кори осон ҳам
набуд, дасти бақуввату қувваи зиёдро талаб мекард. Дар ин
маврид Меҳрони омӯзгор ё Гулхумор барин занҳои бақувват худро бо ҳар баҳона аз кор намегурезонданд. «Вақти
нангу номус, мӯрчамадад аст», – ба хурду калон гӯшрас мекард Некном. – Дасттанҳоии мардумро ба ҳисоб гиред. Эҳе,
мардҳои хона ба ҷанг намерафтанд, инҳо ба мадади мову
шумо зор намешуданд. Баробар ба кор бичаспед, кӯҳа чаппа
мекунед». Ва чун мардҳо пешониву сару гардан арақшор
болои бом попархам истода, бо чилбуру арғамчин болори
вазнинеро бо садову суханҳои пурҳангома «Ҳа, бале… Камаш монд-а, як зӯри дигар…» мекашиданд, занҳо аз поин то
ҷое, ки нӯги панҷаҳошон мерасид, он чӯб боло тела медоданд. Ва ҳангоме, ки Мирак аз кори вазнин ба танг меомад,
аз хашму алам худ ба худ ғур-ғур мекард, «Гитлери
даҳанталх бо ин ҷангаш пиру кампир, зану кӯдака хари корӣ
кард».
– Мо барои Гитлери лаъин не, барои худамон кор мекунем, – дар ин маврид тунду норозиёна мегуфт Некном. – Як
гапҳое мезанӣ, ки… Зӯрат нарасад, дам бигиру гиряву нолиш накун… шасти дигарҳоро бо ин гапҳоят мегардонӣ.
– Э не, – хиҷолатманд мегӯяд Мирак ва саллаашро болои
абрӯҳояш мехамбонад. – Синну соли ин корҳора кардани
мову шумо кайҳо гузашта…
– Дурусту дигар илоҷ нест…
Боз кор авҷ мегирад. Дигар то бом расондани раву васа ё
барои сиёҳкурта пӯшондани он хасу шоху шапа мушкилот
пеш намеояд. Хурду бузург ин корҳоро бо ҳазлу шӯхӣ, ба
қавле сар-сари бод ба сомон мерасонанд. Аммо вазни лой
хобондану лой шӯрондан ва онро бо каҳгил омехтан бар
дӯши Мираку Дилёб ва агар Меҳрони омӯзгор пайдо шавад,
меафтад. Дигар умед ба онҳост. Бо навбат дар ин ё он ҳавлӣ
лой омода мекунанд, бо навбат боми ҳамсояҳоро меандованд. Дуруст аст, ки рӯзи андовидан чун ҳангоми даррав
хурду бузург ба по мехезад ва намоиши мӯрчамадад оғоз
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меёбад. Дилёб, почаҳо то кулчаи зону барзада, бозу ва сару
рӯяш аз чарахсаи гил пурлой дар лойхона истода, ба сатилҳо каҳгил пур мекунаду онҳоро бардошта лаби бора мениҳад, Гулҷамолу Гулхумор ё касони дигар пайи ҳам сатил
то таги дор мебаранд ва Меҳрон дастаи сатил ба чангак андохта, чӯби дорро бо шаст ба поин зер мекунад ва борро бо
эҳтиёт болои бом, ба дасти Мирак мерасонад.
– Ба ҳашар омадани Гулҷамол ҳай фоида дорад, – ҳангоми дамгирӣ бехи гӯши Дилёб пичиррос мезанад Мирак ва
бо чашми сиҳаташ ишоракунон меафзояд. – Меҳрона мебинӣ? Гулҷамол пеши чашмаш бошад, болу пар мебарорад.
Дигар не дарс ба ёдаш мерасаду на майлис… Ҷона аз худ
нагуфта ба ҷои чор кас ҷон мекоҳонад…
– Хайр, ганда аст? – тагпурсӣ мекунад Дилёб.
– Ай не, шукронаи ҷонаш… Хоксор, хизматгор… Эҳе,
ман мисли ӯ маълими Советӣ мешудам, ба сатили лой даст
намерасондам.
– Худо ҳар каса ба чени дилу нияташ медиҳад, – неш мезанад Некном.
– Гулҷамол чӣ хел одам аст? – гапро дигар сӯ кашида мепурсад Сифат, ки аз ҷумбуҷӯли онҳо чашм наканда, дар
сояи тут болои пӯстаке нишастааст.
– Тилло! Тиллои холис аст Гулҷамол. Ободии хонаи
Ҷонак ҳамин Гулҷамол аст…
– Худо бахти сафедаш диҳад, – андешаманд пичиррос
мезанад Сифат. – Арӯси хуб мешавад…
Охири тирамоҳ ҳам борон бориду ҳам ба номи Дилёб
даъватномаи аскарӣ расид.. Аз боридани борон калонсолон
қаноатмандӣ изҳор карданд.
– Хуб шуд. Борон ҳам файзи замин аст, – мегуфт Некном.
– Замин мулоим ва барои шудгор мувофиқ мешавад. Кори
кишти тирамоҳира осонтар мекуунад.
– Ба болои ҳама ғаму ташвиши дунё бурдани Дилёб
сад доғу зарбаи дигар шуд. Э тақдири шуме, – чашмони
хастааш пуроб, бо сӯзу гудози тоза хастаҳол менолид
Сифат.
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Фалак доду фалак доду фалак дод,
Фалак аз дасти ту сад доду бедод.
Аз он рӯзе, ки тақдир менавиштанд,
Қалам дар бахти ман ёрӣ намедод.
– Раиси Хол ҳам рафтанаша намехост, – аз аламу ҳоли
табоҳи Сифат ноҳинҷор андешаманд гуфт Некном. – Рафт.
Назди калони аскаргирҳо, заб-зарди аз замбур ҳам тез аст –
ку, рафт. «Худаш хоҳиш кард, гуфтааст. Ана ариза. Аввал
ба мактаби ҳарбӣ мефиристемаш. Афсар мешавад, одами
калон, баобрӯ…» Дигар кӣ пеши роҳаша гирифта метавонад? Монаш биравад. Худо ёру нигаҳдораш…
– Итиёраш… Лекин тану ҷони сиҳат аз ҳама бебаҳост.
Гусел чун солҳои пеш чандон пурдағдаға набуд. Мардумро
шикасту рехт ва талхиву шӯрии афзуни ҳаёт пурдида кард.
Албатта, алами Сифату хиҷолати Дилёб интиҳо надошт. Дилёб аз он худро байни обу оташ ҳис мекард, ки кампираки
ғамзадаро, ки акнун аз шинухез ва ҳамкории думоҳа бо мардум каме рӯҳу ҷон гирифта буд, боз дар оби дидаву кунҷи
яъсу ноумедӣ мешинонад. Вале ин аз ихтиёри ӯ берун аст.
Сифат ҳам рӯзи хайрухуш кори аҷиб кард. Кӯлборе пур аз
роҳтӯша ба дасти Дилёб дод ва миён бо рӯймол маҳкам басту
сар низ; асоча дар даст то саргаҳи деҳ қатори хурду калон
омад. Не оби чашм рехту на оҳу фиғон кашид. «Ҳамон якаву
ягонае, ки аз чанги сели бало наҷотат дода буд, худаш
нигаҳбонат бошад» гуфт. Лекин Некном ҳарчанд худро устувору бепарво нишон дод, як рӯз пеш лаҳзаи ба ӯ супоридани
хату чак, чӯту дафтар, аз фишори буғзи гӯлу чашмонаш сурх,
якбора дилашро кафонд ва бо овози хашмолуду хиррӣ гуфт:
– Чӣ кор кунам инҳоро?! Дер мешуд? Бе ту ҷанг ба охир
намерасид? Маслиҳат накарда… Ба Сифат раҳмат наомад?
Дилёб сараш хам, даме нигоҳ аз пеши по набардошт, сипас оҳиста гуфт:
– Ба Гулҷамол супоршон. Метавонад… бо ёрии
Меҳрон… То кай интизор шавам? Хизмат, ки қарз бошад,
бояд зудтар ба охир расад…
– Ту аз мо ранҷидӣ ё безор шуда гурехтӣ? – танҳо ҳанго219
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ми ӯро ба оғӯш кашидан дар буни гӯши ӯ бо овози ларзонак
гуфт Мирак.
– На ину не он… Қарзи ватан! – бо ҳаяҷон посух дод Дилёб ва лабаш ба табассум моил ба Некному Гулхумор,
Меҳрону Гулҷамол, Дилшоду Мастура Ғарибшоҳу Ороста
хайрухуш кард.
– Фаромӯшамон накун, ҷони бобо. Хат навис, – бо садое, ки омехта бо хоҳишу амр буд, гуфт Некном. – Хатхон
дорем…
Ва Дилёбро бурданду бурданд: аз ноҳия ба ноҳия, аз
шаҳре ба шаҳре. Вай он макону манзараҳое, ки дар номаҳои
ҳамдиёрон мутолиа карда буд: дашту биёбонҳои беохир,
шаҳрҳои бузурги нимвайрона, гуна-гуна нақлиёт, заводу
хонаҳои валангор, занону пирони ранҷуру озурда, кӯдакону
наврасони ҷандапӯшу бесоҳибро, ки аз кино дар лавҳи хотираш монда буданд, акнун бо чашми хеш медид. Ва ҳамеша андешае мағзашро гарангу гич месохт: дар ин дунёи кушод, балки беохир Гитлер нағунҷидааст, ки нисфи оламро
бо лашкари силаҳшур, бо тупу танк, бо самолёти беҳисоб
хароб, одамони бешуморро куштаву бадбахт карда, бо Сталин сар ба сар задааст. Ё аз дасисаи шайтон ҷангу дунёгирӣ,
қатли фарзандони инсон кайфияту роҳате шуд барои Гитлер. Дилёб ба ин саволҳо ҳангоми таҳсил дар мактаби
афсарӣ то андозае посух ёфт. Ҳирси шӯҳрат, васвасаи ҳукмрони ягонаи дунё шудан Гитлерро девонаавзову ҷангара
кардааст. Хуб, сазои каси ҷангара калтаку зарбаву лаънат
аст… Ҷавон дар тӯли шаш моҳи таҳсил на танҳо аз ҷиҳати
ҷисмонӣ обутоб ёфту муомила бо намудҳои гуногуни силоҳро омӯхт, балки чашмаш ба одаму олам тамоман дигар
хел кушода шуд. Ва ӯ қатори наваскарон соли охири ҷанг,
вақте ба сангар расид, ки душман мисли мори захмин девонавор муқобилият нишон дода, лоилоҷ сӯи лонааш ақиб мерафт. Чун бори аввал силоҳ дар даст бо ҳаяҷони афзун ба
хандақ ворид шуд ва аз рӯи фармон мили туфанг ҷониби
душману истеҳкомаш рост кард, пеши назараш Зарифи Си220
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фат омаду Асрори Некном, Нури Хол омаду Ҷонаки оҳангар
ва хуни ҷигар хӯрдани мардуму азияти миёншикани пайвандони ҷанговарон. Ҷӯшиши хашму нафрат, бори нахуст
синаи одамибачаеро ба нишон гирифтан, – душман ҳам
бошад, – падару модар дораду орзуву ҳавас, дар ниҳоди ӯ чи
шӯре ангехт. Сару рӯяш арақшор, пеши чашмонаш тира.
«Ҷанг аст… Нармӣ натанҳо худатро қурбон мекунад, балки
риштаи ҷони ҳамярақонатро бармеканад. Ба душман оштинопазир бошед», – дар гӯшаш садо дод овози фармондеҳи
пиру хаста. Сипас паррон-паррон ҳам мисли ғалладарравӣ
як чизи муқаррарӣ шуд. Фасли сармо дар заминканҳои пурбарф аз тундбодҳои мудҳиш не, аз рехтани тири маргбор ва
оҳанпораҳои аз таркиш ба чор тараф пошхӯранда паноҳ
ҷустан, ҳангоми ҳуҷум аз болои ҷасадҳои беҷон ва нимҷони
худиву бегона синағеҷ хазида-хазида ё ҷаҳида гузаштан ва
ҷон дар сари мижгон овезон, туфанг сари даст, то гулӯ дар
обу лой ғӯтида ботлоқеро убур кардан; дар задухӯрдҳои
шадиди тан ба тан часпу талоши ба синаи ҳамдигар ханҷар
задан; аз ин мудҳиштараш дастгоҳҳои сӯхтани маҳбусон ва
хокистар, искилету ҷасадҳои пӯсту устухони асиронро дидан ӯро ба хулосае оварданд, ки азияти як лаҳзаву рӯзи ҷанг
аз азобу шиканҷаи садсолаи ақибгоҳ дардовару сангин ва
пурдаҳшат аст. Вай ин мушоҳида ва андешаҳояшро ҳаргиз
дар номаҳо наменигошт, то ки Сифати ба ғаму андӯҳ гирифторро дилхун накунаду Некному Миракро маҳзун. Менавишт, ки душмани маккору хуношом аз ҷойҳои ғасбкардааш думро хода карда, баъзан ҷуфтак партофта мегурезаду,
мо хоки нопоки пояшро рӯфта-рӯфта пеш меравем. Менавишт, ки аз баҳру дарёҳои бузурге гузашт; як дарёҳое, ки
рӯдҳои мо наздашон наҳраку ҷӯйбор метобанд; дашту биёбонҳои паҳновар аввалу охир доранду баҳрҳои шинокардаи
онҳо не. Шаҳрҳо чӣ? Пойтахти қадимаи як мамлакат, сафсаф биноҳои бисёрқабата, боғҳои аҷоиб, раставу хиёбонҳои
зебо, лек шикаставу сӯхтаву поймолкараву валангор. Менавишт, ки надонистани забон азоби ҷон будааст. Боз таъкид
мекард, ки кампиракону мӯйсафедон, одамони одӣ дар ҳама
ҷо як хел содаву меҳрубон мешудаанд…
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Дигар сарнавишти Дилёб бо талхиву шӯрӣ, нишоту
пирӯзӣ аз тамоми ҳамяроқон эҳтимол тафовуте надошт. Вай
қатори ҳазорон ҳазор ҷон дар кафи даст, беамон сӯи душман
оташ мекушод ва гоҳе ҳангоми оромӣ ба худ иқрор мекард,
ки дар дил чун рӯзҳои аввал нисбат ба фашистон заррае
раҳми содалавҳона надорад. Фарзанди одам аст, лек фашист, душмани осоиши инсон, сарчашмаи ғаму андӯҳи
мардум. Хас каму ҷаҳон пок. Нест бояд кард! Ва бисёр мехост, ки ҳар як тираш ба ҳадаф расад, рӯзу соати Ғалабаи
бузургро таъмин бикунад. Вале хабари хуши Рӯзи ғалаба
дар майдони набард не, дар бистари марг дар шифохонаи
саҳроӣ ба гӯшаш расид. Гоҳ ба худу гоҳ бехуд, гӯшҳояш
пур аз ғуввосу пайкараш аз оҳанреза ғирбол, ӯро ба ақибгоҳ
аз як табобатгоҳ ба дигар шифохона меоварданд ва пай дар
пай ҷарроҳӣ мекарданд. Ва ниҳоят пас аз якуним соли ҷанг
маҷрӯҳу нимтана бе чанд ангушти дасти росту қабурға,
гӯшти ронҳо тарошида, оҳанрезаҳое дар пайкар, бо мадади
Марияву асобағал, албатта дар кифт ситораҳо, сари сина
нишонҳо дурахшон ва шинелу борхалта ба пушт, як ҷомадон дар дасти духтарак, шомгоҳ ногаҳон ба деҳа расиданд.
Эҳе, вақте Дилёб дарро кушод ва дар рӯшноии пилтачароғ
кампири Сифат ӯро дид, беҳуш, калавидаву пешпо хӯрда,
худро базӯр ба оғӯшаш расонд. Ва лабону ашгуштонаш ларзон «шукри беҳад, ҳазорон шукр…» мегуфту бас. Баъд даводаву паропар оғоз ёфт. Некному Асрор, Ҷонаку Сайдаҳмад, Меҳрону Гулҷамол, боз Мастураву Ороста,
Дилшоду дигару дигарон ба ҳавлӣ рехтанд.
– Ҳай-ҳай, расидан муборак! – гаштаву баргашта ӯро ба
оғӯш кашида мегуфт Некном. – Ту зинда будаиву… Кампираки Сифат аз ғами ту хазон, обу адо гашт. Ин омадани ту
умри дуборааш мебахшад…
– Хайрият, ки дурӯғ будааст… Садқаи Худо шаваме, – бо
ҳаяҷон мегуфт Заъфарон. – Умеди ҳама аз ту канда буд…
Чиба мактуб нанавиштӣ? Чанд бор ба арвоҳат фотиҳа хондем.
– Ду маротиба хати сиёҳат омад – гуфт Мирак, – лекин
кампири Сифат валӣ аст. Доим як гапа таъкид мекард: зинда
аст. Дар ягон гӯшаи дунё… Ягон хоби бадаш надидам…
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– Э кампири Сифат, муборакат шавад! Ҳавлира бин: дар
як лаҳза чи хел обод шуд, ба бозори гардон табдил ёфт, –
чашмонаш рахшон овоз баланд мекунад Гулхумор.
– Ба шумо ҳам… Худо дили ҳамаро шоду рӯи ҳамаро
сурх кунад, – аз кунҷи хона посух медиҳад Сифат ва мехоҳад дастархон кушояд.
– Фардо… Ҳо, бафурҷа мешинем, – мегӯяд Некном. – Ин
хел осонакак аз мо намераҳӣ… Инҳо аз роҳи дур омадаанд,
хастаанд…
Дигарҳо низ ин пешниҳод пазируфтанд. Ва Мария аз истиқболи гарми ҳамсояҳо шод, ҷомадон кушоду ба хурду калон қандина бахшид.
– Даҳон ширин кунед, – мегуфт бо ҳаяҷон Дилёб. – Аз ин
зиёд савғотӣ оварда натавонистем…
– Тану ҷони худат барои мо савғотии бебаҳост, – гуфт
Некном хайрухушкунон.
Фардояш аввал Мирак ба ҳавлӣ сар зад. Як каме бесаранҷом буд. Ва дар танҳоӣ сала болои абрӯвонаш хамбонда,
як андоза бедимоғ, басо ҷиддиӣ гуфт:
– Тухмаш ин ҷо кам буд, ки боз якташа овардӣ?
Дилёб таги гапро фаҳмида, бо табассум ҷавоб дод:
– Ҷони одам, тиллои холис аст…
– Маслиҳат ин хел набуд, котиб…
– Э хизмат карде… Аз рӯи хубиву некиҳош ҳеҷ гузашта
натавонистам…
– Ҳоло ҳам сари вақт аст. Ҷавонӣ, хуну сари гарм. Баъд
пушаймон нашавӣ?
– Мисли кӯдак болои даст мебардоштам… Боз як ё ду
моҳам не. Эҳе, агар ӯ намебуд, Худову ростӣ, мепӯсидам…
Сифат бо қомати чангзада аз ошпазхона, ки дуди кабуди
тунукаш дар васати ҳавлӣ паҳн мешуд, баромад ва ликонликон омада бо табассуми роздор пурсид:
– А бача, ин духтарака меҳмон гӯем ё арӯс?
Дилёб ширин-ширин хандид ва қомат аз рӯи лӯлаболишт
ба азоб бардошт. Аз шарму хиҷолат бари гардан ва рухсораҳояш сурхфом, посух дод:
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– Арӯс, хизматгор мешавад. Агар қабул кунед… Барои
хизмати шумо овардамаш.
– Ҳай-ҳай… Дар дил орзуҳои зиёд доштам, – аз ӯ чашм
наканда гуфт Сифат. – Шаб дидӣ, духтарҳо чӣ хел қадраси
зебо шудаанд…
– Худо бахти сафедашон диҳад.
Некном бо сурфаҳои сохта ба ҳавлӣ ворид шуд. Табъаш
хуш буду таги каш дастархон дошт. Аз пасаш табақ дар даст
Асрор меомад, ки андаке мелангид, вале мисли падар
қавипайкар шуда буд. Вай табақи пур аз нашёстаи болояш
аз равғани маска заб-зардро рӯи хон ниҳод. Пас аз салому
пурсупос мӯйсафед магар чизеро пайхас рафт, ки шӯхиомез
пурсид:
– Номаша нагуфтӣ, ҷони бобо. Аз рӯи шунидам, инҳо аввал худашона мешиносонанду баъд ба хона медароянд…
– Ман, ки дар паҳлӯяш будам, шиносондани худаша раво
наҳисобид, – бо ханда гуфт Дилёб ва афзуд. – Номаш ба
рӯву мӯяш мувофиқ аст. Як нигоҳ кунед, – ҷавон аз таҳи
дил қоҳ-қоҳ зад. – Номаш Мария аст, лекин ман Моҳтобаш
мегӯям…
– Мӯву рӯяш нағзу – гапи ӯро бурид Мирак, – ақлу фаросаташ муҳим аст, – ва тундтар афзуд. – Ёд дорӣ? Чанд карат
таъкидат карда будем: ақлу фаросат ҳусни зана меафзояд..
– Санҷидам… Дар рӯзу лаҳзаҳои сахту мушкил… Калонҳои ноҳия ваъда доданд... Корро сар кунад, хидмат,
манфиаташ ба хурду калон мерасад.
– Оҳо, касб ҳам дорад?
– Духтур аст, табиби хуб… Барои шумо одамеро овардам, ки дар деҳа намерасид.
– Ҳай садқаи бачаи дурандешу пухта шаваме…
– Гуфтам-ку: аввалаш меҳрубонии Худову баъд талошу
ҷонкоҳонии Моҳтоб умри дубораам бахшид, – андешаманд
гуфт Дилёб ва ба Мария, ки назди оташдон ҷумбуҷӯл дошт,
бо меҳр чашм давонд.
– Котиб, зан ба таърифа нест…
– Ҳай-ҳай, ин гапа нагӯ, – Дилёб ҷониби Мирак баргашт.
– Қаҳрамониҳое, ки занҳо дар ҷанг нишон доданд… Моҳтоб
224
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

пазандаи хуб ҳам ҳаст. Бо орду кабудиҳои ҳархела чунон
тухмбирёну чалпаки болаззат пазад, ки…
– Нӯши ҷонат, Сифате. Хизматгору табиб, пазандаи беминнат ба пои худаш ба хонаат омад.
– Марҳамат, табақ ҳайрон наистад, – гуфт Некном. – Дилёб, нашёстара ёд накардаӣ? Ку бигир, ҷони бобо. Беҳтарин
наҳорӣ аст… Барои арӯсат…
– Шаб духтари ғариб чанд карат хеста Дилёба доруву даво дод, – гуфт Сифат ва ба хаёл рафт. Вай дар таҳи дил аз
лангидану захмҳои Дилёб ва шаби дароз аз дард нахобиданаш ба ташвиш афтода буд. Вале аз ин хусус чизе нагуфт,
балки аз дил гузаронд, ки «пеши чашми ӯ, ба остони хона
расидани қолиби тану ҷонаш давлати беандоза аст. Бо ширу
ордбирёни рӯғани зағирдор, туту гиёҳҳои ҳархела табобаташ мекунам». Ва ӯ сар аз андеша набардошта гуфт:
– Забона медонист… Дар зарурат гап фаҳмондан мушкил…
Хомӯшӣ. Мардҳо саргарми ғизохӯрӣ. Не, масъала муҳим
ва нозук буд. Дарҳол ҳукм бароварда намешуд.
– Расму таомуламона ба ӯ фаҳмондӣ, – ба лаб хаёле табассум пурсид Сифат. – Қабул кунад-ку хуб… Яке болои
сӯхта намакоб, хандасор нашавем, зери таънаву маломат
намонем?
– Медонад забона, кам-кам … Ёдаш додам…
– Чӣ хубе!
– Ёд мегирад, оҳиста-оҳиста, – ҷиддӣ гуфт Дилёб ва афзуд.
– Лекин як чиз аниқ аст: аз хати кашидаи шумо берун по
намегузорад. Худаш ваъда дод… Баъд дӯсташ медорӣ… Ин
бечора ҳам ғаму кулфати зиёда аз сар гузарондааст.
– Наход? Дар ҳамин ҷавонӣ?
– Ҷанги лаънатӣ кай парвои пиру ҷавон дорад? Тамоми
пайвандонаш дар ҷанг шаҳид шудаанд.
– Э вой-вое…
– Худам байнатон тарҷумон мешавам, албатта дар зарурат, – бо шакарханд мегӯяд Дилёб ва арӯсашро овоз
медиҳад, – Э Моҳтоб, чой биёр.
Духтар, баёзи гардану рухсораҳояш аз хуни шарму ҳаё
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гулобӣ, чашмони осмонирангаш шаффофу дурахшон, чойники чой дар даст сӯи онҳо қадам ниҳод. Сифат аз ӯ чашм
наканда оҳи сабук кашид ва ноайён гиребон дошту пичиррос зад:
– Сад шукр! Забона, ки донад, хуб аст…
Пас аз моҳе бо супориши ҳукумати ноҳия боми як бинои
шафати мактабро Асрору Ҷонак бо ҳамдастии дигарон
таъмир, дару тиреза ва деворҳояшро бо рангу оҳак ороставу
пероста карда ба Маҳтоб супориданд. Ин бинои тозаву озода бунгоҳи тиббӣ шуд.
Моҳтоб субҳ пас аз пухтани ғизои гарм ва оростани дастархону таҳтули сарҷамъӣ бо Сифату Дилёб хилъати сафеди оҳарӣ ба тан, дорудони булаҷабу асрорангез дар даст сӯи
бунгоҳ мешитофт. Ва пас аз қабули маризону муоинаи
дардмандон хона ба хона «сайр» карда, аз ҳолу аҳволи пирони лоҳазу бистарӣ, кӯдакони ҳароратдор воқиф мешуд.
Муомила бо хурду бузург моҳу соли аввали кор бешубҳа
осон набуд. Ҷои бегона, хуву хислати мардум ноошно.
Кӯдакон аз бими неши сӯзандору аз вай, ба қавли Мирак,
мисли аҷалашон тарсида мегурехтанд, калонсолон ба маслиҳату тавсияи доруву давояш бо чашми шубҳа менигаристанд. Аммо бемории шикаму рӯда, сулфаи кабудак тифлонро азият медоду табларза калонсолонро аз по меафтонд. Ва
баъзан гузарондани як сӯзандору ё хӯрондани як ҳабби
табларза исрори зиёду босаброна, зориву ширинзабонии табибро тақозо мекард. Ин кору талошҳо бечунучаро дар қиёси нигоҳубини шабонарӯзӣ ва табобати маҷрӯҳони вазнини
ҷанг барои Моҳтоб ҳеҷ буданд. Вақт ҳама мушкилотро пушти сар кард. Баъд ӯ дар дили бачаҳо чун холаи Мария ҷо
гирифту дар қалби калонсолон чун апаи Моҳтоб. Эҳе, ҷону
ҷигари Сифат шуд. Вай шабу рӯз дар ҳаққаш дуои давлат
мекард. Охир Моҳтоб ӯро болои дида мегардонд ва намемонд, ки даст ба оби сард расонад. Мудом либос ва сару танаш шуставу озода, хӯроки гармаш муҳайё… Дард гирди
сари хурд ё калон мабодо мегашт, шаб бошад, сӯи хонаи
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Сифат медавиду Моҳтобро суроғ мекард, рӯз бошад, ба
бунгоҳи тиббӣ…
– Ҷони мардума аз бисёр дардҳо ҳамин арӯси ту раҳонд,
– гоҳе ба Дилёб мегуфт Мирак. – Ҳақиқатан балои азим,
тиллои холис аст…
– Як нишони ободиву дилпурии деҳа шуд, – ба сӯҳбат
шарик мешуд Некном. – Ин обрӯи андак аст? Аз деҳаҳои
гирду атроф зану марди бемор назди Моҳтоби мо меояд…
Аммо ба кор шурӯъ кардани Дилёб тӯл кашид. Не, чанд
вазифа пешниҳод ҳам карданд. Раиси ҷамоат, муовини раси
хоҷагӣ, мироб.
– Ту афсарӣ… Хизмати хуб кардаӣ. Хату савод ҳам дорӣ.
Марҳамат, ба кор даро, – гуфтанд ба ӯ. – Ҳозир давлат ба
қувваи шумо эҳтиёҷ дорад…
– Ҳанӯз ба худ наомадаам… Захмҳо азобам медиҳанд.
Дарди сар… Ташаккур, ки ёд кардед, – мегуфт ӯ, вале сирри
дил ошкор намесохт. Гап сари ин, ки дар лаҳзаҳои
мудҳиштарину маргбор мудом ба худ аҳд мекард: зинда ба
диёр баргардам, то нафаси охирин саги газандаро озор
нахоҳам дод. Ана ҷисму ҷонашро кашонда ба зодгоҳ овард.
Вазъи сиҳатияш низ беҳ мешавад. Аммо куҷост он вазифа
ва касбу коре, ки ӯ ба сари худ бошад ва на бузург биёзораду не хурд? Ниҳоят пайдо шуд кори дилхоҳ. Ӯро ба идораи
хоҷагии ҷангал ба кор даъват карданд.
– Фарзанди деҳа ҳастӣ, – мегуфтанд ба ӯ. – Ҳеҷ кас аз ту
кӯҳу дара, роҳу пайроҳа, обу ҷангалистони ин минтақаро
беҳтар намедонад. Роҳбари ҷангалбонҳо мешавӣ. Муҳофизати бойгарии табиат ҳам мисли муҳофизати ватан хеле
муҳим аст. Пиёда намемонӣ. Аспат медиҳем…
Сифату Моҳтоб ҳам аз ин пешниҳод хушнудӣ изҳор карданд. «Ҳавои тоза, оғӯши табиат, – гуфтанд онҳо, – оромӣ,
мева фаровон, ба саломатӣ фоида дорад».
– Муборак шавад, ҷони бобо, – гуфт Некном. – Фақат савоб мегирӣ. Дарахт мешинониву пайванд мекунӣ…
–Барӯзиӣ, котиб… Худо беиқбол накунад, – афзуд Мирак. – Ба шарофати ту охири охирон маззаи гӯшти оҳура
мечашем…
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Дили худаш ҳам аз ин пешниҳод об хӯр. Ва дурбин ба
гардан ҳамоил, савори аспи саманд ба кори ҷангалбонӣ
шурӯъ кард. Ва рӯзе набуд, ки аз шафати боғи Гавҳар нагузараду бо фотиҳа рӯҳи ӯро шод накунад; фасле набуд, ки аз
себи Ҳусни Юсуф ва туту нашпотиву дигар меваҳои дилхоҳ
ба дарахтони худрӯи ҷангал ва боғоти атроф навъ-навъ пайванд нагузаронад. Ӯро ҳама чизи кӯҳу барзан, набототу
ҳайвонот ба ваҷд меоварду мамнун мекард: ҳам шукуфтани
нахустин гул, ҳам ҳосил бастани шохи дарахти пир, ҳам
озодона чарида гаштани хайли оҳувон дар камару теғаи баландтарин қуллаҳо, ҳам ба низом дон кашондани лашкари
мурчаҳо ва ғами бачаҳояшро хӯрдани рӯбоҳ низ. Мешуд, ки
соатҳо ҷумбуҷӯл, ташвиши даррандаву парранда ва ҳатто
ҳашаротеро ба мушоҳида бигирад. Хонаҳои барҳавое сохт,
ки армони Зариф шиканад, бухории хиштии русӣ ҳам сохт,
ки фасли сармо роҳати ҷони Сифат шавад… Танҳо дарахтони аз дами табару арра захмин, шохаҳои буридаву шикаста
ӯро ошуфтаву парешонҳол мекард. Ҳамин тавр солҳо сипарӣ шуданд ва аз азобу шиканҷаи айёми наврасиву ҷавонӣ,
даврони ҷангу айёми осоишта хотира монду хотира. Одамон
дигар шуданд: соҳибмаълумот, ҷаҳонгашта, донову доро.
Шаҳру деҳоту роҳҳо, ҳатто манзили одамон шукӯҳу шаҳомат дигар карданд. Ва хазинаи панду хирад Некном, Мираки талхзабону ҳақталош, Сифати дар меҳрубониву ятимпарварӣ беҳамто, Сайдаҳмади маъракаоро ҳам ба вақту насиб
аз олам чашм пӯшиданд. Моҳтоби дилу дидаи ӯ солаке пеш
дар пуштаи мазор, паҳлӯи турбати Сифат манзили охират
ёфт ва дар баробари лаҳзаҳои ширину нотакрори ҳаёт аз
танҳоӣ ҳасрату доғу алам дар қалби Дилёби пиру хаста гузошт. Моҳтоб солҳои охир ҳамеша аз худо илтиҷо мекард,
ки ҷонашро пеш аз Дилёб гирад, то ки аз аламу дард ва азияти бекасӣ хору зор нашавад. Дуояш мустаҷоб шуд… Не,
онҳо фарзандону наберагон ҳам доранд, вале…
Ва инак ду моҳ аст, ки Дилёб аз нооромӣ шабу рӯз азият
мекашад. Охир боз дар пойтахт хархашаву ғавғо авҷ гирифт.
Муштзӯриву харобкорӣ, куштору хунрезии беибо низ вуҷуд
дорад. Ин овоза не, хақиқати ҳол аст, ҳақиқате, ки аз радио ба
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гӯш мерасад. Пора-пора кашмакашу харобкориро аз телевизион ҳам мебинанд. Мардум, хашму кина дар дил, ба гурӯҳ, хатто майдону сангар ҷудо шуда, ба хотири курситалошҳо ба сари якдигар санги маломату лаънат мешиканад; роҳҳоро баста,
шӯру исён барпо мекунад. Ниҳоят кор ба хунрезиву куштор
оид шуд. Дина нишон доданд. Ҷавонмардҳои нозанин дар
хоку хун оғушта. Ана ин доғи лаънат, ана ин шармандагӣ,
даҳшат, нишонаи бадбахтист. «Ҳайфи зиндагии осуда…» –
шаби дароз аз ташвишу алам дар худ печида аз паҳлу ба паҳлу
гашта пичиррос мезанад Дилёби мӯйсафед. Ва дар таҳи дил
изҳор мекунад, ки хайрият Моҳтоби азизаш ин офатҳои
фоҷиаборро надида, бо хотири осуда аз дунё гузашт. Ғаму ташвиши фарзандону наберагон… Ба ҳар тараф паҳну парешонанд. Баъд ӯ ба чашми Моҳтоб бо кадом рӯ менигарист.
«Халқи қадима… таъриху фарҳанги ғанӣ… адибону олимони
номвар…» Акнун чӣ шуд? Ин рӯсиёҳиву бетамизиро кӣ сар
кард? То кай ин низоҳои шармовар идома меёбанд. Оқибаташ
чӣ мешавад? Ҳазору як саволи беҷавоб ӯро асири худ карда
буд. «Боз гардиши девбоди зормонда сар шуд, – дилшикаставу
маҳзун ба худ иқрор кард ӯ. – Он чӣ Некном аз номи таърихдон Сафои Афлотун гуфта буд, рост баромад. Худоё, дар як
аср ҳам Инқилоби сурх, ҳам таъқибу бадарға, ҳам Ҷанги Гирмон, ҳам ҷангу моҷарои байни ҳамдигарӣ. Мардум боз дар
ташвишу таҳлукаи ёфтани нону хӯрокворӣ…» Боз суфаи лаби
чашма мисли солҳои инқилобу ҷанг аз субҳ то шом пуродам
шуд ва ба маркази баҳсу мунозира табдил ёфт. Ҳар хел тоифа
гирд меомад: низоъангез, суханчин, ҳангомахоҳ, дамдузду
бимзада, ёғиву кунҷков, омӯзгору мулло. Ҳар кас қӯр ба рӯи
кулчаи худ мекшид ва курсиҳои баланди давлат ба шахси
дилхоҳ медод. «Боз дунё азони зӯр шуду тамошо азони кӯр», –
мегуфт дар дил мӯйсафед. Вале аслан дардаш дигар буд. Ду
моҳ боз писари шаҳрнишинаш Рашид бедарак аст. Пеш
ҳафтае як маротиба бо телефон ҳолу аҳвол мепурсид ё омада
хабар мегирифт. Рашид солҳои охир худро ба кори хариду
фурӯш зад. Ба қавле бозоргон шуд. Зиндагияш дар як муддати
кӯтоҳ ранги дигар гирифт: аввал ҳавлӣ харид, баъд мошин. Ва
ҳазломез падарро неш ҳам зад:
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– Падар, ана мошин, савор шав, ба куҷое хоҳӣ, мебарам.
– Муборак шавад, насиб кунад, – гуфт Дилёб ва афзуд. –
Худо аз қуввату дармон, пову пари худам маҳрум накунад…
Ва ёд овард, ки чанд сол пеш Рашид ба падар гуфт, ки
ҳама маҷрӯҳони ҷанг ҳаққи худро соҳиб мешаванд. Бо
даъвою даводав мошин мегиранд. Хизмат, обрӯи шумо аз
онҳо зиёд асту кам не. Даст болои даст монда хап мешинед?
– Чӣ кор кунам?
– Як бор пеши раис дароед. Гӯед, ки ман ҳам маҷрӯҳи
ҷангам, ана ҳуҷҷат, ана нишон…
– Барои мошин?
–…
– Писарам, номи ҷанг ҳам дар гӯру мошину роҳаташ ҳам.
Ҳаром аст мошине, ки ба хотири ҷангу хунрезӣ медиҳанд.
Тавба, аз минбар худата биситову чак-чак бизан, ки ман
одам куштаму таркондаму сӯхтам… Гумуш кун, номи ҷанга
ба забон нагир. Заҳр, ҳаром аст роҳате, ки аз ҷанг мебинӣ..
Мӯйсафед Дилёб чандест мешунавад, ки авбошони
худсар аз фалаҷ шудани идораҳои қудратии давлату авҷи
бесарусомонӣ мисли гург маст шуда, бештар аҳли савдову
мардуми сарватмандро шикору ғорат мекунанд. Оташи
сӯзони ташвишу изтироб шаб нагузошт мӯйсафед мижа ба
ҳам бизанад. «Сад бор гуфтам, ки эй бача, нимта нон роҳати
ҷон, як нон балои ҷон. Гӯш накард…»
Сари субҳ як ба осмони пурабр нигарист ва асо дар даст ба
резиши майдаборон эътибор надода, роҳи шаҳр пеш гирифт.
Аз масофаи чашмрас назди устохонаи оҳангарӣ, ки солҳо боз
харобу валангор аст, чашмаш ба Ҷонаки пиру фартут афтод.
Вай миёнаш куз, ба такяи асо ликон-ликон омада ба хараки
пеши дари устохона нишаст ва аз рӯи одат аз киса дону резаи
мағзи нон бароварда ба атроф пошид. Паррандагон магар интизори донпошии пирамард буданд, ки аз сари шоху
бомгӯшаҳо парвозкунон пеши пои вай нишастанд ва бо чириқ-чириқи шодиомез ҳадаҳа ба чидани тӯъма шурӯъ карданд.
Дилёб назди мӯйсафед рафт ва бо таъзиму ҳолпурсӣ зиёраташ
кард. Ҷонак дар деҳа ягона одами солманду табаррук монда230
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аст. Вай синнаш аз сад гузашта, пӯст болои устухон, ба як сурати хуштарҳи нуронӣ табдил ёфтааст. Риши нуқрафомаш тунуки кӯтоҳ, чашмҳояш як каме хираи обрав, гӯшҳояш вазнин,
аммо бозуву панҷаҳояш пуррагу пай. Ҷонак дасти Дилёбро
дар кафҳои паҳнаш маҳкам дошта даме ба рӯяш нигарист ва
чун ҳамеша лабонаш баногоҳ мисли тифли озордида каҷу килеб шуда, бо зориву тавалло овозе баровард гиряолуду ларзонак.
– Бар маро… Зиқ, дилгир шудам… Назди падару модарам бар… Мебарӣ?
Дилёб ҳарфе ба лаб оварда натавонист, танҳо табассум
карду халос ва ба ҷои фотиҳа торҳои риши пирамардро молиду бо эҳтиром бӯсид ва авзояш ноҷуртар, сараш хам,
баъди чанд қадам пичиррос зад:
– Худоё худовандо, дар дами пирӣ дармондаву хору зор
накун.
Ва ӯ зери борони реза чи хел ба чорроҳа расиданашро
надонист. Ва аз деҳи дури кӯҳистон ҷое пиёдаву ҷое мошинсавор хаставу бемадор, дилтангу бедимоғ, ташнаву гурусна, ба қавле ду ангушт дар бинӣ, бори аввал на кулбор
дошту не дар бухчае барои набераҳо чор кулчаву не
тухмҳои пухтаи ранга, на себу нок ва на як каф чормағзу
писта, аз байни мардуми чун лашкари мӯрчаҳо пуртаҳлукаву парешонҳол гузашта, ниҳоят шомгоҳ ба пеши дарвозаи
Рашид расид. Вай раҳораҳ меандешид, ки боз гардиши
девбоди ҳодиса хоки пирони нотавону барҷомондаро бехт:
кайфу роҳати осудагии сӣ-чилсоларо ба баданашон заҳри
зақум карду аз биниашон баровард, баракат аз хони мардум
рӯфт. Дилёб пеши дарвоза як каме нафас рост кард, сипас
бо нӯги асо онро кӯфт. Ба ҷуз акксои хашмгини саг садое
набаромад. Акнун ба назараш борон бошиддаттар мерехт.
Боз кӯфт, сахттар, бо алам кӯфт. Ниҳоят, аз байни парсаи
талху хашмгини саг овози пурғазаби Рашид аз паси дарвоза
шунид.
– Кистӣ?!
– Ман, падарат, – дилаш як каме равшан шуд. – Шинохтӣ? Кушо! Чиба дарҳол дарро намекушоӣ?
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– Эҳ, ҳозир… Чӣ хел омадӣ? – Рашид дар боз кард ва падар ба оғӯш кашид. – Хайрият мошин ёфтаӣ… Вақти
шаҳроӣ буд?.. Дигар замони дарвозаро боз мондану дарро
напурсида кушодан гузашт…
Пирамард хомӯшу асозанон аз паси Рашид, ки либосҳои
нави варзиш ба тан дошт, равон шуд. Мошини латтапӯш паси дарвоза меистод ва набераҳову модарашон ҳайронҳайрон дар даҳлез ӯро истиқбол гирифтанд.
Писар боронии падар кашид ва ӯро ба ҳуҷраи барқади
қолифарш даровард. Ва болои курпача не, ба курсии роҳат
шинондаш. Дилёб баъди дуову ҳолпурсӣ, як каме хиҷолатзада, лек бо табассуми фаррох гуфт:
– Тинҷ, сиҳату саломат бошед, бас, – ва афзуд. – Аз субҳ
об ба даҳон набурдаам… Ҳо, ба димоғам бӯи хомшӯрбо
зад… Як коса…
– Эҳ, – Рашид хандид, баланд хандид, – устухонҳоро барои саг ҷӯшондам… Ҳозир хӯрок меоранд, хӯрокидигар,
хубтар…
– Хайр, – боз ҳайрону хиҷолатзада пичиррос зад пирамард ва хастаҳол чашм пӯшиду сар ба такяи курсӣ ниҳод…
Анҷом.

Якуми июни соли 2007.
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КИТОБИ ДУЮМ
Ба ёди шаҳидони озурдарӯҳи ҷанги
разилонаи шаҳрвандӣ. Эҳдо ба родмардоне, ки ҷон дар кафи даст, бо
талош ва иродаи бешикаст пояи
устувори озодӣ ва сулҳу ҳамдилиро
дар Тоҷикистони азиз гузоштанд.
1
– Аз бод борону аз шӯхӣ ҷанг, – ҳушдор медод Сафои
Афлотун ба хурду бузург, ки баъзан баҳс, бозӣ ва ҳазлҳои аз
ҳад зиёдашон баногоҳ ба пархошу таҳқир ва ҳатто гиребонгириву муштзанӣ мепечид. – Дунё аз теғи забону дасисаи
шайтон борҳо вайрон, хоку хокистар шудаст, – таъкид мекард ӯ ва пас аз фурсате нарму андешаманд меафзуд: – Ҳар
чиз андоза дорад, ҳатто хӯрдани шаҳд ҳам. Васияти пирони
хирад дар ёдатон бошад: «андоза нигаҳ дор, ки андоза
накӯст». Дӯстӣ, ҷонҳои бобо, аз ҷангу дилозораӣ беҳ…
Ин панду маталҳои Сафои Афлотун дар ин рӯзҳои сиёҳу
пурташвиш аз нав зинда шуда, боз нӯги забони пирони
солхӯрдаву рӯзгордида мечарханд. Ва хурду бузург чун дар
чорраҳа ё суфаи лаби чашма гирд оянд, – дигар ҷойи рафтан
надоранд, – бедимоғ ба ҳар дастур ҳарфи дил ба забон
меоранд.
– Шайтони лаъини хонасӯхта охири охирон корашро
кард, – бо таассуф сар ҷунбонда мегӯяд Дилёби афсурдарӯҳ,
ки баъди бозгашт аз пойтахт чун моргазида шабу рӯз оромӣ
надошт. – Чашми мардум ба якдигар эл нест. Нешзанӣ,
таънаву маломат, сиёҳкорӣ, ҷудоиандозӣ, таҳқиру ҳақорат,
хонасӯзӣ… Э ҳаромиҳое, мегӯйӣ, ки набераи Чингиз
бошан…
– Ҳо, бадхоҳ ба нияти ифлосаш расид, – бо наҷвое базӯр
шунаво Хусрави Ҳайдар ба суҳбат мепайвандад. – Дасисаи
шайтон дар дилҳо тухми кина кошт.
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– Аҳ нагӯ… Кина ҳам гап? Мардуми аблаҳ нархи сабзиву
пиёза напурсида, якбора ғуломи киш-киши чанд оқипадару
бедиёнати фитнаангез шуда, худро ба кӯйи бадномӣ зад.
– Лаънати Худо ба ҳафт пушташон! Миллата бадном
карданд!
– Вой-вой, риши бобоҳомон рехт, – боз нолид Хусрав. –
Овозаи ҷангу ҷидоли тоҷикон ба тамоми олам расид. Магар
онҳо намегӯянд, ки «тоҷики бофарҳангу соҳибтамаддунро
бинед: якдигарро хомохом мехӯрад… Гӯё аз панду ҳикмати
адабиёти ҳазорсолаашон бехабаранд…»
– Роҳбарҳо дар ғафлат монданд, ошно.
– Ғафлат? Хиёнат карданд роҳбарҳо, хиёнат! – бо хашм
меғуррад Нуралӣ, омӯзгори фанни таърих, ҷавонмарди газгӯшти болобаланд ва ангуштони ларзонаку арақолудашро аз
чашми ҳамсуҳбатон зери каш ниҳон месозад. Нуралӣ пеш
чунин ҳоли бад надошт. Назараш, ба қавле, абри осмонро
намегирифт. Аз кор рост ба хона меомад ва пас аз ношто ба
мутолиа саргарм мешуд. Ҳоло ҳамсараш ҳангоми аз чашма
об бурдан аз азияти бедорхобиву ҳолати нохуби равонии ӯ
ва шабҳо дар ҳавлӣ қадамзанон худ ба худ бо ситеза гапзанияш даҳшатзада ба занҳои ҳамсоя бо оби чашм дарди дил
гуфтааст.
– Ҳазён мегӯяд… Беҳисоб… Ба шумо дурӯғ, назди Парвардигор рост, ба кӯдакҳо ҳам рӯи хуш нишон намедиҳад.
Пеш ин хел набуд. Дар торикии шаб мебинӣ, ки баногоҳ ба
ҳавлӣ баромада чача мезанаду ғур-ғур мекунад, даст алвонҷ
медиҳаду аз даҳонаш нафрину ҳақорат меборад. Рӯйи
дурӯғгӯ сиёҳ, то имрӯз ҳақораташро нашунида будам.
– Туро ҳақорат медиҳад?
– Э не… роҳбарҳо… одамҳои соҳибмансаба. Ном ба
ном…
– Наход аз даҳони омӯзгор ҳақорат барояд?
– Пеш ин хел набуд…
– Аз ин ҳам ғам мехӯрӣ, занаки сода? Ҳозир зану мард,
сагу пишак ҳам роҳбарҳоро дашном медиҳанд.
Нуралӣ, ки аз шасту ҳарорати суханаш, ба масал, зағора
мепухт, пас аз пош хӯрдани давлати Шӯравӣ дамдузд шуд,
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чанде хомӯшу хаёлӣ гашт. «Бовар надорам! – мегуфт худ ба
худ ва боз ғур-ғур мекард: – Ин ҳама аз ҳақиқат фарсахҳо
дур аст». Охир вай дар радифи омӯзгорӣ тарғиботчии номвари ноҳия буд. На танҳо дар ҳудуди деҳа, балки дар ҳама
ҷо ба пешвози анҷумани ҳизби коммунист, сипас баъди он
ва ё рӯзи Инқилобу идҳои Ғалаба, Озодии занон, Якуми май
ва ғайра ба одамони гуногункасбу гуногунсол соатҳо бо
овози баланд ваъз мегуфт; ояндаи дурахшони давлат, пойдории сиёсат ва ғалабаи ғояҳои Ленини муаззамро дар саросари олам таъкид мекард. Акнун чӣ шуд? Ҳамин хел осонакак бо имзои чанд соҳибмансаби бадният бинои ин давлати абарқудрат аз по афтод, хоку туроб шуд.
– Умраш дар таърих ҳамин қадар будааст, – бо истеҳзо
мегӯяд Салим ба ӯ. – Дилата бисёр хун накун. Ягон империя
дар рӯи замин ҷовидон намондааст…
– Дурусту… – аранге овоз мебарорад Нуралӣ ва чашмони
пурандӯҳу намнокашро аз ҳамсуҳбатон мегурезонад. –
Чӯбро аз даруни худаш кирм мехӯрад. Хоинбачаҳо ҳукумата ба даст гирифтанд, ба сари давлат об рехтанд…
Пешгӯйии доҳӣ рост баромад: «Миллатгароии русӣ марги
давлати шӯравӣ шуд».
– Сад дареғ, – ба оташи алами ӯ равған мепошад дигаре.
– Ин шикасту расвоӣ ҳеҷ ба ақл рост намеояд. Дар хоби шаб
ин андеша аз дил мегузашт, аз тарсу бим дар лаб табхол медамид.
– Номардӣ кард бародари бузург. Ҳақро ба ҳақдор надода
пош хӯрд, – риштаи суҳбат ҷониби дигар мекашад Сафои
Афлотун. – Замони инқилоб ними бадани Тоҷикистона бо
ҷабру ситам буриду ба ӯзбакҳо дод. Пойтахтҳоя – Бухорову
Самарқанда…
– Сталин мехост ин ғалата ислоҳ бикунад. Ҷанги Гитлер
ба миён омаду ин масъала аз ёд рафт.
– Ҳо, чархи таърих, маълим, ҳамеша ба зарари мардуми
мо гаштааст. Баъд умри Сталин вафо накард. Ба сари давлат
ношуду шуҳратхоҳу ҳазёнгӯ омаду ба ин рӯз расидем…
– Ин моҷарову гурӯҳбозиҳоро намегӯйӣ? Гапу ҳукм ба
даҳони авбошу муштзӯру роҳзан афтод. Дар ин ҳолат аз
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дасти роҳбар чӣ меояд. Роҳбар ҳам ҷону зану фарзанд дорад. Аз тарс фус гуфта наметавонад.
– Роҳбарҳоро сафед накунед! – бо хашм мегӯяд Нуралӣ
ва аз ғояти асабоният ларзиши сар, дасту ангуштонаш меафзояд, сипас дастонаш дар ҳаво мисли шоф пеши рӯйи мусоҳибон алвонҷ мехӯранд. – Роҳбарҳо чун дар оина бехирадӣ, нотавонӣ, буздилу хӯса буданашонро нишон доданд.
Онҳоро Худову таърих намебахшад. Дар олам р…данд,
рӯсиёҳ, осӣ, бадном шуданд роҳбарҳо. Онҳо агар мард
бошанд, дигар худро ба чашми мардум нишон намедиҳанд,
ба рӯйи мардум нигоҳ намекунанд…
– Эй маълим, табрик! – ба суҳбат боз шарик шуд Салим.
– Зӯрат ки омад, ту ҳам номи Худоро ба забон мегирифтагӣ
шудӣ? Ё омад-омадшона фаҳмидӣ? Лекин, Худову таъриха
намедонаму ин мардуми мо дар раҳмдилӣ, содалавҳӣ он
қадар Ҳотам аст, ки ба рӯзи андаке орому осуда расад, саги
газандаву душмани ҷонаша мебахшад. Ба ин ҳам таърих гувоҳ аст…
Айёми мактабхонӣ ана ҳамин Салим ҳангоми дарсҳои
риёзиёту физика муши мурда мешуд ва худро паси ҳамдарси дар курсии пеш нишаста пинҳон мекард, ки ба чашми
Нодири Ҳайрон наафтад. Омӯзгори ҷавону тундмиҷоз
мекӯшид, ки хонанда аз дарси ӯ баҳрае бардорад. Ба онҳо
пайваста таъкид мекард, ки наҳаросанд, зеҳну қобилияти
хуби фаҳмиш доранд; бикӯшанд, мавзӯъ ва роҳҳои ҳалли
масъалаҳоро меёбанд. Ин таъкиду хоҳишҳои омӯзгор ба Салим чандон таъсир намекарданд ва ё ба қавле «аз ин гӯшам
ба он гӯшам, ба бобои чапаргӯшам»-гӯён баромада мерафтанд. Чун Нодири Ҳайрон «Салим, дар куҷо пинҳон
шудаӣ? Бархез, ки бинемат… Назди тахта биё. Имрӯз бовар
дорам, бо ҷавобҳои пухта моро шод мекунӣ» мегуфт, вай
мисли он ки таги дор мебарандаш, базӯру ноҳинҷор омада,
рӯ ба рӯи ҳамдарсон меистод. «Бӯрро бигир. Ба дарс омода
шудаӣ?» – овози омӯзгор ӯро нороҳат месохт. Салим, сараш
хам, на ба омӯзгор менигаристу не ба ҳамдарсон, шабеҳи
ҷасади ноҷунбон меистод, аз девор садо мебаромаду аз ӯ на.
Сипас борони таънаву маломат ба сараш мерехту гоҳе шап236
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потиву гӯшмоле ҳам насибаш мешуд. «Эй Салим, падари
мӯйсафедатро дидам. Подаи мардумро бонӣ карда, бо оши
ҳалол як оиларо мехӯронаду мепӯшонад. Қоматаш чанг, асо
сари китф, дар хоку чанг оғушта. О, бихон, ду ҳарфу караткаратро ёд бигир, ки фардо дасти падар бигирӣ».
Эҳе, ин моҷароҳо Салимро шери майдон карданд, даҳонашро кушоданд. Ӯ, акнун забонаш дароз, пешсафи
боақлҳои навбаромад аст… Чанд сол пеш пас аз хатми
омӯзишгоҳи савдо мудири магазини деҳа, болонишину сухандон шуд ва гоҳо назди одамон бо тамасхур ба омӯзгорон
мегӯяд:
– Маълим, ба ивази ҷазову сазо, гапҳои талху кадучадоратон чӣ диҳам? Бинед, гӯшҳоям аз зиёд кашидани шумо чӣ
хел дароз шуданд…
– Ту аз кӯдакият гӯшдароз будӣ, – ба ӯ неш мезанад Валӣ
ва омӯзгоронро аз хиҷолат мераҳонад…
– Дилама хун накун, Салим, – менолад Нуралӣ. – Тамасхурата мефаҳмам. Шояд ин чиз ба ту чандон аҳамият надорад. Шавад обӣ, нашавад, лалмӣ... Магар ту медонӣ, ки мо
нав соҳиби озодӣ, истиқлол шудем? Муфт, бе мубориза…
Мардони озодиҳоҳ дар ҳасрати ин бахт мурданду рафтанд.
Эй вой…
– Ман бачаи Ленин не… Ҳамеша озод будам, – Салим
қоҳ-қоҳ механдад.
– Хок будӣ! – дод мезанад Нуралӣ. – Садқаи номи Ленин
шавӣ… Ту озодиро аз шикамсерӣ хӯрдану р…дан медонӣ.
– Боз чӣ аст озодӣ?
– Соҳиби Ватан, сарвату фазои диёр будан… сухану андеша…
– Даҳоната бастанд? Чор фасли сол аз пургӯият гӯши
мардум кар мешуд. Номи Худоро ба забон намеовардӣ…
Сарват доди Худост…
– Аз бинӣ боло гап мезадӣ, дар пӯстат коҳ ҷо мекарданд.
Ҷойи ростгӯву ҳақталош кунҷи зиндон… Хабаршон аз ҷангалҳои Сибир ё дашти Қазоқ меомад. Бурди ту ҳамин ки савод надорӣ, намехонӣ. Балора намедонӣ…
– Э забонта садқа, шербачаи хола! – худро ба баҳс шарик
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мекунад Шерак. – Бо ин фаҳмиш, дилу гурда чаро то ин
вақт пас-паси деворҳо хомӯш мегардӣ? Боз айбҷӯйҳо ҳар
рӯз таъна мезананд, ки мо кадрҳои босаводу минбарзеб
надорем. Дурӯғ! Таърихдон, лектор1… аз баду неки олам
огоҳ, хоҳад, соатҳо хаста нашуда гап мезанад.
– Рост. Мардум на ба ҳар кас бачаи Ленин ном медиҳад.
– Мактаби олира бо баҳои аъло дар Хуҷанд хатм кардааст. Дипломи сурх дорад. Ба ман нишон дод. Он ҷо бо таппаку каҳкашонӣ аз муаллим баҳо намегирӣ…
– Аз дипломи сурху донишаш чӣ фоида? Ин ҷо зери
дасти Ризвони шикам кор мекунад, – неш мезанад Салим
гӯшашро хорхорон.
– Замонаи номард… Пуштибон наёфт. Агане, зеби дар
курсии роҳбари ноҳия нишастан дорад.
– Ҳайфи эътиқоду боварии халқ,– ба хотири аз моҷарову
тамасхур худро раҳондан меғуррад Нуралӣ. – Боз ҷабру ситам ба сари мардум рехт. Нону об, шиками сери шумо аз
ҳисоби кӣ буд?
Дами ҳозирин ба дарун зад, ба чеҳраашон ҳузн соя афканд. Аслан дили ҳама, ки лабрези дарду алам ва ташвишу
таҳлука буд, бо ҳар баҳона шарики ин зайл баҳсу моҷаро
шуда, ҳақиқати талхро фаҳмидан мехост. Ин ҷангу ҷидол
аз куҷо сар зад? Аз ин фитнаву ошӯб, сӯхтору хунрезӣ, бераҳмиву пастфитратӣ, ки номи тоҷикро бо сиёҳиву ҷаҳолат
дар дунё паҳн кард, кӣ фоида мебинад? Оташангезону
судҷӯёни ин фитна киҳоянд? Чобуксаворони аспи масти
худхоҳӣ, салладору баришу фаш, шаробиву кулоҳпӯш савори тавсани ҷаҳолату ғурур, шуҳрату ҳирс, маҳалгарову
дасисакор бо ҳар унвон дар ниқоби ҳизбу ҳаракат, дар нӯги
забоншон дирафше аз миллату меҳан, додрасиву ҳақиқатхоҳӣ дар майдон ва кӯчаву бозор бо сад рангу ҷилва бо баландгӯяк аз тариқи радиоҳо ҷор мезананд: «Истеъфо! Бас
аст ҳукмронӣ!... Равед! Ватана худамон обод мекунем…
Давлати демократӣ… Роҳи ягона бунёди давлати исломист!..»
1

Мубаллиғ, таблиғгари ормонҳои режим.
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– Аввал ҷазиру абтар, хоку хокистараш мекунед, баъд? –
наҷвои талхи мӯйсафед Дилёб дар ин маврид базӯр ба гӯш
мерасад. – Э нутфаҳои шайтон, мардума душмани хуниву
ҷонӣ кардед. О ин ҳамоқат дар ин дунёву охират рӯсиёҳист.
Аз Худои ҳақбин умед дорам, ки барои ин дасиса ва шӯру
фитнаҳоятон фардо рӯзи қиёмат кундаи дӯзах мешавед.
– Ин гапа баланд нагӯ, бобо, – таъкид мекунад Мирон. –
Онҳо байни худамон ҷосусу гапчину бахтак доранд…
– Э хонаи гапбару гапбиёр хархона шавад. Корд ба устухон расид. Дидам ҳамаша. Дигар аз ман чӣ мегиранд?
Ана ҳамин хел моҷарову гирудорҳо қалби мардумро ба
дахмаи оташ табдил дод. Онҳое, ки дар пойтахт ва шаҳру
минтақаҳои ҷангзада фарзанду пайванде доштанд, мисли
мурғи посӯхта шабу рӯз беқарор буданд: рӯйи ҳавлӣ қадам
мезаданду пеши дарвоза, хонаи ҳамсоя медаромаданд ё
сӯйи чорроҳа мешитофтанд, ки хабаре шунаванд ё гапе
гӯянду бори дил сабук бикунанд. Аммо кунҷковону
шайтонтабиатон аз рӯйи муқтазои табиат бо партофтани
луқмае ба оташи баҳс ё моҷаро каме равған мепошанд ва аз
ин амали иблисонаи худ шод мешаванд.
– Мо, мардуми хомхаёл, ба киҳо умед бастему аз пайи
киҳо рафтем? – баногоҳ мепурсад Нуралӣ ва ба сурати андешаманди атрофиён назар афканда меафзояд: – Ҳама
каҷдуми таги бурё будаасту мо бехабар. Сад офарини ин
давлат, ки то имрӯз бо ин тӯдаи дузду ғоратгар рӯйи пояш
рост истод. Болонишинҳо ҷанозаашро кайҳо хонда будаанду
мо бехабар. Сад дареғи орзуҳои Ленину ҷони сиёҳ кандани
Сталин. Онҳо душманҳои дохилӣ, Гитлерро шикаст дода,
торумор карданд.
– Яке, бо қудрати Парвардигор аз нав зинда шавану ин
расвоӣ, ин гирудора бинан…
– Оҳо, он гоҳ ба чор тараф гурехтану дар мушхонаҳо
пинҳон шудани ин ҳашаротҳоро тамошо мекардем, – бо
қоҳ-қоҳ мегӯяд Султони Зард. – Ҳайф, ки дунё боз ба дасти
дузду роҳзан афтод… чархи таъриха ба ақиб гардонда
намешавад.
– Илоҷи нест кардани тороҷгару ҷинояткорро дер ё зуд
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меёбанд, аммо пок кардани тухми кинаву кудурат, гирифтани пеши роҳи бадахлоқӣ кори осон нест, – бо овози аз дарду
алам хиррӣ, чашмони аз бехобӣ сурху хаста ба суҳбат шарик шуд Наим. – Оҳ, аз бадбахтии азалӣ ҳеҷ нараҳидем:
худкушиву худсӯзӣ… Нуралӣ рост мегӯяд. Таърихи гузаштаамонро як бор варақ занеду хонед, саропо аз шикасту
рехт, нокомиву оҳу нола иборат аст; ба осиёби бадхоҳон ба
хотири мансабаку сарвате об рехтан ҳам… Шармандагӣ. Аз
гузаштаи талху шармовар сабақ нагирифтем… Ин қадар
адовату ҷаҳолат, ин қадар бераҳмиву разолат. Дар назари
ман ҳама ниқобпӯшу риёкоранд…
– Моҷарову бадбахтира, Худову ростӣ, ба сари давлату
мардум дар баробари муллоҳои чаласавод рӯзноманигору
нависандаву олимҳо оварданд, – мегӯяд Ҳасан ва ба эътирози атрофиён эътибор надода суханашро идома медиҳад: –
Не нагӯед. Сиёсата шумо мисли ман намефаҳмед… О ман
дар хандақҳои ҷанги зидди Гитлер вақти муҳосираи Курск
коммунист шудам… Ин босаводҳои навбарормади иғвогар
лабшона ҷунбонанд, ман мефаҳмам, ки чӣ мехоҳанд.
Баъзеш аз таваллуд шуданаш норизо, бо сояи худаш меҷангад. Касофат, нутфаи шайтони лаъин…
– Росташ, ки шубҳаву гилаи мо дар ин шикасту рехт аз
равшанфикрон чандон асос надорад, – нарм мегӯяд Насим.
– Ин гапа нагӯ, ки дар бало мемонӣ… Туро ҳам мисли
бобои Раҳмат мекӯбанд, – меогоҳонад Ҳасан. – Ту ҷавони
ояндадорӣ, ҳама таърифат мекунанд… онҳо торикфикр,
иғвогаранд…
– Илтимос, андешаи маро то охир шунавед, – хоҳишомез
гуфт Насим ва чун Ҳасан нӯги карнайи аз рӯзнома сохтаашро ба гӯши росташ гузошту ба даҳони ӯ наздик овард,
афзуд: – барои пойдор мондани ин давлат мову шумо коре
карда наметавонем.
– Чаро?! – чашмони Ҳасан оташ гирифтанд. – О ту, аз
рӯйи шунидам, бо нону намаки ҳукумат, дар ятимхона ба
воя расидаӣ…
– Дуруст, як фарзанди давлати советӣ манам, – пичиррос
зад Насим, – падару модарро ёд надорам. Ҳам пӯшонду ҳам
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хӯронду ҳам хононд… Бо ноз аз падару модар беҳтар парваронду рӯ-рӯи даст гардонд…
– Барои ҳамин аз гиребонаш медоред? Ба намакдонаш
туф мекунед? – Хашми Ҳасан афзунтар шуд.
– Не! Не! Ҳақиқати талх ин аст, ки, – бо тамкин суханашро идома дод Насим, – ин давлати нозанину сағираву
мардумпарвара дар ҳамон ҷое, ки ба дунё омада буд,
соҳибонаш буғӣ карда куштанд… Асли гапа фаҳмидед?
– Хиёнат дар назди таърих! – ғуррид Ҳасан.
– Ленини бузург пайғамбарона пешгӯйӣ карда буд, – бо
хашм хитоб кард Нуралӣ, – «Шовинизми великорусӣ душмани ашадии давлати Советист». Гапаш рост баромад…
– Бобои мулло Ятима дар ёд доред? – баногоҳ мепурсад
Сафои Афлотун. – Аз Дараи Мухтор, аз зодгоҳи Восеъ
буд…
– Албатта! Хурду бузург, ҳатто роҳбарҳои ноҳия ба
зиёраташ мерафтанд… Марди донишманду хушсуҳбат
буд…
– Ана ҳамон бобои мулло Ятим аз ҳукумати Советӣ дарду аламҳои зиёд дида буд, – суханашро идома дод Ҳаким. –
Бо ҷурми мактабдорӣ аз кӯдаки гаҳвора то пири садсолаи
хонадонашро ҳукумат бандиву бадарға кард. Молу мулкашон мусодира шуд. Ғайри худаш, пас аз ҳабдаҳ сол аз бадарға касе барнагашт. Ҳама дар Сибиру даштҳои Қазоқ ғарибхок шуданд. – Ҳаким даме ба андеша фурӯ рафт, сипас
сар бардошта афзуд: – Ана ҳамон бобои мулло Ятим аз Худо мункир шудани Ленину китобҳои қадимара сӯхтани Сталина доим мазаммат мекарду гоҳ-гоҳ мегуфт:
– Ин хел ҳукумати сағирапарвару камбағалнавоза таърих
ёд надорад… Лекин бе акаву додари дилсӯз оқибат аз по
меафтад…
– Воҳ, ин гапа дуюмбора ба забон набиёр, – даҳшатзада
гуфтанд ҳамсуҳбатон ва бо ҳарос ба атроф нигариста таъкид
карданд: – Девор муш дораду муш гӯш… Мехоҳӣ, ки боз
ҷангалҳои Сибир тамошо биравӣ?
Бобои мулло Ятим ширин-ширин хандида, даме ба боғу
ҷангалаки рӯ ба рӯи хонааш нигариста мефаҳмонд:
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– Аз ин ҷо то Сибира омӯхтаму мушоҳида кардам. Бо
одамҳои бешумор шиносу ҳамкор шудам. Худо шоҳид,
меҳри бисёрҳо дар нӯги забон аст… Чаро ман, як поям дар
лаби гӯр, дурӯғ бигӯяму имон бисӯзам?
Мӯйсафеда он вақт мо, ҷавонҳои пештоз, одами ҷафодидаи бадхоҳи ҳукумат меҳисобидем. Ана, ростии тахминаша
бо чашми худ дидем…
– Ин гапҳора ба онҳо бигӯ, Қудрат! – бо хашм мегӯяд
Султони Зард. – Даъвои давлату курсии мансаб, ҳаваси
шуҳрат ба майдон кашондшон. Ҳм, эй додар, давлатхоҳ
ваҳшӣ мешавад… Майдонҳо бӯйи хун доранд. Ба ёд биёред,
соҳибмансабон дар замонҳои қадим барои аз даст нарафтани тоҷу тахт ё соҳиб шудан ба меросу давлат падар куштанду писар, бародар ба зиндон партофтанду дӯстон ба дор кашиданд… Эҳе, инсон барои қонеъ кардани нафси ҳаром ба
роҳҳое меравад, ки… Ҳатто худоношинос мешавад.
– Рост. Гапаша аз телевизор шунидӣ-ку. Пешвои баришу
фаш, ҳазрат, ҳамоне ки мисли бут рост меистаду ихлосмандон – зану мард, хурду калон – худро ғуломвор пеши пояш
партофта, хоки кафшҳояш ба абрӯ пок мекунанд, дастону
доманашонро мебӯсанд, ба мардуми гумроҳ оромона,
хунсард чӣ амр кард: «шумо тир паронед, фариштаҳо
тирҳотона бурда рост ба синаи душманон мезананд…» Аз
ин даъват, яке ангушти ҳайрат газиду дигаре лаб зери дандон бо таассуф сар ҷунбонд: ҳай-ҳай… Душманҳо киҳоянд?
Мухолиф, вале ҳаммиллат, ҳамхун, ҳамдин, тоҷик! Ана дилу нияти муллои соҳибкаромоти замон…
– Ҳм, фариштаҳоро ҳам мисли мардум гӯлу гаранг ҳисобидааст. Тасаввур мекунед? Фариштаҳо ба доми фиреб
афтода, даст ба ҷинояту хунрезӣ мезананд; ҷанги осмонии
фариштаҳо сар мешавад… тавба!
– Лаънат, лаънат! – наҷвои Нуралӣ ба гӯш мерасад.
Ҳозирин хомӯшона ҷониби ӯ менигаранд. – Касе ин таҳқирро шунид, як қатра хуни гарму як зарра нангу номус дошт,
ба по хест…
– Шуморо намедонам, ман баъзан аз кори Парвардигор
ба ҳайрат меафтам, – бо ришханд ба суҳбат шарик мешавад
242
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бобои Раҳмат ва тунд мепурсад: – Чаро аз замин ҳам гул
мерӯёнаду ҳам хор? Ҳам гандум месабзонаду ҳам талха?
Раҳмат бо ангуштон ришашро шоназанон ба мардум
чашм медавонад. Одамон нигоҳ аз ӯ мегурезонанд: яке ба
пеши пояш, дигаре ба роҳи холӣ ё мазори пушта чашм
медӯзад…
– Гуфтем, ки аз ҷабру фиреби роҳбарони ношуду
ҳаромхӯр ба танг омада будем. Имрӯз чӣ? Ҳам роҳбару ҳам
авом ба дасти тӯдаи ғоратгару найрангбоз, оқипадару
дасисакор афтод. Ҳамин ҳам хости Парвардигор аст?
– Ғазаб-ғазаб!.. Шаккокира аз ҳад нагузарон.
– Чӣ хел шаккокӣ? Баногоҳ хурӯсат болои бом фарёд занаду мурғат аз коҳдон қуд-қудкунон сари девор бипарад,
писари фисини Ғул, дар решааш сияҳбод! – рӯи ҳавлӣ пайдо
мешаваду фармон медиҳад: «Хурӯс ё мурға зуд кушта, хушрӯ пар канда, бирён ё хомшӯрбо кунед». Дина ҳамин ҳолат
рӯй дод. Эҳе, осмон ба сарам афтод. Гум шав аз назарам,
нутфаи шайтон, гуфтам. Рав ба пирхари падарату беваи модарат ин хел фармон бидеҳ. Аз кай ту хари калону ҳукмфармо шудӣ? «Эй пирбуз, дар хонаи мо ғайри сагу пишак
дигар ҷондор намонд, – бо ришханд гуфт сағираи Ғул ва
огоҳ кард: – Аз бинӣ боло гап назан, ки ришата хушк чаппа
метарошан». Баъд худатон шоҳид шуден, ки барои як мурғ
қариб хонаро месӯхтанд, – мӯйсафед аз алам лаҳзае дам
фурӯ баст, сипас бо овози дардолуд пурсид: – Додамро ба
кӣ гӯям? Пеш идораву роҳбарҳое додрас буданд. Чашми
ҳукумат ҳам тез буд. Нохалафон ин хел беибо ҷавлон намезаданд. Аз ин ҷо то Маскав дарди дилата мешуниданд, таскину ваъдаҳои росту дурӯғат медоданд.
– Мадад ҳам мерасонданд, – луқма партофт Нуралӣ. –
Ҳамааш пош хӯрд, аз байн рафт. Аз сари Горбачёв зор монд
як мамлакати бузург, ҳизбу ҳукумат бадном, фалаҷ шуд…
Оҳо, сояи дасти авбоше ба рӯйи касе мерасид, дар Шарқи
Дур дастгир мешуду ҷазо мегирифт…
– Бесоҳиб мондем…
– Соҳибмон болои сар… Худои меҳрубон…
– Худо ҳам аз тоифаи харобкору ҳаром безор аст… Ин
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нотинҷиву ҷангу харобкорира ман ҷазо, ғазаби Парвардигор
меҳисобам…
– Ғазаби Парвардигор аз ин зиёд мешавад? – мепурсад
Сафои Афлотун ва меафзояд: – Орди навъи сеюма писанд
намекардем. Аз орди гандуми таҳҷоӣ пухтани нона ор медонистем…
– Нони орди сеюма ба гову мол медодем, ки сабуси зиёд
дорад… Нони хушка табақ-табақ ба охури молҳо мерехтем,
ки хӯранду фарбеҳ шаванд… Чархи фалака бин, ба сабӯсу
кунҷора ҳам зор шудем. Ин рӯзу бахти сиёҳ нест?
Ҳангоми ба ёд овардани рӯзҳои талху мудҳиш якбора
сафи чинҳои пешонии мӯйсафеди Дилёб афзуд. Ӯ аз бемадорӣ як даст дар камар, ба такяи асо болои харак нишаст ва
қаҳтиву гуруснагии солҳои пеш аз ҷанги Олмон не, камчинии орду нон дар охири солҳои роҳбарии Хурушёв пеши
назараш омад. Он замон кашокашу бадномкунӣ дар майдонҳо не, дар анҷумани бузурги Маскав байни роҳбарон пас
аз расидани дегу кафлес ба дасти Хурушёв ва соҳиби ҳукм
шудани ӯ «дар шашяки рӯи замин» ба амал омаду авҷ гирифт. Хурушёв, каси солҳои мушкил дар арсаи сиёсат гумном, баногоҳ роҳбари аввали ҳизби коммунист шуд, ба
қавли афсонаҳо, бози далат якбора ба сараш нишаст ва ҳукмрони яккатоз гардид. Ӯ аввал ба мурдаи Сталин ҳуҷум
овард, – ҳангоми зинда будани доҳӣ аз сояаш рӯбоҳвор метарсид, – ӯро сиёҳу бадном сохт; бо амре ҷасадашро аз мавзолей берун кард, ному сурату ҳайкалҳояшро дар ҳама ҷо ба
нестӣ расонд. Ҳуҷуми кафтор ба шери мурда! Эҳе, бозори
баҳсу мунозира тафсид. Мӯрча ҳам ба чени худ душман дорад. Хурушёв ба нови осиёби бадхоҳони Сталин об рехт ва
онҳое, ки мисли мурда солҳо гунгу хомӯш буданд, якбора
забону овоз бароварда, ҳазору як гуноҳро ба ӯ нисбат медоданд: шахспарасти ашаддӣ, ҷоҳили гузаро, тарсу, маккор…
Ана ҳамин сиёҳкории Хурушёв пирони сталинпарастро сахт
ранҷонд ва ба таҳлука андохт.
– Ин кали касофат кори хуб накард, – бо алам байни худ
мегуфтанд онҳо. – Дунё дар пеши Сталин меларзид… Кори
Худоро бинед, дар як лаҳза аз дасти як палид бадном шуд…
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– Бадномияш ба худаш мерасад, – посух медод дигаре. –
Аз паси мурда бад гуфтан хосият надорад. Хок хабар мебарад…
– Мурдаи одӣ ҳам не… рафиқ Сталин… Гитлери хунхорро шикаст, торумор кард, тамоми инсониятро аз фашизм
раҳонд…
– Ин палидак, ба гумонам, ягон вақт аз рафиқ Сталин
шаттаи обдор хӯрдааст. Бе кинаву кудурат ин аблаҳиро раво
намедид.
– Кӣ медонад? Шояд ба ҳамин восита номи доҳиро аз
саҳифаҳои таърих тарошида, ҷояшро гирифтанӣ бошад.
– Кӯшиши беҳуда… Сад Хурушеви дасисакор меояду
меравад, лекин номи Сталин дар таърих абадӣ мемонад.
Ҷанг… Ғалаба! Ёд доред, мо «барои Ватан, барои Сталин!»
гуфта бо тиру танк… мушту дандон ба душман сина сипар
кардем…
– Ин кали зирак аз кадом гӯр пайдо шуд? Солҳои ҷанг
гумном буд, – ба суҳбат шарик мешавад Ҳасан. – Як тунукмағзи ҳазёнгӯ пешвои ҳизб, роҳбари давлат… Коммунистҳои асила дилшикаста, хуни ҷигар кард.
– Давлатшоҳи помирира ёд доред? – мепурсад бобои
Раҳмат ва меафзояд: – Одами ҳалол, коммунисти суп-сурх,
ба кори давлат содиқ буд. Сталина баробари падару ҷонаш
дӯст медошт. Ҳамон соле, ки Хурушеви малъун чанд шабу
рӯз Сталина сиёҳу бадном мекард, Давлатшоҳ соату
дақиқаи ҳушёрӣ надошт. Аз алам шиша-шиша шароб хӯрда,
дар кӯчаҳо ӯро нафринкунон соатҳо мегардад, ки суханҳои
таҳқиромезашро дигар дар ҳаққи Сталин аз радио нашунаваду насӯзад. То кай дар кӯчаҳо гардад? Нисфи рӯз хона
меояд, ки Хурушёв ҳоло ҳам дар радио бо ҷӯшу хурӯш
пӯстаки Сталинро такидан дорад. «Э нобакоре!» – меғуррад
Давлатшоҳ ва бо бел радиочаро чунон мезанад, ки қуттияш
шикаста ба ҳавлӣ мепарад. Вай аз ин корнамоияш таскин
ёфта, сархушу беёд болои кат меёзад. Лекин пас аз чанд соат бедор мешавад, ки аз байни сабзазори ҳавлӣ боз овози
Хурушёву танқиди Сталин ба гӯшаш мерасад. Сими радио
аз зарби бел наканда, аз бари девор раҳо ёфта, бо динамик
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байни ҳавлӣ афтодааст. Давлатшоҳ ин маротиба бо табари
кунд радиоро то дами аз гап монданаш кӯфтаасту дод задаст: «Дурӯғ, туҳмат! Сазои ту, лаққии лаънатӣ, ҳамин!»
– Аз ин дарду алам майзада шуду мурд Давлатшоҳ, –
луқма мепартояд касе. – Инсони беозору пок буд…
– Дар ҳар сурат, аз мурда қасос гирифтан номардист.
Ғалаба дар ҷанги ҷаҳонӣ куҷову ба хукпарвариву ҷуворикорӣ, ном баровардан? – ба гап шарик мешавад дигаре: –
Касе зинда монад, мебинад: ин хуксар бо ин ҳаромкориҳояш расвою шармандаи ду олам мешавад…
– Кош, ҳамон рӯза медидем…
– То ин наҳс аз тахт меафтад, ки ба сари мардум ташвишу фалокатҳои зиёд меояд, – мегӯяд Ҳасан. – Аз бисмиллои
кораш дили мардума сиёҳ кард…
– Сиёсати Сталин ҳам ганда буд. Ҳеҷ кас аз тарс аз бинӣ
боло овоз баланд намекард…
– Дуруст… Мулк бе сиёсат пойдор намемонад. Ин
таъкиди гузаштагони худамон аст… Лекин ин Хурушёви
бераҳм ба тухми асп қирон овард. Душман, ҳайвони зараровар эълонаш кард. Ҷаву гандуми зиёд мехӯрад, гуфт. Ҳамаро ба хукпарвариву ҷуворикорӣ маҷбур намуд. Қудрати Худора бинен: тақдири нисфи дунё, одаму парандаву чаранда
ба дасти зоғ афтод.
– Эй бародаро, аз азал роҳбар чӯпон асту халқ рама. Ба
ғазаби Худо ки гирифтор шудӣ, чӯпонат гург мешавад…
Ин тавр суҳбату баҳсу мунозираҳо дар шаҳру деҳот зудзуд ба миён меомаданду мардумро озурдаву хаста мекарданд. Вале бадбахтӣ баъдтар, дар охири сарварии Хурушёв
пеш омад. Якбора нону озуқа камчин шуд; анбору рафи магазинҳо холӣ гашт. Одамоне, ки нав аз балову офати Ҷанги
Олмон андаке раҳида, ба даҳонашон нон, ба рӯзгорашон
осудагӣ расида буд, боз ба таҳлука афтоданд. Охир дар
мамлакати паҳноваре, ки чун Россия, Украина ва
Қазоқистон даштҳои беҳудуди ғаллакорӣ дорад, бе ягон
хушксоливу офати дигар нарасидани ғаллаву орд ва пеш
омадани гуруснагӣ ба ақли касе рост намеомад. Одамон шабу рӯз арақи ҷабин резонда заҳмат мекашиданд, ки рӯзго246
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рашон беҳтар шавад. Маош ночиз, хоки сиёҳ буд, лекин аз
магазин ба қадри тавон як халта орд ё каму беш равғану
чизҳои дигарро ёфта метавонистанд. Ва ё ғаллаи захиракардаи худро дар осиёб орд карда, зиндагиро пеш мебурданд.
Акнун ҳолати нохуш, барои оилаҳои серфарзанд даҳшатбор
пеш омад. Ба ҳар узви оила аз рӯйи меъёр ҳар моҳ Раҷабалии ордкашак, марди нармтабиат се ё севу ним кило орди
гандум, – эҳе, ин бахт буд! – орди ҷав ё ҷуворӣ медод. Ин
ҳақро осон гирифтан мушкилиҳо дошт. То аз ҷумҳуриҳои
дур расидани ғалла ё орд мардуми нодор ҳафтаҳо шабу рӯз
навбат мепоиданд. Ин ҳолат барои занону мардони солхӯрдае, ки бист-сӣ сол пеш ҷабру ҷафои қаҳтиро кашида буданд, бештар даҳшатангез шуд. Ба қавле, бачаи камбағал
дар шаб нон хоб мебинад ва парвое надорад, ки нон бо чӣ
роҳу азобе пайдо мегардад. Охир моргазидаро хоб мебараду
гуруснаро не; шаб аст ё рӯз кӯдак дасту почакзанон нон талаб мекунад. Замони фаровонӣ дар чунин маврид ҳамсоя ба
имдод мерасид ва мушкилро осон мекард. Аммо дар ин
рӯзҳои саргумӣ, ки дасти ҳама зери санг аст, ба хурду калон
офати гурусначашмӣ сироят кард. Ҳар чизе болои хон пайдо шавад, одамон сер ҳам бошанд, ба он дармеафтанд ва бебаркаш мехӯранд. Дар ин айём ҳоли оилаҳои серфарзанд
табоҳтар шуд. Чуноне мегӯянд: гӯсола каҳдон холӣ кунаду
бача нондон.
Сафои Афлотун дар авҷи шикваю шикояти одамон
гӯшзад мекард:
– Мегуфтам, ки дар осмон ситораи думдор пайдо шудааст. Ин нишонаи наҳсист. Бовар накардед…
– Аз дастамон чӣ меомад? – мепурсид Дилёб ва худ ба
худ ғур-ғур мекард. – Кош ин кали касофат аз сари давлат
зудтар мерафт…
– Ҷони гапа гуфтӣ. Хас кам, ҷаҳон пок. Роҳбар агар аблаҳ
бошад, рӯзи мардум сиёҳ мешавад. Лекин мор аз сӯрох ба
осонӣ намебарояду роҳбари касофат бахубӣ аз курсии мансаб намеравад. Ҷон медиҳаду ҷо не…
– Дар деҳа ҳар оила барои рӯзи мабодо каму беш захирае
дорад. Ҳеҷ чиз наёбем, таги кулиро ё пасгарди осиёба
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мерӯбему кулча ё ордобе мепазем, – мегӯяд Шамсиддин ва
меафзояд: – Шаҳрии харидахӯр куҷо равад? Заводҳои нонпазӣ аз кор монда. Орд нест! Бозор холӣ, нарх ба зар баробар, дари дуконҳо баста. Дар ин вазъият каси ғалладор
ҳам аз бими ҷон молашро бозор намеорад. Якбора аз замин
роҳзану ҷинояткор рӯйид. Алҳол ҳамин хел: дар худам нест,
дар олам нест, гуфтаанд. То кай аз ҳамсоя, аз хешу табор
талбида мехӯрӣ?
Одамон сар аз андеша намебардоранд. Ба гапи ҳақ чӣ ҳам
мегӯйӣ?
– Мушкил, мушкил… Ба дари касе нонталабӣ рафтан ҳам
осон нест. Мегӯянд-ку: диҳанда не, гадо мард аст, – боз шарики суҳбат мешавад Шамсиддин. – Бо чашми худам дидам.
Бомдод хеши шаҳриямон намонд, ки чой нахӯрда бароям.
Болои дастархон чойнику пиёлаву як чизи сиёҳи нонмонанд
гузошта хиҷолатманд гуфт: «Хеши азиз, шароит ҳамин
хел… Худо аз ин бад накунад…» Эҳе, пеш болои дастархонаш нонҳои чаппотиву гирда, фатиру кулча, меваҳои хушку
тар, ширу маска, пиёлаҳои пурасалу қандинаҳои рангобаранг намеғунҷиданд... Ҳм, аз дидани ин ҳолат магар нон аз
гулӯят мегузарад?
Шамсиддин даме ба нони болояш пури суки ҷаву хас
чашм дӯхт, сипас дар дил «ношукрӣ нашавад» – гӯён аз
рӯйи таомул номи Офаридгорро ба забон оварду порае нон
ба даҳон андохт: боз хешаш напиндорад, ки табъаш накашид ва назараш ин хел нонро нагирифт. Ҳам бӯву ҳам
тамъи нон ногувор буд. Лекин луқмаро бафурҷаву базӯр
хойиду хойид. Он гӯё дар даҳонаш ба намади мисли сиреш
часпак табдил ёфту шилм шуд. Фурӯ бурданаш ҳам осон не.
Дилаш шӯриду меъдааш тагурӯ шуда исён кард. Вай пеши
даҳонашро бо панҷа дошт, лекин мавҷи чинҳои пешонияшро пинҳон карда натавонист. Хост луқмаро бо як қулт
чой фурӯ диҳад, ки хешаш бо заҳрханд гуфт:
– Нафорид? Хӯрданаш мушкил… Кунҷорааш зиёд. Дар
ин замон бе ошнобозӣ сабӯсу кунҷора ҳам намеёбӣ.
– Ошно, солҳои охир дар ҳама ҷо нона хор карданд. Одам
ба қадри ҳар неъмате нарасад, ба подоши ношукрӣ рӯзе ба
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он зору муҳтоҷ мешавад, – гуфт Сафои Афлотун ва андешаманд афзуд: – Дар ятимхона бо мо бачае буд доно, зирак,
чусту чолок; зеҳнаш аз оҳанрабо ҳам бақувват. Лекин ланг
буд. Мекӯшид, ки дар ҳама кор аз солимҳо афзалият нишон
диҳад. Бананг буд. Мирзоназар ном дошт. Вале мо Темур
мегуфтемаш, Темури ланг. Сахт меранҷид, аз қаҳр гиря ҳам
мекард. Таҳқир мешумурд, ки ӯро Темури ланг мегӯем.
«Ман хунрезу хунхор нестам!» – дод мезад баъзан. Донишманди машҳур шуд.
– Устоди моро мегӯӣ?
– Бале… Ҳамсинф будем… Ана ҳамин бача гоҳ-гоҳ
ҳикоят мекард, ки аз модар ин хел шал ба дунё наомадааст:
солиму бардам будаасту мисли дигарҳо давидаву парида
метавонистааст.
– Ин дард аз куҷо ёраш шудааст?
– Солҳои қаҳтӣ, – нақл мекард ӯ, – ҳангоми гуруснаи гурусна будан саги дайдуи аз ӯ ҳам гуруснатар бо як ҷаҳиш
нон аз дасташ гирифта гурехтанӣ мешавад. Гурусна ба шер
мезанад, мегӯянд. Писарак бо як ҷаҳиш ба болои саг парида,
ба гарданаш мечаспаду ба нон чанг мезанад. Афтударафти
шадид байни бачаи одаму саг барои як пора нон. Мирзоназар нисфи луқмаро аз даҳони саг гирифта мегурезад. Саги
хашмгин банди пойи ӯро мегазад. Дандони шикории саг ба
шаҳраги пойи бача мерасад. Он солҳо табибу дору мисли
нон камёб буд. Аз заҳри дандони ҳамон саг, – хайрият, ки
девона набудааст! – бача шал, нимтанаи якумрӣ мешавад…
– Аҳа, акнун сабаби лангии устодро фаҳмидам. Вай
беҳуда ба онҳое, ки нонро беэҳтиромӣ мекарданд, бо хашм
суханҳои тунд намегуфтааст, – андешаманд мегӯяд Насим
ва меафзояд. – Агар Худо накунаду медид, ки касе аз болои
пора ё мағзи ба роҳ афтодаи нон бетафовут мегузарад, ҷонаш намебаромаду бас.
– Ҳай-ҳай, чашм дорӣ ё не? Ба рӯйи роҳ, ба пеши поят
ҳам нигоҳ бикун! Медонӣ, ки чаро ҷон коҳонда мехонӣ? Барои он ки оянда соҳиби касбу нон бишавӣ! Аз рӯйи роҳ
нонрезаҳоро бичину ба баландие бигзор, ки парандаҳо
хӯранд, савоб мегирӣ… нони ҳалол меёбӣ…
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Баъзан аз сахтгириҳои устод ба танг омада, байни худ бо
ҳам мегуфтем: «агар Худо боз як пойи дигараш медод, дунёро мегирифт…»
Ҳозирин лаҳзае ба андеша фурӯ рафтанд. Шояд ҳар кас
саргузашти талхи дида ё шунидаашро пеши назар меовард.
Охир ҳар инсон ба андозаи умри гузарондаву роҳҳои пасту
баланди зиндагиро тай кардааш хотироте дар хазинаи дил
маҳфуз медорад.
– Лекин дар ҳамин сафар рӯзи аз ҳама сиёҳу бадро дидам, – овози ғамолуди Шамсиддин диққати атрофиёнро ба
худ кашид. – Даҳшат! Худоё, ҳеҷ инсон ба он аҳвол гирифтор нашавад. – Ӯ даме лаб аз гуфтор фурӯ мебандад ва
меандешад, ки он лаҳзаи дилхарошу шармоварро бепарда ба
ҳамдеҳагон бигӯяд ё не. Чӣ суд аз онро дар дил нигоҳ доштан? Хоҳу нохоҳ воқеа аз даҳони шоҳидон ба даҳоне гузашта, ба ин ҷо низ мерасад ва дар олам паҳн ҳам мешавад.
Аз дилтангӣ хост ба бозор сар бизанад, вазъи нарху
наворо фаҳмаду ба деҳа баргардад. Шояд касе инро аз ӯ бипурсад. Не, вай пас аз «ношто» дар таҳи дил ният кард, ки
агар маблағаш расад, албатта, аз бозор барои хонаводаи хешаш каме орд ё гандум мехараду бо дасти худ бурда
медиҳад. Кош, ин нияташ амалӣ мешуду бори дилаш сабук.
Орд дошта бошанд, атола мепазанд, гандумро кам-кам бирён карда ба фарзандон медиҳанд… Ин чизҳоро аз хона
овардан мумкин, вале кай? Ба назари ӯ ҳар қадар мадади ӯ
ба хешаш зудтар расад, кори савоб мешавад ва шояд ҳамсояҳои нодор низ аз он бебаҳра намемонанд.
Ҳаво сард, кӯчаҳо холӣ, шаҳр мотамзада. Ҳусни зеботарини шаҳр ҳам ҷунбиш, омаду рафти одамон ва ҷӯшу
хурӯши зиндагист. Бе ин бузургтарин шаҳр мисли мазор холиву дилгир метобад, андешид Шамсиддин. Раставу рафҳои
бозор низ норӯфтаву ифлос. Дар гӯшаи ҷониби рост, он ҷое,
ки пеш наску нахуд, гандуму ҷав ё орду равғани зағир мефурӯхтанд, даҳ-понздаҳ нафар ҷунбуҷӯл дошанд. Шамсиддин ба он ҷо нарасида буд, ки лаҳзаи мудҳиш аз пешорӯяш
баромад. Марде миёнаумр, риши расидаву мошубиринҷаш
бетартиб, чашмонаш беҷо, аз дасти духтараки ноболиғе
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маҳкам дошта каш-кашон бозор даромад. Кӯдак аз шарму
даҳшат пушти дасти озодашро газида шашқатор ашк мерехт. Ҳама бо ҳайрат ба онҳо чашм дӯхтанд. Чӣ ҳодиса рӯй
додааст? Магар духтарак гуноҳе содир карда? Марди девонаавзоъ рӯ ба рӯи одамон истода, акнун бо оби чашму овози
хиррӣ ба зориву тавалло даромад:
– Аз барои савоб, як ҷувол гандум ё халтае орд диҳеду
гиред… Шармандаву ноилоҷам… Худоё, чӣ кор кунам?
Хурдсолҳояш аз гуруснагӣ мемуранд…
Ҳозирин мисли ҳайкал лолу карахт монданд. Ба чӣ рӯзи
сиёҳе расидем? Фурӯшандаҳо, яке аз дарду алам лаб зери
дандон, дигаре оби дида дар бари рӯ коса-коса ғалла ба халтаи мард рехта пичиррос мезаданд:
– Худата ба даст гир, ҳамшаҳр. Ин рӯзҳои сиёҳ мегузаранд. Кӯдака хона бар.
Чашмони Шамсиддин низ нам гирифтанд.
– Ҳоли ун марди сарсахта худаш медонаду Худо. Намедонам, ки бозоракиҳо ба фоҷиаи мард гиристанд ё ба ҳоли
духтараки тарсону ларзон ё ба ин рӯзҳои сиёҳу пурдаҳашт… Ба ростӣ, ҳар гоҳе он манзара пеши назарам меояд, бовар мекунед ё не, луқма дар даҳонам заҳр мегардад…
– Ҳоли мардум бади бад аст.
– Дар муҳосираем, ошно… Мисли кӯли Ладога роҳе ҳам
надорем…
– Умед ба роҳи ҳавоӣ, чархболу хавопаймост…
– Оянда чӣ мешавад?
– Нисфи моҳ торику нисфаш равшан аст, бародарҳо, –
таъкид мекунад Дилёб риши нуқрафомашро ҳилол кашида… – Боз наҳсиву бадбахтӣ пеш омад… Миёна сахт бандену бештар ба кор часпен…
2
Мӯйсафед Дилёб, аз фишори панҷаи ҳасрату андешаҳои
талх бедимоғ, ба ёд овард, ки Сифат – момодояи аксари
кӯдакони деҳа – гоҳе мегуфт: «Модари бечора нуҳ моҳу нуҳ
рӯзу нуҳ соат дар заҳдон дунёи орзуву умедашро мегардонад. Лекин ҳангоми аз батни модар ҷудо шудани тифл ҳафт
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қабати замину осмон аз даҳшат ба фарёд меояд. Медонед
барои чӣ? – мепурсид ӯ ва худаш посух медод: – Ин кӯдак
оянда, агар Худо умраш диҳад, мисли мо – одам мешавад.
Лекин чӣ хел одам? Накукор ё бадкирдор? Аз пойи қадамаш
олам гулистон мешавад ё хорзор? Ана ин илми ғайб аст…
Танҳо Худои ҳамадон, оне, ки ба тифл ҷон бахшидааст, дар
пешонӣ хатти азалаша навиштааст, шарофату касофати навзода медонад. Мебинем-ку, яке месозаду дигаре месӯзад.
Дунё агар борҳо аз ҷаҳолату касофати фарзанди одам вайрон, хоку хокистар намешуд, эҳе, ҳозир ҳама ҷо ободу гулистон буд… Вақте навзод бо гиряву фиғон аз модар ҷудо
шуда, рӯйи дастам меафтад, аз Худо илтиҷо мекунам, ки
тани сиҳату ризқи фаровон, шарофату дасти кушодаш бидеҳ; Илоҳо, аз амали ин кӯдак обу замин, падару модар ва
мардум хайру баракате бинанд. Намедонам, ки ин зориву
таваллои мани пургуноҳ ба гӯши Парвардигор мерасад ё не?
Мо бо умед дуо мекунем, лекин Офаридгор худаш кайҳо
роҳи зиндагии одама дар пешониаш навиштааст…»
Дилёб, овози нарми Сифат ба гӯш, асояшро дудаста
маҳкам доштаву бори тан ба он партофта, болои харак нишаста буд ва гӯё намешунид, ки атрофиён дар чӣ хусус
баҳсу талош доранд. Вай гуфтаҳои дерини Сифатро, ки замони кӯдакӣ шунида буд, худ ба худ муҳокима мекард. Албатта, одам ба орзуи фарзанди солеҳу некқадам умр ба сар
мебарад, фарзанде, ки аз рафтору кирдор ва гуфтору ҳимматаш байни мардум бо ифтихор, бо сари баланд бигардад,
иззату обрӯ бинад. Аммо чӣ метавон кард, ки ниҳоли бо
хуни ҷигар парвардаи одам баъзан меваи талх диҳад. Фарзанди нохалаф, сиёҳкору бадрафтор ҳамон меваи талх, захми носур, доғи рӯзгори падару модар, балки пайвандону як
диёр мешавад. Ҳама як сӯ, ҷабр дар сари падару модар…
Онҳо бори гарони таънаву пичинги мардум бар дӯш, аз
зишттарин фарзанд рӯ тофта наметавонанд. Дар ин маврид
Сифат, албатта, барои кӯтоҳ кардани шаби дароз, ин афсонаи дилхарошро, ки аз гузаштагон дар ёд дошт, бо овози
мисли бирешим нарм ба онҳо мегуфт.
– Ин афсона, набераҳои ҷон, ба гуфти бибиам: «Дод аз
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дасти одам» ном дорад. Ӯ ба ман мегуфт, вай аз бибикалонаш борҳо ин афсонара шунида будаст. Шумо аз ман напурсидед, ки чаро номи афсона «Дод аз дасти одам» аст? Бодиққат гӯш кунед, худакатон маънии номаша мефаҳмед, –
табассумаке ба лаб, чашм аз мо наканда бо тамкин пичаҳояшро бо кафи даст ҳамворкунон мегуфт Сифат ва пас аз сукуте меафзуд:
– Дар як замон дар ин макон – буд набуд як зан буду як
мард. Мард фарбеҳи гандумранг буду зан сафедпӯсти мисли
моҳи шаби чордаҳ зебо. Ҳар ду дар олам чашм кушода
якдигарро дида буданд. Айёми кӯдакиву наврасӣ рӯзи дароз
онҳо бо ҳам бозиву шӯхикунон боғ ба боғ мегаштанд. Меҳр
дар чашм аст. Баъд байнашон ишқу муҳаббат пайдо мешавад. Дӯст медоранд ҳамдигарро ва бо розигии падару модар
чанд шабу чанд рӯз базм ороста, зану шавҳар мешаванд.
Онҳо мисли Тоҳиру Зуҳро, монанди ду мағз дар як пӯст нағз
мезистанд. Дар зиндагӣ камбудие надоштанд. Сарватманд
буданд: замину об, хизматгорони бисёр, боғу киштзор, рама-рама гӯспанд, гала-гала асп, подаву хару хингали
беҳисоб дар ихтиёрашон буд. Лекин ба онҳо фарзанд намерасиду бас. Ҳам мард, ҳам зан интизор буданд, ки имсол не,
соли дигар фарзанддор мешаванд. Вале ҳеҷ не, ки орзуи
онҳо ҷомаи амал пӯшад. Молу мулкашон сол ба сол дучанд
меафзуду лекин Худо ба онҳо фарзанд намедод. Медонед,
фарзанд меваи умр, кафшери зиндагист, бефарзандӣ рӯзи
сахт. Одама бефарзандӣ ноумеду афгор мекунаду кӯҳи ғаму
дарда ба сараш бор. Ҳо, давоми умри тамоми ҷонзоди олам,
аз ҷумла инсон фарзанд аст. Худо ҳеҷ каса аз фарзанд бенасиб накунад. Зиндагии ширини ана ҳамон зану марда бефарзандӣ талх кард. Онҳо шабу рӯз ғам мехӯрданд. Охир ин
қадар дороиро оянда кӣ соҳиб мешавад? Аламу дарди бефарзандӣ сол ба сол онҳоро бештар азият медоду хуни дил
мекард. Ба болои ин бадбахтӣ марди доро хасиси хасисон
буд. На худаш мехӯрду на ба дигарон медод. Доимо бо сару
либоси куҳнаи пурдарбеҳ мегашт.
– Эй мард, аз мо дар гирду атроф сарватманд нест, – ба ӯ
мегуфт занаш. – Кафшу ҷома, тоқиву салла, куртаву эзори
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нав пӯш, ки таънасори мардум нашавем. Одаму либос,
гуфтаанд. Ангуштонам аз неши сӯзан дардманду сӯрох шуданд… Дигар дар ҷомаат ягон ҷои бедарбеҳ намонд. Пахтаҳояш овезон. Ҳама ба ҳоли мо механданд…
– Чаро механданд? – бо хашм мепурсад мард.
– Мегӯянд, ки мисли Қорун доро ҳастанду шикамашон
хӯроки гарму танашон либоси нава намебинад…
– Аз бахилӣ мегӯянд. Мехоҳанд, ки мо ҳам мисли онҳо
гадои дарбадар шавему бекафан мурем, – ғур-ғур мекард
мард. – Паси подшоҳ ғайбат. Об дар ҷойи сахтӣ меистад,
занаки кӯтоҳақл… Ба ҷои ин гапҳо бароям як писари меросхӯр таваллуд бикун… Кош барвақт ба ҷойи туи санд
(бенасл) ягон зани бачазо мегирифтам….
– Худо медонад, ки ман бенаслам ё ту? – ашкрезон менолид зан.
Ана ҳамин хел дар охири умр байни онҳо барои бефарзандӣ сардӣ пайдо шуд. Онҳо баҷову ноҷо бо суханҳои дурушт ба дили якдигар неш зада, зиндагияшона шӯр мекарданд. Аммо намедонистанд, ки айби безурётӣ дар кадоме
бошад. Медонед, ки захми табар шифо меёбаду захми забон
не. Захми теғи забон одама монанди заҳри мор мекушад.
Дилхарошиву таънаву маломати пайвастаи мард бо ҳар
баҳона сол ба сол зиёд ва боиси дилсардиву ҷангу ҷидоли
онҳо сари ҳар қадам шуд. Марди дорои бераҳм ҳатто дар
назди одамон бо суханҳои носазо занро шармсор мекарду
ғаму андӯҳашро даҳчанд. Зани сарсахт аз таҳқиру хории
беҳисоб ба ҷон расид. Чӣ кор кунад? Бе таънаву маломати
мард ҳам вақте ӯ медид, ки занҳои ҳамсоя аз дасти писаракону духтараконашон дошта ҳазлу шӯхикунон аз роҳ мегузаранд ё дар боғҳо сайр мекунанд, дилаш ба ёди кӯдак гум
мезад, ҳатто рӯзи равшан дар назараш ба шаби тор табдил
меёфт. Дар ин ҳолат ӯ ба хона даромада, дарро сахт
мепӯшиду аз ғами бефарзандӣ бо оҳу нола зор-зор мегирист. Аммо бо гиряву фиғон магар дарду алами зани
сиёҳбахт дармон меёфт?
Як шаб марди доро аз оҳу фиғони зан ба хашм омада, ба
болои дашному пичинг ӯро чунон мушту лагади зиёд зад,
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ки ҳама ҷои бадан, рӯву ҳалқаи чашмонаш вараму дардманд, сиёҳу кабуд шуданд. Зани бадбахт аз ҳуш рафт. Як
вақт чашм кушод, ки субҳ дамидааст. Вай аз ин бедодӣ дилаш дардманду ҷигараш бирён тани афгор берун кашонд.
Аввал хост, ки худро овезад ё сӯзонаду нобуд кунад. Не,
ҷонаш ширинӣ кард. Боз ба ёд овард, ки аз рӯйи шариат бо
ин хел марг одам ҳаром аз дунё меравад, бадном мешавад.
Вай таҳорат карду намози бомдода хонд, баъд рӯ ба осмон,
ба даргоҳи Худо оварду аз мағзи ҷон нолид:
«– Эй Худои меҳрубон, эй ҳамабину ҳамадон, эй додраси
бандаҳои дилрешу зору ҳайрон! Аз ҷабру ситам, таҳқиру
ҳақоратҳои шавҳари пирам аз ҷон безор шудам. Хайр, ё ҷонама зудтар бигир ё ба мани сиёҳбахт фарзанде бубахш, –
фарқ надорад духтар бошад ё писар. Агар фарзандам
надиҳӣ, розиям гӯсола ё хуку хирсам бидеҳ… Эй Худоҷон,
барои он ки аз бадномӣ бираҳам, дев ё ғулам бидеҳ, ҳеҷ
набошад як кирмак ё лаҳми зинда аз батни худам бидеҳ».
Нолаву зораҳои талхи зани сиёҳбахт аз ҳафт қабати осмон
гузашта, ба гӯши Офаридгори олам расид. Ва бо қудрати
худ, – Худованд, бачаҳо, тавоност! – шаби дигар занро
ҳомила кард. Лекин ӯ пас аз нуҳ моҳу нуҳ рӯзу нуҳ соат не,
ҳамон соат аз хоби пурдаҳшат бо дарди сӯзон бедор шуд.
Оҳу фиғони гӯшхароши ӯ замину осмона ларзонд. Баъд
махлуқаке аз батнаш ҷудо шуда ба замин афтоду хост бигурезад. Эй Худо, ташвиши нав ба сари зан омад. Чӣ кор кунад? Вай бо часпу талоши зиёд махлуқро дошту бо оби
ширгарм шуст. Охир фарзандаш ҳисоб аст. Баъд дар латтаҳои тозае, ки ба орзуи ягон сол фарзанддор шудан тайёр
карда буд, ӯро печонду дар гаҳвора хобонда дастону пойҳояшро бо дастбандаку побандаки пурнақш маҳкам баст. Лекин нисфи шаб, вақте ки зани афгор масти хоб буд, махлуқ
бедор шуда, гаҳвора дар пушт бо як ҳалосак хесту берун баромад. Ӯ даме ба замину осмон, ин сӯву он сӯ нигарист,
баъд ҷониби оғил давид. Дари баста аз як зарбаи махлуқ
афтод. Ӯ дарҳол як гӯспанди фарбеҳа зинда фурӯ бурд.
Нафсаш каме ором шуд, ки баргашта паҳлуи зан хобид… Аз
миён рӯзҳову моҳҳо гузаштанд. Аз дасти ин махлуқи ба255
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лохӯр на пода монду не гала, на рамаву хару хингали марди
доро, балки парандаву хазанда, тамоми ҷонзоди атроф. Ӯ
ҳама чизро дошта фурӯ мебурд, заминро ба биёбону харобазор табдил медод. Мардум аз ин офат ба даҳшат афтода,
роҳи халосӣ меҷустанд… Зан аз гиряву зорияш ба даргоҳи
Худо барои соҳиби махлуқе шудан сад пушаймон, аз кирдорҳои зишти ин махлуқи бахшидаи Офаридгор ҳайрону
шармсор монд. Охир шеру паланг ва гургу кафторҳои
хунхӯр то гурусна мондан ҷондореро шикор карда
намехӯранд. Аммо аз нафси бетаги зодаи одам ба тухми парандаи ҳаво, моҳии дарё қирон меояд. Марди доро, хасиси
хасисон, намехӯрду намепӯшид, ки якаш ду шавад, аз нест
шудани молу сарваташ дар пеши чашмонаш талхакаф шуда
мурд. Зан ҳам ба ғаму таънаҳои мардум тоб наоварда, бо
аламу ҳасрат аз олам чашм пӯшид.
– Рӯзе аз рӯзҳо, набераҳои ширин, – нақлашро давом дод
Сифат, – замину осмон ҳам аз баднафсиву бераҳмии ин
одамизодаи балохӯр ба дод омаданд. Онҳо бо як овоз менолиданд: «Оҳ, Одам, ҳеҷ ҷонзодеву ҷинсе мисли ту ваҳшӣ
нест. Худо шоҳид, миллион сол кирдору рафтори туро мушоҳида карда ба ин хулоса омадем. Магар гурге дар дарё,
наҳанге дар кӯҳ, уқобе дар зери замин ҷондорҳои дигарро
куштааст? Инро касе ёд надорад. Аммо ту бандаи нафс
шавӣ ё аз худ биравӣ, аз ҳамаи ваҳшиён мегузаронӣ… Ҳатто гӯшт, дилу ҷигари ҳамҷинсони худатро кабоб карда
мехӯрӣ… Аз дасти ту ҳама ҷо ифлос, харобу валангор мешавад. Қасрҳоро месӯзиву ба хоку хокистар табдил медиҳӣ.
Худо аз хашму кина, адовату ҷаҳли мураккаби ту нигоҳ дорад. Замина ба ахлот, чирку фасод, ҳавора ба дуду заҳр пур
мекунӣ. Дод аз дасти ту!»
3
Насим, инсони нармтабиату хушрафтор, омӯзгори
номдори деҳа, пас аз хатми донишкада ба ин ҷо омаду оиладор ва муқимӣ шуд. Чанд сол дар хобгоҳ зист, сипас як
пора замин гирифту хона бунёд кард ва бо гузашти солҳо
мисли гӯшту нохун ба мардум пайваст. Зоҳиран вай ба ҷуз
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касбу кори хеш – таълиму тарбия ба неку бади касе кордор
набуд: ҳамеша сару либосаш тозаву озода, ҷувздони пурдафтару китоб дар даст, хомӯшу хаёлӣ мерафт мактабу бегоҳ ба хона бармегашт. Ба қавли бобои Раҳмат, «ин маълим
бедеро ба сафедор кор надошт ва дар зери пояш мӯреву аз
дасташ дар ҳаво пашшае озор намеёфт». Вале Насим дар
роҳи тарбияву донишандӯзии шогирдон аз оғози фаъолият
сахтгирӣ нишон дод. Агар бачае бо дили гарм мактаб
намеомад, ё бо ҳар баҳона аз дарсҳо мегурехт, оворагардӣ
мекард, Насим аввал дар танҳоӣ бо панду насиҳат
ҳушдораш медод:
– Шогирд, рафторат хуб не… Худфиребӣ мекунӣ… Медонӣ, ки ту барои худат мехонӣ. Ҳоло давраи «Дониш талабу бузургӣ омӯз, то беҳ нигаронд рӯзат аз рӯз» аст. Ин васияти ҳаким Низомӣ ба шумост. Пайрави бадхону бадрафтор
не, аълохону хушрафтор шав, ки падару модарат, мо,
омӯзгорон, аз ту шод шавем…
Ӯ аз ин зиёд бачаро коҳишу сарзаниш намекард, вале
хондану рафторашро ба мушоҳида мегирифт. Чун шогирд
ислоҳ намешуд, албатта, ӯро ба муҳокимаи ҳамсинфон
мегузошт ва бо суханҳои тундтар сурху сафедаш мекард.
– Ту нангу номус, орзуву ҳавасе дорӣ? Хондану рафторат
ҳамин бошад, оянда бесавод мемонӣ, бе-са-вод! – Ва барои
он ки шогирдон ба эҳсосот гирифтор шуданашро пай набаранд, даме ба пеши пояш нигариста, байни курсиҳо қадамзанон худро ором карда меафзуд: – Меваи ин беҷогардӣ
оянда танҳо пушаймонист. Аз кӯрсаводӣ соҳиби ягон касб
намешавӣ… Баъд дар куҷо кор мекунӣ? Дар пах-та-зор, зери дасти Орзуи Ҳасан. Умре миёнат хам дар зери офтоби
сӯзон каланд мезанӣ, ба пахтазор об мемониву дору мезанӣ… Аз болои сарат самолёт дору мепошаду заҳроба
менӯшӣ… Худо накунаду як ниҳол аз беобӣ бихушкад, аз
Орзуи Ҳасан бо ҳақоратҳои думчадор мушту лагад ҳам
мехӯрӣ. Ҳамин роҳи зиндагӣ ба ту писанд аст?
– Не, маълим, – нигоҳашро гурезонда, аранге ғур-ғур мекунад шогирд.
– Бихон, барои ояндаи худат саводнок бишав, – нармтар
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мегуфт ӯ ва ба шогирдон мешунавонд. – Ин гапҳо ба шумо
ҳам дахл доранд.
Насим ноаён пайгири таъсири ин дарси тарбиявияш
мешуд. Деҳа, ки бузург набуд, ҳар як рафтору кирдори
шогирдон аз чашму гӯши омӯзгори сахтгир дур намемонд.
Вай агар медид, ки суханҳои аз мағзи ҷон гуфтаашро
шогирд пушти гӯш партофтааст, ин маротиба норизоии
сахттаринро боз дар шоҳидии ҳамдарсон ба миён мегузошт:
– Дигар ман муаллими ту не!
Ин эътирози ӯро шогирдон қуллаи ранҷиши омӯзгори
дӯстдоштаашон меҳисобиданд ва бо ирода аз пайи ислоҳи
хонишу рафторҳои ношоистаашон мешуданд, ки дубора ситораи меҳри муаллим ба рӯяшон битобаду аз бори хиҷолат
бираҳанд. Ин ният осон ба каф намеомад. Онҳо бояд дар баробари ҷиддӣ камар бастан ба таҳсилу баҳои хубу аъло гирифтан чанд кори нек ҳам мекарданд, ки аз «ҷабр»-и
ранҷиши устод озод бишаванд. Барои инсони дастбахайру
некхоҳ, агар хоҳад, бешак, сари ҳар қадам хидмате пеш меояд. Масалан: дасти оҷизеро гирифта аз ҷӯйбор гузарондан,
халтаи гандуми пиразани танҳоро осёб бурдану орд карда
овардан ё дарахтони шафати роҳро, ки фасли гармо хурду
калон аз сояашон баҳра мебаранд, бе супориши касе об додан
ва ғайра. Чун Насим ин хел кору амали шогирдонро медид ё
таърифашонро аз забони дигарон мешунид, дилаш об мехӯрд
ва ӯ бо суханони меҳрубононае мефаҳмонд, ки гуноҳашро
бахшидааст. Магар касе, ки гапи талху ширинро фаҳмида, аз
пайи ислоҳи худ мешавад, шоистаи эҳтиром нест?
Аммо ҳолате ҳам пеш меояд, ки панду насиҳат, огоҳиву
сарзаниш ба шогирди худсари мушкилтарбия писанд намеафтад ва ӯ, баръакс, зӯъмӣ, худсариву каҷрафториашро
дучанд мекунад. Мубориза байни омӯзгору шогирд рӯз ба
рӯз шадид мешавад. Чӣ бояд кард? Дар ин маврид Насими
омӯзгор ночор, албатта шомгоҳ, – дар соатҳои дигар ҳама
побанди кореанд ва волидонро пайдо наметавон кард, –
меҳмони нохондаи шогирди ёғӣ мешуд. Ана ин бори вазнину кори сангин буд. Баъзан моҷаро пеш меовард, борони
таънаву маломат ба сараш мерехт. Ин лаҳза дарду алам ва
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нигоҳҳои норозиёнаи падару модарро мефаҳмид. Пас аз кори вазнину тоқатфарсо дар обу арақ тар, хаста ва ташнаву
гурусна биёву аз бадрафтории фарзандат шикоят шунав.
– Посӯхта лаби об медавад, – бо таҳаммули ҳазломез
мегуфт ӯ. – Аз баъзе рафторҳои шогирдам вақтҳои охир дар
ташвишам.
– Давраи сагболиғияш аст, маълим. Мову шумо ҳам
наврас будем. Мегузарад, – бепарво посух медиҳад мард.
–Дурусту, лекин оҳана дар гармияш кӯфтан беҳ…
– Зӯри мактабу муаллимон ба тарбия нарасид?
– Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ беҳтар, – нарм посух
медиҳад Насим ва андешамандона меафзояд. – Бо ҳам тарбия бикунем, гулписар мешавад…
Падари шогирд аз шасташ мегардад, ки дам намезанад.
Ва ӯ ин пайтро ғанимат шуморида боз мегӯяд:
– Ба таҳсил ҷалб кардан, саводу дониш омӯзондан вазифаи ҷонии мо, омӯзгорон, аст. Аммо ба дараҷаи инсони комилу ҳалол расонидани як кӯдак, ба фаҳмиши ман, аввал
қарзи падару модар, баъд мактабу омӯзгор мебошад. Мағзи
гап ҳамин, бародар: мехоҳем оянда шогирди мо дузду
раҳзан не, одами хушном шавад; одаме, ки аз хулқу атвор ва
касбу кораш ҳам шумо, ҳам худаш, ҳам ҷамъият фоидае дида, аз таърифаш аввал шумо чун падару модар, баъд мо чун
омӯзгор бо сари баланд ифтихор бикунем…
Ҳолатҳое пеш меомаданд, ки гуфтаҳоро падару модарон
фазлфурӯшӣ мепазируфтанд, – шунидани панду ҳазми он
осон ҳам нест, – дарҳол ба шӯр омада, забони таънаву маломат мекушоданд:
– Шумо дастҳо паси пушт, дар кӯча мисли кафтар яктаякта қадам зада, бо бинӣ осмона харошида чунон мегардед,
ки ба туфлиҳоятон гарде начаспад… Ҳаром-ҳалол «А-б-те,
маориф пула те» гуфта қабза-қабза пул мегиред… Ҳам ба
чашми Худо хок мепошеду ҳам ба чашми ҳукумат… Баъд
зӯртон, ки омад, дудаста аз гиребони падару модар медоред.
Чӣ кор кунем? Як маротиба ба ҷойи мо аз субҳ то шом байни пахтазори пурбӯву таф, зери офтоби сӯзон дар обу арақ
тар, бо шиками гурусна каланд мезадӣ…
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Насим баъзан аз ин ҳам суханҳои нешдору заҳрогин
мешуниду музтар мемонд. Чӣ посух диҳад? Вай бешак ҳолати зан ё мардеро, ки дасту рӯяш ҳанӯз ношуста, сару либосаш аз обу арақ шӯрбаставу оғуштаи хоку чанг, лабонаш
аз ташнагиву гуруснагӣ парсинбаста, нав аз саҳро омадааст,
мефаҳмид: хашм доранду алам. Зан дар ҳар ҳолат аввал бояд дасту рӯй бишӯяд, либос иваз бикунаду барои фарзандону мардаш дами гарме бипазад ва пас аз сер кардани шиками онҳову худ, агар дар по мадоре дорад, дегу коса ва либос
шӯяд ё либосҳои даридаро дӯзаду дарбеҳ кунад. Мардро низ
корҳое интизоранд. Вай то оростани хон бо гармии бадан
гову бузу гӯсфандонашро дар наҳр мешӯяд, – ҳайвонҳо низ
бояд ҳис кунанд, ки соҳиби ғамхор доранд, – ё ба пали пиёзу гашниз, ҷӯйҳои бодирингу каду, лӯбиёву помидор, ҷувориву карам ва дарахтон об мемонад. Аз ташнагӣ сӯхта хушк
шудани зироатҳо ҳам вубол асту ҳам зоеъ шудани заҳмат.
Дигар ин, ки чашми кӯдакон аз сабзавоту меваи худ сер
нашавад, онҳо ба боғу полези дигарон медароянд ва бо
дуздӣ ном мебароранд…
– Аввал ин, ки ба мактаб рафтани омӯзгор бо сару либоси
тозаву озода аз рӯйи карру фарр не, шарт аст, – нарм мегӯяд
Насим. – Инро қонуни таълиму тарбия аз мо талаб мекунад.
Муаллим бояд бо сару либос ҳам ба шогирдон намунаи ибрат бошад. Дигар ин, ки ҳарфу хат омӯзондан ба кӯдакҳо
осон нест, мисли кору заҳмати шумо дар саҳро мушкилиҳои
зиёд дорад: асаб сарф мекуниву ҷигар хун… Боз барои ба
номи омӯзгор соҳиб шудан дар баробари донишу фаҳмиш
бояд панҷ соли расо шабу рӯз ҷон коҳонӣ, аз олимони бузург роҳу равиши таълим доданро омӯзӣ, имтиҳон супориву
баҳо бигирӣ, баъд соҳиби диплом шавӣ.
– Э маълим, бисёр ман-манӣ накун, – бо тамасхур мегӯяд
мард ва бо ҳамон оҳанг меафзояд: – Мардума аз ҳад зиёд
гӯли гаранг наҳисоб. Мо ҳам кам-кам чӣ хел хондану бо чӣ
роҳ дипломдор шудани бисёриҳоро мебинем… Вақти имтиҳонсупорӣ ҳамон маълимшавҳо дар ба дар гашта таппаку
ҳезум, ғӯзапояву каҳдарза, боз сад хоку балои дигар талбида, барои баҳогузорҳо мебаранд…
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– Э не… Ман чизеро ба чашм надидаам, бовар намекунам. Туҳмат бадтарин гуноҳ аст.
– Чӣ ҷойи туҳмат? – ба шӯр меояд мусоҳиб. – Як-ду сол
ин ҷо кору зиндагӣ бикун, худат бо чашмони сарат мебинӣ… баъд мо мегӯем: ассалому алайкум…
– Росташ, ки ман ба даргоҳи Шумо барои ин хел баҳсу
мунозира наомадам. Баъд, намедонам, ки айб дар ош аст ё
мош? Касеро ҳам сафед карда наметавонам, – бо авзои каме
беҷо суханашро канда-канда идома медод Насим. – Бадбахтона, ин хел фасодкорӣ вуҷуд дорад. Лекин шумо ҳамаро бо
як сангу тарозу барнакашед. Бо таппаку ҳезум мехондагиҳо
ангуштшуморанд… Хоҳиши ман ин аст, ки фарзанди шумо
оянда мисли онҳо бадному сарпасту шарманда нашавад.
– Худо аз шармандагӣ нигоҳ дорад!..
– Муттакои ягона барои ҳама Худост, – сухани мардро об
медод Насим, сипас меафзуд: – Лекин пирони сухан гуфтаанд: бо умеди Худо ҳам шаву буттаро маҳкамтар бидор.
Медонед, агар ҳамон бо таппаку ҳезум мехондагиҳо, ки
шумо гуфтед, андаке донишу саводи казоӣ медоштанд,
назди «устодон»-и порахӯр ҳеҷ гоҳ муттаҳам намешуданд.
Бало дар сари нодонист. Ба ин гап, ба фикрам, розӣ мешавед…
Мард хомӯш монд. Зан сатили сирдорро се маротиба обгардон карду шуст ва аз пайи говдӯшӣ рафт. Насим бо оҳанги боз ҳам нармтар ҷилави суханро дигар сӯ кашид.
– Аслан ман ҳам метавонам чашм ба кӯриву гӯш ба карӣ
зада, таҳсилу рафторҳои фарзанди шуморо набинаму ба Худо ҳавола бикунам. Ин роҳи осони кор ё ҷонхалосӣ нест?
Шавад обӣ, нашавад лалмӣ. Вале виҷдон ва қарзи касбӣ маро ором нагузошт, каш-кашон ба даргоҳи шумо овард…
Насим чашм аз мард намеканд. Ӯ пешонии офтобсӯхтаи
дар нури чароғ мисрангашро кафмолкунон ба андеша мерафт.
– Росташ, ба дари хонаи касе бе даъват рафтан осон нест:
ҳазору як андеша. Лекин барои каме ҳалол кардани ҳамон
қабзаҳои пуле, ки шумо гуфтед, ночор омадам… Пичинг,
таънаву маломатҳоятон болои дида. Аммо як чиз маълум аст:
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бетарафӣ, саҳлангорӣ, бепарвоии мову шумо бачаро бештар
ба роҳи каҷ, худсарӣ, ҳатто дуздиву авбошӣ тела дода, то паси панҷараи зиндон бурда сиёҳном карда метавонад.
– Худо нигоҳ дорад!
– Мо ҳам ҳаминро мегӯем. Вале то бад нагӯйӣ, нек пеш
намеояд. Дар сурати рӯй додани ягон нохушӣ роҳбарони
мактабу омӯзгорон, аз ҳама бештар падару модар, ҳатто
пайвандону ҳамсояҳо, агар нангу номусе дошта бошанд, дар
гирдоби хиҷолату ташвиш афтода, аз доғи ин бадбахтӣ
месӯзанду меноланд.
– Маълим, воҳима ҳам андоза дорад. Натарсонмон…
Рафтораш бад аст?
– Кам-кам… Бо ҳар баҳона бо ҳамсинфон гиребонгирӣ,
дилсиёҳӣ мекунад, ба дарсҳои омӯзгорон халал мерасонад…
– Э бетамизе… О сахтсаре. Чӣ кораш кунам?
– Насиҳат…
– Ин вазифаи шумост, маълим. Ман фурсату лабу лаҳҷаи
пандгӯӣ надорам… Бо мушту шаллоқ эм, ба тахтачӯби
лаҳад росташ мекунам.
– Ин роҳи тарбия нест, бародар. Бештар ҷоҳилу ёғӣ мешавад…
– Э Худо, дигар аз дастамон чӣ меояд?
– Шайхи Муллонур доимо аз номи Худо таъкид мекунад:
«Аз ту ҳаракат, аз ман баракат». Мехоҳӣ, ки ягон рӯз писаратро дастбаста, пеш-пеши туфанг аз хона баранд?
– Ҳаргиз! Бо воҳима натарсонмон!
– Чӣ ҷойи воҳима? Мехоҳед, ки фардо оби чашм дар бари
рӯ, шармандаву хору зор дар мурофиаи писари ҷинояткорат
бишинӣ?
– Худо он рӯзу соата ба душмани кас нишон надиҳад.
– Хоҳиши ман низ ҳамин аст, – оҳиста гуфт Насим ва
афзуд: – Ният холис… Аз меҳмони нохонда шудани ман
наранҷед. Медонам, ки аз саҳро шалпару гурусна омадед,
сад ташвиши дигар ҳам доред. Лекин чораи дигар надоштам. Огоҳонданам ҳатмӣ буд. Бо нармӣ фаҳмонед… Ба
фоидаи худаш…
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– Маълим, нав ба кулбаи мо по мондед… Шароит ба шумо маълум: ғуломи кори колхозем, қадри як кило пахта аз
одам баланд. Дар ин фасл на фарзанд ба ёдамон мерасаду на
пайванд… Як пиёла чой мегирифтед… – ӯро то сари кӯча
гуселонда узромез мегуфт мард.
– Маротибаи дигар… Дар рӯзи хушу шодӣ… – посух
дод Насим ва чун аз пули болои наҳр гузашт, хастаҳол нафаси чуқур кашиду бо дастрӯймол арақҳои пешониву бари
гарданашро поккунон пичиррос зад: – Зиндагии вазнин…
Осон не…
4
«Коштани тухми кинаву адоват дар дили мардуми гумроҳ,
доман паҳн кардани низоъ шабеҳи ҳашароти сирояткунанда
аслан аз ман-манӣ ва баҳсҳои таҳқиромезу фузулии муллоҳои
навбаромад сар зад», – дар дил мегуфт Насим. Ин хулосаро
сари ҳар қадам яке бо хашму дарду алам, дигаре бо истеҳзо ба
забон меовард. «Дунё бесоҳиб монд, – ғур-ғур мекард Дилёб,
ки аз сиёсату тамғагузории муллоҳои деҳа боке надошт. – Дина аз тухм баромадааст, аз худаш бут метарошад. Аҷаб-аҷаб.
Гӯё аз осмон ситора кандааст. То дирӯз ҳангиву бангӣ буд,
имрӯз муриди дасти рост, соҳиби ҳукм…» Оташи фитна мисли васвасаи шайтон якбора не, рӯз ба рӯзу ҳафта ба ҳафта, моҳ
ба моҳу сол ба сол аз деҳе ба деҳе, аз ноҳия ба шаҳре, аз водие
ба вилояте аввал дар масҷиду гирди дастархон, сипас дар маросими оши чилу сари сол, пасон дар ҷанозаи одамони
сарватманд барои соҳиби ҳукм шудан забона заду паҳн гашт.
Эшонзодаи хунгарме мехост чун пешво назди тобути маит ё
маита рӯ ба рӯйи сафи ҷанозахонҳо ва издиҳом бо салобат
рост истода, бо баландгӯяк аз исломи пок, қоидаҳои гӯру чӯб,
азодорӣ, овозандозиву ашкрезӣ ва ё мӯканиву рӯхарошӣ ба
марги азизон, дуруст ё куфр будани ин ё он расму таомул аз
назари хеш вазъ гуфта, намоишкорона соҳиби қолини бузург ё
қабза-қабза пули хайрот шавад. Ин ҳам рашку ҳасади мулломаобҳо ва ҳам ихтилофи назарро ба вуҷуд овард. Ҳазору як
саволу посухҳои мухталиф. Оши сари тахтаро яке ҳаром
мешумориду дигаре раво. Ин як баҳонаи моҷаро. «Фарз
кардем, масалан, яъне, – сухан меоғозид муллои ислоҳталаби
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навриш, – ҷавонмард ё арӯсе баногоҳ мефавтад. Кори Худо.
Аз тақдир ҷойи гурез нест... Ана дар ҳамин рӯзи сиёҳ, яъне,
масалан, даҳони мурдадорҳо пури хун, чашмҳо ашкбор, нолаву шеванашон ба фалак мепечад, даву този говкушиву нону
фатирпазӣ, хомшӯрбопазиву дастархонороӣ, фаш-фаш хӯрдану шикам пур кардан магар аз рӯйи шариат аст? Оё ин ҳолат
мурдаро монда тутхурӣ нест? Бо риояи ин таомул, яъне, масалан, мо мардумро аз ғамшарикӣ дур, бандаи нафс кардаем.
Ҳайрон мешавам. Гӯшҳо пури нолаву фарёди ҷигарсӯз, чӣ хел
нону об аз гулӯ мегузарад? Риояи чунин таомул, яъне, масалан, дар ягон китоби динӣ вуҷуд надорад! Сохтаву бофтаву
норавост».
– Оҳиста-оҳиста! Забон баровардаӣ, бача? Хушрӯ гап задана ёд гирифтаӣ. Лекин аз ҳад нагузарон, – чашмони пурҷозибаи бузург, аз зери абрӯвони дароз ба навриш дӯхта, лангардор овоз баровард муллои ришсафед ва ба болиштҳо дурусттар такя партофта давом дод: – Гунҷикшбача очаша ҷив-ҷив
нишон медиҳад… Шариат шер аст. Ба думи шер бозӣ накун.
Гумроҳ кардани мардум гуноҳи азим аст. Аз ёд набарор: ин
расму таомул мероси ҳазорсолаи бобоҳои мост. Як мусулмон
тамоми умр шабу рӯз ҷони сиёҳ меканад, ки дар сафари охират бо дастовези шоиста равад. Туҳфа, балки чароғи раҳнамои
каси ба ҳақ пайваста, ана ҳамин оши сари тахта аст. Бе ин
маит ё маита бо ҳасрат, гуруснаву ташна, хору зору сарсон дар
сафари охират раҳгум мезанад… Бо ин фатвоҳои пучу беҳуда
пеши роҳи хайру саховати одамонро нагиред…
Муллои навриш, ки бо сари хам, пиёлаи гулдореро дар
кафи дастон мечархонд, сар бардошту бо заҳрханд ба рӯйи
мусоҳиб чашм давонд ва бо нармӣ гуфт:
– Домулло, замони дигар шудааст. Шумо аз ҳаводиси
дунё бехабаред. Яъне, масалан, шумо намедонед, ки ин
чизҳо, ҳатто дар сари гӯр оят хондан бофтаанд.
– Э худобехабаре! Э расвое, – пичиррос зад муллои
ришсафед ва аз таги абрувон ба онҳое, ки гунгу хомӯш чун
тамошобин гирди хон нишаста буданд, чашм давонд. Ҳама
навриш. Вай акнун пай бурд, ки дар ҳуҷра муридони ӯ кам,
ёрони навриш зиёданд.
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– Чаро оташин мешавед? – пурсид навриш ва сари по
нишаст. – Яъне, масалан, баҳс аст… Ин чизҳо агар сарчашма медоштанд, аҳли суннат дар саросари олам онҳоро иҷро
мекарданд…
– Пас аз ба хок супоридани як банда дар ҳаққаш фотиҳа
хондан зарар дорад? – тунд пурсид ришсафед. – Ё ту аз суннати бобоият рӯ тофтаӣ…
Навриш худро ба нодонӣ зад ва хунсардона суханашро
идома дод:
– Вақти он расидааст, ки ба мардум ҳақиқатро бигӯем,
яъне, масалан, аз баҳри бисёр расму таомули нолозим, ҳатто
шармовар гузарем. Тоату ибодати мо, яъне, масалан, дар
баъзе ҳолатҳо ба бутпарастӣ шабоҳат дорад.
Хун ба сари ришсафед зад ва бо пайкари ларзон таркид:
– Ту саги куҷоӣ, ки ба мо дарс медиҳӣ? Расму оин, суннати гузаштагонро поймолу хор накун, ки кофир, шармандаву расвои ду олам мешавӣ!
– Домулло!
– Баҳс, ки бошад, хап шин, – домуллои ришсафед пиёлаи
холиеро аз пешаш гирифта дуртар гузошт... – Худораҳматии
қиблагоҳ бо ҳамин орзуву умед туро ба Бухорои шарифу Саудия ба хондан фиристода буд? Ин фикрҳои фитнаангезат ба
гӯши рӯҳи Эшони домулло расад, аз гӯр рост мехезад.
– Воҳима накунед. Ин гап ҳам дурӯғ аст. То имрӯз ягон
мурда, яъне, масалан, барои мисол, бо кафан аз гӯр берун
набаромадааст.
– Э роҳгум, ту бар хилофи падару бобоҳои некномат мехоҳӣ, ки мардум ба расму таомул, рӯзаву намоз, суннати
ғайр муносибат бикунанд? О ин куфр аст!
– Қиблагоҳи ман ҳам, яъне, масалан, барои мисол, мисли
шумо чаласавод буд, дониши васеи динӣ надошт, – берӯву
риё гуфт навриш.
– Э хок бар сарате! Э ҷувонимарг шавие! – Болиштҳоро
як сӯ тела дода, чорзону нишаст мӯйсафед ва бо хашму асабоният панҷа сари зонуҳо зада нолид: – Ҳайфи заҳмату орзуҳои ширини Эшони домулло. Хаёл мекард, ки пас аз
таҳсил дар марказҳои бузурги исломӣ мисли фаришта бар265
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мегардӣ, на монанди иблис… – домулло кафҳояшро кушода
рӯ ба осмон ниёиш оғозид: – Худоё, аз ин махлуқҳои навбаромад моро дар паноҳат нигоҳ дор. Ин аҷинаҳора худат
офаридаӣ, тухмашонро худат қудрати аз рӯи замин пок кардан дорӣ, агане ба сари мардум рӯзи сиёҳ, ҷаҳаннам
меоранд. Чашмонашона хун гирифтааст. Ин касофатҳо аз
суннати худ рӯ тофтаанд. Рӯзе даъвои пайғамбарӣ ҳам мекунанд. Хезед, бо инҳо сари як дастархон нишастан ҳаром
аст! – овозаш хиррӣ, чашмонаш пурашк, бо як даст ба девор
такя карда, аз ҷояш бархест ришсафед. Навришҳо бо истеҳзо ва нигоҳи ғолибона аз паси вай чашм давонданд:
«давратон гузашт; доду вовайло кунед-накунед, оянда ва
ҳатто ҳукумат аз они мост».
Аслан ин баҳсҳо озмоише дар майдони мубориза барои
неру ва ақидаи худро нишон додани навришҳо ба мардум ва
пайдо кардани шуҳрат буд. Аз хомӯш истодан мурод ҳосил
намешавад. Бояд ҷову мақоми худро соҳиб шуд; ба онҳо
ҳамин хел дастуру таълим дода буданд… Муллоҳои солору
решадор ва пуртаҳаммул дар ибтидо ба навришҳо, ки муомилаи дурушту қайсариро сипар мекарданд, сарбасар заданро эб надонистанд. «Киро намекунад… Ҳавою ҳаваси
шуҳратхоҳӣ аз сарашон равад, боз дар хари худашон мешинанд. Баъдан бо сабуксарҳо баҳсу кашокаш кардан ба онҳо
баробар шудан аст», – ба ҳамдигар мегуфтанд онҳо. Аммо
мардуми авом аз ин баҳсҳои моҷароангез маънии дигар мебардоштанд. «Дидед, пеши нафаси навриш напоист, лолу
музтар монд». «Алови чашмаша гирифт. Чунон бо доду вовайло гурехт, ки…» «Доси нава дамаш тез… Баъд мебинед,
ки кунд мешаванд». «Дуруст, ҳар кадомаш, ки нав аз
шаҳрҳои дур меояд, дар гумонаш ҳамаро чапаву роста карда, муъҷизае меофарад. Вақте ин кундаҳоро, ки аз ҷояшон
ҷунбонда натавонистанд, аз боло-боло паридану ҷуфтакпартоӣ монда, ром мешаванд». «Лекин як чиз маро дар ҳайрат
мегузорад: чаро ҳукуматдорон ё идораҳои маъмурӣ таноби
ин худсарҳоро намекашанд? Аз ҳад гузаштаанд. Рӯирост
таҳдид мекунанд, метарсонанд…» «Ёд доред, дар замони
Сталин не, ҳатто даврони ҳукмронии Хурушёву Брежнев
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мӯйсафеде аз дину ибодат як ҳарф мезад, сад хабаркаши
бадбахт гапа мерасонд. Ана баъд аз китоби мусулмонӣ нигоҳ доштану ба бачаҳо хати арабӣ ёд додан сар карда, сад
гуноҳи росту дурӯғи дигарро дар пояш печонда, аз кашокашу шоҳидбозӣ, таҳдиди мурофиаву ҷазо ҷонашро ба лаб
меоварданд. Ҳм, одами бегуноҳ ҳам ба халосгар зор
мешуд». «Ягон сиру савдое ҳаст».
– Сиру савдора ҳама медонаду косаи таги нимкосара
ҳама мебинад, – бо ришханд ошкоро мегӯяд бобои Раҳмат
ва меафзояд. – Ун чашмҳои бинои ба ҳукумат содиқ кайҳо
таги хок рафтаанд.
– Муҳобот мекунӣ…
– Дар назари шумо гапе, ки ба фоидаи ошноҳотон
набошад, муҳобот метобад, – бедимоғ мегӯяд бобои Раҳмат
ва таҳдор мепурсад. – Ё Худо Раҳмата барои буҳтон офаридааст?
Мусоҳиб, чашмонаш мулуҳ, ба мӯйсафед нигариста, аз
бими теғи забони ӯ хомӯш меистад. Раҳмат риши пахмоқашро хор-хорон ғур-ғур мекунад:
– Кӯр набошем, мебинем, ки бештари курсинишинҳо дар
маросиму ҷашнҳо ҳамкосаи навришҳоянд… танобкашҳо
ҷону ҷигари ин муллоҳои навбаромаданд…
– Аз ҳад нагузарон… Пеш коргари ГПУ будӣ?
– Не, кӯзагар… одами дар назди Парвардигору бандаҳояш якрӯву ростгӯ… – посух медиҳад мӯйсафед ва ба андеша
меравад. – «Инсон, – не муллову на авом, – ҳаргиз аз банди
нафс нараҳид. Тамоми талошу дасисаву ҷонкоҳониҳояш дар
зиндагӣ ба хотири қонеъ кардани нафс аст. Нафси бетаг;
роҳбар бо суханҳои беҳисоби дурӯғ бағали мардум пури чормағзи пуч бикунад, ҳадафи нимчамуллоҳои хасакӣ бо
сеҳру ҷоду ва зикри дунёву қиёмат мардуми авомро дар
чанги худ нигоҳ доштан аст. Авом, чуноне саҳифаҳои зарди
таърих ва нақлу ривоятҳо собит месозанд, асрҳои аср
бозичаи дасти тӯдаҳои муфтхӯру найрангбоз аст. Мардуми
содадил, зудбовару сахӣ. Худ ва зану фарзандаш моҳҳо
ғизои гарму гӯштро набинад, барои як худнамои пуркарруфар – муллотароши ширинсухани тафриқаандоз ҷонашро
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фидо мекунад. «Хоки пояш» мешавад, домону дасташ
мебӯсад… Ана ҳамин муллоҳои навриш, ба гуфти бобои
Раҳмат – «ҷадидакҳои навбаромад» аз зиёд хӯрдани хомшӯрбову фатир, мурғбирёну сихкабоби муфти мардум ва ба
ҷайбашон даромадани пулҳои бедардимиён гарданғафсу
маст шудаанд. Онҳо низ мисли роҳбарони нозпарвари ҳизбу
раисони номдор танҳо гӯшти чӯҷаву моҳӣ, гӯсолаву бара,
сирка ё бузғолаи ҳанӯз такка надидаро тановул мекарданду
беҳтарин анвои меваро истеъмол. Қорӣ-шикамбаҳои бесаллаву шикам, тасбеҳҳои дарози ранга ба даст, бо боди бурут
дар ҳалқаи тӯда-тӯда муридон дар маросиму маъракаҳо
пайдо шуда, ҳукм бароварданд: «Нони маълиму коммунисту комсомол ҳаром аст. Онҳо бояд аз рӯйи шариат бо
занҳояшон аз нав ақди никоҳ банданд. Вагарна онҳоро
ҷаноза хондан норавост». Ана ин фатво чун корд ба устухони таҳқиршудагон расид ва навришон гирифтори хашму
нафрат шуданд.
– Эҳе, ин бисмиллои кирдори инҳост, – ҳушдор медод
Нуралӣ. – Таърихашонро ман медонам. Ин нағмаҳоро дар
давлатҳои исломӣ ба ҳар шакл борҳо санҷидаанд. Берӯянду
тундрав. Дунёи мубориза… Ҳадафи таълими мактабҳое, ки
инҳо таҳсил кардаанд, тарбияи шогирд ба манфиати ғояи
худашон аст. Ҳм, хаёлатон, ки он ҷо ба инҳо марксизмленинизмро меомӯзонанд? Дар мағзи инҳо як чиз аст: ба
расму оин ислоҳот даровардан, муллоҳои солхӯрдаро бо ҳар
роҳу восита аз саҳна дур кардану соҳиби ҳукм шудан… Ҳм.
Бо собуни инҳо баъд ҷома мешӯед…
– Аз пашша фил насозед, – посух дод ба ӯ Салим. – Дунё
бедарвоза нест…
– Дарвозабонҳо дар хоби ғафлатанд…
Аз ин гуфтугӯ ҳафтае сипарӣ нашуда, дар ҷанозаи Алии
бозаргон, – марг дорову нодорро ҷудо намекунад, вақташ,
ки расид, бехабар меояд, – навришҳо худро созтар шиносонданд. Фасоди нияту кудурат лаҳзаи тобути бо газворҳои
қиматбаҳо ороёфтаро аз ҳавлии пурдабдабаи маит баровардан сар зад. Мотам ба рӯзи маҳшар табдил ёфт. Зану
хоҳарони Алӣ лаҳзаи видоъ беҳуш шуданд, доду афғони
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пайвандон ба фалак печид, духтарони марҳум панҷа бар сару нохун ба рӯ мезаданд. Охир, Алии бозаргон, ҷавонмарди
камубеш панҷоҳсолаи дар қаламрав аз ҳама ҷиҳат номдор, –
якеро, ба қавле, бо шиносбозиву миёнаравӣ аз даҳони гург,
дигареро бо сад ҷурму гуноҳаш аз зиндон мераҳонд, – баногоҳ гӯё аз марги муфоҷо ба раҳмати Худо пайваст. Табибон
пас аз муоина ба хулосае омаданд, ки Алӣ дар хобаш аз сактаи дил осонакак ҷон ба ҳақ супоридааст: бе гапу оҳ. Яке
инро марги беазобу зебо меҳисобид, – не миннати зану на
шикваи фарзанд шунид, – дигаре бо ҳасрат иброз медошт,
ки ба аҳли хонадон ва ёру бародарон васияте нагуфта рафт:
бештари ошноҳояш аз ӯ қарздор буданд.
– Баимонаш қарза бармегардонад, дигар чора надорад.
Беинсофаш дар қиёмат, вақте ки кундаи дӯзах шуд, иқрор
мешавад.
– Дар ин дунё одами баимону Худотарса аз куҷо меёбӣ?
– Дар ошнобозӣ устухон надошт…
Бачамарде қоматбаланд, қолии бузурги лӯлавор печонда
сари китф ҳамоил, ду-се марди тали матоъҳои ҳарранга таги
каш ва халтаи пурпул дар даст овезон, дар паҳлуи ӯ пешпеши тобут ва издиҳом сӯйи ҷанозагоҳ намоишкорона
қадам мезаданд. Мӯйсафеде, ки як парча суф дар даст дошт
ва аз паси онҳо бошитоб мерафт, дам ба дам фарёд мезад:
– Салоти ҷанозаи муъмин дарёб!
– Аз як тараф, батартиб тақсим кунед! – амромез бо овози баланд мегуфт марди босалобате. – Медидед-ку: Бозаргон ба сад маърака сару бар мешуд…
Тобутро болои суф гузоштанд ва ҷанозахонҳо рӯ ба қибла бонизом саф оростанд. Ана ҳамин лаҳза масъалаи аз байни муллоҳои номдору маъруф интихоби касе, ки рӯ ба издиҳом истода, ваъз бигӯяд, сипас ҷанозаро бихонад, ба миён
омад. Яке фатво меовард, ки Алии бозаргон ба фалон эшон
ихлосманд буд. Хондани ҷаноза ҳаққи ҳалоли ӯст.
– Аз рӯйи қоида, пеш даромадан дар ин ҷаноза вазифаи
муллоҳои ин деҳ аст, – иддао мекард дигаре.
– Алии бозаргон аз решаву қавми мо буд, – гуфт муллои
наврише ва афзуд: – Шабу рӯз ҳамроҳи мо буд. Як пиёла
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чой бе мо аз гулӯяш намегузашт. Барои ҳамин ҷанозаи Алира хондан қарзи ёриву бародарии мост…
– Ин хобата ба об бигӯ. Мо мурдаем, ки ту соҳиби ҷанозаи Алӣ шавӣ!.. Алӣ ба гадову сагҳои кӯча ҳам нон медод, –
гуфт марди пешкори босалобат. – Ин деҳа муллову пири
худаша дорад. Ба эҳтироми Алӣ омада бошед, нури дида,
бедаъво ҷаноза хонеду бо роҳи омадаатон равед.
– Ин ҷо майлиси ҳизбу колхоз нест, ки фармон бидиҳӣ, –
гуфт навриш ва тунд рафта, баландгӯяк аз пеши даҳони
ришсафеди қоматбаланд ҷониби худ кашид. Аввал якдигарро
тела додан оғоз ёфт, сипас фаҳшгӯӣ, гиребонгириву панҷа ба
ришу фаш задан ва мушту лагадпартоӣ, нафринхонӣ авҷ гирифт. Ва саҳнаи пургирудоре ба амал омад, ки касе интизораш
набуд. Навришҳо, ки пеш ба рақибони худ муносибати гургоштӣ доштанд ва бегумон ба ин хел бархӯрдҳо омода ва тарзи мушту лагадпартоиро омӯхта буданд, ба ҳарифони худ ва
ҳар касе, ки ба онҳо зиддият нишон медод, бо усулҳои гуногун бераҳмона зарба мезаданд. Издиҳоми ҳайратзада ва онҳое
ҳам, ки аз ин савдо бехабар буданд, якбора ба ҷунбиш омад ва
барои ҳимояи ришсафедону нишон додани нафрати хеш ба
сари навришон сангу кулӯх бориданд. Дар як лаҳза қиёмат
барпо шуд: яке сари по нишаста аз даҳон хуну дандонҳои шикастаашро туф мекарду дигаре камар ё дасти латхӯрда ва ҷойи
вараму кабудшудаи гирди чашмашро мемолид, баъзеҳо лангида-лангида худро аз майдон берун мекашиданд, ки боз шата
нахӯранд. Ана ҳамин хел, тобут як сӯ монду нолаву афғони
мотамдорон дар дигар ҷониб даҳчанд шуд. Чун навришон диданд, ки муқовиматашон дар ин гирудор ба расвоӣ меанҷомад,
ба чор тараф гурехтанд. Ришсафедони аз ин балои ногаҳонӣ
бимзада, – ҳафт пушташон дар ҷаноза ин хел ҷангу расвоиро
ёд надошт, – аз кашокаш хаставу беҳол ин воқиаро офати охирзамон номиданду мардум муллоҷангаш хонданд. Сипас ин
қиём муллову муридонашонро ба ин сӯйи дарёву он сӯйи дарё, болоиву поёнӣ ҷудо кард ва чун вируси бади тафриқаандоз
аз масҷид ба масҷиду аз маросиму маъракаҳо ба хонадонҳо
паҳн шуд. Ва охири охирон ба майдонбозиҳои ноҳиявию вилоятӣ, пасон ҷумҳуриявӣ, яъне бо ҳаёҳу ва даъвову
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шиорпартоиҳои беҳисоб хайма задан дар майдонҳои пойтахт –
шаҳри Душанбе асос гузошт.
– Моҷарову даъвоҳо дар масҷиду ҷанозаҳо баҳона буд, –
тахминашонро ба забон меоварданд одамони куҳансолу
зиндагиандӯхта. – Нав нияташон чун об равшан шуд: давлат
мехоҳанду ҳукмронӣ. Ин гапи сода нест. Солҳо барои расидан
ба ин мақсад омода шудаанд. Диданд, ки роҳбарони ғофил дар
гӯши фил хобанд, ҷонибдоронашонро ба по хезонданд…
5
Чандест ки Насим гунгу хаёлист, рӯзу шабаш нохушу талх
мегузарад. Ва ҳамеша ин ҷумла, ки аз китоби «Кимиёи саодат» дар зеҳнаш нишаста буд, ба дилу ҷонаш оташ афканда,
оромаш намегузорад: «Ҳеҷ офат бештар аз он набувад, ки
дар шаҳре таассуби мазҳаб бувад ва гурӯҳе, ки талаби ҷоҳ…
кунанд, фаро намоянд, ки ҷадал гуфтан аз дин аст». Дар
танҳоӣ ва байни одамон ҳангоми баҳсу мунозира дар Чорроҳа низ аз қаъри асрҳо овози марғуладори Имом Ғазолӣ ба
гӯшаш мерасад: «Ҳеҷ офат бештар аз он набувад, ки…» Ӯ
баъзан аз ин ба хашм меояд ва аз алам иқрор мекунад, ки таассуби динӣ, балки такаббуру ҷоҳталабии гурӯҳе аз уламои
дин асрҳо пеш то замони Ғазолӣ ба сари мардум балоҳои
фоҷиабор оварда, боиси хоку хокистар шудани қасру аз байн
рафтани империяҳо шудаанд. Имом Ғазолӣ ин ҳақиқати талхро чун ҳушдор сабт кард, то наслҳои оянда аз он панде гиранд. Вале баъд чӣ шуд? Боз ҳамон офат борҳо теша бар
пояи давлат зад, мулкро хароб, фарзандони меҳанпарасту
озодихоҳро бо сад ҷурму тамға гурезаву паси дар ва мардумро бо шӯрангезӣ душмани хунӣ кард. Ба хотири пеши ҳокими бегона болонишин шудан соҳибватанон кӯфтанд ба сари
ҳамдигар, куштанду сӯхтанд хонаи умеду орзуи пайвандон
ва билохира шуданд дастёру лаганбардори аҷнабиён. Ғофилу
сустирода ҳамеша луқмаи хоми нерӯманду ҳушёру маккор
мешавад. Ин табиист. Пирӯзии ғосибро дар баробари бераҳмиву ҷасорат ва ҳилагариву найрангаш бандаи нафсу
ғафлат ва беимониву бегонапарастии соҳибдиёр таъмин менамояд. Таърих ин зайл мисолҳоро фаровон дорад ва собит
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месозад, ки тоҷик дар ҳар аср аз ҳама беш аз дасти фарзандони
осӣ, бегонапарасту аърофӣ ба нокомиву шикаст рӯ ба рӯ
шудааст. Не, Насим дар ятимхона ба воя расида бошад ҳам,
чун фарзанди мусулмон ба дини мубини ислом эҳтиром дораду Худои ягонаро мепарастад. Аз суҳбатҳои хосаи махдуми
Санги кулӯла ва Мулло Нур баҳраҳо мебардошт. Онҳо ҳеҷ гоҳ
касеро тунд маҳкум намекарданд, балки рисолати хешро аз
ҳидоят ба парастиши Худои ягона, ростиву зиндагии ҳалолу
покиза медонистанд. Ва боз аз миллату шахсиятҳои бузурги
миллӣ, расму оинҳои мардум бо ифтихор ҳарф мезаданд.
«Нону намак, муҳаббату ихлоси тоҷикиро дар ягон ҷо намеёбед. Ҷонаша аз дӯст дареғ намедорад». Аммо ҷилави муллотарошҳоеро, ки ба сари шахсиятҳои бузурги илму адабиёт санги
маломат шикаста, якеро маҷусиву дигареро кофиру даҳрӣ
мешумориданд, мекашиданд. «Замонро ба ҳисоб бигиру осорашонро биомӯз. Одам бе назари Худо ба ягон появу мартаба
намерасад. Дилу ҷигари шерона дошт, ки Носир гуфт: «Ман
онам, ки дар пои хукон нарезам, мар ин қимати лафзи дурри
дариро». Ғурурро бинеду гарданфарозиро. Ашъору «Сафарнома» ва дигар рисолаҳояш саршори ифтихору дарду аламанд.
Чӣ чора, ки таассуби динӣ, балки такаббуру ҷоҳталабӣ бо як
шиори «муъмин бародари муъмин» дар марҳилаҳои гуногуни
дарозои таърих сарзамини паҳновари Хуросонро аз сад лашкари сафшикану хуношом бештар фатҳу мутеъ гардонд. Ва
мардумро ончунон сеҳру ҷоду, мафтуну саргаранг сохт, ки
империяву пойтахт, шаҳру водӣ-водӣ заминҳои паҳновару
ҳосилхезро бо ду дасти адаб ба ғосибон бахшиду худ ба дараҳои тангу кӯҳсорони пурсанг кӯч баст. Ва боз ончунон
мадҳиясарову мӯягари дарду алам шуд, ки «шунид аз замин
осмон нолааш». Ана ҳамин тавр маддоҳӣ ба ҳукми ҳунар даромаду ҳақгӯиву ватанхоҳӣ ёғигӣ ном гирифт. Ва ёғӣ сари дор
рафту дар зиндон нишаст ё аз дами шамшери ҷаллодон ҷон
бохт, маддоҳ чун магас аз гирди хони неъмат ва косаи шаҳду
ангубин дур намешуд. Инро ба кӣ бигӯяд? Имрӯз боз чашми
баду ҳасуде расид, ки ҳамон офати азалӣ – талошу худхоҳӣ
мардуми содаву зудбоварро ба маҳаллу водӣ ҷудо намуду ба
майдонбозӣ ва ҷангу ҷидол кашид ва ниҳоят куштору хунрезӣ
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аз ҳад гузашт. Ба қавле, аз шарора аланга хесту аз дасиса ҷангу
силоҳбардорӣ. Водии зарнисори Вахш аз оташи кинаҳо сӯхту
хокистар шуд. Мардуми аз ҷабру ҷафои ҳамдигар даҳшатзада
ночор аз баҳри хонумон гузашта, ҷон дар кафи даст, ба чор
тараф гурезонанд. Насим манзараҳои мудҳиши фирори мардуми нагунбахтро ба Афғонистон аз телевизион дида, об дар
чашм, ангушти ҳайрат газиду буғз гулӯяшро фишурд. «Рӯзи
сиёҳ, шармандагӣ… Боз ба ришханди таъриху бадхоҳон гирифтор шудем, – нолид дар дил ва аз худ пурсид. – Раҳматшоҳ
дар ин гирудор бо фарзандонаш чӣ ҳол дошта бошад?»
Пас аз хатми донишгоҳ аз рӯи тақсимоту роҳхат ҳамкурсҳо ба чор тарафи ҷумҳурӣ пош хӯрданд. Рӯзи шодиву
ҳузн: ба қуллаи мурод расиданд; донишгоҳро хатм карда,
соҳиби диплом шуданд ва акнун чун мутахассиси баркамол
ба шоҳроҳи зиндагӣ қадам ниҳода, ба таълиму тарбия камар
мебанданд. Магар панҷ соли дар роҳи таҳсил шабу рӯз ҷонкоҳонияшон ба ҳамин мақсад набуд? Вале ба дилашон ба
ҳар ранг ғам не, як ҳиссиёте шабеҳи нохушӣ, парешонҳолӣ
ханҷол мезад. Охир, панҷ сол пеш ношинос буданд, яке аз
Зарафшону дигаре аз Рашт, яке аз Ҳисору дигаре аз Хатлон,
яке аз Бухорову дигаре аз Самарқанду Чусту Сӯх, вале ҳама
чун фарзанди модари тоҷик дар ин ҷо гирд омаданд. Душанбе – пойтахти Тоҷикистони азиз ва донишгоҳи меҳрубон онҳоро ба оғӯши гармаш гирифт, шиносу ошно кард, аз
устодон саводу дониш омӯзонд; меҳру садоқат ба диёр,
эҳтиром ба миллату таърих, шахсиятҳои гарданфарози илму
адаб, омӯзиши осори ҳазорсола, пос доштани ёди муборизони роҳи озодиро аз аҳди қадим то кунун бедордилони донишманду ғамхор дар мағз-мағзи ҷонашон парвариданд. Бегумон, аз мактаби дӯстиву ҷавонмардӣ ҳам дар ин ҷо
таълим гирифтанд: як пора нонро бо ҳам дидан ва рӯзи сахт
паҳлуи якдигар истодан, ишқ варзидану аз шаҳди он болидан ва аз нокомиҳо ҷигар сӯхтан… Магар бо ин ҳама сарвати андӯхта якбора хайрбод гуфтан осон аст? Ошно, хоҳару
бародар, сипас ноаён гӯё фарзанди падар гаштанд.
Духтарону писарон ҷомадону бастаи китобҳое, ки солҳои
донишҷӯйӣ аз ҳисоби пули либосу ғизо харида буданд, дар
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даст, пасопеш ба саҳни хобгоҳ мебароянд. Не, бачаҳо, ҳатто
Раҳимбеку Суҳроби бокс ба истиқболи духтарон мешитобанд ва бастаҳои китобро аз дасташон гирифта меоранд.
– Мо зиндаву шумо бор мекашонед? Айб аст. Бобои Занбӯр чӣ мегӯяд?
– Кош аз аввал ҳамин хел меҳрубонӣ мекардед, – шӯхиомез посух медиҳад Гулбибӣ.
Ҳама ханда дар лаб доранду чашмони рахшон, вале дар
дил ҳасратаке низ. Ширинтарин, рангинтарин солҳои ҷавониву донишҷӯйӣ мисли хобу хаёл сипарӣ шуданд. Давре
будааст нотакрор. Акнун ҳар яке дарк мекунад, ки шиносоии авали онҳо имрӯз ба меҳри бародарӣ табдил ёфта.
Баъзеҳо об дар чашму ханда ба лаб ҳамдигарро пайиҳам ба
канор гирифта, пичиррос мезаданд:
– Аз сари боду ҳавои ҷавонӣ гуноҳе гузашта бошад, мебахшед. Ҳай девонагиҳое кардем…
– Худо бубахшад… Ҳамааш хуб буд… Нав ба ҳамдигар
унс гирифтем, хоҳару бародар шудем, ки гузашт…
Бобои Занбӯр табассумаке дар лаб, бо нӯги ангуштон
риши кулутаи мошубиринҷашро хор-хорон бо ҳавас аз онҳо
чашм наканда мегуфт:
– Акнун ба қадри ҳамдигар мерасед? Қадри неъмат баъд
аз завол…
– Напурсед.
– Ҳаминаш ҳам нағз. Беҳтарин ёр–ёри зиндону донишҷӯйист. То буд шудани муҳлат аз ҳам ҷудо намешавӣ…
– Худо аз зиндон нигоҳ дорад…
– Кору зиндагии ҳалол биҳишти дилу болу пари инсон
аст. Баъд аз дида дур ҳам шавед, ба дил наздик бошед; ҳамдигарро суроғ кунед. Боботона ҳам аз ёд набароред… Ба
Душанбе ки омадед, марҳабо, чой тайёр… Мебинед? Симак
ҳам ба гусели шумо омадааст.
– Ба Худо, ки саги бовафо аз каси бадният авлотар аст, –
гуфт Раҳматшоҳ ва рафта сару шонаи ҳайвонро, ки ба онҳо
нигариста дум меҷунбонд, сила кард. – Хайр, Симак…
Ана ҳамин Раҳматшоҳ боре ногаҳон ба суроғи Насим омад.
Эҳе, аз ин ташриф ӯ ба ҳаяҷон афтод ва ҳини Раҳматшоҳро ба
274
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

оғӯш кашидан ба чашмонаш об ҳам давид. Охир вай худро
ноҳинҷор ҳис мекард, ки дар ин дунё касе надорад, ки аз рӯйи
меҳр боре дарашро кушояд. Гулноз – ҳамсараш низ ҳамеша бо
чашми чор роҳи меҳмонеро мепойид ва дилтангӣ мекард. «На
шумо хеш дореду на ман… Кош бачаҳо мисли мо нашаванд».
Аслан муроди Гулноз ин буд, ки боре меҳмоне биояду онҳо, –
омӯзгорони номдори мактаб, – ба ин баҳона, хони зиёфат кушоянд ва чанд ҳамкору ҳамсояро даъват ва ҳаққи намак бикунанд. Бо ташрифи Раҳматшоҳ ин орзу амалӣ шуд. Насим рӯҳи
дигар гирифт ва дар хаёлаш қоматаш росттар шуд. Охир, одамон диданд, ки онҳо соҳибе, дӯсте доранд… Вале шодиву
нишоти кӯдакон дар олам намегунҷид.. Бачаҳо аз хурсандӣ
қад-қад парида, бозичаҳои овардаи Раҳматшоҳ дар даст, гоҳ
сари зонуи ӯ менишастанду гоҳ мисли гулпарак бошитоб ба
берун давида, ба ҳамсолонашон мужда мерасонданд, ки амакашон аз роҳи дур ба меҳмонӣ омадааст.
Ҳавлӣ он шом зебу фарри дигар гирифт. Обзадаву рӯфта,
болои кат қоливу курпачаҳо густурдаву болиштҳо монда.
Насим ба муносибати ташрифи Раҳматшоҳ шом чанд
ҳамкору мардони ҳамсояро ба манзил хонду суҳбат орост.
– Бародар, пиру раҳнамои ман, – ӯро ҳамин хел мешиносонд Насим ва шоду мамнун: – Аз шоҳони Дарвоз аст…
Раҳматшоҳ ном дорад. Лекин ҳоло сокини Вахш аст…
– Эй марак, дуои бади кадом кампир дар ҳаққат мустаҷоб
шуд, ки аз биҳишти рӯйи замин ба шӯразор омадӣ? –
шӯхиомез пурсид бобои Раҳмат ва афзуд. – Анҷиру туту
анораш як сӯву обу ҳавои роҳати ҷонаш баҳои сад ҷаҳон…
– Дилма хун накун, амаки ҷӯ, – бо лаҳҷаи ширин посух
дод Раҳматшоҳ ва пас аз ҳолпурсӣ гуфт: – Солҳои аввали аз
байни кӯҳҳои барфпӯш омадан, эҳе, гармии тоқатфарсову
неши хомӯшакҳои хунмак дар ин диёр балои ҷон, дарвозие
қиёми тобистон аз обрез ташнагӣ мешиканаду бо остин лабонашро поккунон мехоҳад аз пайи кораш биравад.
– Эй марак, – мегӯяд ба ӯ мисли худаш як марди шӯх, –
пас аз об хӯрдан шукр гуфтана фаромӯш накун…
– Э ҷӯи ширин, – бо хашму алам посух медиҳад дарвозӣ,
– оби Худоро шукр дар Дарвоз монд…
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То як поси шаб деги суҳбату ширингӯйӣ ҷӯшид ва дар
ёди аҳли нишаст нақши нек гузошт. Сипас бо шарофату
ҳидоятҳои Раҳматшоҳ омаду рафти дигар дӯстон низ оғоз
ёфт. Наим ҳам ба суроғи ӯ омад, танҳо не, бо амаки Абдукарим ва зану фарзандаш.
– Аҷаб кори хубе кардӣ, – дар гӯши ӯ пичиррос зад
Насим. – Гӯё падарамро аз дар даровардӣ… Панҷ сол
насиҳатҳои падаронаро ман аз ҳамин кас шунидам… Доим
меандешидам: Худо ба рӯзе мерасонда бошад, ки иззати ин
марди бузургро ба ҷо биёрам. Ҳамсарашро меоварден, сарам ба осмон мерасид. Кам не, панҷ сол аз дасташон нону
намак хӯрдем…
– Зиндагӣ аҷиб-а, – пас аз даст шустану болои кат нишастан гуфт амаки Абдукарим ва афзуд.– кӯҳ ба кӯҳ нарасад,
одам ба одам мерасидааст. Хонаву дар муборак шавад! Шод
шудам.
Он шаб аз нури чароғи суҳбати амаки Абдукарим хонаи
Насим равшании дигар гирифт. Бобои Раҳмат мафтуни
нақлҳои пурҳикмати меҳмон ба Насим мегуфт:
– Маълим, одами бадавлат будаӣ. Ҳамин қадар хеш, ёру
ҷӯраҳои бамаърифат доштаиву ба лаб кулӯх молида мегардӣ. Нағз-нағз… сари танҳову бесоҳиб дар гӯр…
– Чӣ кор кунам? – шӯхиомез пурсид Насим.
– Бо сари баланд бигард… Эҳе, ман мисли худат бо ин
хел инсонҳо ошноӣ медоштам, раиса гап задан намемондам.
Ҳозирин қоҳ-қоҳ мезананд.
– Ин гапам ҳазлу як хоҳиш, – боз мегӯяд бобои Раҳмат. –
Фардо маълим бо ҳамин ҷамъият меҳмони ман нашаванд,
ошноира мебурам… Не нагӯед. Бисёриҳо таъна мезананд,
ки Раҳмат хасис аст. Биёед, аз ҳамин бадномӣ боботона бароред…
Моҳе пас Гулбибӣ Маърифату Назокатро бо дастовезҳояшон овард, ки ҳолу рӯзгори «писари раис»-ро бо чашми
сар бинанд. Ташрифи духтарон Насимро дар ҳолати нобоб
гузошт. Ин аз гӯшаи хаёлаш намегузашт, ки рӯзе онҳо
меҳмонаш шаванд. Кӣ онҳоро ба омадан ангехта бошад?
Магар гап дар дили ҷинси зан мепояд? Онҳо иқрор карданд,
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ки таърифҳои Раҳматшоҳро шунида, ҳаваси дидани ӯ ва донистани ҳолу аҳволаш дар дилашон пайдо шудааст.
– Саргардон шудед, – мегуфт Гулноз, ки гирди онҳо парвонавор мегашт. – Қадаматон болои дида… Бахудо, ки чанд
сол чашмамон ба роҳи шумо чор буд…
Шаб чун ҳамсояҳо рафтанду хона хилват шуд, духтарҳо
суҳбати хоса оростанд. Онҳо лаҳзаҳои аҷоиби ҳаёти донишҷӯйӣ: имтиҳонсупориву моҷаро, изҳори меҳру ваъдахилофӣ, аз ҷониби ҳар яке ба театр ё тамошои кино даъват
шудани ӯ, яъне «писари раис» ва ҷавоби рад шунидану ба
гирдоби хиҷолат, ҳатто қаҳру алам афтоданашонро бепарда
ҳикояткунон хеле хандиданд.
– Мурооти яхмосу изҳори ташнагӣ, шарбат хостани маро
намегӯед? – мепурсид Назокат.
– Аз ҳад нагузаронед… Хоҳиш мекунам, – аз шарм сурх
шуда бо шакарханд мегуфт Насим. – Сирри мардон пӯшида
беҳ, мегӯянд. О ман ҳоло ҳам ҳамон Насими гӯлу гарангам.
Бовар накунед, аз Гулноз пурсед. Охир дар ятимхона моро
ҳамин хел тарбия мекарданд.
– Не, Насимҷон, мо сода будему ту пухта, – нигоҳаш
оташбор, суханашро идома медиҳад Назокат. – Ҳар қадамата дониста мемондӣ. Бубинен, мо бехабар, ту хапу дам дили
Гулноза ёфтаӣ…
– Насибаи як одаму доғҳои чанд кас, – луқма мепартояд
Гулбибӣ.
– Лекин ҳар ду ҳам зебандаи якдигаред, – шарики суҳбат
мешавад Маърифат ва пас аз каме андеша меафзояд. – Чашм
нарасад, фарзандҳои хушрӯ доред. Бахти баланду ширинии
зиндагӣ ана ҳамин аст. Дороӣ чирки даст: меояду меравад…
Насим гунгу хаёлӣ аз меҳмонҳо чашм наканда меандешид, ки духтарҳо зоҳирану ботинан дигар шудаанд. Симо
ва пайкари онҳоро назокати занона ҳусну шукӯҳи хоса бахшида, гуфтугӯяшон пухтаву заминӣ шудааст…
Бачаҳо омадани Раҳматшоҳро пазмон шуда, чун аз дур ба
чашмашон меафтод, ба истиқболаш «бобоҷон»-гӯён медавиданд, сипас дар ҳавлӣ гӯё ид барпо мешуд. Вай аз кору
пайкори муҳоҷирон, хӯ гирифтанашон ба обу ҳавои
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таҳдашт, аз кишоварзиву боғу токпарвариашон бо самимият
ҳарф мезад:
– Мардуми аз дараҳои танг хамбидаву дар ҳасрати замин
майдони кор ёфтанд; палак сабзонданд. Тарбузу харбузаи
лабшакар фаровон; кадуву бодиринг беҳисоб. Базӯр як харбузаву тарбуз овардам. Ҳосили полизи худам… Боғҳо
ҳосилдеҳ шудаанд. О як боракак бачаҳоро бубар, ки бо
дастҳои худашон себу шафтолу, анҷир кананду нок…
Насим ваъда доду вафо накард. Худаш рафту Гулнозу
кӯдакҳоро набурд. Акнун барои беҳавсалагӣ худро маломаткунон аз дил мегузаронд: «Дар ин рӯзҳои пурбало
Раҳматшоҳ бо фарзандонаш чӣ ҳол дошта бошанд? Кош ба
ягон дасисаву гурӯҳ шарик нашуда бошанд. Ҳама кору ҳама
гап мисли гирдоби бало касро ба комаш мекашад. Чӣ хел
рафта аз ҳоли онҳо воқиф шавам?» Ҳозир аз хона баромадану аз як ҷо ба ҷое рафтан ҳам осон не, хатарнок. Авзои мардум вайрон. Ҳамсоя ба ҳамсоя бо шубҳа менигарад. Хурду
калон мисли мурғи посӯхта на сабри дар хона нишастан дораду на дар кӯча истодан. Ба касе рӯ ба рӯ шавӣ, аз ҷангу
куштору ғорат гап мезанад. Дар ин вазъият магар Гулноз
иҷозат медиҳад, ки Насим ба минтақаи пурофат, ҷое, ки
оташи ҷангу ҷидол хушку тар месӯзад ва касе ҷону имкон
дорад, аз ҷабру ҷафои ҳамсояву ошнои дирӯза фирор мекунад, ба суроғи Раҳматшоҳ биравад? Мегӯянд, ки дар Калташӯру Лоҳури Данғара чунон гуреза рехтааст, ки… Аз ҳар
миллату қавманд, сӯзан партоӣ, рост меистад. Ҳар кас доғе
дар ҷигар дорад: падару модар, бародару хоҳар ё шавҳару
фарзанд гум кардааст ё дар пеши чашмаш хонумонаш
сӯхтааст. Манзара дар Душанбе ва ноҳияҳои атроф низ бад
аст. Оҳу фиғони яке аз дасти туфангдору муштзӯрҳосту дигаре аз кинаву дасисаҳои мулломаоб. Дар асл ҳама гирифторони ҷаҳолатанду мехоҳанд, ки ҳокими мутлақ шуда,
мардумро ғуломи ҳалқабаргӯш карда, бо говронаи худ ронанд. Радиову телевизион мудом аз ин хусус бонги изтироб
мезананду дар дили мардум биму ҳарос меафзояд. Не, ин
гапҳо муҳобот ҳам нестанд. Нисфи Тоҷикистон, аз соҳили
дарёи Панҷ то кӯҳпораҳо ба майдони ҷангу сангар табдил
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ёфтааст. Сари ҳар қадам, то расидан аз як ноҳия ба ноҳияи
дигар борҳо тафтишат мекунанду аз ғирбол мегузаронанд.
«Боз душман ё ҷосусе набошад».
Чанд рӯз пеш дар чорроҳа мошинеро доштанд, балки ронанда мошинро дар канори роҳ гузошту барои салом кардану ҳолпурсӣ фаромад. Бепарвоӣ ё даҳони пурханда, шояд
риши зичи калонаш ба назари командир нафорид. Вай
ҳуҷҷатҳояшро аз назар гузаронда, «аз куҷо омадӣ, ба куҷо,
барои чӣ меравӣ?» пурсид.
– Мо ин каса мешиносем, – ба ҷойи ӯ посух доданд бачаҳои кунҷков, ки он ҷо буданд ва шарҳ доданд. – Акаи Рустам аст. Ҳини интихобот суратҳои президентшавҳоро
оварда буд-ку…
– Ҳамон «вовчик»? – пурсид силоҳдор ва бехабар мушти
обдор ба даҳони Рустам кӯфт. Ҷавоб дар ҳалқи Рустам дармонд. Вай каф пеши даҳон дошт, ки аз хуну дандон пур
шуд. Сипас амри силоҳдор ба гӯшаш расид. – Мошинаша
гиреду миқроза биёред, миқроза! Ҷазои одами ришдора худам медиҳам…
– О ин Рустам сағираи худамон – хеши бобои шоир аст, –
гуфт низомии дигар. – Нонпазу нонфурӯш аст. Борҳо мардуми майдона нон дода буд.
– Дунё аз дасти шоирону нависандагон, олимону ошноҳояшон вайрон шуд. Рӯшанфикр! Ба ҳар ду майдон нон
медод… Дупагона! Миқроз биёред! – амр дод силоҳдор. –
Домодат ҳам бошад, ришаша метарошам…
Бачаҳо магар аз шӯрангезиҳояшон изо кашиданд ё аз
дӯғу арбадаи силоҳдор ҳаросиданд, ки гурехтанд. Касе аз
хонача як қайчии зангзадаи бузтарошӣ баровард. Силоҳдор
ширакайф буд ё балои дигаре дошт, ки сари Рустами ғариб
бо шаст байни зонуҳои худ маҳкам дошта, риши зебои ӯро
каҷу килеб тарошид ва боз кундаи зону ба пасаш зада,
таҳдидомез гуфт:
– Шукр бикун, ки сарат аз тан ҷудо нашуд. Ин маротиба
ба хотири бобои шоир... Гум шав аз назарам, ки рангу
раҳмоната набинам, «вовчик!»
Рустам даҳон хуншор, каф пури дандонҳои рехта, бо
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оринҷҳо риши бузтарошашро пӯшонда, бо ҳоле табоҳ ҷониби автобус давид ва шояд дар дил сад шукр кард, ки аз марг
раҳид.
Дар роҳҳои хурду бузург, даромадгоҳҳои шаҳраку деҳаҳо
пайдо шудани дидбонгоҳҳои ғавчӯбдор, тал-тал харсангу
сихмолаҳои чапамонда аз рӯзи хуш нест. Кинаву адоват,
душмании рӯйирост, нобоварӣ ҳар рӯз фоҷиае пеш меорад.
Кӣ аз кӣ чашми ҳарос дорад? Тоҷик аз тоҷик ё тоҷикистонӣ
аз ҳамдиёри худ? Инро кӣ пеш овард? Ин магар бадбахтӣ
нест? Нисфи Тоҷикистон ба сангар табдил ёфт. Ҳама командир шуду сарбоз ва камон бардошту ба хидмати марг
камар баст; теппаҳоро гӯру мазорҳои хокашон нав пур карданд. Болои ҳар гӯр чӯбеву латтаи сафеде. Намедонӣ, ки
соҳиби гӯр пир буд ё ҷавон, гуноҳ дошт ё не? Одам беқадру
мурданаш осон шуд…
6
Замонҳои пеш дар баъзе деҳаҳои калон мазори ғарибакҳо
вуҷуд дошт. Дар ин оромгоҳҳо мусофирон ва ё касони бесоҳибе, ки бо амри тақдир аз шаҳру деҳаҳои дур ба ин диёр
афтода, аз олам мегузаштанд, албатта, бо риояи расму таомул ва хондани ҷанозаи худоӣ ба хок супорида мешуданд.
Ва ҳар боре хурду бузург аз назди чунин гӯристонҳо мегузаранд, ҳатман ба рӯҳи ғарибону бекасони мутаваффо фотиҳае мехонанду қарзи инсонӣ ба ҷо меоранд. Солҳои охир
дар ин мазорҳо гӯрондан қариб аз байн рафта буд. Соҳибони мурдаҳо ор медонистанд, ки азизони хешро дар мазори
ғарибакҳо гӯронанд. Ҳеҷ кас худро ғарибу бекас намешумурд: ҳама таҳҷоӣ буду соҳибватан! Вале аз нав бар асари
ҷангу ҷидол мазорҳои шаҳидони гумном дар минтақаҳои
ҷангзада пайдо шуданд. Бари роҳ ва дар ҷоҳои чашмраси
сари теппаҳо гӯрҳои хокашон тозаву болояшон чӯбакзада ва
бо ранги сафед латтабандии дар панҷаи бод дар такопӯро
мебинеду дил фишурда мешавад. Гӯри кӣ бошад? Ҷавон ё
пир? Бештари соҳибони ин турбатҳои навро одамони худотарсу савобҷӯ, бегумон, пас аз ёфтан бо тарсу ҳарос, –
куштаи кадом ҷониб бошад? Боз ба сарашон моҷарое нао280
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рад, – чун шаҳид бо сару либос гӯрондаанд. Дар рӯи замин
ба зоғу занбӯр ва дарандагон мондани бандаи Худо раво
нест, балки инсонвор ба хок супоридани одамизода қарзу
фарз аст. Вале рӯҳи озурдаи кушта, – хоҳ пир бошад, хоҳ
ҷавон, – падару модарони бадбахт, занону модарони
дилрешро ором мегузорад? Хобҳои мудҳишу ҳавлангез.
Азизони аз дасти ёр ё ағёр кушта дар гирдоби бало афтоданду имдод мехоҳанд. Охир, лахти ҷигаранду аз синаи
раҳм шир хӯрда. Одамони аз фоҷиа воқифу мотамдор, даҳон
пури хун, дар суроғи азизон ба ин мазорҳои нав меоянд ва
аз одамони атроф нишони гумкардаҳои худро меҷӯянд. Вале чӣ суд, ки аз Ҳиндустон хабар меояду аз гӯристон не…
Аз ҷангу гирудорҳои шармовар, – охир, барои худнамоӣ ё
қудратнамоӣ якдигар мекушанду деҳаҳои обод хароб мекунанд, хонаҳоро месӯзонанд, – таърифҳое мешунаванд. Фалонӣ
дар атрофи трактори одӣ оҳанпораҳоро кафшер карда чун
танк истифода мебарад. Ин ҳеҷ гап не, мегӯяд дигаре, бачаҳо
аз лӯлаи оҳанӣ бо номи «шингили фос» пулемёт сохтаанд.
Ана ҳамин хел ҷанги дохилӣ сарбозони собиқ, оворагардону
авбошонро ихтироъкору соҳиби силоҳҳои марговар кард.
– Шароит маҷбур кунад, ба иззати нафс расанд, одам
ваҳшӣ ҳам мешавад, – андешаманд мегуфт мӯйсафед Дилёб.
– Он балоҳоеро, ки ба мо нишон медиҳанд, аз фитнаи сухананд. Оқибаташ ба хайр шавад. Ягон махлуқ мисли инсон
харобкор нест. Яке месозад, дигаре вайрон мекунад. Яке аз
сохтан лаззат мебарад, дигаре аз шикастану сӯхтан…
Насим дар ин маврид мисли харсанге, ки болояш нишастааст, ба санг табдил меёфт ва меандешид, ки пеш ҷавонон
калимаи сангарро аз китобҳо мехонданд ва маънияшро аз
луғатҳо меҷустанд. Алҳол ин калима дар нӯги забони хурду
бузург сайр мекунад. Лекин вай ҳанӯз соли 1983, вақте ки
бо роҳхат ба шаҳри Ялта ба истироҳат рафта буд, зимни сафар ба Севастопол аз рӯйи хоҳиши Иван Василйеви мӯйсафед сангари аслиро дид. Вай, Иван Василйев, пеш аз он
ки гурӯҳ ба автобус шинад, як даста гули тару тоза дар даст,
назди Насим омад ва гуфт:
– Писар, дил ин саҳар боз номардӣ кард: сих заду нолид.
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Афсӯс, ки ман бо шумо рафта наметавонам. Илтимос: ин
гулдастаро мегирӣ. Рӯ ба рӯи Сапунгара автобус меистад.
Шумо Диарамаро ҳатман тамошо мекунед. Бисёр аҷиб аст:
саҳнаи муборизаи шадиди мо бо фашистон барои ҳар ваҷаб
хок дар ҳамин мавзеъ. Таассуроти бузург мебахшад… Чун аз
Диарама берун шудед, аз роҳ гузашта, бо пайроҳа ба Сапунгара мебароед. Байни ҷангалаки дарахтони сӯзанбаргу тус
хандақҳои замони ҷангро мебинед. Сангарҳои мо… Гулдастаро, азизам, аз номи ман ба ёди дӯстони ҳамсилоҳам, ки
барои озодии Ватан ҷон додаанд, ба баландие мегузорӣ…
Магар хоҳиши сарбози куҳансолро метавон рад кард?
Иван Иванович дар ин рӯзҳое, ки онҳо ҳар саҳар ба соҳили
Баҳри Сиёҳ рафта, бо аҳли ҷамъият, – зану мард ва наврасону
хурдсолон, – соатҳо дар оғӯши оби гарм шино ё оббозӣ мекарданд ва рӯйи реги тафсон гоҳ ба шикам, гоҳ ба пушт дароз кашида, аз ҳарорати нурҳои офтоб баҳра мебурданд,
ҳаргиз аз ҷангу сарбозияш лаб намекушод. Ӯ аз силсилаи
печдарпечи мавҷҳои баҳр, ки кафки ширгун ба лаб бо шӯру
қиём ва садои шабеҳ ба нафаскашии мудҳиш пайи ҳам худро
девонавор ба соҳил мезаданду хурду бузургро мисли лӯхтак
ба коми худ мекашиданд, менигаристу менигарист. Эҳтимол
вай борҳо барои фароғат ба шаҳрҳои соҳили баҳр омада,
ҳама ҷойҳои аҷибро сайру тамошо кардааст. Дигар ӯ мехоҳад
бештар аз оби ширгарму шӯри баҳр ва офтобу ҳавои шифобахши он ҳаловат барад. Пирамард соатҳо дар баҳр дасту почазанон шино мекунад ва баъзан ба андозае аз соҳил дур меравад, ки каллапӯши сиёҳранги то баногӯш хамондааш мисли хол базӯр метобад; гоҳо дар паси мавҷҳои шутурхези баҳр
нопадид шуда, ба дил ваҳм ҷо мекунад. Охир, баҳр дар баробари пурхатар буданаш наҳангу делфинҳо низ дорад. Не,
пас аз соате Иван Иванович рӯйи кафи мавҷҳо, баъзан нарму
беҳаракат, мисле ки модар тифлашро дар бағал нигоҳ медошта бошад, гоҳи дигар батамкин қулочкашон ба соҳил мерасид ва кулоҳакашро аз сар гирифтаву бо либосҳои хушку
танпоккунак сӯйи ҷойи либоспӯшӣ давида мегуфт:
– Бачаҳо, шумо тасаввур намекунед, ки ман чӣ хел ҳаловат бурдам. Муъҷиза!
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– Тарсондимон… Хаёл кардем, ки ба дасти сарҳадбонони
Туркия афтодӣ..
– То он ҷо расидан осон аст? Ба ҳаминаш ҳам шукр…
Хуморам шикаст.
– Баҳрнавардӣ ба шумо ҳалол, Иван Иванович! – таҳсиномез мегуфт Насим ва иқрор мекард: – Як-ду маротиба хостам баробари шумо шино кунам. Нашуд. Диламро ваҳм зер
кард…
– Шиноварӣ ҳунари ҳар кас не… Ман бачаи баҳрам, –
мегуфт мӯйсафед.
Рӯзҳое, ки баҳр нармӣ ва оромиашро гум мекунаду ба
шӯру исён омада, мавҷҳои муқтадири худро кинаварона ба
соҳил зада, онро лесидаву рӯфта обро тирафом месозад, бузургсолон низ гӯё ба тифлону навҷавонон табдил меёбанд
ва ба ҳар дастур маҳорати оббозиашонро намоиш медиҳанд.
Боре дар чунин ҳолат Борис Путилови баландқомату
паҳнпешонӣ ва ришаш мошубиринҷ худро ба қатори навҷавонон зад ва аз баландии ҳафт-ҳафштметраи димоға ба об
ҷаҳидан оғозид. Ҳамсараш, ки рӯи реги тафсон нишаста,
саргарми турбофӣ буд, аз ин рафтори ӯ ба ташвиш афтода,
бо овози баланд огоҳондаш: худнамоӣ накун. Вале Борис аз
ҷаҳиши муваффақона кӯдаквор шод, боз ба баландӣ баромад ва фарёд зад:
– Бачаҳо, тамошо кунед! – ва аз дур давида, сарозер худро ба синаи баҳри хурӯшон партофту нопадид шуд.
– Эҳ, бало занад! – занаш сиху риштаву калобаҳояшро
партофта бархест ва чирросзанон мисли мурғи посӯхта болои сангу реги соҳил ин сӯву он сӯ давида фарёд зад: –
Наҷот диҳед! Борис ғарқ шуд…
Касоне, ки дасту ҳунари оббозӣ доштанд, ба имдоди Борис шитофтанд ва пас аз фурсате ӯро, ки сари калу пешонии
паҳн то ришаш хуншор буд, кашолакунон ба соҳил бароварда, болои тахтае хобонданд. Занҳо дарҳол атрофашро
печонда, яке ба бинияш спирти навшодир мечаконд, ки ба
ҳуш ояд, дигаре бо пахтаву дока захмҳоро поккунон тавсия
медод, ки аз ҷояш то омадани ёрии таъҷилӣ наҷунбад, зеро
шояд мағзи сараш лат хӯрда бошад.
283
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Ҳолат аз ин бад! – ғур-ғуркунон ӯро сазо медод занаш.
– Бе ин ҳам сару мағзи сиҳат надоштӣ. Оҳ, истироҳата расво
кардӣ!
– Ташвиш накаш, дугона! Нағз мешавад…
– Чаро ин хел шуд?
– Мавҷи баланд обро тела дод… сатҳ паст шуд. Ана
ҳамин вақт нӯги сари ин кас ба таги об бархӯрд, – тахминашро иброз медошт дигаре. – Оромаш гузоред… Чанд рӯз
ба соҳил наояд, беҳтар…
– Э тавба, ҳавасаш омад… Гумон кард, ки ҳаждаҳсола
аст…
Борис се рӯз ба соҳил омада натавонист, сипас аз
ҳушдордиҳии доимии ҳазлкашҳо «бачаҳо, тамошо кунед!»
қимобу гурезон ҳам шуд.
Оҳ чун аз фарози роҳи пурпечи байни ҷангалистони сабз,
ки автобус сӯи Ялта мешитофт ва дарахтон мудом аз тундбод
ё нафаси баҳр рақсону печон буданд, чашми Насим ба
паҳнои нопайдоканори Баҳри Сиёҳ афтод ва пушти ҳам ба
соҳил ҳамла овардани амвоҷи ширгуни печдарпечро диду
оҳу воҳи баҳрро шунид, ба дилаш ҳаяҷон ва шӯру шавқи тифлона панҷа зад. Тоҷикистони азиз кӯҳсорони осмонхароши
афсонавӣ доштаасту ин ҷо баҳри нопайдоканор. Дунё аз обу
замин иборат аст, меандешид ӯ, вале ҳар кадом, ҳатто
регзори бегиёҳу сӯхта низ дар чашми сокинонаш ҳусну
шукӯҳе дорад. Сипас вай ҳар чизи ба назараш наву тозаро
дар соҳилҳои шаҳру деҳоти нимҷазираи Қрим медид, –
пайроҳаву чаман, гулгашту боғу наботот, нигористону
ҳайкалҳо, – дилаш гум мезад ва орзу мекард, ки кош ҳар барги дарахт ва гулу гиёҳи Тоҷикистон низ ҳамеша мисли ин ҷо
поку пурҷило бошаду тамошобоб. Муносибати ошиқона,
балки фарзандонаи хурду бузургро ба муҳити зист намегӯед.
Ба тозагии кӯчаву хиёбонҳо чун ба манзили худ эътибор
медиҳанд. Охир, обу замин ва набототу ҳаво моли онҳост.
Боре сӯйи хобгоҳ мерафт. Марде мусофир, – ҷомадоне
дар даст ва сумкае дар кифт ҳамоил сигареткашон пешпеши ӯ бошитоб гом мезад. Мард баногоҳ пасмондаи сигорашро ба пиёдароҳ партофт. Писараки ҷингиламӯйи нимба284
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раҳна ва офтобхӯрда рӯ ба рӯйи мард истод ва бо табассуми
ширин гуфт :
– Амак, дар шаҳри мо сигаретро ин хел намепартоянд…
Он ҷо қуттӣ ҳаст…
Мард даме музтар монд, сипас лоилоҷ хам шуда
пасмондаи сигорашро аз роҳ бардошт. Аз ин фаросату ҷасорати писарак дили Насим об хӯрд ва дар дил гуфт: «Кош
мову бачаҳоямон ба тозагӣ ва ҳифзи табиати диёрамон
ҳамин хел муносибат бикунем».
Як бегоҳ ҳангоми сайругашт дар гулгашти соҳили баҳри
Сиёҳ, онсӯтар аз хона-музеи нависандаи бузург А.П. Чехов
ногоҳ чашми Насим байни киштиҳои муҳташам, ки дар
бандар лангар партофта буданд, ба сафинаи сафеди нисбатан хурд, вале аз ҷиҳати ороиш дилкаш афтод. Дар паҳлуи
ин киштӣ бо ҳарфҳои калон «Тоҷикистон» навишта шуда
буд. Дилашро ҳиссиёти беинтиҳои шодӣ фаро гирифт ва дар
ҷояш истода бо ифтихор гуфт: «Тоҷикистон – кишвари
мо!». Воқеан дар бандари пурвусъати шаҳри Ялта, дар
баҳри бекарони Сиёҳ байни сафинаҳои бузург киштие бо
номи Тоҷикистони азизаш шино мекунад, сайёҳонро аз
шаҳре ба шаҳре мебарад. Ин чун нишони ҳастии давлату
миллати тоҷик дар паҳнои мамлакати бузурги Шӯравӣ магар боиси ифтихор нест?
Ӯ чанде чашм аз баҳри нилгуни ба истиқболи шом орому
хоболуд, ки шуълаҳои ташти сӯзони хуршеди моили ғуруб
байнашро бо тасмаи зарҳалӣ ҳошия мекашид, наканда, мехост, ки ба атрофиён башорат диҳад: «Ин киштии Ватани
ман – Тоҷикистон аст!»
Дар ин ҷойи биҳиштосо, ки саропо таърих асту қадамгоҳи бузургон як маротиба фоҷиаро бо чашми худ дид ва
дили Насимро андӯҳе фаро гирифт. Таняи хонанда, – рӯзаш
ба мутолиаи маҷаллаву китобҳо мегузарад, – зани миёнасоли нармтабиату содаандом, ходими фароғатгоҳ, ки ба воситаи Иван Иванович борҳо ҳамсуҳбат, пасон қадрдон шуда
буданд, боре гуфт:
– Шаҳру соҳили пурғавғо, рӯзи дароз зери офтобу рӯйи
реги сӯзон худро доғу бирён кардан ба дилатон назадааст?
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– Барои ҳамин пул сарф карда ин ҷо омадаем. Дигар куҷо
равем? – пурсид Мироби гурҷӣ, ки бо Таня бештар ҳазлу
баҳс мекард. – Афсонаҳои бибиам маро ба ин ҷо овард.
– Чӣ хел афсона? Шояд аз беҳудагардӣ ба дилаш зада
будӣ…
– Намедонам… Гуфт, ки дар Ялта истироҳат шоҳона
мегузарад.
– Магар розӣ нестӣ?
– Мебинӣ-ку, то зуҳр вақтро бо оворагардӣ мегузаронам.
О Гурҷистон ҳам баҳр дорад… Вақти ғизохӯрӣ биёву тамошо бикун. Лаҳзаи хӯришгирӣ чи хел байни нависандагону
мо, хонандагон, моҷаро рӯй медиҳад…
– О муҳоботгаре! – бо ханда гуфт Таня ва пурсид: –
Бибият нависанда аст?
– Не… беваи сарсахти як нависандаи фавтида…
– Биёед, фардо аз баҳри овбозӣ гузареду ман шумора ба
оғӯши табиат бубарам, – пешниҳод намуд Таня. – Манзараҳои аҷибро мебинед. Лекин ту он ҷо гурҷии асил буданатро нишон медиҳӣ.
– Чӣ хел ? – андоми Мироб, ки қади кӯтоҳ, рӯйи пургӯшти
лунда ва сари синаву пайкари пурмӯй дошту аз ин ҷиҳат ӯро
Вини Пух лақаб монда буданд, ба ҳарос моил гашт.
– Сихкабоби гурҷӣ мепазӣ…
– Оҳ!
– Талхакаф нашав. Маҳсулотро якҷоя мегирем. Меваю
сабзавот, шароби дӯстдоштаи Сталин «Твиши»-ро ҳам… Ба
шарте ки Иван Иванович бо мо ҳамроҳ шавад. Ҳамсуҳбати
бохирад лозим…
– Ба ҳиммату ҷавонмардии гурҷиҳо бовар надорӣ? –
ранҷишомез пурсид Мироб ва розӣ кунондани Иван Ивановичро бар дӯш гирифт. Мӯйсафаед пешниҳодро пазируфт ва
қуввати дил – ҳамсарашро низ ба ин сайр овард.
Масъулияти хариди маҳсулот аз бозор бар дӯши Миробу
Насим афтод. Анҷири норинҷӣ, бодоми навпаз, ҳар хел шафтолуву ангур ва ноку себро Насим интихоб кард. Гӯшти
гӯсфанд, пиёзи сурх ва анвои сабзавоту шаробро Мироб гирифт.
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– Ман зинда бошаму шумо ин чизҳоро бигиред, пеши
рӯҳи гузаштаҳои бошарафам хандасор мешавам, – ҳавои
даҳан кард Мироб ва чун ҳамеша суханашро бо лутф идома
дод. – Аз аҳди Нодиршоҳи ғосиб мо дар хидмати Насимем..
Субҳи якшанбе пас аз ношто кулборҳои пурбор дар кифту даст ҳамоил, Таня пеш-пеш, онҳо бо пайроҳаи ноошно ба
дили ҷангали сарсабзу асрорангез ворид шуданд. Насим
борҳо қаду бари ҷангали атрофи фароғатгоҳро то обдара
сайр карда, аз хомӯшии пурвусъату пичир-пичир роз гуфтани баргҳои дарахтон лаззат бурда буд. Алҳол онҳо, ки бо
қадамҳои пиронаи Иван Иванович суҳбаткунон пеш мерафтанд, ҳар лаҳза манзараи тозае пеш меомад. Насимро
бештар нигоҳҳои шӯху маъсумона, бо зиракиву чолокии
ҳайратовар, ҷастану давидан ва ба танаи дарахте часпида
баромадану аз нӯги шохе ба шохи дарахти дигар ҷаҳидани
санҷобҳои рангоранг ба ҳаяҷон меовард. Аз ҳар канори ҷангалистон, гоҳе аз дури махуф, баъзан аз наздик танин андохтани савти якнавохту мутантани эзорсурхак чӣ? Туктук-тук, кррр…. Олами пурасрор ва саршор аз хониши
баҳсмабаҳси парандагон гӯё аз фароз бо баҳри осмонранги
пурталотуму соҳилҳои аз ҷунбуҷули одамони дар ҳасрати
нури офтоб баҳс мекард. Нафаси оҳолуди баҳру рақси шоху
барги дарахтон. Гардише пушти сар монду аз пеш дар домани ҷангал деҳе хароб ва боғзоре тороҷгашта намоён шуд.
– Ана ба чарогоҳи тоторҳо расидем! – огоҳонд Таня.
– Худашон мечариданд? – духӯра пурсид Мироб.
– Э не… Ҳайвонҳояшон… Солҳои ҷанги дуюм бо сабаби
хиёнат онҳоро аз ин ҷо бадарға карданд…
– Давраи ҷанг, боз ҷанги ҷаҳонӣ хоҳу нохоҳ шубҳаву фалокати зиёд пеш меорад, – бо хотири ошуфта ба суҳбат шарик шуд Иван Иванович. – Одам баъзан ба сояи худаш бовар намекунад…
– Ҳоло ҳам тоторҳоро дар ин қаламрав иҷозати зистан
намедиҳанд.
– Чун осӣ аз биҳишт ронда шудаанд. Аламашон ҳисоб
надорад. «Хонумон, боғу роғ, ватани моро ғасб карданд» –
ғур-ғур мекунад чанд нафар тотори истироҳаткунанда. Аз
нигоҳашон оташ меҷаҳаду аз забонашон заҳр мерезад.
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– Дар Ялта як қаҳрамони ҷангу чанд шахси маъруфи тоторҳои Қрим қонунӣ мезиянд, – гуфт Таня.
Ба сояи бодом, ки ба шохҳои пурмевааш токҳои печидаву
ҳамели хушаҳои бунафшу зумурадгун бор афкандаанд, онҳо
кулборҳоро ниҳоданд. Зери бодом ба суфаи қадима шабоҳат
дошт. Насим ба атроф, ба зинабоғҳои дарахтони анҷиру себ,
олуву олуча, буттаҳои қоту зелол, мармиҷону хору хуч
нигарист, ки бо току гулҳои сурху сафеди садбарг печида,
дастнорасу касногузар шуда буданд. Таҳдевории сангини
хона ва девори атрофи боғҳо ҳанӯз намоёну барҷоанд. Чанд
қадам болотар аз дарахти бодом аз байни анбуҳи мармиҷону
чанд тана бед як банд об бо лаҳне тифлона ғум-ғумкунон аз
ҷӯйбораке ба пойин медавид ва дар оғӯши буттаҳои сӯзонкаҳ (газна) нопадид мешуд.
– Чашма, тозатарин об! – фаҳмонд Таня ва афзуд. – Ман
ҳар боре ин ҷо биёям, аз ин чашма дар шишаҳо об мебарам.
Ҳусни атрофро оташдонҳои сангӣ, ливику чӯбҳои
нимсӯхта, қуттиву шишаҳои холӣ ва коғазҳои паҳну парешон доғдор мекард.
– Ин ҷо чарогоҳ не, деҳаи ободу зебое будааст. Лаби ин
чашма чӣ қадар ҷавонон изҳори ишқ кардаанду сурудҳои
ошиқона сурудаанд, – гуфт Насим ва пеши назараш ҳамин
зайл бесоҳиб мондани деҳу боғу роғи мардуми Сари Хосору
кӯҳистони Масчоҳ ҷилвагар шуд. – Дили ҳафт пушти
соҳибони ин ҷойҳо барои хонаву боғҳояшон доғ хоҳад монд.
– Э не… Ман аз кӯдакиям дар ёд дорам, ки ин ҷойҳоро
чарогоҳ мегуфтанд…
Мироб дарҳол остин барзаду аз борхалтаву тӯрхалта сиху
гӯшту пиёзи дирӯз дар сирко хобондаро чобукона ба зарфҳо
андохт ва аз пайи кабобпазӣ афтод. Насим дар суфаи сояи
дарахти бодом ҷо дуруст кард, то ки Иван Иванович бо пиразан нишаста тавонанд, сипас ҳезум гирд оварду як
оташдонро аз хокистар пок намуда, гулхан афрӯхт. Пас аз
чанде дар фазо чархболе пайдо шуд ва болои сари онҳо маротибае гирд ҳам гашт.
– Огоҳӣ медиҳанд: эҳтиёт бошем, то сӯхтор ба амал наояд,
– гуфт Таня, ки меваҳоро шуста болои хон мениҳод. Мироб бо
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латифаҳои тунду тез гоҳе ба боғи озариҳо, гоҳе ба қасри арманиҳо санг мепартофт. Дар ҳама ҳолат лаби Насим ба табассум
моил, аз пеши назараш соҳибони нагунбахту таҳқиршудаи ин
манзилу макон дур намешуд. Ҷигари онҳо дар биёбонҳои бегиёҳ ва ё шӯразаминҳои чун ҷаҳаннам мудҳиш ба ёди ин
деҳаи замоне дилкушо, боғу роғи пурмева, ин чашмаи ҷӯшон,
манзараи афсонавии баҳр чӣ қадар сӯзаду доғ шавад, –
меандешид ӯ. – Аз ҷабру таҳқири таърихӣ барои як миллат ё
мардум захми носур, дарди ҷонкоҳу бори гарони нанг нест.
Гунаҳкор ҳастӣ ё бегуноҳ, аз касу нокас таънаву маломат
мешунавӣ ва мисли чӯби тар дарун-дарун месӯзӣ…
Насим, ғарқи тамошову хаёл, гӯшаш пур аз нақлу ҳикоятҳои ҷавонзани роҳбалад, ки ҳар як мавзеъро бо ситоиш ва
далелҳои аҷиб ба онҳо мешиносонд, меандешид: инҳо ба
тарғиби одитарин сарвати диёрашон басо ҳавасу ҳавсала
доранд; ҳар як харсангу дарахти пир, шаху биноҳои қадимаро, ки то имрӯз муҳофизат кардаанд, бо муҳаббат чунон
меситоянд, ки дилат об мехӯрад. Ана Лонаи парасту, ки дар
сари шахи лаби Баҳри Сиёҳ ҷойи тамошобоби сайёҳон аст.
Хеле аҷибу таассуротбахш. Ва ё қасри Юсуфов бо шаҳомати меъмории рангин, нақшу ороишу нигораҳо, мизу хону
зарф, чумчаву чангак ва кафлесу қадаҳҳои хурду бузурги
булӯрин ва дигар ашёи нуқрагину тилоияш. Дар ин ҷо
солҳои тақдирсоз шахсиятҳои бузурги сиёсии ҷаҳон: Сталину Рузвелт ва Черчил бо ҳам вохӯрда, тарҳи саркӯб кардани лашкари Гитлерро кашиданду дар ин бора аҳднома бастанд. Ва ё дар бораи санги зери дарахти пире, ки гӯё Пушкин ба он нишаста, пас аз суҳбати ошиқона бо шоҳбонуе
шеър иншо кардааст. Ин чизҳоро роҳбалад ончунон бо
шавқу сурур ва афсонавор нақл мекард, ки кас худро дар
ҳамон замон шоҳиди ҳамон лаҳза пиндошта, лаззат мебурд.
Ин ҳама хуб, вале аз шоҳону амирони мо дар Бухорои
Шарқӣ, меандешид Насим, ба ҷуз чанд мадрасаву манораи
валангору хароба дар ин ё он гӯша, – он иморатҳоро низ
шахсони доро ё соҳибмаърифате бунёд кардаанд, – чӣ мерос
мондааст? Дар мағокҳои зери замин устухонҳои замоне лесидаву макида, дар китобҳои қадимаву забони мардум ҷабру ситамашон. Шаҳрҳоро ба хок яксон кардану болояш ба289
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рои аспҳо ҷав коридан, ба хотири тоҷу тахт падару бародаркушӣ ва ё пас аз қатли мардум калламанорасозӣ! Туфу! Бухорову Самарқанд бо водиҳои ҳосилхез бар асари хиёнат
муфт аз даст рафтанд ва таърихи пур аз ҷаҳолату хунрезӣ,
шикасту сарпастӣ ба ёдгор монд. Туфу! Боз азобу азияти
Рӯдакӣ, таҳқиру саргардониҳои Фирдавсӣ, таъқиби Ибни
Синову Носири Хусрав, якеро лаб дӯхтану дигареро санг ба
гардан овехта, ба Ому афкандан… Туфу! Инро ба кӣ мегӯӣ?
Автобус дар майдони бари роҳ истод ва роҳбалад эълом
дошт:
– Мефуроем, дӯстон! Диарамаро тамошо мекунем! Зуд
бошед. Фурсат ғанимат.
Диарама саҳнаи ҷанги оштинопазир, ҷонбозӣ ва иродаву
неруи сарбозони шӯравиро барои ҳимояи ҳар зарра хоки
муқаддаси Ватани бузург аз фашистон басо зиндаву воқеӣ
нишон медод. Аз дидани ин майдони набард кас ангушт зери дандони ҳайрат мегузошт. Ҷанги тайёраҳо дар осмон.
Тирпарониву бомбапартоӣ. Таркиши тӯпу гулӯла. Замин
месӯзад; техникаи муқтадири ҳарбӣ низ. Оҳан об мешавад.
Саморо дуди оташ тира сохта. Пайкарҳои беҳисоби қурбониёни ҷанги хонумонсӯз ба ҳоле мудҳиш оғуштаи хоку хун
хуфтаанд. Вале афсарону аскарони ташнаи интиқом, дар
даст силоҳҳои гуногуни оташфишону ханҷар, дар барқи нигоҳ ва даҳони бозу фарёдашон хашму нафрату шуҷоат
ҳувайдо, ба сари аду борони марг меборанд, бо нархи ҷон
танкҳо нест мекунанд, синамолон худро ба лонаи оташфишони фашистон зада, онҳоро ба хок яксон месозанд ва ё бо
чанголу дандон низ гулӯи рақиб медаранд. Ҳамаи ин гирудор ва ҷоннисорӣ барои як баландӣ ё теппаи сарнавиштсоз –
Сапунгара аст. Аз даст надодани он ҳимояи як қисми Қрим
ва таъмини пирӯзӣ дар ҷабҳаҳои дигар хоҳад буд. «Иван
Иванович, меандешид Насим, шоҳид ва иштирокчии ин
муҳориба будааст. Вай бо чӣ муъҷизае аз байни ин оташу
таркиш ва аз дами тиру тӯп зинда мондааст?»
Ҳама аз паси роҳбалад карахту хомӯш, дар мағзи дилу
ҷон ёди шаҳидони роҳи озодӣ ва нафрату хашм ба фашистон – оташафрӯзони ҷанг, аз Диарама берун баромаданд.
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– Бачаҳо, савор мешавем! – амри бонуи роҳбалад Насимро ба худ овард. – Ҳар дақиқа баҳисоб аст. Бояд дар вақту
соати муайян ба Панорама ва шаҳри Севастопол бирасем.
Сайёҳон бешуморанд. Оҳо, аз тамошои он ҷойҳо чунон таассурот бардоред, ки…
Насим шитобон ба автобус даромад ва гулдастаро гирифта, худро ба берун зада, ба бонуи роҳбалад рӯ овард:
– Иҷозат диҳед, ин амонатро аз номи сарбоз, иштирокчии
муҳориба Иван Иванович бурда дар Сапунгара гузорам. Худатон дида будед-ку: хоҳиш кард…
– Дер мемонем… Ҳангоми бозгашт…
– Ҳаво гарм. Гулҳо пажмурда шудаанд… Ду-се дақиқа…
давида рафта меоям. Ҳамсафарон, шумо ҳам шоҳид будед, –
Насим илтиҷоомез ба ҳамроҳон чашм давонд.
– Ёди ин ҷанги даҳшатнок дили мӯйсафедро ба дард
овард, ки омада натавонист, – ба суҳбат шарик шуд Борис
Путилов. – Хоҳиши сарбозро ба ҷо овардан қарз аст. То мо
як сигарет мекашем, ки…
Ҳамроҳони дудила низ пешниҳоди Путиловро пазируфтанд.
– Бидав, панҷ дақиқа! Аз роҳ боэҳтиёт бигзар… Дер бимонӣ, аз худат гиламанд шав. Бе рӯйхат ба Севастопол даромада наметавонӣ…
Насим, бонги хатари ронандагон дар гӯш, гулдаста дар
сари даст, ба чапу рост зиракона нигариста, аз байни мошинҳои хурду бузурги аз ду тараф бо суръат дар ҳаракат
печутобхӯрон шоҳроҳро гузашт ва нафаси осуда кашида, бо
пайроҳаи борики байни алафу буттаҳо ба фарози теппа шитофт. Ва ҳис кард, ки дар қафаси синааш дил тунд-тунд метапад. Сабабашро медонад: манзараи даҳшатбори Сапургараро мусаввирони тавоно бешак аз руйи воқеияти таърихӣ
офаридаанд, вале ин пайраҳа ҳамон замини муқаддасест, ки
сарбозони далер барои зери пойи чиркини аҷнабиёни ғосиб
намонданаш ва озодии мардум ҷон бохтаву шаҳид шудаанд.
Дар хаёли Насим ба ҳар помонии ӯ ғиреву нолаи дилхароши
ҷавонмард ё зану духтари муборизе, бегумон тоҷике, – охир
ҳамдиёрони ӯ низ дар ин набардҳо диловарӣ нишон дода291
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анд, – ба фалак мепечад: ай азиз, оҳиста! Ин ҷо хоки
шаҳидон асту ҷоне фидои Ватан шуда…
Пайраҳаи каҷмокаҷак ӯро чунон зуд ба баландии дарахтпӯш расонд, ки бехабар монд. Охир, гирифтори ҳаяҷон ва
фикру хаёл буд. Хандақи мисли пайраҳа пурпеч низ намоён
шуд. Пас аз чанд қадам аз пайраҳа ба хандақ фаромад.
Хандақ аз барфу борони чандинсола ҷо-ҷо фурӯ рафта, аз
хоку лойи рехта пур шуда. «Ана, сангари аскарони ҷасуру
баору нанги пирӯз… Ана, Сапунгара, баландии сарнавиштсоз – набардгоҳи Иван Иванович!» Насим карахту гаранг,
пеши назараш, ҷон дар кафи даст, набарди оштинопазири
сарбозон, дар хандақ чун дар гӯристон боэҳтиёт қадам
ниҳод. Дар лабмарзаи сангар ва байни дарахтон чун дар порисаи гилпӯши боми хонаҳои деҳот гулу лолаҳои шукуфон
ва ё лаб ба табассумаки ҳазин моил, ба чашм мерасанд.
Гулҳои орзуву армон ва ҳасрати сарбозон. Айёми зебои ҷавониро онҳо дур аз меҳри падару модар ва ёди нигоҳи
ҷигарсӯзу шараррези ба роҳ чори дилбар дар ин сангар рӯ
ба рӯйи душмани ташнаи хун гузаронданд. Ҷое болои
хандақ байни гулдастаҳои хушкида, рӯ ҷониби баҳри нопайдоканор кулаҳхӯде зангзадаву сӯрох-сӯрох меистод…
Дуртар сари девори сангар ҷо-ҷо оҳанпораҳои ҳархела ба
чашм мерасид. Хомӯшии ҳузновар. Не, боди азалӣ аз нафаси пуршӯру исёни баҳр ба ин ҷо расида, шоху барги дарахтони тануманд – шоҳидони ҷангҳои мудҳишро ба забони
ҳол меовард, ки достони безаволи қаҳрамонии сарбозонро
ба ӯ бихонанд.
Насим чун рӯзе, ки боми хонаи модари Паканаро андова
мекард, гунгу карахту хаёлӣ даме рост истод. Сипас
таъкиди бонуи роҳбалад ёдаш омаду интизории ҳамроҳон.
Вай гулдастаро паҳлуи кулаҳхӯд болои гулҳои хушкида
оҳиста ниҳод ва бо наҷвое ниёиш ба забон овард: «Рӯҳатон
шод бод, шаҳидони Ватан! Умратон дарозу танатон бедард
бод, сарбозони шердили ба пирӣ расида! Ин гулдаста ба ёди
шумо, ба номи шумо аз ҳамсилоҳатон Иван Иванович…»
Насим надонист, ки бо чӣ суръате аз болои буттаҳо
ҷаҳида-ҷаҳида, аз баландӣ ба пойин хамид ва шоҳроҳро гу292
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

зашта, ба автобус расид. Тунд задани набзу тап-тап задани
дилашро худаш медонисту Худо.
– Обаш диҳед, – гуфт бонуи роҳбалад ва бо табассуми
малеҳ афзуд. – Маълум, ки аз дарси варзиш баҳои аъло гирифтааст. Офарин, кори савоб кардӣ..
«Аз дидани сангари замони ҷанг, ки ман ба ин аҳвол
афтодам… Сад офарини сарбозоне, ки чор фасли сол, зери
барфу борон, гуруснаву ташна дар ин хел хандақҳо сина сипар карда, ба душмани хунхор зарбаи марговар зада, пирӯз
шудаанд…» – пас аз нӯшидани об худ ба худ андешид
Насим.
Албатта, шукӯҳу шаҳомати Панорама ҳайратовар буд.
Паҳнои муҳорибаро дар он бо тамоми азаматаш беҳудуд
дида, аз фоҷиаву бадбахтиҳое, ки ҷанг ба сари инсон ва тамоми ҷонзоди олам овардааст, ба пайкар ларзаву дарди ҷонкоҳе меафтод. Тамошои шаҳри Қаҳрамон – Севастопол бо
аҷоиботи киштиҳои бузурги чандқабата, сафинаҳои дарози
тирафоми зериобӣ, нигористону ҳайкал ва ҳатто тӯпи Л. Н.
Толстой ба ӯ хотироте фаромӯшнашуданӣ ба ёдгор монд.
Вале имрӯз нисфи Тоҷикистони азиз ба сангар табдил ёфтааст. Мардум магар девонакаҳ хӯрданд, ки ба гурӯҳҳо ҷудо
шуда, ба қасди ҷони якдигар дар ситезанду фитна меангезанд?! Ҷанги байниҳамдигарӣ, бародаркуш, нишони тирамағзиву рӯсиёҳӣ…
7
– Наҷунб, додар. Вақти аз як ҷо ба ҷое рафтан нест. На
ҷони худата дар хатар мону не зану фарзанда дар ғаму ташвиш, – пас аз нияти Насимро фаҳмидан гуфт мӯйсафед
Дилёб ва оҳи бадард кашид. – Ман дар сагҷакишу аҷинабоди аввал як бор рафта, заҳраша чашидам. Ҳм, дилам аз одаму олам хунук шуд. Замона, додар, якбора ҳарому хунрез
гашт. Мебинӣ-ку: одам дигар ба чашми худаш бовар намекунад… Хаёлат, ки маро хоб мебарад? Дилу ҷигарам дар
ҳасрати дидори Рашиду набераҳо кабоб аст. Вале чӣ чора?
Аз бими ҷон Душанбе рафта наметавонам. Осон аст рафтан?
Ҳамон сафари аввал алови чашмама гирифт. Роҳҳо аз гӯри293
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стон ҳам холиву мудҳишанд… Бадбахтира бин: маҳбусҳора
аз зиндон бароварда, силоҳ додаанд. Дигар соҳибихтиёр аст;
қасос мегираду дуздиву ғорат мекунад. Ин ба он монад аст,
ки дар ин рӯзҳои бесарусомонӣ галаи гургони гуруснаро
байни рама сар медиҳӣ…
Насим гӯё гунг буд, балки шабеҳи нимпайкараи яхбастаи
мармарине болои якандоз ноҷунбону хомӯш менишаст.
– Шунидӣ-ку: якбора куштору ғорату сӯхтор афзуд. Авзои хурду калон бад. Баъзеҳо мисли ваҳшӣ менамоянд.
Охир, падару модар талаф додаанду хоҳару бародар, хонаву
дару чизҳои дигар. Таҳаммули таҳқиру душманӣ осон аст?
Ҷаҳолат, хоҳу нохоҳ кинаву кудурат мезояд. Э тавба! Чашми ноаслу худобехабарона хун гирифт, агане барои як
попӯшӣ ё пули ночиз одам мекушӣ? Инсофу имону мусулмонӣ куҷо шуд? Ин балову офат нишон дод, ки чашми
ҳаромзодаву бадниҳод аз қонунҳои ҳукумати советӣ метарсидааст. Мебинӣ, муллову муллобача ҳам соҳиби дастаи силоҳдору дузду муштзӯру оқипадар ҳам. Фарқи инаш аз
онаш дар чист? Оянда чӣ мешавад?
– Шабҳо аз бехобӣ азоб мекашам, – ниҳоят сар аз сукут
бардошта, бо овози хастаи дупӯста гуфт Насим ва пирамард
пай бурд, ки гулуи ӯро ғиҷова (буғз) фишурдааст. – Ба дилам алов мерезад. Раҳматшоҳ бо чӯҷаҳояш пеши назарам
меоянд. – Насим ноаён нами гӯшаи чашмонашро бо
дастрӯмол пок кард. – Намедонам, чӣ аҳволе дошта
бошанд? Агар Раҳматшоҳ ба ягон балову фалокате дучор
намешуд, албатта ҳолпурсӣ меомад ё пайғоме мефиристод.
– Кошки ба ин ё он гурӯҳи моҷароҷӯ шарик нашуда
бошад, – гуфт Дилёб ва бо лабханд суханашро идома дод: –
Ҳар рӯз мебинем-ку: одамҳое, ки гапашон ба зану фарзандашон намегузашт, якбора командиру соҳиби ҳукм шуданд. Эҳа, ҳоло дар пеши нафасашон зағора мепазад. Ба чор
тараф кафки даҳон паронда, хоҳӣ-наҳохӣ, бо қасаму занталоқ ба гирдоби бало мекашандат…
– Одами сабукмағзу кӯтоҳандеш нест Раҳматшоҳ, – пичиррос зад Насим. – Солаш ҳам ба ҷое расида. Вале писаронаш ҷавону хунгарманд… Шумо дуруст гуфтед.
294
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Моҷароҷӯйҳо бо таънаву маломат, таҳқиру таҳдид одама ба
сафи худ мекашанд.
– Эй додар, ту ба суроғи Раҳматшоҳ Вахш рафтаниӣ? –
ҳайратомез пурсид мӯйсафед.
– Қарзи бародариву инсонӣ… Мардуми хонасалоту
раҳгум, байни оташу об монда, парешону гуреза шуданд, –
андӯҳгинона пичирос зад Насим.
– Додар, худат медонӣ, ки лонаи гунҷишка вайрон кардан
гуноҳи азим аст, – «Пару болам бикан, аммо масӯзон ошёнамро», – менолад Одина, – ба дуриҳо чашм ва ба риши
нуқрафомаш панҷа давонда нарм гуфт Дилёб, сипас бо
хашму овози хиррӣ афзуд. – Овораву дар ба дар кардани
мардум чӣ? Ин ба тарафҳои даъвогар дахл дорад. Кадом
бузбози бадбахт байни мардум оташи низоъ ангехту ҳамара
ба ин рӯзи сиёҳ расонд? Худо кундаи дӯзахаш кунад!
Сурфаи силсиладор пирамардро аз гуфтор бозмононд. Ӯ
бо дастрӯмол аввал оби чашмон, пасон лаб пок карду оҳиста
суханашро идома дод:
– Аслан ҳар сафар хатаре дорад. Боз дар ин рӯзҳо, ки гӯё
аз осмон бераҳму оқипадар рехтааст. Роҳҳо холиянд... Аз
тарси ҷон одамону соҳибони нақлиёт ба ҷое намераванд.
Сӯзишворӣ ҳам нест. Баъд дар ин чиллаи тобистон ташнаву
гурусна пиёда то куҷо мерасӣ? Дигар зоғе бе доғ намонд.
Сарбории касе ҳам шудан хуб не. Рӯйи хуш намедиҳанд…
Паноҳашон ба Худо, аз назди чӯҷаҳои худат наҷунб.
– Аз радио шунидам, ки Данғара аз гурезаҳои водии
Вахш пур шудааст, – гуфт Насим ва табассуми талх ба лаб,
мақсад ба забон овард. – Ягон ҳамроҳи дилпур биёвам, то
Данғара равам чӣ?
– Ҳайронам… Лекин то Кӯлоб ҳам рафтану омадан осон
нест, – гуфт мӯйсафед ва бо дили гуям-нагӯям афзуд. – Ба
шербачаҳо дарс додаӣ, эҳтироматро доим ба ҷо меоранд.
Шояд ба мошини роҳгузаре шинонанд... Лекин фикри Вахш
рафтана зинҳор аз сарат парто… Ҳам хатари ҷон дораду ҳам
ба туҳмату шубҳаи нохалафе гирифтор шудан…
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8
Бартарии касби омӯзгорӣ ҳамеша дар лаҳзаҳои сангин ба
чашм мерасаду ҳаваси дигаронро меорад. Хоҳ дар лаҳзаи
шодӣ бошад, хоҳ ғам, баногоҳ дасти ёрии шогирде ба
омӯзгор мерасаду вай дар таҳи дил аз пешаву шогирд ифтихор мекунад. Ҳатто аз шогирде, ки ҳангоми таҳсил назарногиру сустхон буд ва аз сарзанишу таънаи устоди сахтгир зери
бори хиҷолат, пушти хатти сабзи лабаш тӯри донаҳои арақ
дамида, ноҳинҷору сархам рост меистод. Дили Насим ба ӯ
месӯхт, – охир, ҳама шогирдони як синф донову аълохон
намешаванд, фаросату масъулияти инсонӣ дошта бошанд,
бахт аст, – нарм иҷозат медод, ки ба ҷояш нишинад.
Пас аз гузашти солҳо мебинед, ки мактаби зиндагӣ ё фаросати зотӣ он шогирдро басо пухтаву накукор кардааст.
Устод акнун аз ҷавонмардиву меҳрубонии ӯ дар таҳи дил
ҳайрону шигифтзада, намедонад бо чӣ суханҳое шодиву ифтихорашро ба забон орад. Насим ба чунин ҳолат дучор гардид. Дарвозаашро кӯфта, ду-се карат овоз рӯшан карда, ба
ҳавлӣ Имом ворид шуд, бачамарди тануманди чеҳракушод.
– Фардо Данғара рафтаниям, – пас аз ҳолпурсӣ гуфт ӯ. –
Бобои Дилёб гуфтанд, ки Шумо ҳам нияти сафари он ҷо доред. Ин хидмат ба зиммаи ман… Кошки ёри раҳ шавем…
– Дар бузургии бобо ҷонам, – бо шакарханд иброз дошт
Насим. – Ғами маро хӯрдааст…
– Данғара? – ҳуш аз сару ранг аз рӯяш парида пурсид
Гулноз. – Даъват карданд? Ё шумо ҳам ҷанговар мешавед?
– Э не… Суроғи Раҳматшоҳ… дудила будам. Барои
ҳамин нагуфтамат.
– Чӣ лозим? Нотинҷӣ… – бо овози аранге шунаво гуфт
Гулноз.
– Қарзи дӯстӣ… Дар парешониву дармондагӣ суроғашон
накунем, айб намешавад?
– Гумонатон, ки Раҳматшоҳ бо хонавода Данғара омадааст? Меёбедаш?
– Дар дилам ҳамин ният пайдо шуд. То наравам, ором
намегирам… Имомалӣ шунида ба пойи худ омадааст…
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– Муаллима, хавотир нашавед, – ба суҳбат шарик шуд
Имом ва афзуд. – Мо ҳам мисли фарзандатон… То Данғара
устода чунон мебарам, ки ба туфлияш хок нарасад.
– Баъд чӣ? – пурсид Гулноз.
– Баъд Худо подшоҳ аст. Дӯсташона биёванд хуб, наёванд, ба ягон шиносу ҳамдеҳаи ӯ салом мефиристанд. Аз
дӯст ёд гуфтаанд. Дар ин замон ин ҳам хеле гап аст…
– Лекин якҷоя бармегардед…
– Ё насиб… Агар ҷиддӣ рафтанӣ бошанд, ман ба хидмат
тайёр. Мо барои гурезаҳо бор мебарем. Мегӯянд, ки бо либоси тану дасти холиву пойи бараҳна омадаанд…
Чашми рӯз накафида, субҳи охирҳои моҳи июл, ки бӯйи
тафи гармии дирӯза бо насими саҳар ба машом мерасид ва
ин ҳолат барои авҷи чиллаи тобистон табиӣ буд, онҳо гӯё ба
сафари дури дур мерафта бошанд, аз мӯйсафедоне, ки ба
адои намози бомдод гирд меомаданд, дуо гирифта равон
шуданд. Насим халтаро паҳлуяш гузошта гуфт, ки барои
эҳтиёт нону дар термос чой ва ҳар гуна қандинаву мева
раҳтӯша гирифтааст.
– Худо рӯзирасон аст, маълим, – чашм аз роҳ наканда
гуфт Имом. – Модарам мисли вақти аскариравиям нону
кулчаву орзуқ пухтааст. Он замон ба ин андоза ба ташвиш
наафтода буд. Гирист. Дилам ганда шуд.
– Нотинҷии замона ҳамаро ба воҳима андохт, – гуфт
Насим. – Дина дидӣ-ку: қариб Гулноз талхакаф мешуд…
– Модарам мегӯянд, ки мулки ғарибӣ... Дасти мардум аз
нодорӣ зери санг. Ба гардани касе бор шудан нағз не. Ту бо
роҳтӯша биравӣ, дилам ором мешавад.
– Дар бузургии модар садқа, – ба лабаш табассум бо
ҳавас гуфт Насим ва афзуд: – Хушбахтӣ, ки модару падар
дорӣ. Эҳе, ман, шогирд, умре ба нохуну хоки пойи падару
модар зор зистам…
Лаҳзае хомӯшӣ ба миён омад. Имом, пеш аз он ки мошинаш ба гардиш расад, бо каму зиёд кардани нури чароғҳо
шофири аз пеш омадаро огоҳонд. Роҳ холист, лекин қоидаро риоя бояд кард…
– Нон ҳамроҳи беҳтарин аст, – гуфт андешаманд Насим.
– Ба худат лозим нашавад, ба каси гурусна ҳам як пора нону
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як пиёла об диҳӣ, савоби ду дунёро мегирӣ: ҳам шод мешаваду ҳам миннатдор…
– Боз дар ин рӯзҳои сиёҳ… Якбора талбанда зиёд шуд.
«Зани тоҷик мурдана ба гардан мегирифту халта сари китф,
дар ба дару деҳа ба деҳа гадоӣ рафтана не», – мегӯяд падарам
ва баъди аз ҳавлӣ баромадани занону духтаракони нагунбахт
бо модарам ашк мерезанд. Имом суръати мошинро суст карда меафзояд. – Яке мегӯяд аз Фархораму шавҳарам шаҳиди
ҷанг шуд, дигаре аз Чӯбак… Ҳар зану духтари зебое, ки гурги гурусна ҳам бинад, раҳмаш меояд. Аз бахши додани як
коса орд ё ғалла, пораи нон ё ягон чизи дигар бо оҳу оби дида
намедонанд чӣ хел миннатдорӣ кунанд.
– Ҳамааш аз касофати ҷангу хунрезист, – пичиррос зад
Насим. – Кӣ гумон дошт, ки ба ин рӯз мерасем?
– Дили раҳмгине дорад модарам. Об мешавад дилаш.
Мегиряду мевиреҷад: «Кош кӯр мешудаму ҳоли зори
инҳоро намедидам». Аз барои савоб, мегӯяду чою нонашон
медиҳад…
– Модар синаи раҳм аст, шогирд, – гуфт Насим. – Дарду
алами ҷанг, марги фарзандон аз ҳама беш дар дилу ҷигари
зан доғ мегузорад. Аз Ҷанги дуюм хати сиёҳи аскарон омаду модарон сӯхтанду нолиданд, девонаву хаёлӣ ҳам шуданд.
Ҷавонмардони нозанин, маҷрӯҳу нимтана, асабиву ҳазёнгӯ
баргашта, умре азият кашиданд… Баъд се даҳсола бо нармиву оромӣ гузашт. Бисёр ғамзадаҳои даврони ҷанги дуюмро доси аҷал даравид, аммо фарзандони пурҳасрате аз онҳо
ба ёдгор монд. Баногоҳ бо айби роҳбарони говкаллаи Масков ҷанги разилонаи Афғонистон пеш омад. Боз аскарбачаҳоро ба он майдони гирудор бурданду пайи ҳам
сандуқҳои алвонпеч – тобутҳоро оварда гуфтанд: «Кушодан
мумкин нест!» Яъне нахостанд, ки пайвандон бо чӣ ваҳшоният кушта шудани аскаронро бинанд. Боз оҳу нолаи занону
модарону ҷигарбандон ба фалак печид. Осон аст? Дунёталаб аз дарё-дарё рехтани хуну мурдани фарзанди дигарон чӣ
парво дорад? Ин ҳам гузашт. Лекин, ана, боз дар диёри худамон, байни мардумамон фитнаву ҷангу хунрезӣ авҷ гирифт. Якбора чанд ҷасади дар хоку хун оғуштаро ба деҳа
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оварда мегӯянд: «шаҳид шуд». Оҳу нолаи зану фарзанди
шаҳиду шикастани ниҳоли парвардаи орзуяшро дида, дилу
ҷигари модар кабоб намешавад? Кадом модар барои кушта
шудан тифл ба дунё меорад? Ҷонсупорӣ ҳам маънӣ дорад.
Барои ҳимояи шараф, модар-Ватан… На ин хел аблаҳона…
Имом суръати мошинро паст кард ва аз чорраҳа онро ба
шоҳроҳ гардонда боздошт. Насим андешид, ки ӯ боз ягон
ҳамсафарро интизор мешавад. Не, Имом чолокона аз кабина
фаромад ва гуфт:
– Мошин ҳам об мехӯрад, маълим. Ҳаво тафсад, оби радиатор меҷӯшад, – акнун овози вай аз бағоҷи мошин ба гӯш
расид. – Куҳнаву фарсуда шудааст. Навбати мошини нав
гирифтанам расида буд, ки гӯсола чаппа омад, замона расво
шуд… Аз сӯзишворӣ дилпурам. Барои эҳтиёт ду флаг об
гирам.
Имом пас аз лаҳзае дасту панҷаҳояш оболуд, баргашта
паси чанбар нишаста гуфт:
– Кор панҷ шуд. Ҳамин наҳру ҷӯйборҳои пуроби мо,
маълим, сарвати бебаҳоянд.
– Сарсабзии боғоти деҳаву киштзорон аз баракати об аст,
– гуфт Насим.
Дирафши хуршед аз сари шонаи кӯҳи Ҳазрати Шоҳ аранге гулобӣ менамуд. Парандагон ҳанӯз хуфта буданд, вале
ғазали наҳри пуроб навозишгарона ба гӯш мерасид.
– Маълим, фотиҳа диҳед, – гуфт Имом.
– Сафар бехатару мурод ҳосил…
Роҳ холист. Аз дуриҳо низ нури хираи чароғе ба назар
намерасад. Имом суръати мошин меафзояд ва тафи аз гармии дирӯза дар роҳи мумфарш бозмонда аз дарича бо насими саҳар печидаву омехта ба димоғ мерасад. «Ободии роҳ
дар рафтуомад аст, – меандешад Имом. – Пеш дар ин соати
субҳ ҳаракати пайиҳами нақлиёт, ҷунбуҷӯли одамон ба роҳ
ҷон мебахшид. Деҳқон ҳам «кори саҳар баракати дигар дорад» мегуфту торик-торики субҳ ба саҳро мешитофт. Дасти
мардуми аз ин моҷароҳо дилшикаста ба кор ҳам гарм не».
Вале Насим чашм ба роҳ буду сар дар бағали андеша. Вай
чеҳраи нуронии мӯйсафеди Дилёб пеши назар меовард.
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– Наозурдани мӯр, накушта, аз хона баровардани занбӯр
ҳам некист, – мегӯяд ӯ ва меафзояд. – Эҳе, Худо ба одам
андаке инсофу ақлу фаросат дода бошад, аз дасташ бисёр
хубиҳо меояд…
Ва Дилёб нақл мекард: вақти наврасияш ба замони гирудор, куштору бадарға ва гуруснагӣ рост омад. Ҳукумати
нави болшевикӣ бойҳоро шикор, босаводонро зиндону бадарға кард. Якеро барои чизи худаш, дигареро барои чор
ҳарфа донистанаш. Барзагову аспу бузу гӯспанд бо замину
боғҳо мусодира шуд. Ғаллаи чоҳҳо таги хок пӯсиду касе аз
тарс ҷояшона нагуфт. Олам пури беваву сағираи бесоҳиб
монд; ҳар кас ба ҳар тараф гурезаву парешон шуд. Ана
ҳамон вақт Абдуҷаббори Муллоқурбон, ки аз тангии рӯзгор
пойи бараҳнаву бо либосҳои пурдарбеҳ ҳамроҳи мардони
шинос Кӯлоб мардикорӣ рафта буд, баргашт. Вай, писараки
сарсону ҳайрон, вале дидадарову ҳалолкор, ширинзабону
дилёб, дар бозор дастёрӣ мекунад: бори пиразанеро то манзилаш мебарад, чизҳои харидаи дигареро то пеши асп ё хараш мекашонаду музде мегирад. Сипас ёру ошно ва аз байни одамони нек роҳнамо ёфта, коргари завод мешавад.
Дунёи коргарӣ ҷаҳони дигареро барои бачаи деҳотӣ кушод.
Омӯзиш, ба қадри вақт расидан, сариштакор будан. «Писар,
одам чор тангара бо нӯги сӯзан ҷони сиёҳ канда меёбад, – ба
ӯ мегуфт бобои Мадюнус ва меафзуд. – Ба панҷшоха ба бод
додани пул нишонаи боақлӣ нест. Фаҳмидӣ? Чашми модару
хонавода бо умед ба роҳи туст. Коре бикун, ки бо сари баланд ба деҳа баргардӣ».
Ана ҳамин Абдуҷаббор пас аз ду-се соли мардикорӣ
аспсавор пайдо шуд. Аспаш байтали назарногири ду ё сесолаи лоғар, базӯр-базӯр қадам мемонд, вале шакли аспу зину
лаҷом дошт. Абдуҷаббор дар рости Шаҳиди Кӯзак аз аспак
фаромад, ки ба кутал баромадан ба ҷонварак осон шавад. Вай
акнун ҷавони тануманд, хатти сабзи ришу мӯйлаб ба рӯяш
зебанда, дар по мӯза, сару либосҳояш нав, хӯрҷини пурсавғояш болои асп, аз ҷилави ҷонварак доштаву баробараш қадамзанон ба Шикоргаҳ даромад. Аз даводаву дағдағаи ҳадягирон
чашмони оҷизи кампири модараш гӯё бино шуданд. Сипас ба
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ҳамсояҳо аз туҳфаҳои овардаи ӯ кам-кам қандинаву мавиз
расид. Бигузор хурду калон аз дасти ӯ ком ширин, пирон дар
ҳаққаш дуои нек кунанд: одам аз дуо сабз мешавад. Ҳам бо
сару либоси наву аспсавор баргаштани Абдуҷаббор, ҳам ба
ҳамдеҳагон савғо фиристодани модараш, – охир, ин нишони
меҳру фаросат аст, – занону мардонро ба ваҷд овард. «Об тарафи реша мекашад, – мегуфтанд пирон. – Ҳм, аз дари хонаи
Муллоқурбон касе бенасиб намегузашт: як пиёла шир, як коса дӯғ, як пора нон…»
– Ҳо, аз хонадони серу пур ки ҳаст, ҳиммату ҷавонмардӣ
нишон додааст. Сариштакор, дурандеш…
– Нони ғарибира бо заҳмат ёфтану хӯрдан ҳунари ҳар кас
нест: чашми каса мекушояд, одама пухта мекунад, ба шарте
ки мағзу ақлу ҳуш, боз забони хуш дошта бошад. Эҳе, аз
одами баду дағал Худо ҳам безор…
Лекин боз як ҳунари Абдуҷаббор ба назари мардум
муъҷиза намуд. Вай аз ғарибӣ бовасод ва хатхон баргашт.
Хатти бобоиро медонисту ба касе ошкор намекард. Аммо
хатти замони нав – лотиниро ҳам аз китобу рӯзномаҳо шаршар мехонд. Эҳа, карат-каратро мисли оби равон медонист,
боз дар як лаҳза бо донаҳои чӯт шумораҳоро тарҳу ҷамъ ва
зарбу тақсим карда метавонист.
Овозаи босаводии Абдуҷаббор ба гӯши роҳбарон расид,
ки ӯро котиби колхоз таъин карданд. Ва номаш худ ба худ
Котиб шуд ва ё Котиби Абдуҷаббор. Замон нотинҷ буду
зиндагии мардум сахт. Нодориву гуруснагӣ ҳоли одамонро
ба танг меовард. Шираи меваи дарахтону гиёҳҳо баҳору тобистон ва тирамоҳ ҷони мардумро аз марг мехарид. Мардуми
камбизоат аз ҳар гуна гиёҳ ва пӯсти решаи дарахтони туту
хушкмеваю кафе орд шабеҳи атола ғизое пухта, ба фарзандон медоданд. Чун так-так мерасиду тут ятимхӯрак мешуд,
хурду бузург ҷони тоза мегирифт. Вале зимистон ҷабру
ҷафои ногуфтанӣ пеш меомад, сармову гуруснагӣ доси аҷал
метезонду одамон беҳисоб мемурданд. Ва гӯрканиву то мазор бурдани тобут ҳам дар барфи то зону баланд азобе буд
алим… Он вақт навҳаи соҳибони мурда тақрибан як хел ба
гӯш мерасид: «Дар ҳасрати нон бо шиками гурусна раф301
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тие…» Ана ҳамон замони сангин ҳамин Котиби Абдуҷаббор
дар ҳавои барфбод аз бозори Ховалинг бармегашт, барои
роҳравон ду-се нон ё туту зардолуи хушк мегирифт. Чун бо
зану мард ё кӯдаке мерасид, тикае нону кафе ғӯлинг ба онҳо
мебахшиду таъкид мекард: «хойида-хойида пеш равен, мадоратон мебахшад». Ва ё чун аз пеши бунаҳои бечораҳоли гирду атроф мегузашт, бо баҳонае якеро ҷеғ зада, номаълум аз
киса муште наск ё гандум ё нахуд медод, ки дами гарме
бипазанд. Магар ин хел инсонро аз ёд мебарорӣ?
– Маълим, дунё аз бунёдаш бе ҷангу ҷидол, сохтану
сӯхтан набудаст, – аз пули болои Сурхоб гузаштан баробар
овози Имом ба гӯши Насим расид. – Дар таърихномае хондам, ки ҳамин Ҳулбук – пойтахти Хатлон шаҳри обод будаст. Ҳолаша бинед: шикаставу рехта, зери пойи ҳайвонҳо.
Чарогоҳ…
– Душманон аз рашку ҳасад ба хок яксонаш карданд…
Даҳ аср боз вайрону валангор аст, – таассуфомез гуфт
Насим. – Медонӣ барои чӣ? Фориғболиву бехирадии шоҳон,
парешониву ноиттифоқии мардум боиси харобии Ҳулбуку
шикасти давлат шуд. Бубин, ҳар пора хишт сари бесоҳибам
мегӯяду мегиряд, – бо заҳрханд гуфт Насим. – Таърихи мо
аз шикасту рехту оҳу нола пур аст… Дуд бе оташ пайдо
намешавад. Боз аз оташи фитна оламро кӯрдуд фаро гирифт. Имрӯз боз ҳамон бадбахтӣ пеш омад…
– Ин хиштҳо нишонаи таъриханд, – гуфт Имом. – Дар
Бухорои шарифу Самарқанд дидам, ки хиштҳои қасру
кушкҳои қадимаро мисли китобҳои куҳна бо эҳтиёт нигоҳ
медоранд…
Хуршед нурпошӣ мекард. Дар шоҳроҳ ягон-ягон нақлиёт
аз пасу пеш меомад ва дар киштзорон низ суроби занону
мардони белу каланддор ба чашм мерасид. Зиндагӣ аз қадим чунин қонунро барои инсон ҷовидонӣ сохта: шодӣ ё
дар банди ғаму ташвиш, барои оянда бояд кору пайкоре бикунӣ ва на танҳо худро, балки пайвандону атрофиёнро ба
рӯзи кушоду нек бирасонӣ…
Даштҳои Олимтой рухи зард доранд, талу теппаҳо аз ғаллазор ва гиёҳҳои хушкида мисли чеҳраи одамони ранҷуру
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ғамбемор каҳрабоӣ метобанд. Дар ду бари роҳ дар шерозаи
сабзаҳои аз беобӣ ва тафси мум сӯхта ҷо-ҷо гулҳои сурху
зард ва ширчойранги ғармаш бо бутта-бутта шукуфаҳои марзу субинак, мунҷу масаткӣ ва шутурхораку говдунбол бо табассум ва ҳусну малоҳати беғамона бо ҳам баҳс доранд.
Инҳо гиёҳҳои мавсимӣ не, бисёрсолаанду реша дар қаъри
хок давонда, дар чиллаи тобистон низ бо ҷабидани нам сарсабзӣ ва таровати худро таъмин месозанд. Бодҳои сабуку
роҳатбахш ғаллазорони нопайдоканорро ҷунбондаву рақсонда, мавҷҳои зарҳалӣ месозанд ва машом бо атри гиёҳу ғаллаи
пухта муаттар мекунанд: «Вақти дарав кайҳо расидааст. Эй
марди деҳқон, дар куҷоӣ?» – гӯё мегӯяд наҷвои бод. Дар дуриҳои чашмрас байни ғаллазорони зарандуд қитъа-қитъа,
тасма-тасма мазраъҳои сабз метобанд. Инҳо палаки лалмиянд: харбузаву тарбуз ва кунҷид… Ҳошияи ғаллазорони шафати роҳ ҷо-ҷо, бешак, шабҳо сардарав карда шудаанд. Ин
кори одамонест, ки захираи орду нонашон тамом шудааст ё
аз таҳдиди гуруснагӣ ба таҳлука афтодаанд. Ҳолати дилхароши носозгору замонаи нотинҷ дар қалби дорову нодор биму ҳарос андохта. Дур не, чанд сол пеш, ки зиндагӣ серу пур
буд, ҳеҷ кас ба ин амал даст намезад, зеро ин кор дуздиву
шармандагӣ ҳисоб мешуд. Коҳро барои чорво ҳатто харида
мебурданду ғалларо не. Нодорӣ, хӯрондани хонавода боз
мардумро ба хӯшачиниву шабҳо сарак дуздидан маҷбур кардааст. Солҳои ҷанги Гирмон, ки одамон аз ин ҳам рӯзи сиёҳ
доштанд, барои ин кирдор аз дасти роҳбарони золим чӣ
ҷазоҳои мудҳише дида буданд. Инак, боз ҳамон тангдастиву
ночорӣ пеш омад. Эй дунёи гирдгардоне!
Пас аз тай кардани роҳи дарози холӣ ва хобовар чун аз
гардиши теппае гузаштанд, нигоҳи ронанда ва Насим якбора ба паҳнои пуродам, ки ба бозори маҳшар шабоҳат дошт,
афтод. Дар майдонҳои атрофи шаҳраки Данғара, мавзеи
ҷониби водии Вахш, шафати деҳаи Саргазон гӯё аз осмон
одам борида ё аз замин зану мард, пиру кӯдак рӯйида. Манзарае афсонавӣ, ба қавле, саг соҳибашро намеёбад. Имом
дар чорроҳа мошинро боздошт ва аз нозири роҳ пурсид, ки
бори мадад ба гурезагонро ба кадом идора супорад.
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– Ба ҳукумати ноҳия, – бедимоғу кӯтоҳ посух дод нозир
ва афзуд, – штаби асосӣ он ҷост…
– Бо ҳам меравем, маълим, – гуфт Имом ва мошинро ба
роҳ даровард. – Борро месупорем, баъд бафурҷа дӯсти шуморо меҷӯем.
Насим аз дидани ин манзара моту мабҳут, дам назад.
Вақти чошт буду ҳаво тафсида. Қароғҳо – парандагони сабзтоби даштӣ ба симҳои барқ саф андар саф, паҳлу ба паҳлу
нишаста, даҳон аз гармӣ ва ташнагӣ боз, ба ҷунбуҷӯли одамони пурташвиш зиракона менигаристанд. Ин манзара низ
барои онҳо наву ҳайратангез буд. Ҳеҷ гоҳ майдонҳои ин
мавзеъро ба ин андоза пуродам надида буданд. Занҳо оби
дида дар бари рӯ, тори сар бухча, аз дасти кӯдакон дошта ва
ё тифлеро зери каш гирифта, аз паси пирони хаставу бор бар
дӯш бошитоб қадам мезаданд; побараҳна ҳам буданд.
Попӯшӣ дигар ба ёдашон намерасид ва аз теғи сангу неши
хор парвое надоштанд. Пошнаи пойҳо аз сангкуб сангвор
сахт шудаву пӯсти кафи пойҳо мисли чарм ғафсу беҳис.
Танҳо ғами дил, хашму алам дар сураташон нақш баста буду хунобаи ҷигар аз чашмонашон мерехт. Дар аҳди қадим
ҳуҷуми Искандари мақдунӣ, лашкаркашии Чингизи хунхор
ва юриши Темури ланг ин сарзаминро поймолу мардумро
бадбахту хонахароб карда буд. Аммо имрӯз…
Имом ҷуръат накард, ки мошинро пештар барад. Аз рӯйи
одоб ҳам не. Ба дили озурдаи мардум сахт мерасад. Вай
мошинро дуртар аз издиҳом дар сояи дарахти чанор
боздошт ва андешаманд бо Насим фуромада, даме ба саҳнаи
пурғавғо чашм давонданд. Даромадгоҳи ҳукумат аз ҷунбуҷӯл ва даробарои пурташвиши зану мард ба мӯрчахона
шабоҳат дошт. Таҳдиди тӯфони бало мӯрчаҳоро ана ҳамин
зайл ба даҳшату таҳлука меандозад. Мӯрчагон ҳис доранду
забони гӯё не, вале ин одамон, – хоҳ зан бошад, хоҳ мард,
хоҳ пир бошад, хоҳ барно, – оҳкашону ашкрезон ғаму
ҳасрати дил ба забон меоварданд.
– Хонаам дар пеши чашмам сӯхту хокистар шуд, – ба
гӯш мерасид овози яке.
– Мардам бе ному нишон шуд, – ашки тифлакашро бо
лаби рӯмол поккунон мегуфт дигаре.
304
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Писаракома… пешандоз карда бурданд… Маълим буданд. Эй Худо, касера озор намедодан, – менолид пиразане.
– Хонаи фитнагару ҷангандоз сӯзад! Худоё, сагат мешавам, заҳри ин рӯзҳои сиёҳи мора ҳафт пушташон бичашад!
– Аз ҷабру таҳдиди ҳамсояҳои худам гурехтам… Сари
лучу пойи бараҳна. Аз Калташуру Лоҳур дар чиллаи тобистон пойи урён рӯ-рӯйи хори мағелон гузаштан осон аст?
Пойҳома бинен: ҳазор обила доран, афтодаву хеста, синамол ба ин ҷо расидам. Обам диҳед, ки сӯхтам…
– Сангкӯбу обилаҳои кафи по шифо меёбан, агар зинда
монем, нест, фаромӯш ҳам мешаван, лекин захми сӯзону
обилаҳои дил чӣ?!
– Мисли фарзанди падар ба ҳамдигар меҳрубон будем.
Чӣ балое расид, ки ҳамара девона кард…
– Агар дурӯғ бигум, ҳарду бари рӯм сиёҳ! Як зани ҳомила дар дашти Калташӯр дар кафши «Белорус» пеши чашмам
зоид…
– Ман ҳам он ҷо будам…
– Э хола, ҷони зормонда ширин… Ҳини гурезогурез ноилоҷ ӯро болои кӯрпачае ба кафши «Белорус» шинондем. Аз
тарсу ҳарос ё такидану бардорузани «Белорус» қиёми рӯз
дар нисфи роҳ дардаш гирифту бо чӣ азобе зойид…
– Э Худо, аз ғазабат нигоҳ дор. Тифли ӯ агар зинда монад, чӣ хел одам шавад?
– Ҷонама бихар, раис! – марде хушсурат, рангаш заъфаронӣ, қоматаш чангу рӯяш ашку арақшор бо панҷаҳо байни
пойҳояшро дошта ба намояндаи ҳукумат рӯ овард. –
Ҷаллодҳо ахтаам карданд…
Мардуми дилшикастаи гуреза аз рӯйи чеҳра ва тарзи либоспӯшиву гӯиш гуногунмиллат, лекин дарду алами беохири онҳо, ки дили сангро мешикофт, якхела буд. Ба гирдоби
бало афтодаанд дар як киштӣ ва бо умеди раҳоӣ соҳили мурод меҷӯянд. Яке бо ҳар мижа задан хун мегиряду дигаре аз
алами хиёнату ҷаҳолати ҳамхун мехоҳад хок бар сар бипошад. Ҷигардоғу ёрихоҳ беҳисоб, мушкилкушову додрас кам.
Ба дарди кадоме даво меёбӣ? Даҳ не, сад не, хазор ҳам не,
ҳазорон ҳазор гурезаи хонабардӯш аз водии Вахш ҷонашро
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кашон-кашон ба Данғара овардааст: бо умеди меҳру
раҳоӣ…
Имом рафта як чоба обро оварда бо дӯлчае байни мардум
ниҳод: «Ташнагӣ шиканед», – оҳиста гуфт ӯ ва аз дил гузаронд, ки нонҳояш як резагӣ ҳам ба ин издиҳом намерасад.
Ва хурду бузург мисли парандаҳои ҷигарсӯхта, гирди чоба
ҷамъ омада, бо навбат аввал ба хурдсолон об доданду сипас
ҳалқи худ тар карданд.
– Умри оба бинед…
Чанд қадам дуртар низомипӯшон меистоданд. Яке
маҳзуну дигаре парешонҳол, аз нигоҳи сеюмӣ оташи хашм
мерехт. Бачамарде қоматбаланд, сари шона «калашников»
ҳамоил, чун моргазида беқарор, омада як дӯлча об нӯшиду
бо остин лабонашро поккунон баргашт. Ва худ ба худ бо
фаҳшу фуҳш сӯйи ёронаш рафт.
– Инҳо гӯсола ё гунҷишкбача не, фарзанди инсонанд, –
овози пураламу хашмолуди ӯ ба гӯш мерасид. – Дар ин
ҳавои гарм, офтоби қароғ ганда мешаванд. Чӣ лозим азоб
додан? Ҷавонҳои гул барин нозанин… Аз ҳамин ҷо ҳафтае
пеш бо лаби пурханда гуселондед… Тири дайдуи бадхоҳ
ҷавону пир, гунаҳгору бегуноҳа намедонад… Ана ҷасади аз
тир ғирбол, дар хоку хун оғушташона овардем. Куҷоед? Ба
мо осон буд? Мурданамон беҳ. Кӣ ҷавоби инҳоро ба
соҳибонашон медиҳад?! Ман танҳо намеравам! Мулло нестам, ки ба мотамдорон «шаҳидони гулгункафан муборак
бошад» гӯям.
Марде қоматбаланду шонапаҳн, риши мошубиринҷаш
ҳафтае нотарошида, – дигар ришгирӣ ҳам ба дил
намеғунҷад, – хастаҳолу болшикаста омада, ба низомии
озурдахотир даст дароз карда, бо овози хиррӣ гуфт:
– Аз ҳамон деҳа баргаштам. Чӣ илоҷ, соҳибонашона огоҳу
омода кардем… Якбора, бехабар бурдани чанд ҷасад мардума девона, дилкаф мекунад. Эҳе, рӯзи маҳшар барпо шуд…
– Аз субҳ мо интизорем. Ё ин мурдаҳо ба касе лозим нестанд?! – тунд пурсид низомӣ.
– Вақти ин гапҳо нест. Дағдаға накун, додар. Шароит
ҳамин хел… Чӣ лозим? Дар деҳаҳо мард намондааст… Худат
306
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

медонӣ, барои гӯрканӣ ҳам дар ин чиллаи тобистон қувват лозим. Замин мисли санг сахт аст. Пиракиҳои миёнчанг базӯр аз
ҷо мехезанд. Як сӯ ғаму дард, як сӯ ташвиши гӯрканӣ...
Низомипӯш аз шасташ гашт, ки сар хам карду ба андеша
фурӯ рафт.
– Чӣ кор кунем? Хонасӯхтаҳо ин офатро ба сари мардум
оварданд. Дигар дар дили одамон фараву дар чашмонашон
барои гиристан об намонд… Ба 180 ҳазор гуреза сарпаноҳу
обу нон ёфтан осон аст? Аз биму ҳарос, ҷон дар кафи даст,
ба ин ҷо омадаанд… Хоб ҳарому хӯрок заҳр аст… Дили ғариб арши Худост, набояд озурдан…
Раис андешаманд ба издиҳоми ҳайрону печида ба ғаму
андӯҳ ва умедвори меҳрубонӣ чашм давонд.
– Субҳ дарак доданд. Рафта соҳибонашонро огоҳондем.
Ҳама аз як деҳаанд. Мусибат, рӯзи талх… аз гиряву нолаи
хурду калон дили санг пора мешавад… Наврасонро фиристодем, ки дар гӯрканӣ ба пирон ёрӣ расонанд…
– Ин кас раиси ноҳияи Данғара Абдулқодиров, – гуфт касе.
– Дар ин рӯзҳо раисӣ азоби ҷон аст, бародарҳо, – ба
суҳбат шарик шуд дигаре ва афзуд: – Одамҳои сипоҳ бо сад
баҳона аз ин хел вазифа гурехтанд. Дар як лаҳза ташвишу
фалокатҳое пеш меояд, ки…
– Рӯзи сиёҳ бало мезояд, – нолишомез пичиррос мезанад
пире, ки аз беҳолӣ такя бар дарахт нишастааст. – Аз як сӯ
қабули оила-оила бадбахти гурезаву дар хонаҳои мардум ҷо
карданашон. Боз ба ҷанг фиристодани ҷавонмардҳо… Рӯзи
нанг аст дигар… Ана ин хел овардани ҷасадҳо…
– Дар чанд ҳафта ба мӯяш сапедӣ дамид…
– 180 ҳазор гуреза, 180 ҳазор дарду доғ… Раис, ки бошӣ,
бояд ғами беваву ятиму гурезаро бихӯрӣ…
– Нисфи як вилоят ба Данғара рехт. Лекин ҷони мардума
ғаллаву нон харид. Муъҷизаи даштҳои беохир… ганҷ, зари
холисанд… Аз хӯшачинӣ ҳам одамон ризқу рӯзӣ меёбанд.
– Хайрият, ки фасл гарм аст. Худо аз сармову қаҳтӣ нигоҳ дорад.
– Ташнагӣ азоб медиҳад, агане аз ғаму ғусса нон аз гулӯ
намегузарад…
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– Рӯзи сахтӣ мардума сарҷамъу ҳушёр месозад. Роҳбарон
ба сокинони Данғара фаҳмонданд, ки соати ҷавонмардиву
саховат расидааст. Гурезаҳоро бенаво намонед: гапу рӯйи
хуш…. Нони гандумӣ надошта бошӣ, забони мардумира дареғ надор. Як ними моҳ сиёҳ бошад, ними дигараш сафед
аст. Ин рӯзҳои талх мегузаранду дидаву рӯ мемонад…
Насим, гӯшҳояш аз ин дарду ҳасрат пур, байни издиҳом
мегашт, ки Раҳматшоҳ ё шиносҳои ӯро пайдо бикунад.
Имом, гиҷу гаранг аз шунидаҳову дидаҳояш, рафта рӯ ба
рӯйи раис истод. Вай аз хабарҳои пурфоҷиа бедимоғу дилхун, бо ҷабини гирифта ба ӯ саволомез нигарист: чӣ мехоҳӣ? Вале чун донист, ки бачамард аз номи мардуми
ноҳияи Восеъ як мошин бор мадад овардааст, чеҳрааш
андаке равшан шуду ташаккур низ изҳор кард. Ва ба шахси
масъуле супориш дод, ки борро бурда аз рӯйи тартибу қоида ба анбор супорад.
9
Хуршеди ба қавли Мирзо Бедил, танҳогард бо роҳи азалияш ба мобайни осмон мерасид. Хайрхоҳон аз ҳар тараф
барои мардуми гуреза дастархоне пурнон, сатиле оши бурида ё дӯғу чолов, дами гарме меоварданд. Аз гӯшае нолаи
талхи Одина Ҳошим ба ҷигарҳои доғ намак мепошад:
Аё сайёд, раҳме кун, маранҷон нимҷонамро,
Пару болам бикан,, аммо масӯзон ошёнамро.
Аз дуриҳои дур, шояд аз манзиле, ки он ҷо гурезаҳои нокому ранҷур бо ҳам нишаста роз мегӯянд, навҳаи ҷигарсӯзи
Зафар Нозим ба гӯш мерасад:
Гузаштам аз ҷамеъи хешу пайванд,
Ки аз хешон касе бегонатар нест!
– Эй Худо, моро ба чӣ рӯзи сиёҳ расонданд?
– Маълим, дар ҳамин аҳвол ҳам ба дили одамон суруду
оҳанг роҳ меёбад? – ҳайратзада пурсид Имом.
– Аҷиб, аҷиб… Магнитофон овардаанд, –гуфт Насим худ
ба худ. – Бубин, ду сарояндаи бузург, фарзанди модари
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тоҷик, яке аз Хатлону дигаре аз Раштон, аз дарду фоҷиаи
мардум баробар фиғон мекашанд. Эй нутфаҳои шайтон,
мардума чӣ хел ҷудову душман мекунед?!
– Дигар чӣ кор кунем? Даҳшат аст ин ҷо… Аз дӯстатон
ягон дарак ёфтед?
– Не, дар рӯйхати гурезаҳо нест, – хастаҳол гуфт Насим
ва андешаманд афзуд. – Мегӯянд, ки мардуми деҳаи онҳо ба
ин тараф наомадаст…
– Шояд, ки ба ин моҷароҳо шарик нашуда бошад?
– Кӣ медонад. Кошки…
– Дар куҷо як пиёла чой бихӯрем?
– Дар дилам хоҳише доштам, шогирд, – бо табассум, бо
дили гӯям-нагӯям гуфт Насим: – Бисёр мехостам, ки мазори
Мавлоно Тоҷиддинро зиёрат бикунам. Бо ҳам равем чи?
– Дар куҷост?
– Дур не, дар Корез… Рафта бо фотиҳа рӯҳи бузургвор
шоду дил рӯшан мекунем, баъд дар сояи дарахте як луқма
нон мехӯрем. Мева дорем, чой ҳам…
– Пешниҳоди хуб. Росташ, ки таърифаша зиёд шунида
будам.
– Дар Корез Мавлоно Тоҷиддин хобанд, дар Себистон
шайхи бузург – Шақиқи Балхӣ. Аз рӯйи маълумоти шайх
Аттори Нишопурӣ дар «Тазкират-ул-авлиё»… Шахсияти
бузург, нотакрор… Ин хок таҳ ба таҳ таърих дорад, аз бузургон холӣ ҳам нест…
Онҳо сару рӯяшон арақшор, ба мошин, ки аз нури офтоб
тафсида буд, нишастанд. Имом бо раҳнамоии Насим мошинро аз кӯчаи маркази Данғара ронд. Пиёдароҳҳои бартанг аз рафту омади одамони пурташвиш пур буданд.
Аробакашҳо низ ба борҳои ҳархела: халтаҳои ғалла, коҳу
ҳезум, бештар човаҳои пуроб пеш-пеш мерафтанд, ё аз
муқобил меомаданд. Мошин дар саргаҳи шаҳрак ба дасти
чап тоб хӯрд ва рӯ ба офтобнишин суръат афзуд.
– Ана ин мазори Ғарибакҳо ном дорад, – хомӯширо шикаст Насим. – Мазори қадима… О ин мавзеъ шаҳр буд, асри
пеш Тамлиёт ном дошт. Нимаи дуюми асри ёздаҳ дар
натиҷаи ҳуҷуми Буритегини турк ғорату ба хок яксон шуд.
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Эҳе, ин замин аз хоку хун сириштааст. Лолаҳои даштҳояш
гӯё аз хуни шаҳидон медаманд…
– Маълим, ин гапҳоро шунидаед ё ки дар ягон китоб
хондаед? – чашм аз роҳ наканда, бо як даст гоҳ-гоҳ арақҳои
пешониву чашмонашро поккунон пурсид Имом. – Ман гумон доштам, ки дар замонҳои пеш ба ин даштҳо пойи одам
намерасид.
– Э не… Ду-се сол пеш, шогирд, як китобаки донишманди хуби таърих Ғолиб Ғоибов бо номи «Мазорҳои Мавлоно
Тоҷиддини Дашти Кулакӣ ва шайх Шақиқи Балхӣ дар
ноҳияи Данғара» ба дастам расид. Хондаму дуди оҳам ба
фалак печид. Дар ана ҳамон китобак зикр ёфтааст, ки дар
асри XIII дастаҳои хунхори Чингизи малъун сокинони
Хуросону Мовароуннаҳрро аз дами теғ гузаронда, шаҳрҳояшонро ба замин яксон карданд. Бо ҳамин шаҳри Тамлиёт
ва номи он аз саҳифаҳои таърих нест шуд. Мефаҳмӣ, ки ин
чӣ ҷабру ҷафост? Ба як далелҳое аз саҳифаҳои таърих ошно
мешавед, ки ҳуш аз саратон мепарад, баъд мефаҳмед, ки барои чӣ тоҷик заминҳои ҳамвору киштбобро партофта, дар
дили сангҳои кӯҳистон пинҳон шудааст. Дар ҳамон китобак
хондам, ки амир Темур бо шаш ҳазор аскари худ аз дашти
Кулак, ҳамин Данғара ба Пули Сангини болои дарёи Вахш
расида, дар ҳарбу зарб бо лашкари бистҳазора ғолиб омад.
Эй дареғ! Аз мағзи дилу ҷон ғирев кашидани устод Лоиқ аз
бераҳмиву хунрезии ғосибони миллати тоҷик беҳуда нест.
«Ҷабри таърих ягон халқ надидаст, ки мо!»; «Ҷаҳон як рӯз
метаркад зи оҳи пуршарори мо»-чӣ? Вой-вой…
Шаҳраки Данғара бо ҳама ташвишу такопӯи одамон дар
пас монд. Имом, пеши назараш куштору сӯхтори ваҳшиёнаи
чингизиён, нолаву фиғони аз дами шамшеру тири пайкон
ҷониби кӯҳистон гурезони пирон ва занону тифлон, аз роҳи
ноҳамвор мошинро бехудона пеш мебурд. Вай дар хамгаште истода, ду пири хастаҳоли асобадаст ва занони кӯдакдорро, ки кӯлборе бар дӯшу бухча тори сар, тифлаке дар дасту
кӯдаконе аз дунболашон равон доштанд, савор кард. «Аз
пову пар монда будем, – гуфтанд мӯйсафедони аз некии
шофир ба ҳаяҷономада. – Дасти каму ғама набинӣ…», «Худо ба чӯҷаҳоят умри пурбаракат диҳад. Некӣ кардӣ…»
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– Бишинен, боэҳтиёт, хушрӯ… болои харак, – мисле аз
миннатдории ҳамроҳони нав хиҷолат кашида бошад, оҳиста
гуфт Имом ва ба паси чанбар нишаста, аз дил гузаронд:
«Дар ин замон заррае меҳрубонӣ дили одама мисли чароғ
рӯшан мекунад. Бераҳмӣ сари ҳар қадам аз пеш мебарояд.
Ҳукмрон шуд бераҳмӣ, доруи камёб гашт некиву шафқат».
– Кори хуб кардӣ, Имом, – ба ӯ гуфт Насим ва афзуд. –
Дили муъмин арши Худост. Ин некият дастовези хуб шуд
ба зиёрат. Иншооллоҳ, дуояшон мустаҷоб мешавад…
– Эй маълим, ман ин ғарибҳора дар гарданам бор карда
намебарам-ку, – гуфт Имом ва афзуд: – Одамгарӣ мешуд,
агар аз паҳлушон чангу хока бардошта гузарем?
– Офарин!
Хомӯшу хаёлӣ роҳ мепаймуданд. Баногоҳ нидои Насим
шофирро ба худ овард:
– Ана деҳаи Корез! Медонӣ, ки маънои корез чист? Не. Оби
силсилаи чоҳҳои бар ба бар, ки бо роҳи зеризаминӣ ё нақбҳо
бо ҳам якҷоя шуда, аз як ҷо баромада, мисли наҳр мардумро
шодобу киштзоронро сабз мекунанд. Дар даври қадим ҳам
мардум илми обёриро медонистанд. Шаҳри Ҳулбук ба воситаи қубурҳои сафолӣ аз чашмаи Қайнар, ки дар аҳди бостон
Нозкӯл ном дошт, ба об таъмин мешуд. Дар асри нуҳ-даҳ».
– Инро шунидам, маълим. Таърихи дунё беохир аст.
– Афсӯс, ки мо таърихи давлату миллати худамонро
намеомӯзем. Мардум, новобаста аз касбу кораш, бояд аз
таърихи гузаштаи худ воқиф бошад, – гуфт Насим ва сарашро хам карда, аз паси шиша ба пеш чашм дӯхта, афзуд: –
Марқади Мавлоно Тоҷиддин намоён шуд. Ҳо ана, дар нӯги
теппа.
Имом мошинро дар майдони подомани мазор нарм нигаҳ
дошт. Ва рафта даричаи бағоҷро кушода, мадад расонд, ки
мусофирон фуроянд. Сипас ба дасти яке кулчаву ба дасти
дигаре себу шафтолу ва дар зарфашон об дода, ба онҳо
хайрухуш кард.
– Расидем. Боз тӯша медиҳӣ? Худо хока гирӣ, зар бандад…
Пирон асозанону кӯдакон мевахӯрон ва модарон бо мадори нав ҷониби деҳа рафтанд. Атроф нисбат ба шӯру
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ғавғои майдони пеши ҳукумат хомӯш буду оромибахш.
Киштаҳои бари роҳ низ обталабу пажмурда метофтанд.
Соҳибонашон кайҳо роҳи саҳро ва обу ғизо додани зироатҳоро фаромӯш кардаанд. Имом гунгу хаёлӣ рафта,
занҷираки зангзада аз панҷарадари оҳанин гирифт ва даричаро кушода, Насимро пеш гузаронд. Вай ба ибрози дуруд ба аҳли қубур, – таомули бобоӣ, одоби ба мазор даромадан ҳамин, – пеш-пеш, Имом аз пас ба диёри хомӯшон
ворид шуданд. Ҳар гӯре ду чашми боз асту як олами роз ва
ба умеди фотиҳа ба онҳо нигарон. «Худоё, ба ҳар паҳлуе
хоб ҳастед, ҷоятон ҷаннат бошад».
Тафбоди нимрӯзӣ хасу хори аз офтоби саратон сӯхтаву
хазонгаштаро гоҳ-гоҳ метаконду менавохт, балки шонавор
панҷа ба зулфу барг ва соқаҳо зада, шабеҳи ҳуштаку наҷвое
садо мебаровард. Гӯрҳои куҳна хаспӯшанду ором, вале дидани оромгоҳҳои хокашон урёну заъфаронии навканда, ки
рӯяшон тобутҳои зинамонанди чӯбин мехобид, дил мефишурд. «Ҷавон буданду туъмаи ин ҷанг шуданд. Мазорҳо аз
касофати ин ҷанг аз ин хел гӯрҳо пур гаштанд. Аз зиндагӣ
чӣ диданд? Ошиқ буданду домод… армон ба зери хок бурданд. Арӯсҳо, духтарони қадрас ноумед, зору ҳайрон.
Наҳсӣ, носозӣ, алам оварду доғу дард».
Баногоҳ овозҳое аз ҷониби гӯрҳои нав, аз паси пушта ба
гӯш расид. Насиму Имом истода, ба он сӯ чашм давонданд.
– Гӯрканҳоанд…
– Маълим, шумо истед, ман барояшон обу нону мева барам, – гуфт Имом: – Шояд ташнаанд, мадори дилашон мешавад.
– Савоби ду дунёро мегирӣ, – аз пешниҳоди Имом шоду
қаноатманд, посух дод Насим. – Назри бузургвор…Аслан
дасту дили пурсахо беҳтарин сифати ҷавонмардист…
Имом дар дасте зарфи об, дар дасти дигар як рӯмол нону
мева баргашт ва аз пайроҳае ҷониби гӯрканҳо шитофт.
Насим то баргаштани ӯ катибаи санги гӯрҳоро аз назар гузаронд. Аз сабти солу моҳи таваллуд ва фавт синни соҳибони турбат ҳувайдо мегашт: яке пир, дигаре миёнаумр, яке
ғурамарг, дигаре тифл, гули ҳасрат. «Ҳайфи одамизод…
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Ҷон мекоҳонад, месозаду месӯзад. Ҳм, дунёро ҳам гирад,
охири охирон туъмаи хок мешавад. Оне, ки нек буду некиҳо
кард, ёдаш ба хайр. Оне, ки бад буду тухми бадӣ кошт, сазояш хашми Худову оташи дӯзах… Эй хоки одамхӯре!»
– Эй маълим, чунон миннатдор шуданд, ки… – овози
Имом Насимро аз олами хаёл берун кашид. – Аҷиб-а, насибаи онҳо: обу нону мевара мо аз куҷо бардошта овардем…
Бар ба бар се қабр мекананд. Ҳам даҳшат, ҳам осон не.
Мӯйсафедон, куртаҳои суфашон аз хоку чангу арақ лойолуд, ба наврасҳо гӯрканиро ёд медиҳанд. Э тавба.
– Қарзи ҳар як инсон аст, ки дар зиндагӣ ҳафт гӯр биканад. Ин ҳикмати қадимист. Яъне ҳар насл бояд қарзашро
адо кунад, – гиҷу гаранг гуфт Насим. – Дар ин рӯзи сиёҳ чӣ
кор кунанд? Лоилоҷанд. Дар ин ҳаво лаҳад ё ширдон кофтан осон аст? Дар ҳама ҳолат каси фавтидаро бояд аз рӯйи
таомул инсонвор ба хок супоранд.
Пайроҳаи борику печ дар печ аз байни хору хас онҳоро
ба фароз мебурд. Онҳо аз пеши по чашм наканда гом мебардоштанд, то мӯрҳои донакаш, малахҳои аз тасфи ҳаво
беҳангу хоболуд ё мору каждумро зер накунанд. Ҳар қадар
боло мебаромаданд, гармсел бӯйи коҳу дон ва меваҳои пухтаро бештар ба димоғ мерасонд. Баногоҳ чаковаке аз байни
хорбуттаҳо парида, дар васати осмон болзанон муаллақ истода, ширину талх нағма оғозид. Мурғак гӯё кайҳо аз ба
зиёрат наомадани бандаҳои Худо дилгир шуда, акнун ташрифи онҳоро шодбош мегуфт.
– Ҳе ҷонваре, ҳе дар овозат садқае, – худ ба худ гуфт
Насим.
Нағмаи дилхурӯшу пурасрори чаковак тамоми ҷонзодҳои
ин мавзеъро, ки дар сояи баргу хасе ё хорбуттае ғунудаанд,
бедор кард, ки заличу чирчиракҳо ба хониши он ҷӯр
гаштанд ва мазорро як симфонияи мутантан фаро гирифт.
«Бихонед, алами дил бароред, инсонҳоро аз ҳастии худ огоҳ
созед».
– Дар ҳавои тафсон морҳо бениҳоят хашмгин мешаванд,
– миёни хониши чаковаку зарғовзалич ва чирчиракҳо овози
Имом ба гӯш расид. – Морҳо ҳам чиррос мезананд,
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мегӯянд… Лекин, Худо накунад, аз ин попӯшиҳои сӯрохсӯрохи мо неш задани ғунда, каждуму мор, халидани хор
осон аст. Ба ин хел ҷо бояд мӯза пӯшида биоӣ…
– Натарс, шогирд, – Имомро таскин бахшид Насим. – Мо
бо нияти холис ба зиёрат омадем, ба ягон ҷондор кор надорем… Дилбинанд ҷондорҳо… Дар ин замоне, ки олам пури
каждуму мор, кафтору гургҳои дупо шудааст, инҳо бараҳмтаранд…
– Рост гуфтед, маълим. Ҷавонҳора ҳамин ҷанг ваҳшӣ
кард, – гуфт Имом ва шарҳ дод: – Гуноҳа яке мекунаду
ҷазора сад кас мебинад. Шумо донистед, ки нисфи шаб хонаи Ширинро кӣ оташ зад? Не? Ошноҳои писараш.
– Наход? Барои чӣ?
– Барои сирри мурғдуздиашонро фош кардан. Мурғҳои
холаи худашро дуздида… Аз боиси ду мурғ хона месӯзӣ?
– Бангиву ҳангӣ, шогирд, парвои шарафу номус надорад.
Чанд рӯз пеш дар рӯзномае хондам, ки писари як роҳбари
пешинаи ҷумҳурӣ барои чанд суми нокиро модари пирашро
куштааст.
– О Худо!
– Одами боақл ба ин ҳайвонӣ, ба ин разолат даст мезанад?
– Мисли бомба сӯхтану таркидани шиферҳо дар ёдатон
ҳаст? Баъзеҳо гумон карданд, ки ҳуҷум аст… Бачамардҳо
пешдастӣ намекарданд, хонаи чанд каси дигар ба хокистар
табдил меёфт…
Онҳо ба мақбара расида, дар саҳни он нафас рост карда,
ба чор тараф чашм давонданд. Пастиву баландӣ, паҳнои доманфарох чун дар кафи даст намоён; шаҳраки Данғара, рустоҳои дуру наздик, киштзорони ҷое зарду зумурадгун ва
ҷое сабз низ.
– Дар бузургит ҷонаме! – ҳаяҷон ба забон овард Имом. –
Ин хел тахти нозанин насиби ҳар инсон намешавад. Назаркарда… Худодод… Ин ҷоро худашон интихоб карда
бошанд?
– Бешак… Аҳли донишу тариқат, дӯсти Худо, дурандеш,
– канда-канда гуфт Насим ва афзуд. – Шояд пас аз борҳо
сайру саёҳат кардан дар диёри бобоӣ ин баландиро зери
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чашм, баъд барои хонаи охират васият карданд… Тахти
абадӣ… Нигаҳбону ҳокими ин водии паҳновар.
Як ҷуфт парасту баногоҳ аз фазои бекарон болзанон пайдо шуда, болои сари онҳо давр зада, ба чӯбаки даҳлези
мақбара нишаста, даме зиракона ба суҳбат ва ҳаракати
меҳмонон чашм давонда, басо ширину гӯшнавоз нағма
оғозиданд. Ин парандагони биҳиштӣ, ёрони бовафои ҳазрати Мавлоно, гӯё кайҳо пазмони омадани онҳо буданд ва акнун бо меҳру самимияти бепоён бо хонише талху ширин
ташрифи онҳоро хайрамақдам мегуфтанд: «Хуш омадед, ба
даргоҳи азизи мо».
– Ягон паранда мисли достак ба одам дӯстӣ надорад. Насл
ба наслаш чун муждаи баҳор бо шодиву нағма ба лонаи пешинааш бармегардад. Даруни хонаву даҳлез болзанон рақсида, баъд дар шохе бар ба бар нишаста, базм меороянд, – гуфт
Имом ва афзуд. – Дилшиносанд-е, дар шифти манзили одами
бад лона намесозанд. Бубинед, чӣ хел ҷойи осуда ёфтаанд…
– Бале… Шояд аз вақти бунёди ин мақбара садҳо наслашон дар ин ҷойи ором аз тухм баромада, паррончак шудаанд. – Аз парастуҳо чашм наканда гуфт Насим.
– Ҷойи бароҳат… Ҳамрози бузургвор, дар паноҳи Мавлоно, – худ ба худ гуфт Имом ва афзуд, – нӯши ҷонтон…
Достони хониши парастуҳо пуршӯру талхтар мегардад.
Ин мурғакони биҳиштӣ гӯё ҳадиси фоҷиабори душмании
инсонҳоро дар ин замон бо дарду ҳасрат месуруданд ва дар
сӯги ҷавонмардон, аз нолаву фиғони падару модарон,
арӯсони сиёҳбахт ва ашки ятимон навҳа мекашиданд. Охир,
онҳо ҳамеша дар осмони нилгуни бекарон болзанон разолату қабоҳати инсонҳоро дар куштору сӯхтор ва харобкорӣ бо
чашми худ мебинанд.
– Мақбараро дар охири асри XIV муридони Мавлоно
сохтаанд, – гуфт Насим чашм аз пойдевори мустаҳкам
наканда. – Ҳунари хиштчиниро бин…
– Ин хиштҳои пухтара аз куҷо, чӣ хел овардаанд? – Пурсид Имом.
– Таҷриба доштанд… Ҳулбукро дар асри нуҳ-даҳ,
баъдтар бисёр оромгоҳҳои шахсиятҳои бузургро бо ҳамин
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тарз сохтаанд. Ана ҳамин хиштҳо таъриханд. Қимат доранд.
О хоки ин диёр мисли саросари Хуросони кабир аз бузургон
холӣ набуд. Аввал фотиҳа бихонем.
Онҳо дари қадимаи фарсударо, ки дастааш аз расидани
ангуштони зиёд хурда шуда буд, бо эҳтиёт ва ба забон овардани номи Худо кушода, бо пойи рост ба мақбара ворид
шуда, ҳавои сардакаку роҳатбахшро эҳсос карданд. Роҳати
ҷон. Се-чор кабутар бо наҷвое аз равзани равоқи мақбара ба
берун париданд. Турбати матоъпӯши Мавлоно Тоҷиддин
хомӯшии роздоре дошт. Ва мегуфт: «Марҳабо, маро, ки ёд
кардед, Худо ёдатон кунад».
Ҳар ду дар хараки паҳлуи турбат рӯ ба қибла нишастанд.
Аммо ноором буданд ва гуп-гуп задани дилро ҳар яке эҳсос
мекард. Охир, дар сари оромгоҳи бузургмарди олами
рӯҳонӣ, ки Баҳоваддини Нақшбанд «авлиёиллоҳ» номида
будаш, бо овози баланд фотиҳа мехонанд. Пеш дар ин
маврид мутаваллии мазор бо қироати сурае аз Қуъони карим ва арзи ниёз мушкили зиёраткунандагонро осон мегардонд. Дар ин замони пуршӯр мутаваллӣ ҳам дар гирдоби
ташвишҳои зиндагӣ фурӯ рафтааст. Худашон бояд ин корро
ба ҷо биёранд. Кӣ? Имом гуфт, ки ҷуръаташ намерасад,
омода нест. Ва Насим як каме ба сукут рафта, тарзи қироати
пираш мулло Нурро ба ёд оварда, балки аз рӯҳи эшон мадад
ҳам пурсида, ба худ оромӣ бахшид ва пас аз ду-се карат
овоз рӯшан кардан бо ибрози номи Эзид бо овози нарм сураи «Ё Син»-ро хонд. Эҳсосоти аҷиб. Ҳаяҷон пахшаш кард.
Гӯё дар шоҳидии Имом ба ҳазрати Мавлоно Тоҷиддин аз
дарсу таълими аз мулло Нур гирифтааш имтиҳон супорид.
Баъди фотиҳаву омин ва дасти дуо ба рӯй кашидан дарк
кард, ки сару рӯяш арақшор аст. Нафаси осуда кашид. Чун
аз мақбара баромаданду Имом дарро ба асли пешина баст,
Насим гуфт:
– Ният доштам… Армони дилам буд, Худо ба ҳамин рӯз
росташ овард. Ҳай кори хуб шуд. Аз ин сафар – хотираи
нек…
– Рост.
Онҳо аз баландӣ, даштҳои паҳновари Данғара ва деҳаҳои
мисли тасвири нотамоми асари рассоми навшогирд каҷу
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пурхол пеши назар, пойин мехамиданд. Хониши аламангези
чирчиракҳо авҷ мегирифт…
– Ин қаламрав, шогирд, бераҳмиву турктозиҳои беҳисобро намедид, хеле обод мешуд. Оҳо, пеш аз суми аспу дами
шамшери Искандари ғаддору араби истилогар, баъд Чингизи хунхору Темури каллабур, боз манғити ҷоҳил борҳо ба
мазористон табдил ёфтааст, – гуфт Насим ва афзуд. – Лекин, ба гуфти муаррихи рус Попов: «Миллати тоҷик ҳар
гоҳе заррае имкон ёфт, боз мисли мурғи самандар аз зери
хокистар ба осмон бол кушод…» Айёми наврасӣ писараки
хушзеҳн, ташнаи илму дониш, аз ҳамин ҷо бо фотиҳаи пирони соҳибмаърифат пиёдаву аспсавор роҳи Бухорои шарифро пеш гирифт. Он замон давлат, хоку об сарҳад надошт,
яке буд: Балх мерафтӣ ё Машҳад, Шероз мерафтӣ ё Ҳамадон, Бағдод мерафтӣ ё Кашмир, Самарқанд мерафтӣ ё Бухоро, Хоразм мерафтӣ ё Тирмиз – роҳ кушода буд. Вале дар
ғарибӣ зистан, дар мадрасаҳои машҳур аз донишмандони
бузург таълим гирифтан ва боз ҷову мақоме ёфтан ба ҳар
кас муяссар намешуд. Ана ҳамон писараки ҳушманду доно,
ба қавле, хишт зери сар монду ба андозае илму дониш
омӯхт, ки шахсияти бузурги рӯҳонии он давр – Амир Кулол
ӯро ба муридӣ пазируфт. Вай фарзандвор аз Амир Кулоли
дорои сафои ботину каромот хазинаи донишу маърифат
ғанӣ гардонда, ба мартабаи Мавлоно сазовор гашт. Бахти
худододро бинед, ки бо шарофати пири хеш – Сайид Амир
Кулол Мавлоно Тоҷиддин бо ҳазрати Баҳоуддини Нақшбанд, ки вай ҳам муриди эшон буд, ҳусни дӯстиву ошноӣ
пайдо кард. Бешак, ҳамзамон будан, балки баҳраманд шудан аз дарёи илму фазилат, суҳбатҳои ду шахсияти нотакрори соҳибкаромоту рӯҳонӣ ва аз онҳо фотиҳаи иршод гирифта, чун донишманди баркамол ба зодгоҳ баргаштан бахти
беназири мардум ҳам буд. Охир, мавлоно Тоҷиддин аз Бухорои Шариф хӯрҷин-хӯрҷин китоб, олам-олам донишу
маърифат овард. Чароғи илму донишро бо ҷамъи пайравону
шогирдон дар ин қаламрав афрӯхт. Лекин ихлос ва эҳтироми ҳазрати Баҳоуддин ба Мавлоно ба андозае будааст, ки
вай ба муриди ҷавонтари худ, шахсияти номвари руҳонӣ
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Мавлоно Яъқуби Чархӣ мефармояд: «Зинҳор, мавлоно
Тоҷиддини Дашти кӯлакиро дарёбӣ, ки аз авлиёиллоҳ аст!»
Ин гапи ҳавоӣ ё бофта нест. Ин гуфта дар бисёр сарчашмаҳои таърихӣ аз номи Мавлоно Яъқуби Чархӣ сабт гаштааст. О гуфтам-ку: ватани таърихии мо доманфарох буду ситораҳои беҳисоби илму адаб, сиёсату давлат дошт, – Насим
даме истода ба Имом рӯ оварда суҳбаташро идома дод: –
Чанд километр дуртар, дар ҳамин хел сари теппаи нозанини
деҳаи Себистон мақбараи хоксоронаи Шайх Шақиқи Балхӣ
ҷой дорад. Зиёраташ кардаӣ? Не? Афсӯс. Худо хоҳад, ягон
вақти дигар ба зиёраташон меравем. Шайх дар сафари дуюмаш аз роҳи Хатлонзамин ба Вишгард аз дасти роҳзанҳои
туркони Ганҷина ба шаҳодат расидаст. Дуздони нобакор
корвони аспони роҳвору хӯрҷинҳои пури савораҳои пурсалобатро дида, аз ҳирсу ҷаҳолат бо ҳамлаи девонавор онҳоро
куштанд… Авҷи баҳор атрофи мақбараи сари теппа сабзу
гулзор асту ҳавояш бӯйи мушку анбар мекунад.
– Шаҳиди аъло шудааст. Куҷо мерафтааст?
– Вишгард – Файзободи имрӯза. Ба аёдату суҳбати муридашон Ҳотами Асам. Мақбарааш он ҷо вуҷуд дорад. Шиша
дар чашми дузд алмос метобад. Роҳзанҳо гумон кардаанд,
ки хӯрҷинҳои Шайх пур аз молу зару зеваранд…
– Чӣ доштанд?
– Китоб… Китобҳои гаронбаҳо… Туҳфа барои Ҳотами
Асам. Лекин барои дузду роҳзан китоб чӣ арзиш дорад? Чорпое бар ӯ китобе чанд…
– Насиби хоки Шайх ҳамин ҷо будаст…
– Дар замини кӯҳистону водиҳои Тоҷикистон инсонҳои
донишманду бузурге хуфтаанд. Ҳайф аст, ки онҳоро надонему ба эҳтиромашон нарасем…
Баногоҳ аз ҷониби деҳа навҳаи ҳазину дилреши модарону занон ба гӯш омад, сипас ба ин нолаву фарёд овози ларзонаку пурсӯзи пирону кӯдакон омезиш ёфт.
– Салоти ҷанозаи муъмин…
Дар хаёлашон ин даъвати дилхарош на танҳо аз талу теппа ва кӯҳҳои атрофи Данғара, балки аз саросари Тоҷикистон
акси садо дод: «Салоти ҷаноза!». Сад дареғ, ки мамлакат ба
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мотамсаро табдил ёфт. Онҳо авзояшон вайрон ва гунгу
ҳайрон ба ҳамдигар нигаристанд: Чӣ кор кунанд?
– О Худо… ҷанозаҳоро бардоштанд… Рӯзи сиёҳ… Тобути се шаҳиди ҷавонмарг аз як деҳа, – худ ба худ гуфт
Насим.
– Дар саросари Тоҷикистон чӣ? Мардум аз дасисаи иблис
оғуштаи дарду доғ гашт…
– Нону об хӯрдан талх шуд, – гуфт Насим. – Ба ҷаноза
меравем.
– Албатта, кори савоб…
– Дар ин рӯзи мудҳиш барои тобутбардориву ба гӯр хок
партофтан ҳам дасти одам лозим…
10
Онҳо ҳангоми бозгашт дар сояи тути бари роҳ, ки ҷойи
орому шамолгузар буд, ба қавли Насим, бо тановули каме
нону меваю пиёлае чой, саги нафсро сер карда, вақте ба
майдони гурезаҳо расиданд, ки офтоби тафсон аз байни осмон сарнишеб мерафт ва мардуми овора аз ташвиши нав
ҳарф мезаданд.
– Ба макону хонаҳои худамон бармегардонанд, – дам ба
дам мужда мерасонд касе, ки овозаш ҳам бим дошту ҳам
изтироб.
– Рост? Кӣ гуфт?
– Раисони ноҳияҳои Вахшу Бохтар омаданд: Файзуллои
Қуввату Абдулмаҷиди Достӣ.
– Ба ҳамин ният?
– Бале!
– Чӣ хел мебаранд?
– Рӯ-рӯйи даст, – аз алам пичинг зад касе ва бедимоғ
афзуд: – Чӣ хеле омада будем, бо сад хориву азоб боз
даштҳои Лоҳуру Калташӯраҳо тай мекунем…
– Не-не, мошину тележкасавор…
– Барои моҳигирӣ ё ҷуворичинӣ? Аз баъзе хонаводаҳо
касе намонд…
– Хонаҳо сӯхтаву валангоранд…
– Аз мо чӣ гуноҳ гузашт, ки ба ин ҷабру ҷафо гирифтор
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шудем? На курсии мансабу не сарват доштем, – худ ба худ
бо дарду алам шиква оғозид марде, ки либосҳои ношустаи
баданаш аз арақи чандрӯза шӯра баста буд.
– Эй марди Худо, – ба ӯ рӯ овард мӯйсафеде. – Ҳазрати
Мӯсо дар биёбон дар сояи буттае мехобид. Баногоҳ аз
сӯзиши ҷонкоҳ панҷа ба банди по заду онро молид. Сипас
бархеста чашм кушода дид, ки аз зарба ва молиши кафи дасташ мӯрчаи зиёде мурдааст. Ҳазрати Мӯсо аз ин хиҷилу
ғамгин шуд ва ашкрезон ба даргоҳи Худо нолид: «Эй Худованди ҳамабину ҳамадон, як мӯрча ба поям неш зад, лекин
бо дасти ман мӯрчаи зиёд беҷон шуд. Фардо рӯзи қиёмат
ман ба ин гуноҳи азим чӣ хел ҷавоб мегӯям?» Аз арш посух
омад: «Як кас гуноҳ мекунад, сад кас озор мебинад. Ана
ҳамин хел: ҷафои гуноҳи як ба сад, аз сад ба ҳазор мерасад».
– Имрӯз ку инсоне, ки мисли Ҳазрати Мӯсо ба гуноҳаш
қоил шавад?
– Кӣ кафолати амнияти ин мардуми бесарпаноҳа ба гардан мегирад? Рафтагиҳо ба чӣ аҳвол гирифтор шуданд? Ё
моро бурда боз ба дасти қассобҳо месупоранд?
– Кӯр як бор ба чоҳ меафтад…
– Воҳима накунед… Намояндагони ҳукумат, раисони ду
ноҳия омадаанд… Мегӯянд, ки меҳмонӣ хуб, лекин хони
худат авлотар… То кай дар Данғара меистем? Ба инҳо ҳам
мушкил…
– Рост-рост… Ҳар кас дар хонаву дари худаш меғунҷад.
Меравем, хонаву дари худамона ободу соҳибӣ мекунем.
Роҳи дигар нест.
– О аламу ранҷе кашидем, – сари зонуҳои пусту устухонаш панҷа зада менолад пиразани ранҷуру андомаш пурожанг, – ба ёдам ояд, баданам ҷавра-ҷавра мекунад…
– Мома, аз ҳамаи мо худат хубтар медонӣ: байни фарзандони як хонавода ҳам аз нофаҳмӣ, аз ҷаҳолат ҷангу ҷидол ба
амал меояд…
– Ба ин андоза не-да! Ваҳшиёна куштану сӯхтан ба Худо
ҳам хуш нест…
– Аз ду ҷониб гуноҳ гузашт… Дасисаи шайтон ҳамара
гумроҳ, девона кард…
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– Дар ҳар сурат, гӯшта аз нохун ҷудо карда намешавад.
Аз як ҳаво нафас мегирем, аз як сарчашма об мехӯрем.
Ҳамдин, ҳамхун, ҳамзабон… Пайванди ҷонием, охир. Мефаҳмед ё не?! Зиндаву мурдаи моро ҳамин замин, ҳамин
Ватан мебардорад! Бармегардем!
Нигоҳҳо гуногун буданд: дар хонаи чашми хастаи яке
шарораи умед медурахшид, дигаре мекӯшид, ки ташвиш,
ғаму андӯҳ ва дудилагиашро бо нигаристан ба пеши по
ниҳон созад. Вале кӯдакону наврасон шодӣ доштанд. Онҳо
бо дили беқарор мехостанд, ки болу пар бароварда, пеш аз
ҳама ба зодгоҳ бирасанд, ҳолати деҳа, хона, боғу мактаби
азизашонро бубинанд. Пазмони пазмон шудаанд зодгоҳашонро. Насим, гӯшаш аз гуфтугӯи одамон пур, чашм аз
манзараи майдон наканда, хоҳишеро, ки дар дилаш пайдо
шуда буд, ба Имом иброз дошт:
– Шогирд, фурсати хуб пеш омад… Ман бо ин мардум
Вахш меравам.
– Чи хел? – ҳуш аз сари Имом парид. – Оқибаташро фикр
кардед? Худо накунаду…
– Таваккал ба Худо, – пичиррос зад Насим. – Ҳар чӣ дар
пешонӣ бошад, бо мардум мебинам…
– О Худо! Ба муаллима чӣ ҷавоб медиҳам?
– Мегӯйӣ, ки ташвиш накашад. Гуфт, ки дараки
Раҳматшоҳро меёбаму зуд бармегардам.
Имом даме музтар монд. Бо нӯги ангуштони дурушти
равғанолуд пешониашро молиду молид, сипас ночор гуфт:
– Хайр, зарфи пуробу халтаҳои нону меваҳоро бигиред.
Об ширгарм бошад ҳам, ташнагира мешиканад. Шумо хонаи хушдоманатон намеравед-ку…
– Ин гапи дигар, шогирд. Биёр. Ташаккур! Дигар Худо
нигаҳдор…
11
Насим аз паси корвони мошинҳои болояшон аз пуродамӣ, ба қавле, сӯзан партоӣ, рост меистод, тележкасавор
мерафт. Дар бағоҷи тележка пиру кампири дардманду
нимҷон, зану марди тифлаке дар бағал, наврасони бухчаву
халта дар даст, аз рӯи қавора ва чашму гуфторашон гуно321
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гунмиллат, дар нигоҳи ҳама ғаму ҳарос ошкор, чун болои
хор безобита сари по нишастаанд. Тафбоди сӯзон рӯй мелесид ва ҳалқ мехушконд.
– Дар ин фасл паранда аз Калташуру Лоҳур гузарад, параш месӯзаду аз ташнагӣ беҳуш мешавад, – нолишомез
гуфт пирамарде. – Як пиёла об мебуд…
– Ҳаст-ҳаст, – огоҳонд Насим, ки бо як даст аз лаби бағоҷ
дошта бо дасти дигар зарфи обу халтаи нону меваҳоро нигоҳ медошт. – Пиёла доред? Ин тележка мисли гаҳвораҷунбонак қарор надорад. Об рехтан мушкил…
– Як лаҳза истад! – фарёд зад касе ба марди дар шафати
ронанда, ки як по дар поймонак, дудаста аз паҳлударӣ дошта, овезон мерафт. Ӯ матлабро ба ронанда фаҳмонд. Истод
бари роҳ ва сар аз кабина бароварда, бо ташвиш пурсид:
–Ягон каса дарди кӯдак гирифт?
– Не… Мӯйсафед аз ҳуш рафт… Як қулт обаш диҳем…
– Зудтар… Аз корвон қафо намонем…
Насим пиёла-пиёла об медоду медид, ки чи хел хурду калон ҳарисона обро меошоманд ва пора-пора нону кулча ва
меваро ба даҳон мебаранд.
Тележка ба қуллаи баландтарин расид ва пеш аз он ки
сарнишеб биравад, суръаташро каме паст кард. Хурду калон
ба вусъати аз шуълаҳои тези хуршеди моили ғуруб зарандуду пурғубори водии Вахш чашм давонданд: ба дидаи яке
ашк ҳалқа мезанад, пиразанҳо сиришк ба лаби рӯймол пок
месозанд, нигоҳи наврасон дурахшон… Чӣ ҳолу вазъе дорад
водии солҳо зарнисору овозадор, лекин имӯз лонаи фитнаву
нифоқу фалокатбор? Онҳоро ин ҷо чӣ сарнавишту пешомаде интизор бошад?
Ҳанӯз бадани Насим меларзаду ашки сӯзон дар чашмонаш
меҷӯшад; ваҳшатзада дил дар қафаси синааш талотум дорад.
Лакоту хастаҷон аст, вале хобида наметавонад, балки хоб барояш бори гарону ҳаром шуда. Не, мехоҳад, ки мижаҳоро бо
ҳам бандаду дигар чашм накушояд ва чанд рӯзе аз оламу
одам бехабар, ба хоби вазнин биравад. Вале чун мижа ба ҳам
мениҳод, хонаву дар, балки замину осмон дар назараш
гирдгардон мешаваду бо тарсу ҳарос як қад парида аз ҷояш
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мехезад. Ва худ ба худ иқрор мекунад: аз ин сафар ба ҷуз хотираҳои талху мағшуш, дидани манзараҳои мудҳиш дастовезе наовард. Шабҳо бо ёди оромиш болои сар Қуръони карим
мегузорад… Табиати инсон аз азал ҳамин: чун ба ҳоли табоҳ
гирифтор шуд ва ё дар гирдоби фалокат афтод, аз Эзиди ягона ва Китоби муқаддас мадад меҷӯяд. Оре, Қуръони маҷид
тӯли асрҳо барои оне, ки дилу имони мусалмонӣ дорад, бузургтарин сипар ва боэътимодтарин рафъсози балову
офатҳост. Насим аз вақте худро шинохтааст, боз аз айёме, ки
аз суҳбатҳои Мулло Нур баҳраманд гашт, ба Худои ягона, ба
китоби самовӣ – Қуръони карим ва таълимоти пайғомбари
ислом Муҳаммад (с) ва мазҳаби ҳанафӣ эътиқоди комил пайдо кард. Аслан ҳадафи ҳамаи динҳо, то ҷое ки ӯ омӯхту донист, як аст: инсонро ба роҳи рост ҳидоят кардан ва аз табаҳкорӣ, дасисаву шайтонӣ боздоштан. Ин таълимот аз
ҷониби онҳое, ки худро асрҳои аср мубаллиғи дин мешуморанд, дар гӯши мардум мерезад ва дар мағзи одамон ҷо мешавад. Аммо воизон чун ҳафт пушти гузашта бо бозиҳои пасипардагӣ боз эътиқодмандонро ба майдони ҷангу ҷидол ва
хунрезиву харобкорӣ кашиданд. Ва ҳосилаш: дар ду бари
шоҳроҳе, ки ба шаҳраки Сарбанд мефарояд, болои теппаҳо
гӯристонҳои нав пайдо шуда. Ҳамроҳонро намедонад, лекин
ба чашм расидани ин манзара дилу ҷигари ӯро пора кард.
Гӯри ҷавонмаргони гумроҳ, фиребхӯрда, аз тир ва ҷабру
ҷаҳолати ҳаммиллатон ба шаҳодат расида. Модар онҳоро бо
ҳамин умед ба воя расонда буд? Шояд модару падар шабу
рӯз ба ҷойи ғизо гӯё заҳр хӯрда, чашм ба роҳи ин ҷигарбандони ғӯрамарганд. Эҳтимол ин мақтулон мардони зану фарзанддор ҳам буданд ва умре гумном мемонанду пайвандонро
ҷигаркабоб мекунанд… Дар ҳар қадаму гардиш ночор манзараи ҳузнангезу нишони ваҳшоният ба чашм расид. Ҳамроҳон
пурдидаанд. Вале ӯ, ки аз нармии табиат тоқати дидани пастиву разолати инсонро надорад, бо дили сӯзон, оҳу фиғони
ботинӣ ва чашмони намнок ба худ сад савол медиҳаду посух
меҷӯяд. Охир, то ин лаҳза фоҷиаҳои мудҳиши водии Вахшро
аз забони дигарон шунида буд ва акнун он ҳамаро бо чашми
сар мебинад. Дилаш кабобу ҷигараш об, дар мағз-мағзи усту323
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хон сӯзишеро эҳсос карда, мехоҳад фарёд бизанад: «Лаънат
ба нутфаҳои иблис, аҳриманзодаҳо, пайравони Чингизи хунхор! Кай аз куштору харобкорӣ сер мешавед?! Мардуми бегуноҳ, ин хоки муқаддасро ба чӣ ҳол овардед?» Оре, ӯ мехост
фарёде бикашад, ки ҳафт қабати осмон биларзад ва Парвардигори ҳамабин, ҳаками ягонаи баду неки бандаҳояш ба имдод бирасад; тухми кинаву кудурат ва фитнаву разолати
аҳриманӣ аз байни одамони азияткашида, мардуми ҳамдину
ҳамкеш нест кунад. Шоҳид Худосту давобахши дарди кинаву
кудурат ва носозии бандаҳои гумроҳ низ. Кош мардуми гурезаву аз бим ҷон дар баданашон ларзон, тавонанд бе ҳарос аз
чор тарафи дунё ба кулбаи худ баргарданд, боғу киштзори
сӯхтаву обталаб, чорвои аз гирудор ваҳшиву сарсонро соҳиб
шаванд. Аз ҳама хубаш гуноҳи ҳамдигар бубахшанд, ба
чашми якдигар инсонвор, бо меҳр нигаранд, дар мотами азизони худ бо хотири осуда бишинанд, боз рӯзи шодиву нишот,
оштиву бародарӣ бинанд. Кай мерасад он рӯз? Куҷост он фарёдрас?!
12
Нияти ин сафарро дар дил чун сир нигоҳ медошт. Мехост
ҳам ба суроғи Раҳматшоҳ бираваду ҳам водии Вахши фалокатзадаро бо чашми худ бубинад. Аз телевизор ҷангу
ваҳшониятро пора-пора нишон медоданд, лекин шунидан
кай бувад монанди дидан? Шояд ба хотири сиёҳ ва бадному
расво намудани ҳамдигар низоъангезон воҳима бикунанд…
Медонист, ки ин сафар хатари ҷон низ дорад. Вале ҷони
як тан пеши сӯхтани ҷону хонумони ҳазорон, ки барои аз
байн бардоштани кинаву адовати сиёҳкорон шабу рӯз часпу
талош меварзанд, чист? Ва чун Худованд розӣ шуду насиби
обу нон кашид, инак, ба Вахшонзамин қадам мениҳад.
Насим бо дили пуртакопӯ меандешид: шаҳристону деҳоти
ин водии пеш сабзу шодоб ва биҳиштосоро чӣ гуна меёфта
бошад? То даромадгоҳи Сарбанд ба ҷуз дидани гӯристонҳои
нави сари теппаҳо зоҳиран оромие эҳсос мешуд. Ва акнун,
ки пардаи шом водиро ба оғӯши тирафомаш мекашид, аз
чароғони нурафшони пешина ягон-ягон дар дуриҳои дур
нишоне ба чашм мерасид, аммо водӣ ҳазин, хуфта, дард324
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манду мурда метобид; гӯё ҷонзоде дар он вуҷуд надошт.
Нишонаи бадбахтӣ…
Дар чорраҳаи Сарбанд онҳоро намояндаҳои расмӣ бо
техникаи ҳарбӣ ва низомиёни силоҳдор пешвоз гирифтанд.
Корвони гурезаҳои ноҳияи Бохтар бо роҳнамоёни нав ҷудо
шуданд. Насим бо ҳамроҳон пас аз маслиҳату машварати
намояндагон хост то субҳ дар Сарбанд монад. «Мабодо хатару фалокате пеш ояд, – мегуфт марди низомипӯше. – Шаб
аст… Росташ, ки дигар ба қасаму аҳди ришдору бериш бовар намонд. Ҳар лаҳза офати кина аз таги по мехезад. Ҷойи
хоб омода… Бошишгоҳ. Муҳофиз доред. То рӯз посбонӣ
мекунанд. Саҳар, Худо хоҳад, ба мӯятон хор нарасида ба
манзил мерасед».
Касе дудила нашуд ва барои зудтар ба хонаи худ рафтан
пофишорӣ накард. Ҷон ширин.
Бошишгоҳ низ дур набудааст. Пас аз гардише дар боғи
корхонаи дарвозадор онҳоро пирамарде бо овози пурҳаяҷон
пешвоз гирифт:
– Биёед, хешои азиз, биёед, – дам ба дам мегуфт ӯ ва
чашму суратҳои гуногунро дар равшании хираи чароғ мушоҳида карда меафзуд: – Ҳамаамон фарзанди Одаму Ҳаво,
ёру бародарем. Эй Худо, ин офат аз куҷо, бо айби кӣ ба сари
мо рехт? Бигзарен, бигзарен… Ҳаво гарм, курпача ҳаст…
– Чой чӣ? Об ҳам бошад, мешавад… Оҳ, сарам аз дард дар
хаёлам мекафад, – талх нолид пиразане. – Як бори дигар ба
ҳавливу хонаи худам расам, дар дилам армон намемонад…
– Чой биёред! Аввал дар ҷӯйбор чангу хоки дасту рӯ мешустед, даматон ҳот, сабуки сабук мешудед…
– Ҷонам садқаи обҳои равон, – худ ба худ гуфт пиразан
ва бо қомати чанг хастаҳол сӯйи ҷӯйбор рафт. – Пеш ба
қадри ин неъмат намерасидем…
Хурду бузург лаби ҷӯйбори шафати бошишгоҳ паҳлу ба
паҳлу сари по нишаста, бо иштиёқу шукргузорӣ даст ба оби
мусаффо мебурданд, обе, ки аз рӯди Вахш сарчашма мегирад. Бале, ин рӯд аз синаи пиряхҳои кӯҳсорони сар ба гардуни Рашту Вахё қатра-қатра, банд-банд ғунд шуда, Сурхобу Хингобро ба вуҷуд оварда, сипас бо ҳам зебову афсонавӣ
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омезиш ёфта, бо номи Вахш бо шӯру исён аз тангнои дараву
шахҳои мазбут гузашта, то обанборҳои нурофар ба ин водии
зарнисор мерасад; даштҳои ташналабро шодоб, боғоту
киштзоронро сарсабзу ҳосилхез месозад. Аммо дар ин чиллаи тобистон чанд моҳ боз об додани боғу токзорон,
киштаҳои пажмурдаву сӯхта, ҳатто гармхонаҳои бо сад
умеду ҳавас сохтаву навъ-навъ ниҳолони бо хуни дил парвардаи лиму ба ёди касе намерасад. Эҳе, солҳое, Сулай –
пирамарди абхазитабори ситуруспарвар нахустин буттаҳои
лимуро аз диёраш ба водии Вахш оварду бо роҳи пайванд
навъи беҳтарини лимуи хушрангу башираро ихтироъ кард,
мардум ошиқона ба парвариши он камар баст. Чанде пеш
Тоҷикистон аз ҷиҳати фурӯши лиму дар саросари Шӯравӣ
дар ҷойи аввал меистод. Дастовези беҳтарин ба Маскаву
ҷойҳои дигар лиму буд. Акнун ҳама мубталои дарду ташвиш ва ғами ҷони ширин асту сарнавишти пайвандони
паҳну парешон ва ояндаи диёри харобу тороҷгашта.
Пас аз шустушӯйи бардавоми дасту рӯву по, – оҳ, оби равонро, ун неъмати беҳамторо чӣ қадар пазмон шуда будаанд! – мардону писарҳо алоҳида, занону духтаракон ҷудо
болои суфаи барқади зери дарахтон гирди хони густурдаи
мизбонон нишастанд. Нон буду мева. Чойи камрангу хушбӯ
оварданд. Бо пудинаву гиёҳҳои диёр чой омода карданд.
Мешавад! Аз ин зиёд чӣ лозим? Ба аскарбачаҳо низ, ки либосҳои нимдошту попушиҳои куҳнаи дарида доштанд, насиба доданд. Гуруснаву рангканда менамуданд. Гурезаҳо ба
сарбозон чашм медавонданду аз байни онҳо азизони худро
меҷустанд. Дилашон гум мезад. Дар куҷоанд ва чӣ ҳоле доранд додару бародар ва писару набераҳои онҳо? Бачаҳо низ
гоҳ-гоҳе сӯи гурезаҳо назар афканда, шояд падару модар ё
хешу пайвандони худро ба ёд меоварданд.
Мӯйсафед, ки Пирон ном доштааст, гирди «меҳмонон»
парвонавор мегашту меҳрубонӣ изҳор мекард. Озурдаанд.
Дилбардорӣ савоб аст.
– Дунё бо одам обод аст, – дам ба дам мегуфт ӯ. – Аз
қадаму рӯйи шумо ин ҷо зеби дигар гирифт…
– Дилтанг нашавед. Ҳамааш мегузарад мисли чангу
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бод… Як афсона, як хоби даҳшатнок ба сарамон омад, монанди сиёҳӣ, – мегуфт низомипӯш.
– Ҷабр, ситам… Шикаст, талх, заҳр кард зиндагира…
– Ба дил нагиред…
– Оҳ, осон аст?
Моҳ шом хӯрда буд. Торикӣ лаҳза ба лаҳза доман мегустурд ва дар гунбади осмони асрорангез ягон-ягон ситораҳо
пайдо шуда, чашмак мезаданд: чӣ ҳол доред?
– Кош душманиву кина аз байн равад. То кай давом мекарда бошад?
Аз дур, аз байни садоҳои таркиш силсилаи тирпаронӣ ба
гӯш расид.
– Ваҳ! Шунидед?
– Бачаҳо гоҳ-гоҳ пеш аз хоб байни худ шӯхӣ мекунанд.
Ташвиш накашед. Дуранд…
– Аз ин хел шӯхии безеб дили одам мекафад…
– Дарди ҳарина. Дасти яке мехорад, саре вайрон аст, дигаре то як-ду тир напаронад, хобаш намебарад, – бедимоғ
гуфт Пирон.
– Дар олам ҷойи осуда намонд, – ғур-ғур кард пиразан ва
пурсид: – Чароғро кушем-чи? Кош кар мешудаму садоро
намешунидам ё мемурдаму ба ин рӯзҳо намерасидам… Вой
ҷони дардмандам… Ҳар кас дар ҷойи худ сар монад.
Мӯйсафед ба «меҳмонон» шаби хуш хост ва даст ба китфи Насим ниҳода, пичиррос зад:
– Рафтем, додар. Болои суфа ба ману ту ҷой мерасад.
Дар дили торикӣ мӯйсафед пеш-пеш, аз пиёдароҳи байни
буттаҳо ҷониби посбонхонаи назди дарвоза рафтанд. Баногоҳ аз паси буттаҳо ҷондорҳое бо ҳарос ба чор тараф парида
гурехтанд.
– Пишакҳои хонагӣ ваҳшӣ, ҷангалӣ шудаанд, додар, –
гуфт мӯйсафед ва ҳамчунон нарм суханашро идома дод: –
Эҳе, пеш чунон меҳрубон буданд, ки… ба пешвозат давида,
ба ҳар дастур фуку танаву дум ба банди поят мемолиданд.
Дидӣ? Дигар аз шарфаи пову сояи одам мурданивор метарсанд. Исми шарифат?
– Насим…
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– Мушоҳида кардӣ, додар? Ҷакидани сага намешунавӣ…
Аз ҷавру ҷафои одам ба одам ба даҳшат афтода, ба чор тараф гурехтанд, гунг шуданд сагҳо, – пирамард бо як даст
такя ба зону партофта, бо дасти дигар аз лаби бора дошта, аз
пиллаҳо болои суфа баромад ва кӯрпачаву болиштҳоро якяк такида, паҳлу ба паҳлу ҷо густурд ва талх нолид: – Лекин
одами ҷонсахт, хоҳ рӯсиёҳу осӣ бошад, хоҳ бегуноҳу фаришта, чӣ кор кунад? Ғайри зистану сӯхтану сохтан чорае
надорад.
Насим нияти бо гурезаҳо ҳамроҳ шуда ба ин ҷо омаданашро ба мӯйсафеди Пирон фаҳмонд.
– Ҷона дар хатар мондаӣ, – гуфт мӯйсафед пас аз хондани
намози хуфтан.
– Душман беҳ аст аз касе, ки намирад барои дӯст, – нигоҳ
ба рӯйи Пирон афканда, нарм посух дод Насим.
– Эҳ додар, дар ин рӯзҳои сиёҳ дӯста аз душман фарқ
карда натавонистем, – худ ба худ бо наҷвое гуфт Пирон ва
афзуд: – Фардо бо инҳо рафта, аз маркази ноҳияи Вахш, –
оҳо, атрофи идораи ҳукумат бозори маҳшар аст! – дараки
дӯстата меёбӣ. Агар шиносе гӯяд, ки хонахез ба мулки ҳамсоя рафтаанд, бисёр пурсуҷӯ накун… Мабодо зери шубҳаву
хатар афтӣ… Сир бой надода, ба пойи пас баргард…
– Ба касе кор надорам…
– То инро мефаҳманд, ки… Вазъият бад аст, додар, ҳама
душман мековад… Таваккалшон ба Худо… Зуд, бо ҳамин
тележка биёву пеши чӯҷаҳот бирав.
13
Насим рӯ ба гунбади осмон бедор буд ва гӯё ситора
мешумурд, ситораҳоеро, ки ягон-ягон аз паҳнои лоҷвардии
зарандуд канда мешуданд. Чашми рӯз бомаром мекафид ва
сиёҳии шаб ба ранги нофармон табдил меёфт. Моҳи коста
гӯё аз дидани зиштиву разолати инсонҳо дар хомӯшии шаб
бедимоғу ранҷуру рухзард, дар васати осмон муаллақ
меистод. Гурезаҳо аз болои суфаи барқад пичир-пичиру
ҷунбуҷӯл оғозиданд: яке барои таҳорату адои намоз мешитофту дигаре барои шустушӯ. Мӯйсафед Пирон дар гӯшаи
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суфа рӯйи ҷойнамоз ҷониби қибла кайҳо намози бомдод
хонда, акнун кафи дуо кушода, бо ниёиш аз даргоҳи Худованд, аз рӯҳи пайғомбарону пирон, бо гиряву зорӣ, ларзиши
пайкару овоз атои тинҷиву оромӣ дар мулк, инсофу меҳру
шафқат дар дили одамон ва раҳидан аз балоҳои охирзамонро таманно мекард. Вай шаб гуфт, ки дар охири ҳар намоз
ин ниёишро қарзи худ мешуморад. Чун Пирон фотиҳа ба
анҷом расонду сар ба кундаи сина афканда, ба авродхонӣ
пардохт, Насим оҳиста, бе шарфаи по аз суфа фаромада, аввал дасту рӯ шуст, сипас назди ҷавони тележкарон рафт.
– Маълим, шаб таркишу тирпарониҳое шуд… шунидед?
– пас аз салом пурсид ӯ.
– Чашмом пӯшида буду дилам бедор, – посух дод Насим.
– Ҷоеро оташ заданд. Чунон сӯхт, ки нисфи осмон равшанистон шуд.
Кошки инҳоро ба ҷову маконашон зудтар расонда бармегаштем. Дилам аз тангӣ намекафаду бас…
– Офарини ин мардум намегӯӣ? Бояд дар байни ин бало
бизиянд… Ана роҳбалад ҳам омад.
– Имшаб оромтар гузашт, – гуфт яке.
– Воҳ, оромиаш ин бошад, нооромиаш чӣ хел мешавад? –
пурсид бедимоғ ронанда.
Пас аз пиёлаи чой ва луқмае нон хӯрдан ва боз барои
эҳтиёт дар зарфҳо об гирифтан баробари тулӯи хуршед, гурезаҳо бо мадади ҳамдигар ба тележка нишаста, бо фотиҳаи
бобои Пирон аз роҳҳои бехатар ҷониби маркази ноҳияи
Вахш равон шуданд.
Марзи аз ҳама сӯзону азияткашидаи Ватан. Нигоҳи ҷиддиву ташвишомези низомипӯшон, ки худро зоҳиран бепарво
меангоранд, чунин маъно дошт: «Эҳтиёт – нисфи ҳаёт. Бе
роҳбаладу муҳофиз ба ҷое рафтан ба ҷон хатар дорад». Вале
манзараи дигар ҳангоми зарра-зарра ба паҳнои водӣ пош
хӯрдани нурҳои офтоб чун мушти обдор ба даҳони Насим
расид ва ӯро гунгу хомӯш карду нолаву фиғони занҳоро ба
фалак хезонд. Деҳаҳо харобазоранд. Насим ангушти ҳайрат
зери дандону дил гирён, ба ёд овард, ки пеш як-ду карат дар
фаслҳои гуногун аз ин роҳ гузашта буд. Балки дар авҷи
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баҳори имсола, рӯзҳое, ки боғҳо гулпӯшу гулрез буданду
киштзорон сарсабз ва бо ҷунбиши насим бӯйи гулу гиёҳ димоғ муаттар месохт ва боз ҳузури зану мард ба саҳроҳо ҳусн
мебахшид, ӯ ба суроғи Раҳматшоҳ омад... Он рӯзҳо ҳангомахоҳони ҷоҳталаб бо чӣ андешае нав майдонҳоро тарк карда
буданд. Мардум ба умеди аз сарашон дур шудани офату
дасиса нафаси осуда кашида, аз Худо илтиҷо мекарданд, ки
тинҷиву оромиро пойдор гардонад. Лекин рӯзҳои оромӣ дер
давом накард. Боз кирми фитнаву қудратхоҳӣ дар дилҳо
ҷунбид ва мардуми гумроҳ, гӯё кӯрхату афсуншуда, бо ангезаи «пешвоён» зидди ақидаву иродаи якдигар ба Душанбе
рехтанду дар майдонҳо хайма заданд. Ҳама кинаву адоват
дар ҳамин водии Вахш ба фасод табдил ёфт ва бӯву тафаш
дар сурати инсонҳои дасисаангезу гумроҳ дар пойтахт падид
омад; майдонҳои ба гуфти яке сарнавиштсозу ба қавли дигаре сарнавиштсӯз… Ҳастии миллату давлатро зери хатар
монд, мардумро пора-пора, душмани ҷонии якдигар сохта,
боиси рехтани дарё-дарё хуни ноҳақ шуда, бадномиву харобиҳо пеш овард… Ба ҳар сурат, деҳистону шаҳракҳои
Вахшонзамин ва боғу киштзоронаш он айём ҳанӯз дилкашу
рашки олам буданд. Вале ҳоло хонаҳо сӯхтаву валангор,
деҳаву кӯчаҳо мисли мазористон холианд. Не, дар чорроҳа ва
даромадгоҳи рустоҳо ҷо-ҷо дастаҳои силоҳдор, ки солманду
миёнаумру ҷавон менамуданд, сангар гирифта, нақлиёт ва
одамонро аз сӯрохи сӯзан гузаронда, иҷозати рафтан медоданд. Аз назди силоҳдорон нақлиёт босуръат гузашта наметавонад, зеро болои роҳ сихмолаҳоро чаппаву каҷмокаҷак
ниҳодаанд ва заррае беэҳтиётӣ чархҳоро аз неши дандонаҳо
кафонда ё шикаста, онро аз ҳаракат бозмедорад. Ҳо, мағзи
одам дар ҳолати тангиву фоҷиа ба фоидаи худ ҳазору як
ҳилаву найранг меёбад, фикру зикраш побанди ихтирои силоҳ ва сохтани сангар мешавад. Ин, ба таъбири худашон,
нишонаи зиракӣ, доноӣ, эҳтиёт ва нобоварист. Оре, дар об ки
сӯхтӣ, дӯғро пуф карда мехӯрӣ. На ба аҳд бовар мондаасту не
ба қасам.
Нурҳои офтоб тезу газанда, гармӣ афзун гашт. Насим ба
осмони аз хокбориш тираву ғуборолуд дилтангона назар
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афканд, ки вайронаву харобкориҳои разилонаро набинад.
Вале манзараи аз ин мудҳиштар ба чашмаш расиду ҳуш аз
сараш парид. Дар само каргасҳо фавҷ-фавҷ гирди ҳам мечарханд. Ин парандаҳои лошахӯр аз дуриҳои дур бӯйи ҷонзодҳои мурдаро шунидаву шамида, ё ба қавле, пошон раг
кашида, ҳамин хел бо ҳангомаву худнамоӣ ҷониби «зиёфат»
меоянд ва заминро аз лоша пок месозанд. Шаб Пирон гуфт,
ки дар умраш ба ин андоза беқадр шудани инсону мурда ва
дар ин диёр аз само рехтани лошахӯронро надида буд. Аз
рӯйи дар ҳаво гирдгардиву ба замин нишстани каргасҳо
ҷасади мақтулонро аз бари роҳ, заҳбур ё байни боғу киштзорон баъзан минқорзадаву нимхӯрда, гоҳе пашшазеркардаву искилет меёбанд. Сагҳои бесоҳиб дайдуву одамхӯр, аз
гург гандатар шудаанд….
Ҷасади бандаи Худоро кӣ ба бегонаву худӣ ҷудо месозад? Аввал куштаҳоро ба ҷое овардан даҳаштангез буд:
пашша, бӯву таф аз гармӣ, зоғу занбӯр… одами бедилу гурда, ҷавонҳои нозуку хом, ин хел рӯзҳои сахту мудҳишро бори аввал дида, муфт бемор, савдоӣ ҳам мешуданд. Бор боз
ба гардани пирони батаҷриба афтод. Онҳо ночор пеш даромада, ҷасадҳои беному нишонро, – албатта, бо огоҳонидани
кормандони ҳифзи ҳуқуқ ё роҳбаре, – ба хок месупориданд.
Ҳоло ҳам ин бадбахтӣ давом дорад… «О Худо», – нолид
Насим ва ба вусъати ғаллазорони поймолу тороҷшудаи
кайҳо интизори дарав, ҷое сӯхтаву хокистар ва пахтазорони
аз беобӣ хушкидаву алафи бегона пахшкарда нигарист. Ба
ҷойи соҳибони ин киштаҳо дар ҷо-ҷо суроби ҳайвонҳои
сарҳуй ба чашм мерасад. Киштзорон ба чарогоҳ табдил ёфтаанд… Сукути замини азияткашида, тафсону ҷигаркабоб;
мотами ниҳолҳои пажмурда, нолаи дарахтони бо меваю
барг сӯхтаву дар ҳасрати об бо забони безабонӣ мегӯяд: ай
инсон, ту дар куҷоӣ? Ба фарёдам бирас! Ба ҳуш ову аз аспи
ҷаҳолат бифаро. Силоҳатро парто, табаҳкорӣ накун. Куштану сӯхтану силоҳбозӣ пешаи шайтону Аҳриман аст. Охир,
Худованд ба ту нисбат ба ҳамаи офаридаҳояш бартарӣ: ақлу
заковату забон бахшид. Пас чаро бо бародарони худ бо хираду забони худодод не, бо тири сӯзону шеваи шайтон муо331
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мила мекунӣ ва хуни ноҳақ мерезӣ, бадному сиёҳкор мешавӣ? Ай мусалмон, дасисаангезӣ, ниқоргирӣ гуноҳест, ки
дар ду олам бахшиш надорад, аммо сулҳу оштӣ беҳтарини
савобҳост. Нолаамро бишнав! Хор доштани замин, таҳқиру
ҷафои якдигар куфрони неъмат аст. Таърих барои ин разолату хиёнат шоҳаншоҳу сарлашкар, ҷаллодону фитнагареро
набахшида, балки онҳоро рӯсиёҳу бадном кардааст, ки
лаънати дунё бар сарашон! Ай одам, мешунавӣ, ман – замини рӯзибахшат, бетобам, ташнаам, месӯзам. Решаи ниҳоли
умедат, ки меваҳои шаҳдбор медиҳад, дар синаи бирёнам
ҷон меканад, шоху баргам хазон мешавад. Обам бидеҳ, оби
ҷонбахш аз дарёи Вахш!
Ароба аз паси мошинҳо таконхӯрон меравад. Хурду калон
чашм ба деҳаҳои холиву матрук ва хонаҳои дарбаста, гӯё ба
даҳон об гирифтаанд, ки хомӯшанд ва аз пилки чашмони калонсолон сиришк метаровад. Аз хонае дуд ва бӯйи нону шир
намебарояд. Баръакс, манзара ва бӯйи ноободӣ ба дил ханҷол
мезанад, касро ба даҳшат меорад. Боғзороне, ки дар ин фасл
меваҳои хушоб ва шаҳдрезу ранг-рангашон аз сари шохҳо
дар шуълаи офтоб медурахшиданду чашмак мезаданд, харобу пучалаву бесоҳибанд. Магар буғз гулуи кампираки муштипарро мефишорад, ки ба пайкараш раъша давида, донадона ашк аз чашмони пурҳузнаш ҷорӣ шуда менолад:
– Худоё, бандагони осира аз балои гумроҳӣ бираҳон!
Мову гузаштаҳомон ин водира бо хуни ҷигар обод карда
будем. Наход боз ба ҷазираву ҷавлонгоҳи аҷнабиён табдил
ёбад?
– Чӣ кор мекардӣ, бибӣ? – пурсид яке.
– Вақте ҳукумат аз кӯҳистон ба ин ҷо кӯчонд, сездаҳсола
будам. Ду-се ҳарфа, ки медонистам, базӯр муаллима таъин
карданд, – канда-канда посух дод пиразан. – Аз ноилоҷӣ
ҳам ба кӯдакҳо дарс додаму ҳам худам андак-андак саводнок шудам. Ба ҳар ҷое чашмат мерасид, найзору бешаву
ботлоқа медидӣ. Хона хаспӯшу каппа. Эҳе, аз ҷаври хомӯшакҳои хунмак, дарандаву хазанда шабу рӯз ҳоли зор
доштем. Гург гову молата дар пеши чашмат мехӯрду
шағолу рӯбаҳ мурғата. Баъд зиндагӣ, водӣ ободу зебо шуд.
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Ман ҳам маълумоти олӣ гирифтам. Худо шоҳид, ба ҳама
мисли бачаву набераҳои худам нигоҳ кардаму савод
омӯзондам. Ана ҳосилаш… Эй вой…
– Бегоҳе, ки субҳаш моҷарои хунин рӯй дод, – овози низомипӯш, бачамарди сиёҳҷурдаи баландболо риштаи хаёлоти Насимро барканд, – мо байни моҷароҷӯёни девонаавзо
даромада, хостем, ки пеши хунрезиро бигирем. Сад ҳайф, ки
ба мурод нарасидем. Сардорҳо дудила шуданд, иҷозат
надоданд, саркӯбашон кунем. Баъд ана дар ин ҷо занону
кӯдаконро рӯи роҳ шинонданд. Чӣ хел аз болои одамон
мегузарӣ?
– Киҳо буданд онҳо? Магар ҳоло аз кардаи худ шоданд?
– хашмгину бехуд пурсид Насим. – Нутфаҳои шайтон,
сиёҳкорҳо…
Қиёми офтоб ба шаҳраки Вахш расиданд. Рӯ-рӯйи роҳи
мумфарши чун това тафсон гармии сӯзону нафасгардон шабеҳи шуълаи оташ мавҷак мезанад. Манзараи ин ҷо ҳузнангезтар менамояд: хонаву ҳавлиҳои бесоҳиб, сӯхтаву валангор, дару дарвозаҳои шикаста, кӯчаву паскӯчаҳои пур аз
ахлоту хасрӯба шабеҳи харобазор мудҳишанд. Дар замини
бари пиёдароҳҳо ба ҷои гулҳои рангоранг хору гандаҷорӯб
рӯйида. Танҳо майдон ва атрофи бинои ҳукумати ноҳия
лабрези одам асту серғавғо. Даста-даста зану марди гуногунсолу гуногунмиллат, сару либосҳояшон чиркину ҷо-ҷо
дарида бо чеҳраҳои ғамгину нигоҳи хаста, кулбор дар кифт,
тифлони ҳаросон дар бағал ё даст, ба якдигар эъитибору
навбат надода, дарди дил ва аҳволи мушкил ба забон оварда, ҷойи холӣ дар сояи дарахте меҷӯянд, ки аз офтоби сӯзон
паноҳ ёбанд ё обрезе, ки ҳалқ тар бикунанд.
– Боз омаданд… Гурезаҳо, – ба гӯш мерасад овозҳое.
– Ҷойи орома партофта, ба ин девонахона, дами тиру туфанг омаданд…
– Чӣ илоҷ? Ба умед… То кай дар хонаҳои мардум, дар
ҷойи бегона истем?
– Ба адлу инсоф ҳам офат расид…
Мардум ҳайрону шикастахотир фуромаданд. Ронандаи
тележка ба онҳо хайрухуш карда, оромии рӯзгор хосту мар333
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дум ба ӯ роҳи сафеду бозгашти бехатар. Деҳа ба деҳа бурдану хона ба хона ҷо карданашон дигар вазифаи масъулони
ноҳия аст.
Насим музтару ҳайрон даме рост истода, ба ин бозори
маҳшар, ки колояш танҳо дарду ғам ва сӯзи дил аст, нигарист. Сипас сурати Раҳматшоҳ пеши рӯ, байни анбӯҳи одамони саргардону имдодҷӯ қадам ниҳод. Ягон чеҳраи нарм,
лаби ба табассум мойил ба чашм намерасид: нигоҳ ва андоми ҳама ғамгину хашмгину дурушт. Салом ҳам медод, ба
умеде, ки касеро ба гап бикашад, аз рустои Раҳматшоҳ ва аз
аҳволи ӯ дараке биёбад. Кӣ парвои салом дорад? Не,
баъзеҳо бедимоғ сар меҷунбониданд, қисме бо чеҳраи дурушт, норозиёна, балки бо нафрат рӯ метофтанд: «вақти салома ёфтӣ…» Шояд ӯро шикамсер, гапчину маслиҳатгаре
пиндоштанд. Аслан оташ аз киш-кишу васвасаи майдонбозу
маҳалгаро, дасисаангезу ҷудоихоҳ дар ин водии сарсабз, дар
ҳар як хонадони ободу пурнишот афтоду забонааш ҳама
ҷоро сӯхт, хокистар кард, ба дӯзах табдил дод ва ҳосилаш
ин рӯзҳои бадтар аз заҳр шуд. Ҳо, мардум дар дил оламолам нафрат доранд, надомат низ; хашмгинанду ҷигархун ва
чизе ба дилашон намегунҷад. Ношоду хаставу лакот, намедонанд, ки бар сари кӣ хашм бирезанд, аз гиребон ва домани кӣ бидоранду ба подоши ин ҳама таҳқиру сияҳкориву
бадбахтии овардааш ба рӯяш туф кунанд, туф!
Дар сояи дарахти чанор, ки ҷойи сӯзанпартойӣ надорад,
чанд пири фартут ва шояд бемор сар болои даст ниҳода ёзидаанд. Пиразанҳое бо остини васеъ онҳоро бод медиҳанд ва
пашшаҳоро меронанд. Дар атроф одамоне кӯҳи ғам бар
дӯш, ба гирдоби андеша ғӯтаваранд; занҳои солманд ва
миёнаумр, ҷавондухтарон низ оби дида дар бари рӯ ҷорӣ, аз
хабари сӯхтани манзил ва ё марги пайвандон ҳой-ҳой навҳа
мекашанд. Мардҳо буғз дар гулӯ гиреҳ, бо авзои парешон
нигоҳ аз ин манзара мегурезониданд. Ҷавонмарде чорпаҳлу
аз бинои ҳукумат ноҳинҷор баромад ва аз байни одамон гузашта, ба навҳакашон наздик мешуд. Вале дар ҳар қадам
пиру барно «командир»-гӯён ба ӯ савол медоданду посух
талаб мекарданд. Вай роҳравону сархам «ҳа, не, дарак до334
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ранд, бо телефон хабар додем… аз паяш ҳастем» мегуфт ва
шояд пай намебурд, ки аз пасаш издиҳоме бо умеди шунидани хабари нави умедбахш меояд. Вай якбора ба пас, ба
мардуми имдодҷӯ рӯ овард ва оҳкашон оташ гирифт:
– Чӣ кор кунам?! Чӣ чора? Сабр, сабр… Аҳволи ман аз
шумо бадтар аст. О шумо мехоҳед масъалаи худу наздиконро
зуд ҳал кунед. Лекин ман ба тақдири ҳама ҷавобгарам. Ёрӣ
мерасад… Ҳам аз пойтахт, ҳам аз вилоят ваъда доданд…
– Аз ваъдабозӣ ба ин аҳвол расидем! – дод зад марде. –
Мулло бо як роҳ ҳукмрон шуду авбош бо роҳи дигар… Бо
дар як ҷо истодан ҳаргиз мурод ҳосил намешавад.
– Боз назди кӣ равам? Бо кӣ гап занам? Ҳама дар забонбозиву фиребу найранг усто шудааст. Мардума аз роҳи дур
пас овардем…. Ташнаву гурусна бехи девору рӯйи роҳ хобанд… Шаб маслиҳат пухта буд, қавл доданд. Лекин саҳар
боз мардуми овораро бо силоҳ пешвоз гирифтанд, ба хонаҳои худашон даромадан намонданд. Акнун чӣ кор кунам?
Ӯ асабиёна даст ба киса бурд, ки сигарет барорад. Не, ба
лаб бурдани онро ба худ эб надид. Ва ҳайкалвор хомӯш
монду чашмони сурхи намнокашро ба фавҷи одамон дӯхт.
Дар қаъри чашмонаш аз дарду алам ашк меҷӯшад. Либосҳояш низ нимдошту аз арақи бадан тари шӯрабаста ва ҷо-ҷо
сӯроханд…
– Дина бо як илоҷ сӯзишворӣ ёфтему ғаллазорро даравидем, – бо оҳанги дигар гуфт ӯ. – Духтурону парасторонро ёфта, як қисми шифохонаро ба қабули маҷрӯҳон омода сохтем.
Куҷо раванд? Як хоҳиш: ҳар касе ҳунару касб, дасту пойи
сиҳат дошта бошад, бетараф наистад. Вақти нишон додани
нангу номус аст, бародарону хоҳарон. Кофтану ёфтани мурдаҳо, гурӯ чӯб карданашон магар қарзи мо нест? – овози ӯ
дупӯста ва ларзон мебарояд. – Ҳамаи ин ҷонкоҳонӣ ба хотири ба ҷову макон баргаштан, тинҷу осуда шудани мардум
аст. Аз ду тараф халқи одӣ, зану кӯдак, мӯйсафеду кампир чӣ
гуноҳ дорад, ки дар чиллаи тобистон дар ба дар, сарсону
овора шавад? Ман боз мегӯям: ҳар касе гуноҳ содир кард,
дасти хунолуд дорад, дер ё зуд дар назди қонун ҷавоб мегӯяд.
Мушкил аст, медонам, вале вақти сиёҳу сафед, ҳисоб карда335
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ни гуноҳу мурдаи якдигар нест. Кори сарнавишт буд ё
дасисаи шайтон ба сарамон рӯзи сиёҳ омад. Хун рехт
беҳисоб, лекин хуна бо хун дар ягон давру замон нашустаанд. Илоҷи раҳоӣ аз ин фоҷиа гуноҳи якдигарро ҷавонмардона бахшидан аст. Агар ба хотири бақои давлат, рӯзгори хушу
осудаи фарзандон аз рӯйи ақлу фаросату дурандешӣ ҳамин
хел муносибат карда тавонем, рӯйи душману бадхоҳи миллат
сиёҳ мешавад. Охир, мардум ҳамреша, хешу пайванданд.
Хоку чанги ин ҷангу ҷидол аз байн равад, мардум боз ба асли
қадим ёру бародар мегардад, баъд рӯсиёҳӣ, шармандагӣ ба
дасисаангези бадбахт мемонад.
– Ҷони гапа гуфтӣ, – ба суҳбат шарик шуд марде. – Дар
деҳаи мо шаст буна аз Обигарм мезияд. Бовар кунед, ба
мӯйи ягонтааш хор нарасидааст… Одамон нигоҳубини хона, чорво ва боғи онҳоеро, ки фирор карданд, холисанлилоҳ
ба зимма гирифтанд. Бармегарданд… Ҳеҷ мумкин нест, ки
тоҷик умре душмани тоҷик монад…
Дили Насим аз андешаҳои рӯйирости ҷавонмард, ки дар
ҷабини баъзе моҷароангезон чини норизоиро пайдо мекард,
об хӯрд. Вай дар ин майдони дарду оҳу нола ҳар лаҳза ҳазору як аламро мушоҳида карда, худ ба худ меандешид, ки
агар даҳ тан ҳамин хел ҷавонмарди бамағзи солимфикр дар
ин макони сӯзону пурдоғ алайҳи ҷаҳолат мубориза барад,
одамонро ба кори хайр, нармдилӣ сафарбар кунад, ба рӯзи
нек хоҳем расид. Худоё, он чашми бадро, ки ба зиндагии
серу пури мардуми Вахшонзмин расид, ин макони ҷаннатосоро ба ҷаҳаннам табдил дод, кӯр бикун…
Аз пеши чашми Насим бо ҳоли зор Раҳматшоҳ, риши
сафедаш расида ва ҳамсари ба гуфти худаш «чӯҷапарвари
беҳамтояш» дур намешуд. Наход ӯ ҳам бо ҳамон пухтагии
зотӣ ва дурандешиву нармдилӣ, – гурбаи касеро пишт
намегуфт, – бадхоҳ пайдо карда, овораву хору зор шуда
бошад? Хайрхоҳии аз ҳад зиёдаш ба ҳамкурсҳои авбошнамову беҷогард баъзан ғаши Насимро меоварду меғуррид:
«Аблаҳро таърифу бардор-бардор бикунӣ, сар ба девор зада,
гарданашро мешиканад».
– Дила танг накун, – бо табассум посух медод Раҳматшоҳ
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ва меафзуд. – Давои аблаҳ таъриф аст… Солаш ба ҷое расад, одам мешавад.
Баногоҳ, гӯё аз зери замин, рӯ ба рӯяш Суҳроб баромад,
Суҳроби бокс! Равшание ба дили Насим роҳ ёфту нур дар
чашмонаш дурахшид. Вале ин вохӯрии ногаҳонӣ Суҳробро
ба ваҷд наовард. Таровату нерумандии ӯро гӯё дарди
беамоне макидаву ҷафида буд ва акнун чеҳраю нигоҳи
Суҳроб ғамолуду карахт метобид. Аз табассуму ширингуфтории бебоконааш нишоне намонда. Вай на ӯро масхараомез «писари раис» номид, не паҳлавонвор намоишкорона ба оғӯшаш кашиду дар сандуқи дил фишурдаш. «Дар ин
рӯзҳои талх ҳама паршикаставу дилмурдаанд», – аз дил гузаронд Насим. Суҳроби рухзард, пӯсту устухон монанди
сӯгворон Насимро ба оғӯш кашид ва буни гӯшаш пичиррос
зад: «Эй бача, ту чӣ хел ин ҷо омадӣ? Барои чӣ?»
– Хостам аҳволи шуморо фаҳмам, – посух дод Насим.
– Омадан осон буд?
– Осонро бо хирс тарма бурд, – шӯхиомез гуфт Насим ва
ҷиддӣ пурсид: – Аз Раҳматшоҳ хабаре дорӣ? Чӣ ҳол дошта
бошад?
– Напурс… Раҳматшоҳ дар сагҷакиши аввал бо аҳли деҳа
ба он тарафи дарё гузашт.
– Э не! – дами Насим ба дарун афтод ва пас аз хеле хомӯшиву сукут овозаш базӯр баромад. – Бо хоҳиши худаш
рафт?
– Не… аз руйи шунидам ночор… Мардума мисли пода
пешандоз карда бурданд… Пойҳоям фара надоранд, – иқрор
кард Суҳроб, – дар ягон ҷо бишинем.
– Дар куҷо?
– Аз издиҳому ғавғо берун. Тоқат надорам. Ба дилам
ҳамааш задааст…
Насим дам фурӯ баст. Пиндошт, ки ҳарфе бигӯяд, Суҳроб
зор-зор мегиряд ва диққати ҳамаро ба худ мекашад. Бо сари
хам аз паси ӯ роҳ пеш гирифт. Суҳроб ба қафои идораи
ҳукумат тоб хӯрд ва бехи девори аз шӯра хокрез, ки шояд
ҷойи доимии танҳонишинияш буд, рӯйи картоне нишасту
Насимро дар паҳлуи худ ҷой дод. Ва пас аз фурсате ба ан337
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деша фурӯ рафтан оҳкашон бо сӯзу гудоз аз пархошу
моҷарое, ки хойинон байни мардум ангехтанд ва фоҷиаи
гӯшношунид пеш оварданд, сухан оғозид:
– Ошно, рӯзи сиёҳ, бадбахтии азим ба сари миллат омад,
– гуфт ӯ. – Талафот аз ҳар ду ҷониб беҳисоб аст. Хуни ноҳақ
зиёд рехт.
– Медонам…
– Не, он чиро мо дидем, Худо, душмани кас набинад,
ошно. Нағз, ки шумо аз оташу дуд дуртар ҳастед. Медонӣ,
ба ҳар буттае оташ афтодаст, сӯхтанашро худаш медонад…
– Дуруст…. Хонаводаат тинҷ аст?
– Напурс… Аз ситами гургони дупо ҳама овора, паҳну
парешонанд… Чаро тоҷик ба тоҷик номеҳрубону душман
шуд? Чӣ хел дилат дард намекунаду ашк намерезӣ? – овози
Суҳроб хиррӣ баромад ва ноаён нами чашмон бо дастрӯмол
чид. – Дина дар вокзал модареро дидам, ки бо шаш фарзанд
се шабу се рӯзро интизори баргаштани падари фарзандонаш
гузаронидааст. Марди занро аз пеши чашмаш бегона не,
ҳамсояи худашон бурдааст.
– Эй Худо…
– Ин хел бадбахтӣ, ин хел ваҳшонияту қасосгирӣ ба сари
ҳазорҳо занону модарон омад. Он зан чӣ кор кунад? –
Суҳроб бо чашмони пуробу сурхида ба Насим менигарад. –
Падар лӯхтак набошад, ки он зани шӯрбахт аз ягон ҷо ёфта
ба фарзандонаш диҳад…
– То кай ин аҳвол давом меёбад? Оянда чӣ мешавад? –
дилтангона пурсид Насим. – Қувваи сеюм кист?
– Дузду ғоратгар, бадхоҳи миллат! – бо хашм посух дод
Суҳроб. – Пакана дар ёдат ҳаст? Либосҳоятро дуздида
буд… Ҳозир автомату таппончадор… Сардори даста аст...
Мисли ӯ даҳҳо дузду ғоратгарро ин моҷароҳо аз зиндон баровард, болонишину соҳиби ҳукм кард. Олам пури пакана
шуд. Ана ҳосили сиёсатбозиву беҳукуматӣ… моҷароҳои
бемаънӣ. – Суҳроб бо сари хам даме истода, бо нӯги
попӯшиҳои даридааш рӯйи хок хат мекашад ва ғур-ғур мекунад. – Мардум аз думравию маҳалбозии худ сад пушаймон, ба сулҳу осоиш зор аст. Лекин оби аз сарпанҷа рехтаро
ҷамъ овардан мушкил…
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– Охири ҳамаи ҷангҳо, аз рӯйи хулосаи таърих, сулҳу
оштист, – хастаҳол гуфт Насим. – Ҷангу кашмакашии мо,
бадбахтона, дохилӣ, байни худамон аст. Вақти ба арсаи сиёсат омадани роҳбарону маслиҳатгарони бохирад, шердил ва
дӯстдори миллат расид. Агар толеъ мадад кунаду сафи
роҳбарони бошараф афзояд, ин офат оҳиста-оҳиста аз сари
мо дур мешавад…
– Чунон ташнаам, ки ҷигарам мисли кабоб месӯзад, –
суҳбат ҷониби дигар кашид Суҳроб. – Дар хаёлам оби ин ҷо
хунолуд аст, бӯйи хун мекунад. Охир, рӯзе нест, ки аз наҳру
заҳбурҳо чанд ҷасадро набароранд.
– Ман ҳам аз субҳ об ба даҳон набурдаам, – гуфт Насим
ва пурсид: – Дар ягон ҷо тарбуз мефурӯшанд?
Суҳроб аз ҷо бархест, Насим низ. Вай пеш-пеш, Насим аз
ақибаш хоки либосҳояшонро такида-такида аз байни майдони пуродам гузашта, ҷониби бозор рафтанд. Дарвозаи
каҷу аз тир ҷо-ҷо сӯрохи бозор васеъ кушода буд, вале
рафҳояш холиву фурӯшандаву харидор кам. Не дили молдор ба бозор мойил асту не харидор. Ҳама ба ғаму ташвише
гирифтор. Онҳо ҷониби тали тарбузу харбузаҳои сояи бед
рафтанд. Писараке қиёфааш ҷиддӣ, дар даст туфангчаи
думиладор пеши тали тарбуз меистод ва чанд қадам онсӯтар
болои палос марду зане менишастанд.
– Камонат тир дорад? – шӯхиомез пурсид Насим.
Писарак посух надод ва басо ҷиддӣ мили камонро ҷониби
ӯ гардонд. Ба бадани Насим мурғак дамид: «Худоё, кӯдаконро ба чӣ ҳоле расондем? Ба ҷойи китобу дафтару қалам дар
даст силоҳ дорад… Аз ин бадбахтӣ ва рӯзи сиёҳи миллат
мешавад, ки кӯдаки тоҷик дар симои тоҷик душман биҷӯяд?»
Суҳроб нархро пурсид. Писарак ҳамчунон ҷиддиву дурушт посух дод. Мард, ки шояд падар ё амаки писар буд,
бархеста омад ва узромез «хафа нашвед, замони силоҳбозӣ
аст» гуфт. Суҳроб аз соярӯи тал тарбузе ҷудо кард, ки пулашро ба неву нестонаш эътибор надода Насим пардохт.
Мард бо хоҳиши онҳо бо корд тарбузро пора кард ва дилаи
косаҳоро чоркунҷа хӯрданбоб сохт. Онҳо дар сояҷо косаҳоро болои раф ниҳода, пас аз шустани даст дар обрез, бо
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нӯги ангуштон андешаманд тарбуз мехӯрданд. Вай намедонист, ки Суҳроби бокс дар чӣ хусус фикр мекунад, вале дар
пеши чашмаш қиёфаи хаставу озурдаи устод Айнӣ падидор
буду нидои пураламаш ба гӯшаш мерасид: «Мо… мисли
соири аҷзои олами ислом нахуст қаламро аз даст додем, пас
аз он ба сабаби ҷаҳолат шамшери зангзадае, ки аз ниёкони
худ мерос доштем, ба сари ҳамдигар шикаста, ба асорати
ҳукумати мустабидаи импературии Рус афтодем».
– «Худоё, аз ҷаҳолату гумроҳӣ сӯхтани миллати мо то
кай идома меёбад? – мепурсид бо дарду алам аз худ Насим.
– Имрӯз ҷоҳилону худхоҳон шамшери зангзада не, силоҳҳои марговари аҷнабисохт доранд; тӯпу танк… ҳар тир
риштаи ҳаёте бармеканад, танку тӯп хонаҳоро сӯхта,
деҳаҳоро хароб мекунад, кӯдаконро ятим, оилаҳоро нест ё
сиёҳбахт месозад. Ин аъмоли зишт теша ба решаи хеш задан
ё худкушӣ нест?! Парвардигоро, аз ин офат миллати моро
бираҳон».
– Насим, як замоне омадӣ, ки, – овози пурхиҷолату хиррии Суҳроб риштаи хаёли ӯро барканд, – на хона дораму не
одамгарӣ… Аз ин зиёд чӣ гӯям? Болои по истодааму бас.
Суҳроба не, арвоҳ, пӯсту устухонаша ёфтӣ… Болу паршикаста…
– Ин гапа нагӯ, – пайкари Насим гӯё аз зарбаи гарон ларзид. – Худата, дилата аз даст надеҳ…
– Аз таҳи дил як хоҳиш дорам, – Суҳроб ба қаъри чашмони ӯ нигарист. – Аз ин ҷо зуд ҷоната берун бикаш.
Дӯзах… Аз ҳар қадам як бало мехезад. Наранҷ… Ту аз ҳад
зиёд нармдилӣ… Кош намедидамат. Боз як ташвишу ғамамро зиёд кардӣ. Ин ҷо ба макони сангдилон табдил ёфт.
Фаҳмидӣ? Ташнагиям шикаст. Рафтем. Гуселат мекунам. То
Сарбанд бирасӣ, он тарафаш осон…
– Мӯйсафед Пирон ҳам интизор аст, – гуфт Насим.
– Мешиносиш? Ҷони одам аст. Ту ҳамеша бо одамҳои
хуб рӯ ба рӯ мешавӣ…
– Шаб бо ӯ будам дар посбонхонааш…
– Марди бузург, яклухт…
Суҳроб дар чорраҳаи майдони гурезаҳо зуд мошини ши340
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

носеро ёфт, ки Данғара мерафтааст. Аз омади бахт ҳар ду
шод шуданд.
– Худо ёрат, ошно, – гуфт Насим ва ҳангоми Суҳробро
бародарвор ба оғӯш кашидан чанд сӯм ба кисааш андохта,
таъкид кард: – Худата эҳтиёт бикун. Медонӣ-ку: ин хел
рӯзҳои талхтар аз заҳрро мардуми мо борҳо дидааст.. Мегузаранд…
– Бо амри Худо… Лозим набуд. Шармандаам…
Офтоби сӯзон хаставу рухзард рӯ ба ғуруб мерафту
Насим гирифтори сиканҷаи андеша ва хаёлҳои дилхарош
дар мошин ҷониби Данғара равон буд. Аз пеши назари ӯ андоми Раҳматшоҳи ҷигархуну ҷафокашида ва монанди ӯ
мардуми беҳисоби овораю саргардон дар ғарибиҳо дур
намешуд…
14
– Хезед, азизон, вақти даст рӯйи зону монда нишастан
нест. Ҳушу гӯш доред? То наҷунбед, мурод ҳосил намешавад. Ҳис мекунед ё не? Аз чор тараф бӯйи хуну расвоӣ меояд. Кӯред, ки дар пеш гӯр аст… Аз бало ҳазар, мегӯянд. Аз
таги бинӣ, аз пеши по ба дуртар нигаред, – гоҳ бо худ,
баъзан бо авзоъ ва пичаҳои парешон рӯ ба рӯйи Хусрав ё
ҳамсари ӯ Садаф истода, норизо, пурташвиш, ҳатто гиряомез менолад Зикамоҳ ва бо нӯги ангушт аз ҳазору як чини андомаш гӯё роҳи наҷот меҷӯяд. Ва карахтӣ ё бепарвоии
онҳоро дида, бештар ба шӯр меояду ҳушдор медиҳад:
– Мулк нотинҷ, адлу инсоф гум шуд; дузду роҳзан, бангиву ҳангӣ, муллотарошу худхоҳ мисли мӯру малах олама пур
кард… Тавбае, тавба, калу кӯр, мурдаи гӯр ҳам даъвои
ҳокимӣ дорад… Нодону ҷоҳилҳое, ки алифа аз калтак фарқ
намекарданд, якбора ваъзгӯву насиҳатгар шуданд. Шумо дидед ё не? Ман, як поям дар лаби гӯр, он дунёям наздиктар,
ҷонама кашонда рафтам ба Чорроҳа. Эҳе, кафки даҳон парондаву гулу даронда ҳукмҳое мебароранд, ки ҳуш аз сарат
мепарад. «Занталоқ… Хонаҳаром… Номусулмон… Бадарға… Радди маърака…» Э беимонҳое, кундаи забонтона
сияҳбод бихӯраде! Худоё, аз ғазабат бандаҳои гумроҳатро
нигоҳ дор. Ин шӯру шар магар нишонаи охирзамон аст? –
341
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пиразан бо нӯги ангуштони пӯсту устухон ва ларзонак гиребон медораду ба гунбади осмон бо илтиҷо чашм медавонад.
Охир, ғайри Ҷонофарин дигар фарёдрасе нест; тамоми рӯйдоди зиндагӣ, балову қазо, ба андешаи пиразан, дар дасти
худаш аст… Аммо бепарвоии Хусраву Садаф, – мисле ки
кӯрхаташон карда бошанд, – ӯро бештар ба гирдоби ташвиш
мекашад. Чаро ду одами ба назараш ҳушёру дурандеш ин
қадар сарду карахтанд? Магар роҳгум задаанд? Ӯ қоматаш
чанг, як даст паси пушт, асозанон омада лаби бора амонат
нишаст ва бо оҳанги тундтар санги маломат ба сари Хусраву
Садаф афканд: – Барои чӣ ба тақдири фарзандон бепарвоед?
– Чӣ кор кунем? – пурсид Садаф.
– Бачаҳоро ба ҷойи бехатар баред, – гуфт кампир ва гиряомез афзуд: – Ҳуштона ба сар гиред… Дидед ё не? Мурғ
омад-омад ё сояи аливоҷро пай барад, бо қиғу биғи пуртаҳлука чӯҷаҳояшро зери болу пар ё хорбуттае ҷо мекунад.
Шумо, одамҳои аз баду неки ҷаҳон огоҳ, наход мисли мурғ
ғами бачаҳора нахӯред?
Хусраву Садаф аз эроду сарзаниш ва таънаву маломати
пиразан мулзам, бо сари хам меистанд. Худашон низ дар
вартаи ин мушкилот дармондаанд. Боз кӯчу бандро бардошта, ба кӯҳистон – хонаи тағоии Аҷик бираванд? Модарашон Маҳингул, ки аз бибияшон бештар бедимоғу дилхун
аст ва ҳоло аз таънаҳои кампир ба танг омада, бо баҳонаи
хишоваи палҳо худро ба боғ кашонд, ба ин пешниҳод розӣ
мешавад? Аҷик кайҳо дар қайди ҳаёт нест. Баъди бо дилсиёҳӣ манзили онҳоро тарк кардану аз кӯҳистон ба таҳдашт
– хонаи падар баргаштан Маҳингулу Хусрав барои ширкат
дар ҷанозаи Аҷик он ҷо рафта буданд. Дигар муносибати
хешутаборӣ канда шуду сард.
– Мулк дар коми оташ афтод, оташи кинаву дасиса, – боз
наҷвои пиразан ба гӯш расид. – Забонаи оташа боди бало
доман занад, хушку тар баробар месӯзад… Худхоҳӣ ба сари
ҳама офат овард. Дигар илоҷе нест… Аз бало ҳазар… Ғами
бачаҳоро хӯред… Ба ягон ҷойи бехавфтар… Худо накунаду
ягон бадбахтӣ пеш ояд, баъд аз пушаймонӣ, аз сӯхтану кабоб шудан чӣ фоида? Илоҳо, хонаи шайтоне, ки байни мар342
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дум тухми кинаву адоват пошид, дар оташи афрӯхтаи худаш сӯзаду хокистар шавад…
Пиразан, ки пеш аз умри зиёд дидан ҳам шукр мегуфт ва
ҳам ҳангоми бемориву камқувватӣ ва ё шунидани марги ҷавоне менолиду бо писханд изҳор медошт, ки «сангакӣ шудааст-чи? Охир вақти рафтани ӯ кайҳо гузаштааст, лекин ҳазрати Азроил фармӯшаш кардааст». Аммо ҷонаш аз дард ба танг
ки меомад, боз дору ҳам мехӯрд, моҳҳои охир ана ҳамин зайл
аз субҳ то шом, ба гуфте, зағирак бирён мекунад. Вай гоҳ бо
худу баъзан ошуфтаву парешон, хашмгину имдодталаб рӯ ба
рӯйи онҳо истода, аз мағзи ҷон менолад. Маҳингулу Садаф
ин шӯру исёни пиразанро аз касофати пирӣ мешуморанд, –
чӣ чора, ин рӯзҳои сиёҳ ба сари ҳама омадааст. Онҳо баъзан
хомӯширо ба ӯ посухи авлотар мешуморанд. Дар ин маврид
вай беқарортар шуда, «вой ҷони ширинам» – гӯён ба қаду
бари ҳавлӣ тор танида ва ё сари кӯча баромада, ба касе рӯ ба
рӯ ояд, ташвиш ва хашму аламашро аз дил холӣ мекунад. Ва
чун мебинад, ки роҳгузари шитобзада бо табассуми талх ё
тамкину оромии кӯҳвор ба сар то пойи ӯ бо навозишу меҳр
менигараду сар ва дастакони ларзонашро силакунон
«бибиҷон, худата обу адо накун, Худо меҳрубон аст… Як
фотиҳа бидеҳ, ки саросемаам» – мегӯяд, дами ӯ ба дарун меафтад. Сипас ба чеҳрааш фурӯғи шодӣ давида, – охир, аз ӯ
чун аз одами табаррук роҳгузар дуо мехоҳад, – ба такяи асо
истода, бо лабони хушкидаву овози ларзон «сафар бехатар,
ҳазрати Хоҷаи Хизр роҳбар, бадхоҳу шайтон хору абтар…»
як даст ба рӯ мекашад. Ва аранге мебинад, ки роҳгузар, сараш хам, бо шитоб аз ӯ дур шудан дорад. Боз ӯ ночор бо нӯги
ангуштони мисли чанголи уқоби пир дурушту тирафомаш аз
ҳазору як хатти каҷу килеби чеҳра посух меҷӯяд. Аслан парешонӣ ва сӯзу гудози пиразан, ки умраш аз сад гузашта, нав
дандони ақл баровардааст, – набераҳо ба ин муносибат базми
дандонкафонак оростанд, – ба қавли баъзеҳо, ба пири табаррук ё зиёратгоҳ табдил ёфтааст, аз рӯзҳое сар зад, ки одамони
ҳангоматалабу мансабталош, онҳое, ки ба қавли маъмул, пул
дода ҷанг мехариданд, занону мардонро бо қасаму таҳдид
сари нанг оварда, ба мошинҳои болокушода шинонда, ба
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пойтахт шитофтанд ва он ҷо майдонҳои шӯру ғавғо оростанд. Баъзан ба алам гӯшзад мекард, ки ба ин хархашаҳо коре надорад. Ба умри зиёде, ки ӯ дидааст, ҳамғулу ҳамсолҳояш
чӣ, не дар кӯҳ арча монду не дар обҳо моҳӣ; шоҳиди сарварии амири Бухоро ҳам буду ҳукмронии роҳбарони Маскав
ҳам. Вай фикр мекунаду ба хулосае меояд, ки тамоми баду
нек ва шодиву ғами олам дар як мижа задан гузаштааст. Аз
ин асрор танҳо касе, воқиф мегардад, ки аз умри дароз сер
мешавад… Фақат ғаму андӯҳи пайвандон, ки аз ҳамин хел
мухолифату сояи шубҳа даврони инқилоби сурх ва ҷигарбандони навхатти худаш, ки дар ҷанги Гирмон шаҳид шуданду аз онҳо хатти сиёҳу хотира ба ёдгор мондааст, дил кабоб мекунанду ашки чашмон равон… Ҳолаш ба Худову бандаҳояш равшан: солҳост, ки аз дарди ҷони ширин шабу рӯз
ошкору ниҳон менолад ва аз Худованд ба осонӣ ва обрӯйи
муҳаммадӣ гирифтани амонаташро металабад. Ва дар татҳи
дил таманное дошт, ки дар солҳои тинҷу оромӣ, сериву пурӣ
дарду ғами набераву абераҳоро надида, дар пеш ва рӯйи
дасти онҳо оромона ҷон ба Ҳақ супорад; он рӯзе бошад, ки на
гарму на сард, ҳама ҷо, пайроҳаҳои мазор низ сабзу озода, то
онҳое, ки ба ҷаноза оянду аз паси тобуташ раванд, аз
ташнагӣ азият накашанд ва ба кафшу почаҳои эзору шимашон гарду чанг нарасад. Зикамоҳ инро барои худ атои илоҳӣ
ва бахти баланд меҳисобид. Хайр, кӣ мисли ӯ умри беҳисоб
дид ва талху ширини ҳаётро чашид? Омад-омади салоти русу
гурезогурези мардумро ба кӯҳу пушта хуб дар ёд дорад. Мусодираи замин, боғу роғ, дороӣ ва аз дами теғ гузаронидани
одамони сарватманду китобдор ва бо оҳу нола бадарға кардани хонаводаи онҳоро низ. Пиру ҷавон, зану мард аз кофири
номусулмон чашми тарсу нафрат дошт. Имрӯз чӣ? Сад ҳайф,
ки ҷон дар ҷойи сахтӣ монду ба армонаш нарасид ва боз дар
нафаси охирон шоҳиди ин гирудорҳои мудҳиш шуд. Ва акнун хаставу нимҷон, панҷа болои сандуқи сина ниҳода, мисле ки аз раҳи дури дур омада бошад, ҳаш-ҳаш нафаскашон,
тунд-тунд тапидани дилро эҳсос мекунаду чашм аз роҳи дар
назараш ғуборолуд барканда менолад:
– Эй бандаҳои ғофил, ҳама фарзанди Одаму Ҳавоем. Ху344
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до довар аст. Шумо чӣ ҳақ доред, ки нисфи мардума кофир
эълон мекунед?! Онҳо ҳам, Худо шоҳид, шабу рӯз калима
арза мекунанду ибодат. Хизмат ба ҷойи Иблиси алайҳуллаъна. Аз ин дасисаву харобкорӣ, аз ин ҷудоиандозиву ҷангу ҷидол ба куҷо мерасед? Солҳои сол пушт ба пушти мо
дар ин замин ғунҷиду умр ба сар бурд, касе сутуни дунё
нашуд, – на шоҳ, не гадо… Ҳар кас аз рӯйи навбат чашм
пӯшиду насибаи хок шуд. Худо аз бадномӣ нигаҳ дорад…
Аз бадномии як нутфаи ношуд ҳафт пушташ зери бори
лаънат сиёҳном мемонад.
Тақрибан солест, ки пиразан бо ҳамин дастур аз сари субҳ
то шому хоб рафтан аз андешаҳои беохир азият мекашад. Агар
хобаш гурезад, – ин хел ҳолатҳо зиёд рӯй медиҳанд, – дилаш
аз гумону пешомади нохуше фишурдаву беқарор, аз бистар
оҳиста, то дигаронро аз хоб бедор накунад, худро берун мекашад. Вале гоҳ асо аз дасташ меафтаду баъзан ба попӯши бачаҳо дар кафшкан пешпо мехӯрад ва садоҳое мебарорад. Вай
дар ин маврид аз ноҳинҷорӣ лаб мегазад. Лекин аз роҳ пас
нагашта, берун мебарояд, ба лаби бора нишаста, асоча дар
даст, ба сутун такя мепартояд ва ба осмони пурситора ё моҳи
шомхӯрда менигараду менигарад. Дар ин маврид Маҳингул
пайдо шуда, бесадо омада паҳлуяш мешинад. Ғаму ташвиши ӯ
низ беҳисоб аст. Аммо Зикамоҳ дар ин лаҳза гӯё аз омадани
духтараш бепарво, меандешад: чӣ дунёи зебое! Аз тамошои
ин осмони бекарону чашмак задани ситораҳо бояд лаззат
бурд. Чӣ лозим нооромӣ? Агар рӯз бошад, нафрату хашму
ғазаб, дарду алам, ҳатто лобаву зорӣ дар забон, сари кӯча мебарояд. Шояд гапу хабари хуше шунавад? Эҳа, қаҳтӣ расидааст ба муждаи нек. Ва ӯ аз овозаҳои мудҳиш: бачаҳоро дар
роҳи Душанбе тирборон карданд, дар мазори Тугарак ҳангоми
гӯрондани ҷанозае байни гурӯҳҳо чунон задухӯрд сар зада, ки
22 ҷавонмард ба шаҳодат расидааст, гиҷу гаранг, дарду аламаш садчанд зиёд, боз ҷонашро ба ҳавлӣ мекашонад.
Парешонӣ ва сӯзу гудози кампир аз рӯзе авҷ гирифт, ки
хурду калонро пас аз намози пешин дар саҳни масҷид гирд
оварда, ба қиём ва мадад ба муҷоҳидон даъват карданд.
– Роҳи ақибгардӣ нест! Ҳама аз як гиребон сар мебарорем… Наҳаросед, ҳеҷ чизро дареғ надоред. Ё марг, ё ғалаба.
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Умри ин ҳукумати коммунистӣ ба охир расид. Ночор ба истеъфо мераванду ҷойҳоро холӣ мекунанд, – мегӯяд Мир –
писари Азизи майлис.
– Ба осонӣ? Баъд кӣ роҳбарӣ мекунад?
– Худамон… Давлати нав месозем.. Шумо дар бари мо
рост истед, бас! Эҳе, курсиҳо холӣ шаванд, курсинишин
беҳисоб…
– Қиёмат қоим шуд-ку, – аз шӯру валвалаи ҷавонони хунгарм ҳайрону пурташвиш мегуфтанд пирон. – Инҳо девонакаҳак хӯрдаанд?
– Ҳавову ҳаваси ҳукумат… давлат… мансаб одама
васвосӣ мекунад… Аз мулло фотиҳаи нусрат гирифтаанд, –
гуфт бобои Раҳмат.
– Аҷаб андешаи хому бемаъние, – ғур-ғур кард пиразан
ва афзуд: – Ҳукуматгирӣ осон аст? Боз фалокате пеш
меоранд. Сиёсат аз байн рафтааст ё ақли мардума дуздидаанд, – ӯ ҳайрону норозиёна сар ҷунбонд. – Соҳибони гарданғафси мулк дар хоби ғафлат монданд-чӣ? Солҳои пеш
гӯши хар меҷунбид, дарҳол сад ҷӯяндаву пурсандара ба по
мехезонданд; даводаву пурсуков авҷ мегирифт; эҳа, гунаҳгору бегуноҳ аз чашми сӯзан мегузашт; ҷазову сазо медид. Дузд як касу гумонбар беҳисоб. Чӣ балое расидшон, ки
ҳукм ба даҳони инҳо афтод? Мулк бесоҳибу шаҳр бедарвоза
монд? Ё васваса одамонро афсун кард?
– Мома, ягон вақт бесоҳибии дунёра дида будӣ?
– Мешунидам… Солҳое, ки амир Олимхон пас аз ҳамин
хел дағдағаву ҳангома аз садои пурвоҳимаи як тири тӯпи
урус эзораш тар, – вай механдад, – мисли саночи бодаш баромада пуч шуду халқа бо пойтахт – Бухорои шариф ба
ҳоли худ монду то Афғонистон гурехт, якбора ҳар касу нокас худаша ҳокиму саркарда эълон кард. Ана ҳамон замон
шӯру ошӯб, бадбахтиву касофатиҳое ба сари мардум рехт…
– Боз мамлакату халқ ба ҳамон хел бало гирифтор мешавад…
– Худо нишон надиҳад, – шубҳаомез ғур-ғур кард ӯ ва
пурсид: – Урус мурдаст-чӣ?
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– Бехабар мондӣ? Москов эълон кард, ки минбаъд ҳар
ҷумҳурӣ ба сари худ бизияд…
– Шӯхӣ накун… Аз урус ба осонӣ намераҳӣ, – пичиррос
зад ӯ ва оҳиста афзуд. – Шӯхии беҷо сару ҷона дар бало мемонад.
– Натарс. Ҳоло ҳам тарсу ларз аз дилат нарафтааст? Зани
Мирзо аз телевизор шунидааст. Ба шумо нагуфт?
– Бовар накун… Зани Мирзо духтари босавод, одами бофаросат аст. Ҳар гапи бӯйноку нохуша ба ман намегӯяд, ки
дилам сиёҳу хиҷил шавад…
– Ихтиёр ба худат. Лекин ҳаққи гап ҳамин: дигар ҳар
республика аробаи худаша мекашад… Тарсу бима аз дил
парто…
– Оқибати корҳо бахайр шавад, – худ ба худ ғур-ғур кард
кампир ва ҳайратзада китф дарҳам кашид. – Ин ҳам хабари
хуш нест… Дар сари урус хар лагад зад, ки…
– Намедонем. Ин овоза дар олам паҳн шуд… Дидӣ-ку:
Мулло кут-кут ба даъвогарҳо фотиҳаи нусрат дод…
– О Худои меҳрубон, – лабони кампирак аз писханд каҷу
килеб шуданд. – Бо дуои кӯрмуш ҳаво меборад?
– Оҳиста! Шунавад, кофират эълон мекунад… Ҷанозата
намехонад…
– Эҳа, мурдан мушкил шуд ба ман, – акнун бо шакарханд
гуфт ӯ ва афзуд: – Ҷанозахон беҳисоб, ба пойи худ меоянд…
Занону духтарон, ки дар атрофи ӯ гирд омада буданд, бо
ханда аз пешаш рафтанд. «Ба ин кампир гап бизану ҷавоб
шунав. Тифл шудааст, кӯдаки бегуноҳ… Ҳар чӣ ба ёдаш расад, ба забон меорад».
Сипас аз Хусрав шунид, ки даъвогарон дар майдони асосии пойтахт, дар таги фуки Ҳукумат хайма задаанд, хаймаи
бешумор. Дар чанд ҷо баландгӯяк монда, аз субҳ то нисфи
шаб бо исёну ғавғо талаб мекунанд, ки мансабдорон ба хубӣ
курсиҳоро холӣ кунанд. Дигар ҷойи хуфту хобу намозгузорӣ ҳамон ҷо, хомшӯрбопазиву хӯрокхӯрӣ ҳам…
– Аз ҳисоби кӣ?
– Мардум… баъзе одамҳои дорои аз ҳукумат норизо,
мансабхоҳ…
347
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Э тавба...
Боз шунид, ки дар пойинтари он майдон гурӯҳҳои мухолиф аз чор тараф рехта, дар атрофи ҳайкали Ленин хайма
зада, дар майдони рӯ ба рӯяш ба муқобили инҳо намоиши
эътироз барпо кардаанд. Кори онҳо ҳам бо баландгӯяк бо
шӯру ғавғо таҳдиду сиёҳ ва бадном кардани инҳост. Ҷангу
хархаша бо баландгӯяк... Ба андозае дод мезананд, ба андозае якдигарро сиёҳ мекунанд, ки гулӯяшон дарида, овозашон базӯр мебарояд. Инҳоро «вовчик», онҳоро «юрчик»-и
калбасахӯр меноманд... Ҳар ду майдон ҳам раҳнамову сухангӯйҳое ёфтаанд, ки…
Аз ин хабар ҳам оташи қалби пиразан даҳчанд гардид.
Шудгору кишту корро монда, майдонбозӣ рафтан аз рӯйи
ақл аст? Ин магар ғазаби Худоро намеорад?
– Фитна аз сухан мехезад, – хаёлаш парешон, худ ба худ
меандешид пиразан. – Нишонаҳои бадбахтӣ… Ун соҳибмансабҳои овозадор худро ба кадом гӯри куҳна пинҳон карда бошанд? Ба пахтазор гову хар зарар мерасонд, чамшҳо
масту махмур, аз чор тараф ҳозир мешуданд. Эҳа, даводаву
моҷарое мехест. Ун сахтгириву сиёсатҳо аз ёдашон рафт?
Чӣ балошон расид, ки ба ин кашокашу низоъангезӣ роҳ доданд? Нисфи мамлакат сӯхте… Ё мехоҳанд, ки як бори дигар мардум гӯшти якдигар хӯраду аз дур тамошо кунанд? Э
нону намаки мардум кӯру расвотон кунаде…
Хусрав андешаҳои бибияшро шунида, ба ӯ ҳасад мебурд.
Чун одами куҳансол ҳуқуқ дорад, ки гапашро беибо, табарвор бигӯяд. Вагарна ӯро ба шӯру шари дунё чӣ кор? Баду неки оламро бисёр диду шаҳдашро чашид. Баъзан шаби
дароз аз дарду сӯзиши тоқатфарсои устухонҳои по талх нолад, ба ӯ ҳазломез мегӯянд: «Мома, пирира ҳеҷ ба гардан
намегирӣ. Шукри Худо, ки созӣ. Аз ин зиёд чӣ мехоҳӣ?
Пойи раво, чашми бино дорӣ, бузҳоро аз таги долон дар болои теппаҳо мебинӣ, риштаро осонакак, аз мо хубтар аз
сӯрохи сӯзан мегузаронӣ. Аз ҳама хубаш, дастнигари ҳеҷ
кас намешавӣ. Ҳушу гӯшат дар ҷояш: панҷ вақт намоза тарк
намекунӣ; овозат бақувват, иштиҳоят бад не: ғизои мулоиму
бомазза биёвӣ, хушрӯ, баробари ҷавонҳо мехӯрӣ. Нӯши ҷо348
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нат шавад. Боз чӣ мехоҳӣ? Ҳама болои дида мегардонанд.
Ба саду даҳ қадам мондан осон аст?! Мехоҳӣ, ки то нафаси
охирон мисли ҷавониҳот битозиву бирақсӣ?
– Э бахилҳои худобехабар, – нолишомез овоз мебарорад
ӯ, – ҷон дар ҷойи сахтист. Бе амри Худо набарояд, чӣ кор
кунам? Агар ба дилтон зада бошам, ё аз нигоҳубинам безор
шуда бошед, розиям,– ба лабони камхунаш хандае медавад
ва дандонҳои ориятиашро бо лаби рӯмол мепӯшонад, пири
фартутро чиву намоиши дандонҳои сап-сафед, – мисли
афсонаҳо ба сабаде андозедаму бурда ба болои кӯҳ ё ба ғору
ҷарие партоедам. Мешавам туъмаи зоғу занбӯр… Ҷонатон
аз як дарди сар мераҳад.
– Ай не… – бо ҳаяҷон, балки аз шарму хиҷолат саросема
овоз мебарорад Маҳингул. – Илоҳо, сад соли дигар умр
бинӣ, лекин бо мо. О худат, модарҷон, сутуни дил, кундаи
давлатӣ, гулу булбули хонаӣ.
– Кӣ мехоҳад, ки аз халтаи мағзу мавиз, кони панду ҳикмат халос шавад? – ба сӯҳбат шарик мешавад Сифат: – Хоки
пойҳоятро ба чашм тӯтиё мекунем. О дар пичаҳои сафедат
ҷонаме. Боз барои ин шӯхиҳо наранҷӣ?
– Маддоҳҳо… Шайтон дастоврези шумо намешавад, –
нафаси сабук кашида, бо ханда мегӯяд кампир ва бо нӯги
рӯмоли барф барин сафедаш косаҳои жарфи чашмонашро
молида, ба чеҳраи атрофиён бамеҳртар назар афканда, бо
писханд меафзояд: – Аввал ба тири сухан ҷигарама ғирбол
мекунеду баъд мисли рӯбоҳ хушомад мезанед. О шумо
ҳастед, ки ман зиндаам… Бе шумо як нафас зистан бароям
дӯзах аст. Ман доим дуо мекунам, ки, – пиразан ба риққат
меояд, – аз ман умри дарозу пурбаракату хуштар бинед, –
баногоҳ лабони ӯ аз ханда каҷу маҷ мешаванд. – Шӯхӣ мекунед ё ҷанг, бефоида. Ҷони ширина Худо додаасту худаш
мегирад. То ҳастам, дидору суҳбатҳои шумора давлату
доруву дармон меҳисобам. Ба одами пир чӣ лозим? Тани
бедарду сухани дилнавоз. Лекин, Худову ростӣ, аз ғаму ташвиши дунё вақтҳои охир дилгазону сер ҳам шудаам, –
кампирак давоми суханашро бо садои базӯр шунаво ва гиряомез ба забон овард. – То кай рӯзу соат мешуморам?!
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– Эй бибӣ, аҳ ғам нахӯр, саросема ҳам нашав, – шӯхиомез ӯро дилбардорӣ мекунад Латофат. – Рафтагиҳо ба куҷо
расиданд? Ду метр ҷову кунҷи лаҳад… Гумуш бикун… Ана
ҳамин дидори гарму суҳбатат барои мо баҳои сад ҷаҳона
дорад.
– Эҳа, чархи дунё бо хоҳиши одамӣ тоб мехӯрд, – ба
суҳбат шарик мешавад Шабнам, – Агар биҳишташ ваъда
мекарданд, Мулло кут-кут ҳам бо сад баҳона, ҳатто бо ришваву пора аз чанги ҳазрати Азроил мегурехт…
– Аз мурдан ҷои гурез нест, – оҳиставу андешаманд иброз медорад пиразан. – Худо аз нури имон хориҷ накунад.
Худо, дарду доғи шуморо набинам. Боз дунё нотинҷ, ғамхона шуд. Ба як қарор намонд…
Хусрав худро ба мутолиаи рӯзномаи навбаромади пурмоҷаро, саропо туҳмату таҳқиру сиёҳкорӣ, андармон сохта,
ба гирдоби андеша ғӯтавар аст. Бибиаш аз марг ҳарф мезанаду вай чӣ хел пайдо шудани кӯргиреҳ ва риштаҳои сарбастаи
зиндагиро меандешад. Об аз поён не, аз болои боло лой шуд;
боди ғализ низ аз марказҳо вазид. Роҳнамоҳо низ аз байни
онҳое, ки вазифа ё курсии мансаб, илму ҳунар ва ном доштанд, аз ҳар ҳизбу ҳаракат дар ҳар гӯшаи Тоҷикистон ба
майдон баромаданд ва барои ҷалб намудани мардум эълон
доштанд, ки дар Маскаву Ленинград, дар мамлакатҳои берун
аз марзи шӯравӣ, ҳатто дар он сӯи уқёнус ҳам ҳамфикру мададгору ошноҳо доранд ва агар ба сари қудрат оянд, Тоҷикистонро аз як давлати қашшоқи қафомонда ба сарзамини гулгулшукуфони биҳиштосо табдил медиҳанд: зиндагии мардум, ободии шаҳрҳоямон аз коммунизми дурӯғу бофта садчанд беҳ, шабеҳи Париж, Лондон, Теҳрон ё Саудия мешавад.
Танҳо сарҷамъона, як мушти тавоно шуда, давлатро бояд гирифт! Барои ин ҳадаф демократ ба таври худ шиор мепартофту растохез ба манфиати хеш ҷор мезад, мулломаоб
ваъзи дигар мехонду коммунист сухани пурэътироз мепартофт. Инро дар майдонҳои пойину боло Хусрав бо чашми
хеш диду бо гӯшҳояш шунид. Ҳар ду майдон ба бозори калоба, ба занбӯрхона шабоҳат дошт. Ровиён ба андозае наъра
мекашиданд, ки чашмон аз косахона мебаромаданду гулӯҳо
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дарида, рӯзи дигар шири гарм хӯранд ҳам, овоз бароварда
наметавонистанд. Ҳар кас лаб мекушод, аз забон ҳарфи заҳрноку пурнеш мебаровард. Мулло кут-кут вақте ба Хусрав рӯ
ба рӯ омад, напурсид, ки кай аз деҳа омадаасту аҳволи хурду
бузург чун аст, балки бо нигоҳи оташбор дӯғ зад:
– Даври ту гузашт, писари Ҳайдари коммунист… Инро
медонӣ-а? Билети ҳизбиат дигар пуштибонат намешавад.
Мо масъалаи ин ҷоро имрӯз ё пагоҳ ҳал кунем, медонем дар
курсиҳои тозаву озода киҳоро шинонем. Номат дар рӯйхати
сиёҳ аввал аст. Қадамата дониста мон…
– Чӣ кор кунем?
– Фардо ҷувонагови парвоира бе даъвову саркашӣ кушта,
хушрӯ пӯст кандаву реза карда, ба майдон фирист. Роҳи ислоҳат ҳамин…
– Гов ҳаққи бибист. Ягон ҳодиса шавад, ҳар ду поята дар
як мӯза монда мегӯйӣ, ки оши сари тахта бидеҳ… Аз дуояш
наметарсӣ? Ҳар рӯз дастоша ба дидаат молида дуо мегирифтӣ…
– Пул медиҳӣ ба ҷояш… Бо ин хел баҳонаву гапгардонӣ
гуноҳата зиёд, худата бадном мекунӣ. Намедонӣ, ки Худо
вақти аз мо дуо гирифтана расонд…
Маҳингулу Садафро ба гирдоби андеша ғӯтавар шудани
фарзандону набераҳо дилтанг мекунад. Аз бори суханҳои
вазнини бибӣ ва камгапии Хусрав ба сукут рафтаанд. Вай
барои либоси зарифу сабук пӯшондани суҳбат ҷилави
суҳбат ба дигар ҷониб тоб медиҳад.
– Мома, ин нақли аҷиба аз шумо шунида будам, – мегӯяд
Садаф ва меафзояд. – Боре намози шом ҳазрати Азроил
ҳалқа бар дари марде мезанад. Вай дарро кушода, рӯ ба
рӯяш Азроилро дида, аз тарс ҷонаш намебарояду бас.
– Ана ман омадам, ошно, – баъди салом мегӯяд ҳазрати
Азроил. – Вақташ расид…
– Нағзу… – бо забони гирифтаву овози ларзон посух
медиҳад мард, – вале аҳду паймони дӯстӣ чӣ шуд?
– Дилат дур наравад, ошно, – бо табассум посух медиҳад
ҳазрати Азроил, – ман дар сари ваъда устуворам. Барои
ҳамин омадам, ки огоҳат кунам, омода шавӣ.
351
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– То фардо муҳлатам медодӣ, – илтиҷоомез мегӯяд мард.
– Хуб, ин хоҳишатро ҳам ба ҷо меорам, ойини дӯстӣ
ҳамин: гардани шайтони лаъин шиканаду сухани дӯст не, –
бо мулоимат мегӯяд ҳазрати Азроил ва маслиҳат низ
медиҳад. – Саросема нашав, то сари субҳ фурсат дорӣ, оромона хоҳишу васият ба фарзандон бигӯ…
– Сад ташаккур! Хайрият, ки огоҳ кардед, – изҳор мекунад мард ва баъди гусели ҳазрати Азроил тангаву тиллоҳояшро ба миён баста, шабошаб худро ба шаҳри дигаре расонида, нафаси осуда кашида, мегӯяд: «Хайрияте, аз чанги
Азроил раҳидам» ва сари субҳ аз зиракиву оқилии хеш
шоду масрур, дар чойхона нони гарму нишолло хӯрда,
бепарво саргарми тамошо мешавад, ки баногоҳ аз байни издиҳом овози ошное ба гӯшаш мерасад. Ӯ сар барошта, дар
таги фукаш ҳазрати Азроилро мебинад.
– Салом, ошно! Ин ҷо мегардӣ-ку? – бо табассум мепурсад Азроил.
– Кори зарур пеш омад, – бо ранги канда посух медиҳад
мард. – Маҷбур шудам…
15
Ҳама медонад, ки аз марг ҷойи гурез нест ва одамизод бо
ҳар рангу дастур худро ба лаҳзаи охирини ҳисобу китоби
кирдорҳояш дар зиндагӣ омода месозад. Бо вуҷуди ин, ба
қавле, дард ҷудо асту марг ҷудо. Ва яке осону баногоҳ, дар
як рӯзу соати нек, дигаре бо дарду ранҷи дароз, дар рӯзу
ҳавои бад ҷон ба Ҳақ месупорад. Одамон аз ин ҳам хулоса
мебароранд: инсони дилсофу нек буд ё каҷдилу бадаъмол.
Вале ин тасаввурот низ на ҳамеша ба воқеияти зиндагӣ
мувофиқ меояд. Басо мешавад, ки як каси соҳибмансаби дилозор ва ё сиёҳмасту дар назари атрофиён худобехабар рӯзи
гарму нарми муборак, масалан, ҷумъа, реҳлат мекунаду
пешнамоз шуда, ҳамаро дар шигифт мегузорад. Амири
буқахӯр дар охири умр ба ҳамин ҳоли зор гирифтор шуд.
Бемории бардавом пайкари кӯҳу кундаи ӯро рагу ришта
кард. Об аз гулӯяш базӯр мегузашт ва ҳангоми нафасгирӣ
даҳонаш боз, пайваста хир-хир мекард; баъзан аранге чашм
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кушода, пайкари дардманду наҳифашро ҷунбонда, садои
дуруште мебаровард. Пайвандон аз бемордории шабонарӯзии тӯлонӣ ва аз дуру наздик овардани муллоҳои
«Ёсин»-хон дилгиру хаста шуда, аз Худо илтиҷо мекарданд,
ки ҷони мӯйсафедро зудтар гирад. Ҳамсояҳо ба аёдати ӯ сар
зада, азобу талхии ҷон канданашро дида, бо ҳидояти мулло
маҳзуну парешонҳол ӯро биҳил мекарданд ва аз ӯ низ
пӯзиш мепурсиданд, то ки ба оромиву осонӣ ҷон диҳад.
Амир, ки айёми ҷавонӣ муштзӯру роҳзан буд, солҳои аввали
ҳукумати Шӯроӣ ба курсии мансаб нишаст ва чун раиси
ҷамоату чашми ҳукумат ба ҳамдеҳаҳо ҷабру ситами зиёд
раво дид. Ба хотири гирифтани зани соҳибҷамолаш якеро бо
сад туҳмату буҳтон зиндонӣ ё бадарға карда, молу мулки
дигареро ғасб намуда, хонаи якеро ҳарому зиндагияшро
шӯру талх сохта бошад, дигаронро бо баҳонаҳои ночиз
ҷазову сазоҳое дода. Танҳо аз рӯйи муқтазои табиат алови
чашми одамонро гирифтан мехостааст. Магар кирдори бад
фаромӯш мешавад? Ана ҳамин хел Амир дар хотири мардум чун пайкараи зишт нақш баст…
Ҳар хеле бошад, имрӯз Амир – куҳансолтарин марди
деҳа бемори вазнин асту дар бистари марг хоб. Аз рӯйи таомули ҳамсоядорӣ ва боз ба хотири пайвандонаш, ки дар
лаҳзаҳои ғаму шодӣ паҳлуи мардум истода, ҷавонмардӣ
нишон медиҳанду матали «аз як палак чанд ҳандалак»-ро ба
ёд меоранд, аёдати Амир фарз аст. Ниҳоят, бобои Раҳмату
кари Шоҳмиддин ҳам, – аз зарби мушти Амир пардаи
гӯшаш кафидааст, – қасам шикаста, сар ба хонаи ӯ заданд,
ки дидори гармашро бинанду видояш гӯянд, то рӯзи ҷанозааш рӯсухта нашаванд ё таънаву маломат нашунаванд. Рагу
пайи Амир намеҷунбид. Сараш тарошидаву ришу мӯйлабаш
батартиб, либосҳояш тоза. Аз таги болишт нӯги манаҳбанди
суф низ намоён. Яъне нафаси охиринашро интизоранд. Аммо ӯ базӯр нафас мегираду бас. Наберааш, ки сари болини
Амир чун посбон нафас мешумурд, аз ташрифи онҳо шодӣ
изҳор кард, ташаккур ҳам гуфт ва берун баромад. Бобои
Раҳмат даст ба пешонии Амир ниҳоду сар ҷунбонд: яъне
тамом. Кари Шоҳмиддин пахтаи обдорро аз пиёла гирифта,
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лабони хушки Амирро тар кард. Магар қатраи обе ба гулуяш рафт, ки хир-хири ноҳинҷораш зиёд шуд. Эҳсоси кудурат дар қалби Шоҳмиддин ба хурӯш омад ва пичиррос
зад:
– Ин гуроз халтаи гуноҳ аст. Ун азобҳое, ки мардума дода буд, ҳисоб доран… Хаёлат, ки ба осонӣ Худо ҷонаша
мегирад?
Баногоҳ пайкари наҳифи Амир ларзид ва мижаҳои бастааш аз ҳам ҷудо шуданду ба лабони хушку кафидаву калахчбастааш хаёле табассум давид.
Бобои Раҳмат сар ҷунбонд: «Ай Худо, ҷонта маст кунаде…» Шоҳмуддин даст ба гӯши караш бурду худро ба ақиб
кашид. Набераи Амири буққахӯр чойники чой дар даст ба
ҳуҷра даромад.
Фардо сари субҳ Амир аз олам гузашт…
***
– Эй бибӣ, чаро дар бораи марг аз ҳад зиёд гап мезанӣ? –
гоҳе дилтангона мепурсад Садаф. – Гумуш бикун. Дар дунё
дигар гап нест? Дила танг, обу адо мекунад…
– Ҷони бибӣ, мисли ман пири фартут ки шудӣ, ба ин саволат худат ҷавоб меёбӣ, – бо лабханди тифлона мегӯяд пиразан ва меафзояд: – Ман дигар чиро интизор шавам? Ба ин
сари зормонда ба ғайр аз марг дигар фикре роҳ намеёбад.
Мирзо Бедил гуфтааст, ки:
Хаёли зиндагӣ дардест, Бедил,
Ки ғайри марг дармоне надорад.
Ана ҳамин хел… Шаби дароз аз фикру хаёли зиёд ба танг
омада, ба даргоҳи Худо менолам, ки амонаташро бигирад.
Мебинӣ-ку: қоматам чанги чанг, асоча набошад, ин бинӣ замина мехарошад, тан пусту устухон, даҳон аз бедандонӣ ғори
бетаг, рӯ каҷу пурчин, мӯйҳо дақ – мисли Аҷузакампир, – ба
лаби кампир ханда медавад, – дина худама дар оина дида, тарсу ҳароси кӯдакҳора фаҳмидам. Мисли алмастӣ ё аҷинаи
афсонаҳо… Барои хушомад қандинашон муроот кунам, кебида-кебида омада, чанг зада ширинира мегирану мегурезан.
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«Ай дар даҳони бобову бибитон оши палове, мегӯм, – намедонен, ки рӯйи дастакои ман таваллуд шуден… Бо ҳамин ангушто комтона бардоштаму нофтона буридам…» Эй ҷони
бибӣ, дарду иллати пирӣ ҳисоб надора. Лекин одам баъд мефаҳмад, ки рӯву мӯ, даврони ҷавонӣ амонату ғанимат аст.
На Маҳингул, не Садаф дар чунин марвид ба мобайни
гапи бибӣ намедаванд. Вай шикастани миёни суҳбатро хуш
надорад. Меранҷад ва мисли кӯдакони нозук рӯ тофта, соате
ногапу қаҳрӣ мемонад. Онҳо босабр суханҳои борҳо аз ӯ
шунидаашонро боз мешунаванд.
– Айёми ҷавонӣ мо ба чашму абру гоҳ-гоҳ сурмаву вусма
мекашидем, – суханашро идома медиҳад кампир, – эҳа, ба
рухсора сафеда, ба лабҳо сурхӣ молидан аз гӯшаи хаёл
намегузашт. Хайр, рухсораву лабҳо мисли барги гул доим
тару тозаву дилкаш буданд. Бовар намекунӣ? Хандидӣ-ку…
Кош медидӣ. Вақте аз хона мебаромадум, пиру ҷавон даҳон
воз, дуздида-дуздида ба ман менигаристан. Духтари кӣ
бошад? Ҷавонаке бо баҳонае болои бом, дигаре ба шохи дарахт мебаромад, ки аз тамошо бенасиб намонаву чашм об
диҳа. Ҳама шефтаву шайдо. Эҳа, аз ҷаранг-ҷурунги ситораву
қуббаи ҷамолак, зангӯлаи кокулҳо, баргаку шилшилаи қулфи
гиребон, ҳалқаҳои нуқрагиву зираи гардан, шалфаи наъли
кафшҳом ҳуши бачаи мардак меканд. – Кампирак ширинширин механдад. – Ана ҳамин хел як гул будаму ҳазор харидор доштам. Ҳамааш гузашт мисли хобу хаёл. Дигар аҳволама мебинӣ, – ӯ даме ба андеша меравад, сипас пичиррос мезанад: – Аз мани пир як насиҳат: ҳар лаҳзаи умра, то метавонен, хушу ширин гузаронен, ки баъд пушаймон нашавен…
16
Понздаҳ сол пеш Қандаки говзӯр баногоҳ мурд. Ҳамсояҳои ҳайратзада гуфтанд, ки мӯйсафед сип-сиҳату хирс
барин бақувват буд. Ё аз таги по ягон фалокат хест? «Не, –
посух гардонданд фарзандон, – гармои рӯз чанд дарза коҳ
дар пушт, аз кӯҳ хамбид. Бораша байни ҳавлӣ партофта об
талаб кард. Дар коса обаш доданд. Ба бандҳои коҳ баҳузур
такя зада, дар як нафас об хӯрду «шукр, ҷигари бирёнам тар
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шуд. Оби чашмаи мо шаҳд аст», – гуфта сар болои коҳдарза
чашм пӯшид. Гумон кардем, ки дам мегирад. Ҳеҷ не, ки
бархезад. Дамгирияш беохир шуд…» Ва муаммои марги
мӯйсафедро ҳар хел шарҳ доданд. Яке мегуфт, ки охири
охирон захми чашм риштаи умри ӯ кутоҳ намуд. Бори ӯро
ду паҳлавон бардошта наметавонист. Дигаре фалокатро аз
ҷабри ҷону сактаи дил ҳисобид. Мӯйсафеди девкор мурду
ба пирӣ тан надод. Вагарна марди 80-соларо чиву аз кӯҳ дар
пуштора каҳ кашондан. Ҳм, бачаҳоят бардаму соҳиби вазифа… Рӯзат бе ҳамин каҳ сиёҳ мешуд? О, шукри тани сиҳату
фарзандора карда, дар сояи давлатшон мезистӣ, ганда буд?
– Аз тақдир ҷойи гурез нест, – ба суҳбат нуқта гузошт
Дилёб. – Насиби зиндагиаш то ҳамин лаҳза будаасту
баҳонаи маргаш коҳбиёрӣ. Ёд доред: ҳангоме барои пуркорӣ мазамматаш мекарданд, як ҷавоб медод: «дар зери бор
бимуру дар зери ор не».
Хешону ҳамдиёрон зуд ба хонаи Қандак шитофта, хидмат пусиданд:
– Ҳама чиз мерасад, ғайри кафанӣ, – хиҷолатманд гуфт
писари калонӣ ва бо алам афзуд: – О падари мо чунон бардам буд, ки мурдан аз гӯшаи хаёлаш намегузашт… Аҳволи
моро медонед… Ҳеҷ боварам намеояд… Дар мамлакати
пахтакор барои мурда кафанӣ наёвӣ, магар бадбахтӣ нест?
– Дурусту мушкилота чӣ хел ҳал бикунем?
– Маслиҳат доданд, ки аз магазин чанд рӯҷо бихарем.
Ҳо… Аз рӯҷоҳои нав кафан дӯхтан мумкин.
Кафанӣ ҷустани писарони Қандаки говзӯр ба гӯши кампири Зикамоҳ расид. Вай кифт дарҳам кашиду даме ба гирдоби хаёл ғӯтид. «Наход одами солманд пешакӣ андешаи
гӯру чӯбаша накарда бошад?» – гузаронд аз дил ва ноаён ба
ганҷурхона даромада, сандуқи қадимаро кушода, аз таги
латтаву либосҳо як лӯла суфи бо мурури солҳо зардшударо
бароварду Хусравро наздаш хонда гуфт:
– Ҷони бибӣ, ҳадаҳа бубар, ки сарсон нашаван… Савоби
сари фарзандон… Марги ногаҳонӣ… муфоҷо… одам
сарҳисобаша гум мекунад… Ба як кафанворӣ мерасад. Насиби Қандак будаст… Ҳамсоли Ашӯри раҳматӣ буд… Бо
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ҳам ҷанг рафта буданд… Ёд надорам, ба хаёлам давраи Истолин барои рӯзи мабодо ин суфа ба таги сандуқ партофта
будам… Сад рӯз дар бор, як рӯз дар кор… Баред, баред.
Инаш барои худам, агар насиб кунад…
Шомгоҳ пиразан дар ҳузури аҳли хонавода хазинаашро,
ки аз сару либосҳои обшустаи нимдошти писарони дар ҷанг
шаҳидшудааш, рӯмоли гулбасти фарсудаву ҷо-ҷо сӯрох,
куртаи алвони нақшҳои чакани домону сари остинҳояш
пуркидаву рангбохта, кафшҳои ҷигарранги пошнаҳояшон
каҷи, ба гуфте, булғорӣ, шаддаҳои марҷон, қулфи гиребони
нуқрагӣ, нози гардану гӯшворҳои қафасӣ, ангуштариҳои
қадимасохти санги нигинҳояшон ҷигаррангу лоҷувардӣ, боз
чанд чойнику пиёлаи қирмизии борҳо пайванду бандзада ва
бухчаву латтапораҳо иборат буд, бароварда, бо ҳавас ба
Маҳингулу Садаф ва набераҳо чашм давонда фаҳмонд:
– Ана дороии бибитон… Инҳоро ёфтану харидан осон
набуд… Ҷиҳози арӯсӣ… наханден. Нишонаи дасти мубораки бибии бибиҳову бобои бобоҳомон… Баракати хона.
Хушрӯ, боэҳтиёт дар як ҷойи дастнорас нигоҳ дорен… Нишонаҳои бачаҳои раҳматим… либосҳои куҳна, коғазҳои секунҷаи фарсуда – хатти сиёҳан, – буғз гулуи пиразанро фишурд, ки овозаш базӯр, шабеҳи пич-пич баромад. – Фақат
гоҳ-гоҳ дар хобам ҳардуяшро ҷавону хандону меҳрубон мебинам. Ба суратҳошон, чашмону абруҳои зебошон нигоҳ
кунед… Чӯҷаҳои ғарибмарги оча…
Маҳингул, Хусраву Садаф карахту лол монданд, ба чашмони набераҳо ашк ҳалқа зад.
– Инаш суфи қадима, – гуфт оҳиста кампирак ва афзуд. –
Аз пули ҳалоли пахтачинӣ барои кафании худам харида будам. Донед, ки ҳаст…
– Бибӣ, соз бубин: суф заб-зард шудаасту ҷойи обод
надорад, – гуфт Садаф ва лаби матоъро бо нӯги ангуштон
бардошт. – Безеб, дурушт, куҳна… Гумуш бикун, наваша
меёбем… Таънаву маломати мардум ба сарамон мерезад.
«Кампири табаррука ба як кафани нави сафед эб надонистанд» – мегӯянд. Садқаи хоки пот, мома, маҷбурмон накун,
ки хандасор мешавем…
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– Эй духтари сода, ту мардума чени ман медонӣ? – оромона гуфт пиразан ва ба лабаш табассумаке давида афзуд: –
Ҳеҷ гоҳ ба даҳони мардум нон нахӯр. Ин васията ба набераву абераҳо ҳам бирасон: нисфи мардум хӯранда, нисфаш
тамошогару ҳангомахоҳ аст. Чашми ҳариси хӯранда доим
дастархони кушодаву пур мековад. Хонумон, ҷилу пӯстаката фурӯхта хайру худоӣ бикунӣ, хӯранда серу миннатдор
намешавад… Тамошогар чорчашма менигарад, ки рӯзу соати мушкила чӣ хел пушти сар мекунӣ… Ҳангомахоҳ аз
пашша фил месозад…
– Ташвиши мо ҳам аз ҳамин ҷиҳат аст, – ба суҳбат шарик
шуд Хусрав. – Аз пири навадсола то кӯдаки гаҳвора худаша
набераат мешуморад. Худо сояи давлататонро аз сари мо
дур накунад, – боз кӣ медонад, Шумо пеш меравед ё мо, –
Хусрав механдад, – ҳама аз ҷанозаат тоқивори табаррукӣ
умедворанд…
– Ай не… Худо дар пешаки пойи шумо бимирам, – кампир музтару ҳайрон ба Хусраву дигарон чашм давонд. –
Ғайри ин дар дил дигар армоне надорам…
– Оча, худат мисли чанори садсола бузургӣ… Ҷанозаи
Махдуми Санги кулуларо дар ёд дорен? – пурсид Маҳингул.
– Дар арвоҳаш ҷонум… Гӯё дина гузашта бошад, пеши
назарам аст. Ун рӯзи маҳшара кӣ фаромӯш мекунад? Дар
деҳа одам нағунҷид. Дар талу теппаҳо гӯё аз осмон одам
борид. Эҳа, аз чор тарафи олам мошин-мошин муриду ихлосмандошон ба ҷаноза омаданд. Медонед барои чӣ? Бобои
Махдум назаркардаи Худо, инсони хоксору бошарофат буд.
Дар саховат Ҳотами ростин. Аз сари субҳ то шом дарвозааш
кушода, ҳавлиаш дар сари роҳу бозори гардон. Эҳа, ягон кас
аз даргоҳаш, – хоҳ мусулмон бошад, хоҳ насрониву яҳуд, –
бе гирифтани насиба намерафт. Ай, ҷони ширин, мани фартут ба гарди домани бобои Махдум баробар намешам…
– Ҳар кас дар ҷойи худаш, оча, – Маҳингул сари кампиракро сила кард. – Бобои Махдум гоҳ-гоҳ ба зиёратат
меомаданд. Савғотӣ ҳам меоварданд. Ёд дорӣ?
– Ба хотири гузаштаҳо, – чеҳраи пурожанги пиразан аз
фурӯғи хушҳолӣ рӯшан мешавад. – Ун хел инсони дарёдила
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дигар надидам. Ба қадри хурду калон мерасид. Агар тарафи
Фархор ё Чувак мерафт, барои аскарбачаҳо аз магазин, албатта, ҳар хел қандина, ҳатто попурус ҳам мегирифт.
Фурӯшанда бо ханда пурсидааст: «Бобо, қандина доданат ба
аскарҳо савоб аст. Лекин попурус доданат гуноҳ ҳисоб
намешавад?»
– Попурускашӣ касби бобоии аскарбачаҳои урус аст, –
ҷавоб медоданд бобои Махдум. – Солҳо аз ватану падару
модар дур, дар ҷойи бегона… Хаёлат ба ёди ёру диёр дилгир намешаван? Унҳо ҳам мисли фарзандҳои раҳдури носвории моанд. Як попуруса дар кунҷи лаб монаду дуди ғам
барорад, ё хумор шиканад, хуб нест?
Ана ҳамин тавр Махдум аспсавор, сараш хаму дар лабаш
сатрҳое аз «Маснавӣ»-и Мавлоно ба дидбонгоҳ наздик
мешуд, ки «Бабай, бабай»-гӯён аскарбачаҳо ба пешвозаш
мешитофтанд.
Кампирак пеши назараш чеҳраи гарму нуронӣ, даргоҳи
ҳамеша пуродам ва рӯзи ҷанозаи Махдум, дар банди андеша
мижаҳо ба ҳам басту гӯё ба ғанаб рафт. Дар назараш гӯё
дирӯз он ҳамаро дида буд. Вақтҳои охир ҳамин хел ҳолатҳо
ба ӯ зиёд рух медиҳанд. Номи бобову бибикалон ё ягон
ҳамсояи кайҳо аз оламгузаштаро ба забон оварда, таъкид
мекунад, ки «Хезед, пешвозашон гиред, дар ҳавлӣ истодаанд». Чанде пеш ҳангоми суҳбат гуфт, ки бобои Махдум нав
аз дунё гузашт. Занҳо хандиданд.
– Дурӯғ гуфтам? – пурсид ранҷишомез. – Ба ҷанозаи бобо
рафта будам...
– Э не, бибиҷон, – посух дод як зани шӯхтабиат ва афзуд.
– Дурӯғ аз шумо мисли шайтон аз бисмиллоҳ мегурезад.
– Ин хел бошад, аз боиси чӣ даҳон каҷ карда хандиден?
Ман кӯр нестам, мебинам…
– Бибиҷон, кӯдакҳое, ки соли вафоти бобои Махдум таваллуд шуданд, ба домани панҷоҳ расиданд, – фаҳмонд он зан.
– Наход? Воҳ бараме! – кампирак нидое ҳайратзада бароварду каф ба пешонӣ зад, сипас худ ба худ ғур-ғур кард: –
Ҳайфе, рӯзу моҳу солҳо мисли боди баҳорон чунон мегузаранд, ки бехабар мемонӣ…
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Махдум, зодаи деҳаи Санги Кулулаи саргаҳи Сари Хосори афсонавӣ, баъди аз диёри аҷдодӣ ба таҳдашт кӯчонидани
мардум деҳаи Сомончиро, ки дар шафати шоҳроҳи мошингард воқеъ аст, макони зист интихоб кард. Деҳа батадриҷ ба
шарофати эшон ободу овозадор шуд. Фардҳои бохираду
соҳибзавқ аз дуру наздик ба суҳбаташ мерасиданд, роҳгузарон низ сари қадам ба зиёрат даромада, аз файзи маҳфили ӯ
чароғи дил рӯшан мекарданд. Махдум, марди миёнақади
босалобат, нигоҳаш шараррезу ҷозибадор, пеши даҳонаш
гарм, лаб ба гуфтор мекушод, андомаш мисли гул шукуфон
мешуд, – ҳарфҳояш пурҳарорату сеҳрангез, хазинаи панду
ҳикмат ва донишу маърифат буд. Аз адабиёти қадим мисли
оби равон шеър мегуфт, аз сарфу наҳв, риёзиву фалсафа
олимвор суҳбат меорост; дар зарурат аз китобҳои тибби қадима дардҳоро муайян мекарду давоҳо тавсия медод; аз рӯи
гардиши ситораҳо вақти кишти зироат ва хосияти солро низ
пешгӯӣ мекард. Хулоса, марде буд дарёи панду ҳикмат ва
суҳбатҳои пурмағзаш шабеҳи гулзори пурнакҳат муридону
ҳаводоронро меафзуд. Лек дар авҷи камолот рӯзе аз дарди
сӯзон Махдум рӯи дастони ҷигарбанди наврасаш – Исмоил
ба Ҳақ ҷон супурд. Ин хабари нохуш чун бод зуд аз даҳон
ба даҳон гузашт, ба гӯши ёрону ихлосмандон, роҳбарони
колхозу ноҳияҳои атроф расид, сипас ба ҳама ҷо паҳн шуд.
Ғайри чашмдошт, аз дуру наздик пиёдаву савора, дастадаста, тӯда-тӯда, мошин-мошин дунболи ҳам омад. Эҳа, он
рӯз парандаҳои осмонро шуморида мешуду одами дар дашт
ва талу теппаҳои Сомончӣ рехтаву парешонро не. Ҳар
фирқа инсон он ҷо ҳозир буд: намозхону бенамоз, тамошогару ҳангомахоҳ. Мошинҳои сайёри савдо қатор андар
қатор. Фурӯшандаҳо аз фавҷи харидорон ва ба савдо рафтани матоъҳои зери чангу хок хобида шоду мамнун. Ихлосманду муридон аз рӯйи таомул барои оши сари тахтаи
пири худ гов, буз ё гӯспанд, халта-халта орд, чова-чова
рӯған ва дастархон-дастархон нон меоварданд. Шумурдани
пулу матои хайрия амри муҳол... Ана ҳамин зайл хабари
марги ҳазрати Махдум ҳамаро ба по хезонду барои видоъ ба
ин олими дин, ғамхору азизи ҳамагон одами бешумор омад.
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Ва роҳбарони ноҳияву пешкоронро дар ҳолати ногувор гузошт. Ин хел маросими бузургро дар ин қаламрав касе
надида буд ва бонизому ором гузаронидани он ҳам осон
набуд. Муллоҳои номдор аз тарси сиёсати замон, – ҷилавгириву саркӯб кардани онҳо дар авҷ буд! – хомӯш ё маслиҳатгар, раисони баҷигару машҳур Миралӣ ва Давлат-дарозу
Гадоӣ Сафар ва шахсиятҳои ихлосманд чун соҳиби ҷанозаи
ҳазрати Махдум амру маслиҳатҳое медоданд. Қассобҳо дар
роҳи ризои ҳақ молҳои хайрияро сар мебуриданду пӯст меканданд, таббохҳо домони теппаҳо бо белу каланд чакдон
омода карда, дегҳои бузургро ниҳода, ба пухтани хомшӯрбо
саргардон мешуданд. Табақу дастархон ва нону фатир аз
дуру наздик мерасид. Охир, мардуми аз роҳи дур омадаро
бояд обу нон дод. Бешак, пайвондони ҳазрати Махдум аз ин
ҳангомаву гирумон ҷудо, сӯзу алами гарон ба дил, дар мотами азизи хеш нишаста буданд. Вале бандаҳои нафс чашм
аз дегҳои пургӯшту ҷӯшон ва ҷунбуҷӯли хидматчиён наканда, аз гирди дастархон дур намерафтанд.
– Ҳазрати Махдум, ки инсони худодод, баризқу пурсаховат буд, ҷанозааш ба тӯй табдил ёфт, – мегуфт яке.
– Рост, як донаро меёфт, ду пора карда, бо мардум
мехӯрд, – меафзуд муриде.
– Ҳеҷ гоҳ молу сарват ғун накард, – мегуфт сеюмӣ ва суханашро идома медод: – «Чизе ба нияти хайр омад, бояд дар
роҳи Ҳақ сарф шавад» – мегуфт.
– Ҳамин хел намекард, чорпоҳояш дар ин дашту теппаҳо
намеғунҷид…
– Дарёдил буд ҳазрати Махдум, – ба суҳбат шарик мешуд
чорумӣ ва барои тасдиқи гуфтааш меафзуд: – Тафриқаандозиро байни одамон сахт мазаммат мекард. Мабодо муриде
аз баногоҳ омадани роҳгузари ғайримусулмон нохуш
мешуд, бобо коҳишомез мегуфт: «Бандаи Худосту дар диёри мо ғариб. Ба умед омадааст… Иззаташа ба ҷо оред. Дили
одам арши Худо мегӯянд… Ба ивази меҳрубонӣ эҳсони
дучанд медиҳад…»
Тобути ҳазрати Махдум сар-сари дасти муридону ихлосмандон то теппаи мазор гӯё парвоз карда рафт. Вале аз
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часпу талоши пиру ҷавон барои пора ё тоқиворе ёдгорӣ гирифтан аз матоъҳои болои тобут ба афсона табдил ёфт. Сипас бо супоришии муншии дувуми Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, чашму гӯши асосии Маскав –
Ковали ҷоҳилу миллатгаро, ки ин маросими бузургро дида,
ҳуш аз сараш паридааст, таъқибу аз сафи ҳизб ва курсиҳои
мансаб рондани роҳбарон оғоз ёфт.
Андешаи пиразан шабонарӯзист, ба ғайр ин дигар коре
надорад. Оре, аз умри дароз дар хазинаи хотираҳояш бизану
бигир, тохту тоз, ҳукми ҷаҳолати беку амир, ҷабру ҷафои
ҳокимони навбаромади каҷкулоҳу соҳибсавлат, бегумон,
шодии тӯйи арӯсиву ба дунё омадани фарзандон монда. Аз
нӯги тозиёнаи навҳокимон хун мечакид. Ва ҷаҳлу мардумозорӣ, ноодамиву ҳавобаландӣ мояи ифтихор ҳам буд. Метавонад! Рӯзҳои шӯру талхро кӣ ба сари одамон меорад?
Ҳамоне ки аз модари сарсахт ба дунё омадааст, лекин кӯрдилу ваҳшитинат аст.
Зарди комсомол аз болои хокистартӯдаи пойини ҳавлиашон асп тозонда, хоку чангро ба осмон хезонда, ҳақоратҳои
гӯшношуниде ба забон оварда буд, ки сумҳои ҷонвари бегуноҳ дар қӯри тафсон ғутиданду сӯхтанд. Асп шиҳаи ҷонкоҳе кашиду ба зону афтода каладав рафт. Зарди комсомол
аз сари асп бошаст парида, сараш ба харсанге бархӯрду гарданаш шикаст. Ана подоши аъмоли бад. Лекин сангро дар
ҷояш бо ҳукм дар замин гӯронданд…
Ба ҳар ранг рафтанд дунболи ҳамдигар ҳокимон ва меросу нишони охирини кирдори баду некашон дар дилу дидаи
одамон асту ҷисмашон дар гӯри тангу тор, мағоки пурустухон… Саидҷаъфари Ёдгор боре дар рости мазори куҳна, ки
роҳ аз байни он мегузашт, мошинро нигоҳ дошт ва фуромада, аз сурохӣ ба мағоки гӯри куҳна нигаристу нигарист.
Онҳое, ки дар мошин нишаста буданд, ҳайратмандона пурсиданд: чӣ мебинад? Чӣ меҷӯяд?
– Як ошно ёфтааст… Дар лаҳад… Кӣ медонад, ки одами
кадом аср аст. Каллаи пӯсида. Дандонҳояш сар ба сар, гӯё
ба рӯйи касе механдад, – гуфт Субҳон.
– Наход? Мо ҳам бинем?
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– Натарсӣ, бубин: боз шаб дар хобат надарояд…
Саидҷаъфар чанде сари по истода, мағокро тамошо кард,
пасон бо табассум баргашта гуфт:
– Ҳамон зайл истодаасту ба ҳоли мо механдад: охири
дунё ҳамин… Панд аст, панд!
Воқеан, аз марг кӣ раҳид? Золим ҳам туъмаи хок мешаваду мазлум ҳам. Вале аз табаҳкору золим номи зишт мемонад… Давраҳои хунрез, рӯзҳои сиёҳ, бадбахтиҳои бешуморро шоҳид шуд кампири Зикамоҳ, лекин шаҳду лаззати
хушии умр дар тинҷиву оромии дунё ва сарҷамъиву ҳамдилии инсонҳост.
17
Не, солу моҳҳои охир кампирак ба ҳисобу китоби
саҳифаҳои талху ширини умр ва ҳодисаҳои баду неки ҷаҳон
низ эътибор намедод. Ва ӯ ҳамеша ҳангоми фотиҳаи намоз ё
дуои дастархон нолидану ғами ҷон ва рӯзу соати анҷоми
умрро як сӯ гузошта, аз Худо илтиҷо мекард, ки дигар доғу
алами набераву абераҳо ва умуман одамизодро нишонаш
надиҳад ва ҳамин хел бо чашми бинову пойи раво ва гӯши
шунавою ақли расо, – хайрият, ки аз ин давлати бузург бенасиб нест! – амонаташро ба осонӣ ситонад. «Гузашт
ҳамааш, – мегуфт дар дил, – хоҳ нек, хоҳ бад. Илоҳо, рӯзҳои
бад такрор нашаванд. Худоё, талхиву шӯриҳои зиндагира
тифлакону ҷавонон ҳаргиз начашанд». Эҳа, нешу нӯши
зиндагӣ ба ҳафт пушташ бас аст. Гурез-гурези миру бек,
ҷабру ситами манғит, ҳангомаи омад-омаду ҳамлаи салоти
русро хуб ба ёд дорад. Оҳо, чуноне дар хонаи мӯр об рехта
бошад, мардум ба ҷунбуҷӯлу даҳшат афтод: яке аз бими
ҷон, дигаре аз тарси доғдор шудани шарафу номуси занону
духтарон, баъзеҳо маҳз барои рӯ ба рӯ нашудан ба кофару
исботи маҳкамии имон ҳаросон бо аҳли аёл ба ғору калф, ба
камари шаху кӯҳ ва оғӯши ҷангалҳо гурехтанд. Охир, аз
нақли афсонагӯйҳо танҳо зиштиву бераҳмии кофаронро
шунида буданд. Ва боз ҳаргиз аз гӯшаи хаёл намегузаронданд, ки сарнавишт рӯзе онҳоро ба ин тоифа гирифтор
мекунад. «Олам ҷазир, қиёмат қоим шуд, – баъзан ба риққат
омада, ашкрезон мегуфтанд пирон. – Аз мо чӣ гуноҳе гу363
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зашт? Охиратамон месӯзад, барбод меравад…» Он рӯзҳо бо
палангу гург, хуку хирс, мору каждум ҳамшафат зистанро
авлотар медонистанду дидори номаҳраму ҷабру ҷафои
аҷнабиро дидан не. Баногоҳ овозаи бо шамшер қалам-қалам
реза кардан ё куштору ба дор кашидани ҳамдиёрон дар дилу
ҷони хурду калон таҳлукаву ларза меандохт. Не, овоза
куҷо? Шикори ватанхоҳу соҳиби диёр оғоз ёфт. Ҳар касе ба
муқобили тохту тоз, бераҳмӣ ва худсарӣ овоз баланд ё ҳаққу
ҳуқуқ талаб мекард, сараш аз тан ҷудо мешуд ё чун душмани халқу инқилоб бадарғаву гумном мегардид. Ҳар рӯз хабари нав ба нави мудҳиш ба гӯш мерасид: фалониро барои
дороӣ, биҳмадониро ҷиҳати саводу соҳиби мактаб будан,
дигареро барои эътироз тирборон кардаанд.
– Ҷурму гуноҳашон ҳамин будаст?
– Одамҳои ёғӣ, ришу фашдора чашми дидан надоранд.
Оре, лашкари инқилоб ҳар водиву шаҳру деҳеро фатҳ мекард, рӯйирост мефаҳмонд: душмани беамони онҳоест, ки ба
муқобилаш мехезанд, ғаюрӣ мекунанд. Ин тоифаро душмани
ашаддӣ шумурд ва аз рӯйи маълумот ва туҳмату буҳтони
пештозҳои сиёҳкор, ки чун фидоии инқилоб лашкарро
раҳнамоӣ мекарданд, ба тухми худогоҳу ҳақталош аз як сар
қирон овард: муллову мактабдор кушту китоб сӯхт, молу мулки доро мусодира карду бо аҳли хонаводааш бадарға намуд.
Вале ба ятиму бекас пушту паноҳ, падару модар шуд; ҳатто
фарзандони онҳоеро, ки ба қатл расонда буд ва боз побараҳнаву ба хоки сиёҳ афтодаро зери пар гирифт, савод омӯзонду
курсии мансаб дод. Давлати нави коргару деҳқон дар рӯйи замин! Сарватмандон хори гулзори ин давлат ҳисоб шуданд.
Онҳоро бо ҳазор ҳилаву найранг хафвноку муттаҳам шуморида, ё аз дами шамшер гузарониданд ё ба мамлакатҳои дури
дур, ҳамеша сарду яхистони нообод фиристода, ба як бурда
нону дидори хешу табор ва обу хоку ҳавои диёр зор кард. Ана
ҳамин хел дунё чаппагардон шуд; зинсавору ҳукмфармо зери
бор монду зинбапушти хору хаскаш соҳиби ҳукм шуду болои
курсӣ нишаст. Одамони ҳушдору зирак, андаке босаводу китобхон дар ин айём худро дарвешу девонаавзоъ во намуда,
ҷандапӯшу асобадаст, қаландарвор дар ба дар гаштанд ё мис364
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ли кафтар дар камари кӯҳ ё ғорҳои махуф гӯшанишин шуданд.
Вале баъзе сарватманду ёғӣ, дилу ҷигараш барои зодгоҳ доғу
реш, бо сад хашму дарду алам ҷон ба мулки афғон кашонд, ба
умеде, ки аз тоҷикону ҳамзабонони он ҷо дар рӯзи сиёҳу тангӣ
меҳру шафқат мебинад. Роҳи дигар надоштанд: ҳама мисли
мурғи паркандаи зери офтоби сӯзон ва жолаву борон худро
ҳақиру дар дами марг мепиндоштанд. Ришсафедҳои мунаҷиммаоб пайваста таъкид мекарданд: «Тахти мо нагунсор
гашт. Аз касофати фисқу фуҷури амиру нӯкарони манғит
мамлакат ба ғазаби Худо гирифтор шуд. Кофар Бухорои шарифро, ки тӯпхона дошт, дар як ҳамла мағлуб, ғасбу поймол
кард. Эҳе, ин шаҳраку деҳаҳои беаскару муҳофизат, ин дараву
кӯҳпораҳои мо барояш луқмаи хому муфт аст. Ҳазор дасту
почак занед ҳам, имрӯз не, пасфардо салот ҳамаро зери фармони худ медарорад».
–Намемонем! Магарам аз болои мурдаамон гузаранд, –
лоф мезаданд бачамардҳои хунгарм. – Чунон зарбаҳои марговар занем, ки думашонро хода карда, роҳгум зада, ҷойи
гурезу пинҳоншавӣ наёбанд. Ин куффор ҳолӣ сарпанҷаи
сахта надидааст. Ҳо, гумон мекунед, ки мардони кӯҳистон
мисли аскарҳои шикамбузургу буздили Олимхон аз таркиши як тӯп хиштаки эзор тар, худро шармандаву бадном мекунанд? Ҳм, хобаша ба об гӯяд. То қатраи охирини хун сина
сипар мекунем.
– Сари сабзу умри ҷавонатона дар хатар намонен, – маслиҳатомез мегуфтанд пирони дурандеш ва меафзуданд: –
Мор, ки ба сӯрох даромад, бароварданаш осон нест. Агар ун
лашкар пурзӯр намешуд, аз Бухорову Самарқанд, аз Ҳисору
сад дарёву бало намегузашт. Ба гумонатон ин ҷо меҳмонӣ ё
сайру саёҳат меояд? Хаёли хома аз сар партоеду пилтаи
ғафлат аз гӯш бикашед. Мегӯянд, ки ҳамлаву ҷонкании онҳо
аз рӯи нақшаи чанд аср пешина аст… Инқилоб баҳона шуд.
Моро аз рӯйи меҳрубонӣ бо зарби шамшер ва тиру туфанг
аз асорат, ғуломӣ озод мекардааст. Маккорӣ! Дузди зӯр
соҳиби говро бо найранг мебандад, – онҳо талх механданд:
– Ана ҳамин хел: даъвову нияти ифлоси кофир, биллоҳи
азим, аз пиндори мо зиёдтар аст…
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– Ҳақ асту рост! – ба суҳбат шарик мешавад дигаре ва
таъкид мекунад: – Ин гапа мисли ҳалқа дар гӯш нигаҳ доред:
онҳо, ки аз дар даромаданд, мисли ҷӯгӣ худро соҳиби хона
меҳисобанд, бологузар мешаванду фармондеҳ. Оҳо, бе иҷозаташон аз чашмаи деҳа як коса об гирифта наметавонӣ…
– Э не…
– Ман гуфтаму ту дар ёд бигир: умре бо нағмаву усулашон мерақсӣ…
Ибтидо мардум ин гуна тахмину баҳсҳои давлатмандонро воҳима мепиндоштанд.
– Инҳо аз молу ҷони худ бим доранд. Пеш ҳаргиз парво
надоштанд. Акнун дар пӯстинашон кайк даромад, – бо истеҳзо мегуфтанд нодорҳои аламзада. – Мебинед, на шаб хоб
доранду на рӯз оромӣ… Хайр, ба кӣ мефорад, ки баногоҳ аз
молу мулк, бахту тахт маҳрум, балки овораву саргардон,
дар ба дару бадбахт шавад? Инҳо дар ин шабу рӯз ҳоли калламуш ё морҳоеро доранд, ки аз болои хазина меронандашон. Ҳм, аз хашму алам дилашон намекафаду бас… Мон
биояд салоти рус!
Омад салоти рус. Дар рӯзи равшан чун балои осмонӣ бо
ҳаёҳу, сари дави аспҳо тирпарониву болои сар алвонҷ додани
шамшерҳои дарози дудама омад. Дараи Шикоргаҳ аз наъраву
тирандозӣ ва аккоси сагҳову қуд-қуди мурғҳо, инчунин
шиҳаву ҳанг-ҳанги харҳо пур шуд. Чангу хоки суда аз зери
суми аспҳо ба ҳаво хест ва ба ҷойи дуди оташдонҳо болои
полизу боғҳо бомаром паҳн шуд. Пешсафи лашкар якрост ба
хонаи Комилбой даромаду дар дилу ҷони дорову нодор, хурду бузург оташ афтод. Охир, он хел воҳима ва шӯру қиёмро
то он рӯз касе бо чашми худ надида буд. Аз садои тир гӯшҳо
кар, аз дуди боруту чанг ҳама ҷо тира, хурду калон ба талвосаву ғами ҷон афтод... Ҳатто сагҳои гургафкану газанда низ
аз бим дум байни поҳо хобонда, ҷонҳавлӣ ба кӯҳу пушта гурехта, аз сари ёлаҳои дур талху ҷонсӯз аккос заданд. Кампиракон ашки шашқатор дар бари рӯ, аз ин даҳшат раҳгуму пакар, бо нӯги ангушт гиребон дошта, мегуфтанд, ки сагҳои
бофаросату вафодор чанд рӯз пеш ин бадбахтиро ҳис карда
буданд: шаби дароз аз ҳар канори деҳа ҳазину дилхарош нӯла
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кашида, аз пешомади бадбахтӣ хабар расонданд ё ба даргоҳи
Худо нолиданд, ки соҳибонашонро аз ҳамлаву ҷафои кофар
бираҳонад. Лек Худо ҳам лобаву зории сагҳоро нашунид ва
соҳибони ҷоҳил нияту андӯҳи чорпоёни вафодорро
нафаҳмида, онҳоро «наҳсу касофат»-гӯён бо лагаду калтак
ҷазову сазо доданд…
Аҷиб ин, ки Комилбой – пирамарди барҷомондаву бемор,
дар бистари марг мехобид, – на пойи раво дошту не қуввату
мадори нишастан. Вай ба шӯру ҳангома ва доду ғиреве, ки
деҳаро ларзонду мардумро ба по хезонд, зоҳиран эътибор
ҳам надод, балки нолиши талх дар гулӯ, лабҳои хушку парсинбастааш ларзон, бехудона чашм пӯшиду оҳи пурҳасрат
кашид. Аммо чун аскарбачаҳои туфангу таппонча ва шамшердори мӯйи сарашон дарози мисли пахол зард, ба доду
вовайлои гӯшхароши занону кӯдакон эътибор надода, ба
шабистони ӯ зада даромаданд, дар ҳайрат афтод. Ва нигоҳи
хаставу бетафовуташро ба нигоҳи тезу газанда ва хашмбори
чашмони мисли гули зағер кабуди онҳо дӯхт. Аскарбачаҳо
ба ӯ эътибор надоданд, балки аз рӯйи бистар ва пайкари зору афгораш шабеҳи гурба чусту чолок ҷаҳида, тозон худро
ба ганҷурхона заданд. Сипас ӯ аз роғи дар аранге дид, ки
онҳо кӯрпаву якандозҳои чортаҳро чаппаву роста, лулаболиштҳоро, ки ҳар яке ба хуни як аскар меарзид, бо ханҷар
чок-чок карда таконданд, зулфак, ошиқ-маъшуқи сандуқу
ҷомадонҳоро бо нӯги найзаи камонҳо шикастанд. «Чӣ
худсарӣ, чӣ бешармиву беинсофӣ!» – нолид беҳолона Комилбой ва рӯзи сафед пеши чашмонаш ба шаби тор табдил
ёфт. Ва ин лаҳза рӯ ба рӯяш суробе каргасвор сари по нишаст. Мӯйсафед, дилаш лабрези дарду алам, ӯро шинохт.
Тӯраи якгӯш пешрави салот буд. Вай, ба тохтутоз ва бетамизиву иғвогарии аскарҳо бепарво, саволомез ба мӯйсафед
чашм дӯхт.
– Тинҷист? – бо овози хаставу нолишомез ва мадоре шунаво пурсид Комилбой. – Ин мусофирҳои роҳгузар, бедиёнат, яғмогару худобехабарро аз куҷо овардӣ?
Лабони Тӯраи якгӯш аз табассуми тамасхуромези ошкоро каҷ, чашмони азрақфомаш маккорона дурахшиданд. Вай
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гардани борики дарозашро бо виқор ба чапу рост тобида,
риши бетартибашро бо панҷа шоназанон посух гардонд:
– Бой, инҳо барои меҳмонӣ не, барои соҳиби мулк шудан
омадаанд. Давлат месозанд ин ҷо, давлати коргару деҳқон…
Тақдири мардума минбаъд ҳаминҳо ҳал мекунанд…
– Тақдирнавису чорасоз худаш аст, – беҳолона ба боло
ишоракунон пичиррос зад Комилбой ва ожангҳо дар пешониву рӯйи заҳираш афзуданд. – Ба ту аз ин хунрезиву бедодӣ чӣ мерасад, ки дар дилат таблак мезанӣ? Пойандоз
парто пеши пояшон, кӯрнамак…
Тӯра ба нешу пичинги пирамард сиёҳу сафед нагуфт, вале хандаи истеҳзоомез дар лабонаш ях баст ва лаҳзаяке ба
андешаи дардолуд фурӯ рафт. Ба ҳар ҳол ваҷоҳати ӯ аз паси
пардаи ғуборолуди нигоҳ ба чашми мӯйсафед ҳамин зайл
намуд.
– Дар пешонӣ чизе бошад, ҳамона мебинем, – бо оҳанги
нармтар суханашро идома дод Комилбой. – Аз сарнавишт
ҷойи гурез надорем. Хости Худо, – вай номураттабу пуршиддат нафаскашон бо азоб сар аз болин бардошт ва бо мадори
бозуҳои хароби ларзонакаш рӯйи бистар ба такяи девор амонат нишаста, оҳи бадард кашиду афзуд: – Меҳмон ҳисобанд…
Дилшон, ки аз кофтукоб хунук шуд, ба хуҷра бидароршон…
Сад дареғ… Бачаҳо куҷо ғайб заданд? Ту ҳам соҳиби хонаӣ,
бифармой барояшон дастархон андозанд…
– Инҳо ба умеди дигар хел луқма ин ҷо омаданд, – бо
заҳрханд ғур-ғур кард Тӯра ва ба марди қоматбаланди аз
хашму дилтангӣ чун бабр беқарор, нигоҳи чашмони мисли
гули зағир кабудаш тезу кунҷков, ки як даст аз қабзаи шамшер наканда, бо тозиёнаи дасти дигар пайваста ба соқи
мӯзааш тап-тап мезаду аз он гӯё ҳаловат мебурд, бо имову
ишора ва алфозе нофаҳмо ҳарфҳое гуфт. Ба лабони аҷнабӣ
аввал нешханде мавҷ зад, сипас андоми ӯ баногоҳ дурушту
хашмбор гашт; тунд шамшер аз ғилоф баркашида, онро
таҳдидомез боло бардошта, кафки даҳон паронда, бо овози
дағалу лаҳни нофаҳмо амрҳое дод. Ва бо нафрату кароҳат
ба хони болопӯшидаи шафати бистари пирамард туфкунон
бо нӯги мӯзаи чиркинаш зад.
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– Эй бепир, эй якгӯши маккор, – овозу пайкари наҳифи
Комилбой ларзид, – ба ин кофар чӣ гуфтӣ, ки якбора девона
шуд? Чӣ мехоҳад?
– Кӯзаҳора ба хубӣ барору супор, мегӯяд…
– Кадом кӯзаҳора? – бо нолиши талх пурсид пирамард. –
Эй вой…
– Кӯзаҳои тиллора… Ба хубӣ барор, агане аз сад як ҷонат
намераҳад, – бо истеҳзо гуфт Тӯра ва пурсид: – Ҷон ширин
аст ё кӯзаҳои тилло? – Ва боз таъкид кард: – Гапата дониста
бигӯ, ки…
Гарданаки борику пурчини Комилбой гӯё сар ва арақчини заҳиррангашро бардошта натавонист ва ба такяи риши
барф барин сафеду паҳнаш ба сандуқи сина ҳамоил шуд.
Косаи сари пирамард он лаҳза гӯё ба занбӯрхона табдил ёфту пури ғуввос шуд, гӯшҳояш қуфл заданд ва пеши чашмони камнураш тиратар гардид. «Бедодӣ… Разолат…» – пичиррос зад ӯ ва баногоҳ шонаҳои лоғарашро ларзише фаро
гирифт, сипас нимрӯя баргашта, бо наҷвое ваҳшатзада, ки
бо он хашму нафрат ва заҳрханди гирди лабонаш меомехт,
худ ба худ нолид: «Худоё, худат ҳамадону ҳамабинӣ. Ба ин
кофир чӣ хел фаҳмонам, ки дороии ман дар олам танҳо хонаву зану фарзанд, боғу чорвост. Боға бо меҳнати ҳалол,
обилаи кафи даст, ёрии ҳамдеҳаҳо сабзондам. Бо нияти
хайр… Дараш ба роҳгузару ҳамдиёрон ҳамеша кушода аст;
зоғу занбӯр, мӯру малах ҳам ба чени насибаш аз ҳосили боғ
баҳра мебарад. Фақат номи боғ аз ман аст: боғи Комилбой…
Молу гов мероси бобову падар аст… Дар ин лаҳзаи ҷонбароӣ ин кофир барои чизи худам муттаҳаму таҳдидам мекунад. Поко Парвардигоро, бандаи осиатро пеши ин номусулмонҳо хору забун насоз… Амонатата зудтар бигир, ки на
бубинаму не бисӯзам…»
Зардинаи қаддароз бо ҷаҳл по ба фарш куфт ва Комилбой
аз ин дуруштӣ гунгу ҳаросон ва музтару ҳайрон ба ҳоле сар
бардошт. Пӯсти заъфаронии сари рухсораҳояш аз ашк тар,
маънидорона ба Тӯра чашм давонд: «Чӣ мехоҳад?»
– Вақти хола-холаву афсонагӯйӣ нест! Ҷойи кӯзаҳоро
нишон бидиҳӣ, ҷонат мераҳад, – ҷабин пурчин гуфт Тӯра.
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– Эй мусулмон, ба чор китоби муқаддас қасам, ки ягон
бадбахти бедиёнат иғво ангехтааст, – нолид Комилбой ва
хоҳишомез афзуд: – Бигӯ, ки ғайри зану фарзандон тамоми
дороӣ ба ӯ ҳалол аст… Монад, ки бо марги худам ҷонам барояд…
Ин лаҳза бо ҳаёҳу ва парон-парон Ҳусайни навришро
дастбаставу даҳону бинӣ хуншор, оварданд. Вай дар
кафшкан ба зону афтод. Ва ғавғову ҳангомаи аскарҳои силоҳдор хонаро пур кард:
– Ба даст афтод!
– Муқобилат накард?
– Не, силоҳ надошт… Бубинед, аз тарс чӣ хел меларзад?
Ба ҳар ҳол ёфтем…
– Тиллоҳоро?
– Не… Дар он лона ғайри худашону чанд палоси чиркин
чизе набуд… Нобакорҳо дар ҷари якрост чунон пайроҳа ва
лонае сохтаанд, ки… ба пойин нигарӣ, дилатро ваҳм зер мекунад…
– Тиллоҳо?! – наъра кашид зардинаи қаддароз ва бо мӯза
ба рӯйи Ҳусайн бераҳмона зад.
Ҳусайн аз дарди ҷонкоҳ пару афтод ва пайкарашро ғунча
сохта, фарёд кашид:
– Эй хонахароб, тилло дошта бошӣ, бидеҳ, ки ин бераҳм
ҳамамона нобуд мекунад. Мулло Зоҳира куштанд!
– Вой сари бесоҳибуме-е! Тиллои ман писари ягонаам
буд, – панҷа ба рӯ задаву ришашро канда, аз мағзи ҷон ғиреви талх баровард Комилбой ва девонавор ларзидаву тапида афзуд: – Надошта-а-а-ам! Ба ҷойи ин кофир хоки сиёҳ
хӯрад тиллора! Дигар зиндагӣ барои ман талх, ҳаром шуд!
Бикуш, бикуш мани пири бадбахта, кофири хунхӯр!
Шамшер башаст боло рафт ва нӯгаш ба болор расамнарасам чунон бошаст пойин фуромад, ки ҳуштаки ҳаворо
буриданаш гӯшҳоро харошид. Ва якбора сар ҷудову тан
ҷудо, Ҳусайни навриш дар кафшкан тапиду печу тоб хӯрд.
Фаввораи хун аз шаҳраги гардани ӯ рӯйи фарш ва дару деворҳо пош хӯрда, нақши каҷу печидаи сурх гузошт. Пирамарди аз заъфи беморӣ нимҷон магар аз ин ваҳшоният не370
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руе пайдо кард, ки калимаи шаҳодат ба забон, таконе хӯрд
ва чашмони ниқорталабаш аз косахона баромада, буғзу
наъраи ҷигарсӯз дар гулу, нимхез ҳам шуд. Ва ҳамон лаҳза
гарданаки дарозу борики ӯ аз зарби шамшери хунолуд ба
қадаш ҳамоил, сару либос ва риши сафедаш аз хун гулгун,
пайкараш болои синаи ҳанӯз гарму тапандаи Ҳусайн афтод.
Ларзиши андоми зардинаи қаддароз аз лаззати тезии дами шамшер, бо як зарба ҷудо шудани сарҳо ва дар хуни худ
бозидани пайкарҳо каме нарм шуд. Вай хунсардона шамшери хунолудро ду-се маротиба дар пироҳани сафеди Комилбой молиду тоза кард ва туфкунон аз болои ҷасадҳо гузашта, хашмашро ба забон овард:
– Ба ин гӯспандҳо нағзакак фаҳмонед: ҳар касе ёғиву
гарданшах бошад, ҳар касе дороияшро аз инқилобиён
пинҳон кунад, ҳамин зайл аз дами шамшер мегузарад.
Тӯра, ларза дар пайкар, аз ин ваҳшоният чун одат кафи
даст болои гӯши нима бурд, ду-се карат аз паси зардина
таъзим кард ва ҳадаҳа аз тӯдаи салотҳои хунмаст ҷудо
шуда, чусту чолок, балки тозон болои теппаи байни деҳа
баромада, кафи дастон карнайвор ба даҳон ниҳода, амрро бо
овози хиррӣ ва мутантан такрор кард. Сипас аспи арғувониву беқарори зардина пеш-пеш, саворони дигар аз пас хоку
хокистар ба ҳаво бардошта, бо ҳангомаи тирпаронӣ аз туфангу таппонча ва нидоҳои таҳдиди «Ура-а!» деҳаи Шикоргаҳро тарк карданд. Чанде хомӯшии роздор ба миён омад ва
талу теппаҳои сабзпӯш ба андешаи андӯҳзои оянда ғӯтавар
гаштанд. Пасон аз ҳавлии Комилбой нолаи ҳазину талхи занон ибтидо маҳин-маҳин, сипас пуршӯру ҷонгудозтар дар
васати деҳ ва боғу киштзорон паҳн гашта, ба дараи ғуборолуду ғамзада ҷон бахшид. Ва боз аз сари ёлаву байни ҷангалҳо нолаи имдодхоҳона, ҷакидани узромези сагҳо ба гӯш
расид: вазифаи вафодории худро аз бими ҷон дар ҳимояи
соҳибон иҷро карда натавонистанд. Ва боз аз оғилу коҳдон
ва ғору ҷангалҳо одамон бо сари хам, баъзеҳо лаб таги дандон, пайдо шуда, ноҳинҷору хиҷолатманд ҷониби хонаи
Комилбой рафтанд; кампиракону занони ваҳшатзада нигоҳҳо ҳаросону дастон ларзон, яке бо остини васеаш сари
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бараҳна пӯшонда, дигаре аз болои хору хас рӯмоли афтодаашро бардошта, «хонат сӯзад, кофир, ба ғазаби Худо гирифтор шавӣ, хунхӯр!» – гӯён бо ҳоли зоре сӯйи кулбаҳои
худ рафта, меандешиданд: «аз дасташон чӣ ҳам меомад?
Битарс аз касе, ки наметарсад аз Худо». Бачамардҳо гилему
арғамчин дар даст барои аз қаъри дара кашонда баровардани ҷасади Зоҳир шитофтанд. Бобои Саид теша дар даст, оби
чашм дар бари рӯ, аз пирбедҳои лаби чашма барои се шаҳид
навдаҳои тобутвор мебурид. Мардҳо аз ин фоҷиа лолу гарангу пурсукут, занҳо навҳакаш. Дар гӯшаи дигари деҳ
дӯшизае аз тарсу ҳарос ба дарди ҷонкоҳи зоиш гирифтор
шуда, бо оҳу нола тифли умедашро ба дунё меовард. Ва боз
ғаме дошт, ки одамон умре тифлашро, агар Худо умраш
диҳад, таъна мезананд: бадқадам. Дар фазои кӯҳистон, дар
оғӯши осмони лоҷувардӣ фавҷи каргасҳо, лаби чашмасорону болои суфаи байни боғоти биҳиштосои Ховалинг дастаҳои хуношоми аҷнабӣ давра меоростанд. Базми лошахӯрон… Ва мардон хапу дам, аз деҳаҳои наздик касеро
ба маросими дафн даъват накарда, се шаҳиди дар хуни худ
оғуштаро бо сару либосашон ба тобут ниҳода, пас аз хондани ҷаноза бе ҳангома бурда дар боғи Комилбой паҳлу ба
паҳлу ба хок супориданд. Офтоби рухзарду хаста сар ба болини сари кӯҳ мениҳод ва сояи кӯҳи рӯ ба рӯи болои деҳа
чодари тира мекашид.
– Шаҳиди аъло шуданд, – бо дарду ҳасрат бехи гӯши
якдигар пичиррос мезаданд одамон ва меафзуданд: – Офаридгор марги инҳоро дар як рӯзу соат муайян карда будааст…
– Лекин ҳамин мӯйсафеди раҳматӣ ободиву сутуни деҳа
буд.
– Бешак… Қисмати шума бин: ҳамин хел инсони беозору
фариштахӯ дар нафаси охирон доғи сӯзони фарзанда диду
рӯи бистар аз дасти кофар ба шаҳодат расид.
– Дигар зиндагӣ барои Комилбой аз марг бадтар мешуд.
Паҳ, кӣ медонад, баъди қатли писар мӯйсафед ба чӣ ҳоле
меафтод?
– Ҳама умеду орзуяш бар бод рафт. Арӯс чашм ба роҳи
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домод дар хонаи падар, домод, ки бо сад орзуву ҳавас омодаи базм мешуд, дар зери хоки сард…
– Ҳм, чизу колаи тӯёна акнун ба хайру худоӣ сарф мешавад… Эй Худо, ин рӯзи сиёҳа аз куҷо ба сари мо овардӣ?
– Сад дареғ! Сад доду бедод! Эй кофири бераҳм, эй
шайтони даҳанталх, ту бо дами шамшер, тиру туфанг,
куштори мардуми бегуноҳ дар хонаи худашон адлу инсофу
озодӣ меорӣ? Илоҳо, рӯзи нека ҳаргиз набинӣ! Худоё, дар
хуни худ оғушта шавӣ… – сари зонуву сандуқи дилаш
мушткӯбон ниёиш ба забон меовард кампири Арафа.
– Восеъ, эй пушту паноҳи мардум, дар куҷоӣ? Хез, аз таги ҳафт ман хок бихезу биё, бубин, ки ба сари мову диёр чӣ
рӯзи сиёҳе омад! Ҳама поймол шуд, зери суму сапали аспи
кофар монд. Бедодӣ аз ҷабру ситами мирони манғит ҳам гузашт. Куҷоанд мардони баҷигару бонанге мисли ту?! – менолид Ғозии оҳангар ва чашмонаш аз хашму алам беҷо, худ
ба худ ғур-ғур мекард: – Не, лозим аст як Восеи дигар, ки
додхоҳу пуштибони мардум, ҳимоятгари сарзамин шавад.
Эй Худо, аз тухмаи мардони ғаюр магар дар ин замин касе
намонд? Чингиз омаду кушту сӯхту ғорат кард, манғит тухми бедодӣ кориду кина… Боз ин салоти кофар мисли мӯру
малах бо замину осмон ҳуҷум кард. Чӣ кор кунем?!
– Сабр… Дигар илоҷ надорем… Восеъ то куҷо расид? Эй
шермард, ин салот, аз рӯйи шунидам, подшоҳи руса
сарнагун кард, нисфи дунёра соҳиб шуд; як дастаҳоеро шикаст дод, ки… Шаҳру мулкҳои обод, тахту қасри амира ба
хок яксон кард, – оҳи ҳасрат кашида мегуфт бобои Саид ва
бо заҳрханд меафзуд: – Аз бими садои наъли аспу тирпаронӣ пеш аз занҳо худмона дар мӯрчахонҳо пинҳон кардему
боз гап мезанем? Ғайри ду даст чӣ дорӣ? Аз мушта ба дирафш ҷанг андохтан чӣ фоида? Ғайри сабр чорае нест…
– Ҳо-о-о, нофи тоҷика ба теғи сабр буридаанд, – бо дарду
алам менолад Ғозӣ ва бо заҳрханд меафзояд: – Аз дасти
сабр умре забонкӯтоҳу ғуломем… Восеъ нишон дод, ки ин
диёр соҳибу додхоҳ дорад. Восеи шердил дар пӯстини
манғит кайк андохт, алови чашми манғита гирифт, дар
таърих ном гузошт…
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– Усто, дар дунё на ҷаҳонгирии Искандар пойдор монду
не ҷабру хунрезии муғул… Инаш ҳам як гардиш аст, дер ё
зуд мегузарад, – ба суҳбат нуқта гузошт бобои Саид.
Пас аз ин фоҷиа ба сари қавми Комилбой шикаст пайи
шикаст омад. Пиру ҷавон аз ин ваҳшонияту андӯҳи гарон
ғамбемор шуда, яке аз паси дигаре дар шафати турбати ӯ
маскани охират ёфт; хонаи мисли бозор серодам холӣ шуду
боғ ба мазор табдил ёфт. Ҳамон боғе, ки бо беҳтарин,
шаҳдбортарин навъҳои дарахт: шоҳисебу қосимсаркорӣ,
ҳусни юсуфу намадсеб, хафтурушаку ҷуворисеб, хел-хел
олуву тут, гелосу амруд, ношпотиву шафтолу биҳишти руйи
замин буд, мазор ва шаҳиди Комилбой ном гирифт. Дигар
ҷуръати касе нарасид, ки дар манзили мӯйсафед бизияд, лекин чароғи хонаро ҳар шом меафрӯхтанд.
– Ба соҳибаш насиб накард, – мегуфтанд пирон андешаманд ва меафзуданд: – Хуни ноҳақ рехт дар ин хона… Ин
хона ҳам шаҳид ҳисоб…
Солҳо сипарӣ шуданд. Насли куҳансол – онҳоеро, ки нону
намакхӯр ва қадршиноси Комилбой буданд, доси аҷал як-як
даравиду бо амри сарнавишт ба зиндагӣ падруд гуфтанд.
Одамони замони нав, узви колхозу узви ҳизб ва узви комсомол ба воя раисданд. Ва бар асари барфу борон бому порисаҳо ва деворҳои хонаи Комилбой нам кашида осеб диданду
рехтанд, пасон вассаву рав ва сутуну болорҳояш бенишон
шуданд: боми фурӯрафта монду чордевориҳои ҳузнангез.
Аммо боғи сарсабзу гунбази гӯрҳо ҳастии худро гум намекарданд. Боғи Комилбой, шоҳсеби Комилбой, ангуру тутҳои
Комилбой… Шаҳиди Комилбой. Пасон силсилаи ҳодисаву
рӯйдодҳои талху ғамангезтар ва боз тағйир ёфтани хулқу
атвори одамон, рангин шудани зиндагӣ ҳам фоҷиаи хонадони
Комилбой ва қурбониёни беҳисоби инқилобро аз хотирҳо
зудуд. Оре, табиати инсон чунин аст: чун ба ҳаёти тинҷу
осуда ва серу пур бирасад, гузаштаи пуршиканҷа, дарду алами кашидаро бо мурури солҳо ноаён ба боди фаромӯшӣ месупорад. Не, доғу дарди сӯзон аз ҳар қурбонӣ, таҳқиру ҷабру
ҷафо ва балову офат дар як гӯшаи дили инсон, шояд падару
модар, хоҳару бародар ё фарзандону ҳамдиёрони баномус
боқӣ мемонад. Ва баъд ин ҳама низ бо реҳлати инсонҳо боз
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зери хок меравад ва насли наве бо шодиву нишот ва ташвишу такопӯи замони худ ба паҳнои зиндагӣ қадам мениҳад.
Ин қонуни азалии зиндагист.
18
Кампири Зикамоҳ дигаргуншавии ҳолатҳои рӯҳии инсонҳоро дар хобу хаёл не, бо чашми сар дидааст. Мардону
наврасони азияткашидаи замони инқилоб нав қомат рост
мекарданд, ки ҷанг оғоз ёфт, ҷанги Гирмон. Эҳа, ин ҷаҳон
гӯё бе ҷангу хунрезӣ пойдор намемондаасту одамизод беному шуҳрат. Мардони зану фарзанддор, ҷавонони навхат,
онҳое ҳам, ки имрӯз ё фардо шоҳ мешуданду бо дафу суруду тарона рафта, паси чодар паҳлуи арӯси нозанин рост
меистоданд ва аз лаззати ишқу ошиқӣ ком ширин мекарданд, ноилоҷу дав-давон ба он тарафи дунё, – ба як ҷойҳое,
ки қадами ҳафтоду ҳафт пушташон нарасида буд, ба ҷанг
рафтанд. Дигар одамон дар дил хун мегиристанду оби дида
пинҳон дошта, бо шиор ба наваскарон рӯҳ мебахшиданд:
«Худо ёру мададгоратон! Ватан, хоки сарзамину моро аз
Гитлер, аз фашизм ҳимоя кунед!» Ана ҳамин хел маънии
ватан беҳудуд шуду масъулияти ватандорӣ бузург. Пирони
дилшикаставу мисли хуршеди сари кӯҳ танҳомонда рӯзҳои
аввали ба ҷанг гуселонидани ҷигарбандон бо хашму алам
даст сари зону зада, бо нафрат меғурриданд:
– Кист Гитлери даҳанталхи хокбарсар? Аз куҷост? Аз
нутфаи одам аст ё дев? Ба мо рӯ ба рӯяш кунед! Ба фарзандони мо чӣ кор дорад?
– Шоҳ аст Гитлер, шоҳи давлати Олмон, – мефаҳмонданд
низомипӯшон.
– Шоҳ? Хок бар сари ин хел шоҳи сагфеъл. Бадбахт чаро
бо мардуми гуруснаву почаканда ҷанг мекунад?
– Қасди ҷаҳонгирӣ дорад… Бисёр мамлакатҳора забту
торумор кардааст. Беаҳди нохалаф ногаҳон ба шӯравӣ
ҳуҷум оварда, шаҳрҳои зиёда поймолу аз худ карда…
– Акнун ба рафиқ Сталин сар ба сар мезанад. Сталин
кист? Ҳукумати шӯравӣ!.. Урус ба осонӣ сар мефарорад?
Ҳаргиз не!..
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– Сталину давлата аз ин офат кӣ бояд ҳимоя кунад?
Яктааш падар, дигараш модар ҳисоб. Бева, саркашӣ бикуну
рӯзата бин.
– Рост. Сиёсати Сталин маълум-ку: бо як имои буруташ сарата бо теғи кунд метарошанд. Баъд ҷоят кунҷи
зиндон…
Дами модарону арӯсон ба дарун меафтад, дар дил меноланд: «Худоё, ҷабру куштори салот кам буд, ки боз ин балора ба сари мардум овардӣ? Мисли уқоб чанг зада, ҷавонмардҳора ба коми бало мебаранд».
Аскарон пайи ҳам рафтанду рафтанд ва гӯё роҳи бозгашт
ба зодгоҳу хонаи хешро фаромӯш карданд. Ва занони тифлдор, арӯсони чашминтизор бева монданду кӯдакон ятиму
бепарастор. Аз мардони, – ба қавли пиразанҳо, – чӯҷадор ва
ҷавонони аз сад як гулашон нашукуфта хатти сиёҳи сегӯша
ё суратаке ба ёдгор монду бас. Ғамистон гашт олам, хурду
бузург сиёҳпӯшу мотамдор гардид; ҷигардоғу ғамбемор
ҳисоб надошт. Дасту дили мардум аз кору зиндагӣ сард,
наволаи даҳон барои ғалаба мефиристод. Зикамоҳ, ки ду
шаҳписарро дар коми аждаҳои ҷанг гум карда буд, мепиндошт, ки мардум умре аз нолаву афғон намераҳад. Вале
баъдтар иди Зафар пеш омад. Эҳе, ҷангхоҳ саркӯб шуд,
шармандавор дар лонаи худ, дар он ҷое, ки нақшаи ҷангу
ҷаҳонгириро кашида буд, ба ҳуҷҷати шикаст имзо гузошт.
Зиндагӣ батадриҷ рангу маънои дигар гирифт; тинҷиву дилгармӣ пеш омаду умед ба оянда.
Вале боз мусибате пеш омад ва рӯзаке мардумро бесаранҷом сохт. Сталин ҳам вафот кард. Ана инро ҳаргиз интизор набуданд. Дар хаёли хурду бузург Сталин мурдан
надошт ва то ҷовидон мисли шоҳсутун устувор меистод.
Лекин мурд. Акнун бе падари раҳнамо ҳолашон чӣ мешавад? Қисме таваккал ба Худо мезисту бисёриҳо дар паноҳи
Сталин. Ятим монданд, ятим! Ин хабари шум, ки аз радио
ба гӯш расид, курсинишинҳоро ба ташвиш овард, ба по
хезонд. Амру супоришҳои нав ба воситаи телефон расид,
дар ҳама ҷо маҷлиси мотам барпо шуд. Оби дидаи занҳо
мисли борони баҳорӣ мешорид. Дар марги ногаҳонии «па376
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дар» ҳар касе мехост аламу сӯзи дил аз дигаре бештар
намоиш диҳад. Бо вуҷуди ин як намояндаи тундмиҷоз бо
сиёсату таҳдид пиру барноро ба навҳакашиву сиришкрезӣ
ҳидоят мекард ва барои беҳтарин мӯягар мукофоти қиматбаҳо ваъда медод.
– Вой падари хушбурутаме-е-е! – бо овози кашишдор
фиғон мекашид кампираке. – Зеби минбарҳо худат будие-е.
Дигар ҷоят холиву безеб мемонаде-е!
– Ягон шоҳи дигар мисли ту абруҳои пайвандӣ надораде,
– бо садои ларзонак менолид дигаре. – Чанги аҷали бераҳм
аз куҷо туро ёфт? Ҳама аз сиёсати ту мисли барги бед меларзиде-е. Решаи душмана месӯзондие. Гитлера ба хок яксон, шармандаву расвои олам кардӣ… Чиба халқи олама
якбора сағираву бесоҳиб монда рафтӣ-е?..
– О падарҷони меҳрубонаме. Кош ба ҷойи ту ман мемурдаме, – бо як даст дуторашро дошта, бо панҷаи дигар
оҳиста-оҳиста ба кундаи синааш зада, баландтар фиғон баровард кӯри Қумрӣ ва бехудона идома дод: – Зӯри Азроил
ба ту чӣ хел расид? Аз теғи нигоҳат дар ҷони дев ларза меафтод, аз тарси ту бераҳму ҷоҳилон санг мешуданд. Чаро
дар ғафлат мондӣ? Як бор фикри ин мулку мардуми бесоҳиб, беваву ятима накардӣ?..
– Эй бева, шавҳарат мурдаст, ки ин қадар сӯхтаву пухта
худата обу адо мекунӣ? – бо истеҳзо пичинг зад зани шаккоке ва ноаён аз домани Қумрӣ кашида афзуд: – Боз худата
накушӣ, ки бачаҳот ятим монанд. Бас, бас, олама ких кардӣ…
– Бас намекунуме-е, – бо авҷи дигар навҳа кашид Қумрӣ:
– Ҷойи Исталин дигар аст… Шавҳара ба Исталин баробар
мекунӣ? Сад шавҳар меёбиву Исталина не-е. Сад вою дареғи Исталинҷон – падарум…
Либосвории шоҳӣ насиби Қумрӣ шуду дами занҳои
мӯягар ба дарун афтод.
– Пеши шумо дурӯғу назди Парвардигор рост, дар марги
раҳматии бобом ин қадар оби дида нарехта будум, – баъд
иқрор кард кампири Холбӣ.
– Хаёлат, ки Қумрӣ аз таҳти дил нолиду сӯхту ашк рехт?
– мепурсид Зикамоҳ ва бо писханд меафзуд: – Агар муко377
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фот намедоданд, бева чамшоша бо оби даҳон тар мекарду
овоз намебаровард…
– Рост. Дина дидамаш, абруҳоша вусма кашида, табассуму ханда лабоша тарк намекунад… Одами мотамдор ҳамон
хел мешавад? Гумон мекунӣ, ки дар ин рӯзҳо ҳаргиз ғам
гирди сараш нагаштааст.
– Хаёлат, ки умре дар мотами Исталин мешинад?.. Хестӣ,
ки хобӣ… Ғами падару модари худаша одам фаромӯш мекунаду…
– Худову ростӣ, Исталин аз нутфаи одам набуд. Пурҷазаба. Аз сиёсаташ халқи ҷаҳон меларзид. Кӣ ҷуръат мекунад,
ки ба ҷояш шинад?
– Олам пури вазифахоҳ… – пичиррос зад Зикамоҳ ва оҳи
пурдард кашида афзуд: – Бачаҳо, лахтҳои ҷигар барои мо аз
ҳама азиз буданд, – буғз гулӯи ӯро фишурд, ки овозаш базӯр
баромад. – Рафтанд… Кӣ медонад дар ғарибӣ ба чӣ ҳоле аз
тири сӯзон барои Исталин ҷон доданд? Вой бачаҳои ормонии оча…
Пас аз ду-се сол сиёҳу бадном кардани Исталин авҷ гирифт. Эҳе, он рӯзҳо гӯё ба занбӯрхона чӯб халид: асабоният,
баҳсу мунозира, ба якдигар нешу пичинг задан. Сталин ҳам
гуноҳ доштааст? Дар дунё ғайри Худо ҳама бори гуноҳ аст.
Сталинпарастҳои ашаддӣ девонаавзоъ шуданд. Обу нон дар
гулӯяшон заҳр, ба ҳафт пушти Хурушев лаънат фиристода,
ӯро буздилу ноҷавонмарди маккор меномиданд. Чаро ҳини
зинда будани рафиқ Сталин ин айбҳоро рӯйирост нагуфт?
– Ҳуш доред? – посух медод бобои Раҳмат ва меафзуд: –
Кали зирак бо марги худаш бозӣ мекард?
Вале котиби Ҷаъфар ҳангоми ин баҳсҳо бо таассуф сар
ҷунбонда таъкид менамуд:
– Дунёву мансабу дилозорӣ бақо надоштааст, бародарҳо.
Агар аз хизмат обрӯ мегирифт, аввал рафиқ Сталин, баъд
хар, пасон раиси Назар мегирифт, – ӯ ба одамони кунҷков,
ки ин хулосаашро ҷиддӣ намепазируфтанд, кунҷковона
нигариста меафзуд: – Сталинро ба ивази ҳама хизматҳои
бузургаш, – ҳай ҷони сиёҳ канде! Гитлери хунхора дар хонаи худаш несту нобуд кардан осон буд? – хойин, шахспа378
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раст эълон карданд, хари боркашро, ки пир шуд, соҳиби бераҳм шатакӯб карда, аз даргоҳаш меронад, раиси Назар ҳам
ба подоши садоқату заҳмати беҳисобаш, – о золим буде,
одамонро ба хотири кори колхоз дар равғани худашон бирён мекард, – ҳозир дар Сибир дарахт мебурад. Ана инро,
бачаҳо, панди рӯзгор ё ришханди таърих мегӯянд.
19
Ин дамдамаву ҳамҳама низ пушти сар монд. Зиндагӣ сол
ба сол рӯйи захму ҷароҳатҳои ҷанг парда кашид. Не, магарам дил аз санг бошад, ки доғи шаҳидону рӯзҳои талхтар аз
заҳрро фаромӯш кунед. Кадом падару модари сарсахт ёду
ҳасрати ҷигарбанди ғарибмаргро метавонад аз дил битарошад ё дар аъмоқи фаромӯшӣ гӯр бикунад? Чун модарони
ғамбемор гоҳу ногоҳ маҷрӯҳи чигасу асодореро медиданд,
ёди ҷавонмардони шаҳид дар қалбашон туғён мекард ва худ
ба худ менолиданд: «ҳамин хел нимтана, бо ҷисму ҷони
зинда меомад, давлат буд». Сипас дар хонае гирд омада, пероҳани обшустаи азизони худро пешашон паҳн кардаву
бӯйида, номаву аксҳояшонро бӯсидаву ба дидаҳо молида,
номашонро ба забон оварда, ашкрезон навҳа мекашиданд ва
аз Худо ҷазои ҷангандозу қотилро металабиданд. Ин ба
навҷавонон хуш намеомад. «То кай меноледу оби чашм мерезед? Безор кардед-ку, – дилтангона ғур-ғур мекарданд
набераҳо ва коҳишомез меафзуданд: – Аз гиряву нола,
сӯхтану пухтани шумо дигар чӣ суд? Аз нав зинда нашаванд…» «Дил оташ мегирад, дил! – оби дида поккунон бо
овози дупӯстаи хиррӣ посух медод Зикамоҳ ва ранҷишомез
мепурсид: – Медонӣ, ки дил чист? Ҳоло аз дунё бехабаред.
Илоҳо, он рӯзҳои талху шӯра ҳаргиз набинед. Яке чеҳраи
гарму хандон, нигоҳи пурҳасрати бачаҳо пеши назар ояд,
девона мешавам. Осон аст? Мисли кундаи тар месӯзиву
дудата касе намебинад. Доғу дарди фарзанд одама дарундарун сӯзонда, мисли ангишт сиёҳу хокистар мекунад.
Нагӯед ин гапа, ба дил мисли ханҷар мерасад ин гап…
Ҷавонон аз гуфтаи худ пушаймон, бо сари хам хиҷолатманд меистанд.
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– Сад вою дареғ, – оҳкашон боз менолад Зикамоҳ ва пас
аз андаке сукут меафзояд: – Онҳо ҳам мисли шумо ҷавонҳои нозанин буданд, дар дил орзуву ҳавасҳое доштанд.
Аз умр чӣ диданд? Рафтанду рафтанд… беному нишон…
Нисфи лахти ҷигарам нест. Гирди дастархону дар ҳуҷраи
хоб ҷояшон холист… То зиндаем, барои бачаҳои шаҳид
месӯзему месӯзем, – кампирак даме ба сукут меравад, сипас
оҳкашон меафзояд: – Чӣ чора? Гоҳ-гоҳ дил холӣ нашавад,
торс мекафад. Ҳамин нолидану оби чашм рехтан сӯзиши
дилу ҷигара кунд мекунад…
Солҳои тинҷиву оромӣ, фаровонии нозу неъмат, сериву
пурӣ, ки ба гуфти насли ҷафокашидаи қадима ангуштшумор
монда буд, ҷашнҳои арӯсиву домодӣ, зодрӯзи соҳибмансабу
доро, ҳатто ба хизмати Ватан гуселонидани наваскарон бо
шукӯҳу шаҳомат баргузор мешуданд. Акнун одмон баҳонае
меҷустанд, ки шодиву дилхушӣ кунанд: савту суруд бошаду
рақсу маишат. Маросимҳои хайру худоӣ низ ба намоиши пурии дастархону дег-дег пухтани оши палав ва шикамчаронӣ
табдил ёфтанд. Ин майдон ноаён ҳукми баҳсро гирифт ва
камбизоату миёнҳол низ худро аз савдогари доро кам
намешумурд. Агар Алӣ болои хони зиёфате бо лаби халтаву
қуттӣ қандина мерехт, Валӣ хонматои бист-симетраи рости
ҳар касро бо тезина бурида, бо нону чапотиву кулча, қандинаву мавизу гӯшт бухча баста, чун насиба ба дасти меҳмон
месупурд. Ин «насиба»-гирӣ аз куҷо пайдо шуду ба расмият
даромад? Исои капеку Ризои баландкаш барои даъвати ҳофизону раққосаҳои номдор ва то субҳ идома додани базми осмонкафу ба сари ҳунармандону масхарабозон пошидани пул
мусобиқа оростанд. Навкисаҳо ба хотири ҳангома буду шуди
худро ба бод дода, балки то гулӯ ба қарз ғӯтида, чанд моҳи
дигар бо зану кӯдак ва ё арӯсу домод нони хушк мехӯрданд.
Ва дар ин аҳвол низ мушт сари сина кӯфта, лоф мезаданд, ки
болои дастархонашон нони шикастаро роҳ надоданд, қанду
қанфитро беҳисоб ба дастархон рехтанд ва чанд дег оши зиёдатиро ба дарё партофтанд. Аз базму зиёфаташон на танҳо
хурду бузург, балки сагу пишак ва моҳиҳои дарё сер шуданд.
Дили калонсолон, онҳое, ки пеш, – ба гуфте, – кулӯхро чун
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нон газида, ҳазорон азобу шиканҷаро пушти сар карда буданд, аз дидани ин манзара доғ, ба ташвиш меафтоданд; ин
гандамастӣ пешомади хуб надорад, ҳар касе нону намакро
хор кард, рӯзе ба он зор мешавад.
Вақте Зикамоҳро чун инсони солманду аз имтиҳонҳои
сахти рӯзгор гузашта ба ҷашнҳои арӯсӣ, базму маҷлиси гусели наваскарон мебурданд, вай шодиву нишоти ҷавононро
дида, дилаш аз фараҳ лабрез, чашмонаш намнок меболид, ки
Парвадигор ин лаҳзаҳои хушро насиби мардум гардонд. Ва
гоҳе ҳузне ҳам ба дилаш панҷа мезад: кош бачаҳо, ҷавонони
шаҳид, ғарибхокҳои армонӣ ба ин рӯз мерасиданд. Не, кампирак дар хурсандии касе чини ҷабин нишон додан, ба косаи
шаҳди касе заҳр чаконданро ба худ раво намебинад. Вай аз
дилу ҷон ба базми ҳамдиёрон шарик мешуд ва чун ба ҳолаш
намонда: «мома, ту одами ғанимату табаррукӣ, як арғушт
бирав» мегуфтанду бо ҳаёҳу ба саҳна мебаровардандаш,
рақси қадимаи «остину ошбурғут»-ро ончунон маҳин, ба пеши димоғ кашидани остинҳои васеъ ва бо ошбур чӣ хел реза
кардани оши майда нишон медод, ки аҳли нишаст аз ханда
пуштағелак мерафтанд. Аммо ӯ ҳамон лаҳзаҳо низ фарзандони ғурамаргу ҳамсолони пурҳасраташро пеши назар меоварду аз синаи афгор ноаён оҳи сӯзон мекашид. Агар онҳо байни
ин ҷамъият мебуданд, олам гулистон мешуд. Во дареғо, ки
дар умри кӯтоҳ ғайри азобу маҳрумият, ташвишу нокомӣ
чизе надиданд… Ва мешуд, ки дар фарҷоми маҷлисҳо номашро ба забон меоварданд:
– Момаи Зикамоҳ дар куҷост? – бурутҳои мошубиринҷи
шофашро барзанон, овози марғуладори раиси Сафар ба гӯш
мерасид.
– Ай, хонат пури гандуме! Дар таги фукат шиштам.
Надидӣ? Ё худата нодида мегирӣ? – бо шакарханд мепурсид
кампир.
– Наход? Хаёл кардам, ки фаромӯшат карданд…
– Худо фаромӯшам накунад, – дилакаш лабрези шодӣ
пичиррос мезанад кампирак, – Шукри ҷони набераву чабераҳо, мисли мағзи нон ҳурматам мекунанд. Чӣ хизмат?
– Аз пирон дуо. Дар ин қаламрав худат табаррукиву ча381
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нори Комилбой, – аз дасти Зикамоҳ бо эҳтиром дошта
мегӯяд раис ва пичаҳои нуқрафомашро силакунон меафзояд: – Фотиҳаи худат ба тилло баробар аст. Ба ҷавонҳо фотиҳа медиҳӣ…
Духтаракон ҳадаҳа асои дасти кампири Зикамоҳ шуда,
гӯё рӯ-рӯйи даст ӯро ба минбар мерасонанд. Ва дили Зикамоҳ аз ҳаяҷон ларзон, – охир, бояд сухани пурмағзу муносиб гӯяд, – лабони хушкаш ба табассум мойил, даме нафас
рост карда, сипас ба издиҳом чашм медавонад. Чеҳраҳои
шинос, нигоҳҳои шарарбор ва гарму пурмеҳри хурду бузург, сару либоси озода ва рангобаранги ҳозирон ӯро мафтун месозанд. Духтаракони ситорагарми қадрас, баёзи гарданашон мисли фаввораи шир зебову афсункор, гӯё чӯҷаҳои
парианд. «Ғизои поку рангоранг насла солиму хушрӯ мекунад, – мегузаронад аз дил кампирак. – Аз либосҳои хушрангу шинам, ҳалқаву хел-хел муҳраву марҷон, баргаку зару
зевар, чашм нарасад, духтарон мисли ҳур менамоянд. Ҳама
нозанину арӯсзеб…» Ва ӯ нафаси тӯлонӣ кашида, бо овози
ларзонаки пирона ниёиш ба забон меорад: «Хайрияти сафар, ҳазрати Хоҷаи Хизр раҳнамову роҳбар, ободиву
тинҷии сарзамину бақои кишвар, олам пури нур, чашми
душман кӯр, умри ин ҷавонҳо ширину роҳашон бехатар,
Парвардигоро, мо инҳоро солим ба худат месупорем, сиҳат
бибару саломат биёр. Онҳоро аз балоҳои заминиву осмонии
ин замон, дасисаи шайтону захми чашми баду ҳасуд нигоҳ
дор…» Эҳе, ҳаёҳуву кафкӯбӣ ва оҳангу рақсу тарона ба фалак мерасид пас аз ин фотиҳа.
Аммо ин замон хӯву хислат ва муносибати мардум якбора тағйир ёфт. Зиндагӣ ҳам маҷрояшро гум кард. Қисме бе
нӯхтаву лаҷом шуд; мардуми нодор, рӯ ба раҳми Худо, дар
хоки хунук монд. Ва чархи каҷрафтори таърих боз навбат ба
тоифаи моҷарохоҳу ҳангоматалб дод. Мардуми содадилу
зудбовар чун рама рафтанд аз паси ҳангомахоҳону мансабталошон то майдонҳои дасисаву низоъ ва бандаи киш-кишу
бигир-бигир шуданд. Беимонҳо беибо ба тороҷу фисқу фасод даст заданд. Кампири Зикамоҳ чун ин гапу хабарҳои
нохуш ва шармоварро шунид, ба андешаҳои дилхарош
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ғӯтида, аз ғояти ғаму ташвиш дар хонаву ҳавлӣ нағунҷид,
ки асозанон сари кӯча баромад, то ки ҳамсуҳбате муносиб
ёфта, асли воқеаҳоро фаҳмад. Вале ба ҳар хурду бузурге рӯ
ба рӯ омад, аз моҷароҳои нав «ғазале» шуниду хотираш
даҳчанд ошуфта гардид. Ӯ аз лофу газофи зани Мири ғавғо
– писари Азизи майлис дар ҳайрат, балки дар таҳлука
афтод. Ҳамсари мири Ғавғо – Бӣ-бӣ-сӣ бо шӯру шавқ гуфт,
ки шавҳараш аз сари минбар пеши чашми мардуми беҳисоб
астару абраи роҳбари ноуҳдабарои ҷумҳуриро чунон такида, ки ба ҳафт пушташ бас аст.
– Диден ё не? – бо садои пурҳаяҷони чирросӣ мепурсид
зани Мири ғавғо ва меафзуд: – Агар надида бошед, аз як тамошои бепул бенасиб мондед. Ҳа, чунон калушкӯбаш карданд, ки бечора сараша ба кафҳояш пӯшонда, мисли калмурғи таги жоламонда роҳи гурез кофт…
– «Тавба. Дунё бесоҳиб монд-чӣ? – ҳангоми шунидани
ин муҳобот лолу гаранг бо нӯги ангуштон гиребон дошта
мегуфт кампир: – Мири ғавғо аз тарс пеши занаш баланд
овоз намебароварду якбора шери майдон шуд: эй хок бикашате! Наход ки одами калони калон, роҳбари як давлат ба
ҳамин хел рӯзи сиёҳ расад? Агар ин гапу калоча рост
бошад, нишони шикасту бадбахтист. – Ӯ ба баҳсу мунозираи зану мард кунҷковона менигарист. Аслан касе ба ӯ
аҳамият ҳам намедод. Вале кампирак хаёлан бо одамон
баҳсу мунозираро давом медод: – Эй роҳгумҳо, кай ҷангу
пархош ба одамизод рӯзи хуш оварда буд? Васвосӣ ё гумҷӯ
шудаед? Мӯйсафедони баришу фаш, ҷавонмардони чорпаҳлу, занҳои кӯдакдор айбу шарма пушти по зада, хонаи
ободу фарзандора ба ҳоли худ партофта, ба гапи Мири ғавғо
майдоншиниву даъво рафтед? Ин васвасаи шайтон, ин бетамизиҳо оқибат расвоие пеш намеорад?» Ӯ, ки дар назари
ҳозирин аз гапу хабари ҷаҳон ноогоҳ менамуд, баногоҳ ташвишомез гуфт:
– Эй зани Мири ғавғо, гапҳот бӯйи бад дорад. Аз куҷо
медонам? Ғайри кай мурдани худам ҳама чиз ба ман маълум
аст… Ё мардҳо ақлашона гум карданд ё дар банди кӯрхату
ҷодуе афтоданд… нахандену оқибати ни моҷароҳора би383
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андешен. Мард доим беруни хона мегардад, ҳама ҷо сарпаноҳ меёбад. Лекин вой аз он рӯзе, ки бори зиндагӣ ба сари
сахти шумо афтад…
Занҳо, саргарми суҳбат, ба талху пичинги ӯ эътибор намедиҳанд, балки нописандона андешаҳои ӯро нокиро шуморида, баҳсро бо рангу бори тоза ҷониби дигар мекашиданд:
– То моро пешандоз карда набаранд, обашон ранг
намегираду ба мақсад намерасанд. Бе зан кадом кори дунё
ба субут расидаст?
– Ин гапа кӣ гуфт?
– Шаб марди ман занг зад, – посух дод зани Мири ғавғо:
– Гуфт, ки дар Душанбе одам рехтааст; ҷойи помонӣ намеёбӣ. Эҳа, аз бӯву тафи одам дар шаҳр нафасгирӣ душвор. Аз
бекорӣ шабу рӯз одамҳо «истеъфо!»-гӯён мисли мӯрча мераванд болову меоянд пойин. Дигар аз фавҷи одаму хайма
дар маркази шаҳр бод роҳи гузар намеёбад.
– Муҳобот накун, бева.
– Қарздорам, ки дурӯғ бигум?
– Қатори авбошҳо, бағал пури санг, шишаи тирезаҳо мешикананду дуконҳоро оташ мезананд? Аз дузду роҳзан
олам пур шуд…
– Эй не… Ҳозир, мегӯяд, ҷойи мушти обдору тиру туфанга гап гирифт. Дар ҳар гӯшаи майдон баландгӯяк дорем.
Ҳай дил холӣ мекунем…
– Хайр, боз чӣ гуфт?
– Вақте аз баландгӯяк «аз хоби гарон хез!» – гуфта наъра
мезанам, шаҳр дир-дир меларзад; гӯши замину осмон кар
мешавад…
– Боз чӣ гуфт?
Ба ҳоли шаҳриҳои нозук буза бозиву хара ханда меояд.
Гапи талху овози баланда намебардоранд, гуфт. Ҳай худшона эҳтиёт мекунанд… Лекин сар зери болин монда, хобида бошанд ҳам, аз наъраҳои мо ба по мехезанд. Ҳокиму
вазирҳои буздил аз тарс худшона ба табобатхона задаанд ё
ба зодгоҳашон гурехтаанд…
– Ҷонта гардам шерҳанге! – истеҳзоомез нидо мебарорад
зане. – Дидед, вағидану ҷағидани Азизи майлис он ҷо ба пи384
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сараш лозим шудааст. Мол тарафи соҳибаш наравад, ҳаром
аст… Аку давомша бигӯ.
– Гуфт, ки аз доду фарёди мо аз санг садо мебарояду аз
шаҳриҳои карамшӯрбохӯри хоболуд не… Аз мо безор
шудаанду бедеро ба сафедор кор надоранд.
– О бараме! Каранд ё ба гӯш панба заданд?
– Балои азим, зираканд шаҳриҳо. Худшона ба ҳар
ҷанҷолу хархашаи дупула олуда намекунанд… Кафшҳо
рангмолида, хатти утуи шимҳо мисли теғ тез, ришҳо тарошидаву мӯйҳои сар шоназада, аз дур тамошокунон пайт мекованд, ки кай курсиҳои болотари мансаб холӣ мешавад…
Баъд ҷойи серравғантара ки ёфтанд, ба ҳоли содаҳои
қишлоқӣ аз дур механданд…
– Э не…
– Бовар кунед. Хайр кадом босаводи соҳибмансаб курсии
мулоиму маоши хуба монда, қатори сумсабилу шӯрапуштҳои бефаровездаҳон майдонбозӣ мекунад?
– Ҳм, пагоҳ, бешак, аввал онҳо бологузару соҳиби гап
мешаванд. Аз худ босавод, оқилу доно тарошида, мисли
зоғу занбӯр чунон ба мансаб часпанд, ки…
– Э дила хун накунед, ба умеди мансабу хонагирии
мардҳо нашуда, ҳавливу дари худатона обод нигоҳ доред.
Ҳо, як матали қадимӣ ҳаст: як шер мезанад, дувоздаҳ рӯбоҳ
мехӯрад…
– Худора пеши рӯ оварда, як гап бигум? Агар ун мардҳои
карамхӯри шаҳра мисли шавҳарҳои мо дар масҷид рост монда, ба Қуръони маҷид сад қасам ё занталоқ медоданд, давдавон ба майдон мерафтанд, – оҳкашон мегӯяд зане. – Дили
Зоҳиршоҳи ман хун гирист. Пояш ба рафтан асло намекашид.
Гӯё ба гарданаш занҷир баста, каш-кашон бурдандаш…
Тавба, намедонам, ки ун нозукбулбул байни шӯру ғавғои
маҳшар, дар ун бӯву таф чӣ ҳол дошта бошад? Соати хоб аз
овози бачаҳо девона мешуд, ҷонаш намебаромаду бас.
– Одат мекунад… Мон, ки рӯзи сахта бинад, азоби гуруснагира кашад, хӯрокҳои гарму меҳрубонита пазмон шавад… Ана баъд зиндаву саломат ки баргашт, ба қадрат
расида, болои дидаҳояш мегардонад…
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– Кошки гуфти шумо шавад…
– Аҷаб замоне, – баногоҳ меошӯбад зане, ки хомӯшу
хаёлӣ меистод: – Корашон ба хонадории дигарҳо чӣ? Соати
никоҳ ҳар кас ба шавҳаршавандаи худаш тану нафс мебахшад. Хонахаробҳо як роҳу усуле ёфтанд, ки…
– Шаҳриҳора аз ман пурсед, – дарҳол риштаи суҳбат дигар сӯ мекашад Гулҷамол. – О ман духтари шаҳрам-ку…
– Роҳгум задӣ, ки ба ин ҷо пахтакориву пахтачинӣ омада,
хору зор шудӣ?
– Гардиши фалак, тақдир яке ба ин сағираи лабкашоли
шумо побандам кард, агане ҳоли дар боғу растаҳои шаҳр
яхмос хӯрда мегаштам. О фасон мегашт-е… Чӣ чора? Мард
сӯзан асту зан ришта, ноилоҷ аз пасаш меравӣ… Лекин
ҳаққи гапа бигум: шиками шаҳриҳо сер бошад, дунёра об
барад, аз ҷояшон намеҷунбанд.
– Холабеғаманд… Аз азал. Умре хӯрдаву хобида, суғур
барин фарбеҳу карахт шудаанд.
– Ҳеҷ гап не, як бор пинакашон вайрон шавад… Боз чӣ
гуфт?
– Гуфт, ки қасам якта: то қасри чӯҷаҳои Ленина ба
масҷид табдил надиҳем, барнамегардем.
– Воҳ, о ун пирхарат то имрӯз номи Худора ба забон
намеовард, арақа бо лаби сатил хӯрда, қиёмата қоим мекарду… Чӣ ҷавобаш додӣ?
– Ҳозир ун ҷо муаззин шудааст… Гуфтам, эй касофати
даҳанталх, хок дар теппаи сарат. Аз майдонбозиву ҳет-ҳету
дум-думи муллоҳо гаштан шиками бачаҳот сер намешавад.
Дар хона на орд монду не рӯған. Зуд биё…
– Наметонам, – ҷавоб дод ӯ: – Ин ҷо мо ҷенерол дорем.
Ҷенероли мардумӣ… Номаш Қиёмуддин. Бе иҷозати ҳавай
як қадам бимонӣ, шаттаҳое мехӯрӣ, ки ба ҳафт пуштат
бас… И ҷенероли мо марди ғаюру пуршастай. Дасту остин,
почаҳо доим барзадагӣ, аз хашм чашмҳош косаи пурхун,
позанону сурудхонон мебарад болову меорад пойин…
– Намурден бигӯ. Дар дунё одам намонад, ба буз Абдукарим ном мегузоранд. Боз сурудхон ҳам шуданд? Чӣ суруд
мехондан?
– Ба ин аҳвол суруд дар ёд мемонад, чӣ хел буд? «Ис386
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теъфо, истеъфо, золимин… золимин… Аз хоби гарон хез!»
Дар охир таҳдид кард: «Бачаҳо аз гуруснагӣ азоб кашанд,
шатта мехӯрӣ». Хун ба сарам зад: «худама фурӯхта шиками
бачаҳота сер кунам?» – гуфтам. Ҷонаш баромад, ки дод зад:
«Камтари дигар тоқат бикун, ғолиб шавем, орду гӯшту
равғану биринҷ бо мошин ба хона мерасад… Лекин аҳвол
ҳамин зайл давом кунад, бешавҳар мемонӣ…»
– О бараме! Ягон хоби безеб дидаст?
– Намедонам, – буғз гулуи Гулҷамолро фишурду чашмони сабзтобаш ҳавзи пуроб шуданд. Ӯ бо лаби дока оби чашмонашро поккунон афзуд: – Бе бало нест. Худам ҳам ҳар
шаб хобҳои безеб мебинам… Худованд то кай ношукриву
бетамизиҳои одамонро тамошо кунад?
– Аз ун майдон гап назад? Ё напурсидӣ?
– Эҳа, вақте ун майдона ба ёдаш овардам, табларзааш гирифт. Ҳай дод заду таҳдид кард. Гуфт, ки хонасӯхтаҳо мисли устухон дар гулуи моанд… Аз доду фарёд гулуи
роҳбарҳои зӯри зӯрашон чунон даридааст, ки мисли
хурӯсчӯҷаи навфарёд базӯр овоз мебарорад. Осон нест аз
баландгӯяк наъра задану шаҳра ба по хезондан. Корашон
шабу рӯз калбасаву арақхӯрист…
– Шумо чӣ мехӯред? – пурсидам.
– Хомшӯрбову чапотӣ, оши палову кулча, – ҷавоб дод.
– Заҳри баданат шавад! – гуфтам аз қаҳру оби даҳонама
фурӯ бурдам. – Шикамчарони беинсоф… Э хонаҳалок, – боз
гуфтам, – даҳоната маҳкам нигоҳ дору танҳо нагард. Агар ба
дасти ягон бадмасти муштзӯраш биафтӣ, аз сад як ҷонат
намемонад. Хандид, қоҳ-қоҳ хандид, Гуфт, ки дилат тахт
бошад, занакҷон, мо ҳам мардбачаем. Бинем, ки ҷон дар хатар аст, ҳадаҳа ба он майдон мегузарем. Ҳо, дар зарурат раво
бувад… Аҷоиб тоифаанд. Ленин мегӯянду ҷон медиҳанд…
– Гуфтамаш, ки фаромӯш кардӣ, падарат ленинпараст
буд. Худат ҳам бе ёди Ленин намезистӣ… Бо номи Ленин
алови чашми мардума мегирифтӣ.
– Аз рӯйи дил, барои кӯр кардани чашми замона буд, – ҷавоб
дод. – Дамта бигир, вақти дағдағаи ин гапҳо нест… Ғами шиками мора нахӯр. Ризқу насиба ин ҷо фаровон аст: дар як хайма
оши палов, дар дигараш кабоб ё таҳмол меёбем…
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– Оҳо, майдони зиёфату шикамчаронӣ оростанд, бигӯ.
Агар ба дасти марди ман дегу кафлес расида бошад, ҳаргиз
ёди хонаву фарзанд намекунад, – бо ҳасрат пичиррос зад
ҳамсари Нур ва якбора ба хашм омад: – Заҳри баданаш шавад. Умрам ба ин шикамбузург хазон шуд. Бе ин хархашаву
майдонбозӣ ҳам доим шаҳр ба шаҳр дар сояи зулфи беваҳои
канчанӣ мегашт. Дилаш ки хунук шуд, ду даст дар бинӣ, сар
хаму гӯшҳош кашол аз дар медаромад. Дигар Худо ба ин
беимон дод, баҳона ёфт…
– Бо телефон аҳволата мепурсад?
– Э не… Аз гӯристон хабар меояду аз ун сумсабил не…
Ана ҳамин тавр рӯзи дароз як даст дар таги манаҳ ё пешонӣ, кампири Зикамоҳ соатҳо дар давраи занҳо нишаста,
аз майдондориву хархашаҳои булаҷаб олам-олам ба андозае
гап мешунид, ки мағзаш хаставу хотираш парешон, бо мадади набераҳо ба хона бармегардад ва хомӯшу хаёлӣ худ ба
худ
баҳсро
идома
медиҳад:
«Нишонаи
бад…
Кӯтоҳандешӣ… Боз ин касофатҳо ба сари мардум балое
меоранд…»
– Бисёр худата обу адо накун, ғами беҳуда нахӯр, – ӯро
таскин мебахшанд Хусраву модараш Маҳингул ва меафзоянд: – Дунё ба як қарор намемонад-ку, ҳамааш мегузарад.
– Дилсиёҳӣ, харобкорӣ, хосияти бад дорад, – ранҷишомез
пичиррос мезанад ӯ: – Аз гапҳои шунидаам бӯйи бад меояд…
Ду рӯз пас пиразан шунид, ки чанд нафар ҷавонро, ки
мошинсавор ба майдони пойин мерафтаанд, дуртар аз Душанбе тирборон карда, ба қатл расондаанд. Дар дилаш алов
рехту ба даҳшат афтод.
– Оҳ, бараме, бадбахтӣ сар шуд, – ва бедимоғу пурандӯҳ
афзуд: – Ин ваҳшоният нишонаи пеш омадани бадбахтист.
Мегуфтам-ку, замину само дар ду маврид аз фарёд меларзад: лаҳзае ки дар батни модар нутфа пайдо мешавад; чӣ
инсоне ба дунё меояд? Аз кирдори ӯ олам гулистон мегардад ё харобу абтар? Боз ҳине ки ба замин хуни инсон ноҳақ
мерезад. Инаш нишонаи ҷаҳолат аст, рӯзи сиёҳ, баргаштани
бахти мардум. Моҷаро ба расвоӣ печид. Ана мебинед, кинаву адоват, қасосу куштор авҷ мегирад. Сад вою дареғ! Пеш388
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хезиву ғавғо ҳамеша бало мезояд. Куҷоанд инсонҳои хирадманду батадбир, ки сипари ҷаҳлу ҷаҳолат шаванд…
– Филҳо ҷанг кунанд, мӯрчаҳо зери по мемонанд, – ба ӯ
гуфт бобои Раҳмат ва афзуд: – Ин нокасҳои хунгарм, ин
курситалабҳои бешарм дигар панди падару модаршона гӯш
намекунан. Эҳе, аз бинӣ боло гап занӣ, ба сад ҷазову сазо
гирифтор мешавӣ…
– Ин ҳама ғазаби Худо, норизоии рӯҳу арвоҳ аз мову шумост, – гиряомез менолад кампир: – Бохабар бошед, ки офат
пайи офат меояд. Ҳо, дар беша оташ афтод, дигар хушку тар
баробар месӯзад…
Он рӯзҳо низ ба сӯхтану нолиданҳои кампираки мушти
пӯсту устухон касе аҳамият надод. «Пир ки шудӣ, мағзат
тунуку хушк мешавад, – мегуфтанд. – Ҳар чӣ ба ёду забонат ояд, беибо мегӯйӣ…» Вале чун оташи ҷанг аз водии
Вахш берун забона зад ва дуду шуълаву хокистараш ба
деҳу шаҳру кӯҳистон расид ва боз шунид, ки аз ҷасадҳои
ҷавонмаргон заҳбуру канал, пуштаву киштзорон пур шудаасту одам дигар мисли пашша қадр надорад; дуздиву
роҳзании рӯйрост, танфурӯшиву гадоӣ авҷ гирифтааст, даста-даста занону кампирҳо ҷон дар кафи даст, як тифл дар
пушт, чанд кӯдаки дигар дар мушт, оби дида шашқатор,
гуруснаву ташнаву хору зор, яке бо пойи пуробила, дигаре
нимҷон аз ҷойҳои ҷангзада ба кӯҳистон мерафтаанд, ангушти ҳайрат газид.
– Бобоҳомон мегуфтанд, ки дар аҳди қадим саг қадр
дошту гадову дузд не, – мудом гӯшрас мекард Сафои Афлотун ва бо мушханд шарҳ медод: – Шоҳҳои зирак дар мамлакату шаҳрҳои обод гадову дузда роҳ намедоданд.
Мегуфтанд, ки инҳо нишонаи наҳсиву бадбахтианд…
– Одам аз нодориву рӯзи сиёҳ дарвеш мешаваду гадоӣ
мекунад…
– Расво шуд олам… Ҳайфи зиндагии тинҷу осуда, –
мегуфт бобои Раҳмат ва меафзуд: – Хайр, ҳукумати советӣ
барҳам хӯрд, бало ба пасаш… давлати сохтаи русӣ буд.
Чӯҷаҳои бадбини Ленин дар ватани худашон решакан, несташ карданд… Давлати мустақилу озод шудем. Ин бахти
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кам аст? Эй ғафлатзадаҳои гумроҳ, ба ҷойи ҷангу ҷидол
фикри ояндаро кунед, намешавад?
– Ҳеҷ фаҳмидед, ки ин кашмакашу хунрезиҳо аз боиси
чист? – дар авҷи баҳсҳо баногоҳ мепурсад Ҳасан ва кафи
рафидасон паҳнашро бехи гӯши каме шунавояш ниҳода,
гардан сӯйи гӯянда хам мекунад.
– Барои курсии мансаб. Қозӣ гуфт-ку: ҳамаи фитна дар
курсист… Телевизор хушрӯ нишонаш дод. Бачаҳо тоҷу
тахтталаб шудаанд.
– Эҳа… – Ҳасан бо таассуф сар ҷунбонд. – Ба чашмам
наафтидааст. Лекин ҳаққи гапа гуфтааст.
– Таърихи ҳазорсолаи дунёра медониву имрӯзаша намебинӣ? – таънаомез гуфт ба ӯ Нуралӣ ва афзуд: – Таърихи
қадимаи мо, бадбахтона, аз тахтхоҳиву хунрезӣ пур аст…
Эҳе, падару писаркушӣ, кинаву кудуратпарварӣ ҳисоб
надошт.
– А бача, дилама аз таърих хунук накун.
– Шумо таъриха хонеду донед, баъд ин гапа гӯед…
– Бобӣ, ин гапҳо бофтаи момаи Зикамоҳ нестанд.
Таърихномаву «Шоҳнома»-ро аз дарди бехобӣ аз нав варақ
задам, – дигар хобу оромӣ надорем-ку. Дар ҳар саҳифаи
таърих ҷанг асту ҷидол; хун то зеҳи локӣ мерезад… Мебинӣ, ки писар барои меросхӯру соҳиби тахту тоҷи дигар ба
дунё наовардан падараш – шоҳро ахта кардааст.
– Рост? Вой-вой… Худо бигирад ин хел писардорирае…
Боз доим мелофем, ки шоҳҳои донишманду одил доштем…
– Яктааш мардумдӯсту сахӣ, ҷасуру ободкор, дигарҳош
ҳарису мардумозор, шумқадаму нобакор… – бо алам мегӯяд
Нуралӣ ва меафзояд: – Баномусу ватанхоҳ мебуданд, пойтахтҳои бо хуни дилу ҳазорон орзуву умед сохтаи бобоҳомон, шаҳрҳои ободу заминҳои паҳновар муфт аз даст
мерафтанд, молу ҷавлонгоҳи аҷнабиён мешуданд? Ба ин дараҳои тангу домони кӯҳҳои саросар санг аз куҷо омада ҷо
гирифтем?
– Таҳи ин дунёра бисёр биковӣ, аз аҳмақии шоҳу амирон
девона мешавӣ…
– Дар ҳар давру замон тоифаҳои ҳарису шуҳратхоҳ, дум390
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бардорону косалесонашон борҳо мардума бо ҳам ангехта,
болои хун қадамзанон ба минбари шуҳрат баромадаанд.
Бобӣ, ин дарду алама ба кӣ мегӯӣ? Низоъангезиву
ҷудоиандозӣ барои тоҷу тахт решаи азалӣ дорад.
– Лаънат! – Ҳасан оташин мешавад: – Тамғаи шармандагӣ… Тавқи лаънат...
– Мероси таърихии бобоӣ…
– Хок бар сари ин хел мероси шармовар…
– Шахсиятҳои бузург, шердилу донишманд ҳам доштем.
Суханварони беназир… Агар осору талошҳои онҳо намебуд, дар ин қадар истилову шикасту рехти таърих аз миллату забону фарҳангамон ному нишоне намемонд, – ба сӯҳбат
шарик мешавад Насим ва меафзояд: – Мо аз орзуву армони
бобоёнамон фарсахҳо дур мондем…
– Намедонам… Ана боз байни Хатлону Рашту Бадахшон,
Ҳисору Хуҷанд оташи низоъ ангехтанд… Ҳарсӯкашак…
Баҳс… Яке тоҷики аслу дигаре чала…
– Ин даъвои бӯгин аз баландгӯяк аз забони «аллома»-ҳои
навбаромад садо дод…
– Эй аблаҳҳое!.. Дар пойи худ теша задан, дӯста душман
кардан ҳамин аст, – пичиррос зад Насим.
– Лекин роҳбарии яктарафа, маҳалбозии рӯйрост ҷони
мардума ба лаб овард, – гуфт Нуралӣ: – Ман дар ин бора
шабҳои дароз фикр мекунам. Нағз не… Магар таҳқири бешармона ё нобоварӣ нест, ки доим роҳбаронро аз хешону
ҳамкосаҳои худ бимонӣ. Ана ҳосилаш…
– Ҷони гап ин аст, ки мардум барои ҳимояи адолат, соҳиб
шудан ба ҳуқуқҳои худ хонахзез ба пойтахт рафтанд, – гапи
ӯро об медиҳад Идрис.
– Кадом адолат? – норозиёна тагпурсӣ кард Нуралӣ.
– Устоди мо Наққош адолатро дар Бағдод меҷӯяд, –
гапро ба ҳазл кашид Насим ва афзуд: – Барои ин ба зиндонҳо афтода, азобу таҳқирҳои гӯшношунид мекашад. Дар
ҷустуҷӯи адолат аз зиндонҳо гурехта, ба Иттифоқи советӣ,
ба Тоҷикистон меояд. Медонед, адолатро дар куҷо меёбад?
Дар корхонаи бофандагӣ…
– Ҳақиқату озодӣ дар ҳама давру замон барои тӯдаҳои
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риёкору мансабталош ниқоб буд. Бо ҳамин шиорҳо соҳиби
минбар, дар дили мардум ҷо мешаванд, ба мақсад, ки расиданд, аз гулуи ҳақталошҳо медоранд.
– Магар бачаҳои мо дар ақлу дониш аз дигарҳо каманд?
Ё занҳои як қаламрав фақат фарзанди роҳбарзеб мезоянд?
То кай ин бетамизӣ идома меёбад? – бо қаҳру ситеза мегӯяд
Муроди каштал. – Роҳбар, ки шудӣ, ба ҳама бо як чашм нигоҳ бикун, падари ҳама бишав…
– Ҳар кор вақту соат дорад, ошно, – ӯро таскин мебахшад
дигаре, – панҷ ангушта якбора ба даҳон андозӣ, даҳонат медарад…
– Вақту соат? Кай ин фурсати хуба меёбӣ? Мамлакати
шӯравӣ пош хӯрд. Аз чанголи уқоб гӯё раҳидӣ, – бо ваҷд
мегӯяд Мурод: – Ҷон дорӣ, мулка соҳиб шаву ҳукм бирон!
Ана навбатат расид: дар гирди дунбаи занат ҳалқа зада
нахобу ба майдон баро!
– Рӯзе ба нохуни Давлати советӣ зор ҳам мешавӣ, – худ
ба худ ғур-ғур мекунад Нуралӣ. – Давлати беназири
халқпарвар буд… Дар таърих мемонад…
– Лекин бо роҳи хунрезӣ не. Сад ҳайф, ки бачаҳо қурбон
шуданд. Набояд мардум ба хотири чанд мансабталоши хасакӣ душман шавад.
– Мубориза аст! Нангу номус… Буздилӣ бас. Аз
насиҳатҳои шумо роҳгум задем, ба ин аҳвол афтодем…
– Барои худат нангу номус ишғоли курсии мансаб бошад,
барои ман сарҷамъиву осоиши миллат, ободтару зеботар
шудани сарзамин аст, – нарм посух медиҳад Насим.
– Дар курсии мансаб, ки нишастӣ, ҷилави роҳбарира, ки ба
даст гирифтӣ, баъд маҳорати муттаҳид кардани мардум, ободу сарсабз кардани диёра ба қадри тавон нишон дода метавонӣ, агане, мисли ман дар дилат орзу мепарвариву бас…
– Обо, гардиши фалака бинед, ки чиҳо кард? – ба суҳбат
шарик шуд Нураки капек ва пас аз лаҳзае хомӯшӣ афзуд: –
Хоки оббурдаро боз бод меовардааст. Дар пешонӣ дидани
ташвишу саргардонӣ бошад, куҷо мегурезӣ? Дар ин рӯзҳои
сахт боз кӯҳистон паноҳгоҳамон шуд. Кӯдак будем. Солҳои
заминкушоӣ мардумро бо оҳу нола маҷбур ба водӣ
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кӯчонданд. Пирон бори аввал аз дараҳои танг баромада,
дунёи кушода дида, аз ҳайрат ашк рехтанд: дунё ин қадар
васеъ будасту мо бехабар, мегуфтанд.
– Солҳои аввал азоби сага кашидем: тобистони водии
Вахш дар назарамон дузахи рӯи замин буд: неши пашшаву
хомӯшакҳои хунмак, обҳои шӯру талхи заҳбурҳо хурду калона бемору дардманд кард. Пайи ҳам ҳар рӯз мемурданд
одамон… Он вақт муборизаи инсон барои аз чанголи марг
раҳидану зистан буд… Оташ задем найзору бешазоронро,
хушкондем ботлоқу решакан кардем ғишаву хорзорҳоро…
Ҳайвонҳои ваҳшӣ ҳам фирор карданд. Ана баъд водиҳо ба
боғу бӯстон табдил ёфтанд. Ана баъд зиндагӣ шоҳона шуд.
– Чашми ҳасуд расид ба зиндагии хубу осуда. Сад ҳайф…
– Макру дасисаи инсонҳои беимону носипос аз сад
васвасаи шайтон зӯр аст, – якбора дил мекафонад бобои
Раҳмат: – Чӣ лозим буд моҷарову боло-боло паридан? Кӣ
сутуни дунё шудааст? Қалъаи Ҳулбуку Золи Зар, таҳҷои
шаҳри Мунка дидаед? Мазорҳои ҳазорсолаанду чарогоҳ…
– Ин гапҳоро, бобо, ба ҷавонҳои хунгарми бодӣ чӣ хел
мефаҳмонед? Эҳа, чунон гирифтори афсуну ҷоду шудаанд,
чунон бехуданд, ки ҳар яке худаша Рустами замону шоҳи
ҷаҳон меҳисобад.
– Одамонро муфт гумроҳ, аблаҳу бадбахт карданд. Кай
хархаша оғозид? Киҳо байни мардум солҳои сол тухми
заҳролуди кинаву адоват пошиданд? Кор, ки аз сар гузашт,
ҷонамон, ки ба лаб расид, ночор аз шайтон домангиру гиламанд мешавем. Ин шайтон кист? Магар ҳамнишини мову
шумо набуд? Васвасаву низоъ аз куҷо сар зад? Иблис ҳамеша гаправу иблиснусха, беиродаву заифимонҳоро кофта меёбад. Ҳо, баъд ба гарданаш осонакак савор шуда, ҷилавашро
ба ҳар сӯе хоҳад, тобида, маҳмез мезанад, – чашмонаш аз
дарду алам ва камхобӣ сурх, нигоҳаш моломоли хашму
ғазаб ба суҳбат шарик мешавад Насими омӯзгор. Ин ҳолати
вай ҳозиринро дар ҳайрат мегузорад, зеро зотан пуртаҳаммулу камсухан аст ва то ҳамсуҳбати мувофиқ наёбад ё
тагпурсиву хоҳишаш накунанд, лаб ба гуфтор намекушояд.
Беҳуда сухан ба ҳаво намепартояд. Аз ин ҷиҳат соҳибэҳти393
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ром аст. Ба ҳамнишинҳо бештар аз таърих, аз шоҳони бандаи нафс, ки ба сари мардум рӯзи сиёҳу бадбахтӣ меоранд,
аз фазилату ҷонбозиҳои қаҳрамонони «Шоҳнома» дар
дифои марзу бум ва шарафи мардум ҳарф мезанад. Ҳоло ӯ
ришханди талх дар лаб, оҳкашон суханашро идома дод: –
Дар Ҳадис хондам: Мӯсои пайғамбар авҷи гармои сӯзон дар
сояи буттаи биёбон ба хоби сахт рафт. Хоб, ки марги сабук
аст. Ногоҳ дарди сӯзоне ҳазрати Мӯсоро нороҳат сохт. Ӯ
ҷонталвоса каф ба ҷойи дард заду бархест ва дид, ки аз
зарбаву молиши панҷа дар банди по мӯрчаи зиёде куштаву
нимҷон шудааст. Ҳазрати Мӯсо музтару ҳайрон рӯ ба осмон
овард ва бо гиряву зорӣ ба даргоҳи Эзид нолид: «Худоё,
неши як мӯр озорам дод, лекин аз зарбаи ман мӯрчаҳои
беҳисоб нобуд шуданд. Фардо рӯзи қиёмат ҷавоби ин қурбониҳоро чӣ хел медиҳам?» Аз ғайб посух омад: «Гуноҳро
яке содир мекунад, ҷафояш ба саду ҳазор мерасад». Яъне
касофати як ба сад, аз сад ба ҳазор… Алҳол на танҳо хешону пайвондони гурезаву овораамон, балки худамон ҳам ба
азоби он мӯрчагон гирифторем… Чаро ҳамон муллое, ки то
дирӯз мегуфт, ки ҳама фарзандони Одаму Ҳавоем, аз ҷудоӣ
ҷор мезанад? Аҷоиб, ин гапҳо ҳазорҳо сол боз аз китобе ба
китобе, аз даҳоне ба даҳоне мегузашту писанди умум
мешуд. Замину кӯҳҳоро бубинед: аз оғози дунё ба такяи
ҳамдигар вуҷуд доранд… Аз як ҳаво нафас мегирем, аз як
дарё об мехӯрем. Чӣ шуд, ки якбора бандаи дасиса шуда,
ҳамдигарро бегонаву душман эълон кардем? Ин тарафу он
тараф, болоиву поинӣ… Бехирадӣ, ҷаҳли мураккаб ҳамин
аст. Наход авбошҳои аҷнабиро пулу тиру туфанг дода, ба
шикори ҳаммиллатон фиристед? Ин доғи сиёҳ, ин хиёнатро
кӣ ба худ раво мебинад?
– Маълим, гап байни худамон монад, корд, ки ба мағзи
устухон, ҷон ки ба лаб расид, ақл тира мегардад. Ҷаҳолат
ҷанг мезояду кина… Аз ҳар ду ҷониб хун рехт, хуни ноҳақ…
– Ташнаҳои хун, баҳонаҷӯйҳои ҷангу хархаша ҳаминро
мехостанд, – аз дарду алам тундтар гуфт Насим ва пас аз
каме сукут нармтар афзуд: – Бояд фаҳмем, ки хуни кӣ барои
чӣ рехт. Офаридгор мағзу идрокро ба одам барои чӣ додаст?
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Бешак, онҳое, ки фарзанд ё азизони худро гум кардаанд,
мағз-мағзи ҷонашон месӯзад. Дарду аламашонро мо тасаввур мекунему бас. Вале биёед, маротибае аз рӯйи инсоф аз
худ бипурсем: ун тӯдаҳои муштзӯру носеҳҳои болои минбар, ун ҳезумкашу аловмонҳои ҷангу хархаша, ки ҳар яке
худро ҳоким, сипару ғамхор эълон намуда, мардумро мисли
рама пешандозу ҳай карда, ба майдонҳо барои «ҷоми шаҳодат» нӯшидан бурданд, дар ин лаҳзҳои мудҳиш худро ба
кадом лаҳаду гӯри кӯҳна заданд?! Вой бар ҳолат, тоҷики
худсӯзу гумроҳе! Таҳқир, ҷабру ҷафои аҷнабиён дар тӯли
таърих кам буд, ки аз байни худ бадхоҳ сохтиву хандасор
шудӣ? Вой-вой… Куҷост Фирдавсии бузург, ки ин аблаҳиву
харобкорӣ ва бародаркуширо дар асри бист бо сӯзу гудоз
бинависад? Дигар аз шарму хиҷолат дар ягон гӯшаи дунё
сар бардошта наметавонем.
Андӯҳи бекарона Тоҷикистонро ба доғистон табдил дод.
Ҳар касе дар дилу ҷигар доғе дошт: доғи зану фарзанд, падару модар, хоҳару бародар, хонаи сӯхтаву молу сарвати ба
тороҷ рафта. Вале ҳангоме садои тиру тӯп ва ҷанозаҳои
қурбониён пайи ҳам ба деҳаҳои кӯҳистон расиданд, кампири Зикамоҳ сабру қарор ва ҳушу ёдро чун давраи Ҷанги
дуюми ҷаҳон гум кард. Ӯ қоматаш чанг, раҳ ба раҳ бо
панҷаҳояш ишоракунон худ ба худ ё бо сояи худ мунозира
меоғозид. Гоҳе лаби борае аз бемадорӣ нишаста, дуру дароз
ба сукут рафта, ба кару гунгҳои аз гапу моҷароҳои дунё бехабар ҳасад низ мебурд: «Чашми бино барои одами пир
роҳати ҷон аст, пойи равон ҳам. Пеши пота мебинӣ,
муҳтоҷи касе нашуда, худата ба ҷое мерасонӣ. Лекин дар ин
рӯзҳои пурофат гӯши шунаво, забони гӯё чӣ лозим? Мешунавию месӯзӣ, мегӯйиву сад ҷавоб мешунавӣ. Дам бишинӣ,
дилкаф мешавӣ…»
Баъзан аз дилтангиву ғам дар дил бо ҷонофарин гилаву
шиква ҳам мекард: «Эй Худои меҳрубон, ба шодиву ғами то
имрӯз дидаат, ба пириву нотавонӣ ҳам шукр кардам. Дӯсту
роздони ягонаам худат ҳастӣ. Чаро ҷонама чанд сол пештар
нагирифтӣ, ки бадбахтиву рӯзҳои сиёҳа набинаму насӯзам.
Безор шудам аз умри дарози пурғам. Аз ҷавонӣ ба даргоҳат
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нолидам, ки «ин умри дарози ғамқатира чӣ кунам?» Он вақт
бадбахтиҳора аз инқилобу гурезогурез медонистему ночор
мебароштем. Баъд ҷанги Гитлер зиндагира заҳр кард...
Мегуфтанд, ки ҷангҷӯву хунхор Гитлер асту қотили гулписарҳои мо лашкари хунхораш. Аз ҳамон замон то имрӯз
шоҳидӣ, ки ҳини фотиҳаи панҷ вақт намоз илтиҷо мекунам:
аз рӯйи замин тухми ҷангҷӯро нест бикун, мардума аз балоҳои заминиву осмонӣ дар паноҳат нигоҳ бидор. Ана офату балои ҷанг боз аз диёри худамон хест. Бехабар мондӣ?
Ин ҷабру ҷафо, ин ваҳшонията мебинӣ ё не? Аз кӣ домангир
шавем?»
Ва ҳангоме аз нолаву ғиреви ҷонхароши мотамдорон
деҳа пур шуд, ӯ бо мадади набераҳо ҷонашро каш-кашон
асозанон хонаи ҳамсояи мусибатдор рафт ва ҷасади тирхӯрдаву дар хоку хун ҷӯлидаро дида, мисли санги сард гунгу
карахт гашт. На қуввате дошт, ки бо оҳи сӯзону нолаи
ҷигаршикоф ба дарди бедавои соҳибони мурда шарик шавад, не оби дида, ки мушт-мушт бирезаду дил холӣ кунад.
Арӯси шӯрбахту ноком сару либоси кабуд ба тан, ранги
рӯяш монои сафедхок, дам ба дам панҷа ба мӯ мезаду бо
нохун рӯ мехарошид, то вафодорияшро ба ҷасади шавҳар ва
ҳозирин нишон диҳад; модари пиру фартут бо шевану нолиши базӯр шунаво бехудона мушт ба қафаси синаву
соқҳои харобакаш мекуфт ва пешонӣ ба рӯйи мисли заъфарон зарди ҷигарбанд мемолид; хоҳарон аз дидаи хунполо
борони ашк мерехтанд; тифлакони пасту баланд аксҳои падар дар даст, нигоҳи яке ҳаросону пурдаҳшат, аз дигаре
кунҷкову ҳайрон, паҳлӯи ҳам нишста, аз давуғеҷ ва таҳлукаи одамон чашм намеканданд.
– «Хуни ин бачамарди шаҳид фардо рӯзи қиёмат дар гардани иғвогарҳои беимон аст, – аз нуқтае чашм наканда аз
дил мегузаронад кампирак ва боз чанг ба домони Худо мезанад: – Нолаву ашки сӯзон, азобу ҳасрати инҳоро мебинӣ ё
не? Оҳи ятимон аз тири сӯзон сахт аст. Магар дасисаангезҳоро ба ҷазои аъмолашон мерасонӣ? Онҳо мардума мисли саг ба ҳам ангехтанд, аз ҳисоби ҷавонҳои хому бетарбия
ҷаллод сохтанд».
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– Шаҳиди гулгункафан, муборак шавад! – пеш-пеш муллонамо ва аз пасаш чанд тани дигар дар лаб табассум, дар
кифт «калашников» бо шаст ба мотамхона ворид шуданд: –
Ин ҷоми шаҳодат насиби бандаҳои дӯстдори Худо мешавад.
Ҳаргиз оби чашм нарезед, шаҳиди аъло шуд… Ҷояш ҷаннат
шавад…
Яке лаб газиду дигаре пушти даст. Хомӯшӣ ба миён
омад, танҳо лаҳзае кампири Зикамоҳ хандид, бо тамасхур
хандиду аз дил гузаронд: «Чиба аввал шумо шаҳиди аъло
намешавед?!»
– Умри дароз ҳам бадбахтист. Одама мисли чӯби хушк
беҳис мекунад. Бева гӯё дар қафаси сина дил надорад, – бехи гӯши зани ҳамшафат пичир-пичир кард зани Мири ғавғо
ва теғи нигоҳ ба пиразан афканда бо писханд афзуд: – Бева
пӯст болои устухон монанди хӯса шудааст. Тавба, мегӯйӣ
арвоҳе аз ягон мазори кӯҳна омадаст… О туи хунукрӯи
нимҷона чиву ҷанозаоӣ? Гӯё базм бошаду тамошо...
– Эй занак, пириву ҳазор иллат, мегӯянд. Одами зинда
дар ин маврид дар хона мешинад? Сӯзиши дил, аламҳои
куҳнааш рӯ заданду омадааст. Сад офаринаш. Ману ту ба
синни вай бирасем, кӣ медонад аз ҷо ҷунбида метавонем ё
не? – пичирос зад зани ҳамшафат.
– Безорам аз ин хел пирӣ, – рӯ тофта гуфт зани Мири
ғавғо ва бо кароҳат афзуд: – Худо ҳаргиз ин хел фартути
пӯстакам накунад. Лаб бину даҳони бедандон, пӯсти безеби
рӯ бину пичаҳои дақзада… Аҷинаи аз хокистартӯда баромада… Худо одама ин зайл хунукрӯйи зишт мекардааст…
– Оҳиста-оҳиста! Гапата шунавад, шармандаву расвот
мекунд.
– Кар нест?
– Муш дар таги замин ҷунбад, мефаҳмад. Ба ҳолаш
наханд, ки аз ӯ бадтару хунукрӯтар мешавӣ…
– Рӯта мурдашӯ бинаде! – бо табассум гуфт Зикамоҳ ва
ғайри зани Мири ғавғою бонуи ҳамшафаташ касе нафаҳмид,
ки ин гап ба кӣ дахл дошт. Дигар кампир гӯш ба карӣ андохту дам назад. Болои мурда баҳсу пархош раво нест.
Шукри Худо, ки аз ин фаросат маҳрум нашудааст. Боз чун
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ҳафт пушти гузашта изои мӯъминро ҳаром шуморид, лекин
шӯру исёни ботин гирди лабони хушку пажмурдааш аранге
заҳрханд давонд, чун нишонаи дарду фарёд, балки гӯётару
пурроз аз ҳарфҳои заҳрогину нештардор. «Эй кутоҳақл, эй
бемағз, медонӣ, ки дард чисту сӯзиши дил? Худо рӯзҳои
сиёҳ, дарду доғҳои маро ҳаргиз насиби ту накунад. Ҳар тора
мӯйи шаҳбачаҳои ман ба ҷаҳон меарзид. Куҷо шуданд? Ба
чӣ ҳол? Аз ҳама дардҳои олам барои модари сарсахт доғи
фарзанд сӯзон аст. Дарун-дарун чунон месӯзонад, чунон
хоку хокистарат мекунд, ки… – хаёлан аз дил гузаронд Зикамоҳ ва дурахши чашмону писхандаш каме ҷон гирифтанд
ва лаби рӯймол пеши даҳон, нимрӯя баргашту ба зани Мири
ғавғо шунавонд: – Эй беғам, аз одамҳо шарм надорӣ, аз Худои болои сар натарсидӣ, ки сурхиву сафедаи рӯ, вусмаи
навкашидаи абруҳота нашуста ба мотамхона омадӣ?»
Зани ҳамшафат соқи ҳамсари Мири ғавғоро пучид. «Дам
назан, ки шармандаат мекунад». Ва ҳарду худро ба берун
кашонданд.
Гиряву нола, худро азият додани пайвандони маит бо
расидани касони нав авҷи тоза мегирифт. Ва аз лаби яке
хашму нафрат мебориду дигаре аз Худо ҷазои камонсозу
ҷангандозро талаб мекард. Баногоҳ модари нагунбахту
ҷигардоғ бо овози ларзону сатрҳои пурсӯз ғами дил ба забон
овард. Дар ин маврид садо ва оҳу нолаи дигарон дар гулӯҳо
гиреҳ заду ях баст ва хонаро хомӯшии вазнин фаро гирифт.
Зорут куштан, зори базорут куштан,
Бачаи ҷуни очае, бахти нагуни очае…
О чуҷаҳои ҳайронут,
О ин арӯси сарсонут,
Вой хонаҳои вайронут,
О шаҳсутуни очае…
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Пиразан гӯшаш пур аз овози саршори аламу ҷигарсӯзи
модари маит, аз раҳми гургҳои гуруснаву дарандагии инсон
меандешид. Ин афсона ё бофтаи хаёл не, саргузаште буд, ки
дар чор-панҷ солаи охир аз сар гузаронданд. Аз нодориву
тангии рӯзгор баъди аз сар рафтани падар модар, ба қавле
чӯҷаҳояшро ба хонаи бародар мебурд, ки парастор ёбанд.
Оғози баҳор. Захираи озуқаворӣ дар зимистони пурбарфу
сард сарф шуда буд. Кӯч бастанд… Он замон чархи мошин
ба ин диёр нарасида буд. Аз сабаби надоштани чорпои саворӣ колое дар бухчаву халта тори сару ба пушт бардошта,
торик-торики субҳ аз пайраҳаҳо ба сафар баромаданд. Аз
талу пуштаҳо, дашту байни ҷангалакҳо гоҳ гуруснаву
баъзан ташна мегузаштанд. Пораҳои нон, меваҳои хушк мебоист то манзили мурод мадори дил шавад. Модар барои
кӯтоҳ кардани роҳ ва ҳавасмандии бачаҳояш деҳу хонаи бародар меситоид ва мегуфт, ки он ҷо бирасанд, ширу маскаи
тар, фатиру нони гарм мехӯранд, сипас дар бистари нарм
муддаои дил мехобанд. Дарду зурумбидани кафи пойҳояшонро ин нақлу ваъдаҳо фурӯ мешинонданд ва бо ҳавасу
нерӯи тоза гом мебардоштанд. Раҳ ба раҳ қоқуву шибит,
сӯзанак ва шамантулоқу чоқулахӯрон рафтанду рафтанд:
субҳ ба шом табдил ёфту ба деҳаи тағоӣ нарасиданд. Чунон
бемадору хаставу шалпар шуданд, ки рост истода наметавонистанд. Нури хира-хираи пилтачароғҳо, ки мисли кирмакҳои шабтоб милт-милт рӯшноӣ медоданд, онҳоро сӯйи худ
мехонданд, аммо ба бардоштани по мадор намерасид.
Аҳволи модар низ хуб набуд, ки, – чанд бо бори вазнин ба
қадаммонии тифлон роҳ равад? – бухча аз тори сар ба замин
партофту нафаси тӯлонӣ кашида гуфт:
– Наздик омадем, ҷонои оча.
Ӯ ба онҳо пораи нону як донаӣ қурут дод ва сарашонро
силакунон афзуд:
– Ҳам дам ҳот кунеду нону қурут бихоед, ки мадори дил
шавад…
Ва бухчаро кушода намаду кӯрпаро болои сабза густурд
ва сар болои колоҳои дигар ниҳод. Чӣ қадар вақт сипарӣ
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шуд, онҳо низ надонистанд, зеро якеро нон дар даҳону дигареро қурут дар каф, хоб бурдааст. Баногоҳ аз ҷунбондану
такондани панҷаҳои модар бедор шуданд. Нӯлаҳое аз ҷониби пушта ба гӯш мерасид. Ба нӯлаи сагҳо монанд не. Деҳаҳо
дар поинанд. Модар намаду курпаро ҳадаҳа чортаҳ карду ба
бухча баст ва онҳоро шитобонд: «Меравем! Зуд-зуд…
Ҳушёр шавед…» Вай дам ба дам бо зориву тавалло пичиррос мезаду бас: «Худоё, аз ин бало дар паноҳат нигоҳ дор.
Бачаҳоям... гургҳо…» Ба рафтан фурсат нарасид. Ба кадом
қуввату пару по то куҷо мегурезӣ? Аз дили шаби тор аввал
алови чашмони даррандаҳо таҳдидашон кард. Шӯълаҳо
найзавор ба чашмон мехалиданд. Се-чор гург, бешак ба
умеди луқма, ба сӯяшон метохтанд. «Гург, гургҳо», – пайваста пичиррос мезад модар ва магар мадори пойҳояш канд,
ки ночору музтар монд: – Гургҳои гурусна… Исқотиҳо бӯ
гирифтаанд… Эй Худои меҳрубон, чӣ балое ба сарамон
омад».
Аловдастаи мудҳиши чашмҳо пеш-пеш, гургҳои гурусна
ба онҳо наздики наздик омаданд. Пешсафашонро диданд.
Ҳайвоне шабеҳи саг. Агар модарашон пешакӣ «гург,
гургҳо» намегуфт, бешак сагаш мепиндоштанд. Даҳон бозу
забон овезон, сафи дандонҳои шикорӣ дар паси алови чашмон ниҳон. Қасди ҷони онҳо доштанд даррандаҳо; бо як
ҳамла пора-пора, луқмаи хомашон карданианд. Модар
пайкару овозаш ларзон, онҳоро, чӯҷаҳояшро зери пар ба канор кашид ва ноумед пеши бухча ба зону нишонду сар ба
сар кард ва амромез супориш дод:
– Баробар, чӣ қадаре ҷон доред, биҷағед, дод бизанед!
Ва онҳо аз даҳшат бо кафу ангуштон пеши чашмон баста,
аз биму ҳарос аз мағзи ҷон фарёд заданд: «Вой до-о-од! Доо-о-од». Зикамоҳ, пасон додараш Акбар низ тасдиқ кард, ки
аз роғи ангуштон диданд: гурги пешсаф ба онҳо расамнарасам лаҳзаяке истод, гургҳои дигар шояд чашм ба ишораи сархайл паҳлуяш саф оростанд. Пешсаф ёли гардан сих,
меғуриду бо панҷаҳо замини намнокро канда ба каф мепартофт ва шояд усули ҳамларо меандешид. Таҳдиди даррандаҳои дигар авҷ мегирифт. Онҳо ҳанӯз дасту дил аз
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зиндагӣ нашуста, аз ғуриши гургҳо баландтар дод мезаданд:
«аз ҷони нобаромада умед». Аз ҷоғидану ғиреви дилхароши
онҳо магар раҳми гурги пешсаф меомад ва ё аз ҳайбати овози одамизод мерамид, ки чашмонаш шуъларез, даҳон кушодаву дандонҳои аррамонандаш намоён, забон овезону аз
ҳак-ҳаки нафаскашӣ ларзон, ҳамҷинсонаш низ монанди ӯ
хашмгину беқарор, таҳдид нишон медоданду ҳамла намекарданд. Мабодо гурге якеро захмӣ месохт, корашон тамом
мешуд ва аз онҳо ба ҷуз устухон нишоне намемонд… Ногоҳ
аз дур мисли хобу хаёл ҷакидани сагҳо ва садои «бигир,
бигир!»-у тирпаронӣ аз байни доду фарёд ва ғуридани
гургҳо ба гӯшашон омад. Пас аз фосилае сагҳо пасопеш
бошаст аз паҳлу гузашта, думболи гургҳо рафтанд. Баъд савораи туфангдору ҳамроҳонаш расиданд.
– Умри дубора… Аз нав таваллуд шудед, – чолокона аз
асп фаромада, гирди онҳо чархида гуфт туфангдор ва лигоми аспро сар надода пурсид:
– Захмӣ накарданд? Не? Хайрият… Аз чанги гургҳои гурусна дар ин фасл раҳидан афсона аст. Агар яктааш дандон
мезад, дигарҳояш аз бӯйи хун ваҳшитар мешуданду порапора, хомталош мекарданд. Аҷиб, аҷиб… Ё ба ҳолатон
раҳми гургҳо омад? – пурсид мард ва ҳайратзада хандиду
коҳишомез пурсид: – Аз ҷони худату бачаҳоят безорӣ, ки
шаб инҷо меистӣ? Деҳа дур не, наздик. Хезед, зинда монданатон муъҷиза аст. Раҳидед... Ҳар балое буд, гузашт.
Кӯдакҳора савор кунед. Бухчаву халтаҳора ба ман диҳед… –
Вай ба ҳамроҳҳояш супориш дод: – Сагҳора ҷеғ зада баргардонед, ки ба чанги гургҳо наафтанд… Оҳо, гургҳои
ҳилагар базм барпо мекунанд. Бузкашӣ… Қасоси Мӯсоро аз
Исо мегиранд.
Модар ҷон дошту рӯҳу мадори сухангӯйӣ не. Карахти
карахт буд. Бачаҳо пушти даст газида мисли барги бед меларзиданд. Оби дидагонашонро шамол лесида мехушконд,
модар каф болои дил ниҳода худро ором карданӣ мешуд,
лекин наметонист, ашк мерехту меларзид, ҳар колоеро мебардошт, аз дасташ раҳо меёфт. Панҷаҳояш ногиро, шах
шуда буданд ва худ низ дам ба дам ба зону меафтод.
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– Об доред? Худат ҳам об бихӯру ба кӯдакҳо ҳам об бидеҳ… Заҳракаф шуданд, – маслиҳат дод мард.
Ҷоғи модар қуфл зада, шуку зунукаш гирифта буд ва мисли гунг ёрои сухан гуфтан надошт, аммо мешуниду ҳар супорише мард медод, иҷро мекард. Онҳо аспсавор, модарашон пиёда, пайкарашон ҳанӯз аз биму ҳарос ларзон сӯйи
деҳа мерафтанд ва гоҳ-гоҳ ба қафо менигаристанд, ки
гургҳо таъқибашон намекарда бошанд?
21
Кампирак чашм ба чеҳраи мисли гули хор зарди ҷавон,
ки пеш рухсораҳои лолагун дошт ва акнун болои абрӯҳои
пайвандии мушксон сиёҳаш захмҳо ҳувайдоанд, дӯхта, медид, ки бо вуҷуди кашидани дарду азияти ҷонкоҳ, лабони аз
сустии манаҳбанд нимвои маит ба табассум моиланду ба
андомаш ҳусне меафзоянд. «Тавба, ба кӣ механдад? Ба ҳамсолу ҳаммиллати ҷаллодаш ё ба нолаҳои зори модару хешон?» Воқеан мурда хандонрӯ буд. Ва Зикамоҳ ҳуҷуми
гургҳои гуруснаву хашмгин, доду ғиреви имдодхоҳонаашон
пеши назар, гӯшҳояш аз гилаву мӯяи талхи модари ҷавонмарг, ки дили сангро мешикофт, пур мешуд. «Эй хунхӯр, чӣ
хел дилат шуд, ки бачаи зебома бикушӣ? Юсуф ба чанги
гурги хунхор афтод… Эй бераҳм, аз ҷинси одам будӣ? Модар доштӣ ё ки ваҳшӣ будӣ? О ба ин бачаи нозанин раҳми
гурги гурусна меомад…»
Аз бемадорӣ магар овоз дар гулӯи модари сарсахт гиреҳ
зад, ки пайкари наҳифи ӯ ба умеди муттако болои ҷасади
фарзанд беҳолу нимҷон ҳамоил шуд. Ку он панҷаҳои гарму
гиро, ки қомати шикастаи модари мушти пар бардоранд ва
бо як навозиш ва ё сухану хандаи пурмеҳр ба дили тангу
сиёҳаш нур ва олам-олам мадор бахшанд? На, шоҳписари
фариштахисолаш сарду бепарво хоб аст. Абрӯвони чун боли
уқоб сар ба сар, вале захминаш, мӯйлабҳои мисли пари зоғ
сип-сиёҳу лабони хушкидаи заъфаронӣ дар назари модар
истеҳзоомез табассуме доранд пурроз. Ӯ дар нафаси охирин
ба ин ҷангу моҷарои нафратовар, ҳолати нобоби мардуму
диёр ва ё ба он бераҳму ҷоҳиле, ки аз рӯ ба рӯ ба синааш
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тир кушод, писханд зада бошад? Ҷавон ҳаргиз ба туфанг
даст нарасонда буд ва дили ба ҷанг рафтан ҳам надошт. Лекин ба таънаву маломат: «ба сар рӯймол андозу кунҷи хона
паҳлуи арӯсат бишин; номатро аз сафи бачамардон хат бизан…» ӯро сари нанг оварданд. Ва давдавон ба истиқболи
марг рафт.
Модар нигоҳ аз рӯи заъфаронии писар наканда, бо наҷвое
базӯр шунаво гила оғозид: «Ба ҳамин умед калонат кардам?» Атрофиён мӯҳри хомӯшӣ ба лаб гӯё нафас намекашиданд. Онҳоро ибрози норизоӣ, дарду алами модари
сиёҳбахт афсун мекарду аз дидагон сиришк мерехтанд.
«Фикри зану фарзанд, андешаи ҷигари сӯхтаву гӯру чӯби
мани хокбарсара накардӣ? Вой хонаи ҳайрону ҷони ҷавонате…» Кампирак бо лаби остини васеъ гӯё тифли дар хоби
ғафлаташро шамол медод ва гоҳе бо дока чанги чашму абруи ӯро нарму беозор пок мекард. «Моро дар ними роҳ ноумед, зану фарзандота зору ҳайрон мондӣ… Чашм бикшову
ин рӯзи маҳшара бин: хонаат мисли рӯзи тӯят аз шиносу
ношинос пур аст…»
Пайкари аз шиддати ҳиссиёт ларзони кампирак ба тарафе
хам мехӯрад. Занҳои ҳампаҳлӯяш зуд ӯро ба такя мегиранду
бо бодбезак шамолдиҳон пиёлаи об пеши лабонаш бурда
пичиррос мезананд: «Шукронаи ҷони бачаша кун, бибӣ…
Нишона дорад. Кира мефорад, ки аз ҷони ширин, аз дидори
модару фарзанд маҳрум шавад? Бало овардан ба сармон…»
Кампирак бо ҷуръае об ҳалқ тар карда, нигоҳ сӯйи дар афканд ва хашм ба забон овард, Эй қотил, эй ноҷавонмарди
ваҳшӣ, аз хун сер нашуда бошӣ, биё маро ҳам бикушу як
қошуқ хунама бихӯр… Дигар ин зиндагӣ ба ман чӣ лозим?»
Арӯси сиёҳпӯш аз бадбахтии ногаҳонӣ даҳшатзада, дунё
он лаҳза мисли мӯйҳояш сиёҳу ҳолаш парешон ҳаргиз
намеандешид, ки рӯзе чунин имтиҳони мудҳиш пеш меояд
ва ӯ дар мотами шавҳар нишаста, бо чӣ лабу лаҳҷае аз мағзи
ҷон навҳа мекашаду занҳои нишаста ба ҳар дастур сӯяш
назар афканда, аз суханҳояш маъние мебардоранд. Аз оғози
дунё зиндагӣ лаҳзаҳои шодиву нишот ва ғаму шикастро барои санҷиши ирода ва тобу тавони одам ба миён меорад, то
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атрофиён бинанд ва донанд, ки аз хурсандӣ сармасту бехуд
шудааст ва ё кӯҳи ғаму кулфатро ботаҳаммул ва устувор
бардоштааст. Арӯс, ки тифлаки ширмак дар канор, пеши
ҷасади сарду бепарвои шавҳар дар назари дигарон карахт,
аммо дар гирдоби ғам ғӯтавар нишаста буд, якбора сари
овози хушдоман гирифт:
Ситораи равшанма куҷо кардӣ, фалак?
Субҳа аз миёни шаб ҷудо кардӣ, фалак.
Моро бо фалак то қиёмат гилае,
Аз ёри ширинум ҷудо кардӣ, фалак!
Шаҳи беозорум, зеби дару деворум,
Кӯдакои ҳайронум, аз бахти бад нолонум…
Доду ғирев, ҳой-ҳою вой-войи занон бо ҳам омезиш ёфта, аз дару тирезаҳои кушод ба берун баромада, ба гӯши
фалак мерасад. Аммо фалак низ аз кирдорҳои зишти одамон ҳайрону дилхун аст. Нигоҳи чашмакони маҳзуну имдодҷӯи кӯдкони акнун ятим гоҳ ба ашкрезии модари зору
нолон, гоҳе ба пайкари матоъпӯши падари ба хоби
абадрафта андармон мешавад. Бибияшон, модар ҳам оби
дида шашқатор фиғон мекашанду падар бепарво. Эҳа, вай
ҳеҷ гоҳ ин хел бепарвою хоболуд набуд. Агар яке аз онҳо
озор медиду мегирист, вай зуд омада болои сар мебардошташ ва ё ба дилу ҷигар пахш ё навозишаш мекард; бо
ширинтарин сухану беҳтарин ваъда ғубори дард аз дилаш
берун месохт. Чаро имрӯз падари онҳо ин қадар
бепарвост? На ашкрезии онҳоро мебинад ва не нолаву зориҳои бибияшро мешунавад. Хоб асту бепарво. Духтараки
ҷӯлидамӯй, ки лабонаш пир-пир мепариданд ва ба гирумони онҳо норизо, бо хашму адоват, балки даҳшатзада менигарист, сабру тоқат аз даст дод, якбора бархесту чирросзанон худро ба бағали модар афканд; пайкари нозукаш ларзону тапанда бо ҳарос даст ба гардани ӯ ҳалқа кард. Ин
манзара шӯру қиёми дигаре ангехт. Ва навбати мӯягарӣ ба
ҳамшираи маит расид.
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Офтоб задай, сараки куҳ таспон шид,
Акаи ҷунум ба захми тир яксон шид.
Боғуш пури мева, чуҷаҳош ҳайронай,
Худаш масти хобу модараш нолонай.
– Эҳа, ту ҳоло ҷасади зиндаи ин кампира мебинӣ, – оҳиста
бехи гӯши завҷаи Мири ғавғо гуфт зани ҳамсоя, – Солҳое, ки
мо кӯдак будем, аз нолаҳои талхаш дар мотами бачаҳош сангу чӯб ба фарёд меомад. Оҳо, дар ҷанозае мӯя мекашид, ҳама
кару гунг мешуд… Сазо додан ба ин хел одами солманду
озурдадил ганда аст, баъд пушаймон мешавӣ…
– Кӯдакҳора аз ин зиёд азоб надиҳен. Чӣ лозим? Бигирен
суратҳора аз дасташон, – аз дар сар халонда гуфт мӯйсафеде
ва чашмони намнокашро бо нӯги ангуштон молида бо
нармӣ таъкид кард: – Инҳо мисли гул нозуканд, ғаму дарда
намебардоранд… Эҳе, ранҷу азоби ятимӣ дар пеш аст. Баъд
месӯзан тамоми умр… Бубаршон боғ, ҳавои тоза, мева…
Дидани ҷанозаи ҷавон, ки байни хона болои се-чор қабат
кӯрпача аз садои нолаву ғиревандаҳо мисли аллаи модар,
гӯё ба хоби роҳат рафта буд, хотираҳои дилхароши кампиракро зинда, ҷароҳатҳои кӯҳнаи қалбашро тоза карда, ба
сӯзиш оварданд. Ӯ писарони номуроду ғарибхокаш зайли
пеш аз гусел ба ҷанг ҷавону тару тоза, аз ҷӯшиши хун сари
рухсораҳо мисли анор сурх, соғари чашмҳо саршори орзуву
меҳри зиндагӣ, бозуҳо бақувват, шонаҳо паҳн, падид омаданд. Онҳо низ шабеҳи ҷавони шаҳид абрӯҳои пайвандӣ,
мӯйлабҳои қатронранги ҷилодор доштанд. Вай чун фаҳмид,
ки писаронашро ба мулки дури дури бегона ба ҷанг мебаранд, гоҳе дар танҳоӣ чун абри баҳор мушт-мушт оби дида
резонда, баъзан пеши онҳо аз рӯйи дил хандида ё сухани
шӯхиомезе гуфта, барояшон роҳтӯша: кулчаву фатир, гандуму нахудбирён пухт ва либосҳо дарбеҳ карду ҷӯроб ёфт.
Охир онҳоро ба мамлакатҳои сард ба ҷанг мебурданд. Дилаш хун гиристу ҳар якеро доираву дуторзанон ба коми
ҷанг гуселонд. Он замон вай ба сарзаниши Азизмоҳ «оча,
бас, мардум тамошо дорад» эътибор надода, байту рубоӣ
ҳам хонда буд:
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Бачам ба сафар рафтай, кушоя сафаруш…
Як вақт чашм кушода дид, ки аз қатраҳои ашк рӯи замин
тар аст. Ва аскарбачаҳояш бо сурати гарму нигоҳи шараррези ташнаи зиндагӣ, аз табассуми ширини дардомез лабҳо
шукуфон аз канораш бархеста, балки сару шонаҳояшро сила
ҳам карда, сӯйи мошини дар ҳаракат давиданд ва ба он
расида аз тахтаи бордонаш дудаста дошта, палангвор
ҷаҳида болоят баромаданд. Онҳо баробари дигар ҳамсафарон бо дастафшонӣ ба хурду калон ва зодгоҳашон падруд
гуфтанд. Дилаш дар қафаси сина лағжиду дутор аз дасташ
афтод. Ин дидори охирини писарон ганҷи ноёби хотирааш
шуд. Сипас ӯ монду ғаму дард: сангҳои сангови Ховалинг
ҳисоб дошту фикру андешаҳои азиятовари Зикамоҳ не. Ҳангоми кору бор дарди дил бо бонгаку оби дида холӣ мекард:
Ин дашти дароз гул ҷудо, лола ҷудо,
Ай мурда фаромӯшем, ай зинда ҷудо.
Шоҳин шавем, пар бизанем тори ҳаво,
Хабар бигирем ай бачаҳои зиндаҷудо.
Роҳи бозгашт ба бачаҳо насиб накард. Рафтанду рафтанд
ва доғи ҷигарсӯзу чанд сару либос ба ӯ мерос монданд. Не
зани беваю на ятиме… Кош нишоне медоштанд. Дар куҷо,
аз тири заҳрогини кадом одамсурати ваҳшӣ ҷон доданд, Худо медонад… Зикамоҳ солҳои сол либосҳои нимдошти
онҳоро гоҳ-гоҳ аз ҷомадон бароварда, ҷасадвор байни хона
мегузошт ва онҳоро бӯ кашида, номи писаронро ба забон
гирифта, мӯя мекашид. Чанд лаҳза пас модарону занони
ғусадори дигар меомаданду бо навҳагарӣ ғамхона меоростанд. Номаҳои коғазашон зарду фарсудаи Ашӯрро низ
босаводе мехонд. Ӯ, ки омӯзгор буд, пас аз салому паём ба
хешону ҳамсояҳо бо зарофат гапҳои дилрас менавишт:
«очаҷони қанду набот, ба туту чормағз, ҳамаи дарахтони
боғ албатта дуруди маро бирасон. Нағз обашон диҳен, ки
нахушкан. Некишон ба мо беҳисоб аст. Ёд доред, солҳои
қаҳтӣ ба чӣ аҳволе афтодем? Хушкмеваю тутпис, пӯсти ре406
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шаи дарахтон ҷони моро аз марг раҳониданд… Баҳор
наздик аст…»
Ӯ чашм аз рӯи ҷавони шаҳид наканда, дар дил нолид:
«Оҳ бачаҳои ғарибхоки очае! Рӯзу соати марги шуморо кӣ
медонист? Ҷанозатон соҳиб ёфт ё не? На модар ба марги
шумо навҳа кашиду не падар, на бародар пояи тобутатон
бардошту не дӯст ба гӯри шумо як каф хок партофт. Оҳ,
уқобҳои бенишони оча… Ҳасрату аламҳои шумо дили мани
сарсахта об не, чӯбу санг сохтанд. Ку оинае, ки дили садпораву ҷигари ғирболи мани мафлука ба ин беғам нишон
диҳад? Ё ҳазратиАзроил, магар фаромӯшам кардӣ? Зеби
мурдан ман доштам. Кайҳо вақтам гузаштааст. Мебинен, ба
ҳолам механдан. Мегӯянд, ки ҷони бева сангакӣ шудаст» –
нолаи пиразан ҳазин, шабеҳи ғум-ғуми тифлони гуруснаву
дардманд баромад. Ва занҳои деҳоти атроф ба андоми аз
ожангҳо гӯё тӯрбофӣ ва дидагони бенами ӯ чашм дӯхта, яке
ҳайратзада кифт дарҳам кашиду дигаре гиребон дошт.
– Тавба, аз кӯдак фарқе надорад… Ғам ба сараш мисли
кӯҳ биафтад ҳам, мижа намезанад…
– Аз куҷо донистӣ?
– Кунда барин ноҷунбон меистад, мижа намезанад-е. Дидӣ ё не? Ба ҳамин қадар оҳу афғон қатраи ашк ба чашмаш
меҳмон нашуд. Гоҳ-гоҳ лабонаш меҷунбаду механдад…
– Эй занаки бепарво, ба ӯ бисёр начасп. Устухони ин
кампир аз пӯлод аст. Кӯҳ-кӯҳ ғаму кулфат дидаву дарё-дарё
ашк рехта. Дигар оби чашм надорад. Ҳм, агар долу дарахт,
кӯҳу пушта, сангу чӯб, чашмаву парандаҳои Шикоргаҳ забон медоштанд, аз дарду доғи ӯ ба ту олам-олам қисса мекарданд… Дар ин синну сол, – як аср беш! – одам назди
Худову бандааш ба тифли бегуноҳ табдил меёбад. Озораш
нате, ки дуояш мисли алмос тез аст.
– Эй сода, ба ҷоҳил то кай гап мефаҳмонӣ? Ин гандамаст
аз Худо наметарсаду аз дуои ман ибо мекунад? – Хаёлан ба
суҳбат шарик мешавад кампири Зикамоҳ ва боз ҳамон
мавҷи аранге намоёни заҳрханд гирди лабони хушку пирсинбастааш шабеҳи дурахшаке давида, ҳамоно нопадид мегардад: – Аз Худо ё чашми мардум меҳаросид, ба абруҳо
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вусма кашида, то гӯшу гардан дар зару зевар ғӯтида, ба
мурдахона меомад? – Ӯ нимарӯя баргашт ва даст ба пешонӣ
зад: – Алам, талхиву шӯрии ҷанги Гирмона мардум кайҳо
фаромӯш кардан, – бо таассуф сар ҷунбонд: – Мегуфтам, ки
ун рӯзҳои сиёҳ, ун хориву азият ба ҳафт пуштамон бас аст.
Ҳм, касе калимаи ҷанга ба забон меовард, мӯйи бадан рост
мехест».
Майитро бардоштанд. Шӯру ҳангомае барпо шуд. Ҳар
кас ба кулбаи худ шитофт. Вай надид, ки зани Мири ғавғо
чӣ зайл мисли мор аз мотамхона баромад. Аз азал қоида
ҳамин: бори ғами мурда умре ба гардани соҳибонаш меафтад... Наберае асои дасташ шуда, ӯро то хона овард. Зикамоҳ бо оби сардакак дасту рӯ шуст, лекин аз панҷаи
фикру хаёлҳо нараҳид. Ҳангоми сари хон нишастан ҳам, –
ғизо заҳри бадан буд, – хотираҳои дилхарош ӯро думболи
худ кашиданд.. «Нафас рост накарда будем, ки фоҷиаи заминҷунбии Ҳоит пеш омад. Эҳе, як мулки сабзу нозанин, ба
қудрати Парвардигор, бо ҳазор-ҳазор одам зери хоку об
монд, ба гӯристон табдил ёфт. Ҳм, чанд муддат замини
кӯҳистон гӯё бемори вараҷа шуд. Меларзиду такон мехӯрд;
ангор қувваи бузурге хокашро мебехт. Мардум сарҳисобаш
гум, аз бими ҷон шабро болои бому рӯзро дар саҳро мегузаронд. Баъд ташвиш пайи ташвиш афзуд: мардҳо аз субҳ то
шом аз соҳилҳои Сурхоб мурдаҳои селовардаро ёфта, дар
мазорҳо мегӯронданд. Тавба, ҳамон вақт ҳам мешунид, ки
зоғу заған ва моҳиҳои дарё аз хӯрдани гӯшти одам сер
шуда. Хурду бузурги ҳар деҳа чун болои дарё чархидан ё ба
соҳилу ҷазираҳо фаромадани фавҷи каргасҳоро медиданд,
бо гилеме ба он ҷо мешитофтанд… Бо гузашти солҳо ун
фоҷиа низ мисли хобу хаёли бад хира-хира дар кунҷи ёдҳо
монд. Ва кампирак меандешид, ки ҳар ҳоитие, ки аз ин бало
раҳо ёфта, аз пири садсола то кӯдаки гаҳвора, – умре шукри
ин мӯъҷиза мекунад. Ҳо, мисли дони гандум паҳну парешон
шуданд ҳоитиҳо…
Одамӣ бо оҳу шеван ба дунё меояд ва кам мешавад, ки бе
ғаму дард умрашро ба поён расонад. Косаи умрро ибтидо
шаҳди наврасию ҷавонӣ, ишқу сафо пур мекунад, пасон
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заҳри ҳазору як ташвишу нокомӣ онро талх месозад. Боз
ҷанги афғон ҳамаро нотинҷ кард. Шоҳиди ин бадбахтӣ ҳам
шуд. Ҳм, одамизод аз ҷангу харобкориву хунрезӣ ҳаргиз сер
намешудаст: гирудор, ғорату сӯхтор. Мегуфтанд, ки ҷанг
байни филзӯрҳо – давлати Амрикову Шӯравист, лекин кишвари Афғонистон хароб мешаваду мардумаш нобуд: як не,
сад не, ҳазор андар ҳазор. Бачамардҳои нозанини тоҷикро
низ ба ин ҷанги бемаънӣ бо суруду тарона мегуселониданду
тобутҳои сиёҳу ситораи панҷгӯшадорро ночор бо нолаву
шеван мепазируфтанд.
– Кушоед қуттира… Рӯйи писарамро бинаму дилам хунук шавад, – ашкрезон зора мекард модаре.
– Мумкин нест! – дӯғ мезаданд низомипӯшон: – Фармон
ҳамин хел. Накушоед!
– Хонаи фармондиҳанда сӯзад!
– Ин гапа нагӯ, ки дар бало мемонӣ…
Мотамдорон рӯ ба осмон оварда менолиданд: «Эй Худо,
бачаҳои мо ба кашмакаши афғон, ба ҷангу куштор чӣ кор
доранд? Кӣ бо ихтиёри худ ба қасди ҷони касе ханҷар ё камон мебардорад?» «Мо одами ҳукуматем, – мефаҳмонанд
соҳибмансабон ва шарҳ медоданд: – Писарҳомон бачаи
ҳукуматанд. Саркашӣ аз фармони ҳукумат ба сарат бало
меорад. Дигар таги гапа наковед…» Пайвандон ҷигардоғ,
дил садпораву мӯҳри хомӯшӣ ба лаб, музтару ҳайрон ашк
мерезанд. Вале дар дунё кадом сирру савдо ниҳон мондааст? Гап дар даҳон дурр, берун баромад, олам пур, гуфтаанд. Миш-мишҳои даҳшатноке дар бораи бо азобу шиканҷа
ба қатл расондани аскарҳо паҳн шуд. Ҷасади яке дар тобут
бе сар, аз дигаре бе гӯшу бинӣ будааст, сеюмӣ дасту пои
шикаста… Мурдаҳоро шинохтан мушкил. Гӯё онҳоро бо
фиребу найранг бурда, ба қассобҳои номусулмон супоридаанд. Чӣ ҳам аз дастат меояд? Ҷанг аст. Мулки афғонро ба
майдони ҷангу ҷидол табдил доданд. Алам дорад афғон,
алами беҳисоб. Дар ин маврид мисли тамошогар даст болои
даст намешинад. Ҳо матале ҳам ҳаст: «қаҳри узбаку раҳми
афғон». Ана ҳамин хел ҳазору як шубҳа, дарду доғ дар дил,
ҷигарбанд ба хок супорида, боз умедаке ҳам доштанд, ки ин
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мурдаи каси бегона буд ва шояд гулписари онҳо рӯзаке
даҳон пури ханда, сари сина пури нишон, борхалта ба кифт
ҳамоил, аз дар медарояд. Охир одамизод то нафаси охирин
орзу мепарварад. Э не, солҳои баъди ҷанги Гирмон ба ин
монанд ҳодисаҳо бисёр рӯй дода буданд. Падару модар бо
хати сиёҳ бовар карда, бо панду насиҳат: «Беҳуда гузаронидани умр аз рӯи шариат вубол аст», ҳамсарони баъзе аскарони гумномро ба шавҳар доданд. Зиндагии нав, фарзанд…
Вале рӯзе он аскари дар ёдҳо мурда бо асобағал баргашт.
«Ун мусибату нокомиҳо аз хотир рафтанд. Тавба, – кампирак ноаён гиребон медорад, – имрӯз ҷанг дар паси дар, байни ҳамдигар… Наход ҳамватан душмани хуниву ҷонии
якдигар шавад? Тоҷик бародару фарзанди худ мекушад, – ба
лабони пиразан боз писханд давид: – Эй нутфаҳои нопок, эй
чокарони иблис, шумо аз камари муғул ба дунё омадаед? Ин
ваҳшигариву бешарафӣ аз барои чист? Бадномӣ… доғи
лаънат… – пиразан ноҳинҷор лаб зери комҳо мениҳад ва бо
нӯги остин даҳон аз чашми дӯсту душман мепӯшонад: –
Махлуқи пурасрорӣ, тоҷик. Гоҳ дар покиву нармӣ фариштаи рӯйи замин, дар некиву саховат Ҳотамӣ. Дари дилата ба рӯйи ҳама мекушоӣ, – хоҳ дӯст бошад, хоҳ душман,
хоҳ габр бошад, хоҳ мусулмон; ба оғуш мегирӣ, боло мешинонӣ… Хайрхоҳу нармдил… Лекин Худо накунад, ки ба
васвасаи иблис гирифтор шавӣ. Қабоҳату разолатҳое содир
мекунӣ, ки… Худата мекӯбӣ, худата мекушӣ, хонаи худата
оташ мезанӣ… Аз ҷаҳолат базм меороӣ барои тамошои
душманон… Хандахариш мешавӣ. Ҳай-ҳай, комата ба бегонапарастӣ бардоштанд? Ё ин хислат мерос аст? Эй хок бар
сари ин хел мерос! Фатво меоранд, ки ҷангу ҷидол бо хости
парвардигор сар мезанад. Дурӯғ! Бӯҳтон! Бовар надорам.
Худо ҳеҷ каса ба шикастану сӯхтан, куштору ғорат, ба ин
хел мотамдор кардани модари сарсахту ятим мондани тифлакон ҳидоят накардаст… Аз фаровонии солҳои осоишта
бисёриҳо гандамасту ноодам шуданд. Худо бешоха шох
надиҳаду ноасла сарват. Агар носипосӣ аз ҳад намегузашт,
ин хел ғаму ташвиш пайи ҳам ба сарамон намерехт. Мусибат мисли балои осмонӣ ҷуфт-ҷуфт омад. Ҳама ҷо аз
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куштору сӯхтори нав ҳарф мезананд ва ин ба пайкари пиразан чун табар мерасад. То кай худро дарун-дарун мехӯрӣ?
Ба дарди бехобӣ гирифтор шуд. Шабҳо ба бистари нарми
суфаи байни ҳавлӣ дар паҳлуи Маҳингул дароз кашида, соатҳо аз байни шоху барги дарахтон ба осмони лоҷвардӣ,
ҷилову дурахши ситораҳо ва моҳи тобон менигарад. Вай
шабзиндадор асту булбулони боғ. Мурғакон талху ширин
чаҳ-чаҳ мезананду кампирак ситора мешуморад. Ҳанӯз дидаи бино дораду гӯши шунаво; пойҳои бемадораш низ ӯро
ба ҷое бурда метавонанд. Ин давлати бузург аст, мунтазиру
дастнигар намешавад. Гоҳе нигоҳаш ба чашмакзании беинтиҳои хирмани ситораҳо, гӯшаш пур аз чаҳ-чаҳу нолаи силсиладори булбулон, боз ба олами хаёлу андеша фурӯ меравад. Ёди талхи гузашта, дуруштиҳову шикасти қисмат,
пайкари наҳиф тамоми ҳастии ӯро миёни панҷаи шахшул
мефишорад, устухонҳои афгорашро гӯё бо суҳон мехарошад
ва ба дили озурдааш наштар мезанад. Аз ин шиканҷаи
тоқатфарсо қалбаш, устухонҳои банди пойҳояш сим-сим
меноланд. Лаб таги комҳо фишурда, аз моҳу ситораҳо рӯ
метобад, лекин дарҳол аз дил мегузаронад: «Эй сода, магар
аз чашми осмон, моҳу ситораҳо пинҳон шуда метавонӣ?»
Механдад ба ҳоли худ, бо дард механдад. Сипас нолиши
пайванди устухонҳои дасту по ва шонаву сутунмӯҳрааш дар
хомӯшии беинтиҳои шаб бо нолаи ҷонхароши булбулон
омезиш меёбанд. Иттиҳоди сӯзишу тапидани дили модар ва
навҳаи мурғакон… Хомӯшии шукӯҳманди шаби гарму пурмаҳтоби баҳор аз бӯйи атрогини гулҳо, овози резиши
якнавохти оби новадон, вазиши боди мулоиму наҷвои
гӯшнавози баргҳои дарахтон ва садои ғарибонаи ғукҳою
нағмаҳои мурғони сармасти ишқ зебову афсонавӣ мешавад.
Ӯ дасти рост меёзад ва чойникро ёфта, аз нӯли он ҳалқу
ҷигар тар мекунад. «Худоё, шукр… лаҳзаяке дидани ин осмони нопайдоканори пурситора, ин моҳи пурнур, зистану
нафас кашидан аз ин ҳаво магар бахту мӯъҷиза нест?
Неъматҳои беҳамто. Аз ин зиёд талаб бикунӣ, қаҳри парвардигор меояд, – худ ба худ меандешад Зикамоҳ: – Чаро
ғофилон қадру лаззати ҳаёт пушти по мезананд? Нисфе
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дилбохтаи хоб, нисфе дар банди ҷаҳолат. Магар зиндагӣ кирои кашокашу дилозорӣ дорад? Ҳар нафас, ҳар лаҳза ғанимат. Аз радио ҳофизе таъкид мекунад: «умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст…» Одам аз умри хушу гуворо
барои худ ҷаннат месозад, аз зиндагии талху пурмоҷаро
дӯзах… Баъд дар синаи хоки сард, дар мағоки тангу тор, дар
кунҷи лаҳад чунон мехобӣ, ки…», – мегуфт ба худ оҳкашон.
Маҳингул овоз рушан карду паҳлуи дигар гашт. Не, ба пиндори ӯ дар ин рӯзҳои сиёҳу хунрез хобу осоиш ба касе, ки
дил ва хуни гарм дорад, ҳаром аст. Ҳатто одамҳое, ки ба
назар беғамтарин каси дунё менамуданд ва агар нисфи
оламро об мебурд, пинакашон вайрон намешуд, имрӯз аз
ҷабри ин воқеаҳои нохуш парешонҳолу ғамзада, хашмгину
девонаавзоъ шудаанд. Чӣ илоҷ, гирдбод, ки хест, хоку чангаш ба чашми ҳама меафтад. Аз ин касеро раҳоӣ нест…
Дирӯз ҷонашро то беруни дарвоза кашонд. То кай ба қаду
бари ҳавлӣ тор танад? Аз роҳ мӯйсафеди Саид баромад. Ӯ
Зикамоҳро бибӣ мехонад. Охир понздаҳ-бист сол аз ӯ хурд
аст. Саид бемадору хаста, қоматаш хам, дастонаш ларзон,
чунон ларзон, ки асобелчааш низ дарақ-дарақ меларзад, либосҳояш чиркину дарбеҳдор, омада дудаста ба кампир салом карду дар харак паҳлӯи ӯ нишаст. Ва ба асо такякунон
оҳ кашиду бо ҳасрат гуфт:
– Бибӣ, худат ба мо ҳукми модарӣ дорӣ, дар синну сол
хеле бузургӣ. Аз дастат нону намаки зиёд хӯрдаем. Агар
биҳилам накунӣ, ҷонам ба осонӣ намебарояд. Дидӣ, дар
охири умр боз чӣ балоҳое ба сарамон омад?
– Кошки намедидам…
Лаҳзаяке хомӯшӣ ба миён омад. Саид гиҷу гаранг дастор
болои абруҳо хамонд ва пушти сарашро хор-хорон гуфт:
– Лаънат ба ҷаҳлу нодонӣ! Хомшӯрбову болобардории аз
ҳад зиёди мардум оқибат инҳоро масту мағрур кард. Аз
кирдори ин барзолаънатҳо нисфи мамлакат сӯхт… Худат аз
ин воқиаҳо огоҳӣ?
Кампирак сар ҷунбонду бас. Дигар қуввати гапзанӣ ҳам
надошт. Вале норозиёна гуфт, ки гӯшҳояш мешунаванд.
– Ҳа-а, худат ҳам азоб доштаӣ, – ғур-ғур кард Саид ва боз
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пушти сар хорид. Дил холӣ кардан мехост. Аммо меандешид, ки аз гуфтани дарду ҳасрат ба Зикамоҳ чӣ фоида? Лекин боз киро меёбад? Ҳама дар ғаму ташвиши худ ғӯтида.
– Ду моҳ боз аз писару набераҳоям хабаре нест, – гуфт
Саид ва дилшикаста пурсид: – Онҳоро ҳам ба ғазо бурда
бошанд? Аз чанги ин золимҳои бераҳм мераҳӣ? Занталоқ,
радди маърака, озору лагадкӯб, бадарға… Ҳо, аз замин якбора деву муштзӯр рӯид. Биёву бигир…
Саид боз хомӯшӣ ихтиёр карду паси сар хорид. Давоми
гапашро бигӯяд ё не?
– Дар хона не гарди орд монду не қатраи равған, не як
кулча собун, – худ ба худ гуфт Саид ва бо такяи асо бархеста афзуд: – Ку то осиёб равам… Аҳволи ҳама бад аст…
Шояд хайрхоҳе пайдо шавад. Дигар чӣ кор кунам? Дунё чапагардон шуд, бибӣ. Нону намакҳора бубахш…
– Баргаштӣ, хона даро, – гуфт кампир.
Саид дигар ба пасаш нанигариста худ ба худ ва тук-тук
асозанон аз Зикамоҳ дур шуд. Вай зоҳиран карахту бепарво
бо нигоҳаш мӯйсафедро гуселонд, вале оромиро гум кард.
«Аз Садаф хоҳиш кунам, каме орду ягон кулча собун медода бошад? – пурсид аз худ ва посух дод: – Медиҳад… Хусрав ҳам мисли падараш – раҳматии Ҳайдар марди нармдилу хайрхоҳ аст…»
22
Не, пиразан аслан то замони кашмакашу хархашаҳо низ
дилбохтаву моили хоб набуд. «Ғафлат аст, додари марг аст
хоб, – сари субҳ, вақте набераҳояш ба хоҳишу таъкиди
такрор ба такрори Маҳингул ё Садафу Хусрав «хезед, ҷонои
ширин, офтоб баромад, олама гирифт, ягон кас аз дар бидарояд, ба риши бобомон механдад…» эътибор намедоданд,
вай рафта, сару шонаи онҳоро бо меҳр молида ё ба кафи пову таги кашашон ангуштакони пӯсту устухони сардакакашро расонда, хорхорон ва ба гӯшашон пичиррос ҳам мезад:
«Асло тан ба хоб надиҳен, баракату фаровонии кори одам
дар саҳархезист». Ва чун набераҳо аз ғилғилчаку молиши
панҷаи бибӣ нозкунон болои бистар шабеҳи ғук тапидаю
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печу тоб хӯрда, бо чини ҷабин, лек лаб ба ханда моил, бархеста «эй бибӣ, аз бахилӣ намондӣ, ки камтари дигар бихобем. Шумо бехоб бошед, айби мо чӣ?» – мегуфтанд, вай бо
овози ларзонак бо ин сатрҳо посухашон медод:
Ҳар кас, ки ба хоби саҳарӣ дил бандад,
Аз кофиру габру номусулмон батар аст.
Дар ин маврид Хусрав, ки корҷома дар тан, пас аз бо каландак нарм кардани бехи киштаҳояш ё об додани боғ баргашта, даст мешуст, бо овози баланд гапи бибиро қувват
мебахшид:
– Ғуломи шайтон нашаведу зуд бархезед, бачаҳои ширин.
Фармудаи китоби қадимаро боз дар гӯшатон хонам?
Шайтони роҳзан ба одам таъкид мекунад: «Бихоб! Дар хоб
бимон! Ҳанӯз ҳангоми бедорӣ фаро нарасидааст!»
– Ай садқаи забонате! – Хусравро меситояд кампирак ва
хоҳиш мекунад: – Маънии тасбеҳгӯйии мурғон, бомдод
навбат ба навбат ҷеғ задани хурӯсонро ҳам ба ёдашон
биёр…
– Эҳа, инро ҳам фаромӯш кардаанд? – худро ҳайратзада
меангорад Хусрав ва меафзояд: – Хурӯс аз фиребу
найрангҳои шайтони маккору роҳзан, ба хашм омада, ба
одам таъкид мекунад: «Ҳаргиз дар се кори нек сустӣ раво
мадор: андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек. Ҳамвора аз
се кори бад рӯйгардон бош: андешаи бад, гуфтори бад ва
кирдори бад». Фарёди хурӯсон маънӣ дорад: фарёди аввал
барои касони заҳматдӯст аст: «Бархезеду аз пайи корҳои хайр
шитобед!» Фарёди дуюм ба одамони дар хоби ғафлатмонда
дахл дорад: «Бохабар бош, хуршед баромад!» Фарёди сеюм
хитоб ба танбалу коргурезҳост: «Чошт шуд. Инсон то ин вақт
мехобад? Хезед, дар сафи танбалҳо шарманда нашавед!»
Набераҳо пайи ҳам аз хоб мехестанду дили Зикамоҳ равшан мешуд.
Вале алҳол шому саҳар ба чашмакони хаставу ҳузнолуди
набераву абераҳои мисли чӯҷаи парӣ зебояш нигариста,
кампирак дилхун мешавад. Пеш дар назараш рӯз ба рӯз
ҳусни писаракон аз духтаракон ва ё баръакс афзунтар ме414
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

намуд. Вале акнун аз он рухсораҳои мисли садбарги навшукуфтаи шабнамолуд тару тозаи онҳо нишоне намебинад.
Аввал мепиндошт, ки духтаракон барои шӯхӣ, – гоҳ-гоҳ ин
корро мекарданд, – ба сари рухсораҳо барги гули лола
часпондаанд ё ранги сурхи ҷилодор молидаанд. Дар ин
маврид нигоҳ аз онҳо гурезонда, ноаён туф-туф мекард ва
дар дил «Худо аз чашми бад нигоҳ дорад, – мегуфт. – Чашми инсон санга мекафонад…»
– Қунғуз бачаҳоша сафедаки ман, мегуфтааст, – луқма
мепартофт Маҳингул ва ширин-ширин механдид…
Алҳол нигоҳи онҳо ношод, чеҳраҳо коҳидаву пажмурда
метобад; чашмони шаффофу чун ситораи саҳарӣ рахшони
духтаракон камфурӯғу маъюсанд. Шӯхиҳои Хусрав, супоришҳои Маҳингулу маломатҳои Садаф сари субҳ ба дилашон намеғунҷад.
– Чаро шӯхиву бозӣ намекунед? – мепурсад падар ва
таъкид мекунад: – Вақта хуш гузаронед. Чӣ намерасад?
– Дарди дамдуздӣ ёрашон шудаст, – ба суҳбат шарик
мешавад модар: – Мегӯйӣ, ки аз бибиашон пиранд; беҳавсала, нимҷон, дигар ба ҳавлирӯбӣ ҳам ҳавас надоранд…
Духтарон, сирри дил ниҳон, табассумаке ба лаб, бо
баҳонаи дасту рӯ шустан сӯи новадон мераванд. Пиразан
медонад, ки онҳо шабу рӯз дар банди биму ҳарос, азияте
доранд. Охир духтарони боақлу қадрас шудаанд ва баду
некро меандешанд. Онҳо низ медонанд, ки бар асари ин
моҷароҳои аблаҳона ба ҷойи хор гӯё аз замин касофату
оқипадар рӯид, аз абри сиёҳи осмон ба ҷойи жола дузду
ғару роҳзан рехту ҳоли мардумро ба танг овард.
Кай буд? Аз водии Вахш, аз як ноҳияе, ки аз ҷангу ҷидол
хоку хокистар шудааст, меҳмон омад; амаки Зоҳид – ҳамкурси Хусрав. Беҳад бедимоғу аламзада буд, об аз гулуяш
намегузашт. Шаб бо овози аз зӯри буғз гирифтаву оби дида
нақл кард, ки азоби сагро кашиду хонавода ба шаҳр овард,
лекин шаҳр ҳам нотинҷу пурофат аст. Дар хобгоҳе чун гуреза ҷояшон доданд. Дар як ҳуҷраи танг панҷ нафар базӯр
меғунҷанд. Ин ҳеҷ гап не, мегузарад. Лекин аз ояндаи духтарони қадрасаш метарсад. Ба балоғат расидаанд. Баҳусну
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хушодобанд. Бо чӣ орзуву умеде онҳоро гӯё дар сояи барги
гул парваронд. Аз куҷо медонист, ки ин балоҳо пеш меоянд.
Кош барвақт бо обрӯйи муҳаммадӣ ба шавҳар медодшон.
Акнун… – амаки Зоҳид ба сукут рафт, сипас сар бардошта
пурсид:
– Бовар бикунӣ ё не, ихтиёр дорӣ. Ба шири модарам, ба
китобҳои муқаддас, ба нону намаки дастархонат қасам, ки
дар маҳаллаҳои Душанбе дар ба дар гашта, домод кофтам…
Ана ҳамин хел, ошно. Хоҳ шармандаам шуморӣ, хоҳ айбам
бикунӣ, ихтиёрат. Ба ҳамин рӯзҳои сиёҳ расонданд… Назди
Парвардигор чаро рӯсиёҳӣ кунам? Ҳаққи гапро гуфтам…
Хусрав карахту бемаҷол ва афсуншуда аз амаки Зоҳид
чашм намеканду дам ба дам бо дастрӯймол арақҳои пешониашро мечид. Вай дар ҳалли мушкилоти меҳмон, дӯсти
айёми донишҷӯияш музтар монда буд.
– Ягон домод ёфтӣ? – баногоҳ пурсид бибӣ.
– Не… Ҳоло не, – хиҷолатманд посух дод амаки Зоҳид ва
афзуд: – Домоди ҳалол ёфтан осон не дар ин замон…
Одамҳои ношинос, сад хел шубҳа аз дилашон мегузарад.
Тавба, кай падар дар ба дар барои духтараш шавҳар кофтааст? Чӣ илоҷ, ночорӣ… Яктааш гуфт, ки духтарҳои бешавҳар
дораду писар не. Арӯс карданӣ бошӣ, қадамат болои дида.
«Дар як ҳуҷраи танги хобгоҳ базӯр меғунҷем, гуфтам, писарам бедарак аст…» Зани сиёҳпӯше дарро кушод. Ҳамдардӣ
изҳор кардам. «Ҳафтае пеш ҷасади писарамро оварданд…» –
гуфт оҳкашон. Эй Худо, ҳар дареро мекушоӣ, ғамхона аст.
Баинсофҳош иқрор мекунанд, ки писарҳошон солим не, гирифтори дарди «хоки сафед»-анду нонхӯри зиёдатӣ…
– Дилгиру саросема нашав, – Зоҳидро таскин мебахшад
бибӣ ва таъкид мекунад: – Худо подшоҳ аст. Ин рӯзҳои талху
сиёҳ мегузаранду дари бахти духтарон кушода мешавад…
– Одам метарсад. Нохалаф зиёд… Ҳазору як андеша…
бадномӣ… – пурандеша посух медиҳад Зоҳид. Вай аз
бадбахтиву фоҷиаҳое, ки девзодҳои силоҳдор ба сари духтаракони болиғу ноболиғ оварданд, лаб намекушояд. Чӣ лозим дили пиразанро сиёҳ кардан? Бе ин ҳам олам пури гапу
хабари нохуш. Чӣ қадар духтаракони поки таҳқирдида худ416
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ро овехтанд, ғарқ карданду сӯхтанд… Яке интизори ҷашни
арӯсӣ буду дигаре донишҷӯ, яке ба дилдор аҳду паймон баста буду дигаре нав бо ҳазору як ҳавас барои шаҳаш
дастрӯмол медӯхт. Девтинатон ба андозае шаъну шарафи
онҳоро поймол карданд, ки маргро авлотар донистанд ва
гули орзу зери хок бурданд.
Чанд моҳ пеш набераҳояш ин хел пучалаву паршикаста
наметофтанд, балки мисли чашма меҷӯшиданд ва шабеҳи
оҳубара чусту чолок буданд; ҳаргиз имкон намедоданд, ки
корҳои хурду резаи хона бар дӯши бибӣ ё падару модар
афтад. Онҳо аз дами субҳ шоду шукуфон бархеста, то шом
даст ба даст, бозӣ ба бозӣ, бо дили гарм ҳама корро ба
анҷом мерасониданд. Ҷунбиш, шӯхиву хандаи онҳо ба
ҳавлӣ шукӯҳи дигар, зеби бештар мебахшид. Ва Зикамоҳ
баъзан аз болои ҷонамоз ё рӯйи бистар гоҳе аз таги дарахтон, бо гӯшаи чашм ба покизакории онҳо нигариста ҳаловат
мебурд. Ва ё чун духтаракон баробари оғози нағмаву ҳангомаи мурғон яке дунболи дигаре аз шабистон баромада,
дар оби зулоли новадон дасту рӯ шуста, пасон ба сари кӯча
ва ҳавлӣ коса-коса об пошида, бо шохҷорӯб ҳама ҷоро
чунон тозаву озода меруфтанд, ки аз нурҳои хуршеди
навбаромада оинавор ҷило дода, дили бинандаро боғ-боғ
мекушод. Кампирак дар дил «чашм нарасад» – гӯён, ба онҳо
бахту зиндагии пурбаракат таманно мекунад, то оянда ҳар
кадоме хонаеро ободу пур аз кӯдаки солим намояду мардашро шод… Аз азал бахти духтар ёфтани марди муносиб
асту иқболи ҷавон ҳамхона шудан ба арӯсе, ки хушфаросату
пок бошаду аз панҷ ангушташ ҳунар резад…
Бе муҳобот, абераҳояш дилбохтаи тозагиву зебоиянд.
Момаашон Маҳингул онҳоро ҳамин хел тарбия карда. Ҳо,
ҷонаш ба ҷони онҳо пайванд аст. Наргис аз хурдӣ, аз овоне,
ки шеъраки «Гумон набаред, ки ман хурд ҳастам, Ана мебинед, ҷорӯб дар дастам…»-ро замзама мекард, намегузошт,
ки барги хазон ё хасе дар кафи ҳавлӣ ба чашм расад; Шаҳло,
бари роҳрав, равоқи дару тиреза ва сари деворҳоро бо гулдону гулҳои рангоранг, буттаҳои ҳамешасабз, райҳону
ҳулбӯ, бобунаву ғармаш оро медиҳад. Вай ба ҳар ҷое равад,
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бо худ тухми гул меорад. Аз гулҳои ҳархелаи ошиқи печону
ёсуман, садбаргҳои рангоранг бо хости дилаш хавозаи шукуфапӯш сохта. Ҳавлиро Шаҳло бо ёрии бародарон ба чорбоғи гулҳо табдил додааст. Ва ҳамин ки насими шамолаке
вазад, ҳавлӣ, сари кӯчаву боғи худашону ҳамсояҳо аз бӯйи
атромез пур мешавад. Булбулон ҳисоб не, мурғони карахту
хоболуд ҳам аз ангезаи атру мавҷи гулҳои ҳазорранги
Шаҳло масту махмур шуда, аз сари шохҳо ҳар яке ба тарзу
усули худ чаҳ-чаҳ мезанад.
– Дасти гулпарвари Шаҳло дарда набинад, – бо ҳавас
ҳавлиро тамошокунон мегӯянд ҳамсояҳо, – олама гулистон
кардааст… Бубинед, аз сари шоху деворҳо гулҳо механданд…
– Дар сари ин духтар ғайр аз гулу гулпарварӣ фикри дигар нест, – аз он ки ҳамсояҳо ҳунари гулкории духтарро меситоянд, бо ифтихор мегӯяд Садаф ва меафзояд: – Ҷонаш ба
гулу гулбуттаҳо пайванд аст. Об медиҳад, баргу чарги хушку зарду пажмурдашудаашонро мечинад. Агар шунавад, ки
дар ин қаламрав ягон хел гул пайдо шудааст, аз он то тухм ё
парварда ба даст наорад, дилаш қарор намегирад. Аз куҷо
меҳри гулпарварӣ дар дилаш ҷо гирифт? Бубинед, дар сари
девор ҳам гул асту бари роҳ ҳам…
– Қандаша хӯрад Шаҳлои гулпарвар, бо пули худаш, – бо
ҳазлу шакарханд ба сӯҳбат шарик мешавад дигаре ва меафзояд: – Боз чӣ мехоҳед? Барои ҳама боғи гулу булбул
оростаст. О мехонанде… Худо Шаҳлои гулпарвара ба ягон
ҷавони зебои гулдӯст лоиқ бинад…
Чеҳраи Шаҳло монанди табақи пургул шукуфон, рухсораҳояш арғувонӣ, чашмаконаш пурхумор, лабони ақиқгунаш ба табассум моил, аз ин ситоишҳо шармида, монанди
насим нарму ноаён худро байни гулбуттаҳо мекашад. Кампирак гиребон медораду дар дил шукрона мекунад, ки гулдухтарҳои Хусраву Садаф ҳар яке дар хулқу атвор ва ҳунару
кор аз дигаре афзалият дорад. Оре, харбуза аз харбуза ранг
гирад, фарзандон аз ҳамдигар панд мегиранд. Ана духтари
аз ҳама хурдӣ Гулафзо низ бекор намеистад: пок кардани
хоку чанги шишаҳо, равоқи дару тирезаҳо ва рӯбу чини
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фаршу палоси хонаҳо шуғли доимии ӯст. Вай аввал китобу
дафтарҳояшро кушода, ба дарсҳо омода мешавад, сипас
корҳои хонаро ба субут мерасонад, баъд бо дугонаву
хоҳараконаш ба рустшавакону гаҳворабандону ҳамсоябозӣ
мепардозад. Онҳо аз латтаҳои ҳарранга дар сояи дарахте
курпача мегустуранду хон, гаҳворача мениҳанду лухтак,
табақу дастархонҳои рамзии пур аз мева, нону кулча ва
қанду қандалот меоранд. Базм барпо мекунанд. Яке бо шӯру
шавқ доира мезанаду суруд мехонад, дигарон кафкӯбон
арғушт мераванд. Ва ё тахт ороста, шаҳакро бо ёр-ёр оварда,
паси чодар, назди арӯсак медароранд, ана баъд базми гарм
меороянд. Ҳавлӣ аз суруду таронаҳои духтаракон пур мешавад. Байни дугонаву «хешон» ногоҳ, гӯё бо баҳонаи ночизе гап мегурезад, «моҷарову сардӣ» ба амал меояд. Мисли
одамҳои калонсол ногапу «каҳрӣ» мешаванд. «Эҳе, ин раво
нест – мегӯяд яке, – хосият надорад». Ва дарҳол миёнарав
шуда, байнашон сулҳу оштӣ барпо мекунад. Чӣ хубе… Ана
ҳамин кору рафторҳои дилнишини набераҳо ҳавасу орзуҳои
ширинро дар қалби кампирак меангезанд. Ва ӯ лабонаш ба
ханда моил, даҳони бедандонаш намоён, аз дилу ҷон мехоҳад, ки бо мӯъҷизае тифл ё ҳамсоли ин духтаракон бишаваду мисли онҳо аз ҳар лаҳзаи умр, дунёи беолоиши хурдсолӣ бебокона истифода барад. Ба ростӣ, айёми гулшукуфти
баҳор, вақте ки боғу роғ ва кӯҳу пуштаҳо аз шукуфа ба
қолини садранг табдил меёбанд, ин ҳолат ба ӯ бештар рӯй
медиҳад. Шохаҳои нимхушку мисли панҷаҳои ӯ урён, балки
шабу рӯз аз осмон имдодхоҳ, низ муғча мебанданду сабзишу шукуфоӣ оғоз менамоянд. Ин муъҷизаи баҳор аст. Ҳама
гул ба сару гул ба камару гул ба домон мешавад, он гоҳ
ҳавлӣ ва дарахтзорон аз фавҷи занбӯрҳои асал ба бозори калоба табдил меёбад. Оруҳо «виз-виз» сурудхонон гул
мебӯянду шираи гул мечинанд ва аз шукуфаи як шоха ба
гули ниҳоли боғи дигар паём мерасонанд. Ва чун аз вазиши
бод гулбаргҳои шохаҳои бодому себ, шафтолуву зардолу ба
васати ҳавлӣ нарму рақсон ё печону тобхӯрон парвоз мекунанд, духтаракон пойи урён бо шодиву сурури дигар таги
дарахтон давида, дар фазои пурэҳсони гулбез шӯху сармаст
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мечархиданду мерақсиданд. Барқу шарари чашмони маъсум
ва пур аз розу ниёзи онҳо, ҷилваи чил кокули майдабофт,
қади ниҳоли гулрезашон як дунёи зарифу олами афсонаро
пеши назар меоварад. Ва ба пиндори пиразан, духтаракон
он лаҳзаҳо ба фариштаҳои болафшон, ба шохаҳои гулрези
дарахтон табдил меёфтанд; аз нӯги ангуштону остинҳои
ларзон, сари мижгону банди гесувон, пешобағалу бари домони гулдӯзиашон баргҳои нафиси гул мерехт. Наргис гоҳе
бо тундӣ сар ба қафо меафканд ва рӯ ба гунбади осмони ҷоҷо абрноку нилгун, мекӯшид, ки бо мижаҳои дарози нӯгбаргаштаву мушксояш гулбаргҳо бишинанд. Дар ин ҳолат
мӯйҳои ба қад баробари Наргис мисли кокулҳои маҳини
маҷнунбед дар панҷаи бод парешон шуда, нӯгашон ба замини гулфарш расида, шукуфа мерӯбанд. Вале болои мижгону
абрӯҳои пайвандӣ, рӯйи қурси моҳу гардани шабеҳи фаввораи шираш аз гулбаргҳо пурнақшу нигор, ӯро чун ҳури
биҳиштӣ оро медиҳанд. Шаҳло косаи кафҳо аз шукуфа пур
карда, ба ҳаво пош медиҳаду зери онҳо қоҳ-қоҳзанон мечархад. Сар то қадами ӯ гулрез мешавад. Ва боди шӯху дарахтони ғарқи гул аз ин саҳнаи зебову нишотангез чун хушдомани некдилу баҳиммат аз қадами мубораки гулдухтарони
бебоку танноз шоду ҳайрон худро ларзондаву афшонда, бар
сари онҳо панҷа-панҷа гулбарг мепошанд. Хандаи софу
беғаш ва гӯшнавози набераҳо хуни мурғонро ба ҷӯш
меоранд, ки андалебе аз байни буттаи аз шукуфа ҳарирпӯши
настаран, сараке аз сари шохи арғувон, зарғовзаличе аз боғи
ҳамсоя чаҳ-чаҳ меоғозанд. Сипас хонишу нағмаи дигар паррандагон ба ҳам ҷӯр гашта, боғзорони деҳаро аз навоҳои
рангоранг пуршукӯҳ мекунанд. Нағмаҳое, ки на гӯш мехарошанду на ба дил мезананд. «Ин магар неъмати бебаҳои
зиндагӣ нест?» – аз дил мегузаронад Зикамоҳ ва нигоҳаш
ҷон гирифта, рӯ-рӯйи ҳавлии аз барги шукуфаҳо пойандоз
густурдаи бод ва Садаф, ки пеши новадон, дар як даст лифу
дар дасти дигар коса, сари по амонат истода, мафтуни тамошои бозиҳои духтаронаш буд, лағжида, сари шиғу
панҷараҳои бо дави кадуву лубиё оро ёфта андармон мегардад. Ва баногоҳ мебинад, ки мӯйсафеди Саид, даҳони бе420
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дандонаш воз, аз роғҳои шиғ, занҳои ҳамсоя ба ҳар дастур
даст ба пешонӣ соябон карда, аз сари деворҳо, духтаракону
писаракони наврас бо ҳавас аз болои бомҳои ҳавлӣ рақсу
бозии набераҳои ӯро тамошо доранд.
– Ай ҷунои ширин, маст шуден? – шоду мафтун мепурсад Маҳингул.
– Эй мома, гулпошии боду дарахтора тамошо бикун, – бо
шӯру шавқ посух медиҳад Шаҳло ва сӯяш даст меафшонад:
– Биёед, биёед…
– Бас аст! Ба мардум тамошои бепул медиҳен? Айб мекунане!..
– Мома, ин хел лаҳзаҳои гулрезӣ ғанимат аст, – мегӯяд
Наргис ва ҳазломез меафзояд: – Бахилӣ накунен… Худат
мегуфтӣ-ку: «гӯри бахил танг мешавад»… Биёен, якҷоя мерақсем. Ҳар касе арғушту бозии моро айб мешуморад, худаш гунаҳгор мешавад…
Кампирак бо коҳишу арбада набераҳояшро аз ғавғо ва
рақсу бозӣ нигоҳ доштан мехост, вале дар таҳи дил мегуфт,
ки кош пову пар ва қуввату дармоне медошт, ки давида ба
шодиву бозии навасаҳояш шарик шавад, базми дар фазои
пургул озоду зебо арғушт рафтани онҳоро гармтар кунад.
Ва боз дар дил ниёише ба даргоҳи Офаридгор мефиристод:
«Ба гулдухтарҳо бахти сафеду рӯзгори ширин бубахш».
23
Рӯзҳои хушу гуворо чун гавҳари ноёб ғанимат будаанд ва
акнун ба орзуву ҳавас табдил ёфанд. Инро хурду бузург пас
аз доман паҳн кардани ҳодисаҳои даҳшатбор дарк карданд.
Тиру туфанг ба дасти ҷавонони хомтамаъ афтод, ҷоҳилу
худсар шуданд… Аввал шишаҳои холиро пас аз нӯшидану
сармаст шудан болои санге ниҳода, ба нишон гирифтанду
паронданд ва аз расидани тир ба ҳадаф, пораву реза шудани
шиша девонавор наъра кашиданду шодӣ карданд, сипас
шикори парандаву даранда ба воситаи дилхушӣ табдил ёфт.
Ҳар кадом дар куштани ҷондорон роҳу усулеро меёфт, ки
ҳамсилоҳонро дар ҳайрат гузорад. Шурики капек, либосҳои
ҳарбӣ ба тан, пас аз он ки хурӯси пири бобои Раҳматро бо421
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лои бом диду барои қапиданаш онро ҳота ба ҳота сур карду
дар коҳдоне дошт, – ҳай шӯру ғавғо бархест; ҳам аз қудқуду бо қиғосту биғост болу парзанон ҷонталвоса гурехтани
хурӯси вақтрасида, ҳам аз доду фарёд аз байни пали пиёзу
гашниз ва палакҳои кадуву бодиринг, харбузаву тарбуз, аз
болои шиғу деворҳо парида мурғро таъқиб кардани Шурик,
ғавғои сагҳои деҳа ва ҳаш-ҳаш нафаскашон баргашта, – дили хурӯс ба чӣ дастур метапид, Худо медонист, – пеши
чашми одамон ханҷари дудама аз ғилофи камарбанд баркашиду на аз рӯйи таомул ҷониби қибла хам шудану болу
пойҳои ҷонваракро бо мӯза дар замин пахш кардан ва на
номи Худо ба забон овардан, дар ҳаво сари хурӯси ҷанговару дӯстдортарини мокиёнҳои деҳа аз тан бурид. Хурӯси бесару нимбисмил дар замин пову болзанон дар хоку хун ҳай
тапиду ҳай ҷонбозӣ кард, сипас ларзон-ларзон ором ёфт.
Сари тоҷдори хурӯс як сӯ, минқору чашмони нимбозаш ба
ин ваҳшоният гӯё бо ҳайрат менигаристанд: «Эй одамизоде!» Аз дидани ин манзара ранги пиру ҷавон париду танашон ларзид. Баъзе пеши чашм пӯшиду қисме рӯ гардонд.
Вале Шурику ёронаш аз тамошо лаззат бурданду чак-чак
заданд: «Зӯр. Инаша нав дидем».
Хун ба сари бобои Раҳмату кампираш зад, ки дигар на аз
тир тарсиданду не аз туфанг. Раҳмат ҳафт пушти Шурикро
сари найза кашид ва ҳамсараш дуо кард, ки ӯ мисли хурӯс
дар ҳаво ҷон диҳаду ба хуну хок олуда шавад.
– Пирхар, аз ҳад нагузар! – дӯғ зад Шурик ва даст ба кисаи сари сина бурда афзуд: – Пули даҳ хурӯса медиҳам!
– Ҳафт пуштат нонгадо буд, – посух дод бобои Раҳмат ва
рӯ гардонда бо тамасхур пурсид: – Ай куҷо якбора пулдору
Ҳотами Той шудӣ?!
Ана ҳамин хел рӯзгори орому хуш батадриҷ расво, ғализу
сиёҳ ва шӯру талх гардид. Кай баҳор омаду чӣ хел гузашт,
тобистону тирамаҳ чӣ рангу баракате дошт, касе гӯё надиду
нафаҳмид. Ба назар ҳама сол зимистон буду сард. Ба қавле
ҳар бутта сӯхтанашро худаш медонист. На авҷи баҳор ба
чашм тобиду не ҷӯши гулу шукуфарезии дарахтон. Нолаҳои
булбулон низ дар навҳаи талхи модарону занони мотамдор
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печид, фурӯ рафту гум шуд, хониши кабки рав ҳам ангор ба
гӯши касе нарасид. Аз нафаси боди баҳор ба ҷойи атри гули
хору майсаву ёсуман бӯйи ғализи хуну ҷанг омад. Ва мардум
аз пири фартут то кӯдаки роҳгард, ба назар бимнок, пажмурда, парешонхотиру беҳавсала метобид. Оре, инсон шикастадилу озурда бошад, рӯзгораш заҳрогин мегардад ва ҷилваи
рангҳоро чашм намебинад, накҳати гулҳоро машом ҳис
намекунад, беҳтарин суруду наво ҳам ба гӯшаш намедарояд.
– Насибамон дар охири умр ғаму гумҷӯйӣ будааст, – ба
ҳар касе рӯ ба рӯ ояд, бо оҳу дард мегӯяд Дилёби афтодарӯҳ
ва чашмони сурхидаву намнокашро поккунон меафзояд: –
Ҳозир ҳам аз Рашид дарак нест. Бо мошини зормонда аз
ҳавлӣ баромада гум шудааст…
– Бисёр ғам нахӯред, бобо, – ӯро таскин мебахшанд одамон, – яке пайдо мешавад. Шояд бо ошноҳояш ягон ҷо тамошо рафтааст.
– Худо медонад, – бо алам ғур-ғур мекунад мӯйсафед: –
Тамошо ду моҳ давом мекунад? Чашми зану фарзандакош
ба роҳ чор… Ёру дӯстҳои ҳалол ҳам надошт. Беҷогарду
муштзӯру қиморбоз… Дилама шабу рӯз гургҳо тала мекунанд… Гуфтамаш: «Эй бача, замони мошинсавориву худнамоӣ нест». Гӯш накард. Аз дасти дӯст ё душман ба балое
дучор шуд?
Мусоҳибони мӯйсафед лол мегарданд ва парешонавзоъ
аз ӯ рӯ тофта, роҳашонро пеш мегиранд. Ва аз пас овози
хаставу ларзонаки Дилёб гуселашон мекунад:
– Кошки барвақттар мемурдаму ба ин рӯзҳои сиёҳ намерасидам…
Пеш саҳари мардон аз ҳар ҳавлӣ нағмаву таронае ба гӯш
мерасид, аз деҳаҳои атроф пайғоми суру шодӣ дар ба дар
мегашт. Шаб ҳам бо суруду навои гӯшнавоз мехобиданд.
Вақтҳои охир чӣ? Шумхабари маргу ҷаноза аз хоб бедор
мекунаду ба дилу ҷигар наштар мезанад. Одам дарандахӯ
шуду олам аз гапу хабари дилхарош пур. Боз як овозаҳое,
ки ангушти ҳайрат мегазӣ.
– Сад тавбаи Илоҳӣ! – гиребон дошта нолид кампир, чун
шунид, ки марди низомие аз қаҳру ғазаб риштаи умри писа423
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ри зану фарзанддорро бо як тир буридааст: – Девона шуда
бошад? Ай хонаобод, астағфируллоҳ нагуфтӣ? Шайтон
роҳзан аст, агане ҳайвон фарзандаша намекушад… Бадбахтӣ, рӯзи сиёҳи одам аз ин зиёд мешавад? Ин бадномӣ ба
ҳафт пушташ мерасаде. Дигар ба чашми зану фарзандҳои
писар чӣ хел менигарӣ? Дунё кунфаякун шуде!..
Кампирак аз ин хабари мудҳиш чанд рӯз карахт, гунгу
хёлӣ шуд. Дар хобу бедорӣ аз худ мепурсид: «Рост бошад?
Бовар кунад ё не?» Овозаи ин кирдори нангин мисли
гирдбод ҳама ҷо паҳн шуд. Ҷазои Худованд ба касони осӣ аз
ин зиёд намешавад: фарзанд ба сари падар мушт бардораду
падар ба синаи писар тиру ханҷар бизанад. Ҷазо аз Худосту
сазо аз мардум… Падар ё хешу бародар ин хел ваҳшигӣ ба
пайванди худ раво бинад, аз ҳамсояҳое, ки то дирӯз нону
намакхӯр буданд, вале имрӯз ташнаи хуни ҳамдигар, дар
қасди ҷон меафтанд, сарвату дороӣ ба яғмо мебаранду хона
оташ мезананд, чӣ гила? Забон аз гуфтан месӯзаду ҷон аз
хомӯшӣ. Вале ростӣ тарозуи имон асту аз ҳама воло. Дил
алов мегирд, аз сӯзиши оташи нафрату алам, заррае инсоф
дошта бошӣ, лаҳзае ором намеёбӣ.
Се рӯз пеш, аз рӯйи кунҷковӣ, кампирак аз шунидани хабари мудҳиш ба ҳоли табоҳ афтоду худро базӯр то ҳавлӣ
расонд. Дилаш бемадор шуд ва гӯё зонуҳояш шикастаанд,
ки дар ҷояш нишасту бо оҳу нола аз дида ашк рехт. Маҳингул сарзанишаш кард, ки ҳар замон ба кӯча мебарояду аз
шунидани хабарҳои нохуш ҷонашро азоб медиҳад. Хусрав
давида омад ва аз шунидани марги Мухтор гӯё ба санг табдил ёфт. Сипас девонаавзоъ наъра кашид: «Барои чӣ?! Хонасӯхтаҳо!.. Во дареғ…» Ӯ чашмонаш пурашк, гоҳ рӯйи
ҳавлӣ қадам мезад, гоҳ боғ медаромад. Садаф, косаи пуроб
дар даст, аз паси шавҳар мерафт, ки таскинаш бахшад, лекин аз дида сиришк мебориду аз зӯрии гиреҳи буғзи гулӯ
овоз бароварда наметавонист.
Он рӯзи наҳс аксари мардуми дара ҳамин зайл мотамдор
шуданд, зеро мухолифини силаҳшӯр азизи онҳо, инсони
наҷиб, раиси ҷамоат – Мухторро дар саҳни ҳавлӣ, пеши
чашми зану фарзандонаш тирборон карда куштанд. Ва бо
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ин бераҳмиву худсарӣ ба дигарон фаҳмонданд: фармондеҳу
ҳукмрон дар ин қаламрав Ҳазрат асту Мири ғавғо; беҳтараш
аз хати кашидаи онҳо берун набароед ва ба чашмашон бад
натобед, ки мисли Мухтор аз сад як ҷонатон намемонад.
Мухтор, ҷавонмарди чорпаҳлуи хушсимо, ки яке ӯро
нусхаи Рустами дастон, дигаре Восеи таҳамтан медонист,
вале ба пиндори пиразан агар тирмор ҳам ба он чеҳраи нуронӣ ва қадду басти рехта ӯро медид, раҳмаш меомаду нешаш намезад, хурду бузурги қаламравро ном ба ном медонисту ба ҳама ғамхор буд. Сари пир ё кӯдаке дард мекарду
Мухтор воқиф мешуд, албатта аз дараш медаромад, табибонро ба по мехезонд ва бо дилбардориву ширинзабониҳояш
малҳами ҷон мешуд. Мегуфтӣ, гап занаду тамошояш бикунам. Суханаш пурмағз, ҳарфи даҳонаш гарм. Даҳон мекушод, гӯё аз лабонаш шакар мерехт. Борҳо пичаҳои сафеду
шонаҳои пӯсту устухони Зикамоҳро фарзандвор силакунон
таъкид мекард: «Медонед, ба ман ҳам мисли Хусрав бибии
қиёматӣ ҳастед. Модари раҳматиам доим мегуфтанд, ки шуморо мисли мағзи нон эҳтиром бикунам. Кай меҳмони мо
мешавед? Ман ҳам рӯйи кафҳои шумо ба дунё омадаам…»
Ба ростӣ, танҳо Худованд метавонад сурати мардро ба ин
андоза ба пайкараш шинаму мутаносиб биофарад. Рӯйи аспинаи моил ба арғувонӣ, гардани баланд, чашмони ҷозибадори уқобӣ, абруҳои ғафси пайвандӣ, бинии гӯё бо қалам
кашидаи теғадор, бурутҳои сипсиёҳи базеб, чонаи байнаш
чоҳдор. Кибру ғурури бепоя ба ӯ бегона буд, аммо ҳаргиз ба
даҳони дигарон нон намехӯрду ба фармони нокасон –
аловмонҳои ҷангу хархаша сар хам намекард. Нотарс, якрӯ,
– бо он сурату пайкари Рустамона дигар хел рафтор карданаш мумкин ҳам набуд., – ба кору қонунҳои давлат содиқ.
На супоришҳои Ҳазратро, ки дигарон дасту доманашро
бӯсида, ба дида мемолиданд, иҷро карду не дағдағаҳои Мири ғавғоро писандид. «Худо шоҳид, аз ҳад гузарондед. Фаромӯш накунед, ки рӯзе барои қонуншиканӣ, худсариву
таҳқири одамон, рехтани хуни ноҳақ ҷавоб медиҳед, – ҷиддӣ онҳоро ҳушдор медод ӯ ва меафзуд: – Дилозорӣ ба Худо
низ хуш намеояд… Баъд дунё бе дарвоза ҳам нест».
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– Оҳиста! Боз даҳанат мисли калуши кӯҳна надарад, – бо
писханд ба ӯ посух дод Мири ғавғо ва пурсид: – Хаёл дорӣ,
ки умре раису курсинишин мемонӣ? Дигарҳо ҳам илми олӣ
доранд. Супоришҳоро иҷро накуну рӯзата бин…
– Ман одати ба даҳони дигарон нонхӯрдан надорам, –
ҷиддӣ посух дод Мухтор.
– Гапат ҳамин аст? – бо адоват ба ӯ чашм дӯхта пурсид
Ҳазрат, – одат мекунӣ. Мо аввал пойтахта «тинҷ» кунему
соҳиб шавем, албатта, навбати ту мерасад. Баъд мебинӣ, ки
чӣ хел мисли ҳайкали бобои Ленинат решакану сарнагун
мешавӣ…
– Аз ёд набарор, – дигаре ӯро таҳдид кард, – гӯшу чашми
мо ин ҷо бешумор аст. Барои ин дӯғу пӯписа, барои номи
Ҳазрата ба шикаст гирифтанат ба нархи ҷон ҷавоб медиҳӣ…
Мухтор марди тарсу набуд, вале чашм аз чашми ҳарифон
наканда, бо нигоҳаш онҳоро маҳв кардан хост. Илоҷи дигар
ҳам надошт. Дар камари ҳар яке таппончаву дар кифт афтомат овезон буд. Дӯғу таҳдид, овози баландашон ба хотири
силоҳ аст. Вагарна чанд моҳ ҳамон Ҳазрату ин Мири ғавғо
аз дур ба пешвозаш мешитофтанд ва «раисҷон» – гӯён монанди ҳашарот ба ӯ часпида, илтимос мекарданд, ки бо ҳам
як пиёла чой нӯшанд. Акнун замона ва роҳу равиши
зиндагӣ дигар шуд; акнун Мухтор чун устухоне дар гулӯи
Ҳазрат ва Мири ғавғост. Ӯ ҳар рӯз садди найрангу
дасисаҳои навбанавашон мешавад, то ҳадди имкон намегузорад, ки занону мӯйсафедони содаву роҳгумро пешандозкунон дар бағоҷи мошинҳои рӯкушод бор карда, ба
Майдон баранд; ё бо амри онҳо охирин гову моли одамони
камбағалро кушта, дар ҳар хонавода тал-тал қаламаву
таҳмол, гирдачаву чапотӣ, кулчаву фатир пухта, барои
муфтхӯрон фиристанд. Ин гарданшахӣ ва сарнофарорӣ кинаву кудурати онҳоро афзуду ба оташи хашму алмашон
равған пошид. Ва чун дар гирудори мансабталошӣ аз Майдон нокому саркӯфта фирор карданд, аввал қасди шикаст аз
Мухтор ситонданд. Дар хаёлашон санги азими пеши роҳ дар
ин қаламрав барояшон ӯ буд. Вай аз нияти бади онҳо, ки бо
даҳони пур, балки ғуруру ифтихор худро муҷоҳид меноми426
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данд ва мисли размандагони афғонистонӣ ба сар кулоҳи хоса, ба гардан низ рӯймоле хоса ҳамоил доштанд, ғофил, шом
дарбачаи дарвоза ба рӯяшон мекушояд. Панҷ-шаш нафар
меҳмони нохонда бо шӯру ғавғо, мили силоҳҳо ба синаву
пешонии Мухтор рост, ӯро телазанон ба ҳавлӣ медароянд.
– Ана мо омадем! – бо хашму ришханд меғурад Мири
ғавғо.
– Муборак шавад! Куҷоро гирифтед?
– Ба зону бишину тавба бикун, касофат!
– Пеши ту? Ин хобата ба об бигӯ, палид.
– Аз даҳонат мепаронам! Саг барин мемурӣ…
– Бо тиру туфанг даъвои мардӣ мекунӣ?.. Ҷонам дар
дасти ту бошад…
Ҳамсари Мухтор – Моҳистон аз ғавғо хавотир, аз даҳлез
берун қадам мегузорад, ки гӯшҳояш аз садои силсилаи
тирҳо маҳкам, мебинад: шаҳчанори хонааш, панҷа болои
сина аз по меафтад. Замину осмони дара дар назараш
гирдгардон, аз фарёду ғиреви шеронаи Моҳистон деҳа меларзад. Ӯ бо ҳамон сару либоси ҳарири намозӣ ба ноҷинсакони силоҳдор, ки шогирдонаш буданд, шерона ҳамла меорад ва панҷа ба гулуйи Мири ғавғо мезанад. Хуни Мухторро
аз ин хабис ситонад, бас. Инҳо ҷойи нишасти Мухторро
ҳаром мекарданд ва ба нохунаш намеарзиданд. Вале аз силсилаи тирҳои автомат пайкари Моҳистон ғирболу хуншор,
панҷаҳояш гиреҳу ҷабинаш пурхашм, болои синаи Мухтор
меафтад ва як дасташ чун айёми ҷавонӣ ба гардани ёраш
ҳамоил, ларзон-ларзон метападу метапад, сипас чашмони
пурҳасраташ воз, ором мегирад. Қотилон аз рӯйи нақша ба
хонаву каҳдон саросема бензин пошида, оташ сар дода,
деҳаро тарк мекунанд. Шоми сиёҳ деҳа аз дуду шӯълаи
оташ ва аккосу нӯлаи сагҳо, даводаву фарёди занону мардон
пур мешавад. Чӣ кор кунанд? Чӣ аз дасташон меояд? Яке
дар даст сатил дораду дигар бел…
– Аҳли айёл, фарзандонашон чӣ ҳол доранд?
– Нестанд. Аз тиреза ба боғ гурехтаанд…
– Хайрият…
Мӯйсафедон бимзада пайи ҳам ба ҳавлӣ даромада, аввал
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болои ҷасадҳои оғуштаи хунро пӯшониданду ҳайрону карахт ба забонаи оташ ва мардуми дар такопӯ нигаристанд.
– Оташхомӯшкунак мешуд.
– Аз куҷо меёбед? Ҳама оташзан шудаст.
– Марказро огоҳ кунед. Ҷиноят… Муфаттишон бояд
омада бинанд…
– Меомада бошанд?
– Вазифаи ҷонӣ, қарзи касбиашон аст.
– Телефон?!
– Худаш дорад. Ана дар паси дарвоза. Ба он ҷо гузошта
буд, ки корафтодагон дар мавриди зарурӣ бемалол истифода
баранд.
Соате баъд ҳавлӣ ба бозори калоба табдил ёфт. Як сӯ гиряву шеван, як сӯ часпу талош барои хомӯш кардани оташ,
дар кунҷаке пурсишу нависонависи муфаттиш.
– Дунё чапагардон, замона расво шуд, – бо таассуф сар
ҷунбонда, ғур-ғур мекарданд мӯйсафедон. – Якбора мушу
гурбаҳо ба гургу кафтор табдил ёфтанд… Хунрезу хунхӯру
хунмаст…
– Паҳ! Кӣ хаёл мекард, ки ҷавонмарди ҷавонмардон –
Мухтору занаш рӯзе аз дасти ҳамин ноҷинсакон кушта мешаванд. Ҳеҷ боварат намеояд…
– Ба як тора мӯйи онҳо намеарзиданд, – ба гап шарик
шуд дигаре ва ба атроф чашм давонда пичиррос зад: – Чӣ
чора? Дунё азони зӯру тамошо барои кӯр шуд… Нохалафон
андешаи нону намак ҳам накарданд…
– Давидани гӯсола то дари каҳдон, – сар аз болои дафтар
набардошта луқма мепартояд муфаттиш. – То куҷо мегурезанд? Ба осмон паранд, аз пойҳояшон, ба замин фурӯ раванд, аз гӯшҳояшон медоранд. Ҷиноят бе ҷазо намемонад…
– Не, дунё дигар, каҷдору марез шуд, замони ҷаҳолат
расид, – оҳкашон менолад Сафои афлотун ва сарашро дудаста дошта меғурад: – Аз замони босмачигарӣ то имрӯз ин
хел ваҳшигарӣ рӯй надода буд… Эҳа, кӣ ҳад дошт, ки раиси
ҷамоат, намояндаи Ҳукумата намоишкорона кушад?
– Ҳайфи Мухтору Моҳистон. Мисли Лайливу Маҷнун
мезистанд. Дар зиндагӣ байнашон мӯ намегузашт…
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– Марг ҳам аз якдигар ҷудошон накард-е…
– Дод аз дасти разолат! Кӯрнамакҳо дар як лаҳза хонаи
обода ба мотамсаро табдил доданд…
– Кинаву ҳасад одама беимон, ваҳшӣ месозад…
– Фарзандонаш чӣ ҳол доранд? Боз даруни хонаҳо, дар
оташ намонда бошанд? – пурсид низомипӯше, ки роҳбари
муфаттишон буд.
– Гурехтаанд… Аз тирезаҳои пас ба боғ, аз боғ ба хонаи
ҳамсояҳо... Ҷон ширин,– посух дод ҳолдоне.
– Хайрият, – гуфт низомипӯш ва таъкидомез афзуд: –
Онҳоро бояд эҳтиёт кунем… Осон аст? Падару модарро дар
пеши чашмашон куштанд… Шоҳидони асосианду ҷонашон
дар хатар…
Ҳар рӯз чунин хабарҳои мудҳишу дилхарош аз ин ё он
гӯшаи мамлакат ба гӯш мерасид. Ва ҷангу харобкорӣ, ҷабру
ситам аз бесалоҳиятии роҳбарони ҳукумат ва ниҳодҳои
қудратӣ – давлату ҳукумат дар сари мӯ ба ном монда буд, – аз
ҷойҳои сӯзону доғ – водии Вахшу Регар ба пойтахт, ноҳияву
деҳоти атрофи он, сипас ба дараҳои махуфу камари кӯҳҳои
дуру наздик доман густурд. Давру даврони ҳангиву бангӣ
расид, балки ин тоифа номдору бологузар шуд. Аслан худсариву харобкориҳо ҳукуматро аз поин то боло фалаҷ сохтанд ва
фазову майдоне барои ҷавлони бераҳмону ҳарисон ва
баднафсону ғосибон муҳайё намуданд. Ҳар қаламрав дар ин
сӯву он сӯйи дарё, сари пулу гузарҳои поину боло, мавзеъҳои
сераҳолӣ баногоҳ аз ҳисоби муллову муштзӯр, лек ин ҳама бо
тапончаву туфанг, автомату норинҷак мусаллаҳ, боз соҳиби
аскару муҳофиз, ҳокиму фармондеҳ ёфт. Онҳо дар ҷойҳои
дилхоҳи худ дидбонгоҳу посбон гузошта, роҳҳоро банд карда,
ба қавли маъруф, аз мардуми мусофир сақич аз даҳону кафш
аз по ва кафан аз мурда мерабуданд. Ва якбора роҳзаниву
ғорат, шабехуну куштор, бо ҳар баҳона гирифтани алови чашми одамон, хонапариву таҷовуз авҷ гирифт.
Ҷон дар кафи даст аз як ҷо ба ҷое равон мешудӣ ва ҳангоми рафтан дар дил «дидор то қиёмат» низ мегуфтӣ. Оре,
гӯё аз осмон наҳсоният борид. Бори ғаму ташвиши падарону модарони духтарҳои қадрасдор садчанду сангинтар гашт.
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Шом. Шоми рӯзҳои сарди охири тирамоҳ. Сардӣ аз барфи аввал не, аз шикасту рехти зиндагиву кирдори бади
тӯдаҳои ҳукмфармо афзуд. Яке аз номи ҳокими навбаромад
бо арбада фармону азият медоду молу коло мебурд, се рӯз
пас дигаре аз номи ҳукуматиҳо. «Мо шаб то саҳар дир-дир
ларзидаву нахобида, шуморо аз ҳуҷуми душманҳо мераҳонем» – лоф мезад муҷоҳид ва ташаккур мешуниду барои
даста инъом меситонд. «Мо шабу рӯз ташнаву гурусна дар
кӯҳу камар ҷон коҳонда, бо марг рӯ ба рӯ шуда, шуморо аз
ҷабру ҷафои тӯдаҳои роҳзан озод мекунем» – мегуфтанд
аскарони низомипӯш ва сипос мешуниданду дастовезе мебурданд. Ташаккуру сипос барояшон аслан арзише надошт,
аммо анвои хӯрданӣ барои ором кардани аждаҳои нафс,
куштани азияти гуруснагӣ дар ин фасли сармо ва маишату
дилхушии саркардаву қумандон низ зарур буд. Ҳо, ришдору
бериш, размандаи ин тарафу он тараф нафс дорад ва гурусна, ки монд, мисли гадо не, бо дӯғу пӯписа ба ҳар дар сар
мезанад.
Чанд рӯз пеш Ҳошими Шоҳин аз чарогоҳ девонаавзоъ ва
бо доду вовайло рост ба хона омад ва аз асп фуромада, аз
алам нагиристу бас. Ӯ бе салому алейк аз Хусрав, ки ба пешвозаш мерафт, бо хашм пурсид:
– Раис, дунё ба охир расид? Дару дарвозаҳои идораи колхоз баста. Посбон ҳам нест. Ғорат карданд рамара. Якта
намонда… Ин бедодгарира ба кӣ арз кунам?
– Дунё чапагардон шуд, додар. Аз давлат, ҳизби коммунисту колхоз ном монду нишон не… Нотинҷӣ… Пиёда наздатон рафта натавонистам, – хиҷолатманд гуфт Хусрав ва
афзуд: – Худата ба даст гир. Чӣ гап шуд?
– Дар рӯзи равшан тороҷгарони силоҳдор рамара бо сагу
хару хингалаву чӯпонҳо пешандоз карда, тарафи сарҳад, ба
Афғонистон бурданд. Раис, аз дастам ҳеҷ кор наомад… Чӣ
кор кунам? Бадномӣ… Ҷавоби моли халқ, рамабонҳора кӣ
медиҳад?
– Касеро накуштанд?
– Аз куштан ҳам бадтар карданд… Аспсавор будам, ки
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гурехтам, агане маро ҳам мебурданд… Боз гумон накунед,
ки Ҳошими Шоҳин ба моли халқу давлат хиёнат кард, ба
роҳзанону тороҷгарони оқипадар шарик шуд… Даҳ-понздаҳ
сар мебуд, илоҷе меёфтам. Як рамаи бузург, дар куҷо
пинҳонаш мекардам?
Хусрав хиҷилу музтар монд ва ҳатто Ҳошимро ба нишастану як пиёла чой нӯшидан даъват накарда гуселонд.
Воқеан аз дасти силоҳдорони худсар на пода монду не рама,
на гала монду не фермаи мурғ. Мисли гургу кафтор ҳамаро
нест карданд. Ӯ гиҷу гаранг аз дил гузаронд, ки раиси бахши чорводорист ва дар ин ҳолате, ки роҳбарони ноҳия фирор кардаанд, – ҷон барояшон ширин, – идораҳои маъмурӣ
дар ихтиёри муҷоҳидон аст, раиси колхоз ҳам бо зану фарзандон дар ғавғову сагҷакиши аввал ба пойтахт гурехт, ӯ чӣ
кор карда метавонад? Аҷаб рӯзгоре пурмоҷаро пеш омад: аз
водиҳои ҷангзадаву валангор туда-туда одамон ҷон ба
кӯҳистон мекашонанду қисме аз роҳу бероҳа бо сад азобу
шиканҷа бо аҳли аёл ба пойтахт ё хориҷи мамлакат рахти
сафар мебанданд. Аммо Хусрав бо ин бибиву бибикалони
беш аз садсола, зан ва гулдухтарони паричеҳраи қадрас, ҷавонони навхаташ аз чашми бадхоҳону ҳасудон дар куҷо паноҳ ёбанд?
Айёми наврасӣ пас аз марги фоҷиавии падараш – Ҳайдар
аз рӯйи ҳавову ҳаваси хом модару хоҳарон ба кӯҳистон, хонаи тағояш – Аҷик бурду онҳоро аз зиндагии осуда маҳрум,
балки хору зор кард. Аз таънаву маломат заҳри ғурбат чашиданд ва ӯ хиҷилу пушаймон, бо бибӣ, хоҳарону модар ба
ин деҳа, хонаи падар баргашт. Ва назди бибиву модар ва
амаки Бурҳон – падари Садаф савганд ёд кард, ки то ҷон дорад, ҳаргиз ин даргоҳи муқаддасро тарк накунад. Аммо чи
рӯзгоре талху мудҳиш пеш омад? Вай чанд рӯз қабл аз омадани Ҳошими Шоҳин аз радио хабари нохуш шунид, ки подаву рама, ҳатто галаи аспони хоҷагиҳоеро силоҳдорон аз
чарогоҳҳо ба яғмо бурданд. Як дардаш саду ташвишаш
ҳазор шуд, хоб аз чашмаш гурехт. Молу чорводорони колхози онҳо ба чӣ ҳоле меафтанд? Замони тохтутоз, ғорату
бикану бигир расид. Тороҷи рӯйрост оғоз ёфт. Бобои
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Шоҳин борҳо таъкид мекард, ки ин рамаро мардум бо нӯги
сӯзан ва ивази наволаи даҳан гирд оварду ба ҳазорҳо расонд... Киҳо кананд ҷон, киҳо хӯранд нон… Моли давлату
мардум ба коми дузду ғоратгар рафт? Ин андешаҳо ӯро чун
роҳбари соҳаи чорводории колхоз, ки мисли Шоҳину
садҳои дигар то имрӯз ба умеди фардои нек ҳалолу покиза
кор кард, азият медод. Ҳамааш барбод рафт, насиби зоғу
заған шуд.
Хусрав ғарқи андеша, дар гӯшае нишаста, ба бибиаш Зикамоҳ, ки болои ҷойнамоз сар ба суҷуд, аврод мехонд, менигарист. Пиразан дар охири намоз ҳамеша аз Худованд таманно мекунад, ки мардумро аз балоҳои заминиву осмонӣ
дар паноҳи исматаш нигоҳ дорад. Ҳамин лаҳза дарвозаро
кӯфтанд, дурушту башаст пайи ҳам кӯфтанд.
Хусрав ҳадаҳа аз ҷо бархест, то модараш – Маҳингул ё
Садаф аз ошпазхона барои кушодани дарвоза набароянд. Дар
ин замони балозо эҳтиёт хуб аст; ба меҳмон, – худӣ ё бегона
бошад, мард рӯ ба рӯ шавад, беҳтар. Зикамоҳ безобита шуд
ва дар дил «О Худо, омад ба сарам аз он чӣ метарсидам»
гуфт. Вай дар ҳоле ки намедонист, аз паси Хусрав биравад ё
не, аз худ мепурсид: «Мусулмон бошад ё кофир? Баъзан кофир аз мусулмон бараҳмтар мешавад… Чӣ мехоҳанд? Магар
навбати чашидани заҳри ҷабру ҷафо ба деҳаи мо расид?» Вай
мисли кӯдак худро ғеҷондаву лағжонда пеши тиреза кашонд
ва аз оина ба берун чашм давонд.
Хусрав як табақи дарвозаро васеъ кушод. Панҷ-шаш
нафар силоҳдори баришу ҷӯлидамӯ, қадашон пасту баланд,
лекин дар қиёс ба пайкари паҳлавононаи Хусрав миёна,
сурату чашмонашон ҳархела ба ҳавлӣ даромада, ӯро
ҳалқавор печонданд. Садаф, ба ҷони шавҳар ва ҳар тора
мӯйи духтаронаш банди дилаш чун барги бед ларзон, дид,
ки Хусрав бо чеҳраи хандон чун бо шиноси дерин ба онҳо
салом ва даст дод.
– Чӣ механдӣ? Маймун дидӣ?
– Аз рӯйи насиҳати пирон меҳмона бо хандаву ҷабини
кушод пешвоз гирифтан савоб аст, додарои ҷон, – посух дод
Хусрав: – Марҳабо, хуш омадед…
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– Хандаҳотон заҳр дорад… Шумо аз омадани мо безоред… Шумо бо ханда одамҳора мекушед.
– Ай ин гапа нагӯ, додар…
– Худо ҳаргиз маро додари ту накунад!
– Мебахшӣ… – Хусрав бо кафи паҳнаш пешонӣ молиду
бо табассуми нарм гапашро шӯхиомез идома дод: – Лекин
ман одами ганда нестам. Фурсате суҳбат кунему шинос шавем, шояд ҳамдарс ё ошноҳои бародарҳоятон бароям… Мисли фарзанди падар мушфиқу ғамхор будем…
– Ширинзабонӣ накун.. Аз макру найранги ширинзабонҳо дилхунем. Росташа бигӯ, бачаҳои вофчик дорӣ? Вофчикҳо дар куҷоанд?
– Не… Шумо бе гуфти ман ҳам аз сирру савдои деҳа
огоҳед, – ҷиддӣ посух дод Хусрав: – Биёед, болои кат бароед… Як пора нон… Бо канфетҳои хонагӣ як пиёла чой
нӯшед.
– Оҳо, боз ту конфети хонагӣ ҳам дорӣ? – ҳашмгин пурсид дигаре.
– Ҳа, дар кӯҳистон бе ин зистан мушкил… Меваи
хушк… туту зардолу, гелосу санҷид, шафтолуву амруд…
– Дар хона касе нест?
– Ҳаст, бибиам… Одами табаррук, таърихи зинда... Беш
аз сад сол умр дорад…
Ин лаҳза дар ғиж-ғиж садо бароварда, нимроғ шуд ва аз
он гӯё шабаҳе бо қомати чанг, асоча ба даст, мисле бо биниаш заминро харошида-харошида ҷониби онҳо омад. Вай
кампири Зикамоҳ буд. Хусрав бо гӯшаи чашм ҷонибаш норозиёна нигарист, аммо сарбози солманд, ки шояд роҳбари
гурӯҳ буд, ба истиқболи кампирак шитофт ва дудаста
зиёраташ кард. Ин рафтори ӯ сарбозонро нармтар сохт, ки
онҳо низ дилу бедилон ҷониби бибӣ қадам ниҳоданд.
– Намешинен? – ба чеҳраи ҳар яке кунҷковона сур-сур
нигариста пурсид ӯ.
– Вақт надорем. Ташвиш зиёд…
– Худо замонара тинҷ кунад.
– Ҳазорсола шавед, бибӣ…
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– Умри зиёд балои ҷон аст. Ғаму дарди дунёра беҳисоб
мебинӣ…
Сарбози солманд каф сари шонаи кампирак ниҳода пурсид:
– Чандсола шудед?
– Ба яксаду ҳашт қадам мондам…
– Оҳо, табаррук, зиёратбоб, мисли чанори деҳаи мо
пир…
– Нағз будам, – ба лабони пармучалаву гӯё бо ожангҳо
тӯркашидаи Зикамоҳ мавҷи табассумаке давид: – Баъзан бе
асоча ҳам то берун мерафтам. Ҳамин носозиҳои замона,
ҷангу хунрезиҳои зормонда парешону бемадорам кардан…
– Ғам нахӯред, бибӣ, мегузарад…
– Кай? Хонаи ҷангҷӯву ҷангандоз сӯзад. Чӣ хел ғам
намехӯрӣ? Дили санг ҳам об мешавад, – нолид кампирак ва
хастаҳол афзуд: – Бачаҳои ман ҳам ба ҷанг рафтану дигар
барнагаштан…
– Кай? – безобита шуд сарбоз. – Бо кӣ?
– Солҳои пеш… Мисли шумо нозанин буданд, – Зикамоҳ
бо ҳавас ба андоми онҳо чашм давонд: – Бо дигар наваскарон, ба ҷанги Гирмон…
– Ҳа-а, ин ҷанги дигар аст…
– Номи ҷанг дар гӯр… Мардума дилхун, мулка хароб,
зиндагира заҳр кард…
– Дуо кунед, ки зудтар сулҳу оштӣ барқарор шавад…
– Шабу рӯз аз даргоҳи Худо ҳамина металабам.
– Як фотиҳа диҳен.
– Нону намаки мора начашида? Гапҳотун, бачаҳои ҷон,
ширину фаҳмост. Баъзеҳош омада бисёр сиёсат мекунан.
Росташ, ки лафзашона намефаҳмам…
– Як фотиҳа… Гирду атрофа тозаву тинҷ кунем, боз ба
зиёрат меоем.
– Садқаи қадамотун… Хайрияти сафар, сафар бехатар,
ният нек, муродҳо ҳосил… Худованд нигаҳбон, дар потон
хор нахаладу дарду доғатона аҳли пайванд набинад… Омин!
– Ҳавлитон, ки дар сари роҳ аст, даромадем. Замона
ҳамин хел… Хафа нашавед… Номи шумо, марди хона?
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– Хусрав.
– Ҳа, гуфта буданд… Хайрият, ки аввал ба худат рӯ ба рӯ
шудем, – гуфт сарбози солманд ва аз дарвоза баромада раҳ
ба раҳ афзуд: – Ба гумроҳон ақл шавед, бародар; аз мӯрча
мадад, гуфтаанд. Аз роҳи бад гардонед… Фирефтаи дасисаи
хоҷаҳо нашаванд… Ин ҷанг ғайри худкушиву харобкорӣ,
мотаму пушаймонӣ ҳосиле намедиҳад…
Садаф мисле болои хор нишаста бошад, ором надошт.
Чашмонаш аз паси тиреза ба саҳни ҳавлӣ, гӯшаш ба
гуфтугӯйи Хусраву бибӣ ва сарбозон, ҳушу ёдаш ба Мазори
Хоҷаи сабзпӯш буд. Чаро кампирак аз хона баромаду гапро
ба дарозо кашид? Магар ҳолу аҳволи духтарҳо дар мазор аз
ёдаш рафт? Ё аз рӯйи одат хост, ки «меҳмон»-ро ҳаққи намак карда, баъд гуселонад? Вақти меҳмоннавозиша ёфт?
Кампирак ҳамин хел хислат дорад: роҳгузаре дар кӯча ба
чашму дасташ афтад, бо зориву тавалло, ҳатто ӯро кашонкашон ба ҳавлӣ медарорад. Кӣ аз хоҳиши ӯ сар мепечаду
гапашро ба замин мепартояд? Вай садқаву банда шуда, болои кат барои меҳмон дастархон кушода, нону чой, косае
дуғ ё ҷурғот ниҳода, «хуш омадӣ, дунё ғанимат, заҳри одама
одам бо чор сухани ширин мегирад» – гӯён, ба хотирпардозӣ медарояд. Лекин ҳозир вақти хола-холаву пургапӣ аст?
Аз бало ҳазар, гуфтаанд. Ба ҷойи он ки пайи силоҳдорон зудтар аз ҳавлӣ канаду Садаф рангу раҳмонашонро набинад,
ин кампир онҳоро ба гап мекашад. Нафрате дорад Садаф ба
силоҳдорони ҳарду ҷониб. «Рӯйи хука бинаму аз онҳора не»
мегӯяд.
– Байнашон чӣ гапе гузашт? – аз худ пурсид Садаф ва ба
дастархон нон печонду зарфҳоро ҳам ду-се маротиба обгардон карда, сари дег омад. Вале аз фикраш баргашт. Ҳоло
барвақт, шом нарасидааст. Говгумро не, торикиро интизор
аст. Хӯрокро гармогарм бубарад, беҳтар. Бепарвоии Хусрав
низ дилашро мехарошад. Хашму аламашро меафзояд. Ӯ
месӯзад, дилашро гургон тала доранд. Мехоҳад ба замин не,
болу пар бароварда, ба ҳаво сӯйи Маҳингулу духтарҳо
парвоз кунад. Аммо Хусрав сарду ором аст. На дар чеҳра, на
дар гуфтораш ташвишу бесаранҷомӣ эҳсос намешавад. Ҳеҷ
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гоҳ ӯ инхел сангдил набуд. Фикр намекунад, ки модарашу
духтарҳои нозанин, ҷону ҷигараш дар ҷангалистони касногузари мазор, дар паҳлӯи гӯрҳои ҳазорсола бечароғ чашмашон ба роҳи онҳо чор аст.
25
Вақте бедодиву бераҳмӣ аз ҳад гузашт ва ҳар кас зану
фарзанд ба ҷое дилпур гурезонд, онҳо нисфи шаб Маҳингул
ва духтаронро бо палосу чанд кӯрпача ва болишту кампал,
ҷилдҳои «Ҳазору якшаб»-у «Девони Ҳофиз», – дар равшании рӯз мутолиа мекунанд, – бурда, таги дарахти арчаи пир,
ки атрофаш бо шохҳои сабзи нӯгашон то замин хамида
маҳкам ва дарунаш шабеҳи хайма аст, дароварданд. Таги
арча аз хасу хошок руфтаву тоза карда шуда буд. Маълум,
ки Хусрав барои рӯзи мабодо ин ҷоро пеш интихоб ва омода кардааст. Ба хотири ин арчаи ҳамешасабзи бузург мазорро Хоҷаи сабзпӯш меноманд ва дар рӯзи равшан ҳам танҳо
гузаштан аз ин ҷангалистон ба касе хуш нест. Сад хел
фикру хаёли мағшуш дилу ҷони одамро фишор медиҳаду
таъқиб мекунад. Вале шаб инҷо истодан? Духтаронро биму
ҳаросе фаро гирифт, ғамзада шуданд.
– То кай инҷо меистем? – бо оби дида пурсид Шаҳло.
Наргис оби дида дар бари рӯ пушти даст газид.
– Беғайрату дилтанг набуден-ку, – бо овози гирифта ба
онҳо гуфт Маҳингул.
– То аз сар дур шудани балову офат, ҷонои ширин, – дидагонаш намнок, рӯ ҷониби дигар тофта гуфт Хусрав ва пас
аз лаҳзае хомӯшӣ афзуд: – Ҳамроҳатон шаб меистам… Ку
бубинем, аз Худои олам чӣ меояд…
Садаф ғура-ғура оби дида рехту пайкараш ларзид, лаб газиду фиғонашро фурӯ нишонда, ҳарфе ба забон наовард.
– Дар ин замон, ки дунё пури палиду ваҳшист, куҷо равем? Мазор такягоҳ, пушту паноҳи дилпур аст, мазори
бошафоат, – акнун чашмонаш рахшон, ба лаб табассуми
пурдард, пичиррос зад Хусрав: – Худатон соҳиби ақл
ҳастед, ҳама чиза мефаҳмед. Хоҷаи сабзпӯш ихлоси ҳафт
пушти мост, дар атроф зери хок гузаштаҳои мо хуфтаанд.
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Рӯҳи мурдагон ҳам аз ин ҳодисаҳо ноором аст. Мо дар паноҳи арчаи бузургворем. Дила васеъ гиред, ҷонои ширин.
Умед дорем, ки Худои ҳамабин, Хоҷаи сабзпӯш, рӯҳи гузаштагон пушту паноҳамон мешаванд… Гузаштагони мо аз
оғози дунё дар шафати Хоҷаи сабзпӯш зистанд. Такягоҳ
аст…
Садаф дарун-дарун гириста, дар рӯшноии хираи моҳ, ки
аз байни шоху барги сабзфоми арча меполид, бо Маҳингул
палос густурд, курпачаву болишт ва кампал ниҳод. Ба духтарон, ки худро бо ҷома ва рӯймоли пашмин печонда буданд, як назар афканду бо дили садпора майли рафтан кард.
Хусрав бо духтарон аз пайраҳаи ошно модар ва ҳамсарашро
то назди ҳавлӣ, ки ҳошияи роҳи мошингард онро аз мазор
ҷудо мекунад, гуселонданду баргашт.
– Шаби хуш, ҷонои ширин, –асои арғувонии дастхӯраву
вазнин паҳлуяш ниҳода, рӯйи бистар нишаста, пичиррос зад
Хусрав: – Чӣ чора, ҳамин хел зиндагӣ пеш омад…
Шаб хоб аз чашми духтарон гурехт. Магар барои онҳо,
ки умре дар муҳити оила дар бистари гарму нарм бо ноз
парварда шудаанд, байни ҷангалистони мазор хобидан осон
аст? Вазиши боди сардакаку ошӯби шоху барг, баъдтар садои суму қур-қури подаи хукон, ки аз пайроҳа мегузаштанд,
овозҳои ҳархелаи ҷондорҳои шабгард ба гӯш мерасиданд.
Хусрав рӯ ба осмони тунукабр, панҷаҳои коркуфтаву гарм
зери сар, дароз кашида, ба ёд овард, ки чӣ тавр ҳангоми
панҷ-шашсола буданаш ҳамроҳи бобои Абдусамад аспсавор
пайроҳаи байни мазорро убур карданд. Ӯ дар тӯли умр
борҳо аз байни мазор гузаштааст, лекин ҳамон лаҳза дар
ёдаш бештар нақш басту алҳол пеши назараш ҷилвагар шуд.
Мӯйсафед он вақт ранҷуру рухзард буд. Ва шояд ҷойи манзили охираташро интихоб мекард. Мазор аз гулу гиёҳ сабзу
муаттар буд. Дарахтони ҷангалзор бо ҳамел-ҳамел, шаддашадда, хуша-хуша, остин-остин меваҳои рангоранг худнамоӣ доштанду рухи бобо заъфаронӣ метофт. Вай аспро
боздошт. Ҳарду фуромаданд.
– Аз рӯйи одоб аз мазор савора намегузаранд, – гуфт ӯ ва
аз ҷилави асп дошта, ба дили дарахтзор равон шуд. Ва пас
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аз чанде дар ҷойи суфамонанди фарози мазор, ки аз гулу
сабза гӯё қолинпӯш буд, вале гаҳвораи сабзи хурду бузурги
гӯрҳо низ ба чашм менамуданд, истод. Вай оҳ кашиду нафас
рост кард, сипас табассуми базеб ба лаб, гунбази ҳар як гӯрро бо нӯги ангуштон ба ӯ нишон дода, бо овози хастаи нарм
фаҳмонд: инаш гӯри бобосту дар паҳлӯяш бибӣ; онаш аз
Маликамоҳ аст, ки пас аз таваллуд аввал худаш фавтиду
баъд тифлакаш. Он сӯтар Ситорамоҳу Гулнигор, таги буттаи хуч Ҳасан, аз дулона поинтар Сафаралӣ, Саидхоҷаву
Саидансор… хуфтаанд… Арӯсӣ ҳам надиданду шаҳӣ ҳам.
Хусрав мисли ин лаҳза гунгу карахт буд. Бобои Абдусамад болои сабза пирона нишаста, бо садои баланд буробуро оятҳое хонд, ки ба гӯши рӯҳу арвоҳ, ки аз зери хок
умеди як каф дуо доранд, бирасад. Вале ҳангоми даст ба
фотиҳа бардоштан овозу шонаҳояш ларзон, оби дидагонаш
ба тораҳои ришаш шориданд… Бобо ба рӯҳи гузаштагон ва
фарзандони ғурамаргаш дуруд мефиристод ва аз даргоҳи
эзид таманно мекард, ки ҷойи онҳо ҷаннат бошад… Акнун
ӯ, Хусрав, бо гулдухтарони нозпарвараш дар ҳамон мазори
Хоҷаи сабзпӯш, паҳлӯи турбати бобои Абдусамаду пайвандон дар таги арча аз чашми баду ҳасуд паноҳгоҳ ёфтааст…
Бод тундтар ҳуштак мекашаду ҳазору як садои дилреш ба
гӯш меояд ва ситорагон ягон-ягон чашмак мезананду моҳи
нопурра шӯъла мерезад.
Хусрав ҷомаи серпахтаи ба қад баробари сиёҳ ба тан, аз
хона баромад. Садаф дастрахон тори сар дар як даст зарфи
пурғизо, дар дасти дигар термоси пурчой дар ҳавлӣ
меистод. Кампираки Зикамоҳ маҳзуну ҳайрон асо дар даст,
ниёиш ба лаб, онҳоро ба дили торикӣ гуселонд ва афсӯс
хӯрд, ки аз тарси чашми нохалаф наметавонанд фонус
афрӯхта, дар равшании шӯълаи он зудтар пеши Маҳингулу
набераҳояш бирасанд.
26
Офат ба пойтахту деҳаҳои атроф пош хӯрд. Чор тараф ба
нишемангоҳ табдил ёфт. Нишемагоҳи худиву бегона. Нишемангоҳи ҷоҳталабон, гурӯҳҳо ва маҳалбозон. Одам ба
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шикори одам машғул шуд; онҳоеро ба нишон мегирифтанд,
ки ба назарашон душман ё санги сари роҳ менамуданд. Бинову мошинҳоро оташ мезаданд, шишаи дукону мағозаҳо
шикаста, мол ба ғорат мебурданд ва дар дили мардум тарсу
бим ҷо мекарданд ва инро алови чашмгирӣ меномиданд.
Оре, бахти Душанбешаҳри бо ҳазорҳо орзуву армон, заҳмату хуни ҷигар бунёдкарда ва ба «зеби дунё» табдил додаи
миллати тоҷику дӯсту бародарони ҳамсафаш баргашт. Пойтахт ба майдони гирудор ва хунрезӣ табдил ёфт. Ва акнун
ин шаҳри илҳомбахши адибон ва ба қавли устод Боқӣ
Раҳимзода «дилоро»-ро шинохта намешуд. Ба он шабоҳат
дошт, ки гӯё аз кӯчаву хиёбонҳои чанде пеш тозаву озода,
чаману гулгашту боғҳои сарсабзу зебояш баногоҳ лашкари
муғул гузашта бошад; ҳама ҷо поймолшуда, чиркину хазонрасида ва ҳузнангез менамуд. Ба ҷои атри гулу ёсуман ба
машом бӯйи ғализу касофат мерасид. Одамон бедимоғу шикастарӯҳ, дар андешаи аз панҷаи даҳшат фирор кардан
афтода буданд. Ин бадбахтиро хурду бузург ва таҳҷоиву
бегона дарк мекард. Охир дар манзиле, ки ҷангу хушунат,
дилозориву таҳдид ҳукмрон бошад, зистан осон аст? Касе
умеди амнияти зану фарзанд, ҷону сарват ва ояндаи некро
надорад. Шаҳр рӯз ба рӯз мотамзадаву холӣ мешавад. Ва
онҳое, ки солҳои душвор аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикнишин,
аз зодгоҳи азизашон бо кулбори илму донишу ҳунар омада,
дар радифи ҳазорон бо неруи хираду бозу ва орзуҳои наҷиб
фазои фарҳангии пойтахтро бунёд карда буданад; онҳое низ
ки солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳон захмиву афгор аз сангарҳо ба
шифохонаҳои ақибгоҳ, яъне ба Душанбе оварда шуда, пас
аз табобат ин ҷо соҳиби кору хона гаштанд; боз одамоне, ки
хуни нофашон дар ин макон рехтаву бо нону намаки он ба
камол расидаанд, бо димоғи сӯхта ва хотири парешон харобу валангор гардидани диёри ишқу ҷавонияшонро дида,
бо андӯҳу ҳасрат дар дил ин сатрҳоро такрор мекарданд:
Шаҳре, ки дар он ишқ арӯсӣ мекард,
Имрӯз вилояти сияҳпӯшон аст.
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Оре, аз ҳар дару дарвоза, кӯчаву паскӯча сияҳпӯше мебаромад маҳзуну пурмусибат, вале ғоратгару муштзӯр, ки
майдону ҷавлонгоҳ ва минбару ҳукм ёфта буд, шоду
масрур, ханда ба лаб дошт, зеро бозораш гарм буду деги
айшаш ҷӯшон. Ва ҳангоми мастиву сархушӣ таппончаҳояшонро байни ангуштон тоб дода, ба атрофиён гӯшзад мекарданд: «Кӣ гуфт, ки ҷанг ганда аст? Ҷанг барои мо падари
азизу модари меҳрубон шуд». Ин дағдағаҳои бешармона ба
чашми одамони покниҳоду дар чорчӯбаи ахлоқи ҳамида
умрдида чун хор мехалид ва дуди оҳи онҳоеро, ки ин бетамизиву худсариҳоро бори аввал медиданд, ба фалак мерасонд. Ҳама дар дил ва нигоҳ як саволи беҷавоб дошт: ин
зиндагии нобасомон то кай идома меёбад?
Наим мисли ҳамаи онҳое, ки умри ҷавонро дар Душанбе
сипарӣ карданду пойтахтро чун ном ва шаъну шарафи
тоҷик азизу муқаддас мешуморанд, печида ба андешаву
ташвишҳои гарону талх, – аз куҷо ба осонӣ се-чор нон ёфта, ба аёдати амакаш – Абдукарим равад? – аз бинои Донишкада худро берун кашонд. Дарду алами дил гуфтани
олимони бузургсол беинтиҳову афсурдакунанда аст; аз
саҳар то бегоҳ бо шиква оҳ мекашанд; аз вазъияти
ноҳинҷори Душанбе ва фоҷиаи миллат намегирянду бас.
То кай дарду алам мешунавӣ? Ана боз донишҷӯён ба дарс
наомаданд; дар даҳлезу толору синфхонаҳо паша пар намезанад. Сабабаш маълум: писарҳо аз бими ҷон, ки дар кӯча
мабодо ба чашми силоҳдорон – «қаҳрамонон»-и замони
нав шубҳанок намоянд ва бо иллати зодгоҳу водӣ зери шиканҷаву таҳқир ва латукӯб қарор нагиранд, духтарҳо аз
тарси ба дасти тӯдаи авбошу нашъаманд, ки ба пойтахт якбора мисли мӯру малах рехтаанд, наафтодан ва шарафу
номус доғдор накардан, ба ҳар роҳу восита аз гирдоби балоҳои Душанбе ҷон ба диёри худ кашидаанд. Кӯчаву хиёбон ва шаҳракҳои сераҳолӣ чандест ба кӯҳнабозор табдил
ёфта. Ҳама чизро, – аз сӯзану ришта, то қолину мошини
ҷомашӯӣ, – меёбӣ, ба ғайр аз нон. Намояндагони миллатҳои ғайр, ки дар шаҳр нисбат ба муқимиҳо сечанд
афзун буданд ва дар муҳити созгор мезистанд, аз нобасо440
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мониҳо басо ноҷӯру парешонҳоланд. Онҳо аз сари субҳ то
шом колои гуногун: либоси нимдошту пойандоз, пойафзору чинивор, хел-хел асбобро бо аробачаҳо кашонда, бари
роҳраву сояи дарахтон матоъ ё рӯзномаҳои кӯҳна ва ё пораҳои картонро густурда, «дукон»-е ороста, сарваташонро
ба фурӯш мегузоштанд, то бор сабук бикунанд ва барои
роҳкиро пул захира намоянд.
– Ҷойи бегона бақо надоштааст, – дар кӯҳнабозор дирӯз
ранҷишомез гуфт Илёси яҳудӣ ва афзуд: – Огоҳонда буданд,
ки аз ин шаҳр зудтар кӯчед, ки ҷанг, якдигаркушӣ мешавад… Калем пӯсад, мани нодон бовар накардам… Одамҳои
зираку ҳушёр кайҳо ба шаҳрҳои тинҷу обод расиданд…
– Мекӯчӣ, ҳамсоя? – бо хотири парешон пурсид Наим ва
аз дил гузаронд, ки тахминҳо ҷон доранд. Ин ҷангу хархашаҳо дар мамлакатҳои низоъангез тарҳрезӣ шуда,
аловмонҳояшон низ аз ҳамон ҷойҳо омадаанд. Вагарна чаро
қавми Илёс солу моҳҳо пеш дар мулкҳои дур аз ин фоҷиаҳо
воқиф будаанду мо, соҳибватанҳо, ба қавле, дар гӯши фил
хобу бехабар?
– Хешҳо ваъда доданд, ки аз Тел-Авив, аз Замини муқаддас даъватнома мефиристанд, – ифтихоромез гуфт Илёс, –
Шабу рӯз интизорем…
– Хоки бобоӣ мекашад?
– Барои яҳудӣ, ҳамсоя, ҳар ҷое тинҷу ором бошад, ватани
хуб аст. Душанбе чӣ бадӣ дошт? Лекин расво шуд; паронпарон, худсарӣ, хун рехт, ба ҷаҳаннам табдил ёфт… Дар
дӯзах зистан осон аст?
– Фарзандон ҳам ба рафтан розианд?
– Дудилаанд… «Забонро намедонем» – мегӯянд. Онҳоро
мефаҳмам: Душанбе барояшон зодгоҳ аст… Лекин Изроил
хоки бобоии яҳудӣ, умеди мост. Диданаш орзуям буд… Акнун имконият пайдо шуд… Ҳазор сол ин ҷо монед ҳам, бегона ҳисоб меёбед…
– Кушед ҳам, ман аз Душанбе як қадам берун намеравам,
– тунд ба суҳбат шарик шуд Анвари озарӣ.
– Ибӣ, калет пӯсад, дар Озарбойҷон хешу табор надорӣ?
– пурсид Илёс ва неш зад: – Ё барои ягон гуноҳ вақти ҷа441
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вонӣ аз он ҷо бадарғаат карданд? Ту бисёр каҷрафтору
шӯрапуштӣ… Дигар роҳ намедиҳанд?
– Не-не… Ҷуҳудбозиятро мон, – як каме озурда гуфт Анвар ва нармтар афзуд: – Хешу пайвандон, дари умед зиёд
аст. Ман он ҷо чашм ба дунё кушодаам. Лекин аз кӯдакӣ ба
Душанбе афтодам. Сарнавишт аз сағирхона ба сағирхона
маро ба ин ҷо овард. Он вақт ҷанг дар дуриҳо идома дошту
зиндагӣ ин ҷо душвор буд… Гуруснагӣ...
– Хайр, қаҳрамоният ҳамин аст? – бо ришханд мепурсад
Илёс, – Калет пӯсад, гузашта чӣ лозим, ғами ояндаро хӯр.
– Яҳудӣ забони ҷумла мурғонро медонад. Ба ту гап
фаҳмондан душвор, – нӯги сигарет бо дили ангуштон молида, сипас ба фурсат онро ба лаб ниҳодаву бо оташафрӯз рушан карда, ду-се маротиба дуди ғам фурӯ бурдаву аз даҳону
шикофҳои димоғ бароварда гуфт Анвар ва пас аз андаке мулоҳиза суханашро идома дод: – Панҷ-шашсола будам, ки ба
ятимхонаи Душанбе, – он вақт Сталинобод ном дошт, –
оварданд. Шаҳри бегона… Ба русӣ гап мезадем. Ҳо, озарибачаи русзабон. Гоҳ-гоҳ хумори дар кӯчаву бозор сайр кардан ба сар мезад. Охир муҳиту муомилаи якранги ятимхона
дилтангам мекард. Баъзан аз ятимхона гурехта дар бозори
Шоҳмансуру атрофаш сарсарӣ мегаштам. Дигар куҷо меравӣ? Он замон занҳои тоҷик аз тангии рӯзгор ба бозори
шаҳр дар кӯзаву хурмаҳо ширу ҷурғот, дар халтаву сабадҳо
мева оварда мефурӯхтанд. Боре зане магар нигоҳи
пурҳасрат ва чашми чори маро пай бурд, ки бо ишора сӯяш
даъватам кард. Росташ, ки бо тарс кебида-кебида наздаш
рафтам. Охир ятим доим сарзаниш, гӯштобу шалоқро интизор аст… Аммо он зани зебои моҳтобрӯ, як лаби докаи мисли шир сафедаш гирди сар печидаву пеши бар овезон, мисли фаришта бо табассум пешвозам гирифт. «Э Худои
меҳрубон, – гуфтам ба худ, – ин дар хоб аст ё бедорӣ?» Баъд
вай ба пиёлаи тоза шир рехта, ба ман доду боз дасти навозиш ба сарам гузошта пичиррос зад: «Ятимаку ғариб аст…
Савоби сари аскарбачаҳои роҳдур… Худоё, аз чашми баду
тири душман дар паноҳи исматат нигоҳашон бидор». Чунин
одамгариву ғамхориро дар он солу замон ятими сарсону
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овора дар куҷо меёфт? Афсона! Як пиёла шир не, шаҳд
нӯшидам. Медонӣ, ҳамсоя, мани ятим он мҳрубониву
навозиши гарми модаронаро дар умрам ҳамон рӯзу соат
дидам. Магар онро фаромӯш мекунам? Ана ҳамин тавр,
ман бо нону намак, меҳру дастгирии бародарони тоҷик ба
воя расидам, соҳиби касбу кор, ному нон, хонаву дар
шудам. Эҳе, нахустин дастниҳолро дар ҳамин замин шинондам, дар чор тарафи Тоҷикистон ёру бародар, дӯстони
ҷонӣ пайдо кардам. Магарам кӯрнамаку носипос бошам, ки
он некиҳоро аз ёд барорам. Не, дар ин рӯзҳои сиёҳ, мушкил бошад ҳам, ба эҳтироми ҳамон модару пиёлаи шираш
ба ҷое намеравам. Аз дастам коре намеояд, лекин дар
паҳлӯи ҳамсояҳо меистам. Ҳарчи бодобод, кушанд ҳам, ба
офтоб намепартоянд….
– Ибӣ, тоҷикҳоро ту аз ман беҳтар мешиносӣ? – пурсид
Илёс ва ҳазломез афзуд: – Мо яҳудии тоҷикем. Ҳафтоду
ҳафт пушти мо дар Бухоро паҳлуи тоҷикҳо зистанд. Хислатҳои ин халқ аз қадим ҳайратовар аст: дӯсткуши бегонапарвар. Ибӣ, гапам дурӯғ бошад, таърихашонро хонед. Ҳатто худиҳои номдорашро то накушад, бузугаш эълон намекунад… Дина ин гапа ба Лоиқшоҳ гуфтам. Шоири бузург
наранҷид. Сархуш ҳам буд, лекин ҷавонмардона даст дода,
гуфтаи маро тасдиқ кард. «Гапи ҳақ баҳс надорад» – гуфту
сӯйи хонаи Абдураҳими каду рафт. Дардаш беинтиҳост.
Алами дарду доғи ин рӯзҳои сиёҳро аз арақ мегирад. Занам
мебуд, ки ин чизҳоро соҳибӣ мекард, ҳамроҳаш мерафтам…
Ин тоҷики нармтабиат аз сабаби гаправӣ дар ҳар аср ба сари
худаш фалокатҳое меорад…
– Шумо ҷойи рафтан доред, мо чӣ кор кунем? – пурсид
Наим бо алам.
– Аз куҷо донам? – як даст дар киса, бо ангуштони дасти
дигар пайваста ба зери дандон тухми офтобпараст ниҳодаву
шикаста ва пӯсташро ба чор тараф пош дода, ғур-ғур кард
Илёс: – Союз пош хӯрду дунё расво шуд. Елсин аз Горбачёв
гузаронд… Ибӣ, ҳозир дар ҳама ҷо хурӯс як хел ҷеғ мезанад. Аз осмон гӯё якбора роҳбару роҳнамо рехт: мулло, демократ, чӣ буд? Растохез…, гӯру бало… Яке бешармона
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рӯирост ҷанг меандозад, дигараш шӯру балво мехезонад…
Тамошои бепул… Мо чӣ гуноҳ дорем? Кори ман чӣ? Аз
тоҷикҳо инро интизор набудам. Худкушӣ, шармандагӣ…
Меравем. Аз ин ҷанг ба мо чӣ фоида?
Наим ба поин роҳ пеш гирифту Анвар ба боло, то таънаву маломатҳои шӯру талхи Илёсро дигар нашунаванд. Вале
Илёс ӯро пас хонд ва аз дасташ нармак дошта, се-чор қадам
ба канор бурда, аввал ба пасу пеш ингаристу оҳиста гуфт:
– Гапи махфӣ… Ҳеҷ кас нафаҳмад. Номард зиёд… ба ин
ошнои озарият бовар надорам, – Илёс даме ба чашмони ӯ
нигаристу боз оҳистатар пичирос зад: – Хона мефурӯшам.
Арзон. Харидор меёбӣ? Худат бигирӣ, боз беҳтар. Одами
дилпур ҳастӣ…
Он лаҳза низ аз сари Наим андешаи нон ёфтан дур
намешуд. Вай аз дил мегузаронд, ки зиндагӣ ба кӯҳнабозр
табдил ёфт: яке нон меҷӯяду дигаре харидори хонаву зару
зевар аст. Бисёр мехост, ки худро зуд ба Қарияи боло расонад ва аз нонфурӯшҳои он ҷо барои хонаи амаки Абдукарим
ва худаш нон бихарад. Заводи нонпазӣ, ки навъ-навъ маҳсулот мебаровард, аз сабаби беордӣ аз кор монд. Бисёр дуконҳои нонфурӯшии давлатӣ дар бастанд. Ва ин мардумро
ба гирдоби даҳшату таҳлука кашонд… Охир пеш мушкилоти нонёбӣ умуман вуҷуд надошт. Акнун чанд дона нон ёфтан масъалаи мушкил. Калонсолон вазъиятро мефаҳманд ва
оби даҳон фурӯ дода, ба гуруснагӣ тан медиҳанд. Аммо
кӯдакон… ба онҳо фаҳмондани вазъият бефоида. Бо доду
фарёд, дасту почак задаву шаш қатор ашк резонда, нон талаб мекунанду бас. Кай парво доранд, ки падар ё модарашон дар ҳавои сард барои чанд дона нон шаб то субҳ назди
мағозаи нонфурӯшӣ навбат мепоянд, моҷарову хархашаҳоеро аз сар мегузаронанд, озору таҳқир низ мебинанд…
Одамонро ҳолати ногувор, нонҷаллобиву зӯроварии силоҳдорон хашмгину асабӣ, ҳатто бераҳм кардааст. Солмандон аз рӯйи хислату одат чун даврони пешин ҷон мекоҳонанд, ки луқмаи ҳалол ёбанд, аммо навбаромадҳо, ки ба
қавле нав аз болои тухм хестаанд, дар ҳар қадам худнамоёна, – даври мо расид, ба хешону ошно бенавбат нон
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медиҳем, аз дастатон чӣ меояд? – имон сӯзонда, деги айш
меҷӯшонанд…
Ду ҳафта пеш, вақти саҳар Наим дар ҳолати сахту ногувор афтод. Инро ҳеҷ чашмдор набуд, вале пеш омад.
Кӯдакҳо, мисле ки ба ҳамдигар маслиҳат карда бошанд, нон
хостанд. Модарашон ба онҳо гуфт, ки шаб охирин пораи
нонро хӯрдед, дигар ягон реза намондаст, чою мураббо
хӯред. Эҳа, ин хабар онҳоро бештар ба шӯр овард. Хурдиҳо
дучанд бо доду гиря нон талаб карданд. Магар барои нон
талх гиристани кӯдаконро дидан осон аст?
Тангии тирамоҳ буду ҳаво сард. Барфу борон дона-дона
омехта меборид. Бар замми ин аз дуру наздик садои таркиш ба гӯш мерасиду аз болои бомҳо тирҳои дайду
ҳуштаккашон мегузаштанд. Он саҳар аз ҷониби Ҳисор
ҷабҳаи халқӣ ба пойтахт ворид мешуд. Дирӯз дар кӯҳнабозор одамон байни худ ҳамин хел миш-миш мекарданд.
Яъне муборизаву гирудор рӯ ба рӯ хоҳад шуд. Пойтахтро
аз дасти гурӯҳу саркардаҳои ғайридавлатӣ ё ифротӣ
раҳонда, ҳукумати қонуниро барқарор кардан мехоҳанд.
Вале кӯдакҳои гурусна кай парвои ин моҷарову гирудор
доранд? Агар падар бошӣ, ба онҳо нон биёв. Наим ҷомаи
нимдошташро пӯшиду миён бо рӯмоли куҳна баст ва телпаки рангпарида ба сар ниҳоду халтаи чортаҳ ба бағал гузошта бо сари хам «таваккал ба Худо» – гӯён аз дар баромад. Аввал хост, ки дукони нонфурӯширо хабар гирад. Пояш накашид. Зеро ба ёдаш омад, ки дишаб писари калонӣ
оби дида дар бари рӯ омада, бо алам гила кард, ки модари
Устои ҷӯрааш ӯро аз навбат ронда, нонаш надод. «Шояд
нашинохтат», – гуфт модараш.
– Кӯр нест-ку, нағз шинохт, – бо аламу ҳайрат шарҳ дод
писар ва афзуд: – Боз гуфт, ки «шумо садқаи нон шавед».
– Аҳа, ҳеҷ гап не, писарам, – ӯро таскин бахшид Наим ва
аз дил гузаронд: зани нонфурӯш, ки дар дил ин хел ҳиссиёти чиркин дошта бошад, аз мансабталошу силоҳдор чӣ гила? Ин гуруснагӣ мегузарад, рӯсиёҳии ҳамсоя мемонад».
Наим таги гапро фаҳмид. Фурӯшандазан, ки то дирӯз одами
намакхӯру қадрдон буд, гирифтори иғвои маҳалбозон шуда,
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рӯяшро гӯё бо намакоб шуста ба зодгоҳи онҳо ишора кардаст… Аммо кӯдак бо дили чун булӯр соф кинаву адовати
ӯро аз куҷо донад? Хуб кард, ки ба дукони нонфурӯшӣ
нарафт Наим. Агар мерафту ягон гапи талх мезад, ранҷишу
дилсиёҳӣ ба миён меомад. Лозим не… Лекин як-ду нон медод, ин саҳар ба ин аҳвол гирифтор намешуд. Хайр, бало ба
пасаш. Бадбахт фикр накардааст, ки ин рӯзҳо мегузаранду
гапу хотираи бадаш то дер мемонад. Бешак, боз рӯ ба рӯ
мешаванд, ба чашми ҳамдигар менигаранд…
Наим ба шоҳроҳ расиду пеши назараш манзараи мудҳиш
падидор шуд. Занон гаҳвора ё бухчае тори сар, тифлаке таги
каш, пирону наврасони ҳаросон боре дар пушт, аз дасти
кӯдакони хунукхӯрдаву ҳайрон дошта, зери барфу борон ва
ҳуштаки тирҳои дайду, пиёда ҷониби маркази шаҳр мешитофтанд. «Зани тоҷик мисли мурғи чӯҷадор асту сарваташ
фарзанд», – гузаронд аз дил ӯ ва бо хашм ба ҷоҳталабоне, ки
ин рӯзи фалокатборро ба сари мардум овардаанд, нафрат
хонд. Охир дар ин сармову барфу борон, ба қавле, хук ҳам
аз хонааш намебарояд. Инҳо ночор ҷон дар кафи даст, дар
ин парон-парону рехтани тир фарзандонро ба ҷои амну бехатар расонданианд.
Ҳафтае пеш рӯзи рӯшан дар истгоҳи ин ҷо тири дайду
риштаи умри Қиёмуддин ном ҳофизеро барканд. Ҷавонмарди баландболои хушсурат ба хона мерафтааст. Саҳар пайвандон ӯро бо чеҳраи кушод ба кор гуселонданду бегоҳ бо
ашку навҳаи дилреш ҷасади хуншору сардашро пазируфтанд. «Фалокат, соати марг…, насиб», – гуфтанд.
Наим бо андешаҳои талху мағшуш зери барфу борон баробари гурезаҳо то Қарияи боло расид. Бозор холӣ буд. Магар фурӯшанда аз ҷони ширинаш безор аст, ки дар ин хел
рӯз мол ба бозор биёрад? Ӯ ноумед ба атроф чашм давонд.
Нигоҳаш ба марде афтод, ки бо тӯрхалтаи нондор аз маҳалла мебаромад. Сӯяш шитофт, ҷойи нонфурӯширо пурсид.
– Нонпазҳо кор мекардаанд… Дар ҳамин хел рӯз …
ҳалолашон бод, ҷони мардума мераҳонанд, – гуфт мард ва
таъкид кард: – Зуд бирав… Кӯчаи паси Кохи Борбад… дар
навбат одами зиёд ҳам нест…
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Пас аз тай кардани ду-се тангкӯча қатори нонгирҳо ба
чашмаш расид. Чи хубе, якта не, чанд нонпазхона бар ба бар
кор мекардааст. Дили Наим равшан шуд. «Ана, ин
накӯкорӣ, хислати беминнат савобгирист», – аз дил гузаронд Наим ва дар охири сафе ба навбат истод. Резиши барфу борон ва аз болои сар гузаштани тирҳо шиддат мегирифт. Ҳама мисли ӯ хомӯшу хаёлӣ буданд. Оё зинда, сиҳату
саломат то манзил мерасанд? Вай чун ба дарбача наздик
шуд, манзараи дар карсонҳои бузург чобукона орду обу намак рехтану хамиршӯрӣ, хамирхобонӣ, қадаме дуртар болои
тахтае аз хамири расида заволабурӣ ва боз рӯи суфаи ордолуд заволаҳоро муштзанону байни кафҳо лунда кардан ва
зери дастархон қатор-қатор мондан, онсӯтар гурӯҳе бо
суръати ҳайратангез заволаҳои омадаро тунук кардаву лаб
чидаву байнашон мухпар зада, бо нӯги ангушт сиёҳдона гузоштан ва ниҳоят, ҳар як заволаи тунуккардаро бо суръат
чапа болои рафидача гузоштану бо ангуштон нам-нам карда, ба танӯр часпондан пеши чашмаш ҷилвагар шуд. Нонпаз
ҷавонмарди газгӯшт, ки сараш бо рӯмолаке сафед то болои
абрӯҳо баста шуда буд, аз тафи ангишти сӯзону танӯр рӯяш
мисранги арақшор, нонҳои мисли қурси моҳ сурхосафеди
пухтаро бо асбоби элакмонанди дастадор ё чангак бо
санъату ҳавсалаи хоса канда, болои пештахта тарзе мениҳод, ки ҳаврашон зуд барояду сифаташон накоҳад. Вай
дам ба дам ба нонгирҳо шунавонда таъкид мекард:
– Аз даҳ дона зиёд не! Хафа нашавед. Ба дигарҳо ҳам бояд нон бирасад…
Машом аз бӯйи нони гарм муаттар, нигоҳаш бамеҳру
рахшон, Наим дар дил ба ҳафт пушти нонпазҳо ташаккур
мегуфт. Воқеан кору рафтори онҳо он рӯзу соат ҷавонмардие буд бемисл. Бе фармону ҳидояти роҳбаре, – аз онҳо нишоне набуд, – дар он рӯзи фалокатбор бо хости дил, аз рӯи
фаросату қарзи инсонӣ барои мардум нон пухтан, боз бо
амри дил тарозуи инсофу адолатро риоя кардан, – онҳо метавонистанд ба ҳанноте бо нархи баланд нон фурӯшанду зуд
даричаи нонпазхонаро банданд, – нишонаи олии имону инсофи ин ҷавонмардон буд.
447
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Он рӯзи тира Наим хубтар дарк кард, ки нонпазхонаҳои
шахсӣ нишонаи ободии шаҳранду омили чашми сери мардум. Ва заҳмату рафтори нонпазҳо дар он ҳолати тангдастӣ
ба назари ӯ ба олиҳимматӣ, не, не, ба қаҳрамонӣ шабоҳат
дошт. Қаҳрамоние, ки аз дасти ягон сарватманди хасис
намеояд. Қаҳрамоние, ки умрбод дар хотири одамони
эҳтиёҷманд нақш мебандад. Ин амали шоиста дар хулқу
атвори инсонҳои заҳматписанди одӣ бештар медурахшад. Ӯ
он рӯз, дилаш аз дидани ин манзара шод, ба хона нони гарм
овард.
Наим гоҳе савора, ҷое пиёда то хонаи амаки Абдукарим
расид. Ҳавлӣ, хона ва боғаку дару деворҳои ошно, ки айёми
мактабхониву донишҷӯияш он ҷо сипарӣ шуданд, гӯё кайҳо
пазмонаш буданд, ӯро бо хомӯшии роздор ба оғуш кашиданд: солҳо зуд гузаштанд, замона дигар шуд. Амакаш Абдукарим омӯзгори пиронсол, ҷомаи кӯҳна сари шонаҳо, рӯи
хонтахта чойники болопӯшидаву ду пиёла, дар як гӯшааш
рӯзномаву маҷаллаҳо паҳну парешон, бо дӯсташ Домулло
чунон саргарми шоҳмотбозӣ буданд, ки аз омадани ӯ бехабар монданд. Чун Наим салом дод, ҳарду сар бардоштанд.
Амак – марди солору пуртамкин аз ташрифи бародарзода
ончунон изҳори шодӣ кард, ки Наим дар ҳайрат афтод.
– Хайрият, ки омадӣ! Лекин чаро ин қадар дер? Муаллима дар ташвиш афтод. Аз деҳа, аз дӯстонат ягон гапу хабар
ҳаст?
– Хубанд, – пас аз адои салом гуфт ӯ ва дастовезашро ба
гӯшаи кат ниҳода афзуд: – Бо телефон гап задам. Модарам
аз аҳволи шумову муаллима бисёр пурсиданд. Таъкид карданд, ки: «илоҷе ёфта, бираву бубиншон…» Ҳм, аз куҷо донад, ки ҳозир аз як канор ба гӯшаи дигари пойтахт рафтан
ҳам осон нест, ҳам хатар дорад. Бо Насим ду маротиба телефонӣ суҳбат доштам. Шуморо ёд кард.
– Мегуфтӣ, ки нағзанд, бас буд. Таскин меёфтанд, – андешаманд пичиррос зад Абдукарим ва бо панҷа мӯйи
нуқрафомашро ҳамвор кард: – Кампир аз азал бамеҳру ғамхор буд. Сад ҳайф, ки имсол ба зиёраташон рафта натавони448
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стам… Ба Насим ҳамеша аз ман салом бигӯ. Кош дар ин гирудорҳо тинҷ бошад…
– Худатон доим таъкид мекардед, ки дурӯғгӯйӣ торикии
имон аст, – ҳазломез, бо шакарханд посух дод Наим ва
афзуд: – Шуморо бинам, чанд рӯз осуда мегардам. Ба модарам бо забони дароз аз иҷрои ваъда хабар диҳам, хуб нест?
Ку майдони ҳарбу зарбро бинем: кӣ ба ғалаба наздик расида?
– Тамошо бикуну гап назан, – огоҳонд амаки Абдукарим ва
афзуд: – Медонӣ-ку: шоҳмот бозии тан ба тан аст. Ҳозир як
гап аз даҳонат барояд, ба Домулло Худо медиҳад. Чакчакзанон мегӯяд, ки додарзодаат аз пойтахт ба ёрӣ омад.
Фаҳмидӣ? Хап ист, ошно, даҳони пӯшида сад тилло, гуфтаанд.
Аз даҳлез муаллима, пиразани барҷомондаи нуронӣ –
ҳамсари амаки Абдукарим баромад ва чун даст ба пешонӣ
соябон карду ӯро дид, хурсандияш дар дил нагунҷиду бо
ҳаяҷон пурсид:
– Наимҷонӣ? Дар қадамҳоят садқае! – вай омада аз буни
гардани Наим модарвор бӯсид: – Бачу качат тинҷанд? Хешои роҳдур чӣ ҳол доранд? Шаб дар хобам даромадӣ…
Одам сад хел андеша мекунад. Ба замона чӣ бало расид?
Дар охири умр ба зиндагӣ заҳр пошид, ҳамаро хору зор
кард…
– Аҳа, беҳад, – гапи ӯро об дод дӯсти амак Домулло ва
оҳи бадард кашид: – Ҳеҷ кас парво надорад, ки нафақа
намегирем. Хуб, бало ба пасаш. Лекин панҷ-шаш моҳ ба
омӯзгорон надодани маош хиёнат аст! Чӣ хел зиндагӣ кунанд? Аҳволашон бад. Ваъдабозӣ… фиреби рӯйирост. Ин
нағз не. Ояндаи мактабу маориф чӣ мешавад? Ана дар
рӯзнома навиштааст, ки вазорати молия маблағи маоши
омӯзгоронро ба суратҳисоби ноҳияҳо гузарондааст. Вале
аждарҳои бонкҳои ноҳия то ин пулро чархондаву обулой
карда, аз он даҳ баробар фоида наситонанд, ба омӯзгор як
сӯм намедиҳанд. О, ин фиребу ҳаромхӯрӣ, ҷинояти рӯйрост
нест?!
– Гардӣ! Ҷойи гурехтанатонро ёбед, ошно. Ман ба шоҳи
шоҳмотбозон одати бохтан надорам.
– Ташакур, ки огоҳондед. Чӣ чора? Мегурезам.
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– То куҷо? Боз гардӣ!
– Мулло Наим, ғами моро хӯрда боз нон овардӣ? Худо
баракатат диҳад, – изҳори миннатдорӣ кард муаллима ва
пурсид: – Дар курсӣ мешинӣ ё болои кӯрпача? Медонӣ, як
рӯз нон тамом шуд. Амакат дилтангӣ карданд. Таги дор
рафтан барояшон осонтар аст, аз он ки аз касе чизе пурсем.
Баногоҳ ба ёдам расид, ки нон дорем. Кам не, чанд халта!
Шуҳрат ҳамин ҷо буд… Фармудам, ки зинаро монда, аз болохона халтаи нонҳои хушка фарорад. Эҳа, ба нонпораҳои
дар офтоб хушкида дар ҷойи шамолгузар ягон осеб нарасидааст… Нони мисли тароша хушк дар ширчой ё шӯрбову
пиёва чун ҳалво мулоиму мисли гӯшти барра бомазза
мешудааст…
– Аз нӯгаш ба мо ҳам насиба расид! – таҳсиномез гуфт
амаки Домулло. – Ба сарфакории муаллима қоил шудам.
Таҷрибаи олиҷаноб! Ба рӯзҳои серӣ расем, мо ҳам нонпораҳоро ба гову мол надода, дар офтоб хушрӯ хушконда, захира мекунем. Магар аз сабусу кунҷора нағзтар нест?
– Ба чанд ҳамсояи эҳтиёҷманд кам-кам тақсим кардам. –
ба Наим таъкид кард муаллима, – Ду халта нонпораи нозанини дигар дорем…
– Мон биёрад. Замони баргардонидани нонҳои хӯрдааш
расид, – чашм аз тахтаи шоҳмот наканда гуфт Домуллоамак ва афсарро бардошта афзуд: – Нони мард ба мард қарз
аст…
– Қарз куҷо? Наим бачаи хона буд, қатори фарзандҳои
худам, – эътирозомез посух дод муаллима.
– Дурусту дар ин рӯзҳои душвор баъзе фарзандҳои нохалаф аз падару модар рӯ тофтанд… Худо аз инаш паноҳ
диҳад… Меҳмон бо дастовез, муаллима, меҳрашро меорад…
– Дуруст! Аммо ба шахи асп ҷавоб гӯед. Ҷунбида наметавонед.
– Шумо маро ба гап гирифтед. Айби Наим. Аз бачагияш
ба шоҳмотбозии ман халал мерасонд…
– Не-не, баҳона наковед. Ба зӯр мардона тан додан ҳунар
аст, ошно…
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– Бозӣ аз сар… Хотирбинӣ бас! Ин маротиба пӯстатонро
канда, ба дасти Наим медиҳам. О ман ба падарам бозиро
набохтаам! – бо шӯру шавқ, вале худро ранҷида ангошта
гуфт Домулло-амак.
– Беҳтараш, ки як пораи нони мулоим гиред. Чойи гарм
биёрам? Эҳа, аз қандинаҳои овардаи Наим даҳон ширин кунед, – лаълии нондору қандина назди онҳо гузошта гуфт
муаллима: – Шоҳмотбозӣ намегурезад…
– Ин гапи дигар. Аз насиба набояд рӯ гардонд… Нӯши
ҷон шавад, Домулло, – болидарӯҳ гуфт амак ва бо такяи асо
бархеста, сӯи ташноб – ҷое, ки шоҳон пиёда мераванд, роҳ
пеш гирифт. Наим ба қомати хамида, абрӯҳои мисли орд
сафеду асозанон пирона қадамзании вай назар афканда, дилаш таҳ рафт. Нақши рӯшани панҷаи дурушти зиндагиро
дар чеҳрааш дид. Падараш солҳои охири умр ҳамин тавр
фартуту беҳол менамуд.
– Мулло Наим, ту фикр кардаӣ ё не, намедонам, – гуфт
дӯсти амакаш ва озмоишкорона ба ӯ чашм давонд, – Пас аз
андешаи зиёд ба хулосае омадам: хайрият, ки пирони илму
адаб Мирзо Турсунзода, Бобоҷон Ғафуров, Фотеҳ Ниёзӣ,
Фазлиддин Муҳаммадиев, Боқӣ Раҳимзода… ин рӯзҳои
сиёҳи миллатро надида, аз олам гузаштанд. Бахудо, ки талхакаф мешуданд. Осон аст? Пеши чашм аз ҷаҳолату нодонӣ
давлатат фалаҷ, миллатат пароканда мешавад. Такрори
саҳву хатоҳои аблаҳонаи ҳазорсола! Ҷавонон инро намефаҳманд, кӯр-кӯрона аз паси дасисаангезону худхоҳон мераванд; ҳам худро бадбахт мекунанду ҳам миллатро шарманда. Ё гапам нодуруст аст?
– Ҳақ мегӯед, устод…
– Бо Абдукарим аз дилтангӣ ин воқеаҳои нохушро бисёр
муҳокима мекунем. Лекин чӣ суд? Дарун-дарун мисли
кундаи тар сӯхтану бо талху пичинг аз банди ҷигар нолидани Лоиқ:
Эй уқоби парканда, миллати пароканда,
Пеши ду ҷаҳон гаштӣ шармсору шарманда.
Кӯчаҳои пургулро кардаӣ ҳама пурхун,
Чеҳраҳои гулгунро кардаӣ ғамоганда.
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Ва ё

Субҳе ба тоҷи бесари миллат гиристам,
Шоме ба марги мазҳари миллат гиристам.
Якпорагишро, ки ҳамекардам орзу,
Бар пора-пора пайкари миллат гиристам...-ро хонда
чашмонам ашколуд мешаванд.
– Лоиқи ишқсаро ғаму дарднавис шудааст, – пичиррос
зад Наим ва ин пораро хонд:
Шаҳидони кафангулгуни тоҷик,
Замин ғарқа шуда дар хуни тоҷик.
Магар дар арсаи таърихи золим
Бувад қурбоншудан мазмуни «тоҷик»?!
– Ашӯр Сафар, гули сари сабади базму маҳфилҳои Кӯлоб
чӣ? Номи китобаш «Рӯзи сиёҳ». Тавба.

Ва ё

Аз ғусса забони баста дорам,
Ҷон зору низору хаста дорам…
Як бори дигар ханда ба лаб мешуда бошад?!
Дар кишвари ғам базму тараб мешуда бошад?!

Шоирон то заҳробаву хуни дил нахӯранд, ин хел сатрҳои
бадард менависанд?
Амаки Абдукарим дар обрез даст шуст ва панҷаҳояшро
бо дастмол поккунон, ҳаш-ҳаш нафасгирияш шунаво, баргашт.
– Мадори роҳгардӣ кам шудааст, – ба кат нарасида худ ба
худ гуфт ӯ ва ба пиёла як ҷуръа чой рехта гуфт: – Дирӯз бо
ҳамин аҳвол ҷониби шаҳр рафтам. Яке дилам кашид… То
кай дар хона меистӣ? Сайр ҳам сайру саргардонӣ ҳам сайр,
гуфтам. Хостам, ки шаҳр, бачаҳоят, ёру дӯстонро сари
қадам бубинам…
– Дар ҳамин вазъият? – ташвишомез пурсид Наим: – Ҷоната дар хатар монда? Муаллима иҷозат доданд?
– Не-е, – кутоҳ посух дод Абдукарим ва пешонии пурчи452
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нашро молишдиҳон кур-кур хандид: – Фиреб… Гуфтам, ки
хонаи Домулло ҳамсояшинӣ меравам. Лекин аз дарвоза баромадаму роҳи шаҳрро пеш гирифтам.
– Аҳа, дар дами пирӣ фиребгар шудам гӯй? О ягон фалокат рӯй медод, ман дар бало мемондам-ку, – пиёлаи чой ба
лаби хонтахта ниҳода, аз паси айнакҳои шишағафс ранҷишомез ба ӯ нигариста гуфт Домулло. – Дар ҷавонӣ ин хел
нағма надоштӣ… Ҳайф, ки надидам…
– Аз нисфи роҳ баргаштам…
– Чаро?
– Дар остонаи шаҳр – рости мактаби дараи Сагкушак, паси бинои чорошёна, дар паноҳи буттаву дарахтон – ҷойи
чашмпаноҳ ҳафт-ҳашт зан, либосу андоми баъзеашон аврупоӣ пинҳон шуда буданд. Як калонсолтараш магар маро
шинохтааст, ки аз паси хорбуттаҳои мармиҷон баромада,
«бубахшед… истед» гуён омада, аз банди дастам дошту зора кард:
– Муаллим, аз барои савоб, моро наҷот диҳед!
– Аз кӣ? – пурсидам.
– Авбошбачаҳо… Сангсор мекунанд…Не, нагӯед…
– Дар куҷоанд?
– Ҳо ана… пеши истгоҳ… Даҳшат! Шумо моро гузаронда, ба автобус ё тролейбус шинонед, бас.
– «Эй Худо, шармандагӣ… Ё дурӯғ мегӯяд?» гузарондам
аз дил. Охир чашмҳои зормонда базӯр пеши поямро мебинанд. Касе наменамуд. Ӯро ором кардам: «Натарсед… Аввал рафта бинам, баъд омада шуморо мебарам».
– О Худо… Моро дар ин аҳвол напартоед, – тавалло кард
муаллима: – Умедамон ба шумост.
– Гапаш дурӯғ не, рост будааст. Рафта бинам, дар паси
магазин, назди рафҳои бозорча даҳ-понздаҳ ҷавону наврас,
баъзеашон ришдор, авзояшон беҷо, санги дастонашонро бо
ҳам кӯфта, ба чор сӯ мисли гурги гурусна менигаранд.
Ҳамин ки зан ё марде аз миллати ғайр пайдо шуд, сангборонаш мекунанд. Эй тавба! Баъд аз лат хӯрдан ё ба чапу рост
гурехтанашон мисли маймун боло-боло ҷаҳида шодиву
базм меороянд. Худсарӣ не, бетамизии тӯдаи авбош дар
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рӯзи равшан. Атрофиёну роҳгузарон аз тарс сӯяшон норозиёна менигаристанду бас. Аз милитсия нишон нест. «Эй Худо, ба инҳо чӣ хел рӯ ба рӯву ҳамсуҳбат шавам?» – пурсидам аз худ.
– Ба ин мӯйсафед кордор нашавед, – шунидам овози якеашро. – Мешиносамаш. Муаллими мактаби деҳаи Дарёбод
буд. Базӯр роҳ мегардад…
Ҳамин лаҳза, бовар мекунед ё не, «жигули»-е дар ростам
истод. Дарашро кушода Саидмӯъмин баромад. Ҷаҳонпаҳлавон… Тануманд, чорпаҳлу, дасту бозуву ангуштонаш нусхаи
Рустами достон, лекин ришаш расидаи мошубиринҷ, дар сар
тоқӣ, дар тан ҷомаи сиёҳ, аз ин ҷомаи ман ҳам куҳнаву фарсуда, ҷо-ҷо даридаву пахтаҳои нӯки остинҳояш намоён, миёнаш
бо рӯймоли нимдоште баста, аз бари гиребони ҷома, аз
бағалаш сари кабке намоён. Кабкбози ашаддӣ аст.
– Сафар ба хайр, муаллим? – нарм, бо овози аранге шунаво пурсид ва ҷавобамро интизор нашуда гуфт: – Шинед…
– Дар номат ҷонам, Саидмӯъмине! – гуфтам аз шодӣ. –
Худо аз куҷо овардат? Маро шинохтӣ?
– Солҳои донишҷӯӣ дар мактабатон таҷрибаомӯз будем… Нону намак ҳам хӯрдаем…
– Бачу кач, қавму хешу табор тинҷанд? – пурсидам. – Бо
ин сару либос, – дилам нашуд, ки куҳнаву дарида гӯям, – аз
куҷо меоӣ?
– Ай ин гапа ба овози баланд нагӯед, муаллим, – бо хаёле
табассум огоҳонд ҷаҳонпаҳлавон ва ба атроф чашм давонда
таъкид кард: – Вақти либоси наву тоза пӯшидан аст? Замину
замон ба хуну халаф олуда. Пиру ҷавон ғамдору сиёҳпӯш….
Бишин, давоми суҳбат дар роҳ…
– Ёрӣ медиҳӣ… Худо туро расонд…
– Марҳамат, – гуфт ва даст ба киса бурд.
– Не, – гуфтам, – дигар хел ёрӣ… Муаллимаҳои ин мактаб аз тарси авбошҳо пинҳон шудаанд… Бо санг бераҳмона
мезананд… Мадад расон, ки безарар аз роҳ гузаранд…
– Ай, бар зоташон лаънате! Ҳамонҳо?
Бо имои сар «бале» гуфтам. Саидмӯъмин ботамкин ба
мошин нишаст. Хаёл кардам, ки аз ин моҷаро гурехта мера454
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вад. Не, мошинашро оҳиста ба канори роҳ монд ва боз мисли пешина орому бепарво, – танҳо соҳиби дилу ҷигари бузург ҳамин хел мисли кӯҳ батамкин мешавад, – баромада бо
сари хамида сӯйи тӯда рафт. Дидам, ки шасти авбошбачаҳо
аз дидани ӯ гашт ва ба ишорааш пешаш омаданд. Ҷаҳонпаҳлавон ба онҳо чӣ гуфт, нашунидам. Лекин дидам, ки
онҳо сангҳояшонро ба ҷӯйбор партофта, бо сари хам таъзим
карданду пароканда шуданд.
– Офарин! Кори хайр шуд…
– Ягон аблаҳи сиёҳкор ин бадбахтҳоро ба ин роҳ тела
медиҳад. Бигӯед, муаллимаҳо наҳаросида биоянд, – баргашта бедимоғу парешонҳол гуфт ва аз кирдори авбошбачаҳо
хиҷолатманд афзуд: – Бар зоташон ҳазор лаънат, обрӯи
миллата ҳамин хартамизҳо мерезонанд… Шояд ин муаллимаҳо ба ин расвоҳо дарс ҳам дода бошанд…
– Намедонам… ҳай кори хайр кардӣ, бахудо, ки ҳайрон
будам, – баргашта, муаллимаҳо – «асирон»-и тӯдаи
авбошҳоро бо ишораи даст ҷеғ задам. Эй тавба, яке оби дида дар бари рӯ, дигаре сумкаҳои пурдафтару китоб дар
бағал, дир-дир ларзон, як чашм ба пешу як чашм ба пас, бо
ҳазорон забон ба ҷаҳонпаҳлавон ташаккургӯён рафта ба автобус нишастанд. Нафаси осуда кашидам… Ба неву нестонам эътибор надода Саидмӯъмин ба мошинаш шинонд. Дар
роҳ гуфт, ки Ҳоҷӣ Исмоилро меҷуст. Аз рӯи ваъда бояд бо
ҳам ба парасторхонаи пиронсолон орду равғану биринҷ мебурданд. Хайрият…
– Аз тангии рӯзгор дар ин замон ҳатто пирони фарзанддору кӯдакони соҳиби падару модар ба либосу ғизо
эҳтиёҷ доранд, – андешаманд гуфт Домулло ва оҳкашон
афзуд: – Касеро мебинӣ, ҷандапӯшу пойи луч аст. Эҳа, пеш
ба тан кардани ин хел либосҳоро хурду калон айб мешумурд…
– Дар ин айёми тангдастӣ чӣ кор кунанд? Офат омад…
баракати зиндагӣ гум шуд, – сухани ӯро тақвият бахшид
амаки Абдукарим.
– Дина дар либоси писари ҳамсоя дувоздаҳ дарбеҳро шумурдам, – гапашро идома дод Домулло. – Ба ном куртаву
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попӯшӣ… Ангуштҳо аз сӯрохи попӯшҳо намоён. Аз таҳхона
туфлиҳои нимдошти худаму либосҳои бачаҳоро бароварда
додам. Кушод бошанд ҳам, ҳини барфу борон об намегузаронанд… Либосҳо гарму банамуд… Дилат ба ҳоли одамон
доғ мешавад, лекин аз дастат чӣ меояд? Сад офарини инсонҳое, ки дар ин рӯзҳои сахт ба пирону ятимони бепарастор мадад мерасонанд. Ёфтааст Ҳоҷӣ Исмоилро?
– Не… Ба ҷаноза бурдаанд… Мурда зиёд, яке бо марги
худ, даҳ каси дигар аз ҷангу ҷидол нобуд мешавад. Ҷанозахон намеёвие, – бо хотири парешон гуфт Абдукарим. – Албатта ягон мурда дар рӯи замин намемонад. Лекин сару бар
шуда бамаънӣ ба хок супоридани як инсон ҳунари одамони
худоҷӯву баномус аст. Дар ин масъала Ҳоҷӣ Исмоил ҳамто
надорад. Мисли раҳматии қиблагоҳаш. Суҳбатҳояшро ягон
маротиба шунидаӣ? Аз суханҳои бамағзу пурҳикматаш ҳама
ҳушу гӯш мешаванд. Пеши даҳонаш гарм, фикраш рушан,
ҳарфаш нишонрас. Заррае дилу имон дошта бошӣ, аз суҳбати ӯ ба андеша меравӣ, сари инсоф меоиву босабр мешавӣ.
– Дуруст, дар ҷомиаи фалокатзадаи мо имрӯз Ҳоҷӣ Исмоил барин шахсиятҳои якрӯйи боимон, дар роҳи суннат
рост мисли обу ҳаво заруранд. Тиру туфанг, куштору
таҳқир не, сухани баҷо, рафтори одилона мардумро
сарҷамъ, аз нав ёру бародар месозад…
– Ҳоҷӣ бо узр таъин кардаст, ки худаш Саидмӯъминро
меёбаду аз пайи иҷрои ваъда мешаванд, – гуфт амаки Абдукарим ва фикрашро анҷом бахшид: – Ҳамин хел инсонҳо
дар рӯзи ғаму андуҳ мадори дили мардуманд. Худо умраш
диҳад, дар фазлу дониш, ҷавонмардиву кори хайр аз падари
бузургвораш кам нест…
27
Дили Наим аз шунидани ин суханҳои нек дар ҳаққи Ҳоҷӣ
Исмоил рушан шуду об хӯрд. Сазовор аст. Ӯ ба амаки Абдукарим ва Домулло нагуфт, ки бо Ҳоҷӣ ҳусни ошноӣ дорад
ва ҳафтае пеш дар як ҳолати ниҳоят парешониву саргумӣ аз
мадади эшон бархурдор гардид.
Саҳар бо дили хоҳам-нохоҳам аз хона баромад, ки идора
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равад. Ҳам вазъият хуб нест, ҳам рӯз ба бекорӣ мегузарад.
Вале дил қарор намегирад; сад хел фикру хаёл ба сар мезанад: шояд касе аз боло пурсад, супорише ба миён ояд.
Набошанд, нағз не, бемасъулиятӣ… Номашон роҳбару дар
ин вазъияти ҳассос идораро бесоҳиб мемонанд. Қатори дигарон пиёда-пиёда меравад идора, аҳволи посбонҳоро мепурсад. «Тинҷем, – бедимоғ мегӯянд онҳо ва ғур-ғур мекунанд, – рӯ ба раҳми Худо… Дар ғавғои майдонҳо, – эҳа, мисли кабкҷанг зӯрашона ба ҳамдигар бо тамоми овоз бо баландгӯяк нишон медиҳанд, – хобат мебарад? Ба сари ҳамдигар бо дӯғу пӯписа чунон санги маломат мепартоянд,
ки… Чашми бад кӯр, гӯши шайтон кар, то имрӯз ба бинои
мо чашм ало накардаанд. Бинои баъзе идораҳо кайҳо ба
штабу «маҳбас» табдил ёфта…» Ӯ ба посбонҳо «нонпулӣ»
медиҳад. Ин аз дилбардорӣ беҳтар. Ягон-ягон ҳамкорони
дигар аз дуру наздик хаставу шалпар мерасанд. Онҳо дар
ҳуҷрае нишаста, – гӯшашон аз даъвову ғавғои сухангӯйҳои
майдонҳо аз тариқи баландгӯякҳо пур, – сари як пиёла чой
воқиаҳои рӯзҳои охирро муҳокимакунон то пешин нишаста,
сипас, ба қавле ба равшанӣ асо мезананд. Шом норасида
шаҳр хоболуду нимҷон, ҳатто мурдаву пурвоҳима мегардад.
Кӯчаву хиёбонҳо бекасу торик.
Ҳамсояи дасти рост, аз даромадгоҳи паҳлу аз пеш баромад. Вай донишманди солманду маъруфи соҳаи маориф,
хеле ношод менамуд. Эҳе, дар ин рӯзҳо ба шодиву сурур
қаҳтӣ расида, лекин ҳамсоя басо афтодарӯҳ, мӯйи дарози
мошубиринҷаш ба пешонии пурчинаш ҳамоил, зоҳиран аз
гапу ҳолпурсӣ дилгазон, вазнин-вазнин қадам бардошта, гӯё
аз ӯ канора меҷуст. Наим саломаш доду аҳвол пурсид:
– Нағзед, домулло?
– Гург хӯрд нағзиро, – пас аз ҷавоби салом гуфт ҳамсоя
ва ғур-ғур кард: – Се шабу се рӯз аст, ки аз як ташвиш
намераҳем. Намедонем, чӣ кор кунем? Як ҳамдиёрат, корманди пажӯҳишгоҳи мо, муаллифи китоби «Забони тоҷикӣ»
барои синфи шашум, ному насабаш Мадохир Қурбонов баногоҳ аз сактаи дил мурд…
– Худо раҳмат кунад…
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– Мешиносед? Не? Ҳеҷ кас намешиносад… Бекас…Соҳибе намеёбад… Ҷасадаш дар мурдахона. Тарбиятдидаи сағирахона, ҳамсараш рус…
– Худо нодор кунаду бекас не… Лекин бисёр ғам
нахӯред, домулло, – ранҷишомез, балки бо алам гуфт Наим.
– Чаро?! Як гапҳое мегӯйӣ, ки… – бо ранҷишу асабонияти ошкоро гуфт ҳамсоя ва шарҳ дод: – Кормандони як институт ба кӣ муроҷиат карданашонро намедонанд…
– Мебахшед, то имрӯз дар дунё ягон мурда бе гӯру чӯб
намонда, – акнун бо оҳанги нарм фаҳмонд Наим. – Ҳар кас
ба чени насибаш ҷояшро меёбад…
– Мондаст-ку! Ҳамдиёрат… Аз дастат ягон кор меояд? –
тунд пурсид ҳамсоя.
– Бале… Мушкиле нест, ки осон нашавад… Рӯзи аввал
мегуфтед, беҳтар буд. Рақами телефони корхонаатонро
диҳед. Ҳозир дар ҷустуҷӯи бачаҳои ёрирасон меафтам. Шумо интизор шавед…
– То кай?
– Ду-се соат…
– Мошину тобут, кафаниву мурдашӯ, мазор, гӯркану
ҷанозахон…
– Нияти холис… Худо хоҳад, илоҷашро меёбем, – ваъда
дод Наим ва аз ҳамсоя ҷудо шуд. Аз пиёдароҳи камодам бо
сари хам, вале бошитоб гом мебардошту хотираҳояшро тагурӯ мекард, то чеҳраи раҳматиро ба ёд биёрад. Натавонист.
Надидааст. Ва худ ба худ бо ситеза гуфт: «Сарат гарм,
бехуд шудиву ваъда додӣ. Акнун чӣ кор мекунӣ? Ба киҳо
умед мебандӣ? Киҳоро меёбӣ? Киҳо гапатро мегиранд? Дар
ин рӯзҳо ёфтани одамони шиносу қадрдон ҳам осон нест.
Ҳар кас гирифтори ташвишу ғами хеш. Хотири зиндаҳоро
намебинанду… Ба водиву маҳалҳо ҷудо карданд мурдаву
масҷидҳоро…»
Касе саломаш дод. Овози ошно. Наим сар бардошт. Юсуфи рассом, сумкаи чармии вазнин сари шона овезон, ришаш кӯтоҳи тунук, мӯйи зичу қаҳваранги дарозаш то сари
шонаҳо ҳамоил, бо табассуми фаррох рӯ ба рӯяш меистод.
458
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Кӯҳи андеша дар пуштат, ба куҷо мешитобӣ? – ҳазломез пурсид Юсуф.
– Мушкиле пеш омад, ошно, – ҷиддӣ гуфт Наим, ки дар
дилаш аз ин дидор шарораи умед дурахшида буд: – Хайрият, ки овоз рӯшан кардӣ…
– Чӣ гап? Тинҷ ҳастӣ?
– Мадохирро мешиносӣ? Каримов…
– Бале, дар сағирхона пасопеш мехондем.
– Вафот кардааст… Чанд рӯз пеш… Ҷасадаш дар мурдахонаи Қарияи Боло… Гӯрондан лозим… Ҳамсараш рус будааст… Аз дастатон ягон кор меояд? Акаи Вафоро меёбӣ?
– Худо раҳматаш кунад. Бекас, одами хуб буд, – пичиррос зад Юсуф ва тасмаи сумка сари китф дурусттар монда,
пас аз каме андеша афзуд: – Ҳозир мулоқот дорам, дар Хазинаи бадеӣ… Шояд Вафоро бинам, – ӯ аз кисаи сари сина
пул бароварда сӯяш дароз кард: – Бигир, бачаҳоро хабар
медиҳам…
Наим дудила шуд. Якбора пул баровардани Юсуф ба ӯ
нафорид. Вай аз ӯ пул напурсид-ку. Умед дошт, ки то
анҷоми гӯру чӯби маит Юсуф дар паҳлӯяш меистад, қуввати
дил мешавад.
– Сарфи маблағ мехоҳад ин кор, бародар, – гуфт Юсуф ва
пулҳоро ба ҷайби ӯ андохта, рақами телефонашро дод: – Ба
ҳамдигар занг мезанем…
Ба ҳар сурат Наим ин амали Юсуфро кушоиши кор донист ва дилаш каме рушан ҳам шуд. «Кори хайр, – худро
таскин бахшид ӯ, – Худо меҳрубон ва кушояндаи гиреҳи
мушкилҳост». Вале андешаи аз куҷо ёфтани муллову ҷанозахон, мазор, гӯрканҳо ва кафаниву тобут таркаш накарда,
мағзашро гиҷу ҳолашро парешон месохт… Вай ба қаду бари
ҳуҷраи ҷойи кор қадамзанон як-як шиносҳоеро пеши назар
меовард, ки дар ҳалли ин мушкилиҳо таҷриба доранд ва дар
чунин маврид бо камоли майл беминнат ба ин кори савоб
сару бар мешаванд. Аввал сурати гарму нигоҳи пурҷозибаи
махдуми Исмоил пеши назараш падидор шуд. Вай шахси
дастгиру соҳибэҳтиром аст; муридону ихлосмандони зиёд
дорад. Гоҳе бо мошини, ба қавли худаш «ордкашак» ба
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идораи онҳо сар мезанад. Ташрифи эшон дарҳол ба ид табдил меёбад. Дарёи шеъру сухан, хазинаи ҳикмату панд.
Суҳбати ҷононае аз «Маснавии маънавӣ» ё осори Мирзо
Бедил, «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ, «Комде ва Мадан»-и
Ҳоҷӣ Ҳусайн, рӯзгори булаҷаби сӯфиёну орифон, каромоту
илми қолу ҳол шира мебандад. Хотираи бузург… Бо забони
фасеҳ гуфтани ҳадису ривоёт, тафсири оят ва ҳикоёту
байтҳо… Боре аз вай кунҷковон пусиданд:
– Ҳазрат, ин қадар гапро чӣ хел аз бар мекунед?
– Бо бедорхобиву заҳмат, – посухи кӯтоҳе шуниданд.
Ҳоҷӣ Исмоил рӯзҳои сахти парешониву тангдастӣ чун
фурсат меёфтанд, омада аз ҳоли онҳо воқиф мешуданд ва
ҳангоми хайрухуш аз бағочи «ордкашак» халтаи дастовезашонро бахшида, мегуфтанд:
– Барои дӯстон… – калимаҳои камбизоату нодорро ба забон намеоварданд, ки боиси малоли хотир нашавад, –
тақсим мекунед. Туҳфаи дарвеш линги малах, гуфтаанд. Ва
ба таъкид меафзуданд:
Бигзарад ин рӯзҳои талхтар аз заҳр,
Бори дигар рӯзгори чун шакар ояд.
«Агар ҳозир Ҳоҷӣ Исмоилро меёфтам, ҳамаи мушкил
осон мешуд, – дар дил андешид Наим ва ихлосмандони
эшонро ба ёд овард: Абдулқодир, Салим, Саидалӣ…»
Ба ҷустуҷӯи рақами телефони онҳо шурӯъ кард… Ба дар
нарм нохун задани касе ба гӯшаш расид. «Марҳабо» китоби
телефонҳоро варақзанон, сар набардошта, овоз баровард. Бо
салом ва лабони пуртабассуму чеҳраи нуронӣ Ҳоҷӣ Исмоил
аз дар ворид шуданд, шабеҳи афсона ё мӯъҷиза.
– Эй Ҳазрат, дар номи шарифат ҷонам! – гирифтори
шодиву ҳаяҷон нидо баровард Наим ва ба истиқболи
меҳмон шитофт: – Худо Шуморо аз куҷо расонд? Ният холис… Худо шоҳид, ҳозир дар пеши рӯям будед…
Ҳоҷӣ Исмоил, рӯяш аз табассуми малеҳ равшан, чашмонаш рахшон, бо тамкин болои курсӣ нишаст ва ин салобаташро афзуд. Вай нигоҳи асрорангез ба ӯ афканда, аҳвол
пурсид:
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– Тинҷ ҳастед? Аҳли байт, ҳамкорон?
– Ҳама соз аст. Сафо овардед, – ҳамчунон бо ҳаяҷон, –
охир аз омади кор чӣ хел шоду ҳаяҷонзада нашавад? – посух дод Наим ва ба ибрози мақсад пардохт. – Дар ҳалли
мушкилоте дар монда будам… О Худо, чӣ кор карданамро
намедонистам. Кори нокарда шоху дум дорад, мегӯянд.
Маслиҳату мадади Шумо лозим буд…
– Чӣ мушкилот аст? Э кош, ҳаллаш аз дасти мо биёяд…
– Як одами бекас, тарбиятдидаи ятимхона, корманди
пажӯҳишгоҳ, боз муаллифи китоби дарсии «Забони
тоҷикӣ», лекин ба ман ношинос чанд рӯз пеш аз сактаи дил
ногаҳон гузаштааст, – бо ҳарорату суръат фаҳмонд Наим: –
Ҷасадаш дар мурдахонаи Қарияи боло. Ҳамсараш рус…
Саҳар дарак ёфтам. Чӣ хел ба хок супоремаш? Росташ, ки
музтар мондем. Як шиносаш чанд сӯм ҳам дод…
– Худо раҳматаш кунад, – нарм гуфт Ҳоҷӣ ва даст ба рӯ
бурда афзуд: – Ҳал кардани ин хел корҳои савоб вазифаву
қарзи мост. Ҳозир «аскар»-ҳоро ба по мехезонем. Худо
хоҳад, мурдаи муаллифи китоби дарсӣ, шахсе, ки барои саводнок шудани ҳазорҳо фарзандони мардум хидмат кардааст, бесоҳиб намемонад. Ҷавонмардони хайрхоҳ кам нестанд. Огоҳ шаванд, бас. Камари ҳимат баста, даст ба даст
ин корро чунон батартиб ба ҷо меоранд, ки… Дилтанг
нашав. Ба кордон кор осон ҳам мегӯянд, – ба лаби Ҳоҷӣ табассум давид: – Иншоолоҳ, шодравон ҳамин рӯз бо иззату
обрӯ ба манзили охираташ мерасад…
– Садқаи забонат… Кошки гуфти Шумо шавад… Тантана лозим не. Аз рӯйи расму таомул ба хок супоремаш, бас…
Ҳоҷӣ Исмоил гӯширо бардошт ва ба чанд нафар муриду
шогирди ихлосманд занг зада, супоришу дастур дод. Сипас
вай ҳам аз омади кор шоду қаноатманд, – дар ин хел рӯзҳо
ёфтани одамони зарурӣ кам даст медиҳад, – ба Наим гуфт:
– Ба фикрам корро аз пажӯҳишгоҳ шурӯъ кунем, беҳтар
аст. Ҳамкоронаш, ҳамсараш аз бори ташвиш мераҳанд.
Маҳалли зисташро бояд донем. Дар мазори наздик ба он ҷо
кандани гӯрро мефармоем, ҳам ҷанозаро аз манзилаш меба461
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рорем. Дигар фурсат ғанимат. Мехезем. Мошини «ордкашак» омодаи хизмат аст…
Бори кӯҳе аз дӯши Наим афтод. Вай арақҳои сару гарданашро бо дастрӯмол поккунон ноаён нафаси осуда кашид
ва дар даҳлез аз паси Ҳоҷӣ Исмоил қадамзанон дар дил аз
сарнавишт шукр мегуфт, ки ба чунин инсони наҷиб шиносу
ҳамнишин аст.
– Ин шӯру шар, фоҷиаву бетартибиҳо мисли дами табар
ба дили инсонҳои ҳассос мерасанд, – паси чанбар нишаста
гуфт Ҳоҷӣ Исмоил ва калиди мошинро тоб дода пурсид: –
пажӯҳишгоҳ дар куҷост?
– Хиёбони устод Айнӣ…
– Ба ёдам омад. Он ҷо бачаҳоро мефармоем, ки ба кадом
мазор биоянд. Белу каланд, тобуту тағора, мурдашӯро дар
масҷиди назди мазор пайдо мекунем….
Дар роҳ Ҳоҷӣ Исмоил ҳикоят кард, ки нобасомониҳои
зиндагӣ ҳолатҳоеро пеш оварданд, ки аз афсона мудҳиштаранд. Бо муридон борҳо аз лаб-лаби канали Ҳисор мурдаи
бесоҳиб ҷамъ кардаанду ба хок супоридаанд. «Одамон
меҳаросанд… ба ҷанозаи худоӣ намеоянд, ки зери шубҳа
афтода, «душман»-и ҷонибе ҳисоб нашаванд. Ин бадбахтиро кӣ ёд дорад? Дилу нияти бад, тафриқаандозӣ, куштор дар
назди Худованд бадтарин гуноҳ аст. Лекин нияти мо холис,
роҳи мо хидмат ба инсонҳост…»
Гӯшу ҳуши Наим ба суханҳои Ҳоҷӣ Исмоил, вале аз пеши назараш модари нагунбахт – Мамлакат, ҳамкори собиқаш дур намешуд. Вай моҳҳо боз парешонҳолу девонаавзоъ талу пуштаҳои Роҳатӣ, дараи Ромит, соҳилҳои руди
Душанбеву Кофарниҳонро пиёда тай карда, нишони шоҳписари гумшудаашро меҷӯяд. Писари ӯро, ки даҳ рӯз баъд
ҷашни арӯсияш баргузор мешуд, аз шоҳроҳи шафати хона,
аз дили шаҳр силоҳдорон ба мошини ҳарбӣ шинонда бурданд. Мамлакат аз ғами писар хазону афтодаруҳ ва мӯяш
хокистарранг шуд. Мисли мӯйсафеди Дилёб, ки чашмаш ба
роҳи Рашид оҷиз шудааст, гумон дошт, ки ғами ӯ кӯҳи Қоф
асту бас. Аммо чун ба амаки Худойдоду ҳамсараш зимни
кофтуков дар кӯҳдоман дучор омад ва донист, ки панҷ пи462
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сари зану фарзанддори онҳоро дар як шаб бо дастҳои симпеч бурда нобуд карданд, карахту ҳазёнгӯ шуд: «Барои чӣ?!
Чӣ гуноҳ доштанд? Ин хел ҷабру ҷафо… На соҳиби мансаб,
не сарват…» Эҳа, дар пойтахт, дар саросари ҷумҳурӣ ин хел
оилаҳои ҷигардоғ бешуморанд…
Кормандони Пажуҳишгоҳ, – зиёд не, даҳ нафар буданд,
махсусан ҳамсоя аз масъулияти гӯру чӯби Мадохирро пурра
ба зима гирифтани Махдуми Исмоилу муридонаш даҳчанд
шод шуданд.
– Аз як бори гарон, аз як дарди сар моро раҳондед, –
мегуфтанд рӯйрост.
Хонаи маит дур не, дар лаби канали Ҳисор, дар шафати
маҳаллаи Ҳаёти Нав ҷой доштааст.
– Кор нек омад, – гуфт Ҳоҷӣ Исмоил. – Байни маҳалла
теппаест, гӯристони қадима. Шишхона ном дорад. Хонаи
охирати раҳматӣ ҳамонҷо мешавад.
Дигар кор бо низом идома ёфт. Муридону ёрони Ҳоҷӣ
Исмоил, мӯсафедони атрофи масҷид дар байни се-чор соат
ба риояи расму таомул маитро ба ҷаноза омода карданд.
Занҳои ҳамсоя, – чи русзабону чи маҳаллӣ, – ба таъзия ва
тасаллияти ҳамсари сиёҳпӯши Мадохир гирд омаданд. Бевазани рус, чанд рӯз аз андешаи азиятовари чи хел гӯронидани
шавҳари бекас аз хобу хӯр маҳрум ва хаставу лакот, оби дида дар бари рӯ, аз он ки мурда соҳиб ёфту аз рӯйи қоида инсонвор ба роҳи охират гуселонда мешавад, шод, намедонист
ба кӣ арзи сипос кунад. Ҷавонмарди роҳнамо – Ҳоҷӣ Исмоил дар баробари ҳамдардиву тасаллият ба ӯ ваъда дод, ки
маросимҳои дигарро низ бачаҳо ҳамин хел сарҷамъона
хоҳанд гузаронд.
Тобутро, ки болояш ҷомаву миёнбанд дошт ва аз мард
будани маит хабар медод, сар-сари даст ба масҷидаки назди
мазори Шишхона оварданд. Пас аз «салоти ҷанозаи мӯъмин
дарёб» гуфтану дар саҳни ибодатгоҳ гузоштани тобут ва
саф оростани ҷанозахонҳо Ҳоҷӣ Исмоил рӯ ба рӯий онҳо
истод ва бо ибрози дуруд сухан оғозид:
– Пирони мӯътабар, бародарони гиромӣ. Инсон рӯзи таваллуд дораду рӯзи вафот. Аз як дар меояд, дер ё зуд аз да463
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ри дигар меравад. Аз ин касе, – қудратманду силоҳдор ҳам,
– ҷойи гурез надорад. Одамизод ночор аз имтиҳони соати
ҳисоб мегузарад ва рӯзе савори ин аспи чӯбин мешавад. Он
гоҳ дар косаҳои тарозу кирдорҳои неку бади ӯро мегузоранд. Вой аз оне, ки дар китоби аъмолаш фақат зиштиву харобкорӣ сабт шуд бошад. Ин фардо – рӯзи қиёмат ҷавоб дорад, ҷазои сахт.
Ҳозирин, дастҳо пеши бар, нигоҳи барқпоши воъиз ва суханҳои пурафсунаш ба дил корагар, сар ба сукут истодаанд.
– Ин марҳум, ки азми сафар дорад, аз тифлӣ аз навозишу
меҳри падару модар бенасиб монда, дар ятимхонаҳо таълиму
тарбия гирифтааст. Вале ба охират армуғони хубе мебарад.
Марҳум барои саводнок шудани набераву фарзандони мо,
наслҳои оянда ҳам китоби дарсии «Забони тоҷикӣ» таълиф
кардааст. Ин хидмати хоксорона ҳам ба миллат, ҳам ба ватан
аст. Сад ҳайф, ки мо ӯро нашинохтем. Лекин китобаш дар
хонадони ҳар яки мо роҳнамои фарзандонамон мебошад. Магар ин кори савобу хидмати шоиста нест? Шумо мартабаи
аҳли илму адабро, ки аз ин бесарусомониҳо ба ҳоли ногувор
афтодаанд, хуб медонед. Биёед кафи дуо кушоем ва аз Худованди бахшандаву меҳрубон таманно кунем, ки сафари ин
бародарро нек, хонаи охираташро пурнур гардонад…
Мадохирро дар мазори қадимаи байни шаҳр ба хок супориданд ва маросимҳояшро низ бо ҳидояту пешкории Ҳоҷӣ
Исмоил бонизому зебо баргузор карданд. Наим низ ба ҳайси
як шахси наздики шодравон дар ин маъракаҳо ба хидмат
истод. Вай дилаш аз ошнову ҳамзамон будан ба ин шахсияти бузурги руҳонӣ саршори ифтихор, орзу мекард, ки сафи
ин хел фарзандони фозилу дурандеш ва дар накӯкорӣ
беҳамтои миллат афзояду афзояд. Он гоҳ ҷойи чангу ғубори
кинаву адоватро дар дилҳо оинаи шаффоф мегирад…
28
Дили Наим аз аёдати амакаш Абдукарим, ҳолпурсии
ҳамсари ӯ – муаллимаи кӯҳансол ва шарики суҳбату
шоҳмотбозии Домулло шудан хеле кушод. Суҳбати инсонҳои рӯзгордидаву бохирад ғубори хотир мерӯбад ва ои464
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наи дил пок месозад. Вале ҳангоми бозгашт фикру хаёли
Наим бештар дар атрофи ҳамсояҳо печид. Падараш то дар
ҳаёт буд, пасон амакаш низ мудом таъкид мекарданд, ки
одам пул дода хона не, ҳамсоя бихарад, беҳтар, зеро ҳамсояи хуб аз хеши дур беҳтар аст. Худо накунаду ба дарде
гирифтор шавӣ, аввал ҳамсоя ба сари болинат меояд ва ё
ҳамсоя ба мушкилоте рӯ ба рӯ ояд, ту ба имдодаш мерасӣ.
Таомул, қонуни нонавиштаи зиндагӣ ҳамин… Ана амаки
Абдукарим солҳои сол бо ҳамкасбаш – Домулло чун ҳамсоя
дар ғаму шодии ҳамдигар шариканд. Ба қавли худашон
фақат ҷогаҳи хобу зану фарзандон аз ҳамдигар ҷудост. Вале
Наим намедонад, ки онҳо ҳангоми гирифтани замини хонагоҳ ҳамдигарро ҷуставу ёфтаанд. Паҳлу ба паҳлу иморат
сохтаанд ё сарнавишт эшонро чун намунаи хулқу атвори бо
ҳам мувофиқ дар як радиф гузоштааст. Ба ҳар сурат, ба тарзи ҳамсоядорӣ, одоби муоширати аҳли ҳарду хонадон ҳаваси кас меояд. Наим аз айёми наврасӣ, ки ба хонаи амакаш
афтод, то ба ин дам мушоҳида кардааст, ки амаки Абдукарим ва Домулло тақрибан ҳар рӯз, – чошт ё шом, – ба ҳам
сари суҳбат ё шоҳмотбозӣ мешинанд. Дар гуфтори онҳо
ғайбату бадгӯйӣ роҳ намеёбад, лекин перомуни китобу
мақолаҳои хондаашон, ҳолати мактабу маориф, вобаста ба
дигар шудани ахлоқи ҷавонон, дурнамои ҷомеа баҳс мекунанд… Аммо ба ӯ ташвиши интихоби хонаву ҳамсоя пеш
наомад. Он соате, ки роҳбари идора дар ҳузури ҳамкорон аз
рӯйи навбат бо чакчаку муборакбод ҳуҷҷати хонаву калиди
дарро ба ӯ супурд, барояш ба ид табдил ёфт. Пиру барно
табрик гуфтанд. «Акнун шаҳрӣ шудӣ! Акнун дар пойтахт як
оилаи тоҷик афзуд, – дасташро фишурда мегуфтанд онҳо ва
гӯшрас ҳам мекарданд: – Дар зиёфати бурёкӯбон фаромӯш
нашавем…»
Воқеан соҳиби сарпаноҳи худ шуд ва ҳақиқати аз сабр
пухтани ҳалворо пазируфт. Интизор буд, ки кай бо зану
фарзандон аз дарбадариву иҷорашинӣ, аз кулбаҳои тангу
тори бадбӯй, ки девору шифташ ба хукхона пайваста буд ва
ҳангоми бо ҷиғ-ҷиғу қур-қур ҷангу задухурд кардани хукҳо
аз шифт болояшон хок мерехт, аз ҷак-ҷаку ҳуҷуми саги
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занҷирбанди соҳиби хона – марди казаки ҳамеша дар кунҷи
лабонаш папирос ва ҳамсари асабияш, ки бо ҳар баҳона
моҷаро бардошта, нархи иҷораро баланд мекарданд, раҳид.
Наим ба саг устухон «пора» медод, ки ошно шавад, вале дили марду занро танҳо бо як-ду шиша шароб меёфт. Акнун
ҳама азобҳои иҷорашинӣ дар чор фасли сол пушти сар
монд. Хонаи се ҳуҷрадор дар ошёнаи чорум насибаш гардид. Пеш аз вай дар ин манзил солҳо мудири бахшашон мезист. Фарзандонаш ки зиёд будааст, ба вай аз гӯшаи дигари
шаҳр, аз бинои навсохт хонаи васеътар доданд. Насибаш
кунад. Вале ҳамин хонаи, ба қавле куҳна низ ба назари ӯ ва
ҳамсараш шоҳона менамояд. Як долони барқаду ду даҳлези
хурд, ошпазхонаи бо дастгоҳи хӯрокпазии газӣ ҷиҳозонидашуда, шустушӯхонаи бо оби гарму сард таъмин, ташноби
алоҳида дорад. Аз ин зиёд боз чӣ мефорад? Хайр, роғи тахтаҳои фарш васеъ, бетони сақф низ ҷо-ҷо кафида, – онҳоро
бо гаҷ маҳкаму ҳамвор кардан осон, – ранги девори хуҷраҳо
паридаву доғдоранд. Тӯли солҳо дасту ҳавсалаи мудир ба
таъмири хонаҳо нарасидааст. Ба болои ин бачаҳои шӯхаш
ҳунари наққошиашонро дар танаи деворҳо бо рангҳои мухталиф хеле зиёд нишон додаанд. Ин ҳеҷ гап не. Пас аз як
таъмири сабук хонаҳо тозаву нав шуда, об ба лаби ҷӯ баробар мегардад. Наим дар дил нақша кашид, ки ба даҳлезу
ошпазхона оҳак мемолад, ки ҳамеша равшану дилкушо
бошанд, ба ҳуҷраи бачаҳо ранги сабзтоб, – чашмашон роҳат
кунад, ба шабистони худашон ранги обӣ, ба ҳуҷраи пазироӣ, – акнун барои меҳмонҳо хонаи алоҳида дорад! – ранги
гулобӣ мемолад. Росташ, ки аз диди аввал покизагиву хушрангии роҳрави қабати чорум то паси дари худашу ҳамсоя
ӯро дар ҳайрат гузошт. Мисле, ки ба палаҳо пойандози серанга густурда бошанд. Панҷараҳои оҳанину чӯбҳои
дастгирак бо рангҳои дигар оро ёфта. Чорчӯбаи тирезаҳо
ранги сафеди нафис доранд, шишаҳо тозаи беғубор; дар
сақф нишони ҳунари тортанаку пашша ё хомӯшак ба чашм
намерасад. Чашм аз тамошо нур мегирад. Аммо аз ошёнаи
якум то сеюм ба роҳраву панҷараву тирезаҳо аз бунёди
сохтмон дасте нарасида. Аз ин хел рангубор ва тозагӣ ни466
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шоне вуҷуд надорад. Чаро? Росташ, ки чун аз хона мебарояд
ё аз кор баргашта, ба манзили худ сар мезанад, аз дидани
манзараи паси дар хиҷил ҳам мешавад. Дӯстону пайвандонаш пас аз тамошои хонаҳо ҳамин фикрро иброз доштанд.
«Роҳрават аз хонаҳоят зеботар менамояд. Ҳайрон мешавӣ.
Ҳамсояат ягон вазир аст? Хонаҳоят ҳамон хел рангу пардоз
ёбанд, олам гулистон мешавад…» Амаки Абдукариму
ҳамсараш ба табрики онҳо омада, ҳангоми хайру хуш ин хел
ишора карданд: «Мулло Наим, харбуза аз харбуза ранг,
ҳамсоя аз ҳамсоя панд мегирад…» Ниҳоят ӯ аз сокинони ин
бино донист, ки ҳамсояи рӯ ба рӯяш марду зани олмониасланд, ки солҳои Ҷанги ҷаҳонии дуюм падару модарашонро аз кадом як вилояти Россия ба Тоҷикистон, дурусттараш
аввал ба ноҳияи Дарвоз, сипас ба Душанбе кӯчондаанд. Модарашон зинда аст. Ҳарду инсонҳои одиву хоксор, бинокоранд; дар бунёди биноҳои истиқомативу маъмурии пойтахт
саҳм мегузоранд. Ду фарзанд доранд: писару духтар. Наим
аз рӯйи мушоҳида донист, ки риояи тартибу низоми
зиндагӣ, покизагии хонаву муҳити зист дар фарҳанги оиладории онҳо дар ҷойи аввал меистад. Онҳоро боре ба хона
хонд Наим ва гирди хони хоксорона шинос шуд, барои
таъмири манзилаш маслиҳат низ пурсид. Марди тануманд
Антон ва ҳамсари газгӯшташ Лилия одамони некназару
хайрхоҳе будаанд. Ҳам маслиҳат доданду ҳам хокаи
рангҳои ҳархела, ки дар таъмири хуҷраҳо истифода барад.
Ҳамааш муддаои дил, аз омади кор – ҳамсоя шудан ба инсонҳои наҷиб дилаш шод. Вале афсӯс мехӯрд, ки умр ба падар вафо накард, то омада ин хонаҳоро бинад, набераҳо сари зонуяш нишинанду фотиҳа диҳад. Аммо пас аз анҷоми
таъмир кундаи давлаташ – модарро аз деҳа ҳатман меорад,
то шаҳрро тамошо кунад ва дур аз ташвиш бе гарду чанг
дар ин хонаҳо осуда бизияд. Лекин акаи Абдухолиқ ба ин
хоҳиши ӯ розӣ мешуда бошад? Аспи ҷавониро аз даст дода
бошад ҳам, аз рикоби якравӣ по намеканад. Мудом назди
одамон эълон менамояд: модар барояш наберабону дастёри
беминнат асту халтаи мағз.
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***
На танҳо Абдухолиқ, балки дигар хешону қадрдонҳо чун
воқиф шуданд, ки Наим модарашро ба шаҳр бурданист, норизоӣ изҳор карданд.
– Пояш ба лаби гӯр расид, – тунд гуфт Абдухолиқ ва ғурғур кард: –Нав кампири сарсафеда шаҳриву бозоргард мекунӣ? Ман ба рафтанаш розӣ нестам. Мардум чӣ мегӯяд?
Ягон нохушӣ шавад, шарманда мешавем…
– Чӣ лозим? Гуруснаву ташна, бепарастор намонда
бошад. Хонаву дари худаш, байни хешу ҳамсояҳо, пеши
чашми писару набераҳош, – гуфтанд пиразанҳо ва афзуданд: – Намемонанд, ки ба оби хунук даст расонад; болои
чашм мегардонандаш. О, ин кампир қуввати дилу хонааш, –
дари умеди мост. Ҳм, биравад, деҳа холӣ мешавад… Мо ба
хотири дидору суҳбати модарат ба хонаи Абдухолиқ қадам
мемонем…
Наим аз ин муҳокимаҳо ба танг омад, ки ранҷишомез
гуфт:
– Ман модарамро ба кӯчу бандаш намебарам-ку… Мо
ҳам соҳиби як «кафтархона» шудем… Сад ҳайф, ки фурсати
аз дари мо гузаштани падар нарасид… Ин армон дар дил
монд. Бе гуфти ман ҳам, аз рӯйи таомул модар бояд як маротиба хонаи писарро бинад, ба набераҳо фотиҳа диҳад.
Амаки Абдукариму ҳамсарашро хабар гирад, шод мешаванд… Ё аз дидаву дил дур мондем?..
Дили кампир магар аз ин пичинги Наим ганда шуду таҳ
рафт, ки косаи чашмонаш пуроб шуд ва гуфт:
– Меравам… Шукронаи ҷонаш… Писарам даъват кунаду
ман наравам, ношукрӣ намешавад? Гардани шайтон шиканаду сухани Наим не, – ва ҳайронии атрофиёнро дида, ифтихоромез изҳор кард, – бо мӯйсафед ҳам чанд карат мақсади рафтан доштем. Шароити зиндагияш нохуб, дари мардум, хонаи иҷора гуфтему ваъдаи имрӯза ба фардо гузоштем… Баъд умр ба мӯйсафед вафо накард… Меравам…
Худо хоҳад, ба шарофати Наим пойтахта мебинам. Ба дилам
форид, як-ду ҳафта меистам, дилтанг шудам, пас мегардам.
Субҳи фардо модар бо занҳои ҳамсоя чапотиву гирдача
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ва кулчаҳои хурду бузурги ширмол пухт. «Ҳар ҷо биравӣ,
ба дастат нигоҳ мекунанд. Дастовез зеби дигар дорад»,
гуфт. Пеш аз рафтан модар хаёлӣ шуд. Ба ҷойи бегона,
шаҳри калон меравад, одамони ношиносро мебинад: лафзу
забонашон гуногун.
– Писарам, як чиза пурсам? – ногоҳ дар танҳоӣ ба ӯ гуфт
модар. –Хона гирифтанат-ку нағз, лекин ҳамсояҳоят киҳоянд?
– Зиёданд… Аз қавму миллатҳои гуногун. Шаҳр, боз
пойтахт ҳамин хел мешавад, – гуфт Наим ва шакарханде
кард: – Ҳанӯз фурсати бо ҳамсояҳо шинос шудан наёфтам.
Лекин ҳамсояи рӯ ба рӯямон немис аст.
– Чӣ?! Немис гуфтӣ?
– Ҳа, немис… Одамҳои нағз…
– Эй аз ақлат гардаме! Дар як шаҳри калон дигар ҳамсоя
наёфтӣ? Намеравам!
Аз якбора пӯстинашро чапа пӯшидану ба хашм омадани
модар Наим дар ҳайрат афтод. Аввал пиндошт, ки ҳазл мекунад. Не, хотири парешону вайронии авзои модарро дида,
нарм гуфт:
– Модарҷон, Шумо хонаи ҳамсоя намеравед-ку.
– Бас, бас! – кампир асабӣ шуданашро рӯйрост изҳор
кард: – Эй бачаи шаҳрдидаи дунёбехабаре. Ту ба хаёлам,
солҳо бо зану бачаҳот танҳо зиста лаззати ҳамсоядорира
ҳоло намедонӣ. Эҳа, ҳамсояи хуб ними давлат аст…
Наим ҳайратзада кифт дарҳам кашид. Ва ба гӯшаи чашм
дид, ки чеҳраи чанде пеш кушодаи кампирро чинҳо фаро
гирифтанд. Ӯ бедимоғу ошуфта ба бухчаҳои бастааш назар
афканд. Ва тӯфони алам дар дилаш нагунҷид, ки боз ба маломати фарзанд лаб кушод:
– Ҳай-ҳай, ту намедонӣ, ки модарат бо ҳамсояҳо мисли
гӯшту нохун пайванд аст. Ҳамеша болонишин, соҳиби
эҳтиром. Фардо шунаванд, ки мани пир онҳоро партофта,
шаҳр рафта ҳамсояи як немис шудаам, чӣ мегӯянд, намеханданд?
Дилтангиву изтироби аз ҳад зиёди модар Наимро дар
ҳайрат гузошт, ба танг овард. Вале бо ханда посух дод:
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– Мегӯянд, ки қандаша хӯрад…
– Не… Ин хобата ба об бигӯ. Ман кӯдак нестам, ки фиребам диҳӣ. Лаънати дунё ба сараш, мегӯянд… Аз мо чӣ
бадӣ дида буд?
– Эҳа, ҳамсояҳои ман ба ин гапҳо чӣ муносибат доранд?
– акнун ҷиддӣ пурсид Наим.
Кампир каф ба пешонӣ заду ҳайратзада ба андом, балки
чашмони писар нигарист, беш аз пештар бо ҳаяҷон пурсид:
– Эй дунёбехабари оча, ин қадар сол дар куҷо хондӣ? Ба
домани сӣ расида немиса надонӣ, аҷаб аст…
Наим хост лаб кушояд ва аз таърихи Ҷанги дуюми ҷаҳон
ба модар маълумот диҳад. Вай пеши даҳонашро гирифт:
– Гап назан! Ду амакат модарзод маслуху маъюб ба дунё
омада буданд? Раҳматии Саъдон аз падараш чигас мерос
гирифта буд? Барои чӣ кампири Зикамоҳ то ҳол либосҳои
куҳнаи писарҳои шаҳидаша бӯй кашидаву ба дида молида
менолад? Чӣ, ту хаёл дорӣ, ки мӯйсафеди Карим бе доғу
дард аз пеши худ девонаи кӯҳу пуштагард шуд?
Кампир хомӯш монд, вале ангуштону лабҳояш ноаён
ларзон гоҳ дар кафи ҳавлӣ бо қомати чанг қадам мезад,
баъзан ҷое амонат менишаст. Наим ба фикру хаёл ғӯтавар,
акнун воқиф аз асрори дили модар, ба худ иқрор мекард:
дарду алами онҳое, ки заҳру зақуми ҷангро чашида, фарзанд, падару бародар ё пайвандонро талаф додаанд, ҳаргиз
фаромӯш намешавад. Ҷанг рӯзи сиёҳу хотираи талх аст. Ӯ
пас аз хомӯшии тӯлонӣ рафта, паҳлуи модар нишаст ва
панҷаи навозиш ба шонаҳои пӯсту устухони ӯ ниҳода, пичиррос зад:
– Модарҷон, ҷанга Гитлери бадбахт сар карда буд…
– Ҳо, номаш дар гӯр! Касофати Гитлер, немис буд! –
гуфт бо кароҳат модар ва афзуд: – Маро ба немис рӯ ба рӯ
мекунӣ? Намеравам.
– Аз роҳи сафар баргаштан хосият надорад. Ба он ҷо
якумрӣ не, меҳмонӣ меравӣ-ку, – гуфтанд ба модар пиразанҳо: – Дили писарата хиҷилу сиёҳ накун…
Модар ба рафтан ба пойтахт дилу бедилон розӣ шуд. Ва
тасодуфе иттифоқ афтод, ки дар назди роҳрави бинои ба470
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ландошёна онҳоро ҳамсоя бо зану фарзандаш пешвоз гирифт. Ҳамсари ӯ ҳоли кампирро бо забони шикастаи тоҷикӣ
гарму ҷӯшон пурсид. Писари ҳамсоя бухчаву бастаҳоро
бардошта, бо ҳазлу шӯхӣ ба қабати чорум баровард.
– Кӯдакҳои хушфеъл, бо ақлу фаросат, – пас аз таскин
ёфтани таппиши дилу ҳаш-ҳаш нафаскашияш барои ободии
макону хонаи бахту шодӣ, кафи дуо ба рӯ бурда гуфт модар.
– Падару модарашон ҳам одамҳои бамеҳру дидадаро менамоянд…
Наим ҳарф назад, зеро бо ҳамсоя ҳанӯз шиноси наздик
набуд.
Ҳам хона ва ҳам шаҳр ба дили модар нишаст. Ба
зиёраташ омадани Абдукариму ҳамсараш, фарзандони онҳо,
бо навбат ба манзилашон ӯро бурдану иззаташро ба ҷо
овардани хешону ҳамсояҳо, ба таъбири худаш, дилашро
боғ-боғ мекушод. Танҳо гоҳ-гоҳ аз ошёнаи чорум ба поин
фаромадан ва боз ночор аз пиллаҳо боло баромадан барояш
вазнин буд. Охир дили зормонда бозӣ мекард, беҳол мешуд.
Боре Наим аз кор баргашта, модарро парешонҳол ёфт.
Ҳамсараш ба хушконидани фарши пуроби хонаҳо саргарм.
Кӯдакон аз тамошои бепул шод.
– Писарам, аввал рафта ба ҳамсоя миннатдорӣ бикун, –
гуфт модар.
– Ягон ҳодиса рӯй дод?
– Намебинӣ? Баногоҳ лулаи зормондаи оби гарм кафид.
Дар як нафас фашшас баромада, ҳама ҷо таги об монд. Аз
дастамон чӣ меомад? Ҳамсояро ба ёрӣ ҷеғ задем. Худо баракаташ диҳад, зуд расид. Бо як азоб маҳкамаш кард. Лекин
панҷаҳояш сӯхт…
– Бо ягон баҳона ҳисобро баробар мекунем, – бепарво
посух дод Наим.
Маротибаи дигар модар аз «корнамоӣ»-и худашу писари
ҳамсоя сухан оғозид. Гуфт, ки бо Шаҳбоз ба саёҳат баромадем. Хонашинӣ дилгирам кард. Дар сояи дарахтҳо хеле
қадам задему дам гирифтем. Як вақт баргадем, дар аз дарун
маҳкам. Гирифтани калида фаромӯш кардем. Ҳуш аз сарам
парид. Охир кӯдаки хурдӣ дар гаҳвора хоб буд. Чӣ кор ку471
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нам? Талхаам кафид, зонуҳоям шалҳа шуданду дар ҷоям
нишастам. О Худо, – гуфтам дар дил, – шаҳршинӣ ҳам бе
дарди сар набудаст. Яке Женя – писари ҳамсоя омаду аҳвол
пурсид. Воқиаро бо оби чашм нақл кардам. Хандида ба хонаашон даромад. «Эҳ, – гуфтам, – ин бачаи бепарво ба ҷои
дилбардорӣ ба ҳоли зори мо хандид. То кай паси дар
меистода бошем?» Ҳамин лаҳза Женя дари хонаи худамонро аз дарун васеъ кушоду боз бо ханда калида ба дастам дода гуфт: «Бибӣ, минбаъд берун баромаданӣ шудед, гирифтани калида фаромӯш накунед».
– Хока гирӣ зар бандад, бача! – дуош додам. Нотарсиша
бин, фаросату раҳмдилиша бин: аз ин баландӣ ба поин
нигарӣ, дилат ҳаво мегираду сарат мечархад. Ин бача бе зораву таваллои ман ҷонаша дар хатар монда, мисли пишак ба
ин сӯ гузаштаасте…
– Писари ҳамсоя-да, – гуфт Наиму худро бо коре андармон сохт ва афзуд: – Қуфлҳои англисӣ ҳамин хеланд: берун
баромада дарро ки пӯшидӣ, маҳкам мешаванд…
Хомӯшӣ ба миён омад. Модар рафта як бори дигар аз
даҳлезча ба поин нигаристу гиребони тавба дошт ва баргашта пурсид:
– Гуфтӣ, ки ҳамсояи немис дорам…
– О ҳамонҳое, ки ҳар рӯз таърифашон мекунӣ, немисанд,
– хушҳолона гуфт Наим.
– Немис? Чӣ кор мекунанд?
– Бинокоранд. Дар сохтани ин бино, ин хонаҳои зебову
барҳавои бе дуду чанг, ки доим «роҳати ҷон»-ашон мегӯӣ,
онҳо заҳмат кашидаанд…
– Рост?! Баракат дар касбу корашоне! Гулдаст будаанд. –
даст ба пешонӣ соябон карда, ба Наим нигарист модар ва
афзуд: – Ин хел ҳам мешудаст? Ҳамон солҳо овозаву дарвоза шуд, ки лашкари немис ҷанга сар кард. Гитлер рӯзи сиёҳа
ба сари мардум овард. Ҳама нафрат дошт ба немису Гитлер.
Ё овозаҳо дурӯғ буданд?
– Рост буданд ҳама гапу хабар, модар, – нарм фаҳмонд
Наим, – Гуфта будам-ку, ҷангхоҳи бадбахт Гитлери фашист
буд. Лекин вай ба онҳо, ки он вақт дар Россия мезистанд,
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ҳеҷ муносибат надошт. Дигар ин ки, модари зиз, ҳар немис
Гитлер намешавад.
– Ҳ-а, рост, – андешаманд овоз баровард кампир ва худ
ба худ гуфт: – Кирдори фарзанди ҷоҳил аз азал на танҳо оила, балки мардуми деҳа, як халқа доғдор мекунад. Ина бин:
як Гитлери сиёҳдилу мурдор ҳамин хел инсонҳои нағза
умрбод сиёҳ кардааст… Баъзан мо фаромӯш мекунем, ки
ҷангал шер ҳам дораду рӯбоҳ ҳам…
Наим чордаҳ сол ба ин оила ҳусни ҳамсоягӣ дошт. Онҳо
хамеша ба ғаму шодии ҳамдигар шарик буданд. Чун имкони
ба зодбуми аҷдодон баргаштан фароҳам омад, онҳо ба Олмон кӯч бастанд. Наим онҳоро мефаҳмид. Шояд пушт ба
пушташон хумор дошанд, хумори дар замини бобоӣ, дар
канори миллату пайвандони худ зистан. Кадом инсони комил инро намехоҳад? Вале чизи дигар Наимро дар ҳайрат
гузошт. Дар чордаҳ соли ҳамсоя будан ӯ боре овози баланди
ин оиларо нашунид ва моҷарои фарзандонашонро надид.
Инсонҳои одӣ, вале дорои фарҳанги баланду ибратомӯзи
хонадорӣ…
29
Чун девбоди ҷангу бераҳмиҳои дохилӣ ба чархишу печиши маргбор ҳаёти осударо тираву тор ва зиндагии мардуми шаҳру деҳотро заҳрогин сохт, ибтидо кӯчокӯч аз пойтахт, сипас гурезогурез аз вилояти Хатлон авҷ гирифт. Бегуноҳу сиёҳкор, пиру ҷавон ва занону тифлонро саркардаҳо
ба фирор ҳидоят менамуданд. Ғуруру нанг ҳам сипар
намешуд, – чаро аз зодбуму диёри хеш гурезанд? – зеро забонаи оташи ҷаҳолат ва кинаву адовати тарафҳои ниқорситон хунуку тарро баробар месӯхт… Дар як фосилаи кӯтоҳ аз
се як ҳисса, балки зиёдтари аҳолии вилоят аз марз ҷон ба
мулки ғарибӣ кашонд. Водии паҳновару сарсабзи дилкушо
ва қаламрави поймолшудаву хароб ва манзилҳои бешумори
сӯхтаву сиёҳ ба хоку хокистар табдил ёфтанд.
Аз пойтахт аксари намояндагони миллатҳои ғайр бо дили
кашол кӯчиданд. Охир ширинии умр, айёми хуши тифливу
ҷавониашон ин ҷо сипарӣ шудааст. Ёру ҳамдил ёфтанду
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ишқ варзиданд, оила барпо карданду фарзанддор шуданд.
Якбора ба хотираи умри гузашта видоъ кардан, аз баҳри
шаҳри сарсабзу дилкушо, хонаи ободу ҷойи кори хуб ва ёру
ошно гузаштан осон аст? Вале ночоранд ва хиҷилу озурда,
лекин бо умед ба диёру давлат ва шаҳрҳои овозадору обод
рахти сафар мебанданд, ки зиндагии дилхоҳ ва ҳаёти осуда
биёбанд. Аммо алами онҳое, ки хуни нофи ҳафтоду ҳафт
пушташон дар ин хок рехтааст, худро соҳибватан меҳисобанду берун аз он зистан он тараф истад, нафас кашиданро
тасаввур намекарданд, интиҳо надорад. Онҳо бо дилу ҷигари доғ, нигоҳи пурҳасрат аз хонаву боғ, – ниме сӯхтаву ниме хароб, – аз киштзорони обталабу хазонрасида наканда,
фавҷ-фавҷ мошину тележкасавор, пиёда низ ҷониби сарҳаду
соҳили дарёи Панҷ мегурезанд. Эҳа, дур не, чанд солаке
пеш ба сарҳад наздик шудан куҷо? – болу пар ҳам мебаровардӣ, аз он гузаштан наметавонистӣ. Аслан чунин фикру
хаёл аз тарс гирди сари касе намегашт, зеро сарҳаду
сарҳадбон аз давлати пуриқтидори Шӯравӣ буд ва сарҳадро
убур кардан хиёнату ҷиноят ҳисоб меёфт. Инро кӯрнамакиву носипосӣ мешумориданд ба Ватани нопайдоканор. Ва на
танҳо оне, ки бо ин гуноҳ ба дасти посбонҳои зираку ҳушёр
меафтад, чун хоин ҳукми зиндон мегирифт, балки кулли
пайвандонаш зери шубҳа, фишору тафтиш қарор мегирифт.
Аммо имрӯз сарҳад бесоҳиб монд. Ва мардум бо ҳар тарзу
восита аз бими ҷони худу фарзандон, аз ҷабру ситами ҳамсояву ҳамватанон ба соҳили дарёи Панҷ ва бандари Шерхон
мешитобанд. Ба яке бор вазнинӣ мекарду ба дигаре кӯдаку
гаҳвора… Ҳарчанд ҳидоятгарон дам ба дам ҷор зада, онҳоро
рӯҳ мебахшиданд: «ҷонро аз ин вартаи хатар зудтар бираҳонед; онҷо моро ҳамзабону ҳамдинҳои азизамон интизоранд», мардуми фирорӣ аз пешомади сарнавишт ҳазору як
андеша доштанд. Дар он сӯи Ому, дар мулки ғайр онҳоро чӣ
интизор бошад?
Даҳшат ҳангоми аз Ому гузаштан хурду бузургро фаро
гирифт. Пиру кампир, хусусан занону духтаракон ва
наврасону тифлон, ки ҳаргиз аз чунин рӯди бузургу пуртуғён савори ин хел заврақу парому воситаҳои дигар шино
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накарда буданд, бо тарсу ларз ба воҳима афтоданд. Талвосаи ҷон одамонро ғулом кард ва онҳо бенизом, бо часпу талоши аз ҳад зиёд мобайни Ому расиданд, бо вуҷуди
таъкидҳои пайвастаи роҳбалад «ба осмон, ба дур нигаред»,
чашми якеро об мебурду ба дарё сарнагун меафтод; аз каҷу
маҷ шудани заврақ ва киштӣ, аз мавҷи пуриқтидор тифлаке
аз бағали модари аз гуруснагӣ ё кӯфти роҳ бефара обӣ
мешуд. Доду фарёди вай бо садои мавҷҳо меомехт. Яке
ҳодисаро нодида мегирифт, дигаре ӯро дилбардориву
таъкид мекард: «дигарҳояшро эҳтиёт бикун...» Кадоми ин
даҳшатҳоро ба ёд меорӣ? Аз тифли гаҳвора то пири садсола,
духтари қадрасу шоҳписар, мард аз паси зану фарзанд ба
дарё рафту хӯроки наҳангон, беному нишон шуд…
Аммо рӯзи маҳшар дар он тарафи бандари Шерхон пеш
омад. Мардони гуногунсол, қавораашон дар риши бетартиб
гум, лаҳҷаву либосҳояшон ноошно, дар по шипаку дар сар
кулоҳи намадӣ ё салаи фашдори дағал, эзору куртаҳои дароз
ба тан, тасбеҳҳои дарозу кутоҳи ҳарранга байни ангуштон
намоёну гиргардон, аммо нигоҳҳояшон шабеҳи каргасҳои
тамаъҷӯ, – воқеан мисли лошахӯроне, ки аз дуриҳои дур
бӯйи маслухро шамида, пояшон раг кашида бошад, аз чор
тараф ба ин ҷо рехтаанд, – ба ин мардуми мискину шӯрбахт
рӯ ба рӯ шуда, аз омода будани худ ба харидани занони ҷавон, духтаракону писаракони наврас гап кушоданд. Даллаву
миёнравони судхӯр, чашмонашон амсоли соҳирони морбоз
рахшон, гирди онҳо тор танида, бозор гарм мекарданд. «Бори худ сабук кунед… Имкони нони беминнат ёфтани худатону сарбориҳо фаро расид…» Ана, чеҳраи аслии зишту
нафратангези ҳамзабону ҳамдин… Эй Худо, аз ин зиёд
таҳқиру рӯзи сахт мешавад? Зери борони тир, – намедонанд
кори худӣ буд ё бегона? – ҳангоми аз Ому гузаштан қисме
ғарқ шуду ба коми наҳанг рафт, дар соҳил ғарибон ба чӣ
имтиҳоне дучор омаданд? Ва дарк карданд, ки ба доми фиребу иғвои шайтон афтода, ноком шуданд. Эй дареғ, ки «ғарибафтода ҳукми мурда дорад», балки зиндагие пеш омад,
ки аз марг азиятовар ва шӯру талхтар. Охир аз ҷабри хешу
бегона аз ватан гурехтан шабеҳи тангии тирамоҳ ба
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мулкҳои гарм барои зимистонгузаронӣ фирор кардани селаи
мурғони кӯчӣ нест, ки баҳорон бо нағмаву шодӣ бозпас гарданд. Бо тамғаи гуреза рафтан як бало асту баргаштан илми
ғайб… Онҳоро мисли мол пешандоз карда, чунон оварданд,
ки ба пас нигариста натавонистанд ва акнун нафас рост
накардаанд, ки фарзандонашонро мисли мол ба савдо мегузоранд. Имтиҳони имону ирода, шарафу нанг, меҳру разолат барои фирориён пеш омад. Ба ваъдаҳо чӣ подоше
хоҳанд гирифт? Беимону сустниҳод ба роҳи каҷу пастӣ
рафт, лахтҳои ҷигар ба нархи арзон, – магар инсон нарх дорад? – ба чанголи чиркини каргасҳо супурд, то аз бори гарон бираҳаду шиками серу рӯзгори осуда бинад. Не, на ҳама
фирориҳо ба ин даҳшату бешарафӣ сар фуроварданд: бо тани афгор, дили аз ғусса саршор, дасту пойи захмиву дардманд, дандон ба дандон монда, аз ҳуҷуми каргасҳои одамшакл фарзандон зери болу пар ҳифз карданд… Байни ин
лошахорон, албатта буданд инсонҳои пурнаҷобат, ҷавонмарду ҳотампеша, ки оғӯши меҳру бародарӣ ба рӯйи онҳо
кушоданд. «Устухон бӯ дорад, – мегуфтанд онҳо ва бо навозиш меафзуданд: – Мо ҳамрешаем: бобоҳоямон аз Бухорову
Самарқанд, Хатлону Ҳисор, Рашту Хуҷанд солҳои пурошӯби инқилоби сурх ҳамин зайл ба ин тараф фирор карда
буданд. Тарки ватан бадтарин дард аст. Соҳиби давлату
савлат метавон шуд, лекин умре чашм ба сӯйи диёр ба ёдаш
сӯхтанро намегӯед. Охир ҳама ганҷи дунёро ёфтан мумкин
будасту ватанро не… Дигар шумо меҳмони моед…» Ин
одамони сахиву ғарибнавоз, набераву абераҳои Домулло
Латиф даста-даста фирориёнро дар манзили хеш моҳҳо сарпаноҳу обу нон доданд. Аммо, ба қавле меҳмонӣ хуб бошад
ҳам, хонаи худ авлотар аст. Дигар ин ки шумораи гурезаҳо
ба ҳазорон ҳазор расид. Ва ғариб низ мисли гадо рӯйи шум
дорад. Кӣ ёди ғарибони дар ба дар ва дар мавзеи Кампи1
Сахӣ хаймашин мекунад? Насим, ки аслан лаззати падару
модар ва хешу пайванддориро намедонист, акнун соҳиби
зану фарзанд аст, ба ёди дӯстон, шабу рӯз радиои дастии
1

Камп – хайма, хиргоҳ.
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«Спидола» дар бехи гӯш, дарди дил, оҳу нолаи фирориёнро
аз барномаи «Хоки ватан» мешуниду дилаш фишурда
мешуд ва дар чашмонаш ашк ҳалқа мезад: «Падарҷони азиз,
шиштагӣ бошед, бихезед, хестагӣ бошед, раҳакӣ шавед, ки
хуни ҷигар шудам» – бо овози ларзону ашки резон падар ба
ватан мехонд духтараке. Ва ба ёд меовард, ки солҳои ҷавонӣ
вай ин тарзи ибрози дарду ҳасрати сӯзонро дар китобҳои
ривоятии «Самаки айёр» ё «Ҳазору як шаб» хонда буд.
Зиндагиро боз ба афсонаи шӯру талх табдил доданд, афсонаи пурдаҳшат. Вай ба созмондиҳандагони ин барнома офарин мехонд, ки воситаи хуби овоз ва дарди дили мардуми
бадбахт, овораву ғариб, фарзандони бепарастор, аз падару
модар зиндаҷудо, зан ё шавҳар ё дӯстони дар фироқи
якдигарро ёфтаанд. Шояд Раҳматшоҳ низ аз тариқи ин барнома зинда ё дар куҷо будани хонадонашро дарак диҳад.
Наход вай наандешад, ки ман ё Наим ба сарнавишташ бетафовут нестем? Ё шояд аз ғаму ташвиши беҳисоб ин чизҳо ба
ёдаш нарасанд?
Ӯ гирифтори радиои дастӣ шуда буд ва шабу рӯз онро аз
худ дур намегузошт. Ва соате, ки барномаи «Хоки Ватан»
садо медод, аз забони хурду калон чунон лаҳзаҳои талху
мудҳишро мешунид, ки чанд шабу рӯз хоб аз чашмонаш мегурехт ва бедимоғу хаёлӣ мегашт. На нешу пичинги бобои
Раҳмат ба гӯшаш медаромаду не нолидану сӯхтани кари
Ҳасан аз пора-пораву ҳайф шудани давлати Шӯравӣ. Дарду
ҳасрати ғарибону бенавоён ва оҳу нолаи ятимон дили сангро ҳам шикоф мекард. «Модарамро бо хоҳарҷонам дар
соҳили дарёи Афғонистон ба гарав бурданд… Ба падару
хоҳарҷони дигарам тир расид. Ман ҳозир дар мулки Афғонистон бесоҳибам. Намедонам, ба куҷо равам, додамро ба
кӣ гӯям?
Дигаре саросема аз доғи сӯзони ҷудоӣ ҳарф мезанад ва бо
ин байт дигаронро ҳушдор медиҳад:
Макун тарки Ватан ҳаргиз, агар бошӣ гадо, эй дӯст,
Маро ёди Ватан ҳоло, бубин, хуни ҷигар кардаст.
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Сад ҳайф, ки бо айбу гуноҳи падарон, ҷаҳолату
рафторҳои зишташон кӯдакон низ аз заҳри ғарибӣ талхком
шуданд.
– «Мо ҳеҷ гуноҳе надоштем, ки ин қадар озор, хориву
зорӣ бинем. Ёд кардем ватанро, кӯчаву растаҳои мумпӯш,
боғчаи бачаҳову мактаби зебоямонро. Дар ин ҷо не мактаб
ҳасту на омӯзгору на китобхонӣ. Дил мехоҳад, ки болу пар
барорему сӯйи ватан бипарем…» – навиштаанд наврасон.
Наим суханҳои ҷонгудози онҳоро шунида, дар дил
меандешад, ки бераҳмиву дуруштиҳои зиндагӣ дунёи рангину беолоиши хурдсолонро барбод медиҳад ва аз зарбаҳои
дардовар онҳо ночор бармаҳал бори калонсолону пирон бар
дӯш мегиранд.
Дар шаҳри Тахор дидаи гирён дорум,
Ман беватанум, синаи бирён дорум.
Сад сол гузарад дар ғарибӣ умрам,
Як хоки Ватан, як Тоҷикистон дорум,
– дарду ҳасрати дил изҳор мекунад оворае. Аммо ин номаи
ҷигаргудози модари бешак, босавод ӯро моту мабҳут месозад. «Ассалому алайкум, духтари ширинакам, гулам, булбулам. Ман модари, дилфигору ташнаи дидорат дар фироқат
шабу рӯз мисли шамъ месӯзаму ин номаро бо хуни ҷигар
менависам. Духтарҷони ширин, барои чӣ ба номаҳои ман
ҷавоб намедиҳӣ? Магар ман аз ёдат фаромӯш шудаам? Охир
се сол аст, ки мо зиндаҷудоему заҳри ғарибӣ мечашем…
Ҷони ширини оча, ман ҳаром мешуморам он лаҳзаи ҳаётамро, ки бе ту гузаронам. Туро бештар дар хоб дида, аз рухсораҳои мисли барги гул дилкашат мебӯсаму мебӯсам. То
субҳдам гӯё ту дар канори манӣ. Ва чӣ ширину ҳаловатбахшанд он лаҳзаҳо! Инро, ба хаёлам, танҳо модари фарзандгумкарда медонад… Сад ҳайф, ки чашм мекушояму туро
дар оғӯшам намеёбам, ҷони оча. Кош он хобу хаёл ба
ҳақиқат табдил ёбаду рӯзе ману ту дар ин дунёи равшан бо
ҳам дидор бинем. Ҷигарбанди азизам, намедонӣ, ки ҷудоӣ
аз ту бароям то чӣ андоза гарону азиятовар аст… Баъзан
овози хушат дар гӯшам садо медиҳад: «Оча, очаҷон!», ле478
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кин оби дида дар бари рӯ, ба ту ҷавоб дода наметавонам,
зеро аз ту дурам, дури дур, дар ғарибӣ… Чаро чунин қисмати шум ва ҳаёти талх насибам гашт? Он ҳама сӯзу гудозеро,
ки ба ёди ту аз сар мегузаронам, рӯи коғаз овардан осон
нест. Дилам хонаи дарду ғам шуда, буғз гулӯямро мефишорад. Аҷаб орзуҳои ширине дар дил мепарваридам. Вале
қисмати номард, бахилу чашмтанг маро аз ту дур кард. Чӣ
чора? Аз Худованд шабу рӯз як таманно дорам: моро ба зудии зуд ба дидори ҳамдигар расонад. Ана ин мӯъҷиза
мешуд, мӯъҷизаи Илоҳӣ!
Шунидам, ки ба наздикӣ мо бармегардем. Роҳбарони
ҳарду тараф ба сари чунин маслиҳат омадаанд. Эй Худо,
дилам аз ин мужда ларзид. Наход ин рост бошад? Охир кам
не, се сол аст, ки шабу рӯз дандон ба дандон монда, ин рӯзу
соатро интизорам… Медонӣ, чун ба марзи ватан қадам гузорам, аввал хоки диёрро мебӯсаму ба дида мемолам, сипас
сӯйи ту, ҷони оча, мешитобам. Ва он лаҳзае, ки туро ба
оғӯш мекашам, – эй кош он соат зудтар фаро расад! – шояд
ту дар бехи гӯшам пичиррос бизанӣ: «оча, очаҷон, бисёр
ёдат кардам, пазмонат шудам… Дӯстат медорам, оча!» Худоё, ин рӯзу соатро насиби мо гардон…»
Насим бо ҷамъи ҳамсояҳо каф мекушоданд ва гунгу
хаёлӣ ба дуои ин модари ғариб шарик мешуданд. Вале нидои дили пурҳасрати писараки падаргумкарда карахташон
мекард. Вай аз сухангӯйи барнома илтиҷо мекард, ки муроҷиаташро шунавонад. Шояд онҳое, ки дар куҷо будани
падари ӯро медонанд ва ё падараш овозашро мешунавад, ба
ӯ дарак диҳанд. «Падари азиз, – бо дард мегуфт писарак, –
наход дилатон ба падару модари саргардону беморатон
насӯзад? Онҳо аз раҳпоӣ ва ғами шумо ҳам кӯру ҳам кар
шуданд. Дар куҷо будани худро ба ягон восита хабар диҳед,
ки дили беқарори онҳо ором гирад. Аз азобу гиряҳои онҳо
дили ман реш-реш мешавад… Аз рӯйи овозаҳо Шумо дар
Афғонистон ё Ӯзбекистон мегардед. Баргардед. Ҳама ҷо
мисли пештара тинҷ аст. Ба мо ғайр аз дидори рӯйи Шумо
ҳама чиз мерасад». Ин писараки банангу бо фаросат, лек
дилакаш як мушт ғаму ғусса, шеър ҳам хонд:
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Анҷир ба замин, сараки анҷир ба замин,
Падарма бурдан, сари баландам ба замин.
Очам мега: «сарта бардор ай замин,
Тақдир ҳамин будай, пешонита бин».
Ҳар сареро ҳазор дард асту ҳар дилеро ҳазор доғ. Кадомашро мегӯед. Шакармоҳ ном зан бори панҷум аз тариқи
радио менолад: се сол пеш дар авҷи моҷароҳо писараш
Олимҷонро гум кардааст. Вай огоҳ шуда, ки эшони Солеҳхӯҷа, ки Олимҷон назди ӯ таълим мегирифт, ӯро ба
Афғонистон, аз он ҷо ба Пешовари Покистон барои таҳсил
фиристодааст. Модар аз хашму ғазаб ба Солеҳхӯҷа чунин
муроҷиат мекунад: «Агар ба худатон обу нони ғарибӣ, хушомаду лаганбардории аҷнабиён роҳати ҷон бошад, истед,
лекин заррае имону инсоф доред, аз оҳи сӯзонам андешеду
фарзанди маро ба Ватан фиристед». Ва модар барои ба дили фарзанд корагар шудани оҳу нолаҳои зораш ин рубоиро
мехонад:
Эй баччаи ҷон, ба рӯйи ту зор шудам,
Дар ҳасрати дидори ту бемор шудам.
Бемор шудам, ба ғам гирифор шудам,
Аз ту, ки ҷудо шудам, яке хор шудам.
Ҳама як сӯ, аммо дар наворҳо дидани талу пуштаҳои пури гӯрҳои хурду бузурги фирориёни тоҷик дар Кампи Сахӣ
ба дили Насиму ҳазорони дигар чун ханҷар халид. Хоктӯдҳои бешумор, болояшон чӯбе хаставу латтаи сафеде баста… Дар зери ин хоктӯдаҳои ҳанӯз болояшон гиёҳу сабзае
надамида чӣ қадар ҳасрату орзуи дубора дидани Ватан, дар
ғарибӣ бо азобу шиканҷа ба сахтӣ ҷон додан хуфта. Даҳу
сад не, ҳазору ҳазор, қатор андар қатор ва паҳну парешон…
Аз ошӯби боди биёбон хоки турбати ғарибон мисли навҳаву
мӯяи пайвандонашон ба фалак мехезад, аммо хоки мурдаро
бод то куҷо мебарад? Мазорҳои нави ғарибон – паноҳҷӯёни
тоҷик. Ин сиёҳтарин ёдгории пурдоғест аз ҷангу хушунат ва
майдонҳои ҷудоиандози тоҷик дар хоки Афғонистон. Вале
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аз Раҳматшоҳ ҳанӯз дараке нест. Садое намебарояд, – на аз
худаш, не аз ҷигарбандонаш. Чаро хомӯшанд? Магар ба балое гирифтор шудаанд? Худоё, аз инаш нигаҳ дорад.
30
Дар Ватан авзои сиёсӣ рӯ ба нармӣ меовард. Ҳарчанд силоҳдорони ёғӣ, ки дар ин ё он мавзеъ худро ҳокиму мир
хонда, аз ҳисоби тороҷи мардум, сиёҳкорӣ, куштору
роҳзанӣ савлат меронданд, аз нерӯҳои давлатӣ посух мегиранд. Ин фоли нек аст. То кай худсариву қонуншиканӣ идома ёбад? Бенизомӣ мардумро дилгазон карда. Вале сад вою
вовайло, ки дар ҳарду сурат тоҷик хуни тоҷик мерезад ва бо
дасисаи дигарон теша ба решаи худ мезанад. Меваи заҳрогини ҷаҳли мураккаб, кӯрдиливу гумроҳӣ, надонистани
таърих ва ба ҳисоб нагирифтани армонҳои миллӣ. Сад вою
дареғ! Ана ин андешаҳо азияти ҷонсӯзи Насим буд.
Он чиро хурду бузурги хаставу озурда шабу рӯз интизор
буд, ба вуқӯъ омад. Ниҳоят Маҷлиси шонздаҳуми Шӯрои
Олии ҷумҳурӣ барпо гашт, лекин дар пойтахт не, дар қасри
Арбоби шаҳри бостонии Хуҷанд. Душанбе ноором буд: ҳар
гузару маҳаллааш зери панҷаи «сарлашкар»-е. Ҳар кадом аз
худ бут метарошиду ҳукм меронд. Дар ин вазъияти пуршиддат даъвати Иҷлосия хатар дошт. Бешак, боз ҳуҷуму
таҳдид, гаравгонгириву фишор ва ба муроди дили тӯдаҳои
неруманд ҳаллу фасли масъалаҳои сарнавиштсоз ба миён
меомад. Ин албатта ба манфиати давлату миллат набуд ва
боз низову моҷароҳои хунинро бармеангехт. Дар ин вазъияти нобоб ба бахти мардум хайрият, ки як пораи сарзамин –
вилояти Ленинобод, хоса шаҳри Хуҷанд, аз гирдбоди харобиовар, ҷангу хунрезӣ эмин монда буд. Фазои қасри Арбоб
барои баргузор шудани Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии
Тоҷикистон, ҷараёни баҳсу ибрози ҳақиқати вазъи сиёсии
мамлакат мусоидат кард. Чашм, гӯшу ҳуши хурду бузург ба
ин иҷлосияи таърихӣ буд. Иҷлосия чанд рӯз идома ёфт ва
саҳифаи наверо дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол
кушод. Роҳбарияти нави ҳокимияти давлатӣ бо дарназардошти ба ҳисоб гирифтани намояндагони ҳамаи вилояту
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минтақаҳои Тоҷикистон дар ин Иҷлосия интихоб гадид.
Рӯзи саодат ва пирӯзӣ! Истиқлолият аз ҳалокат, давлат аз
заволу нестӣ, миллат аз парокандагӣ раҳид; дар дили
пурҳасрати мардуми Тоҷикистон орзуву умедҳои барбодрафта аз нав зинда шуд.
Раиси тозаинтихоби Шӯрои Олӣ ҷавони хушсимо, лекин
дар олами сиёсату давлатдорӣ ҳанӯз ноомилу ноошно
Эмомалӣ Раҳмонов зимни муроҷиаташ ба мардум бо дили
пур иброз дошт: «Ман ба хонадони шумо сулҳ меорам». Чи
хубе! Офарин! Нияти нек – ними давлат. Кош малоикаҳои
роҳгузар ба ин гуфтаҳои ӯ омин гӯянду ваъдааш ҷомаи амал
пӯшад. Ҳозир барои мардуми Тоҷикистон сулҳу субот чун
ҳадяи илоҳӣ, чун обу ҳаво, чун омили беҳтарини раҳоӣ аз
ҷангу завол зарур аст. Вале магар ин осон аст? «Шишаи
бишкастаро пайванд кардан метавон» – гуфтааст ҳакиме,
аммо дилҳои озурдаву захмину ранҷидаро чӣ? Хун рехт,
хуни зиёд, хуни ноҳақ. Лекин ин ҳақиқат низ қадимист:
хунро бо хун намешӯянд ва охири ҳар ҷанг сулҳ аст.
Роҳбари нав, фарзанди деҳқон, инсони хокӣ бо лаҳни
фаҳмо башорат дод: «То як фирории тоҷик дар хориҷи
мамлакат бошад, ман ором намехобам, – ва даъват низ кард:
– Ба Ватан баргардед. Ин хок, ин диёр мероси аҷдодии шумост, биёед, хоку об, марзу бум, хонаи бобоиро соҳиб шавед… Байни фарзандони як оила ҷангу носозие барпо шуд.
Акнун вақти он расид, ки аз баҳри кинаву адоват бигзарем
ва ба ҳамдигар оғӯши меҳру бародарӣ кушоем. Аз касе
наҳаросед. Давлату ҳукумати Тоҷикистони соҳибистиқлол
кафили амнияти шумост. Баргардед…»
Пас аз чанде пиру барно, зану марди солу моҳҳо дар
ҳасрати рӯйи диёр ва хешу табор бо автобусу қатора баргаштанд: аз Афғонистону Туркманистон, аз Узбекистону
Қазоқистон… Насим ин рӯзи омехтаи ғаму шодиро бо оби
дида аз оинаи нилгун дид. Чеҳраи пурожангу азияткашида,
мӯйҳои парешон, сару либоси кӯҳнаву даридаи хурду бузург ӯро ба риққат меовард. «Лаънат ба сарнавиште, ки инсонро ба биёбони хориву нотавонӣ афканад!» – дар дил хитоб мекард ва медид, ки пире ашкрезон ба замин зону зада,
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хок мебӯсад, дигаре панҷаи пурхок ба дида мемолад; пиразане мӯякашон бо қомати хамида дар оғӯши азизонаш аз
ҳуш мерафт. Саге лоғару маҳзун байни издиҳом мегашту
ҳаворо мешамид, ки соҳибонро аз бӯяшон пайдо бикунад.
Лекин Насим байни гурезаҳои баргашта аз Раҳматшоҳу
фарзандонаш нишоне наёфт. Ин дар дилаш алов рехт, ба
пайдо шудани саволҳои беҳисоб боис гардид. «Чаро
Раҳматшоҳ нанамуд? Дар куҷо бошад? Ё баргаштан нахостааст?»
Азми сафари Душанбе кард. Инро на ба мӯйсафеди Дилёб гуфту не ба бобои Раҳмат, зеро онҳо бешак, ба рафтанаш монеъ шуда, коҳишаш низ медоданд: «Вақти сайру
саёҳата ёфтӣ… Шин пеши чӯҷаҳоят». Боз Имом ба имдодаш расид. Ӯро ба корвони мошинҳое, ки зери ҳимояи сарбозон бояд аз Ҳисор ғалла меоварданд, ба воситаи роҳи
Вахшонзмин ба Душанбе расонд. Шоҳроҳи НоракКофарниҳон дар ихтиёри муҷоҳиддин буд. Мулло сиёсати
хеш ҷорӣ мекарду муштзӯр ҳукми худ меронд… Дидани
деҳаву киштзорони харобу сӯхта ва заминҳои ба шӯразор
табдилёфта, тафтишу дуғу пӯписаҳои пай дар пайи силоҳдорон дар тӯли роҳ, аз нақлиёту одамон тақрибан холӣ
будани пойтахт дилашро хиҷил карду дардашро афзуд. «Ба
шаҳри гулобод офат расид. Аз хонаи вайрона ва пур аз ҷангу пархош ҳама мегурезад. Дар боғу бӯстон, ки гулу булбул
намонд, сайронгоҳи зоғу заған мешавад, – худ ба худ
меандешид Насим: – Шаҳр бо донишгоҳу донишҷӯён ободу
зебо мешудаст. Ҳайфи хиёбонҳои пургулу боғу фаввораҳои
дилкушо. Ҷӯшу хурӯши ҷавонӣ мавҷ мезад дар шаҳр…»
Шаҳри нимҷон акнун шабеҳи водии хомӯшон камодам менамуд, балки ба хонаи бузурги мотамдор шабоҳат дошт.
Охир фоҷиа аз ҳамин ҷо паҳн шуд ва талафоти бузург ба
бор овард. Акнун сокинон печида ба андӯҳе хомӯшу андешаманд менамоянд ва ба ҳамдигар шубҳаомез менигаранд.
Хурду бузург пас аз воқиаҳои нангину сангин ба худ наомада буданд. Насим роҳи коргоҳи Наимро пеш гирифт. Аввал
ӯро дидан мехост ва боз дар таҳи дил мақсади ниҳоне ҳам
дошт. Ба ҳар ҷое чашмаш мерасид, аз бесарусомонӣ дилаш
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фишурда мешуду ба дард медаромад: симҳои барқи тролейбус кандаву овезон, бари роҳҳо пури партову хасрӯба, ҷо-ҷо
занону кӯдаконе аз ғарами китоб ё рӯзномаҳо саҳифасаҳифа дарондаву байни ангуштон тоб дода, барои фурӯш
донаи офтобпарст пур мекарданд; атроф чиркину норуфта…
Наимро ёфт. Дар коргоҳаш ёфт. Ҳарду, – ҳам Насим, ҳам
Наим, – аз дидани якдигар лаҳзае мисли ҳайкал карахту шах
шуданд: оё ин рост аст? Ба чашмонашон бовар кунанд? Сипас якбора ҷон дароварданду кӯдаквор бо шӯру шавқ ба истиқболи ҳамдигар шитофтанд ва ҳаяҷонзада яке дигареро ба
оғуш кашид.
– Бовар намекунам! Зиндаву саломат… Чӣ хел омадӣ? –
пайваста мепурсид Наим: – Худоро шукр. Қоил кардӣ. Росташ, ки бовар надоштам…
– Оҳ, дӯсти азиз, бачаи оча, дар шаҳр осиёб-ку набуд.
Куҷо шуд мӯйи сиёҳат? – чашмонаш намнок, гулӯяш аз
фишори буғз танг, кафҳояш сари шонаҳои Наим пичиррос
зад Насим: – Амаки Абдукарим – пири маънавии мо чӣ ҳол
доранд? Ҳамсару фарзандонашон сиҳатанд?
– Мӯйи сапедро фалакам ройгон надод, ин риштаро ба
нархи ҷавонӣ харидаам, – бо шеър ҷавоб дод Наим ва афзуд:
– Гарди осиёби зиндагӣ, бародар… Мӯйи сар чӣ? Устухони
ҳамаро сафед кард… Хубанд, доим аҳволи шуморо мепурсанд. Хуш омадӣ… Бовар бикун, як бори гарон, кӯҳи ташвишу ғам аз дилам афтод. Ба ҳамин рӯз ҳам мерасидаем?..
– Аз Раҳматшоҳ, аз Саидмухтор чӣ хабар? Шабу рӯз аз
пеши назарам дур намешаванд… Эй Худо, дар ин шаҳри пурофат сиҳату саломат мондан қаҳрамонист, ошно, – гуфт
Насим: – Ягон таркиш, овозае мешуд, пеши рӯям меомадӣ…
– Ёд дорӣ? Устод Ҳакимӣ шӯхиомез таъкид мекарданд:
«Аз беруни бало дар дохили бало будан беҳтар аст, –
шӯхиомез гуфт Наим ва ҷиддӣ афзуд: – Лекин дар ин
рӯзҳои балозо, – одам саҳар аз хона баромада, намедонад,
ки бегоҳ сиҳат бармегардад ё не? – ба шаҳр омадани ту ҳам
қаҳрамонист… Саидмухтор валӣ будааст, гапаш рост баромад: ӯ одами боақл, яке аз роҳбарҳои Ҷиргатол, дар маслаки
худ устувор аст.
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– О сағирае… лекин Раҳматшоҳ, аз рӯйи шунидам, бо
аҳли хонадонаш ҳанӯз дар Афғонистон мезияд. Бо як шиносаш пайғом фиристодаст. Бо ҳам рафта мебинемаш.
– Яъне ки зиндаву саломат аст?
– Оре, дилпур бош.
Насим дубора Наимро бо оғӯш кашид.
– Як бори гарону азиятоварро бо ин хабарат аз дӯши ман
фаровардӣ….
Даме хомӯшӣ ба миён омад; хомӯшии аз суҳбат гӯётар.
Дӯстони айёми донишҷӯйӣ, вале мардони ҳоло миёнаумр,
солору сарсафед бо нигоҳи гарму роздор гӯё раҳҳои тайкардаи умри ҳамдигарро донистан мехостанд. Дар ин се-чор
соли охир чӣ рӯзҳои сахтеро пушти сар карданд ва аз чӣ
имтиҳоне гузаштанд. Нигоҳи ҳарду як маъноро ифода мекард: «Гардиши айём моро дар ҷавонӣ пир кард».
– Мехоҳам рафта дар ягон ҷойи хилват чой нӯшем…
– Дар куҷо?
– Ба ғайр аз бозор ҳар ҷоеро пешниҳод бикунӣ, мешавад,
– гуфт Наим ва шакарханде эҳдо намуд: – Тобу тавони бардоштани савдову ғавғоро надорам.
– Ту аз аввал ҳамин хел будӣ… Чойхонаи «Роҳат» обод
аст?
– Оре… Гоҳ-гоҳ аз пешаш мегузарам. Рафтем…
– Ҷойи дӯстдоштаамон буд. Пешхизмати меҳрубон – холаи ҳамаамон Зайнабро дар ёд дорӣ?
– Албатта! Инсони беҳамто… Шиками донишҷӯҳои кисахаробу нодорро сер мекард: бе пул. На ҳуҷҷат мепурсид,
не ному насаб…
Зани резапайкари ситорагарм, ҳамеша пуркору дар ҳаракат, лагани пур аз косаҳои лағмон ё лаълиҳои кабобдор сари
даст, дар саҳни чойхона пеши назарашон падидор гашт.
Хурду бузург бо умед сӯйи ӯ менигаранд. «Зайнаб, холаи
Зайнаб, апаи Зайнаб, Зайнабҷон…» – садоҳо ба гӯш мерасанд. «Ҳозир, як дақиқа, азизам», – бо табассум посух
медиҳад ӯ ва косаи лағмон ё лаълии кабоби хушбӯро назди
мизоҷон мениҳад.
– Дар гӯшатон гап дорам, холаҷон, – беҷуръат мегӯяд до485
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нишҷӯе, ки дар киса тине надорад ва боз ҳам оҳистатар меафзояд: – лекин ҳеҷ кас нафаҳмад…
– Донистам, азизам, – на дар ҷабинаш чин, балки дар лабонаш табассум посух медиҳад Зайнаб ва мепурсад: – Чи
биёрам?
– Лағмон… – овози ҷавон шармгинона мебарояд.
– Дарси инсофу ба ваъда вафо карданро аз Зайнаб мегирифтем, – гуфт Насим. – «Лағмон мехӯрӣ ё кабоб, нӯши ҷонат, вале баъд додани пулашро аз ёд набарор…» – нарм
таъкид мекунад ӯ. – Ин некӣ нест? Ба даҳҳо донишҷӯйи
камбизоат нону ғизо медод…
– Аз олам гузашт…
– Наход? Бо марги худаш?
– Не. Мошини бадмасте задаст... Ҳозир олам пури бангиву ҳангӣ-ку…
– Сад дареғ, инсони ҷаннатӣ буд. Ятимпарвар, хайрхоҳ…
– Дар соҳаи савдо он хел зани дилвасеву одӣ, накукору
бетамаъро касе ёд надорад.
Насиму Наим суҳбаткунон ба чойхонаи «Роҳат» расиданд. Камодам буд чойхона. Эҳе, пеш дар ин соат дар қабати якуму дуюм ва гирди фаввораи боғча одам меҷӯшид. Даву ғеҷи пешхидматҳо, ҷунбишу гирумони сихкабобпазу
чойхоначиҳо, даъвату ғизои дилхоҳро фармоиш додани мизоҷон ҳисоб надошт. Аз қафасҳои ба шохи дарахтон овезон
хониши кабку бедона ба гӯш мерасид. Ҳама ҷо обзадаву
руфта. Дар мизе Ҳошим Гадо бо ситораҳои театри Лоҳутӣ
Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Гурминҷ Завқибеков, Ҳабибулло Абдураззоқов ва дигарон суҳбати ҷононае метафсонданд. Дар гирди мизи лаби ҳавз ҳазлу латифапардозии Файзулло Ансорӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев ва
Қутбиву Мастон шира мебаст. Дар гӯшае маҳфили бадоҳатан шеърхонии Мӯъмин Қаноат, Лоиқу Ғоиб, Ҳабибулло ва Меҳмону Шоҳмузаффар… авҷи дигар дошт. Бубину
ҳаловат бубар. Вале акнун мизоҷон ангуштшуморанду пешхидматҳо бедимоғу хоболуд. Аз тозагиву тароват ва файзу
баракати пешина нишоне намонда. Мегӯянд, ки Ҳошим Гадо – ҳунарманди машҳур, аз партовгоҳҳо барои ороиши
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саҳнаҳояш дар Донишкадаи ҳунарҳои зебо каллаи гову ҳар
хел устухон ва чизҳои шикаста меҷӯяд, то ба донишҷӯён
дарси маҳорат омӯзад. Аммо нақшу нигор ва рангу равғани
гаҷкории девору сутунҳо ҳамоно дилкашу тамошобобанд.
Ҳунари нотакрори рассоми мумтози тоҷик Мирзораҳмат
Олимову шогирдонаш – ёдгории зебо, дилнишин ва ба тамоми мардум, меҳмонону сайёҳҳони хориҷӣ дилписанд.
Кош ин бинои нодир, ҷойи фароғату дидор, бо ин санъати
дилпазири меъмориву наққошияш бегазанд ба наслҳояи
оянда бирасад.
– Шумо шаб инҷо истоданиед? – пурсиши талхи пешхидмат риштаи суҳбати онҳоро барканд. Сар бардоштанд.
Вай гиреҳ дар ҷабин, бо иллат афзуд: – Нақлиёт аз гардиш
монд, ҳеҷ не ки гапи шумо тамом шавад. Мо ба хона пиёда
то нисфи шаб мерасем.
– Гапаш рост… Бубахшед… Фаромӯш кардем, – Наим
ҳисобӣ кард ва бархестанд: – Аввал ба идора, баъд ба хона
меравем.
– Дар таҳи дил як нақшаи дигар дорам, – гуфт Насим. –
Ёд дорӣ? Дӯсти муштараке доштем. Ғариб. Эронӣ. Маро
ҷарроҳӣ карда буд.
– Сафавиро мегӯйӣ? Ато…
– Бале. Дар ин замон чӣ ҳолу аҳволе дошта бошад?
– Намедонам…
– Ба суроғаш равем… Бисёр хоҳиш мекунам. Аз дӯст ёд,
гуфтаанд…
– Куҷо?
– Шифохона. Қарияи боло. Медонӣ-ку: аввалаш Худову
баъд ӯ чанд маротиба аз чанголи дард маро раҳонд.
– Каме дер шудааст, – андешамандона гуфт Наим ва
афзуд: – Авзои шаҳр ба шабгардӣ мувофиқ нест. Аввал аз
идора бачаҳоро огоҳ кунам. Торикӣ нарасида, дар ташвиш
меафтанд. Дуюм, бояд хабар диҳам, ки амаки камдидорашон – Насим омадааст. Эҳе, чанд сол боз чашм ба роҳатон
буданду борҳо мепурсиданд…
То Қарияи боло ноилоҷ пиёда рафтанд. Дар шоҳроҳ аз
нақлиёти хурду бузург нишоне набуд. Одамоне мисли онҳо
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ночор аз пиёдарав ва ё бо умеде аз роҳи мошингард ба пеш
ё ба пас андешаманд қадам мезаданд. Зардакофтоби охири
тирамоҳ бедимоғу хаста сари қуллаҳои дуродур майли нишастан дошт.
– Андактар шаҳр холӣ, бимнок мешавад, – гуфт Наим. –
Бо нақлиёт ба кӯча баромадан ба ҷони соҳибаш хатар дорад.
Тӯдаҳои роҳзан, силоҳдор…
– Рашиди бобои Дилёб соле боз бедарак аст, – оҳ кашида
гуфт Насим: – Бо мошинаш… Ғами писар мӯйсафедро обу
адо кард, аз по афтонд…
– Ҳамон паҳлавон?
– Бале…Пеши тир паҳлавонӣ чист?
– Аз гумони бад Худо бубахшад. Ба ҳар бало аз хиёнати
дӯстон афтодааст…
– Тахмини мӯйсафед низ ҳамин аст… Дӯсти ҳарис аз
душмани қаттол бадтар аст, мегӯяд…
– Эҳе, дар ин гирудор як ҷавонмардҳое нобуду гумном
шуданд, ки… Баъд фаҳмидем, ки дар ҷиноят дӯстону хешони наздик шарик будаанд. Бародар, «бовар накун ба дӯстат,
каҳ ҷо кунад ба пӯстат», гуфтаанд.
– Ин ишора ба ман ҳам дахл дорад? – ҳазломез пурсид
Насим.
– Албатта не, бачаи оча…
Гулгашти назди бинои Иттифоқи нависандагон ҳузнангез. Дар ин бинои зебо, ки чанд сол пеш базми шеъру сухан
ҳамаро сӯяш мекашид, чароғе фурӯзон набуд. Пайкараҳои
ситораҳои назм, устодони сухан аз ин ҳолати ноҳинҷор гӯё
ба андешае ғӯтаваранд. Панду ҳикмат ба гӯши ҷоҳилон асар
накард?
Онҳо аз шафати Боғи ҳайвонот гузаштанд. Одаме намебинӣ, аммо ғиреви товусҳо ба гӯш мерасид.
– Чӣ ҳол дошта бошанд дарандаву паранда, хазандаву
чарандаҳо дар ин замон? – пурсид Насим.
– Аз ҳоли инсонҳо қиёс бикун, ошно, – посух дод Наим
ва нолид: – Рӯ ба раҳми Худо… Ҳалолашро бо ҳар баҳона
мехӯранд, ҳаромаш гурусна, хароб, пӯст болои устухон. Лекин шаҳрро каламуш зер кардааст… Наҳсӣ…
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Пеши дарвозаҳои варзишгоҳи бузург ва соҳилу боғи кули
«Комсомол» холиву ҳузнангез метобад. Ҳарду ба ёд оварданд, ки айёми ҷавонии онҳо, рӯзҳои бозии футбол аз пуродамӣ дар ин ҷойҳо, ба қавле ҷойи сӯзанпартоӣ намеёфтӣ.
Занбӯрхонаро мемонд гирду атроф. Дар чойхонаҳои боғ
пухтани оши ҳарифонаву суҳбатҳои пурзарофат, баҳсҳои кӣ
тӯби нахустинро мезанаду ҳисоб чанд мешавад, авҷ дошт.
Чархофалаку алвончакҳо бо қоҳ-қоҳи ҷавонону наврасон
дар ҷунбишу гардиш ва заврақҳо бо шиноварон дар ҳаракат.
Хуб давру давроне будааст. Акнун як гала саги дайду, зоташон ҳархела, ҷинсашон хурду бузург, аз дарвозаи варзишгоҳ дав-двон баромада, ба онҳо эътиборе надода, аз
шоҳроҳ гузашта, ба ҷангалаки рӯ ба рӯ ворид шуданд.
– Дигар аз хонаи соҳибонашон умед надоранд, – гуфт
Наим бо ришханд ва афзуд: – Ҷамъият ташкил кардаанд,
ҷамъияти сагҳои дайду… Аз партовгоҳҳо ғизо мекованд…
– Касофати ҷангу ҷидол, носозии инсонҳо ба ҳама
мавҷудоти рӯйи замин мерасад, – бо алам гуфт Насим.
31
Сафавиро аз таҳхона ёфтанд. Дафтари кораш ҳамон ҷо
будаасту ба бахти онҳо он шом навбатдор. Ӯ чун пештар
хилъату кулоҳи сап-сафеди оҳарӣ ба сару ба бар дошт, вале
коҳидаву рухзард ва пиру афсурда ба назар мерасид. Пизишки ошно, кони шеъру сухан ва булбули гӯё, аз ногаҳон
пайдо шудани онҳо зарае ба ваҷд наомад, аз Фирдавсиву
Саъдӣ, Хайёму Ҳофиз мисрае нахонд, балки сарду бедимоғ
гуфт:
– То аз дарди мурданӣ ҷон ба лабатон наояд, ман ба ёдатон намерасам? Хуб, бигӯед, чӣ шикоят доред? Аз дасти
ман дигар чӣ меояд?
– Худо аз дарду шикоят нигоҳ дорад… Шукри ҷонат… –
Насим бародарвор ӯро ба оғуш кашид:
Дидор шуд муяссару бӯсу канор ҳам,
Аз бахт шукр дораму аз рӯзгор ҳам.
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– Кадом бахт?! Кадом рӯзгор?! – бо хашм ғурид Сафавӣ
ва курсиро ҷониби Насим тела дод: – Офат ба сари ҳамааш
хоку хокистар, яхоб рехт…
Чунон қаҳтсоле шуд андар Димишқ,
Ки ёрон фаромӯш карданд ишқ! – Сад доду бедод.
– Оқои доктор, – пас аз салом ба Сафавӣ муроҷиат кард
Наим, – ба Шумо чӣ шуд? Озурдахотирӣ ба Шумо, набераи
Шайхурраис, бегона буд.
– Боз мепурсӣ? Гӯё аз дунё бехабарӣ, – Сафавӣ талх
хандид: – Шумо, дӯстони азиз, ҳаргиз дили Атои ғарибро
намедонистед.
Зиндагӣ кардани ман мурдани тадриҷӣ буд,
Он чи ҷон канд танам, умр ҳисобаш кардам.
Оре, он чӣ дар тӯли умр аз сари ман гузаштааст, худам
медонаму Худо. Ба қавле, «Хонаи мо андарун абр асту берун офтоб». Охирон умед ҳам барбод рафт, зиндагӣ ба охир
расид. Аслан гуноҳи худам нобахшиданист. Фирефтаи орзуҳо шудам. Ҷӯшу хурӯш, ғурури ҷавонӣ, – Сафавӣ даст ба
пешонӣ зад: – Фикр мекунам, ки Эзид маро мисли мурғаки
ломакон барои дар ба дару овора гаштан ба дунё оварда будааст… Мардуми Шумо як рубоии хуб дорад:
Лаънат ба касе, ки аз Ватан канда шавад,
Афтад ба ғарибиву ба кас банда шавад.
Чархи фалаке гардаду ояд ба Ватан,
Ин мурдаи садсола магар зинда шавад?
Бифармоед, ба курсӣ нишинед… чӣ дарду балое шуморо
назди банда ба ин таҳхона овард?
– Дарди ошноӣ, хоҳиш дидани дидор, пурсидани аҳвол, –
бо табассуми нарм посух дод Насим.
– На, бовар намекунам, – бо авзоъ ва оҳанги дигар гуфт
Сафавӣ: – Аз роҳи дур, дар ин шоми ғарибон? Ҳм, писар аз
тарси ҷон ба аёдати падару модар намеояду…
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– Шунидам, ки ба Эрони бузург рафтед? – гиҷу гаранг
пурсид Наим.
– Оре, оре, бо хонум… Аз тариқи Маскаву Озарбойҷон,
бо қатора… азоби сагро кашида… Бо як ҷаҳон умеду орзу…
– Хайр, чӣ хотироте бардоштед?
– Напурс, Сории нозанин, Мозандарони биҳишти сабз
дар рӯйи заминро зиёрат кардам…
– Хешону пайвандонро пайдо кардед? – пурсид Насим
ва афзуд: – Бешак, шодияшон интиҳо надошт.
– Пайдо кардам… Манзили бобову аҷдодон побарҷост.
Вале, инро ба шумо нагӯям, ба кӣ гӯям? Кош ба Эрон
намерафтаму пайвандонро намедидам… Тамоми ишқу
меҳрам, ки солҳо дар дил мепарваридам, барбод рафт…
Болу парам, шикаст.
– Чаро?
– Эрон – меҳани азизам шаҳомату бузургии бештар гирифта. Хеле ва хеле. Аммо инсонҳоро наметавон шинохт.
Дигар шудаанд: ҳарис, худхоҳ, бемеҳр… – аламу шикваи
Сафавӣ дубора боло гирифт: – Медонед, хешон ба ман, ки
дар ғамашон месӯхтаму ашк мерехтам, рӯйи хуш нишон
надоданд. Даҳшат! Пиндоштанд, ки банда он ҷо меросталабӣ рафтаам… Касе ба касбам таваҷҷуҳ зоҳир накард.
Ҷои кор ёфтан ба пизишки ботаҷриба – ба Ато Сафавӣ дар
меҳани аҷдодияш гарон афтод… Ҳайфи армонҳои ширинам. Назди хонум, ки аз миллати ғайр аст, сарпасту шармсорам карданд. Гумуш бикун, дилам сард шуд. Кош намерафтаму намедидам ва бо ҳамон орзуву хаёлҳо зери хок
мехуфтам…
Ато Сафавӣ, ангуштону лабонаш аз шиддати ҳаяҷон
ларзон, даме хомӯш монд. Насиму Наим аз шунидани қиссаҳои талхи ӯ гӯё ба санг табдил ёфтанд ва хиҷолатманду
ноҳинҷор, нигоҳ аз вай мегурезонданд, ки бо пурсише ба
ҷароҳатҳои қалбаш намак напошанд. Хоҳари парастор
иҷозат пурсида, ба ҳуҷра ворид шуд ва Ато Сафавиро
огоҳонд, ки бемореро овардаанд.
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– Бе доруву дармон, бо гапи хушк, Ибни Сино ҳам
бошӣ, ба мариз шифо бахшида наметавонӣ, – худ ба худ
ғур-ғуркунон Сафавӣ ба онҳо рӯ овард: – Ба ҳама чиз офат
расид… Ватани дуввумро дар Тоҷикистон ёфта будам. Таваллуди нав, таҳсил дар Донишгоҳи тиббӣ… Кору зиндагӣ
дар пойтахт, бунёди оила, ҷарроҳ, ҳамнишину ҳамкори табибони номдор… Оре, тавассути ёрии таъҷилӣ бо ҳавопаймо саросари кишварро дидам. Ин ҳамаро Тоҷикистон
ба Ато дод… Вале тираву тор, заҳр гашт ҳамааш.
Нағунҷидам ин ҷо низ, – озурда гуфт Сафавӣ ва афзуд: –
Подоши хидматҳо дар дами пирӣ ба таҳхона расидам…
Бошад. Сарнавишт. «Баски тақдир чунин буд, чӣ тадбир
кунам?» Ҳуҷҷатҳо, ки омода шаванд, меравем Конодо.
Фарзандон он ҷоанд. Дигар дунё кушод асту фурсати умр
танг. Пузиш мехоҳам. Ин китоб пур аз қиссаҳои зиндагии
шӯру талхи Сафавист. Бо ҳуруфи форсӣ… Барои хотира…
Нигоштаи худам. Насим, ту мехонӣ…
– Ман чӣ? – пурсид Наим.
– Ба ҳардуятон як нусха кифоя. Як китобро метавонад
сад кас мутолиа кунад… Дигар Худо ҳофиз….
Онҳо аз ҳуҷра андуҳгин баромаданд. Бори сангини
суҳбат. Насим дар равшании чароғи даҳлез ба муқоваи ҷоҷо сиёҳу ҷигарии китоб нигарист ва унвонашро хонд: «Дар
Могодон касе пир намешавад». «Аҷиб, Магадан ба Ато
Сафавӣ чӣ иртибот дорад?» – пурсид аз худ, вале чашмаш
дар зери сарлавҳа, ба акси айёми ҷавонии Сафавӣ андармон шуд. Ӯ дар либоси сиёҳ ғарқи ғаму андеша буд.
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Шаб, берун торику хомӯш. Дар ягон-ягон ҳуҷраҳои бемористон чароғ фурӯзон буд. Дар пиёдароҳу курсиҳои таги
дарахтон шабаҳе ба назар намерасид. Моҳи нима дар баҳри
осмони пурситора шиновар. Ҳарду гунгу хаёлӣ қадам мезаданд. Насим авҷи баҳори соли 1969-ро пеши назар
меовард. Дарахтони ин боғ навниҳол, арӯсаку пурмева буданд; байнашон сабзазори тару тоза, бари пиёдароҳҳоро
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гулҳои рангоранг ҳусн мебахшиданд. Чаманистони дилкушо. Он айём ӯ, – яъне Насим, донишҷӯйи соли охир, рухаш
аз дарди санги гурдаву масона заъфаронӣ, вале пизишк
Ато Сафавӣ – ҷавонмарди дар айни ҷӯшу хурӯш ва хубии
умр, чусту чолок, хушсурат, сару либосаш ҳамеша озода,
бештар ширинзабону баъзан талхгӯ буд. Хилъат ва кулоҳи
оҳарӣ ба чеҳраи пуртароват ва қомати баландаш бештар
салобату шукӯҳ мебахшид. Чун Насимро дӯстонаш бо мошини «Ёрии таъҷилӣ» бо ҳарорати баланд, – гӯё дар оташ
месӯхт, – ба шифохона оварданд ва бо аробаи замбардор ба
қабати сеюм бароварданд, ҳамин Сафавӣ ӯро пазируфт ва
пас аз муоина бо лаҳни форсӣ пурсид:
– Чӣ кор кардӣ? Кай оғоз ёфт?
– Пас аз оббозӣ… Дар рӯди Душанбе…
– Аҳа, пас аз ҷарроҳӣ боз дар яхоб оббозӣ кардӣ? Магар
аз зиндагӣ безор шудаӣ? Ба ҷони ҷавонат раҳм надорӣ. Ё
мурдан мехоҳӣ? – тунд гуфт ӯ ва афзуд: – Гуфта будам-ку:
дард гирифтан осон, табобат ёфтан мушкил. Мехобӣ, бистарӣ… Сӯзандору… Ҷойи ҷарроҳӣ аз сармо варам карда… Агар чирку фасод пайдо нашуда бошад…
Он вақт Насим чун ҳама бачаҳои деҳотӣ ба забони русӣ
озоду бароҳат ҳарф зада наметавонист. Аз ин ҷиҳат шод
буд, ки боз ба дасти табиби форстабору хушлаҳҷа, гапаш
фаҳмо афтод. Сафавӣ чун сари субҳ ба дидану муоинааш
ба ҳуҷра медаромад, шоҳбайте аз «Гулистон»-у «Бӯстон»
ва дигар шоирони номвар мехонд ё ҳикматеро гӯшрас мекард: «Дард чун кӯҳ меояд, вале мисли мӯ меравад». Пизишк ҳамеша шоду сарбаланд менамуд ва дар вуҷудаш
ишқу зандагӣ меҷӯшид. Ба пиндори Насим, Сафавӣ ҷавони
хушбахту муваффақтарини дунё, аз зумраи онҳое буд, ки
дар бинои умр дарду доғе надида, ҳамеша дар сояи боғу
бӯстон ва гирди хони пурнеъмат умр гузаронда…
Табобат пай дар пай чанд карат идома ёфт ва ин ошноии
Насимро бо Сафавӣ қавитар сохт. Он солҳо аз ҳад зиёд
ранг-ранг қурсу хел-хел маъҷуни обакӣ медоданд, аз ин рӯ
беморон ниҳонӣ аз чашми табибон ва хоҳарони парастор
мушт-мушт доруро ба берун мепартофтанд. Акнун…
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– Ёдат ҳаст? – пурсид Наим ва ӯро аз олами хаёл берун
кашид: – Соле, ки ту ин ҷо бистарӣ будӣ, ин дарахтон навниҳол буданд. Ҳозир ҳамон солро ба ёд меовардам.
Баногоҳ ба хомӯшии пурвусъати шаб овози ширадору
пуралами занона ҷон бахшид. Аз кадом самт меояд ин садо? Магнитофон мехонад ё одами зинда? Ҳарду даме истоданд. Хониши магнитофон бо мусиқӣ ва садоҳои дигар
омезиш меёфт. Ин овози тоза аст. Аҷиб. Шаҳри карахту
пурмусибат, шаби асрорангез ва навҳаи талхи зан:
Садбарг будум, зард шудум ай ғами ёр,
Бечораву дилдард шудум ай ғами ёр.
Монанди тамокуе сухтум ба фироқ,
Хокистари роҳи сард шудум ай ғами ёр.
Ай Худо, ай Худо, ай Худо…
Ҷозибаи овозу суруди пуршикваи зан онҳоро мисли
оҳанрабо сӯйи худ кашид. Ва чун аз дарвозаи бемористон
баромаданд, ҷониби ҳайкали Ибни Сино роҳ пеш гирифтанд, зеро овоз бо мӯъҷизаи дарду ҳасрат аз ҳамон сӯ
гӯё болу пар мекушод:
Аз дурии дуриҳо ҷигар гашт кабоб,
Аз дидаи интизор мерезад об.
Тақдира бубин, заҳри ҷудоӣ дорад,
Пайғом ба коғаз асту дидор ба хоб.
Ай Худо, ай Худо, ай Худо…
– Зиндагӣ шоҳиди як лаҳзаҳое мекунад, ки… – пичиррос
зад Насим: – Дардаш бузург, ҷигараш доғ аст…
– Бешак… Овози нотакрор… Ҳунарманд бошад? – пурсид Наим ва худ ба худ гапашро идома дод: – Манзараи
афсонавӣ: шаби маҳтоб, шаҳри пурофату кӯчаи холӣ…
– Ҷуръаташро намегӯӣ? Бо тамоми овоз, аз мағзи ҷон
менолад…
– Наздаш равем?
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– Роҳамон аз шафати ӯ мегузарад.
Суруди зан авҷи тоза пайдо кард. Ва печишу гардишҳои
овозаш ҷаззобу сӯзонтар гардид. Бинандаву шунавандаҳои
ӯ, ду тан дар замин ва моҳи шӯъларезу ситораҳои шухчашми осмон, моту ҳайратзада тамошояш мекарданд.
Булбул ба ҳаво нолакунон омад маст,
Хамбид, ба сари шохи гули зард нишаст.
Тутӣ ба забони шакаринаш мегуфт:
«Аз доғи ҷудоӣ одамӣ ҳеҷ нараст»
Ай Худо, ай Худо, ай Худо…
Шабаҳи тирафоми овозхон дар шӯълаи хираи фонус
намоён шуд. Вай лаби борае нишаста, як панҷа таги манаҳ
ниҳода, дасти дигар болои халта, бо ними рӯ чашм аз моҳу
осмон намеканд ва ончунон маҳви бо суруд ифода кардани
заҳри ҷудоӣ, дарду доғи ҳиҷрон буд, ки наздик омодани
онҳоро пай набурд:
Дур афтодай, аз ту хабар нест маро,
Месӯзад дилуму чорагар нест маро.
Ҳай мехоҳам, сӯйи ту парвоз кунум,
Сад вою дареғ, болу пар нест маро.
Ай Худо, ай Худо, ай Худо…
Атсаи ногаҳонии Наим занро ба худ овард, балки тарсонду бесаранҷом кард.
– Ай мебахшен, акаҳои ҷон, – хиҷолатманд гуфт ӯ ва
бархеста доманашро такид: – Хаёл кардам, ки дар ин атроф
ғайри ману ин ҳайкал касе нест… Кучуке ҳам бӯйи нон гирифта, раҳи дароз аз пасам омад… Савоби сари бачаҳо як
пора нонаш додам. Куҷо шуд? – зан ба атроф чашм давонд:
– Ана, болои сабзаҳо хоб аст…
– Овози хуб доштаӣ, дилам об шуд, – гуфт Наим ва пурсид: – Ҳунармандӣ?
– Ай, не… ман куҷову ҳунармандӣ? – шармгинона гуфт
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зан ва афзуд: – Ҳунарманд дар роҳ мемонад? Аз бозор дертар баромадам. Гуфтам, ки нонро фурӯхта сабук баргардам. Чӣ балое, ки дар «Баракат» савдо барор нагирифт.
Мардум пул надорад… Дигар мошин наёфтам… Бо ин бори зормонда чанд қадам мезанӣ? Беҳанг шудам. Хостам, ки
нафас рост кунам… Яке аламам омад. Эй тавба, дар ин
зиндагӣ ҳунарманду беҳунар роҳгум зад… Марҳамат, нон
хӯред…
– Нон мефурӯшӣ? – Насим пеши халта сари по нишаст.
– Ҳо, аз рӯзи сиёҳ, – гуфт зан ва оҳи бадард кашид: –
Падари бачаҳо чанд сол боз беному нишон аст. Мондем
дар хоки хунук. Дигар ба кӣ умед мебандӣ? Хӯрондану
пӯшондани фарзандон… Ҷонкоҳонӣ барои пайдо кардани
нони бачаҳо…
– Нисфи нонҳоятро ба ин турхалта андоз, – гуфт Насим
ва даст ба кисаи сари сина бурд. – Ҳисоб бикун… Мо нон
мекофтем…
Зан дар таҳи дил шод, вале ба омади кор ҳанӯз нобовар,
шубҳаомез ба мардҳо менигаристу дудила ба турхалта нон
меандохт. Вале чун мард пули нонҳоро барзиёд пардохт ва
шӯхиомез таъкид кард, ки «нони имшабаи бачаҳо аз ҳисоби амакҳо, нӯши ҷонашон шавад», дилаш рушан шуд ва
оҳи сабук кашид. Охир баъзан силоҳдорон ва ё мардони
сиёҳмасте бо ҳазор дӯғу пӯписа дар рӯзи рушан, пеши
чашми мардум нонҳояшро кашида мегиранд, ғорат мкунанд ва ба ашку нолаи ӯ бо писханду тамасхур мегӯянд:
«Бо як нон намемурӣ-ку…». Дар ин маврид дилаш лабрези
нафрат, нӯги забонаш пури дуои бад «заҳри баданатон шавад!» ҷуз пушти даст газидан чорае намеёбаду мисли
ҳайкал рост меистад… Дар ин шаби тор хандаи бахта бин:
ба пойи худ харидори нон пайдо шуду мадагор… Онҳо
суҳбаткунон ҷониби Испечак мерафтанд…
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33
Насим дар манзили Наим, ки ҳамсару кӯдаконаш аз
ташрифи ӯ аз шодӣ, ба қавле, дар курта намеғунҷиданд,
пас аз сарфи ғизо ва тамошои барномаи охирини «Ахбор»
ба хурду калон хоби ширин орзу кард ва дар ҳуҷра ба бистар ёзида, ба варақ задании китоби Сафавӣ «Дар Могодан
касе пир намешавад» саргарм шуд. Аҷиб, чӣ навишта
бошад? Аз лаҳзае, ки Сафавӣ китобро бо соядаст ба ӯ бахшид ва ӯ унвонашро хонд, дар ҳайрату андеша афтод. Чаро
дар Магадан кас пир намешудааст ва ин ба пизишк Ато
Сафавӣ чӣ муносибат дорад? Хост ба ҷумлаҳо сарсарӣ
чашм давонад. Росташ, ки бесарусомониҳои рӯзгор қадру
қимати суханро то ҷое коҳонд ва ҳазённависҳоро мисли
хасу хошок рӯйи об баровард. Босаводу бесавод, ҳатто
онҳое, ки умре китоб нахондаанд ва аслан намедонанд, ки
рисолати адабиёт чист, ба дарди китобнависӣ гирифтор
шуда, чун мӯру малах ба килку коғаз часпиданд: ана майдони бесоҳиби шуҳратёбиву ҷовидон мондани ном! Ин
тоифа бешармона ба рӯзноманигорони чаласаводу муҳтоҷ
пул доданд, ки аз номашон ё аз «корнамоӣ»-яшон ҷилдҷилд китоб эҷод кунанд. Бозори гарми суханфурӯшӣ! Ва
қаҳрамонтарошӣ аз худу бобову бибӣ, муштзӯру сарватманди навбаромад авҷ гирифт, қадри калому завқи хонандаро ба хоки кӯча баробар кард. Магар Ато Сафавӣ, зода
ва парвардаи сарзамини шеъру сухани ноб низ ба ин дарди
ҳарина гирифтор шуда бошад? Хайрият, ки фикраш ботил
баромад. Ҷумлаҳои саҳифаи аввали китоб, ки аз сарнавишти талху пурфоҷиаи Ато ҳикоят мекарданд, ӯро карахт
ва бемуҳобот, мӯйи баданашро сих карданд. Охир ҳамин
Ато Сафавии бистсола, дар айни хурӯши ҷавонӣ, пас аз
Ҷанги дуюми ҷаҳон дар «суроғи озодӣ, адолат ва биҳишти
рӯйи замин» аз зодбумаш Мозандарони Эрон бо ҳазор машаққат ба хоки давлати Шӯравӣ гузашта, чун ҷинояткору
ҷосуси хавфнок асир афтода, ибтидо дар зиндонҳои
Ишқободу Чорҷӯ, сипас дар Магадан даҳ сол бо хориву
таҳқиру шиканҷа умр ба сар бурдааст. Даҳ сол дар Мага497
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дан!.. Бори аввал, ки Насим Сафавиро дид, хаёл кард, ки
ҷавонмарди эронӣ ба хотири омӯзиши илми пешрафтаи
тиб ба Шӯравӣ омада. Вале алҳол ҷумлаи бо дарду ашк аз
номи падари зиндаҷудояш навиштаи Аторо хонда, ангушти
ҳайрат мегазад: «Аммо чӣ медонист, ки писари бистсолааш
бо шиканҷаи ҷисмӣ ва рӯҳӣ дар ҷангалҳои бекарони Сибир
ҷон хоҳад бохт». Сафавӣ, гиря дар гулӯ, сад пушаймон ба
хотири ваъдаҳои хому орзуҳои хаёлӣ фирор аз диёр, сабаби нигоштани зиндагиномаи фоҷиаборашро ин зайл ба
қалам медиҳад: «Барои огоҳии насли ояндаи Ватан бояд
навишт. Дигар намехоҳам ҷавонони иронӣ монанди мо ба
ин бероҳаҳо бираванд. Мо ба ҷойи ин ки гулҳои қашанг ва
зебои боғчаи манзили худамонро бибӯем ва лаззат барем,
чашм ба бӯстони хаёлӣ ва дурӯғини дигарон дӯхтем…»
Сафавии дилхун менависад, ки дар зиндон фаҳмонданд:
«Муқовимат фоида надорад. Агар (барои сафед кардани
худ) муқовимат нишон диҳӣ, дар зиндон мемирӣ… Ба
нафъат он аст, ки ту ҳам мисли дигарон ба ҷосусии
дастҷамъӣ иқрор кунӣ ва худро наҷот диҳӣ. Урдугоҳ, ҳарчи бошад, беҳтар аз зиндон аст. Дасткам ту метавонӣ аз
ҳавои тоза нафас бикашӣ ва ранги офтобро бубинӣ». Онҳо
рост мегуфтанд. «Дар ин чаҳор моҳ, – менависад Сафавӣ, –
ҳатто як бор ҳам ранги осмонро надидам. Дар ин чаҳор моҳ
замон бароям ба андозаи як қарн гузашт». Ана ҳамин тавр,
«достони пур аз оби чашм»-и рӯзгори талхи Ато Сафавӣ
дар зиндону урдугоҳҳои Шӯравӣ рӯйи коғаз омада. Ва ба
ҳар сатре, ки чашми Насим мерасид, оҳу нолааш ба фалак
мепечид. Вай мехост, ки Наимро аз хоб бедор кунаду наздаш даъват намояд ва пора-пора саҳифаҳои пурдаҳшати
китобро ба ӯ бихонад. Не, истиҳола кард. Чи лозим хоби
ӯро ҳаром кардану азияташро афзудан? «Бадтарин кортсар
(обхона), – менависад Сафавӣ, – кортсари рутубату об ё
кортсари яху об аст. Зиндониёни саркашро дар ин кортсарҳо аз по дармеовезанд. Афроде, ки гирифтори ин гуна
сиёҳчолҳо (яххона) мешуданд, агар корашон ба буридани
ҳарду по намерасид, азияти ин шиканҷаро то охири умр бо
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худ доштанд… Ман ду бор гирифтори сиёҳчолҳои сабук
шудам». Эй дунёи дун. Бисёр лаҳза ва ҳолатҳои мудҳиши
рӯзгори Сафавиро дар Магадан танҳо ба қаҳрамонҳои
сиёҳбахту фалакзадаи устод Айнӣ аз ҷабри амирони
малъуни манғит метавон муқоиса кард. Магар аз рӯйи ин
навиштаи талху ҷонсӯзи ӯ бетафовут гузаштан осон аст?
Ин суруда «Овора ё бехонумон» ном дорад.
«Замони дарозест, ки занҷири садодор дар пой дорам,
Чӣ сахту дарднок аст бекорӣ дар маъдан,
Дар сарзамини бепоёни сибирӣ ва Байкал,
он ҷо, ки тилло кашф мекунанд,
Оворае чун ман, ба сарнавиштам нафрин мекунам,
Тамоми ин бадбахтиро ба дӯш мекашам.
Зинда шудам, озодиро ҳис кардам,
нигаҳбон маро надид, тираш ба ман нахурд,
Хатари маргборро ба ҷон харидам ва фирор кардам.
Ҳайвоноти ваҳшӣ ҳам ба ман раҳм карданд,
Деҳқонон ба ман каме нон доданд,
Рӯйи танаи дарахте, ки дар об шиновар буд,
мисли қоиқ (заврақ) савор шудам.
Чаҳор рӯз дар дарё саргардон будам,
Ба ёди ватану зодгоҳ зиндаам,
Бехонумон дар ҷангали бепоёну торик.
Дар ин ҷо фақат паранда мехонаду бас,
Либосҳои зиндониам пора-пора шуда,
васоили духтанашро надорам,
Фақат шумораи кулоҳам мондаву бас.
Мехоҳам барои ватану зодгоҳам шеъре бихонам:
Дур аз зани ҷавонам, нигарони фарзандонам,
Танҳо ба сарнавишту бахт умед бастаам,
Магар бахте дошта бошам?
Ин овораву бехонумони мо,
аз роҳи бепоёни Сибир ба Байкал расид,
Ногаҳон модарашро дид:
Оҳ модар! Оҳ модар! Салом модар, салом!
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Оё падарам зинда аст, модар?
… «Падарат дер замонест, ки дар гӯристон
хуфтаасту хоки сиёҳ рӯяш рехтаанд.
Бародарат солҳост дар Сибир аст».
Ӯ танҳо садои занҷири пояшро мешунавад:
«Дар зодгоҳи ту занат интизори туст.
Бачаҳо ашкрезон мепурсанд: падарамон куҷост?»
Тобу тавони хобидан куҷо? «Ғами рӯзгор ва дарду алами худам кам буд, ки боз ин китоби саропо дилхароши
Сафавӣ ба болояш зам шуд?» – меандешид Насим ва ин
сатрҳоро гаштаву баргашта мутолиа мекард: «Гоҳе моро бо
тани ранҷур 20 километр роҳ мебурданд. Яке наметавонист
роҳ биравад, дигаре бар замин меафтод. Сагҳо либоси касонеро, ки ба замин нақш мебастанд, пора мекарданд ва
зиндонии бадбахтро ин тарафу он тараф мекашиданд…»
Ана ин аст як лаҳзаи умри ҷавони аз ватан фирорӣ ва асири ҷӯяндаи «биҳишти рӯйи замин»!
Тавсифи яхбандии Магаданро аз китобҳо хондану аз
нақлҳо шунидан осон, вале дар он ҷо чун асир ночор кор
кардан шабеҳ ба дӯзах афтодан аст. Диёри таҳ ба таҳ тилло, аммо табиаташ бераҳми инсонкуш. Ҷасади бандиёнро,
ҳангоми сармои сахт ноилоҷ дар барф гӯр мекарданд. «Дусе моҳ дар сол, ки барф намеборид, – навиштааст Сафавӣ,
– ва барфҳои қаблӣ об ва тобутҳо намоён мешуданд. Мо
бардагон, ки сари кор мерафтем, бо ҷисми фарсуда ва берамақ ба тобутҳо нигоҳ мекардему… чи фикрҳое, ки аз сарамон намегузашт. Ҳар кадоме аз мо дар дил ба худ
мегуфтем: «рӯзе ман ҳам он ҷо хоҳам хобид»… Ин минтақа асрори марги инсонҳои бешумореро дар дил дорад».
Ва дар саҳифаи дигар чашмаш ба ин сатрҳо часпид:
«…Аммо онҳоеро, ки ба 10 ё 25 сол маҳкум мешуданд, ба
Сибир мефиристоданд. Сиёсиҳоро, – маҳбусҳои сиёсӣ дар
назар аст, – ба урдугоҳҳои махсус ва саҳмгин мефиристоданд ва бо шеваи фашистӣ ва ғайриинсонӣ аз онҳо кор мекашиданд. 70-80 дар сади онон бахти зинда мондан надоштанд. Яке аз раисони зиндон дар Могодон гуфт: «Танҳо
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кор кардани шумо бароямон муҳим нест, балки азобу дард
ва шиканҷаи рӯҳиву марги тадриҷии шумо бароямон
аҳамият дорад».
– О Худо, – нидо мекард дар дил Насим ва бо дастрӯмол
аз гӯшаҳои чашм сиришк мечид, – Сафавии сарсахт бо ин
ҳама ҷабру ҷафои сарнавишт дар лаб ҳамеша табассум, аз
ишқу адлу инсоф шеър мехонд, то ҷое метавонист, ба
дардмандон шифо мебахшид ва ӯ, яъне Насим, ки меҳри
падару модарро ҳаргиз надида буд, мепиндошт, ки ин ҷавонмарди озодаи мозандаронӣ умре болои гулу сабза сайр
кардааст…
Саҳар ӯро фарзандони Наим бедор карданд. «Амак, салом! Офтоб барвақт баромад… Намехезед?» Ӯ сар аз болин базӯр бардошт ва ба чашмакони рахшони бачаҳо бо
табассум нигарист. Китоби Сафавӣ ҳанӯз дар дасташ буд.
– Дуруд, дӯсти азиз, – Наим ба ҳуҷра қадам ниҳод: –
Дирӯз хаста шудӣ? Не? Аз ҳад зиёд хобидӣ-ку. Ин хел одат
надоштӣ… Чароғат ҳанӯз фурӯзон аст. Чашмонат супсурх. Китоби Сафавиро хондӣ?
– Напурс… Китоб не, ҳазору як дарду шиканҷаи
зиндагӣ, – аз ҷояш бархеста гуфт Насим ва афзуд: – Ҷони
ин Сафавӣ аз сангу пӯлод ҳам сахт будааст. Бихонӣ, баъд
мефаҳмӣ… Инсон баирода бошад, аз сангинтарин азобу
шиканҷаи зиндагӣ мегузаштааст…
– Ин китобро кай навиштааст? – пурсид Наим: – Ҳаргиз
аз навиштани китоб лаб намекушод…
– Намедонам, – посух дод Насим ва чун одати айёми ҷавонӣ мӯйи акнун нуқрафомашро бо панҷа шона зад: – Шояд дар ин рӯзу моҳу солҳои даҳшатбор… Ҳамин пораашро
хонаму шунав: «Ҳоло, ки дар ин лаҳазоти ғамгин, бо ин
синну сол ба гузаштаам менигарам, буғз гулӯи маро мегирад ва ашк аз чашмони камнурам ба зери гунаҳои пурчину
чурукам сарозер мешавад. Намедонам барои кадомин гуноҳи кабира чунон нафрину маҳкум ба кашидани ғурбат ва
дурӣ аз мому Ватан шудам… Чӣ кунам? Инсони дардманд
бо дарди дил худро оромиш мебахшад».
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– Аҷиб, ҳоли носозгор, ҳаёти талху шӯри гурезаҳои мо
дар Афғонистон, – худ ба худ гуфт Наим ва афзуд: – Албатта мехонам. Ҳеҷ аз гӯшаи хаёлам намегузашт, ки ғаму
дард гирди сари Сафавӣ печида бошад. Аз ёд баровардӣ?
Мо бояд шиноси Раҳматшоҳро бубинем. Дасту рӯ бишӯ,
ширчой омода…
– Хуб, маъзарат мехоҳам… Бо ин аҳвол аз гулӯ шаҳд
ҳам намегузарад. Олам ғамистон шуд. Ба ҳар ҷое по мегузорӣ, дарду аламе пеш меояд…
34
Наим роҳбалад буд, роҳбалади хомӯш. Ӯ аз ҷавонӣ
шиоре дошт: «Даҳони пӯшида сад тилло». Ва дар ҷойҳои
пуродам гунг мешуд: мешуниду медид. Насим ӯро мефҳмид: «Кабк аз овози худаш ба қафас меафтад». Алҳол
замона пурҳарфиро намепарварад. Ё рӯзгори талху сиёҳи
Ато Сафавӣ гиҷу гарангаш кард? Касе ба дарду фоҷиаи дигарон бетафовут нигарад, ба қавле «Ё одам нест, ё аз ин
олам нест».
Автобуси кӯҳнаву ҷо-ҷои шиша ва танаш тирхӯрдаи
шикоф, чун маҷрӯҳи ҷанг хаста, ликон-ликон омада, дар
канори шаҳр истод ва ронандаи пургапи бебок эълон кард:
– То ин ҷо сиҳату саломат овардам. Розӣ шавед. Он тарафаш хатарнок, рафта наметавонам. Ҷон ширин, бачаҳо
хурд… Паноҳатон ба Худо…
Онҳо низ фуромаданд ва аз паси дигарон ҷониби куҳдоман роҳ пеш гирифтанд. «Шаҳр ва одамонашро ин гирудорҳои даҳшатбор даҳсолаҳо ба қафо кашиданд, – меандешид Насим: – Шаҳр шабеҳи деҳа шуд. Эҳа, кай одамон ин
хел халтаҳои пурборро пуштора кашонда, ба хона мебурданд?» Шароит хамин хел. Роҳи дигари зиндагӣ нест. Замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз, гуфтаанд.
Наим ба пиразане, ки тори сар бухча ва дар даст бор
дошт, ҳамшафат шуд ва халта аз дасташ гирифт. Кампир
хиҷолатманд арзи сипос карду дуои некаш дод.
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– Аз мӯрча мадад, – бо матал посух дод Наим ва афзуд:
– Ёри роҳ, ҳамсафар шудем…
– Холаш садқа. Худо баракат диҳад, – нафаси жарф кашида гуфт пиразан. – Дар ин замон, ҷони хола, ҳар кас бори худаша базӯр мебардорад. Ба кӣ умед мебандӣ? Дар ба
дару овора гаштан рӯзи сиёҳ будаст. Кушанд ҳам, ба
кулбаи худам меравам.
– Бухчатона ман бардорам? – гуфт Насим.
– Не, ҷони хола, сабук, зеби сар аст, – посух дод кампир.
– Шумо ба кӣ бадӣ кардед?
– Ба ҳеҷ кас… Пеш аз он ки фикри бад ба сарам ояд,
Худо ҷонама гирад…
– Пас чаро гурехтед?
– Хушку тар баробар сӯхт… Мардум кӯч баст… Дар
деҳа саг монду пишак, – пиразан бухчаашро сари борае
ниҳода дам рост кард ва пичирос зад: – Ҷони зормонда
ширин… Шунидам, ки гурезаҳо аз Афғонистону мамлакатҳои ғайр баргаштанд. Аз ин хабар дили мурдаам зинда
шуд. Чи хубе! Тинҷиву сарҷамъӣ барои одам беҳтарин
неъмат будааст… Шуморо нашинохтам. Ба ягон каси ин
қаламрав монанд нестед.
– Корафтодаем, хола. Роҳгузар, – гуфт Наим ва гиреҳи
дил кушод: – Ба суроғи як шиноси дӯстамон омадаем…
– Аз деҳаи мост?
– Ҳамин тавр гуфтанд.
– Ҳай деҳаи зебо доштем… Чорбоғи ростин… Аз шумии чанд оқипадари навбаромад ба сари деҳа офат рехт.
Сад ношукрии худашону тиру танкшон. Даъвогарҳои зормонда ба чор тарафи олам гурехтанду деҳа валангор шуду
мардум зери суму сапал монд… Шиноси дӯстатон чӣ ном
дорад, ҷони хола?
– Мирзо… Мирзои Шер… Омӯзгор…
– Мешиносам. Ҳамсояи дар ба деворем. Худо шоҳид,
ҳамон кас бедеро ба сафедор кор надошт. Лекин аз тарси
ҷони зану фарзандон гуреза шуд. Ҳм, бадномӣ, рӯзи сахт
аст гурезагӣ…
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– Шунидем, ки баргаштанд, – ба суҳбат шарик шуд
Насим: – Хостем, бубинемаш. Як гапи қадимӣ ҳаст: ҳафтсола аз сафар баргашт, ҳафтодсола бояд зиёраташ биравад…
– Ҳай хабари хуш расонден. Чӣ хубе! – хурсандӣ изҳор
кард пиразан: – Худову ростӣ, қуввати дили ман
ҳамонҳоанд. Мирзо монанди писар, Робиа мисли духтар
маро болои даст мегардонданд. Эҳе, тарзи хонадориву
зиндагӣ ба ҳамонҳо ҳалол… Зан Лайлӣ асту мард Маҷнун.
Баробари фарзандом фикри онҳоро доштам…
Ба сари баландӣ баромаданд. Ҳамсафарони дигар пасопеш аз пайраҳаҳои пурпеч ба ҳар канори деҳа, ки чун дар
кафи даст менамуд, сарнишеб рафтанд. Пиразан бухча ба
замин гузошт ва болои он оҳиста нишаст ва кафи даст ба
пешонӣ соябон карда, ба паҳнои деҳа чашм давонд:
– Дар бузургит ҷонаме, – гуфт худ ба худ: – Орзу доштам, ки як бори дигар бинамат…
Ҷо-ҷо болои бомҳои вайрона, ҳавливу боғ ва назди
дарвозаҳо одамон ҷунбуҷӯл доштанд. Шояд нақшаи
таъмири шикасту рехти биноҳои осебдидаро мекашиданд.
Аммо кӯчаву роҳ ва майдонҳо холӣ буданд; даву тоз ва
фарёди нишотангези кӯдакон эҳсос намешуд. Танҳо аз
ошпазхонаи баъзе ҳавлиҳо дуди нафиси кабудфом ба ҳаво
мехест. Нишонаи нону ғизопазӣ, нишонаи зиндагӣ…
– Тамошо кунед деҳаи офатрасидаи моро, – бо овози
ларзонаки гиряолуд пичирос зад кампир: – Вой-вой, шабҳо
ба хобам медаромаде… Сангдилӣ аз ин зиёд мешавад? Як
деҳаи сабзу нозанин – Чорбоғи ростин, аз дасти нохалафон
ба харобазор табдил ёфт. Кулбаи холатон ҳам менамояд. –
Ба хати ожангҳои атрофи чашмони пиразан ашк заҳид: –
Мегӯянд, ки ҳамаро ғорат карданд. Бало ба пасаш. Сарпаноҳ бошад, бас… Бачаҳо сиҳату саломат баргарданд, созаш
мекунанд…
Насиму Наим гоҳ ба пиразан менигаристанду гоҳ ба хонаҳои шикаставу сӯхтаву валангор. Онҳо сухане
меҷустанд, ки ба дарду алами пиразан таскин бахшад. Лекин пиразан боз гуфт:
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– Чанд сабукмағзи даҳанталх мардума ба гирдоби фалокат кашид, бадном кард. Худоё, тухми шайтону носипоса
аз рӯи замин пок бикун. Чӣ бало буд? Ай сӯзи дил, ҷонои
хола, барои Чорбоғ шеър гуфтум:
Абр омаду Чорбоғда борон борид,
Борон чӣ буд? Жола фаровон борид.
Сӯхтум ай ғами шикасту рехти Чорбоғ,
Чорбоғ шава гулзор, набинемаш доғ.
– Ҷони гапа гуфтӣ! – ӯро ситоид Насим ва афзуд: –
Дасти одам гул аст. Афви гуноҳ эълон шуд… Мардум омада ҷо ба ҷо шавад, на танҳо Чорбоғи шумо, балки саросари
мамлакат ба гулистон табдил меёбад…
– Кошки… Агар ниятҳо нек бошаду дилҳо аз кинаву кудурат пок… ободии диёр, сарҷамъиву рӯсурхии мардума
як бори дигар бинам, беармон мемирам… Ҷонои хола,
хезед равем. Ку бубинем, Чорбоғу чорбоғиҳо чӣ ҳол доранд…
Чун ба кӯчае ворид шуданд, манзараи аҷибе пеш омад:
занону духтарон мисли он, ки кампиракро умре пазмон
шуда бошанд, бо ҳаяҷон сӯяш шитофтанд ва бо гиряву
навҳа ба канораш кашиданду дасту рӯяш бӯсаборон карданд; мӯйсафедону бачамардҳо, чашмонашон намнок, сару
шонаи ӯро фарзандвор молиданд.
– Аз сарнавишт, аз чашидани шӯриву талхӣ куҷо мегурезӣ? Ҳар балое буд, гузашт, – мегуфтанд пирон ва меафзуданд: – Бибӣ, омадани худат фоли нек аст. Аз баракати қадамат ҳама ҷони тоза гирифт. Кундаи давлатӣ… Хуш
омаден… Меҳмонҳора нашиносондӣ…
– Инҳо, ҷонҳои хола, ба ман шарики роҳ шудан, – як
даст ба пушт, ба чеҳраи хурду бузург нигариста, гуфт пиразан ва лабханд зад. – Инсонҳои некан… ба суроғи Мирзо
омадан…
– Ба хайр аст? – шубҳаомез пурсид касе.
– Аҳволпурсӣ… Шиноси дӯсташон будааст Мирзо…
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– Дар ин замон ҳолпурс чӣ? Саломдеҳи бетамаъ мисли
дору камчин шуд, – шӯхиомез гуфт ҷавонмарде. – Хуш
омадед. Мирзо бо ҳамсараш пасопеши шумо ба ин ҷо
расид. Ҳо ана, пеши дарвоза истодаанд. Эҳтимол интизори
расидани бибианд…
– Ҳе акаи Мирзо, хона надаромада, меҳмонҳоро пешвоз
гиред, – фарёд зад ҷавоне.
Марди гандумгун, миёнақади рехта ва мӯйи сару бурутҳояш мошубиринҷ, табассум ба лаб, ба истиқболи онҳо
омад. Ҳамсараш ҳайрону дудила аз ӯ чашм намеканд: ҳамроҳаш биравад ё не? Вале чун пиразанро шинохт, гӯё болу
пар бароварду ҷониби онҳо шитофт.
– Хола! Холаҷон… Ай дар хоки пот садқае! – ва пиразанро фарзандвор ба оғӯш кашид: – Чӣ хел рӯзи нек! Дилам аз тангӣ торс мекафид. Эй Худо, боз ҳамдигарро дидем… Дили торикам рушан шуд, холаҷон…
– Навбат ба мо ҳам мерасад? – шӯхиомез пурсид Мирзо
ва аз остини кампираки мушти пар, ки бо Робиа ҳолпурсон
оби дида мерехтанд, оҳиста кашид: – Хола, доим мегуфтед,
ки ҷои Мирзора дар дилам ҳеҷ кас намегирад. Робиара, ки
дидед, фаромӯш шудем…
– Ай ҷони хола, Худо кӯрам кунаде… Ҳушам куҷо
рафт? – пурсид пиразан ва афзуд: – То чашм кушодам, ки
дар оғӯши Робиамоҳ афтодам. Худо шоҳид, ҷонои хола,
ҳардутон барои ман мисли бодоми ду мағзед. Кай омаден?
Ширинакои ман чихеланд?
– Нағзан… Шуморо, деҳаву ҳавлӣ, боғу роға пазмон
шудаанд… «Хонаи худамон меравем» – гуфта қад-қад мепаранд…
– Ҳай-ҳай, дар ин рӯзи муборак садқа, – кампирак ба
кулбааш рӯ оварда, талх хандид: – Эҳе, деворҳо рост,
бомҳо барҷост-ку. Дигар чӣ мефорад? Худо аз шикасти
одам нигоҳ дорад… Дару девори шумо чӣ хел?
– Дарвоза аз шодӣ яктарафа афтода, марҳамат мегӯяд.
Ҳозир бо меҳмонҳо медароем, –зоҳиран хушҳол, вале бо
гӯшаи чашм ба дарвозаи шикаставу аз барфу борон зангза506
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да, ҳавлиҳои хору аҷриқ ва шӯраву гандаҷорӯб пахш карда
нигариста гуфт Мирзо: – Тан сиҳату дил васеъ бошад,
инаш ҳам мегузарад. Хола, аввал борҳоро ба хонаи шумо
гузорем, баъд навбати сайру саёҳати кулбаи мо…
– Меҳмонҳо ошноҳои шиноси шумоанд, – барои ғубори
шубҳаро аз дили Мирзову Робиа дур кардан гуфт пиразан
ва шарҳ дод: – Ба дидани худат омадаанд. Исми шарифатон, ҷонои хола?
– Ман Насим, ин кас Наим…
– Бародару биродаред?
– Аз ин ҳам қаринтар, – посух дод Наим бо шакарханд
ва афзуд. – Дӯсти аз бародар азизтар…
Косаи чашмони сиёҳи Робиа ҳавзи обро мемонд. Ӯ бо як
даст дам ба дам бо лаби рӯмол оби дида пок мекарду бо
кафи дасти дигар шонаҳои пӯсту устухони кампиракро
мемолид. Пиразан бо ангуштони ларзон ва дили пуртакопӯ
занҷири дари фарсударо кушод ва номи Худо дар забон, ба
ҳавлӣ қадам ниҳод. Пишаке аз даҳлез ҳаросон байни хору
хас парида, ба боғ гурехт.
– Бегона, ҷангалӣ шудааст. Одам дар назараш аждаҳо
метобад, – бо заҳрханд гуфт пиразан ва лаби бора нишаста,
панҷа ба хоки даргоҳ расонду ба дидаҳо молид: – Ҳамин
орзуро доштам… Сад шукр… – Сипас нафас рост карду
кафи дуо кушод. – Хайрияти қадам, ободии макон… Олам
нур, бало дур. Омин!
Мирзову Робиа пеш-пеш, Насиму Наим гарангу андешаманд аз пас аз дарбачаи кампирак баромада, сӯйи хонаи
онҳо рафтанд. Се-чор ҳамсояи маҳзуну бедимоғ назди
дарвозаи шикаставу афтода меистоданд.
– Расидан ба хайр! – ҳангоми онҳоро ба оғӯш гирифтан
хитоб мекард Мирзо: – Аз ин офат зинда мондан давлати
бузург аст.
– Ҳеҷ чиз намондай, ҳамаро ба яғмо бурданд, – нолид
яке.
– Парво накун, мол чирки даст аст…
– Бо заҳмати ҳалол, бо нӯги сӯзан ҷамъ карда будем…
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– Аз нав заҳмат мекашему гирд меорем…
– Рост-рост… Ҳисоб бикун, ки гург бурду хирс хӯрд.
Тану ҷони худамону бачаҳо сиҳат, замон тинҷ бошад, боз
ҳама чиза меёбем, – таскиномез гуфт Робиа ва афзуд: – Ку
биёед бубинем, дар хонаҳои мо чӣ мондааст? Фурсати як
сари сиха бо худ бурдан наёфта будем…
Ҳоҷати ҷустани калиду кушодани қулфҳо намонд. Дари
даҳлез, шояд аз зарби лагад шикаставу афтода, дарҳои хонаҳои алоҳида нимбоз буданд. Фаршҳои аз пойандозу гилем холӣ чангу хоки зиёд ва ҷо-ҷо нақши муза доштанд.
– Аввал ҳуҷраро мебинем, – пешниҳод кард Мирзо бо
шакарханде. – Кӯзаи тиллову танга ҳамон ҷо буд…
Ҳама ба ҳуҷраи барқад, ҷойи пазироии меҳмон сар заданд. Эҳа, аз қоливу диван, мизу курсиҳои роҳат, пардаҳои
ҳариру қандилҳо, тали кӯрпачаву кӯрпаҳову ҷевонҳо нишоне ба чашм намерасид. Ҳамаро ба яғмо бурдаанд. Мирзо
ду даст ба миён, паҳлвонвор байни ҳуҷра истод ва ба дару
тиреза, фаршу сақф ва чор девори аз тир захмдор нигарист.
Болои фарши пурхоку чанг китобу маҷалла ва аксҳое
паҳну парешон ва зору ҳайрон мехобиданд. Аммо дар як
бари девор ҳайкалҳои сипсиёҳи ҳабашу мазангҳо, ки ҷуфтҷуфт дар ҳолати шодиву нишот, рақсу бозӣ офарида шудаанд, бегазанд ба мех овезон меистоданд. Мирзову Робиа
ҳангоми хидмат дар Португалия ин аҷубаҳоро барои хотира оварда буданд. Вале ҳоло Мирзо хаёл кард, ки
ҳайкалҳои сиёҳ ба ҳоли зори онҳо ва мардуми ҷафодида
мастона даф мезаданду мерақсиданд. Ӯ аз ҳайкалҳо рӯ
тофт ва чашмаш ба рубоби косааш шикастаи кунҷи ҳуҷра
андармон гашт. Ба лаби Мирзо ханда давид, сипас ханда ба
қоҳ-қоҳ табдил ёфту хомӯширо шикаст. Ба хандаи ӯ дигарҳо шарик шуданд. Робиа тирезаҳои чиркину шишаҳояшон шикастаро кушод, ки ба ҳуҷра ҳавои тоза ворид шавад. Вале аз ҳуҷра ба деҳа мавҷи ханда паҳн гашт…
Мирзо рафта рубобро бардошт ва даме ба он нигарист:
як тораш канда, дигар торҳо суст; мизроб дар ҷояш. Ин ба
назараш асрорангез намуд. Ӯ гули табассум ба лаб, рубоб508
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ро бо дастрӯмол аз чангу хок пок кард, сипас мизробро
нӯги ангуштон дошта, косаи рубоб ба сандуқи дил ниҳод
ва як гӯш ба он часпонда, бо ангуштони дасти чап
гӯшакҳоро бо навбат тобдиҳон торҳоро ҷӯр кард. Ҳозирин
аз ӯ чашм намеканданд: чӣ кор мекарда бошад? Ӯ як ними
рӯ ба косаи рубоб пайванд, чеҳрааш ҷиддӣ, мӯяш ба пешонӣ ҳамоил, оҳанги пуршӯре навохт, сипас сар бардошта,
ин сатрҳоро замзама кард:
Расид мужда, ки айёми ғам нахоҳад монд,
Чунон намонду чунин низ ҳам нахоҳад монд…
Ҳуҷра аз пиру барно пур шуд. Занҳо бо оби дида,
мардҳо бо шакарханд сари овози Мирзоро мегирифтанд:
Расид мужда, ки айёми ғам нахоҳад монд…
– Шоҳ бош, Мирзо! – хитоб мекарданд пирон ва бо
шодӣ меафзуданд: – Ҷонта гардем, ғами ҳамара барбод
додӣ…
– Эй марди хуб, намепурсӣ, ки мо барои чӣ омадем? –
бехи гӯши ӯ гуфт Наим.
– Номатонро шунидан замон аз мақсади омаданатон
воқиф шудам, – рубобзанон гуфт Мирзо ва муждаи тоза
расонд: – Акаи Раҳматшоҳ имрӯз ё фардо бо фарзандон ба
хоки Ватан по мегузорад. Дар нӯги забонаш ҳамеша номи
шумо буд… Ҳамин бас нест?
Расид мужда, ки айёми ғам нахоҳад монд…

Оғоз 2007, анҷом 3.08.2015.
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БА ХОНАНДА
Ин рӯзу соатро дар хобу бедорӣ чунон интизор будам,
ки худам медонаму Худо. Билохира, азияти сангини дуру
дароз – тай кардани роҳи пуршебу фарози ҳафт-ҳаштсола,
шиканҷаи ҷисмониву равонӣ, гоҳе афсурдагиву дилтангии
сахт, ноумедиву пушаймонӣ, тарсу бим низ, – намурда ин
асарро ба охир мерасонда бошам? – пушти сар монд. Ин
рӯз барои ман ид аст, таърих аст. Сухан дар бораи ба охир
расидани иншои китоби дувуми романи «Гардиши девбод»
меравад. Сад шукри Парвардигори меҳрубон, ки умру
неруям бахшид ва ба ҷумлаи охирони роман нуқта гузоштам.
Чаро дар ин хусус ба Шумо, хонандаи гиромӣ, арзи ҳол
мекунам? Посух медиҳам: ин роман дар эҷодиёти банда,
шояд каму беш дар насри муосири тоҷик низ таҷрибавӣ
мебошад. Мо адибон, қаҳрамонҳои ҷавону навраси мусбату манфиямон, шумо хонандагони арҷманд, ки синнатон ба
ҷое расидааст, дар охири асри бист воқиаҳои бешумори
даҳшатбори сиёсӣ-иҷтимоӣ, дигар шудани сохти давлатдорӣ, муборизаҳои шадиди хунрезу харобкор, авҷи фасоди
кинаву адоват, ахлоқи инсонҳо, парокандагиву фирори
ҳамватанонро бо чашми сар дидем. Ин саҳифаҳои сиёҳи
таърихи навин ва рӯзгори талху накбатбор ба қаҳрамонҳои
замоне ҷавон ва нозуку орзупарвари банда, ки акнун одамони солманду баркамоланд, чӣ таъсире гузоштанд?
Таҷрибаи рӯзгор, ҳисси масъулияти онҳо нисбат ба сарнавишти миллату давлати Тоҷикистон, ирода, адлу инсоф,
садоқату рафоқат, разолату ҳамоқат, ахлоқу маънавият,
донишу фаҳмишашон дар ин марҳилаи доғу гирдоби фалокатбор дар чӣ поя қарор дошт? Ман назди худ мақсад гузоштам, ки дар китоби дувум дар радифи қаҳрамонҳои
қисми аввали романи «Гардиши девбод» шахсиятҳои ар510
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мониеро аз ҳикояҳои «Ду гусел», «Ҳазл», қиссаҳои «Баъд
аз сари падар», «Паррончак»-ҳо, романи «Косаи давр»,
мақолаҳои публисистӣ дар он рӯзҳои доғ, айёми сарнавиштсӯзу сарнавиштсоз ба майдони фаъолият бикашам ва
онҳоро ба шумо рӯ ба рӯ намоям. Инро ҳам бояд бигӯям,
ки пурсишҳои зиёди хонандагони кунҷков ҳангоми маҳфилу суҳбатҳои сарипоӣ аз тақдири минбаъдаи қаҳрамонони
асарҳои дар боло зикршуда тухми ин орзу ба дилам кошта
буданд. Вале ба ормон ҷомаи зебои амал пӯшондан дар
асари бадеӣ осон набудааст… Мушкилоти кор ҳамин буд.
Умед дорам, ки то ҷое ба ҳадафи эҷодӣ расида бошам.
Ва боз ба шумо ваъда медиҳам, ки банда бо ҳамин китоби дувуми романи «Гардиши девбод» ба жанри бузург ва
пурвусъати адабиёт – роман видоъ мегӯям. Албатта
мавзӯъ, масъалаҳои печидаву пурихтилоф, шахсиятҳои
мураккабу тавонои романзеб дар ин даврони дигаргунии
рӯҳу равони инсонҳо, созандагиву бунёдкорӣ ва шукуфоиву дар арсаи ҷаҳон мақом ва ҷойгоҳи хоса пайдо кардани
Тоҷикистони соҳибистиқлол интизори тасвири бадеии доманадоранд. Вале рафтани умр ва коҳиши неруву маҷол
ҳушдор медиҳанд, ки ба чени курпа по дароз кунам ва аз
ин зиёд боиси азияти ҷони худам ва озори хотири хонандаи нуктафаҳм нашавам…
Бо эҳтиром,
Абдулҳамид Самад
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