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ГАРДИШИ ДЕВБОД
Роман
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.
Китоби дуюм
1
– Аз бод борону аз шӯхӣ ҷанг, – ҳушдор медод Ҳакими
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 дилхарошӣ беҳ…
Ин панду маталҳои Ҳакими 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…
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– Ҳо, бадхоҳ ба нияти ифлосаш расид, – бо наҷвое базӯр
шунаво Хусрави Ҳайдар ба суҳбат мепайвандад. – Дасисаи
шайтон дар дилҳо тухми кина корид.
– 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 нонушта 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, чанде
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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 Ҳакими
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 дасти
роҳбар чӣ меояд. Роҳбар ҳам ҷону зану фарзанд дорад. Аз
тарс фус гуфта наметавонад.
– Роҳбарҳоро сафед накунед! – бо хашм мегӯяд Нуралӣ ва аз
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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 шаппотиву 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 карат-каратро ёд бигир,
ки фардо дасти падар бигирӣ».
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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 қоҳқоҳ 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
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.
1

Мубаллиғ, таблиғгари ормонҳои режим.
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– 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 мехостанд. 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!..»
– 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?
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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 буданду 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 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 чалласавод рӯзноманигору
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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
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
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Ҳакими 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:
– 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,
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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 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,
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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 нотинҷиву ҷангу харобкорира ман ҷазо, ғазаби Парвардигор
меҳисобам…
– Ғазаби Парвардигор аз ин зиёд мешавад? – мепурсад
Ҳакими 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
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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 ашадӣ, 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…
– 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.
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– 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 байни ҳавлӣ
афтодааст. Давлатшоҳ ин маротиба бо табари кунд радиоро то
дами аз гап монданаш кӯфтаасту дод задаст: «Дурӯғ, туҳмат!
Сазои ту, лақии 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 хукпарвариву ҷуворикорӣ, – 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.
17
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– 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 зуд-зуд
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 рӯзгорашон
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.
Ҳакими Афлотун дар авҷи шикваю шикояти одамон
гӯшзад мекард:
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– 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 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
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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 он зору
муҳтоҷ мешавад, – гуфт Ҳакими 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.
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– 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…
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 «нонушта» 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. Ҷони 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
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нахуд, гандуму ҷав ё орду равғани зағир мефурӯхтанд, даҳпонздаҳ 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 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 ҳоли мард гиристанд ё 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 часпед…
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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 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…
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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
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 баногоҳ 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
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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 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?
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Як шаб марди доро аз оҳу фиғони зан ба хашм омада, ба болои дашному пичинг ӯро чунон мушту лагади зиёд зад, 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 балохӯр на пода монду не гала, на рамаву хару хингали марди до26
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ро, 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 касбу кори хеш – таълиму тарбия ба неку бади касе кордор набуд: ҳамеша сару либосаш тозаву озода, ҷувздони пурдафтару китоб дар даст, хо27
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мӯшу 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
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
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чашму гӯши омӯзгори сахтгир дур намемонд. Вай агар медид,
ки суханҳои аз мағзи ҷон гуфтаашро шогирд пушти гӯш
партофтааст, ин маротиба норизоии сахтаринро 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 этиром 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 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.
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– 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…
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 омадаст, мефаҳмид: хашм
доранду алам. Зан дар ҳар ҳолат аввал бояд дасту рӯй бишӯяд,
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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 полизи дигарон медароянд ва бо
дуздӣ ном мебароранд…
– Аввал ин, ки ба мактаб рафтани омӯзгор бо сару либоси тозаву озода аз рӯйи кару 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…
– 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?
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Касеро ҳам сафед карда наметавонам, – бо авзои каме беҷо
суханашро канда-канда идома дод Насим. – Бадбахтона, ин
хел фасодкорӣ вуҷуд дорад. Лекин шумо ҳамаро бо як сангу
тарозу бар накашед. 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
дод Насим, сипас афзуд: – 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:
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.
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– 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 шалоқ 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…
– 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…
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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 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, фашфаш хӯрдану шикам пур кардан магар аз рӯйи шариат аст? Оё
ин ҳолат мурдаро монда тӯтхурӣ нест? Бо риояи ин таомул,
яъне, масалан, мо мардумро аз ғамшарикӣ дур, бандаи нафс
кардаем. Ҳайрон мешавам. Гӯшҳо пури нолаву фарёди
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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.
– 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:
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– 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 бармегардӣ, 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 бар36
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хест 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 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…
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– 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 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
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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 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…
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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 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 бе40
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раҳмона 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 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
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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 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 рисо42
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лаҳояш 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 маҳалу водӣ ҷудо намуду ба майдонбозӣ ва
ҷангу ҷидол кашид ва ниҳоят куштору хунрезӣ 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
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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
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:
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– 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
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 мешино45
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сонд 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 худат 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…
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…
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– 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, 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…
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– 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 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
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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 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…
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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
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, новобарӣ 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 мутавафо 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
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бекас намешумурд: ҳама таҳҷоӣ буду соҳиб ватан! 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 наорад, – 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
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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.
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 хурсолон, – соатҳо дар оғӯши оби гарм шино ё оббозӣ 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
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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!
– 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 ҳафтҳафштметраи 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
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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.
– 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 пеш-пеши ӯ бо54
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шитоб гом мезад. Мард баногоҳ пасмондаи сигорашро ба пиёдароҳ партофт. Писараки ҷингиламӯйи нимбараҳна ва офтобхӯрда рӯ ба рӯйи мард истод ва бо табассуми ширин гуфт :
– Амак, дар шаҳри мо сигаретро ин хел намепартоянд…
Он ҷо қуттӣ аст…
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
ҳафрҳои 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?
55
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– 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 аҷоибро 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.
56
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– 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 нонушта 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? Тук-тук-тук,
кррр…. Олами пурасрор ва саршор аз хониши баҳсмабаҳси парандагон гӯё аз фароз бо баҳри осмонранги пурталотуму
соҳилҳои аз ҷунбуҷӯли 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, ки бо
току гулҳои сурху сафеди садбарг печида, дастнорасу касногузар шуда буданд, нигарист. 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 саройидаанд, – 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 латифаҳои тунду тез гоҳе ба боғи озариҳо, гоҳе ба қасри
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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 ашёҳои 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 барои аспҳо ҷав коридан, ба хотири тоҷу тахт падару бародаркушӣ ва ё пас аз қатли мардум калламанорасозӣ! Туфу! Бухоро59
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ву 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
таҳдиди Фирдавсӣ, фирори 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:
– Мефароем, 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. Пайкари беҳисоби қурбониёни ҷанги хонумонсӯз ба ҳоле мудҳиш оғӯштаи 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 адӯ 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.
– Бачаҳо, савор мешавем! – амри бонуи роҳбалад Насимро
ба худ овард. – Ҳар дақиқа баҳисоб аст. Бояд дар вақту соати
муайян ба Панорама ва шаҳри Севастопол расид. Сайёҳон
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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 додаанд, – 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
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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 гузашта, 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..
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«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 гӯристон 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 гурусна байни рама сар медиҳӣ…
Насим гӯё гунг буд, балки шабеҳи нимпайкараи яхбастаи
мармарине болои якандоз ноҷунбону хомӯш менишаст.
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– 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. 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 нуқрафо64
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маш 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 бозмонд. 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…
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 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,
фурӯтану сархам рост меистод. Дили Насим ба ӯ месӯхт, –
охир, ҳама шогирдони як синф донову аълохон намешаванд,
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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…
– 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…
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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 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.
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– 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 дарёдарё 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 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.
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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.
– 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
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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 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
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медонисту ба касе ошкор намекард. Аммо хатти замони нав –
лотиниро ҳам аз китобу рӯзномаҳо шар-шар мехонд. Эҳа, караткаратро 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 рафтие…» 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, –
71
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

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…
Дашти Олимтой рухи зард дорад, талу теппаҳо аз ғаллазор ва
гиёҳҳои хушкида мисли чеҳраи одамони ранҷуру 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.
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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.
– 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…
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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.
– 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?
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– 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 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
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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
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…
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– 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…
– Рӯзи сахтӣ мардума сарҷамъу ҳушёр месозад. Роҳбарон ба
сокинони Данғара фаҳмонданд, ки соати ҷавонмардиву саховат
расидааст. Гурезаҳоро бенаво намонд: 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.
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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 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…
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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. 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…
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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…»
– 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 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
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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 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 рафта барояшон обу нону мева
барам, – гуфт Имом: – Шояд ташнаанд, мадори дилашон мешавад.
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– 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… 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.
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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, мегӯянд…
Лекин, Худо накунад, аз ин попӯшиҳои сӯрох-сӯрохи 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. –
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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 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…
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– Ин хиштҳои пухтара аз куҷо, чӣ хел овардаанд? – Пурсид
Имом.
– Таҷриба доштанд… Ҳулбукро дар асри нуҳ-даҳ, баъдтар
бисёр оромгоҳҳои шахсиятҳои бузургро бо ҳамин 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. Сечор 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.
85
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Онҳо аз баландӣ, даштҳои паҳновари Данғара ва деҳаҳои
мисли тасвири нотамоми асари рассоми навшогирд каҷу 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 му86
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риди ҷавонтари худ, шахсияти номвари руҳонӣ 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 бузуге 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 ак87
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

си садо дод: «Салоти ҷаноза!». Сад дареғ, ки мамлакат ба 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
88
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

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 б
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
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марди тифлаке дар бағал, наврасони бухчаву халта дар даст,
аз рӯи қавора ва чашму гуфторашон гуногунмиллат, 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,
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хонаву дар, балки замину осмон дар назараш гирдгардон мешаваду бо тарсу ҳарос як қад парида аз ҷояш 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 мубалиғи 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
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устухон 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 мера93
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сид, аммо водӣ ҳазин, хуфта, дардманду 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 омезиш ёфта, бо
номи Вахш бо шӯру исён аз тангнои дараву шахҳои мазбут гу94
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зашта, 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 бод…
Як афсона, як хоби даҳшатнок ба сарамон омад, монанди
сиёҳӣ, – мегуфт низомипӯш.
– Ҷабр, ситам… Шикаст, талх, заҳр кард зиндагира…
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– 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…
– 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
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суфа баромад ва кӯрпачаву болиштҳоро як-як 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 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
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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 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
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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 дарёдарё 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 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
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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 муомила 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!
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Тележка 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. 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 ша101
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беҳи 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 мардум
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
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ҳама ҷоро сӯхт, хокистар кард, ба дӯзах табдил дод ва ҳосилаш
ин рӯзҳои бадтар аз заҳр шуд. Ҳо, мардум дар дил олам-олам
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 доранд, 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?
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Ӯ асабиёна даст ба киса бурд, ки сигарет барорад. Не, онро ба
лаб бурдан 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 хоҳарони шавқатро 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 кардани 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
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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
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?
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– 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 андеша 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…
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– 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…
– 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,
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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 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…
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– 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 шиносеро 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:
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– 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? – 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, 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 аз бо дилсиёҳӣ манзили онҳоро тарк кардану аз
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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 мардум тухми кинаву
адоват пошид, дар оташи афрӯхтаи худаш сӯзаду хокистар шавад…
Пиразан, ки пеш аз умри аз ҳад зиёд дидан ҳам шукр мегуфт
ва ҳам ҳангоми бемориву камқувватӣ ва ё шунидани марги ҷавоне менолиду бо писханд изҳор медошт, ки «сангакӣ шудаастчи? Охир вақти рафтани ӯ кайҳо гузаштааст, лекин ҳазрати
Азроил фармӯшаш кардаст». 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 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 но111
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чор 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 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
меандешад ва ба хулосае меояд, ки тамоми баду нек ва шодиву
ғами олам дар як мижа задан гузаштааст. Аз ин асрор танҳо касе, ки аз умри дароз сер мешавад, воқиф мегардад… 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, дилаш кабоб мекунанду ашки чашмонаш
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 ки онҳое 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
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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. Худо
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 насозад, 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
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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.
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 гирифтанд, – 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
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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?
– 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 кифт 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
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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…
– 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 гулуяшон дарида, овозашон базӯр мебарояд. Инҳоро «вовчик», онҳоро «юрчик»-и калбасахӯр меноманд... Ҳар ду майдон
ҳам раҳнамову сухангӯйҳое ёфтанд, 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 осо116
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накак, 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 ҷонат 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
додасту 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 та117
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швиши дунё вақтҳои охир дилгазону сер ҳам шудаам, – кампирак давоми суханашро бо садои базӯр шунаво ва гиряомез ба
забон овард. – То кай рӯзу соат мешуморам?!
– 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 мекаши118
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данд, ки чашмон аз косахона мебаромаданду гулуҳо 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, дар курсиҳои тозаву озода медонем 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.
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– 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 буққахӯр 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 кушода, пайкари дард120
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манду 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, лабони хушки
Амирро тар кард. Магар қатраи обе ба гулуяш рафт, ки хир121
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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, кебидакебида омада, чанг зада ширинира мегиранду мегурезан. «Ай
дар даҳони бобову бибитон оши палове, мегӯм, – намедонен, ки
рӯйи дастакои ман таваллуд шуден… Бо ҳамин ангушто комто122
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на 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, дуздидадуздида 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 ширин-ширин 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. Ҳамсояҳо
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 шуд. Оби чашмаи мо
шаҳд аст», – гуфта сар болои коҳдарза чашм пӯшид. Гумон
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кардем, ки дам мегирад. Ҳеҷ не, ки бархезад. Дамгирияш беохир шуд…» Ва муаммои марги мӯйсафед 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 маззаматаш 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 ҳам
ҷанг рафта буданд… Ёд надорам, ба хаёлам давраи Истолин
барои рӯзи мабодо ин суфа ба таги сандуқ партофта будам…
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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 ҳар дуяшро 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…
– Эй духтари сода, ту мардума чени ман медонӣ? – оромона
гуфт пиразан ва ба лабаш табассумаке давида афзуд: – Ҳеҷ гоҳ
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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 тоқиворӣ 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
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
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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 ба пешвозаш аскарбачаҳо 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…
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
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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, даста-даста, 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. 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
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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 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,
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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?
– 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.
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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 гузашт? Охиратамон месӯзад, барбод меравад…» Он рӯзҳо бо палангу гург, хуку хирс, мору каждум ҳамшафат зистанро авлотар медонисанду дидори номаҳраму ҷабру
ҷафои аҷнабиро дидан не. Баногоҳ овозаи бо шамшер қаламқалам 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, биҳма131
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дониро 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
ашадӣ 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 мисли 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 муҳофи132
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зат, 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 ҳоли 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…
– 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,
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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 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
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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 чокчок 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 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 пуршид135
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дат 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.
– 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
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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.
– 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:
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– 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 расам-нарасам
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 неруе 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
138
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

«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 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…
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– 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
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
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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…
– 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
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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 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.
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– 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!..
– 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.
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кал 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 «падар» 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 оҳистаоҳиста 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.
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– 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 мукофот
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 ашадӣ 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,
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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, шахспараст 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
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фарзанд одама дарун-дарун 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.
– 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
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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 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…
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– 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 чанори
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
149
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Зикамоҳ чун ин гапу хабарҳои нохуш ва шармоварро шунид, ба
андешаҳои дилхарош 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 би150
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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 пи151
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сараш лозим шудааст. Мол тарафи соҳибаш наравад, ҳаром
аст… Аку давомаша бигӯ.
– Гуфт, ки аз доду фарёди мо аз санг садо мебарояду аз
шаҳриҳои карамшӯрбохӯри хоболуд не… Аз мо безор шудаанду бедера 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 аст: 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…
– Кошки гуфти шумо шавад…
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– 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?
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– Ба ин аҳвол суруд дар ёд мемонад, чӣ хел буд? «Истеъфо,
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 шика154
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ми мора нахӯр. Ризқу насиба ин ҷо фаровон аст: дар як хайма
оши палов, дар дигараш кабоб ё таҳмол меёбем…
– 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
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мардум. Моҷаро ба расвоӣ печид. Ана мебинед, кинаву адоват, қасосу куштор авҷ мегирад. Сад вою дареғ! Пешхезиву
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 Ҳакими 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.
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Чӯҷаҳои бадбини Ленин дар ватани худашон решакан, несташ карданд… Давлати мустақилу озод шудем. Ин бахти
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, думбар157
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дорону 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 новобарӣ 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 ри158
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ёкору 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 ҳамсӯҳбати
мувофиқ наёбад ё тагпурсиву хоҳишаш накунанд, лаб ба гуфтор
намекушояд. Беҳуда сухан ба ҳаво намепартояд. Аз ин ҷиҳат
соҳибэҳтиром аст. Ба ҳамнишинҳо бештар аз таърих, аз шоҳони
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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? 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
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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 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
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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».
– 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 хандид аз
дил гузаронд: «Чиба аввал шумо шаҳиди аъло намешавед?!»
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– 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 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
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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…
20
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 айёми чорпанҷсолагӣ 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 ба165
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рои 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 мудаои 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 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».
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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! До-оо-од». Зикамоҳ, пасон додараш Акбар низ тасдиқ кард, ки аз
роғи ангуштон диданд: гурги пешсаф ба онҳо расам-нарасам
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 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
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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 ҳиллагар 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, вале
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.
– 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, гӯшҳо168
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яш 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 оламолам 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 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
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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 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
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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 пирпир 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.
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
171
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

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:
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 аз тахтаи бағоҷ дудаста
дошта, палангвор ҷаҳида болои он 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
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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 решаи 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.
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– 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 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…
174
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

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 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 супо175
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рида, боз умедаке ҳам доштанд, ки ин 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 ҷуфтҷуфт омад. Ҳама ҷо аз куштору сӯхтори нав ҳарф мезананд ва
ин ба пайкари пиразан чун табар мерасад. То кай худро дарун176
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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… Хомӯши 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 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
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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
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
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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 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:
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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 менамуд. 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
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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, сири 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 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
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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 карам. «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 худро 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
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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. Ҷумбиш, 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 думболи 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, 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 ҳавли183
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ро 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 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»
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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 замбӯрҳои 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 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 ҷо-ҷо 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
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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 қоҳқоҳзанон 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 бедандонаш
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…
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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 ба
ҳадаф расидани тир, 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 болои бом диду барои қапиданаш онро ҳота ба
ҳота сур карду дар коҳдоне дошт, – ҳай шӯру ғавғо бархест; ҳам
аз қуд-қуду 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:
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«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 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: –
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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 писари
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
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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 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…»
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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».
– 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; ак191
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нун Мухтор чун устухоне дар гулӯи Ҳазрат ва Мири ғавғост. Ӯ
ҳар рӯз сади 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 меномиданд 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
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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
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?
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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 Ҳакими 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…
– 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
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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.
24
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 дуғу 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 фаромада, аз
алам нагиристу бас. Ӯ бе салому алек аз Хусрав, ки ба пешвозаш мерафт, бо хашм пурсид:
– Раис, дунё ба охир расид? Дару дарвозаҳои идораи кол195
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хоз 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 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
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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
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
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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…
– 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… Меви 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,
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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…
– 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…
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– 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?
– 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
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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 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.
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– 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. 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 пароҳаи 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, шадда-шадда, хуша-хуша,
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остин-остин меваҳои рангоранг худнамоӣ доштанду рухи бобо заъфаронӣ метофт. Вай аспро боздошт. Ҳарду фаромаданд.
– Аз рӯйи одоб аз мазор савора намегузаранд, – гуфт ӯ ва
аз ҷилави асп дошта, ба дили дарахтзор равон шуд. Ва пас 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 буро-буро сураҳое 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.
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Офат ба пойтахту деҳаҳои атроф пош хӯрд. Чор тараф ба
нишемангоҳ табдил ёфт. Нишемагоҳи худиву бегона. Нишемангоҳи ҷоҳталабон, гурӯҳҳо ва маҳалбозон. Одам ба 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 бунёд карда 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:
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Шаҳре, ки дар он ишқ арӯсӣ мекард,
Имрӯз вилояти сияҳпӯшон аст.
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 нобасомониҳо
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басо ноҷӯру парешонҳоланд. Онҳо аз сари субҳ то шом колои
гуногун: либоси нимдошту пойандоз, пойафзору чинивор, хелхел 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; парон-парон,
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 ҷавонӣ аз
он ҷо бадарғаат карданд? Ту бисёр каҷрафтору шӯрапуштӣ…
Дигар роҳ намедиҳанд?
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– 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 пӯсат, 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 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
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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 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
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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, нонҷалобиву 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 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
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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, 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 па210
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дидор 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…
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
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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.
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 оддӣ 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
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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 натавонистам… 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. Чак-чакзанон
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:
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– 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.
– 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
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Наим таъкид кард муаллима, – Ду халта нонпораи нозанини
дигар дорем…
– Мон биёрад. Замони баргардонидани нонҳои хӯрдааш
расид, – чашм аз тахтаи шоҳмот наканда гуфт Домулло-амак
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. Ҷумбида 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…
– 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 рушани 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
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мешуданд. Осон аст? Пеши чашм аз ҷаҳолату нодонӣ давлатат фалаҷ, миллатат пароканда мешавад. Такрори саҳву хатоҳои аблаҳонаи ҳазорсола! Ҷавонон инро намефаҳманд, кӯркӯрона 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.
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
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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 пурчинашро 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.
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– «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 туҳмат 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 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, ҷомаи сиёҳ, аз ин ҷомаи ман ҳам куҳнаву фарсуда, ҷоҷо даридаву пахтаҳои нӯки остинҳояш намоён, дар тан, 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?
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– 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 меравад. 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 ятимхонаи пиронсолон орду равғану биринҷ мебурданд. Хайрият…
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– 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
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 узри зиёд 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
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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
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 пиёдапиёда 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 мошуби221
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ринҷаш 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…
– 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.
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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.
– 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».
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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 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, «Комдӣ 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
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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:
– 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…
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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 мебарорем. 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
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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 писари 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 ма227
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зори 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 дари
дигари 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 охираташ 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…
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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 оинаи 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, аммо 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
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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 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 даҳлези 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
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панҷараву тирезаҳо аз бунёди сохтмон дасте нарасида. Аз ин
хел рангубор ва тозагӣ нишоне 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 бинои
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 ғур-ғур
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 ва
кулчаҳои хурду бузурги ширмол пухт. «Ҳар ҷо биравӣ, ба да232
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стат 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 ҳамсоядоира 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 туфони 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:
– 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?
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– 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 баландошёна 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 ёф234
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тани 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
паллаҳо 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 кунам? 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 ка235
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

лида 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, 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 ха236
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меша 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 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, – ни237
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ме 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 накарда буданд, пеш
омад. Талвосаи ҷон одамонро ғулом кард ва 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…
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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 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 ғуса саршор, дасту пойи захмиву дардманд, дандон ба дандон
монда, аз ҳуҷуми каргасҳои одамшакл фарзандон зери болу пар
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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 «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?
1

Камп – хайма, хиргоҳ.
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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.
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 асту 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.
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«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!», лекин 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
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пурҳасрати писараки падаргумкарда карахташон месохт. 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:
Анҷир ба замин, сараки анҷир ба замин,
Падарама 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 бачаи 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.
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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 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
шаҳракаш 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
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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 минтақаҳои
Тоҷикистон дар ин Иҷлосия интихоб гадид. Рӯзи саодат ва
пирӯзӣ! Истиқлолият аз ҳалокат, давлат аз заволу нестӣ, миллат
аз парокандагӣ раҳид; ба 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…»
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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, 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 Норак-Кофарниҳон 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 менамо246
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янд 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 фишурда мешуду ба дард медаромад:
симҳои барқи тролейбус кандаву овезон, бари роҳҳо пури партову хасрӯба, ҷо-ҷо занону кӯдаконе аз ғарами китоб ё рӯзномаҳо
саҳифа-саҳифа 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? –
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ба шаҳр омадани ту ҳам қаҳрамонист… Саидмухтор валӣ будааст, гапаш рост баромад: ӯ одами боақл, яке аз роҳбарҳои Ҷиргатол, дар маслаки худ устувор аст.
– 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.
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– Дар гӯшатон гап дорам, холаҷон, – беҷуръат мегӯяд донишҷӯе, 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 оддӣ, накӯкору 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, ҷумбишу 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 саҳнаҳояш дар Донишкадаи ҳунарҳои зебо каллаи гову ҳар хел устухон ва чизҳои шика249
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ста 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 пиёда рафтанд. Дар шоҳроҳ аз нақлиёти хурду бузург нишоне набуд. Одамоне мисли онҳо 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
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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, коҳ 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…
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 қоҳ251
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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.
– 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.
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– 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 мураи 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…
– 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.
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– 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.
– 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…
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– 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 ҷо-ҷо 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.
32
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 гулҳои рангоранг ҳусн мебахшид.
Чаманистони дилкушо. Он айём ӯ, – яъне Насим, донишҷӯйи
соли охирон, 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… Сӯзан255
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дору… 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 рангранг қурсу хел-хел маъҷуни обакӣ медоданд, аз ин рӯ беморон
ниҳонӣ аз чашми табибон ва хоҳарони парастор мушт-мушт
доруро ба берун мепартофтанд. Акнун…
– 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,
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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?
– 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.
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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 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 нонҳо258
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яшро 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…
33
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» Насим 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 қиммати 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
ҷилд-ҷилд 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
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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 Магадан!.. 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 ши260
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канҷаро то охири умр бо 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 дарозе аст, 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!
Оё падарам зинда аст, модар?
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… «Падарат дер замоне аст, 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. «Ду-се 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 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
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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 суп-сурх. 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».
– 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…
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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.
– 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…
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– Пас чаро гурехтед?
– Хушку тар баробар сӯхт… Мардум кӯч баст… Дар деҳа саг
монду пишак, – пиразан бухчаашро сари борае ниҳода дам рост
кард ва пичиррос 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…
– Шунидем, ки баргаштанд, – ба суҳбат шарик шуд Насим: –
Хостем, бубинемаш. Як гапи қадимӣ аст: 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…
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Ҷо-ҷо болои бомҳои вайрона, ҳавливу боғ ва назди дарвозаҳо
одамон ҷумбуҷӯл 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 пичиррос 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:
– 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: зано266
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ну 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…
– 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? –
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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 зангзада, 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
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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…
– 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 ҷуфт-ҷуфт 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 ши269
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шаҳояшон 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, рубобро 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 бошад. 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 армониеро 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
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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
дуввуми 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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ҚИССАҲО
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АСРОРИ ХОҶАМУЪМИН
Эҳдо ба дӯсти ҷонӣ –
Ҳоҷӣ Шамсуддини Муҳиддин
Қисса
Ин қисса, бачаҳо, бофтаву сохта нест, дар мобайни асри бистум, вақте ки ман дар синфи ҳашт мехондам, пеш омад.
Омӯзгорону хонандагони мактабаки назарногиру куҳна, вале
овозадори деҳаи Кадучӣ ба соли нави мелодӣ омода мешуданд.
Мактабамон аз он ҷиҳат намунавӣ буд, ки омӯзгорони сахтгиру
серталаб дошт. Ҳар сол онро шогирдони қобилиятнок бо баҳои
хубу аъло хатм карда, бо рӯйи сурху сари баланд донишҷӯйи
донишгоҳҳои беҳтарин мешуданд. Ва боз омӯзгорону хонандагони мактаб, падару модарон аз дилу ҷон мекӯшиданд, ки ҳар як
ид дар мактаб зебову хотирмон гузарад.
Ҳоло зимистон ҳам бошад, мо ба қавле аз як гиребон сар бароварда, ба тоза кардани даҳлези барқад, овезаву суратҳои калони адибони классик, роҳраву атрофи мактаб камар бастем.
Муаллимаҳои забонҳои русӣ ва англисӣ бо духтарони хушхату
боҳунар толори мактабро бо коғазҳои секунҷаву чоркунҷаи ранга: зард, сурх, сабзу нилобӣ оро дода, бо ҳавас аз пахта рамзи
зимистон – рехтани барфи лак-лакиро месохтанд. Мухбирону
рассомон ва шоирони навқаламамон рӯзномаи девориро бо
навиштаҳои шӯху расмҳои ҳаҷвомез оро медоданд. Толор
намуди идона гирифта, зебо шуд. Вале арчаи сабз, рамзи асосии
иди Соли Нав, намерасид, ки байни он гузоранду бо ҳар гуна
бозичаҳои пурҷило ороишаш диҳанд. Аз куҷо ёбанд арчаро? Бе
арча Бобои барфӣ ва Барфак бо хонандагон чӣ хел ҳазлу бозӣ ва
рақс мекунанд?
Мактаб дар домани талу теппаҳо ҷой дорад. Лекин дар ин талу теппаҳо ғайр аз чанд дарахти туғ ниҳоле ба чашм намерасад.
Танҳо айёми баҳорон теппаҳои мо сабзаву гулпӯш мешаванд.
Пасон гулу гиёҳҳо ба ҳарорати офтоби сӯзон тоб наоварда, зарду хушк мегарданду теппаҳо холӣ.
– Кошки теппаҳоямон арчазор мебуданд, – бо ҳасрат аз сари
ёлаҳои урён чашм наканда, мегуфтанд хонандагон. – Бе арча чӣ
хел иди Соли Навро мегузаронем?
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Дар авҷи ин гуфтугӯ баногоҳ омӯзгори варзишамон, марди
паҳлавонпайкар Саттор Азим пайдо шуд ва чун ҳамеша
хушҳолона пурсид:
– Бачаҳо, кӣ мехоҳад ба кӯҳи Хоҷамуъмин арчаковӣ равад?
– Сари танҳо?
– Не, панҷ-шаш нафар, як гурӯҳ ташкил мекунем.
Чанд тан баробар даст бардоштем. Мо Хоҷамуъминро ҳар
рӯз аз дур мебинем ва аз маълумотҳо медонем, ки ин кӯҳи гунбазшакл дар ҷаҳон қадимтарин ва бузургтарин кони намак аст.
Хоҷамуъмин аз дур чандон баланду калон наметобад. Он мисли
як гунбази доирашакли кабудфом, вале асрорангез менамояд.
Ҷо-ҷо ва паҳлуҳояш шабеҳи доғ ва ҷариҳои оҳакмолида метобанд. Пирони деҳа мегуфтанд, ки ана ҳамин сафедиҳо нишонаи
намаки асиланд, ки аз таги хок берун ҳар сол сабзида кам не,
афзун мешаванд. Боз мегуфтанд, ки ҳамон сафедӣ хаф ё кафки
намакобанд, ки аз чашмаҳои бешумори Хоҷамуъмин ҷорӣ
шуда, ба поин шорида ба оби Ёхсу ва Сурхоб меомезанд. Кони
ин кӯҳи муқаддас ҳазорҳо сол пеш ба вуҷуд омада, метавонад
асрҳои зиёд мардуми ҷаҳонро бо намаки ошӣ таъмин бикунанд.
Намаксангаш ҳарранга аст: сафеди сабзтоб, бунафш, сурхранги
шифобахш…
– Дар рӯи замин, –мегуфтанд онҳо, – аз Хоҷамуъмин сахитар
намеёбед. Асрҳои аср беминнат ба мардум намак медиҳад.
– Бачаҳо, Хоҷамуъмин дар пеши чашми мост, – мегуфт
омӯзгори табиатшиносиамон, – лекин ягон маротиба дар
пайроҳаҳояш қадам назадаем. Аммо дар замонҳои қадим
сайёҳони Чин омада, ваҷаб ба ваҷаб қаду бар, ғору дараҳо ва
чашмасорони Хоҷамуъминро тамошо кардаанду омӯхтаанд.
Онҳо кашф кардаанд, ки аз ҳавои калфу ғорҳои Хоҷамуъмин, ки
дар зерашон оби шӯр ҷорист, бемориҳои диққи нафас шифо меёбанд…
Аз ҳама аҷиб ин аст, ки ин кӯҳи азими намак набототу ҳайвонот, парандаву хазандаи зиёд дорад. Он ҷо арчаву писта, бодому олуча, дӯлонаву хуч, сад хел буттаву чукрӣ ва торону дигар гиёҳҳои шифобахш мерӯянд. Ғору дара ва чашмаҳояш
афсонавӣ. Аз дили кони намак ҷӯшида баромадани оби ширин
магар мӯъҷиза нест? Вале шунидан кай бувад монанди дидан,
гуфтаанд.
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«Имконияти нағз, – гуфтам худ ба худ. – Бахт ба рӯйи касе
хандад, бо баҳонаи арча рафта, кӯҳи Хоҷамуъминро тамошо мекунад».
– Эҳа, хоҳишмандҳо бисёр будаанд-ку, – ба дастҳои бардоштаи мо назар афканду гуфт муаллим ва бо ришханд афзуд: –
Ба фикрам, дилатон ҳам аз дарс гурехтан мехоҳаду ҳам сайру
тамошо. Лекин пешакӣ огоҳ мекунам: ҳоло болои кӯҳ хунук,
шояд он ҷо борон боридан дорад. Баъд пайроҳаҳояш тару
лағжонак. Барои ҳамин касе попӯшии хуби кӯҳбароӣ, сару либоси гарм, боз дилу қуввати боркашӣ дорад, пеш барояд.
– Чӣ хел бор?
– Шохҳои арчаро аз ҷарӣ ё таги дара, агар ёбем, кӣ кашида
пеши мошин меорад? Хаёл мекунед, ки он ҷо роҳ ҳамвор асту
фақат барои сайру саёҳат меравед?
Танбалҳо худро ба қафо кашиданд. Ман дар ҷоям истодам.
Охир, кор боиси ифтихор ҳам ҳаст.
– Афту андомаш бад не, деҳқонбача аст, – сар то пои маро аз
назар гузаронда шӯхиомез гуфт муаллим. – Попӯшҳояш нағзи
дандонадор… Кӯҳгарди асил.
– Кораш доим аз паси бузу гӯсолаҳо дар талу теппаҳо давидан аст, – масхара кард бачае. – Бекор монад, касал мешавад.
– Ин аз беҳудагардӣ беҳтар, – посух дод ба ӯ муаллим ва
афзуд: – Аз одами бекор Худо ҳам безор, гуфтаанд.
– Дар борбардорӣ ҳамто надорад, – неш зад дигаре, – тобистони дароз дар боғ халтаву қуттӣ бардошта, обутоб ёфтааст.
– Мешавад! – хитоб кард муаллим ва ба китфи ман даст расонда афзуд: – Ба пеш! Рафтем назди усто Миралӣ – роҳбалади
мо…
Усто Миралӣ марди хушсурати паҳлавон, дар тасаввури мо
Рустами замон буд. Касбаш бинокор, вале шикорчии номдор низ
буд. Вай ҳоло камони думиладор ва борхалта сари китф ҳамоил,
ба шишаҳои мошинро бо латта пок кардани Қудрати шофир
эътибор надода, гоҳ-гоҳ ба соаташ нигариста, ин тарфу он тараф
қадам мезад. Ӯро хурду калон мешиносад, зеро бо сагҳои гӯшдарози беқарори ҳаррангаи шикориаш, – сиёҳ, ало, сурхранг, ки
онҳоро тозӣ ва гурҷинак меномид, – албатта фасли тирамоҳ ё зимистон камон дар китф, шом ё саҳар дар кӯчаи мобайни деҳа
пайдо мешуду ғавғои сагони ба хашмомадаро ба вуҷуд меовард.
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Усто дар ин ҳолат ба худ симо ва салобати хоса мегирифт. Вай
мӯзаҳои баландсоқ ба по, қаторвазна ба камар, чолокона гурсгурс қадам мезад; сагҳои беқарораш аз ҳангомаи кӯдакони тамошобин ва аккоси сагҳои деҳа бепарво, бари девору бехи буттаҳоро бӯйкашон паҳлӯи соҳибашон мешитофтанд ва гоҳ-гоҳ
рамузгирона ба ӯ менигаристанд. Оромии ваҷоҳати Усто вафодорони дастомӯзашро дилпур мекард, ки таҳдиду хатаре вуҷуд
надорад. Ба пеш! Сагҳо меҷаканд, мо ба роҳамон меравем.
Вақти ғуруби хуршед боз ҳамон манзара бо каме ранги дигар
такрор меёфт. Акнун Усто дар камарбанд мурғи тазарв ё
заргӯшу пӯсти рӯбоҳе ҳамоил, оромона, сагҳои шикориаш аз
даву този беҳисоб хаста ва дар обу арақ тар ба деҳа ворид
мешуданд…
Мо низ мурғҳои тазарвро, ки болу парашон мисли лахчаи
сӯзон рангибаранг мавҷ мезаданд, ҳангоми пахтачинӣ байни
ҷӯякҳо афзун дидаем ё фарёдашонро мешунидем. Дар ин ҳолат
нисфи рӯзамон аз паси онҳо бо лап-лапу хам-хам давидан мегузашт. Мурғи даштӣ, дурусттараш тазарв, аз масофаи чашмрас ба
ҳаво мехесту садои хос бароварда чанде парвоз мекард, сипас
якбора худро байни пахтазор меафканд. Мо ба ҷойи нишастаи
мурғ метохтем. Бехабар аз он, ки тазарв кайҳо сад ҷӯяки дигарро
убур карда гузаштааст. Мои сода, арақҳои сару рӯямон шашқатор, аз нокомиву бебарории аз паси мурғи зирак беҳуда давидан
дар таҳи дил хиҷил, худро таъриф мекардем: дидемаш…
Заргӯшу рӯбоҳ, ҳатто шағол низ дар найзорҳои соҳили
Сурхоб кам набуданд. Мо онҳоро ҳангоми башаст аз таги буттае
ҷаҳида гурехтанашон тасодуфан дидаем. Оҳо, бо ҳаёҳу аз пасашон давидан шавқу сурури беандозаро дар дили мо меангехт.
Вале тохтани заргӯш куҷову давидани мо? Сипас аз гуп-гуп задани дил беҳол, худро болои сабзазоре партофта, ба чапу рост
ҷаҳидану гоҳе бо ҳарос ба пас нигаристани заргӯшро таъриф
мекардем. Аммо Усто Миралӣ бо ёрии сагҳои бӯгири шикориаш чӣ хел ҳам мурғи зираки тазарву ҳам рӯбоҳи маккор, ҳам
заргӯшу ҳам кабкро шикор мекард? Ҳолдонҳо мегуфтанд, ки
чун Усто ба ҷойи шикор ворид шуд, бо амри ӯ сагҳояш бӯкашон
худро ба ҳар як ғешаву анбӯҳи буттаҳо мезананд; ғавғову
воҳима ба амал меоранд. Усто, камони тирдор дар даст, аз паси
онҳо бо тамоми қувват медавад. Чун селаи мурғони тазарв аз
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бими ҷон ба ҳаво хестанд, ё заргӯшаке тарсону ларзон роҳи гурез пеш мегирад, Усто сари дав аз пасашон тир мекушояд. Тираш ба ҳадаф расад, сагон сайдро беозор пеш меоранд ва аз
шодӣ қад-қад парида, луқмае мукофот мегиранд…
Усто имрӯз сагҳои шикориро наоварда буд. Вай бо қиёфаи
ҷиддӣ ва бедимоғ ғур-ғур кард:
– Дер кардем. Бояд саҳар он ҷо мерасидем. Рӯзҳои кӯтоҳи
зимистон, ҳаво абрнок. Шояд он ҷо борон борида истодааст.
Ана мана нагуфта, офтоб мешинад.
– Усто, дилтанг набудед-ку, – шӯхиомез гуфт муаллим.
– Ошно, Хоҷамуъмин хонаи холаамон нест, – боз ҷиддӣ посух дод Усто. – Арча ҳам дар ҳар қадам сар-сари роҳ нарӯидааст, ки осонакак биёвемаш. Эҳе, то чанд дараву ғору пуштаро
тай мекунед, ки шом мерасад. Як худамон бошем, ҳеҷ гап не.
Шаба дар таги ягон калф рӯз мекунем. Бачаҳои мардума мебарем. Онҳоро сиҳат-саломат бурда овардана аз ёд набароред…
– Аз дур Хоҷамуъмин кӯҳи ҳамвор метобад-ку, – таноби
гапро дигар сӯ кашид Саттор Азим. – Хаёл мекунӣ, ки аз
пайроҳаҳояш бо дучарха осонакак мегузарӣ…
– Хестӣ, ки хобӣ, – бо писханд посух дод Усто ва афзуд: – Оба
надида мӯза накаш, ошно. Ягон маротиба Хоҷамуъмин рафтаӣ?
– Не.
– Афсӯс… Шумо пули зиёд сарф карда, ба тамошои баҳру
шаҳрҳои он тарафи дунё меравед, лекин кӯҳу ҷойҳои аҷиби
диёри худатона сайр намекунед. Оби дари хона беқадр…
Хоҷамуъмин, дар бузургияш ҷонам, осорхонаи беназири табиат
аст, ҳазору як асрор дорад. Ана, дур не, дар пеши чашм…
***
Росташ, ки ман бо падарам фаслҳои баҳор ё тирамоҳ борҳо
хару аспсавор ба кӯҳҳои намаки Хоҷасартезу Хоҷатанобчӣ, ки
дар муқобили Хоҷамуъмин аз ҳамдигар хеле дур қарор доранд,
барои намак рафтаам. Мо аспу харро дар сабзазори домони ин
кӯҳҳо баста, белу каланд, путку зоғнӯл ва хоиску фонаи оҳаниро гирифта, боло мебаромадем.
Падарам атрофро бо диққат аз назар мегузаронд ва ба замине,
ки дар поинаш намакоб ҷӯшида баромада, дар шӯълаи офтоб
шӯша бастааст, бисмиллоҳ гӯён белу каланд мезад. Ва пас аз ним
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ё як метр бо зоғнӯл кандани хоку гаҷ шохаи сабзфом ё сурхчатоби намаксанг намудор мешуд. Падарам дар ин ҳолат, албатта
шодияшро бо табассум ба забон меовард: «Ҳай-ҳай, дар қудратат
ҷонам, парвардигоре! Рӯзиамонро бин: намаки сурх баромад. Давои сад дард аст ин намак». Вай дар сояи кӯҳ нишаставу нафаси
осуда кашида, аз хӯрҷини ало кадуи обро мебаровард ва бо чанд
қулт, ба гуфти худаш, халқу дилу ҷигар тар ва даме нафас рост
мекард. Сипас атрофи кони ёфтаашро кушодтар канда, бо хоиску
фона ба шикастани намаксанг машғул мешуд. Вазифаи ман дар
ин маврид пораҳои шикастаи намаксангро пеши бағал ё сари даст
бардошта, аз пайроҳаҳо то пеши ҷуволҳо фуровардан буд.
Дар фосилаи намаксангшикании падар ман намакпораҳоро
бурда, бастаи нону ангуру шафтолуро меовардам, то ки тановул
бикунем. Эҳе, аҷаб роҳату лаззате дошт дар сояи кӯҳ нишастану
аз вазиши бод баҳраманд шудан ва бо нон ангуру шафтолу хӯрдан. Ана дар ҳамин ҳолатҳо падарам ҷониби Хоҷамуъмин бо
меҳр назар афканда, ҳикоя мекард, ки Хоҷасартезу Хоҷатанобчӣ
додарони Хоҷамуъминанд. Барои ҳамин кони намаки додарон
хурд, азони бародар бузург аст. Масоҳаташ нисбат ба инҳо
даҳчанд калон. Хосияту табиаташ аҷиб. Ту агар мушоҳида карда
бошӣ, ҳамин ки болои сари кӯҳи Хоҷамуъмин абрҳои ғафс салла
печонанд, дар водии Кӯлоб ҳатман борон меборад, абрҳо тунуку
пароканда ки шаванд, осмон оҳиста-оҳиста софу беғубор мегардад…
– Шербачаҳо, зуд болои мошин баромада дар харакҳо мешинем! – амромез гуфт Саттор Азим. – Усто, ҷойи шумо дар
паҳлӯи шофир. Лекин таъкид кунед, ки мошинро нарм ҳай кунад. Рафтем! Сайр ҳам сайру саргардонӣ ҳам сайр.
– Худо аз саргардонӣ нигаҳ дорад, – гуфт Усто ва як пояш
дар помонак, бо такяи дари мошин рост истода, чӣ хел нишастани моро аз назар гузаронда таъкид кард: – Гиребонҳоро боло
бардоред, либосҳоро ба тан соз печонед, ки шамол накашед. Аз
ёд набароред: мард дар сафар пухта мешавад. Каллапӯшҳоро ба
сар созтар зер кунед.
– Хайрияти сафар, кушоиши кор, арча биёред бисёр, – фотиҳаи посбони мактаб Гурези найнавоз ба гӯш расид.
Ҳамсинфонамон бо ҳасаду дастафшонӣ бо мо хайрухушкунон хитоб мекарданд:
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– Бе арча наоед!
То домани кӯҳи Хоҷамуъмин аз мактаби мо бист-сӣ километр масофа аст. Вале мошин аз байни деҳаҳои хурду калон ва
маркази ноҳияи Восеъ гузашта, баъд ба он ҷо мерасад. Агар
шамоли сардакак ҳангоми босуръат рафтани мошин чашму рӯй
ва гӯшу димоғро намесӯзонд, хубтар тамошо мекардем. Чун
мошин аз болои рӯди Ёхсу ва шафати корхонаи пахта гузашт,
тарафи рост тоб хӯрд, роҳи камбари оҳанро пушти сар ниҳода,
ҷониби кӯҳи Хоҷамуъмин шитофт. Вақте деҳаи Тагинамакро
убур кардем, аз пеш якбора майдони гӯё барфпӯш падидор
гашт. Лекин дашт ҳамвори якхела не, ҷо-ҷо палҳои чоркунҷаи
силсиладор ба чашм мерасид. «Аҷиб, дар сари кӯҳ барф наметобаду чаро ин ҷо сап-сафед аст?» – мепурсидем аз ҳамдигар...
– Бачаҳо, – аз байни ғуввоси мошин садои муаллим ба гӯшамон расид, – инҳо пали хафи намаканд. Оби шӯри чашмаҳои
Хоҷамуъмин ба поин фуромада, дар палҳои сохтаи коргарон
ҷамъ шуда, ба намак табдил меёбанд. Ҳо, ана ба он ҷо нигаред;
коргарон бо белҳои калон намаки палҳоро гирд оварда, пасон ба
завод месупоранд. Дар завод намакро тоза карда, ба он йод, –
медонед, ки йод чист? – пошида, баъд ба халтаҳо меандозанд.
Ана ҳамон намаки суда ё ғурӯшаи ошие, ки мо аз магазинҳо
харида, дар нону хӯрок истифода мебарем, аз ҳамин ҷост.
– Инашро нав фаҳмидем, – гуфт Назар.
Мошин аз роҳи сангфарши пурпечутоб ва намноки байни талу теппаҳои хаспӯш такон хӯрдаву каҷ шуда, бо азоб боло хазид. Ва то рафт гунбази абрпӯши кӯҳи Хоҷамуъмин наздику бузургтар менамуд.. Борони дона-дона ва сардии бештар моро
пешвоз гирифт. Ниҳоят пас аз баромадан ба теппае дар майдони
на чандон васеи назди хонаи бедарвозаи саргаҳи деҳаи хурдакак
мошин истод. Сагҳо ҳанӯз баробари дар баландӣ намудор шудани мошин бо хашму таҳдид сӯяш давида буданд. «Аз гург ҳам
бадхашманде! – гуфт Саттор Азим. – Худо накунаду ба чангашон биафтӣ, пора-пора мекунанд». Аммо аз фарёду арбадаи
марди аспсавор, ки аз ҷониби дигар меомад, сагҳо аз шасташон
гашта, итоаткорона думҷунбону бозикунон ба истиқболи ӯ давиданд. Аввал Усто аз мошин берун қадам ниҳод ва ба мо ишора кард, ки зуд фуроем. Соҳиби хона, марди мӯзапӯш ва ҷомаву
салладор, аспи сурхрангашро дар яккамех баста, лаҷом аз сари
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ҷонвар гирифт ва онро ба қоши зин овехт, сипас омада Усторо
гарм ба оғӯш кашид. Онҳо ошноҳои дерин будаанд.
– Дар ҳавои абрнок аз куҷо пайдо шудед? – бо чеҳраи кушод
гуфт ӯ. – Ба хона дароед. Нон дар танӯр, чойи гарм. Сагҳои шикориатонро наовардаед…
– Мақсади омаданамон дигар. Аввал супоришро иҷро кунем, –
пас аз ҳолпурсӣ гуфт Усто. – Соли Нав дар пеш. Арча лозим шуд.
– Иҷозат пурсидед? – ҷиддӣ пурсид мард. – Солҳо лозим, ки
як арча қад кашаду ниҳол шавад…
– Ҳо, ана иҷозатнома, – муаллим Саттор Азим аз киса
коғазеро баровард.
– Ошно, аз навдаҳои поёнаш, – гуфт Усто, – се-чор шоха бас
аст… Медонам: тарбуриву сарбурӣ якест. Лекин чӣ илоҷ? Баъд
аз шохҳо дар ягон чӯб арчаи зебо месозам…
– Ихтиёр доред. Шумо одами соҳибақл… Росташ, ки арчаҳо
аз ҷабри тешаву табари одамони бераҳм гурехта, дар бағали шаху дара, ҷариву ғорҳо пинҳон шуданд… Агар Усто ҷойи арчаро
ба шумо нишон надиҳад, худатон ба осонӣ намеёбед. Эҳтиёт
бошед, абрҳо поин мефуроянд. Дилам аз Усто-ку пур, рамузи
кӯҳгардиро медонад, лекин шумо раҳгум назанед…
– Сагҳоятон ганда метобанд, – луқма партофт Қудрат. –
Чашмам тарсид. Қариб чархи мошина меканданд…
– Натарс, – гуфт мард. – Инҳо посбони хубанд. Нону устохони хӯрдаашонро пос медоранд. Худо аз одами бад нигоҳ дорад… Диданд, ки ман шуморо дӯстона пешвоз гирифтам, орому
меҳрубон шуданд…
Усто як ба соаташ нигаристу аз пайраҳаи борик ба боло равон
шуд ва мо аз пасаш. Вай, бо вуҷуди он ки дар китф туфангу
борхалта дошт, аз гардишу болои харсангҳо чолокона гузашта
пеш мерафт. Муаллим Саттор Азим низ дастҳо паси пушт, бори
қомат ба пеш партофта қадам тез мекард, то ки аз Усто қафо
намонад. Ба назар чунин менамуд, ки байни шикорчии овозадору
устоди варзиши мо лаҳза ба лаҳза мусобиқаи кӯҳбароӣ авҷ мегирифт. Вале нафасгирии мо ва Қудрати шофир вазнину пойҳоямон
суст мешуд. Акнун ба ҷойи сардӣ мо дар бадан гармӣ эҳсос мекардему аз пешониҳо арақ мерезондем.
– Гарм шуд! – хомӯширо шикаст Қудрати шофир. – Нафасам
гашт. Роҳ дароз бошад? Ҷомаам дар назарам вазнин метобад-е...
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Вай роҳравон ҷома аз тан кашиду сари шона патофт. Росташ,
қадаммониамон суст ва гуп-гуп задани диламон зиёд мешуд. Муаллим магар инро ҳис кард, ки овози таъкидомезаш ба гӯш расид.
– Қафо мондани Қудрат айбе надорад. Дар аскарӣ хидмат
накардааст… Боз мисли ман аз нону ошхӯрии зиёд фарбеҳ
шудааст…
– Шербачаҳо, ба пеш! – овози марғуладори Усто гапи муаллимро бурид. – Ҳаққонӣ будани баҳои чору панҷи Саттор
Азимро ана ҳамин ҷо исбот мекунед…
Абрҳои ғафси хокистарранг ба фазо не, рӯ-рӯи шаху буттаҳо
синамолон ба поён мехазиданд. Аввал Усто ба оғӯши туман
фурӯ рафту нопадид шуд. Муаллим ба харсанги бари роҳ баромада, қоматашро рост кард ва рӯ ҷониби мо, роҳбаладро овоз
дод:
– Усто, як лаҳза истед. Бачаҳо шалпар шуданд. Мабодо, шуморо гум кунем… Ин ҷо пайроҳа бешумор…
– Маълим, бо баҳонаи шогирдҳо худат дам гирифтан мехоҳӣ,
– овози писхандомези роҳбалад аз дили туман омад. – Биёед,
шуморо интизорам..
Қудрат, марди хомфарбеҳи миёнақад, рӯйи лундаи
пургӯшташ арақшор, ҳаш-ҳаш нафаскашон, гоҳ-гоҳ ба пас
нигариста, худро сазо дода, изҳори пушаймонӣ мекард, ки бо мо
омадааст.
– Дар ҳуҷраи гармакак назди бухорӣ каҷпаҳлу зада чойи гарм
мехӯрдӣ, зарар дошт? Э хомхаёле…
– Ҳозир ҳам метавонӣ, баргардӣ, – ба ӯ гуфт Шайдулло. – Мо
ночорем. Ҳо, ана, хона метобад…
– Сагҳоро аз ёд баровардӣ? Аҷаб маслиҳате медиҳӣ. Хомохом мехӯранд…
Назди муаллим Саттор Азим расида будем, ки вай аз болои
тахтасанг поин ҷаҳида «Ба пеш!» гӯён равон шуд.
– О худат дам гирифтӣ, барои мо бас аст? – эътироз баён
кард Қудрат. – Сӯхтаме! Тамошо ҳамин хел мешавад? Як-ду
дақиқа мо ҳам нафас рост кунем…
– Беғайрат нашав, Қудрат. Ин тарафи роҳ сарнишеб аст…
– Аз шутур пурсидаанд: ба баландӣ баромадан осон аст ё фуромадан? Ҷавоб додаст, ки лаънат ба ҳардуяш, – канда-канда
гуфт Қудрат ва нолид: – Вой ҷони ширинаме!
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– Бачаҳо, Қудрата бо чашми кам набинед, – гуфт Саттор
Азим ва афзуд: – китобхон аст. Шунидед, чӣ хел латифаи нағз
гуфт? Лекин дамгирӣ дар назди Усто…
Пайроҳаи сарозер ба муроди дили мо буд. Акнун сабук-сабук
қадам монда, дар дили туман фурӯ мерафтем.
– Қудрат! – ба шофир муроҷиат кард Саттор Азим.
– Лаббай.
– Фарбеҳӣ, ошно, ҳангоми кӯҳбароӣ азоби ҷону дард устухон
будааст…
– Рост. Худат-ку, ҳар рӯз бо баҳонаи дарс ин тарафу он тараф
меҷунбӣ. Лекин ман аз мошинсаворӣ ба ин ҳол расидам. Эҳ,
солҳои бачагӣ аз ин хел пайроҳаҳо оҳувор мегузаштам…
– Иброҳими духтури ҳайвонот доим мегӯяд: кам хӯрдану роҳ
гаштану булбул якест, – ба сӯҳбат шарик шуд Назар – пур хӯрдану хобидану пиргов якест.
– Ҷони гапа гуфтааст, – аз гардишаке тоб хӯрда гуфт Саттор
Азим. – Ин суханашро дар гӯшат ҳалқа бикун… Ман ҳамин рӯз
фаҳмидам, ки аз қадам зиёд вазнин шудаам. Дигар ғизоҳои
равғандор, ҳатто шакаробро камтар мехӯрам.
– Э маълим, – аз пас ба гӯш омад овози Қудрати шофир, –
боз қасам нахӯред.
– Чаро? Бовар надорӣ? Иродаи ман, ошно, аз санг ҳам сахт
аст. Ваъда, ки додам, иҷро мекунам.
– Бовар дораму шумо ошпаз, – бо шакарханд гуфт Қудрат ва
афзуд: – Аз зирбаку сари дег кам-кам чашед ҳам, бас. Баъд кам
хӯрдани шумою зиёд хӯрдани чанд бача баробар аст…
– Ҳа, – Саттор Азим қоҳ-қоҳ хандид, – ягон маротиба ошпазиву ошхӯрии маро тамошо кардаӣ? Эродат қабул, додар, лекин
кӯҳбароиву ёди ош иштиҳоро овард. Куҷост ҳамон табақи оши
палав?
Усто дар паси хамгашт, чанд қадам аз пайраҳа болотар байни
тумани ғафс намудор шуд. Вай аз сари шохаҳои дӯлонахорак1
меваҳои арғувониро чолокона чида ба кисаи борхалтааш
меандохт.
– Қафомонии шумо беҳуда нагузашт, – моро таскин бахшид ӯ.
– Чанд каф дӯлонахорак чидам. Давои беҳтарин барои паст кардани фишори хун. Сад ҳайф, ки мардум намедонад, ки ҳар гулу
1

Дӯлонахорак – буттае, ки мевааш хурди арғувонӣ ва шабеҳи дӯлона аст.
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гиёҳ, меваву решаи хори диёрамон доруву дармон аст. Бубинед,
ҳамели хуч дар сари шох, таги дулона аз меваҳои рехта забзард…
– Инро чӣ хел истифода мебаред?
– Мешӯеду мисли чой дам карда, даҳ-понздаҳ дақиқа болояшро бо дастмол мепӯшонед, баъд пиёла-пиёла мехӯред. Аслан
беҳтарин табиб табиати диёр аст: саховатманд, зебо, нарм. Агар
ба қадраш бирасем, тороҷу помолаш накунем, моро болои каф
мегардонад, бо беҳтарин гулу гиёҳ, обҳои шифобахш, меваҳои
шаҳдбор табобатамон мекунад…
Ӯ як каф меваҳои чидаашро ба мо нишон дод.
– Барои модарам барам, шод мешавад, – гуфт Қудрат ва ба
чидани дӯлонахорак шурӯъ кард. – Доим аз сардард шикоят мекунад.
Усто борхалта ва камонашро сари китф ниҳод ва ба муаллим
ҷиддӣ гуфт:
– Бо шогирдонат танбалӣ накунед. Чӣ хел ба онҳо давидану
париданро ёд додаӣ, ки аз мани мӯсафед қафо мемонанд?
– Ҷойи ношинос… Саҳар нағз нонушта накардаанд…
– Баҳона наковед. Вақт рафт, нақд рафт… Аз ҳамдигар ҷудо
ҳам нашавед. Дар баҳору тобистон ин ҷо беэҳтиёт қадам мондан
хатар дорад, мору каждум, калтакалосу ғунда беҳисоб…
– Натарсонмон…
– Чӣ ҷойи тарс? Табиат… Ҳозир ҳама аз сармо карахту
нимҷон дар таги сангу сӯрохиҳо хобанд, – суханашро идома дод
Усто ва таъкид кард. – Ин кӯҳ, дар бузургиаш садқа, тилисм ҳам
дорад. Ҳо, аз беэҳтиётӣ осонакак якдигарро гум кардан мумкину ёфтан душвор. Дар як лаҳза…
– Воҳима мекунед…
– Ман аз рӯйи таҷриба мегӯям, – нарм посух дод Усто ва
афзуд. – Худам танҳо бошам, парво надорам. Дар куҷо гузаронидани шабро медонам. Ба шумо мушкил.
Даме хомӯшӣ ба миён омад. Садои ҳуштаки бод ва чакрачакра чакидани борон ба гӯш, мо гунгу хаёлӣ қадам мезадем.
– Ин пуштаву як дараи дигарро гузарем, ба арчазор мерасем,
– башорати Усто моро ба худ овард. – Ана он ҷо мӯъҷизаро мебинед. Аз дили кӯҳи намак, ба қудрати Худо, чашмае мебарояд,
обаш ширин. Атрофи чашма чанд тана арчаи куҳансол дорад…
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– Кошки як коса об мебуд, – бо ҳасрат овоз рӯшан кард
Қудрати шофир. – Ҳалқам бирён, ҷигарам кабоб шуд…
– Бечоранолӣ накун, Қудрат, – таъна зад Саттор Азим ва
афзуд: – Шербачаҳо бояд аз мо дарси сабру устуворӣ омӯзанд.
– Радиаторат ҷӯшид? – бо истеҳзо пурсид Усто.
–Кайҳо… Ҷӯшидан кам, оташ гирифт…
– Об диҳам?
– Садқаат шавам. Савоби ду дунёра мегирӣ, ҷонама мехарӣ…
Усто болои кӯрасанге амонат нишаст ва борхалтаашро аз
китф фароварда кушоду аз он як зарфу пиёла баровард.
– Оби тоза, аз чашмаи Хоҷа Қайнар, – даҳони зарфро кушода
гуфт ӯ ва ба пиёла рехта, ба Қудрат дод. – Бинӯш, ба ивазаш дар
роҳ, ки дидӣ, рӯята чаппа нагардону мошина боздор, саворам
бикун…
– Э фидои номат шавам….
– Одами кӯҳу саҳрогард, ошно, бояд бо худаш аз сӯзану
ришта сар карда ҳама чизро бигирад. Нон диҳам?
– Э, не… Ҷонам дамид. Сад ташаккур. Умри оба бинӣ.
– Ба шумо чӣ, шербачаҳои Саттор Азим?
– То чашма мерасанд, – посух дод муаллим. – Ин хел ташнагира шикастан шутура бо кафлез об додан аст… Ба ман ҳам як
пиёла диҳед, зарар надорад.
Ба лаби мо ханда дамид. Усто ба атрофу осмон чашм давонда
гуфт:
– Абру туман бахилӣ кард. Агар ҳаво софу рӯз офтобӣ мебуд,
дар ҳар гардиш мӯъҷизаҳое медидед. Рафтем, шояд дар паси ин
пушта ҷуди кӯрак набошад. Ҳамин хел шӯхиҳо ҳам дорад
Хоҷамуъмин.
Усто аз байни дарахтони санҷиду дӯлона, бушолу писта ва
олучаву арғувон бо пайроҳаи базӯр намоёни хасу хорпӯш ба
фароз роҳ пеш гирифт. Донаҳои зарди дӯлона ва арғувонии
санҷид ҳамел-ҳамел аз сари шохҳо дар пардаи туман худнамоӣ
доштанд. Саттор Азим ва мо роҳравон даст ёзонда аз шохаҳои
паст каф-каф дӯлонаву санҷид чида, аввал ба даҳон андохтему
сипас ба кисаҳо. Маза ва шираи дӯлонаву санҷидҳои чанд маротиба бороншуста хеле гуворо буданд.
Ба сари баландӣ расида будем, ки аз поинтар, аз байни гулхорҳо, як села паранда аз мо рамида ба ҳаво хест ва садои но285
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шиносе бароварда, дар як мижа задан байни туман нопадид
шуд... Усто ҳай-ҳай – гӯён даме дар ҷояш истода, хушҳолона аз
паси мурғон чашм давонд.
– Кабкҳоро дидед? Кабкҳои рав, сурак… Аз кӯҳистон барои
зимистонгузаронӣ ба Хоҷамуъмин омадаанд, – хушҳолона гуфт
Усто. – Мурғону ҷонварони ваҳшӣ ин ҷо зиёданд. Баҳор боз ба
Ховалингу Сарихосор, Ёхсуву Вахё мекӯчанд…
– Ман хаёл кардам, ки харкафтаранд, – бо ҳаяҷон гуфт
Қудрат ва пурсид: – Усто, аз пасашон намеравем? Камон дорем,
тир ҳаст…
– Хаёлат, ки шикори кабк осон аст? – бо ришханд пурсид
Усто. – Вақт лозим, вақти зиёд… Мон, қақразанон гарданд!
Зеби табиатанд. Ҳамин дидан ҳам роҳат набуд? Ман баъзан барои тамошои ҳамин хел лаҳза ба сайри кӯҳсор мебароям...
Росташ, ки пас аз тай кардани як пуштаи бедарахту гиёҳ ва
гузаштан аз дараи на чандон чуқуру танг аз пешорӯямон манзараи тамоман нав намоён шуд. Аввал ин ки панҷ-шаш бузи хурду
калон аз буттазори камари кӯҳ ҷаҳида, сангҳои хурду калонро
ба поин ғелонда, тирвор гузашта, моро дар ҳайрат гузоштанд.
Усто дарҳол истод ва ин дафъа даст ба туфанг бурд, вале онро
нагирифт.
– Бачаҳо, дидед? – бо шодӣ пурсид ӯ. – Инҳо бузҳои кӯҳӣ буданд. Оҳо, онҳоро аҳёнан аз наздик мебинед. Бахтатон хандид.
Ҳам селаи кабкҳоро тамошо кардеду ҳам бузҳои кӯҳиро. Ман ба
нияти шикор биёям, бузҳои кӯҳиро бо дурбин ҳам намеёбам…
Бисёр зираку бӯйфаҳманд…
– Яктаашро мезадед, Усто? – гуфт бо чашмони рахшон
Қудрат. – Дар як нафас нопадид шуданд-а? Гӯшти оҳуро ҳаргиз
начашидаам…
– Гург барин фикру зикрат фақат гӯштхӯрӣ, – пичинг зад
Саттор Азим ва якбора бо овози пурҳаяҷон фарёд зад: – Тамошо
кунед! Афсона! Аз афсона ҳам аҷоиб! Дар ягон гӯшаи дунё ин
хел аҷоиботро надидаам!
Воқеан аз он сӯйи баландӣ, аз байни тумани ширранг, кӯҳпораи ҷое бунафштоб, ҷое сабзу арғувонӣ дар рӯшноии нурҳои
камранги хуршед, ки гӯё аз парвезани абрҳо меполиданд, худнамоӣ дошт.
– Он чӣ мебинед, як қисми кӯҳи намаки холис аст, – ду даст
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дар миён, чеҳрааш аз нури шодӣ равшан, гуфт Усто. – Лекин ин
хел кӯҳпораҳо дар Хоҷамуъмин беҳисобанд. Боз пештар равем,
аз тамошои мӯъҷизаҳои афсонавӣ дар ҳайрат меафтед. Лекин бо
эҳтиёту оҳиста қадам гузоред. Намак дар ҳавои намнок лағжонак мешавад... Боз ягонтатона ба дараву ғор напартояд.
– Ин ҷо ғор ҳам дорад? – пурсидам ман ва ба ёдам омад, ки
падарам ҳангоми намакбиёрӣ таъкид мекард:
– Ба ғорҳои Хоҷасартез наздик нашав. Фалокатанд. Худо
накунаду ҳайвон ё одаме ба ин ғорҳо афтад, тамом, аз сад ҷонаш
як ҷонаш ҳам намемонаду ҳаргиз дунёи равшана намебинад…
– Беҳисоб, бачаи бобо, – овози Усто маро ба худ овард. –
Ғорҳои хурду калон, бетаг… Дар ин ғорҳо ҳавзу чоҳҳои намакоб мавҷуданд; ҳар гуна ҳашароту хазанда ҳам… Намуди ҷондорҳояш ба ранги намак шабоҳат доранд… Аз таги ин конҳо, ки
мисли туннел ковоку сӯроханд, наҳру ҷӯйҳои намакоб ва шамол
гузашта, мисли обшор садои хос мебароранд. Лекин ҳавои
шӯрашон барои табобати беморони диққи нафас беҳамтост…
Номи ғори аз ҳама калони Хоҷамуъмин Лонаи палангон аст...
– Ин ҷо паланг ҳам доштааст? – пурсид Шайдулло.
– Албатта! Шояд ягон вақт ин ҷо паланг зиёд будааст…
Солҳои пеш, – роҳравон нақлашро давом дод Усто ва бо як дасташ ба паҳнои водӣ ишора кард, – ин ҷойҳо ҷангалу найзори
паҳновар буданд. Оби дарёҳои Сурхобу Ёхсу аз ду тараф омада,
ҳо ана, дар подомани Хоҷамуъмин, дар рӯ ба рӯи қалъаи
шоҳони Хатлон – Ҳулбук, омезиш меёфтанд. Он солҳо об ками
кам дар заминҳо сарф мешуд. Аслан замин дар зери об буд.
Мардум бештар дар домони теппаҳо мезистанду зироаткорӣ мекарданд. Дар водӣ пахта намекоштанд. Деҳаву аҳолӣ, боғу роғ
ҳам ангуштшумор. Мардум аз оби чашмаҳо истифода мебурданд. Баҳорон, ҳангоми дамидани оби дарёҳо, ин водӣ ба кӯли
бузурге табдил меёфт.
– Дуруст мегӯяд, Усто, – ба сӯҳбат шарик шуд Саттор Азим.
– Он вақт Сурхобро Баҳманрӯд меномиданд. Яъне, рӯди
баҳорӣ… Ин гапро ман дар китоби «Ҳудуд-ул-олам» хондам…
– Барои ҳамин водиро Кӯлоб меноманд?
– Эҳтимол… Донистан лозим…
– Аз тарафи офтоббаро, аз паси кӯҳи Хоҷамуъмин, бачаҳо,
дарёи азими Панҷ мегузарад, – боз риштаи сӯҳбатро ба даст ги287
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рифт Усто. – Ин дарё бениҳоят тезоб асту сарҳади моро аз
Афғонистон ҷудо мекунад. Айёми боронҳои сел, фасли гармо,
аз об шудани пиряхҳо ана ҳамин дарёи Панҷ девона мешавад.
Он давра соҳилбандӣ набуд. Барои ҳамин Панҷ маҷрояшро дигар карда, пеши роҳи Ёхсуву Сурхоб, наҳрҳои зиёди сиёҳобро
мебаст. Об ба қафо баргашта, то домони теппаҳо ин водиро
мепӯшонд. Ана он вақт, бачаҳо, аз саргаҳи дарёи Ому, аз мавзеи
Тахти Сангин, аз он ҷое, ки баъд Хазинаи Амударё ном гирифт,
қад-қади Панҷ то Саройкамару силсилақалъаҳои Золи Зар,
Ҳулбук, Гултеппа, Хоҷақайнару Кӯлоб ва болотарҳо, тоҷирону
сайёҳон бо заврақу киштиҳои хурд меомаданду мерафтанд.
– Наход? – баробар пурсидем мо.
– Дуруст мегӯяд, – тасдиқ кард Саттор Азим. – Ин чиз ҳам
дар китобҳои таърих зикр ёфтааст.
– Дар назаратон афсона метобад-а? – пурсид Усто ва афзуд: –
Лекин ҳамин хел давру замонҳо ҳам буд. Қалъаи Золи Зар пойтахту шоҳнишин буд. Байни Чӯбаки1 қадима ва ноҳияи Фархор
ҷо дорад. Ҳозир харобу валангор аст. Вақти ҷуфту кишту кор аз
заминҳои атрофаш ҳар хел танга, хишти пухта, сафолу чизҳои
таърихӣ меёбанд. Ягон бор гузоратон афтад, тамошо кунед. Мехостам пурсам, ки дар китобҳоятон ин гапҳо ҳаст?
– Не… Китобҳои мо пур-пури таърихи Русу инқилобҳо,
ҷангҳои якуму дуюми ҷаҳон, корнамоии сарлашкарон, таърихи
партия, – ба сӯҳбат шарик шуд Нуралӣ.
– Афсӯс… Бояд мо аввал таърихи халқу ватани худамонро
донем, баъд таърихи дунёро...
Баъди пушти сар мондани теппаи рӯбарӯ пеши чашми мо
манзараи боз ҳам ҳайратангезу аҷибтар намоён шуд. Шохаву
панҷаҳои намаксанг ҷое монанди шохҳои бузурги гавазну оҳу
боҳашамат, ҷое шабеҳи хорпушт сихдор, ҷое чун буттаи
булӯрини яхбаста, ҷойи дигар ҳамсони морони дарози хуфта, он
тарафтар – ранги бузу гӯсфандону барраҳо…
– Бачаҳо, намаки Хоҷамуъмин ҳар сол месабзаду зиёдтар
мешавад, – моро аз олами тамошо берун кашид Усто. – Барои
ҳамин захираи конаш тамомнашанада аст. Лекин ин олами аҷоЧӯбак – номи собиқ ноҳияи Москва, имрӯз ноҳияи ба номи Мир Саид
Алии Ҳамадонӣ

1
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иботро панҷаи барфу борону бод дар тӯли солҳо меофарад.
Барфу борон намакро кам-кам об мекунад, мешӯяд, шамолу
бодҳои сахти шабонарӯзӣ онҳоро аз ҳар тараф лесида-лесида
ана ба ин шаклу шамоил мисли як ҳайкалтароши пурҳунар зеб
медиҳад… Ба арчазор наздик шудем, – моро огоҳонд Усто ва
мавзӯи сӯҳбатро дигар кард. – Фаслҳои баҳору гармо ин ҷо
ҳазорон гулу гиёҳ мерӯяд. Чукриву торон, чоқлаву ров, рошаку
шибиту кравчук аз ҳамин Хоҷамуъмин ба бозори Восеъ меравад. Биёву сайр бикун. Лекин беэҳтиёт қадам мондан хатари ҷон
дорад.
– Барои чӣ?
– Морҳои заҳрнок, каждуму ғунда зиёд. Худо накунаду ягонтааш неш занад, аз ин ҷо ҷон ба саломат бурдан мушкил.
– Хайрият, ки ҳозир нестанд, – ба сӯҳбат шарик шуд Қудрат.
– Зимистон аст, ошно. Хазандаву ҳашарот аз сармо карахт,
дар зери сангу хок, дар сӯрохиҳо то баҳор мехобанд.
Қудрат баногоҳ пешпо хӯрд ва бо зону афтод. Мо дарҳол аз
бозуҳояш дошта, ӯро бардоштем.
– Лат хӯрдӣ? – бо ташвиш пурсид Усто.
– Э, не, – нолишомез посух дод Қудрат. – Поям тоб хӯрд.
Хайрият, ки кулчаи зонуям ба санг нарасид…
– Дониста по мон, – таъкид кард Саттор Азим. – Роҳи ҳамвор
нест, ки чанбари мошина ба ҳар сӯ тоб диҳӣ. Ё аз нақлҳои Усто
сарат чархид?
– Фалокат аз таги по мехезад. Шукр гӯед, – гуфт Усто ва
афзуд: – Ягон нохушӣ мешуд, ин одами тари вазнина мо чӣ хел
мебурдем?
Даме хомӯшу хаёлӣ роҳ паймудем. Дар ин ҳолат роҳ дарозу
дилгир метобад. Ва дарк мекунӣ, ки сӯҳбат аз ину он чӣ хел гузаштани вақтро ноаён месозаду роҳро наздик мекунад. Шояд ба
ин хотир Усто боз нақлашро идома дод:
– Ана, ҳамон даврони пуробу хору найзор будани ин водӣ
тамоми намуди ҳайвоноти ваҳшӣ, хазандаю моҳиҳои азимҷусса,
мурғу парандаҳои гуногун ин ҷо бешумор буданду озодона мегаштанд. Шер ҳам вуҷуд доштаасту паланг ҳам; хуку хирс, гавазну оҳу, тимсоҳу гург, шағолу рӯбоҳ, аспу гурбаи ҷангалӣ,
саги обӣ – беҳисоб. Мурғи ҳилолу тазарв, кабку бедона сари ҳар
қадам аз пешат мепаридааст. Ана ҳамон замон дар ҳамин фасл
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аз даҳлези хонаат медидӣ, ки нӯги найзору бешазори рӯбарӯ
асрорангез ҷунбон-ҷунбон сӯят наздик мешавад. «Чӣ бошад?» –
мепурсӣ аз худ. Ба ваҳм ҳам меафтӣ. Яке марзи найзори зич дукафон мешаваду фуки гуроз ё сари шер не, шохҳои пурпанҷаи
гавазне намоён мегардад.
– Мӯъҷиза! – хитоб мекунад Саттор Азим. – Ҳозир ин гапҳо
ба назар афсона метобанд.
– То давраи заминкушоиву аз кӯҳистон кӯчондани аҳолӣ, –
нақлашро давом дод Усто, – найзору буттазор, ки зиёд буд,
рӯзона ҳам аз бими ҳайвронҳои ваҳшӣ дар ин қаламрав танҳо ба
ҷое рафта наметавонистем. Пеш, албатта, дар ин ғорҳо паланг
ҳам мезистааст. Давраи оташзании найзору ҷангалҳора дар ёд
дорӣ, Саттор Азим? Ҳафтаҳо шабу рӯз месӯхт атрофи Чубаку
Фархору ҷойҳои худамон. Ҳайвонҳои калонтар аз дарёи Панҷ
гузашта, ба Афғонистон фирор карданд. Парандае, ки боли
парвоз дошт, ҷон ба саломат бурд. Дигараш сӯхуту хокистар
шуд. Эҳа, хаёлатон, ки ин заминҳо ҳамин хел ҳамвору киштбоб
буданд?
Аз паси харсанг тоб хӯрда, гӯё синаи абрро шикофта, бо
пайроҳаи борик ба поин фуромадем. Дар кунҷи дара суроби
чанд тана дарахти хурду бузурги арча намоён шуд. Аз ин ҳолат
бештар Саттор Азим ба ваҷд омад.
– Хайрият! – гуфт ӯ. – Метарсидам, ки ба ҷойи арча ба мактаб нақлу ривоят мебарем. Усто, акнун диламон пур шуд.
– Худо кушоиши кора диҳад, – гуфт Усто ва пас лаҳзае лаби
чашма кулборашро партофта, болои он туфангро гузошт.
Назар хост камонро гираду тамошо кунад. Усто иҷозат
надод.
– Камон бозича нест, – гуфт ӯ. – То қоидаи истифодаша ёд
нагиред, ба камон даст нарасонед. Кӣ ташна буд? Қудрат, ана
пиёла. Эҳе, чашма ба асли пешин аст. Аз новадонаш рехтани
оби тозара бинед. – Усто ду пиёла об нӯшида, бо изҳори шукр
афзуд: – Қудрат, чанде дилат бихоҳад, об бинӯш. Фоида дораду
зарар не. Шӯр ҳам нест…
– Ташнагиям дар ин ҳавои сард гузашт. Шикамам танбӯр менавозад, – гуфт Қудрат ва пиёларо аз дасти Усто гирифт. – Лекин кирои ин қадар роҳ омадан аз оби ин чашма нахӯрдан гуноҳ
аст…
290
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Усто аз борхалта як нону фатири коғазпеч бароварда, онҳоро
шикаста ба ҳар кадоми мо як бурдаӣ насиба дод ва ба Саттор
Азим шунавонд:
– Ҳангоми ба сайру саёҳат бурдани шогирдон гирифтани
раҳтӯшаро аз ёд набароред. Хонаи хола ё хусуру хушдоман
намеравед-ку…
– Эрод, Усто, сад дар сад ҳақ, – гуфт Саттор Азим ва узр пеш
овард: – Ин сафар берун аз нақша, баногоҳ пеш омад. Оянда ба
ҳисоб мегирем…
Усто дар борхалта аррача низ доштааст. Вай пас аз хӯрдани
як пора нону нӯшидани об, теша ба камарбанд овехт ва аррача
дар даст, ҷониби арчаҳо роҳ пеш гирифту гуфт:
– Буридани шохи арча вазифаи ман. Шохҳоро аз байни навдаҳои калон ҷудо карда чунон мебурам, ки намуди дарахтон
безеб нашавад. Аслан ин ҳам кори хуб нест. Лекин чӣ чора? Хотири иди Соли Наву хурсандии бачаҳо… Аз ин шохҳо ман дар
танаи ягон чӯб чунон ниҳоли нозанине месозам, ки ҳавасатон
меояд. Лекин то пеши мошин ба замин нарасонда бардошта бурдани шохҳо ба зиммаи шумост, шербачаҳои Саттор Азим.. Ҳаво
рутубатноку сардакак. Дар як ҷо наистед, ки хунук мехӯред. Ин
сайр ҳам ғанимат. Дур нарафта гирду атрофро тамошо кунед.
Баъзан яхча меборид. Вале баробари аз болои сарамон гузаштани абрҳои ғафси сиёҳтоб борон гӯё аз сатил мерехт. Дар ин
ҳолат мо зуд ба зери навдаҳои зичи арча медаромадем. Чатри
сабзи беминнати табиат. Ҳангоми кам шудани резиши борон ба
сари теғаҳо баромада, ба паҳнои водӣ, шаҳру деҳаҳои чашмрас,
мактаби худамон менигаристем. Водӣ аз фарози Хоҷамуъмин
чунин менамуд, ки болояш пардаи беҳудуди кабудфом кашида
бошанд. Мошинҳо монанди корвони мӯрчаҳо равуо доштанд.
Баногоҳ аз теппаи рӯбарӯ, ки нури хуршед аз ковокии абрҳо болояш мерехт, пайи ҳам қаҳ-қаҳи кабкҳо ба гӯш расид. Базми
шодӣ аз рӯшноӣ…
– Наздиканд-ку, – дастонашро ба ҳам молиш дода гуфт
Қудрат ва хост ба он тараф бидавад. Саттор Азим ҳам беқарор
шуд. Вай аз паси Қудрат чанд қадам монду якбора баргашт ва
ҷониби арчае, ки болояш Усто ҷунбуҷӯл дошт, шитофт.
– Усто, селаи кабкҳо… наздикак, – бо ҳаяҷон гуфт ӯ ва
афзуд: – дар теппаи рӯбарӯ… Камонро барам?
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– Не! Мумкин нест, – аз байни хир-хири арра ба гӯш расид
овози Усто.
– Яке шикор барор мегирад… Бовар надорӣ? О, дар мактаб
ба мо тирпарониро ёд додаанд.
– Бисёр нағз, – оромона посух дод Усто. – Камон, ки гирифтӣ, узви ҷамъияти шикорчиён, ки шудӣ, кабк шикор мекунӣ
ё гург, ихтиёрат. Ошно, ба ҳар тири ин камон ман ҷавоб мегӯям.
Саттор Азим аз рад шудани хоҳишаш бедимоғ, ғур-ғуркунон
аз пайи Қудрат давиду моро таъкид кард:
– Аз ин ҷо дур наравед!
Мо дудила сари пушта истодем: иҷрои супориши муаллим
ҳатмӣ, вале тамошои селаи кабкҳо низ дилкаш. Рӯз аз нисф гузашта буд. Шамол тундтар вазида, чашму биниамонро сӯзонда
обрав мекард. Пас аз чанде қаҳ-қаҳи кабкон аз болову поин, аз
оғӯши абру борони тунук ба гӯш мерасид.
– Шербачаҳои Саттор Азим! – фарёди Усто ба гӯш расид. –
Дар куҷоед? Ёрони бевафо будаед. Биёед, ки дер шуд.
Мо аз баландӣ ба назди Усто фуромадем. Вай кайҳо шохаҳои
буридаро назди чашма оварда, ҷомаро, ки барои тар нашудан
таги борхалта монда буд, пӯшид. Сипас чолокона тешаву арра
ва табарзинашро ба халта андохта, онро сари китф партофт ва
ба гирду пеш чашм давонда пурсид:
– Куҷо рафтанд ҳамроҳони гуреза? – ва интизори посух
нашуда, аз шохбурии худ қаноатманд, афзуд: – Дидед, ягон зарра шаклу шамоили арчаҳо вайрон нашуд. Аз ҳар кадомаш як
шохаи ночаспонро буридам… Акнун ҳар кадоматон як шохро
сари китф бардошта аз паси ман оед. Бефара, ки шудед, огоҳ
кунед, дам гирифта-дам гирифта ба сари баландӣ бароем, ба
фоидаи худамон мешавад.
– Ҳамроҳҳоямонро интизор намешавем?
– Вақт ноаён зуд мегузарад. Рӯз кӯтоҳ. Шом расид, дар торикӣ роҳёбиву роҳгардӣ мушкил, – фаҳмонд Усто ва шӯхиомез
афзуд: – Яке мебинед, ки дар ҳарду дасташон – кабк, аз пешамон мебароянд…
Усто пеш-пеш, чусту чолок аз пайраҳа қадам мезад, лекин мо
мисли мӯрчаи зери бор, зонуҳоямон аз вазни шохҳо ларзон, бо
эҳтиёт аз пасаш мерафтем, то нӯгашон ба замин расида, лойолуду безеб нашаванд.
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– Ба пеш, шербачаҳо! Лаҳзаи исботи ҳақ будани таърифу
баҳоҳои панҷи Саттор Азим расид, – моро ҳам шерак мекарду
ҳам сари нанг меовард Усто. – Шофири хоболуду маълими парпарак бо баҳонаи тамошои кабкҳо аз борбардорӣ гурехтанд.
– Одамҳои зираку ҳушёр, – нолишомез гуфт Назар.
– Баҳонаҷӯву коргурез, – таъна зад Усто.
Росташ, бо қомати хамида дар зери бор аз пайроҳаи ноҳамвору лағжонак боло баромадан мушкилтар будааст. Акнун нафаскашии тунду бошиддати ҳамдигарро мешунидем. Гоҳ-гоҳ пешпо
ҳам мехӯрдем. Магар ҳолати моро фаҳмид, ки пас аз ду-се гардиш Устои рамузфаҳм ба дамгириву нафас рост кардан иҷозат
дод. Ҳарчанд шамолу ҳаво сард буд, пешонию бадан торафт
арақшор мешуд. Усто бешак аз пайдо нашудани ҳамроҳҳонамон
дилтанг гардид, ки гоҳ-гоҳ «Қудрат! Саттор!» – гӯён бо тамоми
қувват фарёд мезад. Аммо ба ӯ аз кӯҳ ҷавоб меомаду аз шариконамон не. Ин моро ба ташвиш гузошт, Усторо асабӣ кард.
– Одамҳои калону рафторашон кӯдакона, – бо хашм худ ба
худ меғуррид ӯ. – Мурғи хонагиро дошта наметавонанду аз паси
кабкҳои сурак метозанд. Хомхаёлҳо… Ин кабкҳо чунон зираку
назарфиребанд, ки гуфтан надорад. Пас аз сад-дусад метри
парвоз аз ҷойи нишасташон боз чанд теғаву ҷарии мушкилгузарро хиромон тай мекунанд… Ҳо, Саттор! Ҳе, Қудрат! Зуд биёед, ки мо меравем! – боз фарёд зад Усто.
– Бе мошин чӣ хел меравем? – дилтангона гуфтам ман.
– Аввал дар равшанӣ то мошин бояд бирасем, – фаҳмонд
Усто.
Ниҳоят ба сари теппаи шинос, ки аз он ҷо пайроҳа аз байни
буттазор сарозер мерафт, расидему нафаси осуда кашидем.
Чеҳраи Усто мисли осмони пурабр тира буд ва аз абрӯву пешонии ӯ ҳам гӯё борон меборид. Ӯ аввал борхалта болои санге
ниҳод ва ба мо фармуд, ки арчаҳоро оҳиста ба замин бигзорем.
Чӣ хуб! Ва дидем, ки Усто туфанг аз сари китф гирифт. «Чӣ кор
мекарда бошад?» Мо ба ҳамдигар маънидорона чашм давонидем. Ӯ камонро дутаҳ карда, тирдонашро аз назар гузаронд ва
боз росташ кард. Пасон ба мо амр дод, ки бо нӯги ангуштон
гӯшҳоямонро маҳкам бикунем. Фавран супоришашро ба ҷо
овардем. Вай бо гӯшаи чашм як ба мо нигаристу дастаи камон
ба қафаси сина гузошта, милашро ба ҳаво бардошта, як тир холӣ
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кард. Гӯшҳоямон қуфл зад. Атрофро нафасе хомӯшии гарон фаро гирифт. Баъд овози базӯр шунавое омад. Усто дарҳол каф
пеши гӯш ниҳод ва самти овозро муайян кард.
– Ус-то-о! Мо роҳгум задем. Дар куҷоед?
– Сазои саратон, – бо овози паст гуфт ӯ ва боз фарёд зад: –
Дар сари баландӣ! Зиндаед? Ҳозир меёбемтон.
Усто табассум ба лаб, ба мили камон тири нав андохт ва ба
мо рӯ овард:
– Шербачаҳои Саттор Азим, акнун ҳунари пайшиноситона
нишон диҳед. Худо гӯед, ки зудтар шофири хоболуду муаллими
парак-парака ёбем.
Усто пеш-пеш ва мо аз пас ба муқобили пайроҳа, ба самти
овози бимноки ҳамроҳҳоямон, ки пайваставу шунавотар ба гӯш
мерасид, шитофтем. Пас аз чанде Усто боз як тир парронд. Ин
маротиба садои Саттор Азимро аз баландӣ хубтар шунидем.
– Усто, мо ҳозир поин, назди шумо мехамбем. Аҷаб коре
шуд. Ташвиш додем. Мебахшед…
– Ба ҷойи узр зудтар фуроед. Шогирдҳо ин корнамоиро ба
ғайр аз мактаб дар ягон ҷои дигар овоза намекунанд, – бо шакарханд гуфт Усто ва нафаси осуда кашида афзуд. – Сайд, хоҳ
кабк бошад, хоҳ оҳу, одама ба шавқ оварда мефиребад, аз пасаш
овора мекунад. Ҳо, чи хел гузаштани вақта аз ёд мебарорӣ.
Сайёди ботаҷриба бошӣ, ба даҳшат намеафтӣ, роҳи халосиро
меёбӣ. Нағз, ки дур нарафтаанд. Ягон ҳодиса рӯй медод, ба хонаводаи ин шофири хоболуду муаллими шумо чӣ ҷавоб медодем? Лекин камон ҳам хизмат кард, бачаҳо. Мехост, ки камона
барад. Хуб шуд, ки иҷозат надодам. – Усто туфанг сари китф
овехт ва афзуд: – Ёд доред? Огоҳондам, ки Хоҷамуъмин тилисм
дорад. Худ аз худ одам роҳгум зада, ана ҳамин хел овораву саргардон мешавад... Пайроҳаи бешумор, пуштаҳои монанд, худам
борҳо ба ин аҳвол афтодаам… Имрӯз, ки ҳаво пурабр аст,
раҳгум задан осон. Дар ин маврид, бачаҳо, одами зираку доно
ҳар ҷо-ҳар ҷо ягон бута, дарахт ё шаху харсанга чун нишона дар
ёд нигоҳ медорад. Куҷо шудед?
– Шуморо дидем…
– Тану ҷонатон сиҳат аст?
– Напурсед, – гуфт муаллим. – Аҳволамона шумо нодида ҳам
медонед.
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– Қудрат куҷост?
– Ҳамин ҷо… Базӯр роҳ мегардад.
– Боз пешпо хӯрд?
– Не. Аз паси кабкҳо давидан корашро кард. Тамоми умр
мошинсавор…
– Кӯҳгардӣ осон нест…
Онҳо расиданд. Сару либосашон тар. Гапзаниҳояшон
пурҳаяҷон. Мисли он ки кайҳо Усторо надида бошанд, ӯро ба
оғӯш кашиданд.
– Банди дилам, почаҳоям ҳозир ҳам меларзанд. Қариб талхакаф мешудам, – мегуфт Қудрат. – Агар шуморо намеёфтему
шаб ин ҷо мемондем, ҳоли мо чӣ мешуд?
– Ҳай-ҳай… Содагӣ аз ин зиёд намешавад. Бо санг кабк
шикор мекунед? – изо дод онҳоро Усто ва боз неш зад: – Аз
пайи кабкҳо давидан, теғаву қуллаҳоро тай кардан кори
булҳавасон нест. Вақт кам. Давоми қисса дар роҳ. Ман чанд шабу рӯза дар ин кӯҳ гузаронидаам. Ҳозир, агар сармо набошад, ин
ҷо бехавф аст: мору каждум, канаву ғундаҳо карахтанд...
Вақти офтобшин ба ҳавлии ҷангалбон расидем.
– Дер баргаштед? Садои тир ҳам омад? – гуфт ӯ бо ташвиш.
– Ҳамроҳҳоямон раҳгум заданд.
– Наход?
– Камон ёрӣ расонд. Бин, ҳозир ҳам почаҳояшон меларзанд.
Шохаҳои арчаро ба мошин бор кардем. Ҷангалбон неву
нестони Усторо рад карда, моро ба ҳуҷраи гарм даровард ва
шикасерӣ қандчою нону фатирамон дод. Ба ростӣ, акнун ба танамон ҷону тавони тоза дамид. Қудрат хастаҳол паси чанбар
нишаст ва мошинро ба роҳ даровард. Дигарҳоро намедонам, вале ман аз кӯҳи бузурги намаки Хоҷамуъмин, ки ба пардаи
сиёҳфоми шом печида, гӯё ба ғанаб мерафт, чашм наканда, дар
бораи ганҷи бепоёну асрори он меандешидам…
28.09.2014.
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САРЛАШКАР
Қисса
Офаридгор аз азал ба ӯ сурату пайкаре бахшид, беҳамто. Ва
ҳангоме дар кӯча пайдо мешуд, пиразанҳо ба қадаммонии пуркарру фарраш бо ҳавас нигариста, – ба пиндори онҳо ҳини
паҳлавонвор пой мондани ӯ замин, дару девор меҷунбид, – сад
қасам мехӯрданд, ки ин шоҳпаланг рӯи дасташон ба дунё омада
буд. Сипас ситоиши қомати баланд, китфу шонаҳои паҳн, рӯи
гирд, чашму абрӯҳои пурҷозиба, бозуҳои қавӣ ва каллаи калону
мӯи ҷингилаи зебояш авҷ мегирифт.
– Гӯсолаи шуданӣ аз хӯшаи думаш маълум аст, – мегуфт
кампири Гулноз ва меафзуд: – Раҳматӣ модараш то ӯро зоиду
сабук шуд, ки сад бор лаби гӯр рафта баргашт. Ҳай ҷон канд, оҳ
азоб кашиде. Аз чор-панҷ мулло оби бандкушо овардем. Суд
набахшид. О ин сархӯр баробари кӯдаки дусола тану вазн
дошт...
– Аз кӯдакӣ думравак буд. Мисли соя аз падараш ҷудо
намешуд. Дар маъракаҳо мудом паҳлӯяш менишасту гургбача
барин якбора ба хӯрданиҳо чанг мезад. Димоғи мӯйсафедҳо aз
ин месӯхт «Бача аст ё барраи думравак? Нағз не...» мсгуфтанд.
Падараш механдиду узр пеш меовард: «Якта аст... Лаҳзае аз барам дур шавад, талхаам мекафад. Эй мардум, дар охири умр деворака кофтем, кофтем, ҳаминака ёфтем...»
– Лекин беваи сарсахт, якта зоиду зӯр...
– Аҳ, нагӯ... Худо ҳамин хел як писари баҷигарат диҳад, бас
аст. Чӣ лозим одамсурати човасару каҷалапои зиёд?..
– Рост. Худо лоиқ донист гуфта, хай зоидаму зоидам, – нолишомез ба суҳбат шарик мешуд дигаре. – Азоби сага кашида
ба воя расондам, ки як рӯз даст мегиранд, ба дардам дармон
мешаванд. Шукронаи ҷоншон, ки ғайр аз ташвишу саргардонӣ
то ҳол ба хона сари хас наоварданд...
– Оҳ, диламро наков, ки халтаи зардов аст, – бо ҳасрат
мегуфт дигаре. – Бо чӣ умеду орзу як лахт гӯшта одам кардам.
Тамоми дороиямро ба хоку об зада, аҷинасареро додамашу дар
балои азим гирифтор шудам...
– Духтари нозанин буд-ку...
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– Сураташ дар гӯр. Фирефтаи ҳуснаш шудем. Рӯяш гулу забонаш хору нештар... Оҳ, бихандад, дар назарам аз лабонаш
заҳр мерезад...
– Наход? Тавба...
– Эҳа, акнун хусуру хушдоман ҷону ҷигари бача асту мо саги
паси дар...
– Вой бар ҳолат. Тавба...
Ва ин ҳамдардиву дилсӯзӣ оташи алами занро бештар меафрӯхт. Вай ба риққат омада, ба овози гирифтаи гиряолуд идома медод:
– Э Худо, чӣ гуноҳ кардам, ки бахти шӯру рӯзи сиёҳам додӣ?
Оқибат ин дарду озор тасмасилам мекунад. Охир фарзанд шуда,
як бор бегонавор намепурсад, ки мурдаӣ ё зинда?
– Ҳамааш кори қисмат аст, – бо тамкин луқма мепартояд
кампири Гулноз ва меафзояд: – Саг хизматгори одами барӯзӣ
мешавад. Аз пешонӣ бубин, бева. Аз даргоҳи Худо талаб бикун.
Худо хоҳад, бегона вафодор, душманат дастёр мегардад...
– Эй дар номаш ҷонам. Шабу рӯз оби дида дар бари рӯ, менолам...
– Бисёр насӯз, бева. Худат ҳам моҳи беайб набудӣ. Бо хусуру
хушдоман чанд сол ин зайл бузбозӣ кардӣ?..
– О ман нодони бесавод будам, – нолишомез мегӯяд зан. –
Инҳо чӣ? Маълумотнок, шаҳрдида.
– Ту аз ҳамон бесаводҳое ҳастӣ, ки ба даҳ маълумотнок дарс
медиҳӣ. Бисёр безорӣ накун, бева, – таъкидомез мегӯяд кампири
Гулноз. – Ҳо, дар бобати фарзанд эҳтиёт шавен: номи одама кӣ
зинда медорад? Фарзанд! Боз дар дил дуои бадаш накунӣ...
Зани ҳасратгар лол гашта, чашмони ашколудашро бо лаби
рӯймол поккунон пичиррос мезанад:
– Э не… забонам месӯзад... Лекин, агар Худо диҳад, хубаш
дигар аст. Умратро хазон, кӯтоҳ, ба сад дарду бало гирифтор,
хуни ҷигаратро хушк мекунад ношудаш.
– Ҳар кас ҳосили киштаи худро медаравад. Аз азал ҳамин хел
қоида аст, – андешаманд мегӯяд пиразан. – Дар вақташ обу нони
хусуру хушдоманро хеле шӯру талх карда будӣ.
– Лекин раҳматӣ Нозук бачаи хуб ба воя расонд: бамеҳр,
чашмсер, коргар, – суҳбатро ба маҷрои аввала мегардонад зане.
– Аҳ нагӯ, ҷону ҷигараш ба ин бача пайванд буд... Шабҳои
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дароз алла мегуфту сурудаш мехонд... Бева ҳангоми дуғкашӣ ба
даҳони кӯдак кулула-кулула маскаи тарак меандохт...
– Ҳамин хел кард, ки бачааш ин хел марди лумби калламағз
шуд...
Ситоиши занҳо бо пардозу рангу бори дучанд ба гӯши ӯ мерасид. Ҳай ба ваҷд меомад, ҳай бебокона коҳ-қоҳ мезад. Сипас
гоҳ сари сина, гоҳе шиками бузурги пурмӯяшро кафмолкунон
бо садои пурҳаяҷон мегуфт:
– Ба беваҳо расонед, ки дер карданд. Дили муйсафеда ёфтан
лозим буд. Вале ҳоло ҳам имконияте доранд, – вай зиракона ба
атроф менигарад. Агар ҳамсараш ё каси хабаркаше наздик
набошад, оҳиста меафзояд: – Бигӯед маро домод кунанд. Эҳа,
соҳиби набераҳое шаванд, ки...
– Э пирбумак, аз ту барин пирдомод дигар чӣ суд? Агар сурату даҳонат набошад, дар дашт гург мехӯрадат...
– Ғалат мекунӣ, ошно. Аката ба чашми кам набин... пӯст меканам, пӯст!
– Ин ҳавои даҳанатро Симин шунавад, зинда таги хокат мекунад, – таҳдидомез мегӯянд ба ӯ ва аз якбора тағир ёфтани
ваҷоҳаташ ҳаловат мебаранд. – Гургро дур дидаӣ-а?
– Ман шуморо мард пиндошта сирри дил гуфтам, – як чашм
пасу як чашм пеш меғуррад ӯ ва меафзояд: – Фитнаангезӣ хислати шайтон аст...
Ӯ дар андоми худ як ҷурм медид ва аз он гоҳе содадилона
пеши дӯстон шиква мекард.
– Худо қомати расо доду гардани баланд не...
– Рост, рост, – сухани ӯро об медоданд ёрон ва меафзуданд: –
Мо ҳам аз ин ҷиҳат афсӯс мехӯрем... баъзан хиҷолат низ мекашем.
Воқиан ба назар чунин менамуд, ки гардани Султон аз ғояти
вазнинии калла то таги фук ва бехи гӯшҳо ба даври танаш ба
пӯсту гӯшт ғӯтидааст. Аммо ҳангоми бо салобат роҳравӣ халтаи
шикаму сари калон ба пайкари бузургаш шукӯҳи дучанд мебахшад ва иллати кӯтоҳии гардани ӯро нопадид месозад. Мардони тоссар мӯи ӯро сарвати бебаҳо меҳисобанд: зич, ғулӣ ва
ҷингила аст мӯи сараш. Чун мебинанд, ки дандонаҳои шонаи
филизӣ ба ҳамвор кардани мӯи ӯ тоб наоварда каҷ мешаванд ё
гоҳе мешикананд, бо рашку ҳасад мегӯянд:
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– Ба хироҷи дунё меарзад мӯи сарат...
Вай дар ин маврид бо панҷа мӯяшро ҳамворкунон ба захми
онҳо намак мепошид ва барои доғ-доғ кардан қасдан менолид:
– Аз нигоҳубини ин мӯйи сабилмонда ба ҷон расидам. Кошкӣ, як қисмаш мерехт... Бубинед, чӣ ҳоли баде дорам...
– Ай ношукрӣ накун, Султон, – дар ин маврид ҳатман маломатомез пичирос мезанад дӯсташ Асламшоҳ.
– Охир, маошам қариб ба собуну шонахарӣ намерасад... Кисахаробам мекунад ин мӯи лаънатӣ.
– Аз ман як насиҳат: либоси танатро фурӯхта шона бигиру аз
ин сарват безорӣ накун. Росташро гӯям, беҳтарин чизе, ки Худо
ба ту бебаркаш додааст, ҳамин мӯи нозанин аст. Ошно, не
нагӯй-да. Ба Худо, ки як пои ман ба лаби гӯр расиду акнун
фаҳмидам, ки Парвардигор ҳама чизро ба одам баробару ҷовидон намебахшидааст. Ба як кас ақл, ба дигаре вазифа, ба сеюмӣ
мӯи зебо медодааст...
– Хайр, ин беадолатӣ нест? – мушханда ба лаб, дурахши нигоҳаш саршори тамасхур, бозор тез мекунад вай. – Чаро ман аз
мӯи зичу ҷингила ҷафо кашаму ту барин шермард аз каммӯӣ
ҳатто дар чашми зану фарзанд хору зор бошӣ?
– Эй бераҳм, боз ба дилам ханҷар мезанӣ? – аз буни гӯш то
нӯги cap сурху сафед шуда нолишомез меғуррад Асламшоҳ. –
Кӯр набудӣ-ку. Медидӣ, ки чӣ хел мӯи нозанин доштам. Эҳа,
духтарҳое фақат барои тамошои мӯ аз пасам медавиданд. Ана
очаи бачаҳо шоҳиди зинда: худаш ба забони ҳол мегӯяд, ки
ошиқи зори мӯям буд.
– Акнун чӣ? – бо нешханд мепурсад Султон.
– Эй айёр, эй дилозор! Кошкӣ, Худо ба ивази ин тамасхур
ҷазои муносибат диҳад, – ранҷишомез посух медиҳад Асламшоҳ ва кулоҳ аз cap гирифта дур мепартояду бо хашм сари
мисли шикамбаи гов лайсу сафедтобашро намоишкорона бо
каф мемолад. – Акнун аз бахти шӯраш меноладу менолад.
Бубин, ин каллаи зормонда мисли харитаи ҷаҳон ҳазору як нақш
пайдо кардааст... Сар азони ману бори талху пичингашро зану
фарзанд мекашад. Касофатҳо ҳамин, ки зану бачаҳоямро дар
кӯча бинанд, кӯри асо ёфта барин шод мешаванд. Баъд аз пири
мафлук то кӯдаки фисин зоғу занбӯр барин ба сари ман мечаспанд.
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– Ҳамсарат одами хуб аст, – ҷилави суҳбат дигap сӯ тоб
медиҳад Султон. – Аз таҳи дил дӯстат медорад. Росташ, ки ба
ҷои ӯ зани дигар мешуд, худро аз ин азобу бадномӣ кайҳо мераҳонд...
– Мефаҳмам... Лекин аз неши забони белаҷоми ин мардум на
одами хуб меосояду на ганда... Худову ростӣ азоби занак зӯр
аст. Аммо дигар илоҷ надорад.
– Эъ, чаро?
– Бозораш хунук шудааст... Хубии умр гузашт, ошно, акнун
ба мо бели тез лозиму хоки мулоим. Аз ақли кӯтоҳ фақат саршуморро зиёд кардем. Зоид занаку зоид. Эҳа, ҳар кадомаш, ки
таваллуд мешуд, аз шодӣ чанд рӯз масту аласт мегаштам.
Меандешидам, ки дар хона боз аллома ё нобиғае, паҳлавон ё
ҳокими ояндае ба дунё омад. Бо чӣ орзуву ҳавас ба онҳо ном
мемондам, худат медонӣ: Рустам, Шерафган, Саъдӣ, Фирдавсӣ... Акнун, шукронаи ҷонашон, аз ҷабри ин тӯдаи ношуду
муфтхӯр намедонам худамро ба кадом гӯри куҳна бизанам. Ба
болои ин ҳар саҳар хонум бо таънаву маломат аз роҳ пас мегардонадам, ки бо мӯи тор-тору парешон берун нарав, пеши мардум моро хандасору шарманда накун. Баъд шона ба даст бо як
ҳоли зор мӯямро ба тартиб меорад.
– Наход?
– Ба худо, ки... Баъзан ҷонсарак шуда мегӯяд: «Эй золим, ҷонат дар ҳамин се-чор тора мӯй пайванд нест-ку. Биё, бо теғ битарошаш. Худат ҳам аз як азоб мераҳиву мо аз мазоҳи мардум.
Охир безори ҷонам карди-е». «Азизам, ин гапа дуюмбора нагӯй,
ки хафаат мекунам, – мегӯям ба ӯ. – Магар фаромӯш кардӣ? Аз
ҷавонӣ, аз ишқи мову ту ҳамин чор тор мӯй нишона мондааст.
Беҳтараш ҷонамро бигиру мӯямро не...» Ана ҳамин хел. Дарди
ҳар каса худаш медонаду Худо.
– Эҳа, парвардигор азоби туро насиби ягон банда нагардонад,
– бо таассуф cap ҷунбонида ришхандзанон мегӯяд Султон ва
шикваомез меафзояд: – Лекин, ошно, шустану нигоҳубини ин
хел мӯи бетартиб ҳам азоби ҷон аст.
– Эҳ говкала! – аз хашм сари зону нишаста дод мезанад Асламшоҳ. – Мӯи базеб давлат, қаноати мард аст. Каҷу килебии
пайкари туро ҳамин мӯят мепӯшонад, агане аз ғӯли ҷангалу
биёбон бадафт метобӣ.
300
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Наход?
– Як бор саратро бо теғ битарош...
– Э не. Аҳмақ нашудаам.
– Акнун ақлат ба cap зад? Дигар гапа ғоз нате, – асабиёна
мегӯяд Асламшох ва бо мушханд меафзояд: – Ман баъзан аз
гилаву озори бачаҳоям ба танг омада, ана ин сурати солҳои ҷавониро нишонашон дода мегӯям: – Эй падарсӯхтаҳо, ман ҳам
замоне ҷингиламӯй будам... Лекин дина хам шуда банди туфлӣ
мебастам, ки набераам Меҳрак овоз баровард.
– Бобо!
– Ҷони бобо...
– Мӯйҳои саратро кӣ канд?
«Оҳ, шайтоне, ту ҳам ба сари ман часпидӣ», – гуфтам дар дил
ва бинам занак, даҳонаш пури ханда, наздаш истодааст.
– Момат, – ҷавоб додам. – Аз дасти ин момат ягон мӯи cap
намонд. Ҳамаашро канд.
– Бобо, ту намебинӣ? Чор-панҷтааш ҳаст-ку, – бепарво гуфт
бача.
Дилам ба дарун афтод. Аз алам «калам заду кӯрам зад,
пасмонда кулӯхам зад», гуфта дарро аз пасам сахт пӯшидам.
Султон қаҳ-қаҳзанон шикамашро мемоладу ба акси ӯ менигарад, сипас нолишомез меафзояд:
– Вой доде, ҳайфи бача... Худоё, аз ғазабат нигаҳ дор, ҷонама
бигиру таънасори набера, расвову шармандаи олам накун...
– Лекин ошно, ба ин сиккаву сурат зеби дар курсиҳои баланди мансаб нишастан фақат ту дорӣ, – тамасхуромез ба ҷои
дардноки Султон неш мезанад Асламшоҳ: – Бахудо, ки ба минбар бароӣ, аз ҳайбатат баъзеҳо ҷо ба ҷо ҳайкал мегарданд...
– Медонам, – ифтихоромез пичиррос мезанад Султон ва дар
дил бо алам менолад: «Худо сиккаву сурат доду вазифаро лоиқ
надонист». – Дари бахти вазифагирии маро кадом бахили даханталхе баст ё чашми мансабдеҳ кӯр шуд…
– Ошно, мо ҳам аз ин беадолатӣ ҷигархунем, – ба оташи алами ӯ рӯған меношад Асламшоҳ. – Ту барин ҳокимзеби каламағз
бекор гардаду ношудҳое болонишину ҳукмрон бошанд? Э
дунёи мардкуши ноҷинспарваре...
– Таги диламро наков, ки торс мекафам. Чӣ кор кунам?! Осмон баланд, замин сахт. Додатро ба кӣ мегӯӣ? Медонам, ки аз
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дигарон афзалият дорам. Умре мактаб ба мактаб бо чӣ азобҳое
хондам. Худат бигӯ: кӣ дар ин водӣ мисли ман ду-се дипломи
маълумоти олӣ дорад? Мактаби олии маълимӣ, мактаби олии
комсомол, мактаби олии партия... Лекин сарат ба осмон расад
ҳам, бе пушту паноҳ дар хоки хунук мемондаӣ...
– Ҳо, дарди мушкил аст бекасӣ… – шикваи ӯро об медиҳад
Асламшоҳ, – Пушт дорӣ, мушт дорӣ...
– Мегӯм, ки кампири хонахароб як хизмати дигар мекард,
рост ба биҳишт мерафт.
– Аз кампир нанол, ки кӯр мешавӣ. Беваи ғариб умраша барои ту хазон кард. Боз чӣ мехоҳӣ?
– Дурусту... хизмати аз хама асосиро аз ёд баровардааст.
Дурбин набуд худораҳматӣ...
– Наход? Аз дасти ун мушти пар боз чӣ кор меомад?
– Агар маро байни ин кӯҳҳои осмонтанг не, дар ягон шаҳри
ободу бузург мезоид, дунёгир мешудам.
– Худо медонад...
– Бовар бикун!
– Ошно, бисёр шаҳрнишинҳои мисли ту чорпаҳлу, калакалон, хушмӯйсарро дидам, ки об мефурӯшанд ё бор мекашонанд.
– Эй нодон, онҳо бесаводанд, маълумоти олӣ надоранд, – бо
алам мегӯяд ӯ ва меафзояд. – Ту ягон каси мисли ман ду-се
маълумоти олидорро дидӣ, ки ҳамшаҳри калони калонҳо
бошаду бемансаб гардад?
– Ин далел ҷон дорад, – ҳамдардона меғуррад Асламшоҳ. –
Афсӯс, пеш аз таваллудат ин гапа ба кампир нафаҳмонданд...
Агане ба хотири ояндаи ту ҷонша кашида мерафт ба ягон
шаҳр...
– Эҳа, ин хел мекард, олам гулистон мешуд. Афсӯс, кампири
кӯрсавод надонист, ки шаҳршинҳо саги худашона аз шоҳи бегона боло мешуморанд. Ҳатто лозим шавад, аз лой ҳалво месозанд...
– Медонам... Ин дарди қадима аст. Маълими Абдулмаҷид
борҳо таъкид мекард: «Деҳ марав, деҳ мардро аҳмақ кунад».
Акнун беҳуда арвоҳи кампирро наёзор, – маломатомез мегӯяд
ба ӯ Барзу, ки гоҳе аз баҳсу мунозираҳои онҳо ҳаловат мебарад.
– Арвоҳранҷиш чизи ганда аст. Эҳе, арвоҳи кампир хотиратро
мебинад, агане хок ин гапҳоятро расонаду як биҷунбонат, хона302
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хароб мешавӣ. Вале ту, Сарлашкар, душман дорӣ. Душмани
зур... Душмане, ки аз он ҳаргиз раҳида наметавонӣ.
– Чӣ? Душман? – Сарлашкар ба шӯр меояд ва абрӯҳояшро
дарҳам кашида бо писханд меафзояд. – Ҳоло душмани ман аз
модараш таваллуд нашудааст.
– Эҳа, бехабар мондаӣ, – бо истеҳзои рӯшод мегӯяд Барзу. –
Ту ва душманат баробар ба дунё омадаед. Ва як нафас бе ҳамдигар зиста наметавонед.
– Кист он душман? Бигӯ, ки кист?! – шӯридатар наъра мекашад вай. – Миёнашро мешиканам!
– Миён надорад душмани ту! Душмани ту забони ту аст, – бо
лабханде нарм посух медиҳад Барзу ва айёрона ба ӯ чашм медавонад: – Ҳо, миёнатро бозии забонат шикаст...
Сарлашкар даме музтар мемонад, сипас меғуррад:
– Хайр, лабҳоямро бидӯзам? Забон як гӯшти беустухон... Не,
ман аз ҳеҷ кас наметарсам. Ҳм, дидам, фаҳмидам – ҳамаашро...
Аслан аз даврони мактабхонӣ талоши шуҳратёбӣ дар ниҳоди
Султон меҷӯшид. Гапгиру пурғайрат буд. Аз ҷониби омӯзгорон
ба нӯли зоғ супорише мерасид, ба cap медавид. Эҳа, рӯзе, ки
сардори синф таъинаш карданд, болу пар баровард.
– Офарин, Султон! Ту ҳам ба як почаи гӯсола шарик шудӣ, –
гуфт бобояш ва таъкид кард: – Сахт бичасп, дигар аз даст нате
ҷоятро...
– Хайрият аз қавми мо ҳам якта баромад, – ӯро ба оғӯш кашида гуфт амакаш Каҷак. – Сад шукр, аз як зани кӯрсавод, аз як
марди дайду ҳамин хел шербача рӯид.
– Хоби ин бачара пеш аз таваллудаш худам дида будам, – бо
ифтихор гуфт кампири Гулноз. – Чашми бад кӯр, оламгир мешавад...
– Ҳо, сиккаву сураташ бад нест, – андешаманд гуфт дигаре.
Хаёли ангуштнамо будан мисли кирм дар вуҷуди Сарлашкар
меҷунбид ва мудом беқарораш мекард. Бояд корнамоие нишон
диҳад. Ба гуфти мудир «ташаббускори ашаддӣ, дараҷаи олӣ
бошад!» Чун сарвари пешоҳангон медонист, ки дар кадом хокистарпарто ва хасу саргиндон, паси девор ё зери шипанг чи
миқдор оҳанпора асту бо чи роҳу воситае онҳоро ба саҳни мактаб
метавон кашонд. Гурӯҳе дошт ба гуфте, мисли кайк чусту чолок.
Аз чашмашон алов мерехт ва бо як ишораи ӯ кӯҳро талқон ме303
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карданд. Мардум ибтидо шӯхиомез ин гурӯҳро «Лашкари Султон» номиданд. Сипас касе ба ӯ Сарлашкар хитоб кард, такрори
ин унвон дар марз ва забони хурду калон нишасту ҷовидон ҷои
номашро гирифт. Ва ҳамин ки маъракаи оҳанғундорӣ оғоз ёфт,
Сарлашкар пеш-пеш ва аскаронаш аз пай чун мӯру малах ба
кӯчаву паскӯча мерехтанд ва фурсате баъд дар деҳа шӯру ҳангома мехест. Бардор! Бикаш! Ҳа, як! Ду! Се!!! Ба пеш! Ва медидӣ,
ки бачаҳо сатилу тағораҳои шикастаро шаттазанон, досу позаҳои
зангзада ё офтобае сари даст ва ё оҳани бузургтареро ғелонғелон, дар роҳҳо бо шӯру қиёми худ ҳангомае барпо карда, мурчавор думболи ҳам сӯи мактаб мешитобанд. Ва яке бо овози баланд дағдаға меоғозид: «Мӯрчагон гар кунанд иттифоқ, шери жаёнро даронанд пӯст!» Дар ин лаҳза ҳатман доду ғиреви пиразанҳо
бо ҷаранг-ҷаранги оҳанпораҳо омезиш меёфт.
– Эй даҳанталх, тағораро куҷо мебарӣ?
– Мактаб... Шикастагӣ аст!
– Набар! О бе ин тағора хокистару хасу хошока дар чӣ мебардорам?
– Ай девона, офтобаро баргардон! О ин чизи қадима аст, дар
мех овезон буде. Бахудо, ки бобот шаб барои ин корат бузи харакӣ1 медиҳад. Феълаша ме донӣ-ку: баргардон!
– Ба ҷояш ягон оҳанпора биёв, баъд, – овози бача гиряомези
мебарояд. – Ҳама оҳанпора ёбанду ман не?
– Порсол бурдӣ-ку. Ман заводи оҳанбарорӣ дорам? Рӯзмона
сиёҳу ошу нонмона заҳр накун. Барои ин офтоба қабрата меканад бобот…
– Сарлашкар гуфт, ки бе оҳанпора мактаб биёӣ, шатта
мехӯрӣ. Чӣ кор кунам? – дод мезанад писарак.
– Ин Сарлашкар не, дарди бедаво, балои охирзамон шуд! –
худ ба худ меғурранд пиразанҳо. – Аз дасти ин аждари носерам
дар деҳа на гулмех монду на занҷири сагбандӣ...
Ба ҳар сурат, дар рӯзи ҷамъбасти оҳанпорағундорӣ таърифу
тавсиф ва кафкӯбӣ ба шарафи Сарлашкару лашкариён ба авҷи
аъло мерасид. Мудир такроран таъкид мекард: «То ҷон наканӣ,
санги сиёҳ лаъл нагардад. Офарин, Сарлашкар!» Ҳай мешукуфт
он лаҳза. Аз фахр чӣ хел ба замин по ниҳоданро намедонист. Ва
1

моҷаро, хархаша.
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шаш қатор арақ резондану сару либосҳои дар хоку лой ҷӯлида ё
пурдоғу дарида ва арбадаву химчакӯбии модарро дигар ба ёд
намеовард. Аҷиб, дар мактаб барои кашондани оҳанпора мукофот мегирифту дар хона аз даридани либосу попӯшӣ ҷазо.
Боре лашкар оҳанпораи казоии кӯҳна наёфта, қисми бузурги
мошини ғалладаравро, ки бари раҳ меистод, чунон моҳирона ба
мактаб овард, ки даҳони мудир воз монд. Вай дам ба дам мепурсид:
– Сарлашкар, ба ғайратат қоил ман, вале ту бигӯ, ки акнун ин
балои азимро ба нақлиёти оҳанпоракашон чӣ хел бардошта
мегузорем?
– Илоҷаш осон, маълим, – мегуфт ӯ. – Ғам нахӯред. Мошини
борбардори колхозро меорем...
– Раис надиҳад-чӣ?
– Оҳо, мошинашро шикаста оҳанпора мекунем! Шумо фармон диҳед, бас. Лашкар ҳуҷум мекунад.
– Аҳсант, Сарлашкар! – қаноатманд пичиррос мезад мудир. –
Дилам аз ту пур, ояндаат дурахшон аст...
Аммо ба бор кардани қисми мошини ғалладарав фурсат нарасид. Фардояш чунон шӯру мағале хест, ки ногуфтанӣ. Сармуҳандису ронандаҳои мошинҳои ғалладарав ба мактаб ҳамла
оварданд.
– Ин чӣ бетартибист! – ба сари мудир дод мезад сармуҳандис. – Шумо тороҷгар тарбия мекунед ё инсони ҷамъияти
коммунистӣ?
– Шогирд, оҳиста, дарсҳоро вайрон, бачаҳоро бесаранҷом
мекунӣ, – бо ранги парида тавалоомез гуфт мудир. – Ту ҳам
дастпарвари ҳамин даргоҳӣ…
– Ун солҳо ба мо ғоратгариро ёд намедоданд.
– Ба фикри ту ҳоло мо дузд тарбия мекунем?! – акнун саропояш ларзон бо овози гирифта дод зад мудир. – Ақлат дар ҷояш
ҳаст?
– Аз дузд ҳам бад... Ин мӯру малах олама тороҷ мекунанд.
– Хайр, чӣ ҳодиса рӯй додааст?!
– Ман ҳайронам, ки шумо, роҳбари мактаб шуда, дар рӯзи
рӯшан дуздӣ, бетартибии шогирдонро мебинеду боз ба лаб кулӯх
молида, худро ба нодонӣ мезанед, – бо тамасхури рӯйрост гуфт
сармуҳандис. – Охир, қисми тамоман нави мошини ғалладарав
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чӣ хел ба саҳни мактаб омад? Наход, шумо оҳанпораро аз чизи
нав фарқ карда натавонед? Дина аз пойтахт ба колхоз расид,
ҳанӯз фурсат наёфтем, ки коғазҳои равғанолудашро биканем...
Мудир даме музтар монд, лабу лунҷашро инҷу винҷ ва гиреҳи гарданбандашро як каме суст кард, сипас бо садое раҳмовар пичиррос зад:
– Шогирд, наранҷ... Ии кори Сарлашкар аст. Сағира ба хотири ғолиби мусобиқа шудан... Э ташнаи шуҳрат аст-е... Як
хоҳиш: ин гап овоза нашавад. Бачаҳо алҳол ин хатояшонро ислоҳ мекунанд…
– Охир чизи нав расво шуд...
– Хайр, бало ба пасаш... Шогирд, ту дар некиву саховат дарёи
бетагӣ, аз даъво бигзар. Сари кал таги тоқӣ, гуфтаанд. Ин хабар
ба гӯши калонҳо расад, шарманда мешавем...
Ниҳоят Сарлашкар сарвари ташкилоти ҷавонони мактаб шуду дар ҳама кор ангуштнамо. Парчамро дар ҷамъомаду
маҷлисҳо танҳо ӯ баланд мебардошт, хитобаву муроҷиатномаҳоро ба ифтихори ҷашн ё алайҳи кирдори бераҳмонаи импернализми Америка, ё бадхоҳони ҷамъияти коммунист аз минбар бо шасту арбада ӯ мехонд. «Лаънат!» наъра мекашид ӯ. Аз
ғазабу хашм рухсора ва чашмони хурду бузург сурх, то даридани гулӯ ба вай ҳамовоз мешуданд. «Зинда бод!» – ҷор мезад ӯ.
Эҳа, аз ҳаяҷон ва шӯру қиём даҳони фидоиён то бехи гӯш медарид... Ӯ мудом як шиор дошт: «Партия фармон диҳад, саф мекашем!» Ва бо ин шиор алови чашми моргазидаҳоро мегирифт.
«Ин сағира офат аст, – мегуфтанд. – Сипоҳияшро бубинед: якбора ба партия ширеш барин часпид. Эҳа, одам ин хел пушту
паноҳ дошта бошад, дигар кӣ пеши роҳашро баста метавонад?
Аз чашмаш алов мерезаде».
Воқеан Султон дар ҳама кор ҳозиру нозир буд ва пайт ҷуста,
супоришҳоеро ба субут мерасонд, ки иҷрояшон ба дигарон
миёншикан менамуд. Дар чунин маврид, ба гуфте, гул мебурид
ва аз корнамоии худ шодкому мамнун, чанде гӯё дар осмони
ҳафтум сайр мекард.
Ёд дорад. Оғози баҳор буду авҷи яхшикании дарё. Ду соҳили
Сурхобро шерозаи печ дар печи нуқрафоми ях оро медод, вале
байнаш силсилаи гӯё занҷирбанди беохири яхпораҳо шиновар… Интихобот ба ҳамон айём рост омад. Сари субҳ дангар306
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дунгури доира, нағмаи сурнай мардумро бедор кард ва ҳушдор
дод, ки ба маъракаи муҳимтарини замон бишитобед. Ҳурду калон либосҳои идона ба тан, дар лою чал ғӯтида, мӯрчавор сӯи
идора мерафтанд: мардони аспсавор сару либос ва афзори бузкашӣ ба тан, занону кампиракон бо пероҳану рӯймолҳои гулбасту хӯшадор, ҳалқаву гӯшворҳои қадима, хафабанду баргак ва
шаддаи марҷону мӯҳраи гарди хазина худро оро дода, тифлон
сари даст, кӯдакони калонсолтар мисли чӯҷаҳо аз пасашон давдавон. Ба саҳни идора аз уфуқ нури камҳарорату заифи хуршед
ва аз деҳаҳои атроф фавҷи одам рехт. Лекин фурсате баъд ба
бозори маҳшар табдил ёфт ин ҷо. Одам дар пои одам мепечид.
Як сӯ дегҳои шӯрбову оши палав меҷӯшид, дигар тараф гӯштиву бузкашӣ ва базму бозӣ метасфид. Сарлашкар қарор надошт:
ба таъбире, думаш ба сумаш намерасид: дар ҳама ҷо ҳозиру нозир буд: ба мардум тарзи овоздиҳиро ба ҷонибдории ҳизбиёну
лоҳизбиён мефаҳмонд, хонандагони калонсолро ба виҷдони
комсомолӣ, хурдсолонро ба виҷдони пионерӣ қасам медод, ки
тартибу низомро риоя бикунанд ва таги фуку пеш-пеши пои калонсолон надаванд. Онҳо бояд мадад расонанд, ки интихобот –
ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар колхоз зуд ва муташаккилона ба
анҷом расад. Вале лаҳзаи ҳалкунанда баъди пешин ба миён
омад. Муждаи пурра овоз додани мардумро ба маркази ноҳия
расондан лозим шуд.
– Фақат Сарлашкар ба ин кор қодир аст, – гуфт мудир.
– Аз таги замин бошад ҳам, ӯро ёбед! – амр кард раис. – Аз
дасташ дошта биёред. Тез!
– Рафиқон, ба Сарлашкар нарм муомила бикунед, – илтиҷоомез гуфт омӯзгоре ва афзуд: – Феълашро ман медонам; зӯъмиаш гирад, мисли буқа якрав мешавад, лекин бо бардор-бардор
дилашро ёбед, кӯҳро талқон мекунад...
Чанд тан ба ҷустуҷӯи ӯ шитофтанд.
– Сарлашкарро пайдо кардан осон нест, – бо истеҳзо посух
медоданд ба ҷӯяндаҳо одамон ва меафзуданд: – Дар ин хел
рӯзҳо вай сад харидор дорад.
– Эҳа, кайка ёфтан осону Сарлашкарро не...
– Рост, ҷигаррехта аҷинабодак барин беқарор аст.
– Ӯро аз таги бинии калонҳо биков. Ҷувонахук чунон калонпараст аст, ки...
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– Э ҳамонҳо суроғаш доранд, – шикваомез мегӯянд ҷӯяндаҳо.
– Ин сағира беаломат нест. Аллакай ин қадар боқадру бологузар шудааст, – аз ҳасад дарун-дарун сӯхта, пичирос мезанад
касе. – Ё сабилии гург дошта бошад? Бубин, калонҳо бе вай нафас намегиранд.
– Ҳа, аҷиб, – меғуррад дигаре ва ришханд ба лаб меафзояд: –
Лекин ду-се барфи дигар бинад, оламгир мешавад...
Ниҳоят байни издиҳом ба Сарлашкар калла ба калла заданд.
– Тоз, назди калонҳо бидав, сағира!
– Бекор нестам! – худро ранҷида ангошт Сарлашкар. – Фақат
номи ман дар нӯги забонашон. Фир-фирак барин тоб медиҳанд. Ё
бе ман об аз гулӯяшон намегузарад?.. Аз ҷонат безор мешавӣ...
– Медонем... Кори муҳим баромад. Бе мадади комсомол ҳал
намешудааст.
– Эъ, агар ман набошам чӣ?
– Дунё ба охир мерасад! Хайрият, ки ҳастӣ. Бидав, вақти худатро ширин кардану хола-хола нест, – гуфтанд ба ӯ. – Тамоми
роҳбарҳо чорчашма интизори туанд. Ҳар каса онҳо cyроғ намекунанд-ку. Биҷунб, худатро ҳам зери гап намону моро ҳам...
Ба лаби Сарлашкар табассум медавад: қиёфааш ҷиддӣ, дилаш саршори хушнудӣ бо ифтихор, балки намоишкорона аз
байни одамон печутобхӯрон гузашта худ ба худ меандешад:
«Чӣ мефармуда бошанд? Дар ин рӯзи таърихӣ боз чӣ супориш
медиҳанд?..»
– Биё, Сарлашкар! – ҳатто аз курсӣ бархеста меҳрубонона
хитоб кард раис. – Агар комсомол мадад нарасонад, тамоми даву тоз, ҷонкоҳонии мо барбод меравад.
– Рост. Лаҳзаи нишон додани ҳунарат фаро расид, шогирд, –
сухани раисро об дод мудир.
– Чӣ хизмат?
– Як шербачаи бақуввати шиновар биёв, – андешаманд гуфт
сарвари ҳизб ва афзуд: – Мардум аллакай аз сад фоиз зиёд овоз
дод. Ин муваффақияти беназир аст. Лекин касе ин муждаро бояд пеш аз дигар колхозҳо ба марказ расонад.
– Супориши мушкил...
– Албатта... Пули ларзонак соз ё алоқа барқарор мебуд, пеши
ту гардан каҷ намекардем.
– Мефаҳмам...
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– Шояд, бахилҳо қасдан хати алоқаро вайрон кардаанд.
Илоҷе ёфта бобашон бикун.
– Ин хизмататро партия ҳаргиз фаромӯш намекунад!
– Бале, бо ин баҳона дар чашми роҳбарони ноҳия намоён
мешавӣ... Ба ростӣ касе оянда сабзидан хоҳад, бояд ин фурсатро
аз даст надиҳад. Хавф дорад... Ҳеч кас ба зима намегирад.
– Худат чӣ? Дар ин қаламрав мисли ту шиновари зӯру ҷасур
нест. Ғайр аз ин ту сарвари комсомол...
Сарлашкар паси cap хориду чун калонсолон ба андеша рафт,
сипас гуфт:
– Хайр, шумо фармон диҳед, бас. Мо фидоием, аз об ҳам
намеҳаросему аз оташ ҳам...
– Офарин! Ғайрати холисӣ, Сарлашкар! – сарвари ҳизб
таҳсиномез сари шонаи ӯ тап-тап зад. – Халқу ватан ин ҷасорат,
ин хидмататро фаромӯш нахоҳад кард. Ҳо, номат дар таърих
мемонад...
– Аввал бо шӯрбои гарму гӯшти серравғани гӯспанд сераш
кунед! – амромез гуфт раис.
– Лозим нест! – аз ҷӯши хун сари рухсораҳояш ағувонӣ калонвор посух дод Султон. – Вақтро бой медиҳем. Ҳар лаҳза
ғанимат...
– Шикамат сер бошад, сардии об кам таъсир мекунад, бача, –
гуфт пирамарде.
– Субҳидам модарам фатир пухт, қурутов тайёр кард. Бо
равғани зард, – фаҳмонд ӯ. – Чунон хӯрдам, ки...
– Ин гапи дигар... Аз дарё тинҷу саломат гузарӣ, баъд
иштиҳоят кушода мешавад, – гуфт раис ва лӯлапечи маълумоти
интихобот дар даст, ба роҳ даромад. – Рафтем... Маркази ноҳия
дур не, ана чашмрас аст. Дарё намебуд, худам дар як нафас мебурдам маълумотро.
Сарлашкар бо раису сарвари ҳизб паҳлу ба паҳлу қадам мениҳод ва дар хаёлаш зану мард, хурду калон ба ӯ ҳасадомез менигаристанд. Магар ин хел супоришро ба ҳар кас бовар мекунанд? Фавҷи одамон, соҳибмансабу бемансаб то соҳил аз паси
онҳо шитофтанд. Аксариятро ҳисси кунҷковӣ ва шавқи тамошо
ором намегузошт. Ва бехи гӯши якдигар ҳаросолуд пичирос мезаданд: «Гузашта метавонад? Ягон фалокат рӯй диҳад... Кошкӣ
кампири модараш огоҳ мешуд...»
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– Бояд тавонад, – мегуфт дигаре. – Шиновари хуб аст. Дар
авҷи обхезӣ борҳо аз ин соҳил ба он соҳил мегузашт. Худам бо
чашмони сарам дидаам...
–Дуруст, шиновари моҳир аст, дасти об дорад. Лекин ҳоло
сели ях ҷорист, – андешаманд гуфт марди ришсафед ва афзуд: –
Мисли шиша баданро мебурад ях...
– Агар модараш дарак ёбад, талхакаф, девона мешавад. Ҳама
умеди бева ба ҳамин бача аст, – дилсӯзона мегуфт ҳампаҳӯи
вай.
Дар лаби дарё калонҳо Сарлашкарро ба миёна гирифта маслиҳат медоданд, ки чӣ хел беосеб ба он тараф коғази маълумотро гузаронад; чӣ тарз осон дарёро убур бикунад.
Шалвору курта ва коғазҳои маълумотро даруни нимтанаи
чармии котиби ҳизб печонида, ба халтачае андохта, сари шонаи
Сарлашкар маҳкам бастанд. Ва таъкид намуданд: ҳаргиз ба об
ғӯта назан, ки коғазҳо тар мешаванд.
– Дар ин чиллаи зимистон девона шудаам, ки ба об ғӯта мезанам? – ғуррид ӯ. – Мурғобӣ нестам-ку...
– Мурғобӣ мебудӣ, мушкилат осон мешуд... Яке шавқу ҳавасат ҷӯш занад, худдорӣ бикун.
– Сад бор ба ту гуфтам, боз мегӯям: калонҳо чизе фармуданд,
хуб бигӯ, – коҳишаш дод омӯзгоре ва афзуд: – Таъкид хуб аст.
Хуни ту ба ҷӯш ояд, сарат битасфад, баъзан як номаъкулиҳое
мекунӣ, ки...
– Аз рӯи ях то об рафтан осон не, – шубҳаашро ба забон
овард Сарлашкар.
– Натарс, ин яха бо путк бизанӣ, намешиканад...
– Дар он тараф ҳам ях халал мерасонад...
– Дудила нашав, бача! – гуфт котиби ҳизб. – Илоҷашро меёбем. Эй шермард, тарсу бим, буздилӣ ба комсомол намезебад...
– Ягон бор ҳаросидани маро дидаед? – Ранҷишомез пурсид ӯ
ва қоматашро бардошт.
– Э ин Сарлашкар оташ, киштии яхшикан аст, – ҳазломез
гуфт касе. – Иншоолоҳ аз Уқёнуси Яхбаста ҳам беосеб мегузарад...
Дарҳол барояш дастпӯшакҳои пашмин ёфтанд: пӯшонданд
дастпӯшакҳоро ва бо ришта ба банди дастонаш бастанд. «Дар
он соҳил бо ин чизҳои муина аз болои ях гузаштан осон аст», –
310
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

гуфтанд ба ӯ ва таъкид карданд, ки бо либоси сабук аз дарё гузарад.
– Бораш вазнин мешавад, хавфнок аст.
– Дигар илоҷе надорад. Яхпораҳо дами теғ барин тезанд: мабодо баданашро захмину хуншор кунанд...
– Баъд бо либоси тар, яхбаставу обчакон чӣ хел ба маркази
ноҳия, идораи раис меравад? – ба лаби гӯяндаи ин сухан хандаи
истеҳзоомез давид. – Боз девона пиндошта, аз дар наронанд?
– Воҳима накун. Ҳамаашро фикр кардаем: дар халта шалвору
курта дорӣ... пӯстину калӯш ҳам… то омадан ҳама азони худат... Муҳимаш сиҳат гузашта, супоришро иҷро кардан, он тарафаш чепуха! – гуфт раис ва афзуд: – Ғами либоса нахӯр, бача.
Як сару пои нав мукофотат медиҳем... Хайр, дигар ба гапҳои
беҳуда гарангаш накунед. Перёд, Сарлашкар!..
– Эй сағира, ба модарат ягон пайғом надорӣ? – аз байн пурсид ҷавоне. – Шояд...
– Не... Бигӯ, ки супориши муҳим доданд, рафт...
– Биҷунб... Дигар ба ақиб нанигар, Сарлашкар! Ба пеш!..
Ҷавон халтача сари китф, қоматаш каме чанг, бо эҳтиёт рӯрӯи ях чанд қадам ниҳода, як ба қафо нигаристу худро ба дарё
афканд. Нафаси ҳама ях баста, лаҳзае карахту беҷон, ҳайкалвор
аз ҷой наҷунбида, ба вай чашм дӯхтанд. Вақте ӯ пайкар рӯи об
хобонд ва гоҳ бо дасти рост, гоҳе бо дасти чап силсилаи гӯё
занҷирбанди яхселро аз пеши фукаш тела дода, бурида бо равиши об сарозер рафт, аз нав ҷон гирифта, бо садои базӯр шунаво гуфтанд.
– Мушкил... Дасту пояш pаг кашида шах нашавад, хуб аст...
– Ҷавон аст, Худо ҷони ҷавонашро нигоҳ дорад...
– Зонуяш ба ягон санг бар нахӯрад. Ҷои ҷон асту зону: пӯсту
устухон...
Ҷавон вазнин-вазнин қулоч кашидаву фаҳулона почак зада,
пеш мерафт. Байни маҷрои нарми Сурхоб ва тахта-тахта яхпораҳои кабудфом каллаву бухчаи нимтанаи сари шонаи ӯ торафт
хурдтар менамуд.
– Сарлашкар, мо ҳамин ҷоем. Ба пеш! – наъра кашид котиби
ҳизб.
– Натарс, шогирд! – дод зад мудир ва фарёду ғиреви дигарон
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ба садои наҳифи вай пайваста ҷавонро шераку рӯҳбаланд
сохтанд.
– Ба пеш!!!
Бо равиши об мерафт Сарлашкар ва сӯзиши пайкарро фаромӯш, талвосаи ҷонро мисли яхпораҳои нештардор бо азоб аз
худ дур сохта, пайваста меҷунбид, ки дасту почакаш карахт
нашавад. Ӯ танҳо ба соҳил менигаристу гӯё аз синаи оби сард
не, аз байни сели оташ синамолону ҷонканон мехазид. Ва аз дил
мегузаронд: э кош, интихобот ба фасли тобистон рост меомад.
Он гоҳ ҳам аз лату озори яхпораҳо мераҳид ва ҳам аз ҷои тезоб
дар ин фурсат кайҳо дарёро убур мекард. Эҳа, он вақт шуҳрату
овозааш дар баҳру бар паҳн мешуд...
– Мард бош, Сарлашкар, қариб расидӣ!
– Перёд, комсомол!
Ӯ акнун садоҳоро аранге мешунид, вале талошу умеди зинда
ба соҳил расидан лаҳза ба лаҳза дар дилаш қавитар мегашт.
Попӯшиҳо мисли путк вазнин, либосҳо шахшулу пурнештар
шуда, ӯро ба қаъри дарё мекашиданд. Тахтаяхҳои равон сипарҳои беохири рӯи об буданд: якеро аз пеши қафаси сина тела
медод, дигаре дарҳол ҷояшро пур мекард. Муборизаи ӯ ва дарёву яхпораҳо ҳар дам пуршиддат мешуд.
– Эҳтиёт бош, бача, дар соҳил зонуят ба харсанг барнахӯрад!
– дод зад оне, ки мудом аз хатари санги соҳил тарс дошт ва худ
ба худ шарҳ дод: – Бисёр ганда аст. Хиёл мекунӣ ҷони сабилмонда дар кулчаи зонуст...
– Шатташа сахт хӯрдаӣ, чӣ?
– Эҳе, боре вақти оббозӣ зонуям чунон ба санг бархӯрд, ки аз
чашмонам дар қаъри дарё алов парид. Худамро базӯр ба соҳил
расондам. Оҳ ба даҳшат афтодаме. Охир ғарқ мешудам, хонаву
зан, бачаҳову чизу чора бесоҳиб мемонд...
– Беҳуда тарсидаӣ, – пичингомез гуфт касе.
– Чаро? Агар мемурдам...
– Дарҳол занатро шӯ медодем, нодон… Деҳа пури бевамарди
шерпеш. Оши чилат нарасида ба хотири хонаву сарватат хостгорҳо меомаданд.
– Ҳоли бачаҳо чӣ мешуд?! – хашмолуд пурсид мард.
– То тамом шудани дороият аз ту беҳтар меҳрубонӣ медиданд. Фаҳмидӣ, ошно?
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– Хок дар сари ошноите! – ба лаби мард ханда давид... – Ту
барин ошно бошад, душман лозим нест...
– Аз соддалавҳият қаҳраш омад, – ба суҳбат шарик шуд дигаре.
– Чӣ хел соддалавҳӣ? – ғуррид мард.
– Охир дар лаҳзаи пурхатар, ба ҷои ғами ҷони худро хӯрдан
андешаи хона, зану фарзанд ва молу дороӣ мекунӣ? Эй хомхаёл,
мурдӣ, ҳамааш аз сарат сабил мемонад.
– Ҳамин хелу... одам шири хомхӯрда… Охир пайванди хуниву ҷонианд…
Сарлашкар сина ба синаи яхҷор совида ба ҷонкоҳониву андешаҳои хеш андармон, дасту почакзанон афсӯс мехурд, ки чаро барои рӯзи мабодо як кафтари номабар напарварид, – мисли
кабӯтарҳои дастомӯзе, ки дар китобҳо ситоиш шудаанд. Агар
ҳамин хел парранда медошт, аз ин азобу шиканҷа мераҳид.
Мурғак лифофаи маълумотро бо нӯлаш дошта ба ҳаво мехест ва
чӣ осону зебо онро ба дасти роҳбари роҳбарон месупурд. Ё агар
медонист, ки рӯзе чунин амр мегирад, ҳатман саноч ё заврақ
омода мекард. Эҳа, он гоҳ ба ақл ва дурандешии ӯ аз хурд то
бузург сано мехонд...
Ӯ чашм аз соҳил намеканд. Се-чор метр монда буд то соҳил.
Аммо тақдираш дар тай кардани ин масофа ниҳон буд. Вай ҳар
нафас бо нерӯи охирин шабеҳи кирми нимҷон метапид, дасту по
мезад ва дар дил хитоб мекард: «Натарс... Тарсуро марг ёр аст!»
Ва дар зеҳнаш андешаеро мустаҳкам нигоҳ медошт: то панҷа ба
тахтаи кабудфоми яхи лаби дарё нарасад, набояд ба по рост шавад. Дар ин лаҳзаи каммадорӣ танҳо эҳтиёт ӯро ба мурод мерасонад. Мабодо соҳили яхпӯш ноҳамвору якрост бетаг бошад, об
якбора ба коми сардаш аждаҳовор фурӯ мекашадаш. Он гоҳ
дасту почакзанӣ дигар суд намебахшад. Ба талвоса меафтад ва...
вой бар ин талошу азобҳо: ҳама барбод ё ба коми об хохад рафт,
– ҳам маълумотномаи интихобот, ҳам умеду интизориҳои мардум, ҳам ҷони ҷавону орзуҳои ширинаш. Сипас ба сари одамон
ташвиши нав бор мешавад. Калонҳо маъракаи муҳимми сиёсиро
монда, чун мурғи посӯхта лаб-лаби дарё поин медаванд. Эҳе, модараш ин фалокатро дониста, девонаавзо мӯву рӯканон бо навҳаву доду ғирев деҳаро ба мотамхона табдил медиҳад. Бачамардҳо
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барои ёфтани ҷасади ӯ чӣ азобҳое хоҳанд кашид ва кӣ медонад,
ки кай аз рӯи дар осмон пайдо ва чарх задану ба соҳил ё ҷои беоби байни дарё нишастани фавҷи каргасҳо биёбандаш. Вале бо чи
шаклу сурате! Худи ӯ борҳо дар кофтану ёфтани ғарқшудагон
ширкат варзида дид, ки аз зарби санг ва минқору нохуни каргасон бадан ва чашму рӯи наъш чӣ зайл нақшу осори мудҳише
дошт. Ин ҳеҷ гап не. Аммо Симин ба чӣ ҳоле меафтад? Магар
вай сӯзу гудоз, доғу дарди ӯро мебардорад? Ҳо, девона, силмарг,
хазону бирён хоҳад шуд духтарак дар фироқи ӯ. Сарлашкар ба
муҳаббати бепоёни вай бовар дорад. Охир баъди аз паси Симин
хеле давидану мукотибаҳои зиёд ва пеши чашмаш ду-се хушдори
ӯро то аз по афтодану дасти таслим бардоштан саркӯб кардан,
ниҳоят ҳамин тобистон меҳри ӯ дар дили духтар реша давонд. Ва
ниҳоят худи Симин вақту ҷои суҳбатро муайян кард: нисфи шаб,
кунҷи боғ, таги дарахти анҷир. Маълум, ки беҳтарин ҷои хилват
ва мулоқотбоб аст. Вазъи Симинро худаш медонаду Худо, аммо
ӯ он рӯз аз васвасаву шӯру шавқ ҷои нишаст наёфт, об аз гулӯяш
нагузашт... Аз чашми модар ниҳон борҳо шона бар мӯй зад, риш
тарошиду ба рӯ атр пошид ва се-чор маротиб шиму курта иваз
кард. Ҳар лаҳза ноаёну дилтангона ба офтоб менигарист ва дар
дил илтиҷое дошт, ки тезтар паси қуллаҳо фурӯ равад. Аммо
хуршед аз ҳаяҷону изтироби ӯ бепарво, орому бафурсат роҳашро
идома медод. Азобу талхии интизориро ҳамон рӯз кашиду чашид. Ва торик-торики шаб, вақте моҳи шомхӯрда аз паси теппаҳо
ноз-нозон намоён шуд, лаб-лаби ҷӯй ва таг-таги девори
тангкӯчаҳо ончунон боэҳтиёт рафт, ки рӯи кафшаш гарде нанишинад. Вале ҳангоми саросема аз болои шиғ ҷаҳидан фалокат
рух дод. Хиштаки шимаш ба нӯги чизе андармон гашта, як садои
булаҷабе бароварда, дарид. Ҳай тарсиду ҳай ваҳмид. Бо панҷа
ҷои озорёфтаро пӯшонда, боло-боло чаҳиду чанд қадам тохт.
Охир гумон кард, ки саги хапгире аз пас ба ҷои нозукаш дандон
зад. Хайрият, ки шубҳааш ботил баромад. Ва донист, ки сари шиғ
симхор доштаасту хорҳояш аз дандони саг тезу газанда...Ӯ як
чашм пешу як чашм пас худро дуздвор таги анҷир кашид ва даст
ба танаи дарахт ниҳода нафас рост кард, сипас аз зери чатри
сиёҳфоми шоху барг ба атроф чашм давонду гӯш фаро дод. Аз
духтар нишоне набуд. Ғайри замзамаи ғарибонаи чирчирак ва
таппиши девонавори дили хеш садое нашунид. Магар Симин
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фиребаш дод? Ҳангоми супурдани паймони мулоқот шеваи
чашми ӯ макру ҳила надошт-ку. Нигоҳи чашмони шарарбораш аз
хиҷолати маъсумона дилнишинтар, гунаҳояш гулгун шуда буданд. Ӯ коғазпораро супурду тозон нопадид шуд. Ва Сарлашкар
бо дили беқарор дар танҳоӣ онро кушоду ба сатраки кутоҳе чашм
давонд: «Баъди баромадани моҳ, кунҷи боғ, таги анҷир…» Он
лаҳза аз шӯру шавқу шодӣ мисли каси масту аласту махмур сараш чарх зад… Ё ҷое пинҳон шуда? Не, агар наздик мебуд, аз
овози даридани хиштаки шим, ҳаросон ба ақиб нигаристану мисли ғук бо талвоса боло-боло ҷаҳидан ва панҷа ба ҷои нозук бурдани ӯ ҳатман қоҳ-қоҳ мезад. Ҳатто худи ӯ ба холи хеш хандиду… Надид Симин, надиданаш беҳ...
Дертар омад Симин. Ҳангоме аз ҳавлӣ намудор ва бо эҳтиёт
чапаракро кушода ба боғ ворид гашт, моҳи шомхӯрда чанд найза боло баромада, шоҳи осмону замин буд. Ҷавон, пайкараш дар
чанги изтироб, маҳву сармасти тамошои аз лабмарзи киштаҳо
якта-якта ба ноз по монда омадани Симин, аз дил гузаронд: агар
як пора мӯй соя ба рӯи духтар намеафканд ва банди кокули қиргун байни ҷуфти синаи ӯ ҳамоил намебуд, мепиндоштӣ, ки худованд саропои ӯро аз нури ширгуни моҳ офаридааст: нозук,
латиф, зарифу зарҳаландуд. Симин ғарқи нур гӯё ба замин не,
сар-сари шукуфаву сабзаҳо шабеҳи гулпарак бол мезад, балки
дар баҳри симгуни нур бафурсат шино мекард. Ва ҷавон аз рӯи
аҳд агар интизораш намебуд, ӯро паризод ё фариштае мепиндошт, ки аз само ба сайри боғ фаромада. Дар тан пироҳани нафиси ширчойранг, дар cap рӯймоли зарҳалфом. «Айёре, ҳамранги нури моҳ либос пӯшидааст, – гуфт дар дил ҷавон. – Саропояш зайли моҳ нурполо...» Кӯбокӯби мушти дилу ҳамлаи ҳаяҷон
ӯро беқарор, нафастангу асир кард. Вай cap аз байни шоху
баргҳои паҳни анҷир бароварда, хост ба истиқболи Симин шитобад. Аммо ба ёдаш хиштаки осебдида расид ва аз тарси он ки
ҷои даридаи шим яке ба чашми духтар меафтад, лаб газиду худро боздошт. Ва ҳадаҳа ақиб рафта, ҷои даридаро ба танаи ғафси
дарахт пахш карда ҳайкалвор истод.
Симин танҳо як маротиба, ҳангоми бардоштани шохи хамидаи анҷир, ҷониби ҳавлӣ чашм давонд, сипас бошитоб, балки
мисли паррандаи рамида худро ба таги чатри баргпуши дарахт
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зад. Ва қадаме дур, табассумаки нарму ширин ба лаб, нигоҳаш
аз шарму ҳаё пурхумор, лолу ҳайрон рӯ ба рӯи ҷавон истод.
Сарлашкар аз ҷояш наҷунбид. Шабеҳи ҳайкале намуд, ки ба танаи дарахт мехкӯб, ё бандпечаш карда бошанд. Даҳонаш воз,
нигоҳаш ноҳинҷору ваҳмангез. Симин коҳишомез пичирос зад:
– А бача, ҳушат рафт ё ба дарахт часпидаӣ?
– Напурс... Шукр бигӯ, ки зиндаам... – ҷавон хиҷолатманд ба
пеши пояш нигарист.
– Тарсидӣ? – духтар ташвишомез сари по нишаст.
– Э не... – пайкари ҷавон низ дар танаи ҳамвори дарахт поин
лағжид. Аммо аз хандаву даҳонашро бо кафҳо пӯшонда, рӯ гардондани Симин рамуз гирифта, саросема бархест ва бо панҷа
ҷои даридаро дошта, ноҳинҷору шармзада пич-пич кард: – Сари
шиғ... сим доштааст, хордор...
– Даронд... Харошид? – пурсиши духтар саршори истеҳзо
буд. – Ба боғи мо даромадан ҳунари ҳар кас нест...
– Бояд огоҳ мекардӣ...
– Эҳа, беҳтараш рӯи даст бардошта мегузарондамат...
– Хаёл кардам, ки саг аз пас газид, – ба лаби Сарлашкар низ
ханда давид. – Саги хапгир...
– Э говҷигаре, аз саг, ки битарсӣ, ба духтари кас гап напарто,
– гуфт Симин ва ним қадам пеш рафта афзуд. – Боз даҳона калон кушода, пеши мардум мудом суруд мехонӣ:
Дили ошиқ мисоли гурги гушна,
Ки гург аз ҳай-ҳайи чӯпон натарсад.
– Натарсидам! – ханда аз лабони ҷавон гурехт.
– Ранги рӯят гувоҳ аст: сафедхокро мемонад.
– Воҳима накун...
– Дурӯғ гӯям, моҳи осмон, шоху барги дарахтон, ситораҳои
дурахшон шоҳид. Почаҳоят ҳанӯз меларзанду...
– Тӯҳмат! – ҷавон худро малулу ранҷида ангошт, вале аз
наздикии моҳи рӯи Симин ва силаи гармии нафаси ӯ бехуду
ҷунунзада бо садои хиррӣ афзуд. – Нағз не...
– Хайр, мехоҳӣ исбот бикунам?
– Наметавонӣ… Чӣ хел?
– Сага чеғ мезанам, – Симин тарафи хона баргашт.
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– Эъ, девона! – ҷавон бо ҳаракате асабиву шӯриданамо аз
остини духтар кашид. Симин баргашта рӯ ба рӯяш истод. – Ё
маро мазоҳу шарманда кардан мехоҳӣ?
– Аз шармандагӣ битарсӣ, ба роҳакат рост бирав, ошиқ
нашав, бача, – духтар чашмони махмураш шарорапош, рӯяш аз
табассум чун садбарги навшукуфта пуртаровату дилкаш, аз паси пардаи тирафоми соярӯшан ба ҷавон дида дӯхт. – Ошиқӣ
майлиси комсомол нест... Ҷигари шер надорӣ, сафари ишқ макун...
Сарлашкар моту мабҳут сар хам кард. Дар пешонӣ ва пушти
лаби ӯ ягон-ягон донаҳои арақ дар шӯълаи моҳ медурахшиданд.
– Ҷони ширин, ту ин хел набудӣ-ку, – бедимоғ, дар асл хушомадгӯёна ғуррид ӯ.
– Хайр, чӣ хел будам, бачаи хола?
– Ширинсухан, хушмуомила… Ё аз болои хокистартуда гузаштӣ?
– Боз чӣ?
– Ё маро дар боғатон танҳо дида бод гирифтӣ?
– Боз чӣ?! – бо шавқу шӯри афзунтар пичирос зад духтар.
– Агар ба васвасаи шайтон афтода бошӣ, алҳамдулиллоҳ бигу...
– Васвасаи ту, бачаи хола, сад васвасаи шайтона ба як нӯл
мезанад, – Ҳамчунон бо эҳтирос посух дод духтар ва боз даҳонашро дудаста пӯшид, ки садои қоҳ-қоҳаш ҳамаро аз хоб бедор
накунад. Аммо хандаи паст, вале шабехи наҷвои маҳини
ҷунбиши ҳалқаҳои дойра силсиладори ӯ ба таги анҷир шукӯҳ
бахшид. – Гурга дар обмӯрӣ ёфтам…
– Эй айёр, ман меҳмонам. О худат гуфтӣ, ки биё. Шумо, мардум, меҳмона ҳамин хел пазироӣ мекунен?
– Хуш омадӣ! Бубахш, бачаи хола, пурсидан айб нест, дастархон биёрам?
– Э аз меҳмондорият сер шудам.
– Ҷонам шавие, наранҷ, анҷир бихӯр, – бо оҳанги танзу пурнавозиш, лек гудозанда гӯшона зад Симин ва бо карашма афзуд:
– Меваҳоро мебинӣ? Таги биниат овезонанд... Азоб кашида даст
дароз накун, бачаи хола, бо лабу дандон анҷир канда бихӯр, – аз
хурӯҷи ҳаяҷон овози духтар ларзиду аз боди раҳгузар баргу
навдаҳои дарахт. Ва магар нафас гулӯи Симинро фишурд, ки бо
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панҷа қафаси моҳгуни синаашро молиду бо шиддат нафаси
тӯлонӣ кашид, сипас бо садои ноҷӯр пурсид. – Сарлашкари ҷон,
аз ин зиёд дигар чӣ бигум?
Ҷавон аз лахҷаи ширину пурафсун музтару ҳайрон сар бардошт ва шакарханд ба лаб, ба духтар назар афканд. Вай печида ба
пардаи нафиси соярӯшани таги дарахт бо ҳаракате маҳин қомати
мавзунашро хаёле алвонҷ дода, асроромез ба ӯ менигарист. Чашмони пуршарари роздор, бозии сафи мижгон, лабони ғунчасон
нимво, дандонҳои широсо сафед, занахдони ботаровату мисли
себи навпухтаи рахшони сероб дилкаш, баёзи беҷурми гардани
баланд, як пораи моҳосои аз чоки гиребон намоёни қафаси сина,
пистонҳои аз авҷи балоғат барҷаставу нӯгтези Симинро, ки дар
рӯшноии дастаи нури аз байни шоху барги дарахт шорандаи маҳ
худнамоӣ доштанд, акнун дурусттар диду лолу гаранг шуд, дасту
по гум кард. Чӣ сеҳру ҷозибае дар ин чашмони фаттону хандон
ва мисли оина шаффоф якбора ба ҷунбиш омада, дар ниҳоди ҷавон аз шарари худ оташи ноошно, сӯзону дасисаангезеро ба туғён
овард? Аз ҳиссиёте аҷибу хуморбахш сараш гирд гашт ё шоху
баргҳои анҷир аз тундбоде ҷунбиданду чархиданд? Чи неруи
муқтадире ӯро беқарор мекард. Дар рагу пай ва саропояш ларзише саркаш исён бардошт. Пеши чашмонаш як каме тира, ҳанӯз
ҷилави ҳиссиёти ноошноро мекашид. Аммо баъд... баъд
кӯбокӯби дил, ғалаёни хун ӯро бехуд сохт. Исёне, шӯру ҳаяҷоне
беназир; эҳсоси ношиносу ангезанда... Соғари чашмони ӯ аз шароби гулфоми нигоҳи шӯхи духтар лабрезу маст гашт. Ва ба пиндори ӯ чашмонаш дар косахона нағунҷида, андаке баромада, пурвоҳимаву хандаовар низ шуданд, ки Симин ғунчаи лабони лоларангашро шукуфонда, ҳайратзада китф дарҳам кашида, зираи
дандон намоид. Ҷавон ҳамчунон лолу гаранг буд ва аниқ надонист, ки лабони духтар аз писханд мешукуфанд ё ҳайрат. Ба ҳар
ҳол, ифодаи рӯву бозии мижгон, абрӯву нигоҳ, ҷунбишу ларзиши
пайкар ва баъзан дастҳои булӯросои худро таги ҷуфти сина салибвор нигоҳ доштани Симин бо сеҳру ҷозибае беинтиҳо сари
ӯро гирд гардонд ва дар ҷисму ҷонаш оташу дасисаи нав ба нав
ангехт. Чашмони ӯ аз талотуми шадиди дил сиёҳ зада, меандешид, ки агар кӯҳ дилу дида медошт, яқин пеши ин парии одамизода сар хам мекард, ё аз меҳвараш ҷудо мешуд; агар пӯлод чашму дил медошт, аз тамошои ҳусну ҷамоли расои Симин об ме318
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гашт, санг пора мешуду мерақсид. Аммо ӯ... «Худоё... қанд бизан,
духтардор! Ҷонам фидои модаре, ки... Дигар лаб накушо, ай моҳи
раҳзан, ки девона, расво мешавам! – хитоб кард дар дил. – Ту
бошӣ, анҷир чӣ лозим? Заҳри бадан бод дар ҳузури нозанине чун
ту анҷир хӯрдан. Аблаҳ, гӯсола аст касе, ки моҳи рӯи туро монда
ба анҷир нигарад». Даст, балки чизе гӯё шабеҳи даст аз бими
сӯзиши оташ ларзону ҳаросон ёзонд, то аз нӯги остини духтар
маҳин, беозор бидораду сӯи худ бикашад. Вале сардие ӯро ба худ
овард. Дар масофаи нафасрас, – воқеан ҳаври гармаки даҳони
духтар ба рӯяш бархӯрд, – Симин меистод: ҳамчунон беғашу
маъсумона хандону шукуфон. Анҷир мегазид Симин, анҷир мехоид, анҷир мехӯрд. Ба кафи дасти духтар нигарист: чор дона
анҷири шабеҳи нури моҳ тиллоранг чун дурдона рӯи каф худнамоӣ дошт.
– Бихӯр, аз асал ширин аст, – овози нарму анҷиролуди духтар
гӯё аз дурии дур, аммо хеле нарму ҳаловатбахш ба гӯшаш омад.
– Ин хел анҷир дар ягон боғ нест. Падарам ин ниҳолро аз Самарқанд оварда буд...
– «Ман аз боғи шумо, аз ин дарахт қаламча мегирам!» – нидое аз зиндони дили пуртабу тоби ҷавон берун ҷастан мехост.
Ӯ гунг буд ва моту ҳайратзада. Нигоҳи гушнааш аз чамани
рӯи духтар ҳарисона лолабарг мечид. Ва дар хаёлаш аз лабу
даҳони Симин суханҳое бо шираи анҷир мерехт, балки шаб,
шаби чун махмали тирафом нарм, нури тиллогуни маҳ ва
ошиқона чашмакзании ситораҳо аз шӯълаи руи духтар ва шираи
анҷири зери зираи дандони ӯ масту беқарор гашта буданд. Бо
рашку ҳасад онҳоро тамошо доштанд ва шӯхона бар сарашон донаҳои зарҳалгуни шабнам мепошиданд.
– Ин ҷо биҳишт аст, Симин. Фиребам нате. Биҳишт дидан
дораду хӯрдан не. Бобои Одаму Момоҳаворо барои ҳирси нафс
аз биҳишт ронда буданд, бо овози базӯр шунаво, чун пайкараш
ларзон, дар хаёлаш хандаовару содалавҳона гуфт ҷавон ва табассумаке гирди лабаш сайргар, афзуд: – Мабодо ба умеди як
мева аз биҳишт маҳрум бишавам...
Духтар аз суханҳои ӯ ҳай завқиду ҳай хандид ва гулханда ба
лаб, бо лаҳне намакинтар гуфт:
– Ба дилакат... Нахӯрӣ, зомини ҳаққи худат...
Ва ҷавон аз ҳарфу садои пурнавозиш ва нигоҳи сеҳрангези
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Симин сармасту пакар худро бой дод. Лолу ҷунунзада қадаме
пеш ниҳод. Не, шояд каладав рафт, – ёд надорад. Ба ҳар сурат,
лаҳзае пас ба худ омаду дид, ки ҳалқаи дасташ дар гардани Симин, рӯи замини намнок нишастааст. Ибтидо духтар шабеҳи
лӯхтаки нозанине намуд, ки солҳои кӯдакӣ модар аз риштаҳои
ҳафтранг бо ҳазор орзу мебофту ҳамин зайл дар оғӯши ӯ мениҳод. Ва бо овози пурсурур мегуфт: «Аҷаб арӯси зебо. Муборак
шавад, шоҳи оча!» Вале ҳолати духтар алҳол ӯро бесаранҷому
даҳшатзада кард. Охир Симин беҳушнамо сар дар синаи ӯ
ниҳода, бепарво гӯё ба хоби ноз рафта буд ва аз пешобағалаш бӯи
ангезандаи ҳулбӯ ба димоғ мерасид. Ҷавон бо эҳтиёт худро каме
поин лағжонд ва дар партави дастаи нури моҳ бимзада ба чеҳраи
софу маъсумонаи Симин нигарист. Гулханде тифлона ҳанӯз дар
лабонаш меҷӯшид. Зулфони ҳалқа-ҳалқаи тобдору занҷиросояш
бари гардан ҳамоил, болои абрӯвони пайвандӣ ва моҳи рӯяш як
даста мӯйи мавҷдор парешон. Дона-дона арақ пешонӣ ва лабу
рухсораҳои сурхо-сафедашро оро медод. Ва алмоспораҳои қулфи
гиребон дар нури моҳ баҳсмабаҳс чашмак мезаданд ба ситораҳои
осмон. Худоё, ӯ хоб аст ё бедор? Магар худи Симин сару пайкар
ба ихтиёри ӯ ниҳод? Чӣ шуду чӣ гузашт? Ай ғул, чашматро хубтар бикшо ва ақлатро дурусттар кор фармо! Чӣ ҷавоб медиҳӣ ба
падару модари духтар?
Ҷавон музтарибҳол гӯшу ҳуш ба атроф дод: боғистон атрогин,
деҳ, замину осмон хомӯшу дар парниёни нури пуршукӯҳи
ширмаҳтоб орамида. Базми чашмакзании ситораҳо пуравҷ. Ва
чирчирак ҳанӯз аз мағзи ҷон ғарибона менолиду шамолаке
накҳати ҳулбӯ ва себу харбузаи полизҳоро бо ҳам омехта, боғ ба
боғу дар ба дар мебарад. Шаб аз бӯи ҳулбӯи қулфи гиребони Симин ва атри боғзорҳо оғӯш муаттар месохту осоишу тамкин меёфт. Аммо ҷавон бесаранҷому Симин дар канораш ором. Гӯи
шаб солҳо пазмони ин ҳолату ташнаи ин лаҳза буд. Лек вай аз
хомхаёлӣ дар ғафлат...
Ҷавон хост гӯш болои сандуқи дили духтар ниҳад ва таппиши
қалби ӯро фаҳмад: ҷон дорад ё не? Ҷуръат накард. На, аз ҳаракати беназокат, дурусттараш дасисаи шайтон худро вораҳонд. Вагарна нидое аз дарун ӯро меангехт: «биҷунб, ком бардор, фурсат
ғанимат аст». Мубориза шадид буд: байни хурӯҷи ҳирси нафсу
ақлу ирода. Ӯ бо ниёиш гардани шайтон шикаст: «Худоё, аз
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шармандагӣ нигоҳ дор», – ва саросема ангушт ба банди дасти
духтар расонд. Набзи шӯридаи Симин бо кӯбокӯби дили ӯ
ҳамоҳанг шуд, базм орост... Ва Султон мафтуни ин базму канори
пурганҷ, хост бо шонаи панҷа мӯйҳои ҳалқадор ва пурчину парешон аз рӯву ҷабини оинаосо софу поки духтар дур бикунад.
Лек ба ин фурсат нарасид. Симин пайкарашро ҷунбонд ва бо ангуштони чун нури моҳ нозуку зарандуди худ тора-тора муйҳои
ба рӯяш афтодаро ба қафо партофт. Ва мӯъҷизае аз мӯъҷизаҳо
пеши чашмони ҷавон падид омад, – шабеҳи афсона, шабеҳи рӯъё.
Акнун озод аз банди ҳама андешаву хаёл дар бағал гуё Симин не,
хирмани гул, ҳуру парии паризодаҳоро дид. Дар рӯи моҳи осмон
доғе ба чашм мерасиду дар хирмани рӯйи моҳи ӯ ҷурме не. «Кай
ин олиҳа, ин бахту давлат насибат гашт, ай гаранг?..»
Лабони Симин ба табассуми тифлона моил, ҳаросолуд якбора бархест ва ибтидо чоки гиребон бо нӯги ангуштон дошт, сипас сари сина туф-туф карда, боз мӯю рӯ ба тартиб оварду домони пироҳан афшонд ва ноҳинҷору хиҷолатзада, ранҷишомез
пичиррос зад:
– Ай девона, мағзат вайрон шуд?
– Девона не, Маҷнун бигӯ, – бо садое пурҳаяҷон ва мисли авзояш ларзон посух дод ҷавон.
– Дар сарат алов, маҷнунсифате, талхакафам кардӣ! Анҷир
бихӯр гуфта гунаҳкор шудам? Лаб газидам, ки овозам набарояд,
агане шармандаву расво мешудем...
– Бубахш... Гуноҳ аз ман гузашт. Чашмонам сиёҳӣ заданд,
кӯри кӯр шуданд, сарам чархид... Ту чӣ хелӣ? – ба овози
дупӯста бегонанамо пурсид ҷавон ва ноаён лаб лесид. Эҳа, ба
забонаш ширинӣ давид, ширинии гуворо. Кай, аз куҷо шираи
анҷир ба лабонаш часпидааст? Шабеҳи асали пурнакҳату
омехта бо бӯи ҳулбӯи қулфи гиребон... Ӯ боз бо ҳавас лаб лесиду ком шаҳдогин кард.
– Дигар чӣ меистӣ? Ба обрӯи муҳаммадӣ бирав, – амромез
гуфт Симин ва камони абрӯяшро дарҳам кашида, бо карашмае
дилангез аз таги анҷир берун баромада, дар оғӯши пурвусъати
маҳтобшаб, боғи пурмеваи аз накҳати себу харбуза атромез,
шабеҳи фариштаи болдор ё парвонаи зарринбол рӯ-рӯи майсаву
гулҳо, печида ба нур ҳамраҳи моҳи мунир нарму бесадо рафт.
Ва долу дарахтон, моҳу ахтарон, ҳатто чир-чиракҳои ғазалхон
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аз ҷозибаи хиромидани ин олиҳаи сармасти ишқ карахт, лолу
гаранг гаштанд. Ӯ монд ғарибу танҳо таги дарахти анҷир; мафтуни тамошои ниҳоли қомати Симин ва ширмаҳтобу осмони
пурситора. Ва аз хумори он лаҳза саргаранг андешид, ки чаро
ягон шаби моҳтобӣ дар чашмаш ба ин андоза зебову шукӯҳманд
натобида буд. Нидое бо замзамаи барги сапедорон гӯшашро пур
мекард: ин шаб шоҳи шабҳо, шаби тантанаи ишқ аст. Шабест аз
бӯйи Симин, аз бӯйи ҳулбӯ нарм ва масту махмур. Ай ҷавонмард бубин ду моҳ, ду олиҳа, яке аз само, дар иҳотаи базми ситораҳо, дигаре дар замин – дар оғӯши боғе нозанин бо зарифии
ниҳоли қомати хеш ин шаби сиёҳро нурборону равшанистон
кардаанд. На, чашми ӯ ғалат нахоҳад дид. Ҳусну лаззати ин шаб
аз баракати рӯйи Симин афзуд. Агар Симин аз хона намебаромад, магар шаб ин зайл нурполову равшанистон метофт?
Ба қалби ҷӯшони ҷавон ҳисси дареғу афсӯсе нохун мезад, ки
ин лаҳза, соати нотакрори тавлиди ишқи пок аз чашми дигарон
ниҳон монд. На, моҳи тобон, осмони нилгуну анҷумани ситорагон ва долу дарахтон шоҳиди ин ҳолати пуршаҳду беҳамто
гаштанд. Худоё, он чи рӯй дод, хонаи дили ӯро тамоми умр
пурҳарорату равшанистон нигоҳ хоҳад дошт... Ӯ нав ба худ омад.
Ва дарк кард, ки чирчиракҳо низ ба савте дилнишинтар шаҳомату назокати ин лаҳзаи дидору шаби пурасрорро замзама доранд.
Алҳол дилаки саркаши ҷавон саршори шодӣ, ангуштон аз гармии
банди даст ва кӯбокӯби набзи духтар ҳанӯз бехуду рақсон, лабонаш аз ҳарорати сӯзону ҷонбахш ва шираолуди лабони Симин
ширинмазза... Комаш аз меваи нахустини ишқ шаҳдогин, бӯи
ҳулбӯ бар димоғ, чашмаш аз гулзори ишқ рахшон. Ӯ сӯи шиғ гом
бардошт ва акнун дид, ки дар кафи дасти дигар чанд дона анҷир
низ дорад...
Сарлашкар хост лаб лесад, як не, чанд маротиба, то он ҳарорату таъми аҷиб ва лаззати ҷонбахшро боз эҳсос бикунад. Ё аз
он анҷирҳои заб-зард, мисли қурси моҳ гирду тиллоранг донае
ба даҳон партояду шираашро бимакад. Чанд карат кӯшиши ба
лаб расондани нӯги забон низ кард. Вале забонаш шабеҳи як
ҷисми нимҷон базӯр ҷунбиду чандон дарк накард, ки ба лабони
карахт, сарду яхбастааш расид ё не...
Дастонаш аз об берун, ба яхмарзи соҳил расиданд ва лаҳзае
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бо ҳамон низоми талвосаангез, ки дар дили дарё доштанд, ҷунбуҷӯл ҳам карданд. Сипас нӯги пойҳояш сахтии соҳилро ҳис
намуд ва бо ҷонкоҳонии афзун гӯё пайкарашро не, як кундаи
азими намкашидаро бо зӯри бозу рӯи пойҳо бардошт. Ва хирахира дид, ки оби соҳил то зонуҳояш расид: аз либосҳо об шориду полид, бори танашро нафас ба нафас сабуктар кард. «Зинда...
Гузаштӣ!» – беҳол гуфт дар дил ва монанди тифл, не мисли
хирси дар обу лой ҷӯлида, чорпоя пеш хазид.
– Гузашт! Зинда бод ғалаба!
– Ҳе Сарлашкар! Дуюмбора аз модар таваллуд шудӣ!
– Ақлу ҷонат бошад, биҷунб, ки хунат гарм шавад...
– Либосҳоятро тез иваз бикун! Куртаву шалвор... аз боло
чармиро пӯш. Калӯшҳои нав, намелағжӣ... то ҷон дорӣ, бидав!
– Раис ҳар чизе дод, не нагӯ, ба ҳалқат бирез, фоида дорад.
Дарду ранҷатро сабук мекунад. Ҳо, ин гапа фаромӯш накун...
– Қаҳрамон шудӣ, Сарлашкар! Партия ин хизмат, ин шуҷоат,
ин ҷонсупориятро ҳаргиз аз ёд намебарорад!..
Садоҳо омехта бо ҳаш-ҳаш нафаскашии ба соҳили яхбаста
расидани мавҷҳо ва нӯлаву дағдағаи дарёбод ба гӯшаш мерасиданд. Бод хашмгину бераҳм буд, чун забонаи ноаёни оташ саропояшро месӯзонд, балки бо ҳазор тарз ба пӯсташ сӯзан мезад.
Вай бе таъкиди онҳо низ медонист, ки як ҷо истодан баробари
марг аст. Гӯё соҳил саросар хорзор буд; ноҳинҷору дардовар пой
мемонд. Бемадор буд. Ба болои сӯзиши тоқатфарсои бадан ангуштони дастонаш торафт карахти ногиро мешуданд. Ночор бо
заҳмату азобе гиреҳи риштаи дастпӯшакҳоро бо дандон канд ва
бо ҷонкоҳонии дучанд аз попӯшиҳои сангин низ худро раҳонд.
Аввал халтаро аз сари китф гирифту кушод. Лек кашидани либосҳо азиятовар буд; ба бадан часпидаанд либосҳои тару аз боди
сард моили ях бастан. Ба ҳар ҳол, аввал куртаро бароварду пеши
по афканд, пасон чармӣ сари шона партофта, аз изори пурнеш
соқу банди пойҳояшро раҳонд. Ва якбора чунон сабук шуд, ки
гуё аз зери кӯҳ раҳида бошад. Шалвору куртаи хушк ва
калӯшҳоро коҳилона пӯшиду домони васеи чармӣ ба тан печонд.
Ва коғазпеч дар оғӯш, аз сӯзишу кафидани пӯсти аз дами боди
сард хушкидаи дасту по ва чиз-чиз ҷӯшида баромадани хуни
лаълфом воқеан мисли мурғи посӯхта беқарор, ба ягон фарёду
таъкид дигар эътибор надода, ба фароз, ба маркази ноҳия ҷонаш323
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ро кашид. Хира-хира ёд дорад, ки то даромадгоҳи идораи ҳукумат тӯдаи бачагони гуногунсол бо тамасхур, ҳаёҳуй, гоҳ-гоҳе бо
кулӯлаи барф ба сару тахтапушташ кӯфта, аз дунболаш омаданд.
Аз алам накафиду бас. «Нодонҳои дунёбехабар!» ғуррид дар дил.
Сардӣ пӯсти дасту рӯяшро бераҳмона мехарошиду густохиву бетамизии бачаҳо димоғашро месӯзонд. Вай худ ба худ меандешид:
ин тӯдаи беғам аз куҷо донад, ки ӯ кист ва ҷон дар кафи даст, чи
супориши муҳими давлатиро иҷро кардааст. Эҳа, агар мефаҳмиданд, ҳатман ӯро рӯ-рӯи даст мебардоштанд... Ва боз нигоҳи
бепарвову шубҳаомези милисаи пеши дару маъмурони ҳукумат
ба болои азобу ранҷ сад калтаки дигар шуд.
– Аз куҷо омадӣ? Ақлу хуш дорӣ? – пурсиданд бо лабханди
пуристеҳзо.
Сиву ду дандони ӯ монанди путку сандон беист бо ҳам мезаданду саропояш меларзид. Ва чашмонаш аз бемадориву хашм
тира, бо азобе аз байни садои дандонҳо канда-канда овози ларзишноки булаҷаб баровард:
– Су-у-по-о-р-р-риш-ш! – ва коғазпеч аз бағалаш рӯи фарш
афтод. Ангуштони мисли шохи хушкида шахшӯлу аз дард супсурхи сӯзонашро дигар ёрои ҷунбондан надошт.
Ва ӯ инро ҳам дид, ки коғазпечро касе бардошта кушод. Чанд
тан ба он чашм давонд, сипас даст ба дасту дар ба дар гашт коғазпеч. Истеҳзову лабханди онҳое, ки сару либоси гарм ба тан, рухсораҳои аз ҷӯшиши хун арғувонӣ доштанд, беш аз ҳазору як
наштари яхбоди соҳил ба дилу ҷонаш озор бахшид ва дар дил
талх нолид: «Эй нарғулҳои бемаъсулият!» Баъд ӯро назди раис
бурданд. Вай, марди газгӯшти баландболо, чун андоми аз сармо
кабудтоб ва ҳоли табоҳу тани ларзони ҷавонро дид, даҳшатзада
бархест ва чеҳрааш туруш, абрӯвонаш гиреҳ, муште ба гӯшаи
миз кӯфта дод зад:
– Беинсофҳо! Говкаллаҳо! Чӣ лозим буд? Ҳаёти як ҷавонро...
Ай-ай-ай..
Ва бо калиде бузург говсандуқро кушода, шишае бароварду
даҳони онро кушод ва як миқдор ба истакон рехта амр кард.
– Бигир, сағира! Чашм бипӯшу ба ҳалқат бирез... Вагарна то
духтурхона зинда намерасӣ...
Истакони ором дар панҷаи Сарлашкар девона шуд: ҳай ларзиду ҳай ларзид; моеи дарунаш бо шеваи дигар бозӣ кард. Сипас
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лаби истакону дандонҳояш «моҷарое» оғозиданд, баъд аз даҳон
ва ҳалқи аз сардӣ камҳисаш як сели оташ печида-печида, харошида-харошида сарозер рафт, ки рафт... Пасон пайкараш афгору
дардманд, лабонаш парсингбаста, ҷо-ҷо кафидаву дурушт, вараму пуртабхолу малҳаммолида, дар шифохона чашм кушод.
– Додаре, агар як бори дигар ин хел қаҳрамонӣ бикунӣ, пеш
аз мӯҳлат меравӣ – ҳангоми набзсанҷро ба оринҷаш бастан гуфт
марди хилъатпуш.
Аз ин мужда ба дили тангу тори Сарлашкар ҳамоно нури
умед ворид шуд. Охир ба хотири баланд бардоштани обрӯи
роҳбарҳо ва мардуми колхоз азоби сагро кашид.
– Агар ба ягон шаҳр фиристанд, олиҷаноб мешавад.
– Ба куҷо? – овозаш заифу нолишомез баромад.
– Намедонӣ? – Ба лабони мард хандаи пурситеҳзо давид. – Ба
он дунё... Ҷонат бесоҳиб аст ё худат? Сармо то мағз-мағзи устухонат расидааст. Як ҳафта боз хобу хӯроки ҳамаро ҳаром кардӣ.
Даводав, ташвиш... Дигар дар шифохона испирт, доруву даво
намонд...
Сарлашкар бисёр мехост аввал натиҷаҳои интихоботро пурсад: донад, ки ҷои якум насиби колхози онҳо шудааст ё не? Вале
неши талху пичинги духтур хоҳишашро барбод дод, балки чун
оби пуряхҷор ва боди навҳагар пайкарашро сӯзонд. Ба болои ин
ҳангоми нафаскашӣ аз сурфаи хушки силсиладор ба қафаси сина ва тахтапушташ гӯё ҳазор наштару сӯзан мехалид.
– Умри мо шабу рӯз дар нигоҳубину табобати беморон гузашту ғайри таънаву ҷазо мукофоте нагирифтем, – бо оҳу алам
нолид духтур. – Ин бача дар як соат ангуштнамо, қаҳрамон шуд.
Дағдағаву ташвиши роҳбарҳоро бин: комсомол аз сари болинаш
дур намеравад, котиби якуми партия пояшро дар гулӯи мо монда таҳдид мекунад, ки сиҳат нашавад, рӯзатон сиёҳ хоҳад шуд.
Тавба, гӯё каллаи шер оварда бошад… Мухбирако дигар хоб
намераванде. Таърифу тавсифи дурӯғу росташон аллакай ба чор
тарафи олам паҳн шуд...
Сарлашкар худро мурдасон ба хоб андохт, балки чунон вонамуд, ки гӯё боз аз ҳуш рафт. Дар асл саропо гӯшу ҳуш шуда, аз
нолидани ҳасадомези духтур ҳаловат бурд. Охир ӯ ҳаминро донистан мехост. Бубин: аз корнамоияш роҳбарони ноҳия шод...
хурду бузург огоҳ, номаш дар забони ҳама. Дигар чӣ лозим? Ам325
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мо сурфа лаҳзае оромаш намегузошт, ба қавли мӯйсафеди асабинамои ҳампаҳлӯяш мисли саги сӯзанхӯрда мекӯҳиду азоб мекашид.
Вале баъдтар шифохона, ҳатто ситоишу болобардорӣ, аз
ҳама беш ҳарфҳои талху пуристеҳзои табибону беморон ба дилаш зад, аз ҳаёҳуйкунон даста-даста ба аёдат омадани комсомолону пионерон низ безор шуд. Ҳамҳуҷраҳояш бо нолишу кароҳат ба онҳо дармеафтоданд:
– О ин бача маймун нсст-ку, шоху дум ҳам надорад. Чаро
оромаш намегузоред?
– Мо ба ихтиёри худ намеоем, маҷбур мекунанд, – шармгинона мегуфт сарвари даста. – Супориш аст, ки қаҳрамонро хабар гирем...
– Қаҳрамон ҳам одам аст. Бе дастовез ба аёдаташ меоед?
Ордбирёну мурғшӯрбо, нони гарм… Девона ё ба ягон балои дигар гирифтор шавад, бе қаҳрамон мемонед...
– Бачаҳо бояд бо қаҳрамони даврон шинос шаванд...
– О ин ба он дунё рафтанӣ ё ба хориҷа гурехтанӣ нест-ку.
Тавба, ин замон ҳамаро қаҳрамон мекунад. Оромаш гузоред, ки
сиҳат шавад, аз шифохона барояд…
– Шуши нақд беҳ аз дунбаи насия... Ба он тарафи дарё рафтан
осон аст?
Худаш низ мехост аз бемористон гурезад, болу пар барораду
деҳа равад ва лаҳзаяке сар ба зонуи модарҷонаш ниҳад. Кампираки ҷигарсӯхта бо меҳр, шояд ашкрезон назди ҳамсояҳо боз ӯро
ба канор кашад ва рухсораи пӯсту устухон ва пажмурдаашро ба
рӯи ӯ фишурда, бо дастакони аз кори зиёд шахшӯлу пурҳарораташ мӯю рӯи ӯро силакунон мегӯяд: «Нури чашму қуввати
дил, ҷону ҷигари оча. Аз худованд ғайри тани сиҳату умри дарози ту чизе талаб надорам». Ва шояд тифлакони таги хокаш боз ба
ёд ва дарду аламаш ба хурӯш меояду бо овози гирифта, чашмони
намнок пичиррос мезанад: «Худоё, дарду доғи ҳамина набинам,
бас». Вай аз ин ғамхориву дилсӯзии модар хиҷолатманду асабинамо худро аз оғӯш ва зери дастони ӯ канор мекашад. Вале алҳол
меҳрубонӣ ва нонҳои гирдача, фатиру ширчойҳои бо гули хору
чормағз пухтаи модарро низ пазмон шудааст. Маҳбуби паризодаш – Симинро чӣ? Ваҳ, дар хасрати рӯи шафақгуни поку
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беҷурм, нигоҳҳои шараррезу роздор, ҷунбиши пурнози лаб, мижгону абрӯ ва гоҳе чашмак задани аз ҳазор ҳарфу сухан маънидори
духтар дилаш доғу кабоб аст. Оҳ, як имои чашм ва ё ишораи
гулбӯсаи ӯ дар дилакаш чи шӯру исёне ба амал меовард, аз худ
бехудаш мекард. Ва нашъаи шаби ширмаҳтобу зери дарахти
анҷир мудом болу параш мебахшад ва дилашро гум мезанонад,
хурӯҷи фитнаву васвасаи гурехтан аз дармонгоҳ беқарораш месозад. Вале боз истиҳолаву андеша, дудилагӣ пеши роҳашро мебанданд. «Овоза паҳн шавад, ки қаҳрамон гурехт, – мегӯяд ба
худ. – Аз дарёи ях гузашту... Айб аст, роҳбарҳо ранҷанд...»
На, ба гурехтан ҳоҷат намонд, зеро мудири мактабу раиси
колхоз ба аёдати ӯ омада узромез гуфтанд, ки акнун таъмири пули ларзонак ба охир расиду роҳ кушода шуд. Аз шодӣ дасту по
хӯрд ва ба чашмонаш об давид. Лек онҳо ба ӯ чун ба як шахси
соҳибмартаба муносибат карданд, ӯро ба оғӯш гирифта, аз буни
гарданаш бӯсиданд. Сипас кафшу сару либоси нав, дастархони
пурнону кулча, тухму мурғбирён ва себҳои суп – сурху заб-зард,
хушкмеваи амруду синҷиду туту дӯлонаи фиристодаи модар ва
ҳамсояҳоро болои миз ниҳода гуфтанд:
– Сарлашкар, хизмати олӣ кардӣ. Офарин! Ба гӯши ҷаҳониён
расид номат. Одами таърихӣ шудӣ, бача! Акнун як хоҳиш, ошно. Тезтар баро, ки кампири модарат гӯшу майнаи ҳамаро хароб
кард. Ба худо, ки шабу рӯз, як дасташ дар гиребони мо, роҳи туро мепояд...
«Симин чӣ? Эҳа, ташвишу бехобиҳои ӯро медонистед», – дар
дил ҳасрат кард вай, сипас пеши назараш Симин бо пайкари
коҳидаву зору низор ва чашмони ба раҳи ӯ чор дар он сӯи дарё
якаву танҳо падидор, сар бардошта арз намуд. – Э, зиқ шудаме...
Бо шумо наравам, дилам торс мекафад.
– Ҳукми қаҳрамон воҷиб аст, – нармакак даст бар сари шонаи
ӯ зада гуфт раис ва афзуд: – Омода шав, фардо баъди маҷлис
«Ёр-ёру шаҳи мо омад»-гӯён мебаремат.
Сардухтуру ҳамшираҳои шафқат, ҳатто бемороне, ки пои раво доштанд, ӯро гуселонданд. Супориши роҳбарҳо ҳамин хел
будаст. «Касе ки ҳастияшро ба ҷамъият мебахшад, бояд иззату
эхтиром бинад», – гуфтааст сарвари ноҳия. Ва раис низ ӯро ба
ҷои худ – паҳлуи ронанда шинонд.
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– Шикамсерӣ тамошо бикун, Сарлашкар, – гуфт ӯ. – Ҳақ дорӣ.
Қаҳрамонҳо худро ба дами тиру оташ партофта бошанд, ту аз дарёи яхҷор гузаштӣ. Ҳа, бо супориши мо... Хоҳиши моро ки ба замин напартофтӣ, қаҳрамонамон туӣ.
Аз ин суханҳо курта-курта гӯшт гирифт Сарлашкар ва дар хиёлаш тамоми азобу дардҳояш рехтанд...
Ва ба деҳа расам-нарасам раис ба шофир амр кард:
– Пахш бикун сигналро! То хонаи Сарлашкар сигнал дода бирав...
– Бигзор ҳама аз омадани фарзанди содиқи ватан воқиф шавад!
– гуфт бо тантана мудир. – Як коре кунед, ки мардум ба по хезад. Э
раис, дар чиллаи зимистон аз ин дарёи бало зинда гузаштан шӯхӣ
нест...
Бонги пуризтироб ва давомдори мошин дар дили хурду бузург алов рехт. Кӯдакон дав-давон сари кӯча мешитофтанд; калонсолон аз паси шишаи тирезаҳо ё сари шиғу деворҳо ташвишомез ба роҳ чашм медавонданд. Аввал бачаҳои зирак, сипас
занону духтарони кунҷков Сарлашкарро шинохтанд. Эҳа, якбора даводаву ҳаёҳуй оғоз ёфт. То мошин кӯчаи каҷу пурпеч ва
гирдгардонро тай карда, ба манзил расид, ки бачаҳо аз пиёдараҳҳои борики паси иморат ва боғу ҳавлии ҳамсояҳо деҳро
миёнбур карда, пеши дарвозаи онҳо ҷамъ омада, ҳангомае оростанд. Нигоҳи ӯ аз дари нимво чун айёми тифлӣ бесабру қарор
давиду модарҷонашро ёфт. Кампирак як гӯшаи рӯймоли дока ба
қадаш овезон, аз изтиробу ҳаяҷон сарҳисобаш гум, мисли
роҳгумзада байни хурду калон ин тарафу он тараф дар таку дав,
– гӯё чизе ё роҳе меҷуст. Ин лаҳза фавҷи хурдсолон сӯи мошин
тохтанд. Модар даме музтарибҳол аз паси онҳо нигарист, сипас
коғазпечи дасташро ба зане супурду бехуду синакӯбон шитофт.
Касе ҳадаҳа дари мошинро кушод. Сарлашкар, қиёфааш ҷиддӣ,
аммо қафаси сина аз исёну бардорузани дил танг, ба истиқболи
модар акнун ба замин по ниҳода буд, ки ба сараш аз табақ меваҳои хушк пошиданд. Бигузор хурдсолон ба ифтихори баргаштани ӯ даҳон ширин кунанд. Вай гирифтори ҳаяҷон, аз байни
фавҷи хурду бузурги хушкмевачин гузашта, ба кампирак расид
ва худро ба гардани ӯ овехт. Ва чашмони хастаи пиронаи модар
ашколуд, лабони камхуни пажмурдааш ларзону аз табассуми
зӯракӣ дарҳам-барҳам, бо овози талху гирифта нолид:
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– Э сағираи бодие, ҳет-ҳетат, ки карданд, худата ба коми оташу
дарё мепартоӣ?
– Супориш доданд, – бехи гӯши модар бо садои риққатовар пичиррос зад ҷавон. – Супориш...
– Хок дар сари ин хел супориш! – пешонӣ ва ду бари рӯи писарро буидаву бӯсида бо гиряву коҳиш гуфт кампир... – Ғайри ту
дигар касе нест? Куштӣ очата, талхакаф, девонаам кардӣ! Э гаранги Худо, наход ғами ҷони ҷавони худата нахӯрдӣ? Аз ҳозир маъюбу маслух шавӣ, оянда саг тарафат нигоҳ намекунад. Мефаҳмӣ ин
гапа? Э сангдил, фикр накардӣ, ки бе ту зиндагӣ, рӯзи равшан барои мани мафлук заҳр, торик мегардад. Дар хоки хунук, бесоҳиб
мемонам бе ту...
Шикваву эътирози пиразан ба мудир хуш наомад, ки дилтангона ғуррид:
– Партия супориш дод, партия!
– Ин партияи ҷун ғайри бачаҳаки гаранги мо дастёре надорад?
– Эҳа, дастёр беҳисоб, ҳазор андар ҳазор аст, – даст сари шонаи
кампир ниҳода, ба суҳбат шарик шуд раис. – Аммо айби худат...
– Ай рум сафеде. Чӣ будаст айбам?
– Ҳамин хел шербачаи хуба якта зоидӣ...
Қоҳ-қоҳи пиру барно ба осмон дакка хӯрд. Пиразан шармгинона бо лаби дока рӯяшро пӯшонд.
– Монанди Сарлашкар, – Худо умри дарозаш диҳад, се-чортаи
дигар мезоидӣ, кори мо осон мешуд. Ин хел бачаи ҷасур, шиновару хушфеълу гапгир дар олам камчин аст. Одати «не» гуфтан
надорад...
– Худоҷон якта лоиқ дид, дигарҳоша доду гирифт, – оҳиста
гуфт кампир. – Ба ҳаминаш ҳам сад шукр. Бо чӣ азобу меҳнат гӯё
бепадар ба воя расондамаш. Ҷони ман дар сари ҳар тори мӯи ин
бача овезон аст...
– Эй кампири капиталист, фахр бикун, ки аз байни ин қадар
сағиру кабир як писари ту фарзанди вафодори ватан, ҷавони
умедбахши партия аст, – чун аз минбар ботантана шиор партофт
роҳбари ҳизб. – Ин хел ҳурмату эҳтиромро бобову бобокалонат
надидааст.
– Чашм нарасад, Сарлашкар ояндаи дурахшон дорад.
– Кошки гуфти шумо шавад. Дар забони ширинат ҷонам, – аз
ситоишҳои болохонадор ба ваҷд омада, бо овози гиряомез гуфт
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кампир ва боз нолид. – Бубинед, бачаи нозанинам ба чӣ ҳоле афтода? Магар ҳамин хел харобу хазон, пӯсту устухон буд? Ку ун рухсораҳои сурхакаш? Мисли анори ҷафида пучала шудае...
– Эй кампири капиталист, бубин чи хел одамҳои баобрӯ писарата рӯ-рӯи даст оварданд. Боз мошинсавор... Раис ба ҷои худаш дар
пеш шинонд писаратро, – боз шиор партофт раиси ҳизб. – Худат
дидӣ-ку! Ин хел бахт насиби ҳар кас намешавад.
– Садқаи хоки пои раис, – нолишомез гуфт кампир.
– Каси дигар мебуд, пеши пои инҳо ҳозир гов мекушт, – ба
суҳбат шарик шуд хушомадгӯе.
– Пода баргардад, гов, бузу гӯсола садқаи саратон...
– Ҷоната ба ин гапҳо нараҳон...
– Хайр, худама қурбон кунам?..
– Будав, кӯрпачаҳоро андоз, дастархона калон бикушо. О ин
одамони баобрӯ ба хотири корнамоии писарат омаданд, агане пеши пошон шутур бикушӣ ҳам аз дарат намегузаштанд...
– Рост, бахташ тофт, қаҳрамон шуд, қаҳрамон! Биҷунб...
– Ин як бачаи ту не, фарзанди партияву ҳукумат ҳам ҳаст. Зарур
шавад, аз ману ту напурсида мебарандаш Сибир ё ун тарафи дунё...
– Худо нигоҳ дорад. Чашми бад кӯр. Азоби ин рӯзҳо кашидаам
ба ҳафт пуштам мерасад.
– Ҳо, ҷони гапа гуфтӣ. Акнун бидаву худата биҷунбон, кампири
капиталист, – гирди дегу косаро бигир, ҷизу биза сар бикун...
Кампирак қоматаш камонсон хам, докаи овезонашро гирди сар
печон-печон бо нерӯи тоза сӯи ҳавлӣ шитофт. Ва Сарлашкар дар
ҳалқаи роҳбарон аз паси модар калонвор равон шуд. Эҳа, дар
ноҷаи дарвоза пойандоз густурдаанд; пойандози шоҳӣ, чор-панҷ
метр. Ин ба ӯ форид. Вале аз рӯи дил ғуррид:
– Чӣ лозим ин ҳангомаву дағдаға?
Овози ӯ магар ба гӯши модар расид, ки аз дур коҳишомез гуфт:
– Эй девона, пойандоз чӣ киро дорад? Ҷонма пеши поят қурбон
мекунам. Ҳокимҳора ҳам аз болои пойандоз бигзарон. Охир инҳо
бори аввал ба хотири хизмати ту хонаи мо омаданд...
– Як ноз кард-а, – шӯхиомез гуфт мудир ва сар ҷунбонда афзуд:
– Ман ин хел модари меҳрубон медоштам, сад маротиба қаҳрамон
мешудам...
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Зиёфат бозӣ ба бозӣ хуб гузашт. Меҳмонон, хешу ҳамсояҳо серу шоду қаноатманд рафтанд. Ва пиразани хаставу лакот монду
писари заҳиррангу бемор. Модар шаб аз сурфаи силсиладору шиддатноки ӯ, ки гӯё дилу ҷигарашро ба даҳон меовард, бесаранҷом
гашта, худ аз пайи табобат шуд. Сари субҳ бо равғани зағир барои
ӯ ордбирёни сершир пухт. Модар ғизоро баробари ҷӯшидан дарҳол
намекашид, балки алови таги дегро кунду паст намуда, соате сари
танӯр истода, бо кафлез онро мекофту мекофт ва гоҳ-гоҳ ба гуфти
худаш, «сар мекард», ки ба қиём табдил ёбаду ҳаким шавад. Сипас
косаи пурордбирёни хушбӯву бомазаро назди фарзанд ниҳода тавалоомез мегуфт:
– Гармогарм бихӯр, бачаҷон. Давои каси сармозада ҳамин аст:
балғама зуд мепазонаду меканад. Заҳру зақуми сарморо аз дилу
ҷигар, аз рагу пай ва мағзи устухонат мебарорад. Не нагӯ, ҷони
оча, то сиҳати сиҳат шуданат ҳарчи додам, бихӯр, ҳар коре фармудам, бикун...
Ӯ аз фармони модар сар напечид. Аз тифлӣ ҳамин хел одат
дошт: дар сараш чӯб шиканад ҳам сухани модарро рад намекард.
Кампирак тамоми таҷрибаи аз бобову бибикалон андӯхта ва ҳунари пазандагияшро ба кор бурда, субҳ ба писар ширчойи серравған,
нисфирӯзӣ хомшӯрбои гӯшти гӯспанд, шом мурғи обпаз ё фатирмаска, баъзан каме дунбаи обпаз ё сурхпиёзи доғ мехӯронд.
– Нафорад ҳам бихӯр, – таъкид мекард ӯ. – Ҷавонӣ, дилу ҷигарат мебардорад… Аввал Худо, баъдаш ҳар дарда ғизои бақувват
нобуд мекунад.
– Иштиҳо надорам.
– Иштиҳо дар таги дандон. То кам-кам нахӯрӣ, иштиҳо
намекушояд, – мегуфт модар ва меафзуд: – Бихӯр. Инҷу ноз накун.
Ба мард зебанда нест нозу нуз...
Ҷавон гоҳе ба фармудаи модар берағбат, ҳатто шубҳаомез муносибат мекард.
– Натарс. Пеш ҳафт пушти мо аз беморӣ ҳамин зайл табобат меёфтанд, – мегуфт кампир, – Ту аввал як бор бисанҷ, манфиат
набинӣ, дигар хоҳишамро иҷро накун. Бибият мегуфт: аз хӯрдан
калон шавӣ, аз нахӯрдан хазон...
Рӯзи дигар кампир қассоб оварда, гӯспанди шишакеро сар бурид ва фармуд, ки онро ҳадаҳа пӯст кананд. Қассоб матлаби ӯро
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пай бурд ва пӯстро ҳамон тавре, ки пиразан мехост, саночвор аз
гӯшт ҷудо кард. Ва онро гармогарм ба хона дароварда, бо исрор
гуфт, ки ҷавон урён шуда, ҳадаҳа худро даруни пӯст дарорад.
Султон ноилоҷ пайкари худ дар пӯсти ҳанӯз гарм ҷо кард. Аввал
тариву луоби пӯсти хунолуду чарбудор, ки чанд лаҳза қабл пеши
чашмаш бо дами корду зарби мушт аз бадани ҳайвон ҷудо шуда
буд, ба пайкари ӯ баду нофорам расид. Қассоб марди бо дасту
панҷа ва чусту чолок, пайкари урёни ҷавонро то сари сина ба
ғилофи пӯст хаста бо курпа нағзакак печондаш. Ва ба ошнои ӯ
Барзу, ки он ҷо ҳозир буд, амромез гуфт:
– Наздаш бишину суҳбата битафсон. Агар ташна монад,
қандчойи фомилаш бидеҳ...
Эҳа, баъди фурсате пӯст гӯё ҷон гирифт, пайкарашро фишурд,
балки гармие афзоянда ба вуҷудаш роҳ ёфт ва рафта-рафта ин ҳарорат ба оташи сӯзон мубаддал гашта, ӯро аз дарун гудохт, об кард. Аз
сару рӯй, тамоми баданаш шаш қатор арақ ҷорӣ шуд. Чӣ ҳолати
аҷибу ноошное: гӯё пӯст чизеро аз пайкари ӯ меҷабид ва ё баръакс
бадани ӯ аз пӯст маъҷунеро ҳарисона мемакид. Чун арақи фаровон
рехт, бемадору хаста гашта, ба мижаҳояш бор афтод, бори сангину
ҳаловатбахш. Мехост чашм пӯшад ва ё андаке ба ғанаб равад. Аммо
пурсишҳои Барзу ба ин халал мерасонд.
– Медонӣ, Симин чӣ гуфт?
– Не, – хамёзакашон посух медод Султон ва ба дилаш алов мерехт, андаке ҳушёр низ мешуд. Лек Барзу чашм аз вай наканда,
маккорона механдиду дам намезад.
– Хайр чӣ гуфт? – дар дил ангезаи шавқ, дар овоз ранҷишу
коҳиш мепурсид ӯ. – Нӯги гапа бароварда, чаро гунг мешавӣ?
– Гуфт, ки зимистони оянда Сарлашкар то як бори дигар аз дарё нагузарад, ба ӯ рӯямро нишон намедиҳам.
– Дурӯғ! Шайтон масхара мекунад? Ё маро куштанӣ аст?
– Хайр, бовар накунӣ, аз худаш пурс, – бепарво гуфт Барзу ва
қоҳ-қоҳ хадид.
– Кай? Дар куҷо?! – овози вай ба хашму ранҷиш омезиш меёбад.
– Худат медонӣ. Ҷӯянда ёбанда аст, – бо писханд гуфт Барзу ва
афзуд: – Мегӯяд, ки маро ҳам маҷбур кунанд, аз дарё мегузарам.
– Ба гуфтан осон аст. Ғам нате...
– Сад қасам мехӯрад.
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– Эҳа, бо қасамхӯрӣ одам шиновар мешуд, дарёгузарӣ ба ман
намерасид, – ғуррид Сарлашкар ва бо ситеза пурсид: – Сиҳат аст?
– Асп барин, – бо мушханд посух дод Барзу. – Ҳар рӯз даҳ бор
бо либосҳои нав ба нав аз пеши дарвозатон гузашта, аз чашма об
мебарад. Чӣ, ту қаҳ-қаҳаву ҷаранг-ҷурунги гӯшворҳои қафасӣ,
шилшилаи қулфи гиребон, баргаку зираи гардан, қуббаву ситораҳои ҷамолакҳояшро намешунавӣ? Ҳм, хонаобод барқасд худаша
чунон орову торо медиҳад, чунон меҷунбонад, ки ҳама аз тамошои
ӯ чашм намеканад.
– Бас кун! – дили ҷавон гум зад, вале овозаш хашмолуд баромад. – Як бор меомад, пояш мешикаст?
– Гуфтам-ку, меояд, лекин то пеши дарвоза, – бо истеҳзои
ошкоро гуфт Барзу ва бо ханда афзуд: – Гоҳ-гоҳ сӯи хонаатон бо
гӯшаи чашм нигоҳ ҳам мекунад...
– Бас! Дигар гап назан, ки хафа мешавӣ. Гумуш бикун. Вой
ҷонам! – талх нолид ӯ ва аз Барзу рӯ тофт. – Чой бидеҳ, ки
сӯхтам…
Аз тагпурсиву зинда шудани ёди Симин ва фишори пӯст ё
ҳарорати баланд буд, ки дилаш суст ва нафасгирияш вазнин гашт.
Ин беҳаловативу безобитагиро ошкор насохт. Вале модар вазъи
ӯро дарҳол пай бурд.
– Бас аст. Лакоту хаста шуд, – дилсӯзона гуфт вай ва шӯхиомез
афзуд: – Пӯсташро канед. Ҷазои одами бодӣ ҳамин... Боз шамол
нахӯрад.
Қассобу Барзу тез ба ӯ либос пушонда, мисли кӯдак аз дасташ
гирифта бурда назди сандали хобонданд. Эҳа, акнун арақ шорид аз
саропояш, ғарқ шуд дар арақ, бемадору ноҷунбон хобид ва дигар
ҳазлу шӯхиҳои росту дурӯғи Барзуро нашунид. Модар ҳангоми
иваз кардани рӯҷо ва пироҳани ӯ таскиномез гуфт:
– Шифо бахшид. Пагоҳ мебинӣ, ки аз дарди миёну устухонҳои дасту поят нишоне нест. Иншооллоҳ, танат мисли пар
сабук мешавад.
Усулҳои табобати кампир зиёд будааст. Вай пас аз як ҳафта,
вақте ҷавон хеле бардам шуд, баъди нонпазӣ дарҳол хокистари
танӯрро рӯфт ва ба ӯ фармуд:
– Даруни оташдон даро!
– Эъ, маро масхара мекунӣ?
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– Не, кабоб, танӯркабоб, – бо шакарханд посух дод кампир ва
афзуд: – Ба қадри тани сиҳат, ки нарасидӣ, ҳамин хел ҷазоят
медиҳам. Кафи пойҳоятро рӯи тахтачаҳо гузор, сари по чунгак бишин. Осон нест аз дард раҳидан. Беморӣ чун кӯҳ меояду зарразарра чун мӯй меравад.
– Чӣ хел нафас мегирам?
– Натарс, як илоҷ меёбем, – гуфт кампир ва то гардан тану тӯши
писарро бо курпа маҳкам кунонда, болои сарашро низ бо кампале
пӯшонд. – Ана бо даҳону биниат нафас бикаш, бо чашмакот дунёи
рӯшана тамошо бикун, бачаҷон...
– Оҳ, сӯзон будааст-ку.
– Ҳеҷ гап не, буздил набудиву... Аз дарёи яхҷор натарсидӣ, бирён намешавӣ, – мегуфт модар. – Ҳарорати чӯби зардолу ҳаким
аст. Рутубати бадана меҷабад. Ту ин чизҳора ёд бигир, оянда ба кор
меояд. Ана хабарат кардам: то сиҳат нашавӣ, аз хона намебароӣ...
Ҳаммактабу ҳамдеҳаҳо даста-даста, думи ба дум ба аёдати ӯ
меомаданд, – аз ҳафтсола то ҳафтодсола. Ва ҳар кадом мехост, ки
ба кору бори модари Сарлашкар мададе расонад.
– Илоҳи тавба! – гиребон дошта мегуфт кампир: – Ин бачаҳо
аҷаб қобилу боадаб шудаанд. Барфҳои рӯи ҳавливу бомҳоро
рӯфтанд, ҳатто оғилҳоро тоза карданд. Ба худо, ки ҳай-ҳай накунӣ,
духтарҳо сару либоса аз танат кашида мешӯянд...
– Ин хизматҳо ба хотири Сарлашкар аст, – ба ӯ фаҳмонд амаки
Каҷак. – Маҷбуранд, супориш гирифтаанд. Эҳа, хиёлат, ки ба ихтиёри худ ба хизмати ту меоянд? Хестӣ, ки хобӣ. Ҳм, рӯйи дурӯғгӯ
сиёҳ, баъзеҳош дар хонаи худ ба оби хунук даст намерасонанд…
– Наход? Кӣ маҷбуршон кардааст?
– Роҳбарҳо – супориш аз боло аст. Ту, кампир, аз дунё бехабарӣ.
Дар мактаб барои хабаргирии писари ту рӯйхат тартиб додаанд.
– Аҳ, бараме!
– Ҳо, шӯхӣ нест. И бача ҳам роҳбар ҳисоб аст. Котиби комсомоли мактаб. Ҳазл аст? Талаба, бачаи раис аст ё духтари қозӣ –
фарқ надорад; бояд биояду хабараш гирад, ба ту ёрӣ расонад.
Агане дар майлис чунон сурху сафед, шарманда мешавад, ки... ҳатто ҷазо мегирад...
– Аҳ, сари сахтаме!
– О чаро ба ҳарос меафтӣ? Шукр бикун.
– Ҳавлира бин; аз омаду рафт шудгор шуде, – шиква оғозид
кампир. – Аз даводави чойҷӯшониву дастархонкушоӣ ҳангам
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намонд дигар. Кирои ин қадар ташвиш мавсими алафдаравӣ мебуд,
ки мӯру малахвор ба кор мечаспиданд...
– Аҳ нагӯ... Ҷонат аз юғандаравӣ, дарзабандиву кашон-кашон
мераҳид. Лекин дар охири умр бахтат тофт, номат дар олам паҳн
шуд.
– Ай боиси чӣ?
– Ин бачаҳо ҳар омадану корҳои кардаашонро навишта дар газит чоп мекунанд.
– Наход? Рум сафеде, номи мани пир куҷову чопи газит? Айб
намешавад?
– Э содда, ту модари қаҳрамонӣ. О ин шоҳпаланга намезоидӣ,
ки аз дарё мегузашт? Менависанд, ки баъди аёдати қаҳрамон дегу
коса, табақу ҷомаҳои чиркини модари фартуту барҷомондаи ӯро
шустанд...
– Воҳ, сари сахтаме! – кампир даст ба пешонӣ кӯфт. – Агар ба
ҳар омадан ин хел овозаву дарвоза, миннату иллат кунанд, шармандаи олам мешавам. Наоянд! Дигар намемонам, ки ба ҳавлӣ дароянд!
Кампир аз ин хабар ранҷид ва ба писараш, ки аз ҳаросу тарси
модар мезавқид, дарафтод.
– Аз пагоҳ мактаб рав. Мақсадат ин хел бузбозӣ бошад, дигар
дағдаға накун. Тақдири бадам дар гӯре, хуб обрӯ гирифтам. Оҳо,
дигар ин сӯ қадам намонанд, ки зада пошона мешиканам. Ҳм, аз
дасти мо ҳам гандабозиҳое меояд, ки...
– Ана, нав ҳуш ба сарат зад, – бо ришханд гуфт Каҷак. – Хубшон мекунӣ!..
Ҷавон пайту баҳонае меҷуст, ки тезтар аз ҳабси хона бираҳад ва
рафта Симини нозукандомро бубинад. Дилаш дар ҳасрати рӯи духтар доғ буду беқарор. Ва овозаи омад-омади бачаҳоро мешунид, ё
чун рӯи ҳавлӣ шарфаи пову ғавғо баланд мешуд, саросема аз тиреза ба берун чашм медавонд, ки байни онҳо нозанини хешро дарёбад. Ва аз ҳолати чеҳра, – дар хаёли ӯ духтар аз фироқи дурии ӯ
ғамгину лоғар ва чашмони сурмамасташ маҳзун шудааст, – азобу
ташвиши ӯро мефаҳмад. Охир, ҳама як-ду карат ба хона сар зада,
ҳол пурсиду Симин не. Сарлашкар ин зайл беэътиноӣ ва сангдилиро аз вай ҳеҷ чашмдор набуд. Ё шояд шарму андеша пеши роҳашро баст? Воқеан аз муносибати онҳо хурду бузург воқиф аст. Ё
бадхоҳе дили духтарро аз ӯ хунук карда бошад? Не, наомаданаш аз
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ҳаё, беҷуръатӣ ва эҳтиёту дурандешист. Ҷавон ба ин бовар дорад.
Симин намехохад, ки бахилу каҷназарон баҳона ёфта, ҳама ҷо чакчакзанон номи ӯро бад кунанду дили падару модарашро хиҷил.
«На, ошиқи асил ба ин монеаҳо тан намедиҳад, – мегуфт дар дил. –
Вагарна байни каси ба дарди ишқ гирифтору дар оташи хушгувори
он шабу рӯз сӯзанда ва оне ки аз муҳаббат бӯе набурдааст, чӣ тафовут?» Боз кӣ медонад? Ба ҳар ҳол, кирми шубҳа дар ниҳоди ҷавон пайваста меҷунбиду ба кӯчаҳои сарбастаи азобовари андеша
мекашондаш. Ва дар ин гирудори пуразият вай гоҳе худро тасалло
бахшад, гоҳе санги маломат бар сари Симин меборад.
Субҳи дигар ҳарчанд модар аз гуфтаи дирӯза изҳори пушаймонӣ
ва арбадаву ҷигӣ-ҷигӣ кард, ҷавон роҳи мактаб пеш гирифт. Вай қатори ҳамдарсон ноаён рафт. Не, раҳбараҳ бачаҳо, бештар хурдсолон
ба ӯ бо шавқу ҳавас нигариста, байни худ чиҳое гуфта, гохе бо ангушт сӯяш ишора низ карданд. Аммо мудир ӯро дидан замон асабинамо сар ҷунбонду коҳишомез гуфт:
– Сарлашкар, ин рафторат нағз не. Нақшаи моро вайрон кардӣ.
Бояд аз омаданат огоҳ мешудем. Мо туро бо нағораву карнай, суруду рақс пешвоз гирифтанӣ будем. Ҳай дареғ-а!
– Рафиқ маълим, чӣ лозим? – вақти ба идораи мудир ворид шудан оҳиставу хиҷолатмандона гуфт ӯ: – Одам шарм медорад...
– Э афандӣ, шарм дар бозори чарм, – бо қиёфаи ҷиддӣ посух
дод мудир ва фаҳмонд: – Бо тантана пешвоз гирифтани ту барои
тарбияи насли наврас хеле муфид аст. Онҳо бояд бинанд ва
фаҳманд, ки мо каси содиқу фидокорро чӣ хел қадршиносӣ мекунем, болои сар мебардорем. Фаҳмидӣ? Насли оянда бояд пайрави
ту шавад!
– Рафиқ маълим...
– Хомӯш! Бубин, як корнамоии ту номи мактабро чӣ хел
машҳур кард, – нигоҳи барқпошашро аз ӯ наканда гуфт мудир. –
Ҳар рӯз аз гӯшаву канори мамлакат ба мактаб нома пайи нома мерасад. Ҳама, махсусан духтарон, аз ҷасорати ту чунон мафтун
шудаанд, ки... Бароят акс ҳам фиристодаанд, – ба лаби мудир табассуми тунук давид. – Ин бахт ба ҳар кас даст намедиҳад. Бубару
бихону кайф бикун. Ту сари моро ба осмон бардоштӣ, Сарлашкар!
Ба номаҳо, алабатта ҷавоб навис. Лекин дигар «чӣ лозим?» нагӯй.
Ҳозир таъҷилан ҷамъомад ташкил мекунем....
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– Хуб... Ташаккур, – бо сари хам посух дод Султон, аммо ба
назараш чунин намуд, ки китфонаш васеъ, қоматаш чанд ваҷаб баланд гашт.
Соате баъд аз саҳни мактаб садои шайпур ба само печид. Даводаву ғавғое сар зад. Аввал хурдсолон афтодаву хеста ба маҷлисгоҳ
расиданд. Ҳар синф алоҳида саф орост. Ва ҳангоме аз хонаи
омӯзгорон ӯ ҳамшафати мудир баромаду сӯи толор қадам ниҳод, аз
ҳуштак, шӯру валвала ва чак-чаки девонавори хонандагон сараш
гирд гашту чашмонаш сиёҳӣ заданд. Ба болои ин бо ишораи мудир
панҷ-шаш тан ҷавони паҳлавонҷусса ӯро рӯи даст бардоштанду бо
шаст гирди давра гардонданд. Сипас ба шарафи ӯ маҷлис оғоз ёфт.
Бачае чашмонаш шӯъларез, бо овози ҷарангосӣ насабномаи ӯро
мутантан хонд. Ҳамон ҷо фаҳмид, ки бобояш харбони нахустину
номдори колхоз буда, то охири умр ба ин касб содиқ мондааст.
Ҳатто боре ӯро чун каси соҳибтаҷриба ба маҷлиси чорводорони
вилоят бурда, аз таҷрибаи беҳамтои харпарварияш суҳбати пурмазмуне шунидаанд. Он бача таъкид кард, ки то барҳаёт будани
мӯйсафед хардӯстони дуру наздик мудом омада, ӯро барои интихоби маркаб ва даллолӣ бозор мебурдаанд.
– Не нагӯй, мӯйсафед, – таваллоомез мегуфтаанд корафтодагон.
– Чашми харшиносии ту дигар аст. Бо як нигоҳ аз байни сад хар
беҳтаринашро ҷудо мекунӣ…
– Э додар, умри мо байни хару харгала гузашт, – ифтихоромез
мегуфтааст мӯйсафед. – Харшиносӣ ҳам касби осон нест.
– Медонем... Дуруст мегӯянд, ки одам бе назари Худо дар бозор
даллоли хар намешавад. Ту назаркардаӣ. Ана барои ҳамин хостем
аз баракати дасти худат соҳиби хари хуб шавем, – бо ҳаяҷон меафзудаанд корафтодагон. – Ширинкомаи хуб мегирӣ...
Мӯйсафед аз таърифу ситоиш болу пар мебаровард. Ва дар бозор,
ки ҳанг задани маркабҳои ҷавмаст гӯшҳоро мехарошиду ба фарёд
меовард, ҷое бафурсат, ҷое ҷавонвор чусту чолок давр гашта, ба пушту сағрӣ, ёлу пешонии ҳайвонҳо панҷа зада, ниҳоят дарозгӯше ба
чашмаш ҳуш афтад, дасти соҳиби онро бо ангуштони шахшӯлаш
анбӯрвор дошта, таккондаву силтавзанон ба савдо мепардохтааст.
Хардор аз афсуну сеҳри сухан ва такон-такону кашокаши даллол
безор шудаву аз ҳол рафта, бо хашм мегуфтааст:
– Эй, мусулмон, анде харро бигиру дастама сар те, ки маъюб
шуд...
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Лек падараш мурғбози ашадӣ буд. Нахустин фермаи мурғпарвариро дар ин қаламрав ӯ ташкил кард. Баробари аз тухм баромадани чӯҷаҳо вай бо як назар муайян менамуд, ки кадоме мокиён
мешаваду кадоме хурӯс. Дороии хона, балки ҷонашро барои парвариши хурӯсҳои ҷангӣ дареғ намедошт. Аҳли оила гурусна мемонду обу дони хурӯсҳо мудом муҳайё буд.
– Мокиён ганҷу хурӯс зебу зиннати хона аст, – чашм аз
хурӯсҳои кулангӣ, ки байни мокиёнҳо бовиқор гашта, тоҷи аҳмаргун ва болҳои муқтадиру хушрангашонро дам ба дам ҷунбондаву
афшонда бо кибру ғурур ҷеғ мезаданд, наканда мегуфт падараш. –
Субҳидам фарёди ин паррандаҳо аз хониши булбул ҳам ба гӯш
хуш мерасад...
Аммо модарашро муборизи роҳи озодӣ, дугонаи ҷонии Надежда
Константиновна Курупская номиданд. Ва гуфтанд, ки ин зан таърихи зинда аст. Солҳои пеш бо як доси кунду зангзадаи бобоӣ босмачиеро мағлуб кард ва дасту пояшро бо ресмон баста ба ҳукумат
супурд. Аз ин ситоиш ҳамагон дуру дароз чак-чак заданд. Ҳарчанд
Сарлашкар медонист, ки модари ӯ ҳаргиз завҷаи Ленинро надидааст, ин ситоиш ба дилаш нишаст ва бо ифтихор оҳи сабук кашид.
Дугонаи завҷаи доҳӣ будан орзу ва шарафи ҳар як зани мамлакати
бузург ҳисоб меёфт, писари дугонаи ҳамсари Ленин будан ҳам бад
нест. Вале худи кампир мудом гила мекард: умрам ба поён расиду
боре аз деҳа берун по нагузоштам, он тарафи дарёро надидам. Аммо
босмачии бадбахт тасодуфан ба даст меафтад. Қиёми рӯз ва авҷи
дарав, ки аз рутубати замин, бӯи сабзазору тасфи ҳаво нафас мегашту аз сару рӯ арақ мешорид, нолиши талху таваллои касе ба гӯш
мерасад.
– Сӯхтам... Об, эй Худо...
Вай, духтари он вақт ба обутоби қадрас, дос ба даст аз байни ғаллазор сӯи овоз мешитобад. Мард низ шояд шарфаи пои одамиро
шунида, бо охирин қуввату мадор ва умед аз байни алафзор нимхез
мешавад. Ва чун чашми духтарак ба андоми пурҷароҳату хуншори
марди силоҳдор меафтад, даҳшатзадаву ҳаросон мисли каси моргазида бо доду фиғон пас мегурезад. Сипас, саркардаҳои он аёми
инқилобии деҳа аз ин воқиа воқиф мешаванд. Ва ҳаёҳу, асптозӣ,
тирпароние меоғозанд, ки ҳуш аз сари хурду калон мепарад. Баъд
марди нимҷону ба хоку хун ҷӯлидаро бо дасти баста, харсавор бо
таҳқиру истеҳзо ба ноҳия мебаранд. Ва овозаи корнамоии ӯ паҳн
мешавад. Ҷасорату далерии ин духтари кӯҳистон ба гӯши завҷаи
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доҳӣ низ мерасад. Ва Надежда Константиновна аз Маскав фаврӣ ба
номи ӯ табрикномаву як либосвор мефиристад. Эҳе, аз хандаи бахту
омади кори ӯ дар дили занҳо алов рехт, ҳама якбора ҳушёру зирак ва
босмачишинос шуданд. Ва ҳамин, ки марди баришу салла ва ношиноси дар камар ғилофу шамшердор ё ба кифт туфанг ҳамоил ба
чашмашон мерасид, фавран ба инқилобиён хабар мерасониданд.
Дар ин маврид ба Раҳматшоҳ – сардори дастаи ворошиловӣ Худо
медод. Вай аспи ёлу думбуридаашро чорнаъл тозонда, наъразанон аз
пайи дастгир кардани шахси шубҳанок меафтод. Фурсате пас ӯро
кӯбида-кӯбида кашон-кашон меовард ва нархи сабзиву пиёзро напурсида дар оғиле бандӣ мекард. Албатта, лобаву зорӣ ва қасамхӯрии мард дар хусуси мусофири роҳгузар будан ва ба босмачиён
ҳеч иртиботе надоштанаш фоидае намебахшид. Ва ӯ ҳамон вакт
озод мешуд, ки соҳибонаш воқиф гардида, шоҳидҳо оварда, дар бораи бегуноҳиаш забонхат медоданд.
– Аҷаб мардуме, – бо хашму алам меғуррид ҷабрдида: – Ҳуҷуму
газидани сагҳошон кам буд, ки боз занҳошон ба кас тӯҳмат мезананд...
– Гапа кам кун! – сиёсатомез мегуфт Раҳматшоҳ: – Инро ҳушёрии синфӣ мегӯянд. Мо ба ун занҳо мукофот додем. Ҳамон хел
рафтор накунанд, ҳукумат аз даст меравад. Олам пури бадхоҳ, зараррасон... Минбаъд дониста сару либос пӯш, худата ба тартиб
биёр... Риш дарзаи каҳ, салла каппаи қунғурот, ғилофи шилшиладору ханҷар ҷаллоди Бухоро, камон чӣ? Эй худо бигирадат Будёнийшаве!
– Эй мусулмон, инҳо аз рӯи одат, расму русум...
– Гапа дниста бизан: ман одами советиям! Болшевик! Минбаъд
дар ин шаклу шамоил набинамат!
Мусофирон аз бими ҷон дигар аз роҳи ин деҳа намегузаштанд.
Лекин модари ӯ аз он матоъ ҳаргиз пироҳан надӯхт.
– Метарсам, – посух медод ба занҳои кунҷков: – Мол ҳалоли
меҳнатӣ набошад, насиб намекунад. Охир ун мард гуноҳ дошт ё не,
парвардигор медонад... Тавба, мани паршикаста куҷову дастгир
кардани босмачӣ? Даҳшат аст ба хуни кас зомин шудан... Худоё,
дар қиёмат чӣ ҷавоб медиҳам?..
Дар поёни маҷлис шоири навқалами мактаб дар васфи ӯ бо овози ҷарангосӣ шеър хонд, ки то ҳанӯз сатрҳое аз он ба ёдаш мондааст.
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Дар чиллаи зимистон,
Бо фармони раҳбарон,
Гузашт яхсели бало
Шиновари беҳамто ...
Сарлашкар шуд қаҳрамон!
Ҷавон ҳайкалвор истода, зоҳиран моту маҳбути ин тантана, аммо дар асл ҳушу ёдаш побанди Симин буд.
Ин бардор-бардору ҳангома бе ҳузури Симин чӣ арзише дошт.
Вай гӯё чор чашми дигар пайдо карда, аз байни хурду калон гумкардаи азизи худро меҷуст. Чаро духтар боре ҷамолашро ба ӯ нишон
надод? Пеш мисли парвона ҳама ҷо ҳозиру нозир буд, қариб ҳар
лаҳза бо баҳонае аз таги бинии ӯ мегузашт ва бо нигоҳе доғу сӯзон,
табассумаке дилфиреб, ё шукуфонидани ғунчаи лаб, қоҳ-қоҳи мастона ва ё бозии абрӯву мижгон, ё аз пеши бар бо шаст ба ақиб ҳаво
додани банди мӯи хурморанг, ё бо нозу итоб хиромон рафтану ба ӯ
эътибор надодан оташи шавқу ҳаваси ҷавонро тоза ба тоза меангехт.
Ва ҳангоме ӯ аз рӯи вазифа дар саҳни мактаб духтареро ба суҳбат
мекашид, гӯё замин мекафиду дарҳол Симин таги фукаш ҳозир мегашт ва хандаи сохта ба лаб, нигоҳаш моломоли ташвишу изтироб,
ранги рӯяш як каме парида чизе мепурсид. Сарлашкар албатта ба ӯ
посухе медод, вале аз тарзи бо ситеза рафтанаш матлабу ташвиши
ӯро пай мебурд: «огоҳ бош, ҳар қадамат ба ҳисоб ва зери назар аст».
Ё имрӯз Симин ба дарс наомадааст? Сад фикру хаёл ба дили ҷавон
панҷа мезад. Чӣ чора? Худованд ба ошиқ як дил, лек ҳазор андешаву
ташвиш додааст, як ёр бахшидаву ҳазорон сӯзу гудоз. Аммо шаҳди
меваи ниҳоли ишқ – лаззати яклаҳзаинаи дидор аст. Аз ин беш не.
Ҳама изтиробу такопӯ, ранҷишу шубҳа ва ҳатто хуни дил хӯрданҳо
ба як нигоҳи доғу сӯзон ва харидоронаи оҳучашму кабкхироме фаромӯш хоҳад шуд. Аммо куҷост он ки тоби камони абрӯ ва шӯълаи
тири нигоҳаш марҳами ҷони ҷавон шавад, сардиву ноумедиро аз
қалби ӯ бизудояд?
Маҷлис чӣ хел ба анҷом расид, надонист. Ҳамдарсон якбора ӯро
ҳалқавор печонда, ба гӯшаш ҳарфҳои талху ширини фаровон
рехтанд.
– Муборак бошад! Ошно, маълум, ки оянда хари калон мешавӣ,
лекин моро фаромӯш накун, – пичинг зад яке.
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– О навасаи харбон, якбора буҷулат хар хест.
– Сағира, ба умеди ин таърифҳо боло-боло напар...
– Ҳо, таърифи зиёд хосияти хуб надорад. Девона, бехуд мекунад
одама ситоиш...
– Сарлашкар, табрик! Лекин ҳушёр бош, ки ба манзил нарасида,
аз сари асп напарӣ…
– Эй бахилҳо, ба ҷойи сӯхтану пичинг задан фахр кунед. О гӯри
бахил танг мешавад…
Дар лабаш ханда меҷӯшиду дар дилаш хашм. Вале хашмро ба
сари ки резад? Ин бехабарон дар чӣ хаёланду вай дар чӣ андеша?
Аз куҷо донанд, ки хоҳишу муроди Сарлашкар чист? Чаро Симин
наметобад? Агар ақлу ҳуш доред ба ҷои ин суханҳои пучу сафсатта
аз ҳоли Симин хабаре расонед. Бигӯед, ки ун нозанин, ун оромбахши дилу ҷони ман куҷост?
Дар гирдоби ин андеша чашмаш дар гардиши даҳлез баногоҳ ба
суроби Симин бархӯрд. Духтар як ба пас, шояд ҷониби ӯ рӯ гардонду мисли гурбаи рамида, лек бо ҷилвае ҷаззоб худро паси девор кашид. Рӯи моҳосояшро нишон доду бас, вале ҷавон чеҳраи ӯро тира
ва лабонашро холӣ аз табассум дарёфт. Ин ҳолат ба Симини ӯ бегона буд. Бо вуҷуди ин ноаён оҳи сабук кашид ва бо баҳонае худро аз
ҳалқаи ҳамдарсон раҳонда, бо роҳи дигар духтарро пешгир кард. Ва
дар хамгашти охири даҳлез якбора ба Симин рӯ ба рӯ шуд. Ҳоли
духтарро намедонад, вале ӯ ҳаяҷону изтироб ниҳон дошта натавонист ва бо садое саршор аз меҳру ранҷиш гуфт:
– Моҳи камдидор, салом! Нағзӣ?
– Бад не, беруни хок, дар сояи давлатат гаштем, – сарду ҷиддӣ
посух дод духтар ва сар хам карда, бо ангуштони нозук лаби рӯймол
то нӯги бинии баланду гӯё бо қалам кашидааш поин фуровард, ки
чашмонашро аз нигоҳи гарму пуршарори ҷавон пӯшонад.
– Ай духтар, дар набудани ман ҳарамӣ шудаӣ? Ёдат кардаме.
Саратро бардор, рӯймола гум бикун, ки рӯятро бубинам. Ё рӯбинак
биёрам? Хуморӣ, кабобу харобам кардӣ, – бо шӯру шавқ пичиррос
зад Султон.
– Бозорат гарму харидорат беҳисоб шуд, – бо овози хаставу ларзон посух дод духтар ва лаби руймолро зери дандон гирифт. –
Рӯбинак дигар ба мо мерасад?
– Эй шайтон, диламро вайрон накун...
341
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Ту сад дил дорӣ! – Симин хост бо шаст аз паҳлӯи ӯ гузарад,
аммо ҷавон бо ҳаракате тунд пеши роҳаш баст ва ба алам гила бар
забон овард:
– Оҳ, ин гапҳот маро мекушад! Аҳволпурсият ҳамин аст?.. Дидӣ-ку, аз чӣ офате гузаштам...
– Ягон ҷоят надарид – гулханде гирди лабони духтар печид.
– Дарё симхор надошт, – ба шӯхии духтар бо ҳазл посух дод ҷавон ва шубҳаомез ба атроф чашм давонд.
– Яхҷор аз симхор ҳам ганда аст...
– Рост. Қариб мемурдам. Бубин, ҳанӯз ҳам ба худ наомадаам...
То он лаби дарё пеши рӯям ту будӣ.
– Баъд фаромӯш шудам?!
– Тӯҳмат! Кадом беимон гуфт ин гапа? Баръакс, туи сангдил як
бор ба нӯли зоғ ҳам салом нафиристодӣ...
Духтар руймол то болои чашму камони абрӯ қафо кашида, чун
оҳуи рамида хавотиромез ба гирду канор нигаристу лабони маҳинаш ларзида, бо садои гирифта пичиррос зад:
– Ғамхору ҳолпурсҳоят якбора аз мӯру малах зиёд шуд, – ва магар буғз гулӯяшро фишурд, ки бо оҳи сӯзон нафас рост карда
афзуд: – Мактуб пайи мактуб, сурат дунболи сурат меояд. Ҳар нозанини шаҳрие, ки мо дастоврезашон шуда наметавонем...
Ва ҷавон дид, ки қатраҳои зулоли ашк ба ҳар мижазадан чи зайл
аз нӯги сафи мижгонҳо ба рӯи мисли гули торун сурхосафеди Симин афтода мелағжанд. Рӯй не, оинаи софу беғубор, ашк не, қатраи
шаффоф, донаи гавҳар. Ниҳоли қомати нозуки духтару хӯшаҳои
рӯймолаш шабеҳи дарахти арӯсаки маҷнунбед гӯё аз насими шамоле реза-реза ларзиданд. Қалби ҷавон вайрон шуд, дасту по гум кард.
Охир Симини пурғуруру саркаш гирист, гиря дорад, остин-остин
ашк мерезад. Ҳарчанд борҳо шунида буд, ки ашки зан дар нӯги
остинаш аст ва бо рехтани оби арзони дида худро аз ҳолатҳои нобоб
мераҳонад; ҳатто ба ин восита ҷурму гуноҳ мепӯшонад, гуфт:
– Эй гаранг, ун мактубҳоро нав гирифтам, – ва сохтакорона қоҳқоҳ зад. – Ту ба сурати хушк ҳам рашк мебарӣ? Азобат сахт будааст! Боз ман шабу рӯз меандешидам, ки ба ту чи ҷин расида бошад.
Сари Симин хамтар ва ларзиши хӯшаҳои рӯймолаш суст гашт.
Сарлашкар даме ба қабзаи номаҳо андешаманд нигарист, сипас бо
қиёфаи ҷиддӣ ва ҳаракате тунд лифофаҳо сӯи духтар дароз карду
бо аламу писханд гуфт:
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– Бигир, бурда худат бикшо, худат бихон, худат аз номи ман
ҷавоб навис, ки дилат қарор бигирад. Туро бемории сахту мурдани
ман не, омадани чор мактуб талхакаф кардааст. Боз ман ҳайрон
шудам, ки чаро мотам гирифтаӣ?
Духтар гӯё аз тарсакие сар бардошт. Ва теғи нигоҳу барқи чашмонаш ба рӯи ҷавон андармон, бо садои хиррӣ пичирос зад:
– Ба назарат ҳамин хел менамояд. Ту аз дарди дили дигарҳо бехабарӣ...
Ва якбора баргашту гурехт, бо кафи даст рӯяшро пӯшонда давид, бори шарму хиҷолати хеш ва азоби шубҳаву андешаҳои ҷавонро низ афшонда-афшонда бо чи ишваву нозе тозон рафт. Ва бо
навои пуризтироби пошнаи кафшу алвонҷи мӯйи хокбӯс, ларзиши
хушаҳои рӯмол ва қомати пурлатофату пероҳани гулрезаш ба
даҳлези хилват шукӯҳ бахшиду рафт...
***
Сарлашкар ҳамеша савори аспи бодпои иқбол буд. Баъди хатми
мактаби деҳа ба донишгоҳ дохил шуд ва таҳсилро бозӣ-бозӣ ба
анҷом расонд. Ҳамон ҷо низ ангуштнамо, дастпечу чорасози шиносу ношипос гашт. Роҳбари гурӯҳи донишҷӯён, азизу ҳамнишини
сарварони факулта ва устодон...
Яке мегуфт: «Оташ аст ин бача. Забони ширину феъли хуб, ки
дорад, ба дилу дидаи кофару мусулмон роҳ меёбад?»
– Аз таги санги осиёб беосеб мегузараду забони ҷумла мурғонро медонад, – ҳасад ба забон меовард дигаре ва меафзуд: – Э дилёб
асте... Ба одаме, ки мансаб дорад ё андаке манфиаташ расад, кана
барин мечаспад...
– Хуб мекунад! Пеши роҳи туро бастаанд? Ту ҳам дил биёву
қанд бихӯр, – тунд посух медод ошнои ӯ.
– Наметавонам... Ин хел ҳунари хушомадзанӣ надорам...
– Пас бахилӣ накун. Дидадаро шав, ба дил ҷо шав, – мегуфтанд
ҷонибдорони Сарлашкар ва меафзуданд: – Чашми умеди як ноҳия
ба ин бача аст. Кӯр набошед, мебинед-ку. Пойи роҳбарҳои диёраш
ба шаҳр расад, аввал аз ҳоли ӯ хабар мегиранд.
– Э вайҳо ба маҷлис меоянд...
– Хуб... Аз ноҳияҳои шумо ҳам меоянд-ку...
– Э мо куҷову ҳамнишинӣ бо ҳокимҳо...
– Ин хел бошад, дамта бигир, аробаи худата бикаш, бахил...
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– Ҳо, ин бача худодод аст. Поятона ба пойи Сарлашкар дароз
накунед, ки аз ҳафт ҷояш мешиканад. О падару хешон як бор ба
суроғи шумо намеоянду, – қасдан неш мезад дигаре ва алами
онҳоро меафзуд: – Вай ҳамин хел хушиқбол ба дунё омадааст...
Ниҳоят дар авҷи тобистону коҳдарав Сарлашкар бо дипломи
забони гов барин сурх ба зодгоҳ баргашт. Боз мисле, ки ба мӯрчахона об рехта бошад, хурду калон ба ҷумбуҷул афтод.
– Шунидӣ, Сарлашкар мактаба ба дипломи сурх тамом кардааст, – аз якдигар мепурсиданд хамдеҳаҳо.
– Наход? Офарин! Панҷ сол ҳам маишат карду ҳам дипломи
сурх гирифт?
– Паҳ! Якта рӯиду офат! – ғур-ғур мекарданд бадбинҳо. – Гузаштаҳош киҳо буданд? Харкору мурғбоз... Ҳафтоду ҳафт пушташ аз
китобу дафтар бехабар... Замонаро бин, ки аз решаву кундаи пойлучу сарлуч дипломи сурхдор баровард...
– Ҳозир давр ҳамин хелпарвар аст. Фардо соҳиби мансаб шавад,
бе иҷозат наздаш даромада наметавонӣ...
– Э не, вай сағираи худамон... Бо дастгириву бардорбардори мо
Сарлашкар шуд...
– Дуруст, вале як ҳикмат аст: «Сағира ба ҷое мерасаду сағирапарвар не».
– Аҳа, инашро фикр накардем, – нолишомез бо ғур-ғур сар
меҷунбонд дигаре. – Доим барои худ балову дарди сар тайёр мекунем.
Ин гуфтугӯҳо ба дили тоифаи кунҷков алов мерехт ва бисёриҳо
бо баҳонаи табрики Сарлашкар, вале аслан барои бо чашми худ
дидани дипломи сурхи ӯ мешитофтанд.
– Бача, шунидем, ки дипломи сурх гирифтаӣ, – баъди ҳолурсӣ
сари мақсад меомаданд. – Агар ин гап рост бошад, ку барор бинемаш...
Ӯ табассум ба лаб, нигоҳаш лабрези ифтихору ғурур паси сар
хорида, дарҳол дипломро оварда пеши онҳо намегузошт. Ва тамкину берағбатияш оташи шубҳаву нобовариро дар қалби кунҷковон бештар меангехт ва дар хусуси таҳсилу сахтгирии беҷову
баҷои устодон баҳсу мунозира меоғозиданд.
– Дипломи сурх гирифтан осон нест, – мегуфт яке ва шарҳ медод: – Эҳа, шири аз модар хӯрдаи донишҷӯ дӯғ шуда, аз биниаш
мебарояд, ки соҳиби дипломи сурх шавад...
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– Рост. Ман чанд каса медонам, ки ба умеди дипломи сурх гирифтан аз хондану фикру хаёли зиёд заиф, рангзард, касалманд,
ҳатто девонаавзои бадбахт шуданд, – изҳори ақида мекард дигаре.
– Бори илму дониша бардоштан осон нест, – ба суҳбат шарик
мешуд сеюмӣ. – Илму дониш аз кӯҳ вазнин аст, миёни одама мешиканад...
– Мо ун хел бачаҳоро кирми китоб меномидем...
– Як маълими мӯйсафед доштем. Хонасӯхта чунон зихнаву хасис буд, ки ҷон медоду баҳои аъло не. Донишҷӯ ба саволҳояш тӯтӣ
барин ҷавоб гӯяд ҳам «се» ё «чор» мегузошт. Аз ин зиёд не. Агар
норозигӣ баён мекардем, мегуфт: «Вақте мисли ман ҳамаи китобҳоро хонда об карда хӯред, баҳои «панҷ» мегиред. Чӣ, шумо
тирмизакҳо, баробари мани академик илму дониш доред? Эҳе, ин
хобатонро ба об гӯед. Агар аз ман баҳои «чор» гиред, ҷон гӯед.
Ана ҳамон маълим шасти маро гардонд, агане...
– Лекин баъзеҳо роҳи китобхонаро наёфта, аз илму дониш бӯе
ҳам набурда, бо хушомаду чоплусӣ муфти қурут соҳиби дипломи
сурх мешаванд...
– Хайр, ун хел диплом, хоҳ сурх бошад, хоҳ кабуд, ба кӣ лозим?
– Сарлашкар, ту дар ҳақиқат дипломи сурх гирифтаӣ? – баногоҳ
шубҳаашро ба забон меорад яке.
– Бовар надоред? – аз қаҳр ба рӯяш сурхӣ давида шӯриданамо
мепурсад ӯ ва озмоишкорона ба аҳли нишаст менигарад. Онҳо як
каме бесаранҷом шуда, суҳбатро ба ҳазл мекашанд.
– Шогирд, аз илтимосу хоҳиш забонҳо мӯй баровард. Ё бе
рӯбинак дипломатро нишон намедиҳӣ? – гӯяндаи ин сухан даст ба
ҷайб мебарад.
– Э лозим не! – мегӯяд ва сабук аз ҷой мехезад. – Росташ, ки
безор шудам. Чанд ба ину он диплом нишон медиҳӣ? – Ва бафурсат рафта аз хонаи дигар ҷомадони нави ҷигаррангеро оварда
мекушояду ғур-ғур мекунад. – Ана бубинед, боэҳтиёт, чиркин
нашавад... Ин диплом хуни ҷигари маро хушконд. Аммо лозим
бошад, боз даҳ дипломи сурх мегирам...
– Э офарин! Ту яктаӣ, Сарлашкар! Рафиқон, фаромӯш накунед,
ки аввалин дипломи сурхро ба деҳа Сарлашкар овард, – аз ҳаяҷон
овозаш ларзон мегуфт мудир. – Ин таърих аст...
Сипас диплом даст ба даст мегашту ситоиши ӯ даҳон ба даҳон.
– Гуфта будам-а, ояндаи ин шогирд дурахшон аст! – бо шодиву
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ифтихори бепоён пайваста хитоб мекард мудир. – Агар ба чашми
роҳбарҳои ҷумҳурӣ меафтод, ҳатман дар пойтахт, паҳлӯи худ вазифааш медоданд. Ин хел кадри нодирро аз куҷо меёбанд?!
– Ҳеҷ гап не, мусулмонӣ оҳиста-оҳиста, гуфтаанд. Аз поён боло
равад, хуб аст, – андешаманд мегуфт раис. – Тездаву шитобкор
пешпо хӯрда, ба манзили мурод намерасад...
– Қанд зан, авлод! – ӯро дидан замон мегуфт амаки Каҷак, ки аз
котиби комсомол таъин шудани Сарлашкар дар пӯст намеғунҷид ва
таъкид низ мекард: – Сағира, иқбола пушти по назанӣ. Яку якбора
кӣ котиби комсомоли ноҳия шудааст? Бахтат хандид. Маҳкам бидор
курсира. Эҳа, баъзеҳоро саг суроғ намекунад. Лекин ҳушёр бош, ки
дар почаи калонҳо ларза афтодааст.
– Чаро? – айёрона тагпурсӣ мекунад Сарлашкар.
– Баъд мефаҳмӣ...
– Воҳима накун, амакӣ, – даст меафшонад Сарлашкар. – Ман
маълумоти олӣ, дипломи сурх дорам...
– Эй нодон, гап ҳам сари ҳамин аст. Лекин ба умеди маълумоту
дипломи сурхат бисёр боло-боло напар, фирефтаи леле-пепеи
одамҳо ҳам нашав, – бехи гӯшаш бо оҳанге омехта бо таъкиду ташвиш мегӯяд Каҷак. – Фаҳманд, ки оянда ҷояшонро мегирӣ, бо ҳар
баҳона ба решаат теша мезананд. Оҳо, миёнатро чунон шикананд,
ки як умр хеста натавонӣ...
– Тарс нате, амакӣ, – бедимоғ мегӯяд Сарлашкар ва меафзояд: –
Ман ба ин мансабҳо муҳтоҷ нестам. Ҳамин ҳам гап шуду… Сар
бошад, тоқӣ ёфт мешавад.
– Э ҷонта гардам, шери амаке. Яктаиву наркин! Лекин бо бӯи
муҳаббати рӯякии мардум аз худ нарав. Яке бо ширинзабонӣ дар
пӯстат чунон коҳ ҷо мекунанд, ки бехабар мемонӣ.
Иқбол ёри Сарлашкар буд, аз пайи вазифа издивоҷи Симин
осонакак пеш омад. Хусуршаванда, Сафоли дуктарош, ба гуфте,
хостгорҳоро болои дида шинонд ва дар гӯри Ҳотам лагад зада,
бештари харҷи тӯй ба зимма гирифта арӯсро аспсавор, бо нағмаву
усул ва ёр-ёр, рӯ-рӯи гулу себарга бо ду дасти адаб ба хонаи ӯ
овард. Вай аз он ки домоди дилхоҳ ёфт, меболид, аз омади бахт
бурути Султонро табар намебурид. Аммо ҳасудон ғаму хуни дил
мехӯрданд.
– О айёре! – дулунҷа навола хоида мегуфт хушбуруте сари хони
зиёфат. – Гушти афъимор хӯрдааст ин дуктарош. Сад соли ояндаро

346
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

фикр карда баъд по мемонад. Донист, ки ин сағира шуданӣ аст,
агане бефоида кайкашро ба касе намедод...
– Қанд занад! Ту ба ҷои сӯхтану нолидан корро аз вай ёд гир, –
мегуфт дигаре.
– Эҳа, китоби хондаи ин дуктарошро ёфтан мушкил, – устухонеро дудаста маҳкам дошта, беамон хоидаву макида мегуфт хушбурут. – Ба ин хонахароб баробар шудан мушкил. Бовар кунед,
шайтона зин зада савор мешавад.
– Чӣ мушкилӣ дорад?! – меангехт ӯро пирамарде ва бо лабханд
меафзуд: – Ту ҳам духтаратро ба ҳамин хел як ҷавони нағзи шуданӣ бе кола бидеҳ, об ба лаби ҷӯй баробар мешавад...
– Дар сарам хар лагад назадааст...
– Дидӣ? Духтар надода ҷонат сӯхт. Осон нест. Беҳтараш хапу
дам бишину шикам сер бикун.
– Ҳаққи гапа гуфтам...
– Э хок дар сари ту барин ҳакгӯй. Хасис, аз ҳиммати дигарон
ҳам талхакаф мешавӣ? Нон додану ҷон додан якест, бародар. Бе
тамаъ духтарро хонадор кардан сад чанди дигар.
– Мардона рафтор кард. Паҳ, бо ҳамин дуктарошӣ ҷавонмардиашро бинед. Шавҳардиҳии духтарро аз ӯ ёд гиред, – мегуфт пирамард. – Ин хел домодро аз куҷо меёфт? Бачаи дастпеч, дидадаро,
ояндадор... Ҳам духтараш хушбахт шуд, ҳам пушту паноҳи хуб
ёфт...
Ва Сарлашкар дар андак муддат ба зиндагии хушу гуворо
расид. Модараш – кампири Нозук рангобаранг кафшу сару либос
пӯшида, шукри ҷони писар карда, ба қавли муйсафедони безан
«масту махмур, найтар-найтар» мегашт. Симин низ аз бахт розӣ
буд, – ҳарчанд пас аз гузаштани солҳо бори даву ғечи рӯзгор ва
нигоҳубини фарзандон чунон бар дӯшаш афтод, ки баъзан чӣ хел
гузаштани вақтро пай намебурд.
Вале миш-мишу овозаи ба Маскав боз ба таҳсил рафтани Султон модару завҷаашро бесаранҷому хотирпарешон сохт.
– Хондани китобу мактабои ҳукумат фақат ба зимаи ту аст?
Ғайри ту дигар каси мактабрав нест? – хашмолуд сухан оғозид
кампири Нозук. – Не, бигу, ки беваи бачаҳалоки момаат коми туро
бо хондану шаҳр ба шаҳр гаштан бардошта буд? Панҷ сари сол кам
азоби раҳпоиву ташвишам додӣ? О мани сарсахт дар дами пирӣ
боз хонаву аёлбони ту шавам? Як бор дурусттар чашм бикшову ба
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атроф нигар: олам пури бачамарди бекор аст, онҳо ҳам боре ба
хондан раванд, осмон ба замин намеафтад. Мон, ки падару модар,
зану бачаҳои унҳо ҳам заҳри зиндаҷудоиро чашанд. Баъд мебинам,
ки ба ҳоли ман механданд ё не...
– Очаҷон, агар ба ун мактаб ҳар каса мефиристоданд, – қоҳқоҳзанон фаҳмонд Сарлашкар, – олам пури ҳоким мешуд.
– Чӣ мактабе будааст? Хонаи мактаббарор пури гандум... ё ту
каллаи шер овардаӣ?
– Мактаби олии партиявӣ! – бо ифтихор хитоб кард Сарлашкар
ва айёрона ба чашмони модараш нигарист. Дами кампир ба дарун
зад. Як модари ӯ не, хурду калон аз номи партия меҳаросад. «Ба
ҳама шӯхӣ, ба партия не, – таъкид мекарданд доноҳои замон. –
Ҳама дар чанги партия аст. Уқоб барин чашми тезбин дорад партия. Ҳама чизро мебинад. Ҳушёр асту зирак: дар бистари хоб, Худо
накунаду ба гӯши ҳамсарат ҳарфи беҷое бигӯӣ, мешунавад партия...»
– Очаи ҷон, агар дипломи ин мактабро ҳам бигирам, баъд мебинӣ, ки курсии мансаб қаторак мешавад, хушомадгӯву хизматгор
мисли малах пеш-пеши по мепарад, – бо як кайфияти хоса гуфт
Сарлашкар. – Эҳе, як умр роҳату кайфу сафо...
– Ай бача, аз ҳад зиёд боло-боло напар, – хаёлолуд гуфт кампир.
– Бобот харбон буд – тинҷ мезистем. Яке ҳаваси аспбонӣ дар дилаш ҷо гирифт. Аз ин монда, аз вай ронда шуд. Лекин харбониро
ба ҳафт пушташ мерос гузошт. Падарат мурғбон шуд – роҳат
доштем. Дар хона тухму гӯшти мурғ байт мегуфт. Яке ба дилаш
васвасаи қимори хурусҷанг роҳ ёфт, дар ба дару деҳа ба деҳа сарсон гашту мову ту ба ҳоли зор афтодем. Бачаҷон, коракат хуб аст.
Нимтаи нон – роҳати ҷон. Хеҷ ҷо намеравӣ!
– Шухӣ накун, оча!
– Худо якта, гап якта...
– Роҳбарҳо меранҷанд. Ҳукми партия... Рафтан ҳатмист.
– Бисёр тарсам нате! – кампир оташ гирифт: – Даҳон кушоӣ,
партия...
– Худат мегуӣ, ки шоҳи замон партия аст. Чӣ илоҷ, ҳукми шоҳ
воҷиб. Ночор бояд биравам.
– Оҳо, магарам аз болои мурдаи ман бигзарӣ, – таги фуки писар
чачазанон гуфт кампир. – Бигӯ, ки туро ман зоидаам ё партияву
роҳбарҳо?
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– Албатта худат...
– Пас чиба гунҷишкбача барин очата ҷив-ҷив нишон медиҳӣ? Ё
пирмуроду пушту паноҳи зӯр ёфта, ҳамаро фаромӯш кардӣ?!
Сарлашкар аз моҷарои ногаҳонӣ гарангу пакар, аз модар чашм
наканда хомӯш шуд. Хатарнок буд идомаи баҳсу мунозира дар ин
маврид. Раги якравии кампир ки ҷунбид, сар медиҳаду тан не. Ва
боз андаке дилашро биковӣ, сари ҷаҳл қасами ганда хӯрад, кор
расво хоҳад шуд. Эҳа, он гоҳ барои шикастани савганди ӯ муллои
номдор бикову фатво биёб...
– Э оворагард, эй дайдуи хонабезор, хондан баҳона аст, – боз ба
арбадаву коҳиш пардохт кампир. – Ту ба шаҳргардӣ одат кардаӣ,
сайру тамошо меравӣ. Ин хислат меросӣ падарат аст. Ҳо, мева аз
дарахт дур намеафтад... Ҳамин ки хоҳиши дар ба дар гаштану ягон
беваи каҷзулфа гирифтан дар дили раҳматӣ пайдо мешуд, як
хурӯса ба бағал мезаду аз хона мебаромад.
– Э не...
– Ҳм, мол тарафи соҳибаш наравад, ҳаром аст. Ту ягон балои
дигар дорӣ...
– Оча, шӯр наангез! – садои Сарлашкар пуризтироб баромад.
– Чӣ ту маро содда, гӯли гаранг ҳисоб мекунӣ?
– Ба ҳурмати номат, ки не!
– Дили марди аёлманд бесабаб ин қадар ба мактабхониву шаҳргардӣ кашол мешавад? – пурсид кампир ва гила оғозид: – Эй сангдил, як бор фикр бикун, ки зану фарзанд, модари пир дорӣ. Як
пойи ман дар лаби гӯр овезон, – овози кампир ларзид ва ӯ бо нӯги
остин чашмони ашколудашро поккунон нолид: – Ё мегурезӣ, ки
гӯру чӯби ман ба гарданат наафтад?
– Э не...
– Занат, бачаҳоят азоб мекашанд. Гову мол, ранҷи алафдаравӣ,
ҳезум...
– Симин, ту чиба хапӣ? Ё гунгӣ? – кампир хашмолуд ба Симин
назар афканд. – Гап зан! Боз пагоҳ пешонит пурчин, лабу лунҷат
овезон, оби дидаат дар бари рӯ, аз харнои ман надорӣ…
Симин чеҳра ва табассумаш нарм, ба сутуни долон такя ниҳода,
суҳбати тунду тези модару писарро мушоҳида мекард.
– Гапи каси зоидагиашро нагирад, – даст ба камари сутун ҳалқа
намуда, бедимоғ гуфт Симин, – аз доду вовайлои ман чӣ суд? Ин
349
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дили зормонда маро асир кард. Сарнавишт… Монен то хунук шудани дилаш аллос бизанад. Ку бинем то куҷо мерасад...
– Фотиҳааш намедиҳам! Эҳа, бе фотиҳаи ман қадам намемонад.
Оҳо, раваду рӯзаша бинад: ба сад шикасту бало гирифтор мешавад,
– таҳдидомез гуфт кампир ва афзуд: – Як бор бе иҷозат аз дарё гузашт, ба чӣ хол афтод? Ним сол дабба-дабба базӯр роҳ гаштӣ-а? Аз
ёдат рафт? – кампир тамасхуромез хандид. – Ана ҳамин хел: падар
розӣ, модар розӣ, Худо ҳам розӣ, гуфтаанд...
Сарлашкар дам ба дарун зад. Худро аз он ки Симин ҷонибдораш
нашуд, ранҷида ангошт. Вале дар таҳи дил шод буд, ки шӯру мағал
набардошт. Симин шояд ишораҳои иғвоангезонаи кампирро
нафаҳмид? Ё фаҳмиду худро ба нодонӣ зад? Мабодо аз гиребони ӯ
дудаста дошта «моро партофта куҷо меравӣ ё ҷавобамро бидеҳу
баъд аз хона баро» мегуфт, чӣ кор мекард? Эҳа, ҳавлӣ дар як нафас
ба бозори маҳшар табдил меёфт: дарҳол овозаи моҷаро ба гӯши
довталабону човандозҳояшон мерасиду аз шодӣ тӯпӣ ба осмон мепартофтанд. Бе ин ҳам онҳо интизори лағжидаи ё афтидани ӯ мебошанд. Ана баъд нависонавис авҷ мегирад. Э тезқаламанд-е! Дар
айбҷӯиву айбмонӣ устухон надоранд. Мисли мӯру малах, зоғу замбӯр ба рақиб дармеафтанд ва каси филпайкарро низ чапагардону
каллапоча мекунанд...
Вай саркашолу андешаманд аз ҳавлӣ баромад. Аз раис мадад
пурсад ё аз котиби ҳизб? Онҳо дер ё зуд мошинсавор ба ин ҷо меоянд ва аз дар ворид шудан баробар шӯхиомез ба кампир афту дарафт меоғозанд.
– Кампири қаҳрамон, якбора пӯстина чапа пӯшидӣ-ку?
– Ҳо, буздиле, аллакай шикоят кард? – мепурсад кампир ба ханда ва меафзояд. – О ин гурезпо боз рафтанист. Акаву додари дигар
надошта бошад. Бачаҳош хурд, бе дастёр чӣ кор кунам?
– Акаву додараш моем, – посух медиҳанд онҳо. – Хурду калони
деҳа ҳамеша ба хизматат якпоя рост меистанд. Лекин пеши роҳи
шермарда нагир. Қаҳрамон, ту бе назари Худо нестӣ, Эҳа, ҳар каса
ба ин хел мактаб намефиристанд. Мо пир шуда то ҳол поямон ба
остони ун хел донишгоҳ нарасидааст. Дили ту дар бузургӣ дарёи
бетаг аст, ояндаи ҷавонро насӯзон...
Модар аз ин ташрифи роҳбарон ва ширингӯиҳо обу адо, мисли
бирешим мулоим мешавад. Меҳмонҳоро болои ҳафт қабат кӯрпача
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шинонда таку дав меоғозад ва хони зиёфат мекушояд. Ҳамааш хуб,
мудаои дил, лек як чиз таҳдид мекунад. Фардо кампир бо писханд
ба ӯ мегӯяд: «сағира, зӯрат ки омад, раису қозиро ба сарам
овардӣ». Албатта ин хел таънаву маломат бе пӯшт-пӯшт аз нӯги
забони вай мерезад ва ӯро назди Симину фарзандон шармсор месозад.
Ҳо, бе миёнравии калонҳо модар розӣ шавад, хубтар аст. Вале
кӣ чорасозу мушкилкушои беминнат хоҳад шуд? Амаки Каҷак!
Танҳо вай бо неши забону дӯғу пӯписа кампирро ба ҷояш мешинонад.
Амаки Каҷак ва модараш ҳамсоланду ҳарфҳои пасту баланди
якдигарро мебардоранд. Илова ба ин ӯ сирру савдои хонаро ба
кӯча намебарорад. Девор афтад, ба дарун афтад, гуфтаанд...
Каҷак марди тундмиҷоз ва резаустухони тунукриш, чун гӯшаш
бод ёфт, ки Сарлашкар ба мактаби олии ҳизб ба тахсил рафтанист,
аз шодӣ ҷои нишаст наёфт. «Чака парто, шери амак! – гуфт ӯ. –
Ҳукумат аз ин мактаби зӯр надорад...»
– Лекин кампири ҷигаррехта пеши роҳа мебандад.
– Наход?!
– Ҳо, ду пояшро дар як кафш монда неву нестон дорад, ки
намеравӣ…
– Ҷонша маст кунаде! Баҳонааш чист?
– Вазнинии рӯзгор, танҳоӣ, нигоҳубин...
– Ҳолаш аз пешина садчанд беҳ аст-ку! – гуфт Каҷак ва якбора
хас барин оташ гирифт. – Бева дасташа дигар ба оби алҳамд намерасонад-ку. Пири мафлук шуда нав аз танҳоӣ метарсад? Э ба кӣ
лозимӣ, бигӯ: Ё ҳанӯз ҳам баумед аст, ки шабу нимшаб касе ба суроғаш меояд?
– Намедонам, – аз шарм сурх шуда бо ришханд посух дод Сарлашкар ва афзуд: – Алафдаравӣ, коҳ, ҳезум, – эҳе, ҳазору як
баҳонаи дигар...
– Ҳамин ҳам гап шуду, – ғуррид Каҷак. – Рафтем, агар заррае
ғинг-ғинг кунад, қабраша то бехи гушҳом меканам. Аввалаш Худо,
баъд мо ҳастем. Ҳоло на шикастаему на рехтаем...
Амаки Каҷак ва кампири Нозук ҳангоми офтобпаропар дар
саҳни ҳавлӣ сар ба сар заданд. Не, модар даҳонаш пури ханда, аз
омадани мӯйсафед хурсанд, бо лаби остин худро шамолдиҳону
«хуш омадӣ»-гӯён ӯро пешвоз гирифт. Аммо хашми мӯйсафед дар
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пайкари наҳифаш нағунҷида, дар чашмони гули зағирвор кабудаш
шӯъла зад. Ва чун паси сар хориду гунбази дастор болои абрӯҳо
хамбонд, Сарлашкар моҷароро пай бурда, саросема, балки
рӯбаҳвор худро ба боғ кашид ва аз паси шиғ ба афту дарафти онҳо
чашму гӯш фаро дод.
– Беваи пирзол, меган маст шудай? – бедимоғу хашмгин пурсид
Каҷак.
– Боз чӣ балое расидат, замбӯри зардак! – дар лаби кампир ханда меҷӯшиду дар дил оташи ранҷиш забона мезад: – Ҳушат дар
ҷояш ҳаст ё ягон пашшаи саг газидат?
– Меган, ки дигар назарат ситораи осмона намегирад? Ҳм, найтар-найтар мегардӣ-а?
– Эй баддаҳан, кундаи забоната мор бигазаде! Бе талху пичинг
лаб кушода наметавонӣ?
– Хап шин, бева, ки зинда таги хокат мекунам! – дастҳо паси
пушт, ришу фаш аз ғазаб ларзон ба замин по кӯфта дӯғ зад Качак. –
Кӣ туро ҳукмфармо кард?! Ку бигӯ: кӣ?!
– Э ришат бирезаде! – ранги рӯи кампир мисли докаи сараш
пуркид ва ӯ низ ангуштону овозаш ларзон пӯстин чапа пӯшид. –
Таҳдиду пӯписа мекунӣ? Тути осонбарота ёфтӣ-а? Гундита аз пешат кашида хӯрдам, ки зинда таги хокам бикунӣ? Дардат чист?
– Иқболи бачара нагардон! – бо садои хиррӣ посух дод Каҷак ва
афзуд. – Боло-боло париданат аз пушти кист? Худо ба одам ин хел
бахта як бор медиҳад. Гапа фаҳмидӣ? Номам Каҷак асту суханам
рост. Агар бача мактаб наравад, зантлоқе бошам, дар зиндаву мурдаат ба ин ҷо по намемонам. Гап ҳамин…
Кампир музтару ҳайрон дудаста гиребон дошту ба лабаш мадоре ханда давид. Симин, ончунон ки пархошу моҷарои пиру кампирро надидаву нашунида бошад, орому бепарво, лабаш ба табассум моил, болои кат ҷо дуруст карду болишт ниҳод. «Аз боло гузаред, амакӣ, – гуфт ва пурсид: – Чӣ хел чой дам кунам?»
– Ҳаминро ҳам намедонӣ, духтари дуктарош? – тунд посух дод
мӯйсафед. – Чойи раисхӯр!
– Ун рӯз чойи арӯсхӯр фармудӣ-ку, – Симин қоҳ-қоҳ зад.
Шамол кашида будам... Месурфидам… Гапа бисёр накун, ту
ҳам забон баровардӣ, маҳмадоно! Чойи талх биёр, ки дарди сарам
кам шавад. Вой сарам, вой ҷони ширинам. Намемонанд, ки рӯзе
осуда бошӣ.
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Кампир ҳайкалвор ба сукут рафт.
Амаки Каҷак лаби кат покашолу амонат нишаста, бо садои
базӯр шунаво таъкидомез гуфт:
– Ба куртаи танат дигар нагӯй, ки ба хондан рафтани писарата
намехоҳӣ! Девор муш дораду муш гӯш. Эҳа, ин гапа душману бадхоҳҳо шунаванд, базм меороянд, сад хел нағора мезананд. О ту,
кампири гарант намедонӣ, ки бо ин рафторат ҳаёти писарата
месӯзонӣ... Бахта бин: писари раису котиби райкома не, бачаи туро
ба хондан даъват кардаанд, – Каҷак даме хомӯш истода, сипас
хастаҳол нолише бароварда ба болиштҳо такя заду афзуд: – Ҳозир
одамо туро «очаи комсомол» гуфта рӯи даст мебардоранд? Мебардоранд! Ҳар ҷо, ки по монӣ, «очаи комсомол» боло гузар, «очаи
комсомол», пеш даро, мегӯянд? Мегӯянд! Пеш кӣ будӣ? Як ба ёд
биёр. Шукр, шукр, боз ҳам шукрона! Мон, ки дар ин мактаб хонад,
«очаи партия», «очаи райком», Худо иқболаш диҳад, баъд «очаи
вазир» ҳам мешавӣ. Асли мақсада фаҳмидӣ?
– Раҳпоиву танҳоӣ дар ҷонам задааст, – аз сукут сар набардошта
нолишомез гуфт кампир. – Духтарову бачаҳо дар гирдат чамъ... Ту
ғаму азоби дуриву зиндаҷудоии фарзанда намедонӣ. Шабу рӯз пеши назарам «Э худо, гурусна монд, бемор шуд...» Шому саҳар
луқма дар гулӯ мемонад, заҳр мешавад...
– Кӯдак нест-ку. Он ҷо тамоми шароит барои инҳо муҳайёст.
Шоҳвор мезиянд...
– Лекин ин ҷо ман хуни ҷигар мехӯрам. Занаш ҳозир хандонрӯ
метобад, дар асл таҳи дилаш халтаи зардоб аст.
– Воҳима накун... Шаҳду шакар бихӯр... Ду сол мисли бод мегузарад.
Сарлашкар ончунон ки ноаён рафта буд, боз бе ҳарфу садо баргашт; чеҳрааш кушода, таъбаш болида. Симин аз офтоба ба дасти ӯ
об рехту дастрӯмолаш дод.
– Ҳай суҳбати ширин доред. Нағз-нағз, – сару рӯяшро поккунон
гуфт ӯ ва пурсид: – Халал нарасондам?
– Ҳе, лӯлие! – зери лаб ғуррид кампир. – Аввал оташ сар
медиҳиву баъд об мепошӣ-а?
– Шери майдон, дарёдил, Ҳотам аст модарат, – ҷилави суҳбат
дигар сӯ кашид амаки Каҷак. – Мегӯяд, ки як ҷон чӣ киро дорад,
сад ҷона фидои бачаи мактабхон мекунам.
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– Ай садқаи хоки пои очаме! – ӯ кӯдаквор шодӣ кард. – Аз сари
сидқ фотиҳа медиҳад?
– Ай ҳо… Ҳоли мебинӣ, бо чангу чағона гуселат мекунад. Худат гап зан, ки бо гӯшҳош шунавад...
– Роҳат сафед, бачам. Худо ёру мададгорат шавад, – гуфт кампир ва афзуд: – Мурдаву зиндаи ман ба зимаи духтари Сафоли
дуктарош афтод. Худо инсофаш диҳаду тани сиҳат. Чи илоҷ?
Аробаи зиндагиро ҳарду мекашем. Чӣ гуфтӣ, Симин?
– Мо хизматгорем, мома, – чойник рӯи хон ниҳода луқма
партофт Симин ва афзуд: – Дилаш ки ҳанӯз аз хондану шаҳргардӣ
хунук нашуда бошад, монаш биравад.
– Офарин, духтари дуктарош! Айёрӣ, айёр! Медонӣ, ки шут як
умр комсомол намемонад. Мехоҳӣ оянда зани партия, зани райком
шавӣ-а? – ҳазломез пурсид Каҷак. – Дурандешӣ, балоӣ, духтари
дуктарош...
***
Рӯзи гусели Сарлашкар мардуми деҳа як бори дигар ба по хест.
Раис бо котиби ҳизб ба хайрухуш омаду мудири мактаб бо ҷамъи
омӯзгорон.
– Ленинбоборо албатта зиёрат бикун, – мегуфтанд роҳбарон: –
Саломи моро ҳатман ба гӯшаш расон. Бигӯ, ки бе ёди мо
набошад...
– Эъ, мурда гапа мешунавад? – ҳайратзада пурсид пиракие, –
Қариб бист-сӣ сол пеш мурда буд Ленин...
– Шаккокӣ накун, муйсафед! – оташинона огоҳонд котиби ҳизб.
– Нашунидаӣ, ки Ленин аз зиндаҳо ҳам зинда аст. – Ва ба Сарлашкар рӯ овард: – Бигӯ, ки шабу рӯз аз пеши чашми мо дур нест: бо
роҳи ӯ меравем!
Сарлашкар хоҳиши онҳоро бо ҷиддият пазируфта дам ба дам
эълон мекард:
– Поям, ки ба Маскав расид, давида Доҳиро зиёрат мекунам.
Ном ба ном саломи хурду калонро ба Ленинбобо мерасонам.
– Аввал саломи моро расон! – амромез гуфт раис. – Саломи мо
аз номи ҳама аст...
– Ба рафиқ Истолин чӣ гӯям? – баногоҳ пурсид Сарлашкар. –
Яке аз рафтанам хабар ёбаду наздаш даъват бикунад...
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– Бигӯ, ки ҳамаи занҳои фаъол ба қошои пайвандиву бурути
зебоят ошиқи зоранд, – пешдастӣ карда маслиҳат дод Каҷак. – Раҳ
дур аст, беваҳои канчанӣ илоҷи рафтан надоранд, агане пагоҳ
ҳамаашон гирди Кремела пур мекунанд…
– Эй рафиқ Истолин шӯи холат нест, ки ин хел шӯхиаш бикунӣ.
Вай пургапиву ҳазла дӯст намедорад-а! Пешаш дам назан. Ҳо, ба
ҳама шӯхӣ, ба риши бобо шӯхӣ не, гуфтаанд, – таъкид кард раиси
ҳизб. – Беҳтараш бигӯ, ки Исо-командир лаҳзаи мурдан ба ҷои калимаи шаҳодат «Зинда бод Ленину Истолин» гуфту ҷон дод...
– Чака парто! – Сарлашкар дасти котиби ҳизбро фишурд. – Ана
ин тӯҳфаи беназир мешавад! Ман фақат аз садоқату вафодорӣ гап
мезанам...
Лаҳзаи аз ҳавлӣ баромадан чанд тан сӯи ҷомадон шитофтанд.
Часпу талоше сар зад. Аз кашокаш қариб дастаи ҷомадон канда
мешуд.
– Эй мардум, ҳамаатон ҷомадонбардорӣ омадаед? Айб аст,
бас!..
– Хостем як хизмат кунем, – гуфтанд бедимоғ худнамоҳо. –
Мӯсафеди беимони бахил, туро чиву ҷомадонбардорӣ?
– Дид, ҳамаша дид, фаҳмид! – ҷомадонро дар оғӯш дудаста дошта ҳаш-ҳаш нафаскашон бо ришханд мегуфт Каҷак. – Фаромӯш
намекунад, оянда ба ҳисоб мегирад...
Ва раҳ ба раҳ бехи гӯши Сарлашкар пичиррос мезад:
– Дидӣ, якбора чӣ қадар хизматгору хушомадгӯй ёфтӣ. Эҳе,
мактаба нағз тамом карда биоиву ноҳия азони худамон шавад, баъд
мебинӣ, ки чӣ хел вазифадору мансабхоҳ мӯру малах барин пешпеши поҳомон бозӣ мекунанд. Ана – ҳамон рӯз ба армон мерасем...
Солҳои таҳсилро Сарлашкар бозӣ ба бозиву ноаён, кампири модараш ва Симин бо сахтиву мушкилӣ пушти сар карданд. Модар
талхии интизорӣ мечашиду Симин бори вазнини танҳоӣ мекашид.
Маротибае дар як сол Сарлашкар ба таътил меомад, вале пояш ба
хона расам-нарасам, аз дидораш модару фарзандон, аз оғӯшаш
хамсар носер, ба таъбири кампир, дар сараш талошак мешуд. Раис
омада мисли уқоб чанг зада ба меҳмонӣ мебурдаш, ки котиби ҳизб,
ҳокимони ноҳия ба зиёфату базмҳо мекашонданд.
– Нархат якбора баланд хест, авлод – бедимоғ меғуррид амаки
Каҷак. – Оқибаташ бахайр шавад, ба мо дастнорас шудӣ. Ё дигар
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назарат ба мардуми пойлучу почаканда намеафтад? Медонистам,
ки мо ҷони сиёҳ меканему роҳата дигарҳо мебинанд...
– Чӣ кор кунам, амакӣ? – сархушу махмур посух медод Сарлашкар. – Ёру ошно аз мӯи сар зиёд аст. Одамҳои калон, обрӯманд.
Аз дастат кашола мекунанду зора. Безорам, лекин наравӣ, хафа
мешаванд...
Аз нигоҳи хаставу пешонии пурчини Симин барфу борон мерехт.
– Хонагурез, бемеҳр шуда аст писарат, – мегуфт ба кампир. – Ба
кӯдакҳо ҳам рӯи хуш намедиҳад. Шаҳру мактабхонӣ меҳри марда
аз фарзанду зан мекандааст? Ҳайфи орзуву дилсӯзиҳом. Мани
шӯрбахт сӯхтаю пухта моҳу соли дароз интизор бишинаму ақаллан
меҳмонвор аҳвол напурсад...
– Аз худакат гила бикун, духтарам, – нарм ӯро сазо медод
кампир. – Гуфтам, ки ҷилаваша маҳкам дор. Не, сарҳуяш мондӣ.
Аз дида дур, аз дил дур, гуфтаанд. Дигар ба ҷои доду вовайло
босабр бош. Гирди олам бигардад, дунёгир шавад ҳам, охири
охирон боз пешаки ту меояд, боз дар паҳлӯяки ту мехобад...
– Гапат дуруст, хола, – меғурунгад Симин ва бо заҳрханд меафзояд: – Беҳушу ёд… мурдахоб…
– Ай, чӣ хел ин гап аз дилат баромад? Сири хонара ҳар ҷо фош
накун…
Вале Сарлашкар қаҳрамони ҳазлкашҳои деҳ шуд. Латифаҳо мебофтанд дар бораи ӯ ё ҳикояҳои хушнамаки шунидаашонро бо
рангу пардохи дигар ба ӯ мечаспонданд…
– Як чиз гӯям, шунаведу мазза кунед! – мегуфт Асламшоҳ ва
идома медод: – Шаби якуми аз Маска баргаштани Сарлашкар
ҳамсараш бо умед дар танур сатилҳои пуроб мондааст... Вале ӯ дар
зиёфати ҳокимҳо то хекиртак хӯрдаву нӯшида, хаставу шалҳа баргашта, бо сару либос рӯи бистар афтода, ба силаву навозиши бонуяш эътиборе надода ноҷунбон хобидааст. Ҳо, Симини ғариб, нокому асабӣ, сари субҳ берун баромада мебинад, ки байни ҳавлӣ,
фил барин буқае шошидаву рих зада нушхоркунон хоб аст. Алами
Симин садчанд гашта, дартоз сатил аз танур мебарораду оби сӯзон
болои буқа партофта дод мезанад:
– Гургат хӯраде! Ту ҳам аз «партшкол» омадаӣ, ки фуссасзанон
хобӣ? Дафъ шав, ҳароммурдаи соҳиббезор!..
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***
Овозаву дарвозаи мансабдор шудани Сарлашкар пеш аз худи ӯ
ба ноҳия расид.
– Аз самалот фуромадан баробар дар курсии раиси комиҷроия ё
котиби аввали ҳизб мешинад, – мегуфтанд пешгӯйҳо.
– Эҳа, дар Маскав меха чунон мустаҳкам задааст, ки... Худи калони калонҳо пешвозаш мегирад, – ба суҳбат шарик мешуд сирдоне. – Гуфтанд, ки аввал вазир мешавад...
– Шояд якбора сарвазираш монанд? Гӯши бахил кар, ин зайл
таҳмин низ ҳаст...
– Э ин Сарлашкар ҳамаро қоил кард. Ба Худо аз чашми сӯзан
филро мегузаронад...
– Паҳ, хонахароб бо чор қурути шӯру ду-се кило ғулинги кирмзада юфҳои Маскова харид, ғуломи ҳалқабаргӯш карде...
– Дил биёву қанд бихӯр, гуфтанд. Ба касе чиз додану забон ёфтан ҳам ҳунари ҳар мард нест...
– Аҳ нагӯ... Лекин сиккаву сураташ беназир аст. Зеби минбару
курсӣ худаш дорад.
Ва омад-омади Сарлашкар ҳам саркардаҳои деҳа, ҳам
роҳбарҳои ноҳия ва ба гуфти сирдонҳо тамоми садрнишинҳоро
безобита сохт. Дар пӯстинашон кайк, дар дилашон ларза афтод.
Пурсуҷӯву косагардон мекарданд, то дарёбанд, ки ин балои азим
дар Маскав ба кадом Ивани кремлнишин мисли гӯшту нохун
часпидааст. Аз кадом доира падархонду модархонд, ё маъшуқа ёфтааст. Ташвишовару нохуш ҳамин буд. Мабодо вай аз дохили
Кремл такягоҳ ё маъшуқа дошта бошад, пеши роҳашро бастан
мушкил аст. Эҳа, ба касе сар намефарорад.
– Пиндору тахминатон ҷон дорад, – мегуфтанд воҳимаангезон ва
шарҳ медоданд: – Хонахароб аз нозанинҳои Кремл ҷононаҳое дорад... Бо зардинаҳое даст ба даст мегардад, ки рӯяшон моҳ, миёнашон химча, пошнаи кафшашон нӯли зоғ барин борик аст. Об
нӯшанд, ба қудрати Худо, дар гулӯяшон менамояд.
– Бовар намекунам.
– Рӯи дурӯғгӯй сиёҳ, бо духтари фалонӣ фалониевич зану
шавҳар барин шабу рӯз якҷоя мезияд. Худам бо ду чашми сарам
дидам.
– Ҳо, падарсӯхтае!
357
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Оҳо, ин хел тоифа соҳиби дегу коса шавад, дар равғани худатон бирёнатон мекунад.
– Хамту-а?
– Мақсадҳояш бузург аст. Мисли об ноаён аз таги ях гузашта,
чунон корашро кунад, ки раҳгум занед...
Ва оғоз ёфт нақшаи пар кандани Сарлашкар. Ҳар кӣ аз ӯ биму
ҳаросе дошт, ба тарзи худ мубориза оғозид. Ва баъди як ҳафтаи
хатми донишгоҳ хабари нохуш паҳн шуд.
– Сарлашкар дипломашро бо дафтари узви ҳизбияш гум кардааст.
– Воҳ, хонаш сӯхт, бигӯ!..
– Миёнашро шикастанд, дигар қомат бардошта наметавонад.
– Мукофоти мастиву беҷогардӣ ҳамин аст... Аз ҳад зиёд болоболо парид...
– Э не, душман аз худаш баланд сар бардоштан намонд, –
сӯхтаву пухта бо таассуф тахмин ба забон овард Асламшоҳ ва бо
хашм нолид: – Э хонаат сӯзад бахиле, мор барин охири охирон
заҳр чакондӣ... Сад дареғи ҷонкоҳониҳо... Як ошнои ҳокимзеб доштам, ҳаминро ҳам маъюбу бадном карданд...
– Ҷон медиҳанду ҷо не. Ҳм, тарсиданд... Талхакаф шуданд... Аз
худашон басаводтарро чашми дидан надоранд.
– Ҳо, намеғунҷонанд... аз худашон зӯртарро роҳ намедиҳанд...
– Чӣ хел шуда бошад?
– Ҳарисии арақ расвояш кардааст. Дар базми хайрухуш мурданак нӯшонда ҳуҷҷатҳояшро рӯфтаанд...
– Номардҳо, ҷои сусташро донистаанд.
– Не, айби худаш... Аз бепарвоӣ дар пои хеш теша зад...
– Дод аз дасти ҳасуд. Ҳасуд намебуд, олам гулистон мешуд.
– Рост, ҷавонмарда нозеҳ, хомчанг карданд...
– Як гап бигум? Захми чашм санга мекафонад, – баъди шунидани муҳокимаҳои пуртаассуф ва сарзанишомези мардум мегуфт
Каҷак. – Гӯё аз сари асп парид бача. Зани дуруғгӯ талоқ, пеши
роҳаша намебастанд, мамлаката соҳиб мешуд...
Аммо кампираки модари Сарлашкар то дами марг шод буд ва
мудом шукр мекард, ки писари ягонааш баъди хатми мактаб аз
Руссия сиҳату саломат омада, дар деҳа – пешаки чашмаш сардори
дастаи коҳу алафдаравон шуд.
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– Дуоям мустаҷоб гашт. Арвоҳҳо мадад карданд. Муддаои дилам
шуд, – бо ифтихор мегуфт кампир ва меафзуд: – Дигар ғаму ташвиши
коҳу алаф гирди сари ману Симин намегардад. Бачаҳо ҳам аз азоб
озоданд. Чӣ лозим мансаби баланд, ки говат шикамсерӣ коҳ наёбаду
мурғат дон. Коҳу алаф бо мошин мерасад ба хона. Ширу ҷурғоту
маска фаровон. Дигар парвои дунё надорам...
Танҳо амаки Каҷак аз боиси бебарории Сарлашкар бо ҳасрату
алам аз дунё гузашт. Вай мудом даст сари зону зада талх менолид:
«Ҳайф, сад ҳайф! Бача ояндаи бузург дошт. Хонаи душман
бисӯзад, ки пеши роҳаша баст. Обо, аз ин алам мемураму як дастам
беруни хок...» Ва чун нишони эътирозу норизоӣ аз қисмати додарзода сари гӯри амаки Каҷак панҷаи ҳасрат ҳанӯз ҳам чор фасли сол
бо осмон часпу талош дорад.
Симин гоҳу ногоҳ, ҳангоми шунидани ситоиши аз ҳама зиёд
соҳиби маълумоти илми олӣ будану диплом доштани Сарлашкар
хаёле ранҷишомез мегӯяд:
– Таърифаш накунен...
– Ай, чиба?
– Таърифа бардошта натавонист. Худаша ких, моро ноумед
кард.
– Ҳай пур хонде… ҳай ҷон коҳонд… Мактабу китобе намонд,
ки аз назари ӯ нагузашта бошад.
– Чӣ медонам? Алолам саҳифа-саҳифаву боб-боб партофта
нимкола хонд… Чашм расидаш ё ягон гуноҳ кард, ки, – аз ханда
рухсораҳои Симин лоласон сурх шудаву ба чашмонаш об давида
мегӯяд ӯ, – ба калу кӯр, мурдаҳои гӯр вазифа расиду ба ӯ не...
– Айби бахт, агане, ду-се дипломи мактабҳои зуртарини ҳукумата соҳиб шуду...
– Вазифа надиҳанд, аз дипломи зиёд чӣ суд?! Гапашро назанен,
ки захмҳои кӯҳнаи дилам аз нав ба сӯзиш меоянд. О ин мардак бо
ҳавову ҳаваси хондану шаҳр ба шаҳргардияш хуни ҷигарамро
хушк, мӯи сарамро сафед кард. Бузургиша садқа: беғамтарин одами дунё аст...
– Э духтари дуктарош, шикваву нолаат аз чист? – дар ин
мавридҳо баъзан тагпурсӣ мекунад Барзу. – То вакте шуҳрату мансаб дошт, ба сӯйи Сарлашкар намоз мехондӣ...
– Аз ишқ… Дод аз дасти ишқ! Фиребам дод, ақламро дуздид.
Пешониямро шӯр кард... Дар решаи ишқ алов...
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– Ин гапа нагӯ, ки забонат месӯзад, – коҳишомез мегӯяд Барзу.
– Эй гаранг, фаромӯш кардӣ, тамоми духтарҳо ба ту ҳасад мебурданд. Баъзе кампирҳо ҳанӯз ҳам ангушти афсӯс мегазанд, ки чаро
Сарлашкарро домоди худ накарданд.
– Он вақт ӯ Маҷнун буду ман Лайлӣ, – аз шӯри шавқ сари рухсораҳои ожангдори Симин арғувонӣ мегардад ва қоҳ-қоҳи пурсурураш ба атроф танин меандозад. – Кӣ ба Лайливу Маҷнун рашк
намебарад? Кампирҳо зоҳирпарастанд. Аз дидани ин хел марди
чорпаҳлу обу адо мешаванд. Ҷонша садқа, аз дур омаданашро
бубинӣ, мегӯӣ, ҳокими вилоят аст...
– Лаънат ба пирӣ! Назди зану фарзанд ҳам хору беқадрат мекунад. Ширинии ҷавонӣ гузашт-а?
– Аҳ нагӯ, – хушҳолона посух медиҳад Симин. – Ниҳоли тезамал аст ишқ, дарёи тезгузар аст ҷавонӣ. Як давра авҷи сабзиш, атри
роҳату зебоиш масту гарангат мекунад. Баъд...
– Баъд чӣ?
– Баъд зиндагӣ хокатро мебезад, ба бод медиҳад. Ишқ баъд дар
назарат пири фартут мешудааст...
– Наход? Боз мегӯянд, ки фақат ишқ ҷавону ҷовидон мемонад.
– Намедонам. Ҳамаи шаҳду аҷоиботаш дар аввал буд. Баъд мисли хобу хаёл ба ёд меояд, – Симин ноаён оҳи сӯзон мекашаду
гирди лабонаш шакарханд медавад: – Шукронаи ҷонаш, аз
дағдағаи зиёди пешвозу гусел ишқа ҳам фаромӯш кардем. Ҳай
сӯхтаму раҳ поидам. Ба гуфтан осон аст... Бубин пичаҳо мушти
хокистар, рӯ пурчину чашмо хира гаштанд аз ҷафои ошноят.
– Магар лату кӯбат мекунад?
– Э не, – Симин ба худ қиёфаи ҷиддӣ мегирад, – Худову ростӣ,
то имрӯз сояи дасташ ба рӯям нарасидааст. Баъзан бигу-бигумон аз
ҳад гузарад, бо ханда мегӯяд: «Аз ғазалхонӣ бефара мешавӣ ё не,
патифони вайрона!» Лекин агар медонистам, ки охири охирон ба
ин аҳвол меафтам, ғамамро худам мехӯрдам.
– Чӣ кор мекардӣ?
– Ба умеди Сарлашкар намешудам. Ба ҷои пайи ҳам бача зоидан
дунболаш мерафтам. Ҳо, сарама ба санг мезадаму мехондам. Хайр,
ман аз кӣ кам будам? Маълимҳо ба мо як хел дарс медоданд. Ман
ҳам баҳои аъло мегирифтам.
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– Ҳайф. Худата қурбон кардӣ, – тамасхуромез мегӯяд Барзу.
– Хатбару хатбиёрак худат будӣ-ку, – меошӯбад Симин. – Боз
сазо медиҳӣ, аловмонаки масҷид?
– Сағира ҳай ташаббускор, ҳай чусту чолок буд, – Барзу мавзӯи
суҳбатро дигар сӯ тоб медиҳад.
– Ҳоло дилаш аз ҳама хунук шудаст. Рӯзи дароз Асламшоҳ
бошаду шикамчаронӣ. Дигар ба ҳеҷ чиз ҳавас надорад.
Дар ин маврид нолаи Асламшоҳ талхтар ба гӯш мерасад.
– Ҳай дареға, Худо, ки иқболатро паст кард, боз таънасори зани
кӯрсавод мешудаӣ. Гардиши фалак-да, аз дастат чӣ меояд?
Сарлашкар аз тамоми гапу калочаи дунё воқиф, вале бепарво
чун Лаку Пак аз Асламшоҳ ҷудоӣ надорад. Ва сутуни дуди ғафс аз
хонае ба осмон қад кашад, онҳо ҳатман ба он ҷо сар мехаланду
гирди хон Асламшоҳ ситоиши ҳашамати пайкару сурати ӯро ба
забон меорад:
– Зеби курсии мансабу роҳбарӣ ту дорӣ...
– Чӣ кор кунам? Худо қаду қомат, рӯву мӯи маъраказеб доду вазифаро лоиқ надонист, – оҳкашон посух медиҳад Сарлашкар ва бо
хашм меафзояд. – Кӯтоҳандешии кампир маро сӯхт. Сад бор бар ту
гуфтам, боз мегӯям: то зиндаам аз худораҳматӣ норозиям.
– Эй расво, эй номард, тавба бикун! Хок хабар мерасонад... Арвоҳ ранҷад, расво мешавӣ.
– Дигар чӣ бой медиҳам? Бигзор ҳар соат хабар барад...
Асламшоҳ баъди каме андеша, бо оҳанги дигар мегӯяд:
– Сарлашкар, худову ростӣ, ман дар ин бобат бисёр фикр кардам. Бародар, ғалат аз сабукфикрии худат гузаштааст...
– Чӣ хел?
– Ҳозир ба ту мефаҳмонам. Ошно, кирои бо азобу шиканҷа дипломҳо гирифтан як боракак ҳабс мешудӣ...
– Э забонатро мор газаде! – Сарлашкар оташ мегирад. – Бегуноҳ? Чаро?!
– Лозим будааст, – чашмони Асламшоҳ айёрона медурахшанд.
– Як ақлатро кор фармо, таги гапа худат мефаҳмӣ. Дар ҳолномаи
ту дар ин замон ҳамин чиз намерасад. Эҳа, агар се-чор сол нони
хушк хӯрда, дар ҷангалистонҳои Сибир дарахт мебуридӣ ё аз имтиҳони хиштпазии хумдонҳои маҳбаси Роҳатӣ мегузаштӣ, бешубҳа сарлашкари ин замон ту мешудӣ. Ба ин гап чӣ гуфтӣ?
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Сарлашкар нафаси тӯлонӣ мекашад ва чашмони пурҷозибааш
хаёле андуҳнок ба андеша меравад. Асламшоҳ ин пайти муносибро
ғанимат дониста, ӯро ба курсиҳои баландтари мансаб шинонда, аз
ҳаловат ҷои нишаст намеёбад. Аз тамошои баҳсу ҳолати булаҷаби
ду марди калонсол чашмони Меҳрак шӯхона медурахшанд. Аммо
ба пиразанҳо тамошои қадаммонии пуркарру фарри Сарлашкар
бас аст. Аз сари сидқу меҳр ӯро меситоянду дилхуш мешаванд...
с. 1997-1998
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МАЙДОНИ САВДО
Қисса
Шоҳиди Сарвар чун бештари ҳамдиёрон миёнаҳол мезист; чархи рӯзгор ба ҳар дастур мечархонд, лек на ба хотири ёфтани ганҷу
сарват, балки ҷиҳати бори миннати нокасон аз мӯҳтоҷӣ накашидан. Аз таъзиму сар хам кардан ба замин, танҳо ба замин! – чизе ба
муроди дил ҳалолу покиза меёфт: боғ месабзонду байнаш ғалла
мекошт, чорво мепарвариду полиз ва аз обилаи кафи дасту арақи
ҷабин неъмат меёфту дастархон рангин мекард. Шиори зиндагиаш
қадимӣ буд: «ними нон роҳати ҷон». Вале ҳаёти ин марди шикастанафс низ баъди Донишгоҳи савдоро хатм кардану соҳиби қуфлу
калиди амбори идораи савдои ноҳия шудани писари ягонааш Лашкар батадриҷ дигар шуд. Ин, албатта, аввал ба чашми ҳамсояҳо халид, ки баъзан бо шӯхӣ ё ҳазломез неш мезаданд: «Шоҳид, ту дар
кадом мазор дуо кардиву бо ният латта бастӣ, ки Худо як писарат
доду кироӣ» ва ё «Буҷули Шоҳид дар дами пирӣ хар хест. Писараш
соҳиби вазифа шуду кордаш болои равған афтод». «Пеш раҳи
кулбаат бод базӯр меёфт… Якбора сахӣ шудӣ. Чашм нарасад, ҳар
рӯз гӯё тӯй дорӣ. Хонаат пури одам, бозорои гардон…» Вай ҳарчанд ин талху пичинг пушти гӯш мепартофт, дар ҷисму ҷон ҳис
мекард, ки нисбат ба солҳои пеш дилаш бақувваттар, қоматаш росту овозаш баланд, қадаммониаш устувору бардамтар шуда. Оре,
Лашкар ба падар болу пари нав бахшид, ташвиш ва бори рӯзгор аз
дӯшаш дур афканд. Аз ин зиёд ба вай чӣ лозим? Соҳиби нону ном,
дараш, шукри Худо, ҳамеша ба рӯйи шиносу ношинос кушода; ситоиши саховату ҷавонмардии Лашкар дар нӯги забонҳо. Ҳатто
баъзе назарбаландон, ки пеш ба саломи ӯ бо имои сар базӯр алек
мегирифтанд, якбора меҳри кабудакашонро нишон медодагӣ шуданд. Ҳатто онҳо чун қадрдони дерин ӯро ба оғӯш кашида, баъди
ҳолпурсӣ ва косагардонӣ бо ҳазлу шӯхӣ худро решапайвандаш низ
меҳисобиданд. Шоҳид инро бахт, ҳузуру ҳаловати писардорӣ медонист ва дар дил шукргузор, мабодо наздаш Лашкар хоҳиши касеро рад бикунад, ноҳинҷору хиҷолатманд, албатта дар танҳоӣ, ба
вай мегуфт:
363
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Нағз нашуд, писарҷон. Ин одам шояд баъди чанд шабу рӯзи
андеша ба умед омада буд.
– Медонаму илоҷе надоштам…
– Ягон ваъда медодӣ…
– Дурӯғ?!
– Э не… – хиҷолатманд мегуфт ба ӯ. – Дурӯғгӯӣ торикии имон
аст.
Хомӯшӣ падару писарро даме «асир» мекунад. Онҳо сар ба андеша меафкананд.
– Хоҳиши ҳамаро ба ҷо овардан мушкил, – овози нарми Лашкар
ба гӯш мерасад. – Боз ҳавф ҳам дорад… сад чашм моро мепояд,
ҳар хел…
Ишораи писар падарро ба гирдоби андеша фурӯтар бурд. Ӯ хомӯшу саркашол бо нӯги ангушт нармии гӯш молиду молид ва ба худ
иқрор кард, ки баъзан ба одамон некӣ бикунӣ ҳам, дар бало мемонӣ… Тоифае барои манфиат гӯшти ҳамдигар мехӯранд, ҳамеша
чорчашма интизоранд, ки кай ҳариф пешпо хӯраду афтад, то по дар
гулӯяш монанд. Вале ба забон гапи дигар овард:
– Шукр бикун, ки бахшанда ҳастиву талбанда не… Оҳо, то
музтари музтар, то дар хоки хунук намонӣ, ба дари касе рафтану
чиз пурсидан осон аст? Ҳарчанд мегӯянд, ки бахшанда не, гадо
мард аст, хок дар сари талбандагӣ; рӯи шум дорад гадо, доғи сиёҳ
аст гадоӣ. Як байти машҳура дар ёд дорӣ?
Он чи мардонро кунад рӯбаҳмизоҷ,
Эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ.
– Аз ҳисоби худ бубахшӣ, ҳалол аст, – посух дод Лашкар ва
афзуд. – Шиносу ношинос бо хоҳишу илтимос наздам меоянд…
– Ба одамон дар ин замона ҳатто бо пули худашон чизе ёфта
бидиҳӣ, аз замин то осмон миннатдор мешаванд. – оҳиста гуфт
Шоҳид.
– Албатта… вобаста ба ҳолат… ба ҳар кас мувофиқи ризқу
рӯзияш. Лекин амбор азони давлат асту мол ҳисобу китоб дорад.
Боз шикори чашму поидани ҳасуду айбҷӯро намегӯӣ, – аз падар
оҳистатар гуфт Лашкар.
– Мефаҳмам… Мӯр ҳам бе душман нест, – иброз дошт Шоҳид
ва музтару ҳайрон ба пеши пояш чашм давонд. «Гапаш ҳақ», –
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иқрор кард дар дил ва барои ба корҳои писар дахолат кардан худро
маломаткунон гунгу хаёлӣ ба нуқтае чашм дӯхт. Дар ин маврид
нӯги ангуштон нармии гӯшашро раҳонида, панҷааш гӯё аз дарки
ҳақиқат суст шуда, мисли шона рӯ-рӯи як тарафи риши нуқрафомаш лағжида, болои сандуқи сина афтод. Вай сар бардошта ба
чашмони рахшони Лашкар нигарист ва табассумаке роздор ба лаб,
пичиррос зад. – Ин ҷо як гапи дигар ҳаст, бачаҷон. Ба роҳи ҷавонмардӣ, ки по мондӣ, ҷавонмард, ки ном гирифтӣ, қонуна риоя мекунӣ…
Лашкар, мавҷи табассум ба лаб, ҳайратзада ба падар чашми
дӯхт. Шоҳид бо шакарханд пурсид:
– Медонӣ, ки қонуни ҷавонмардӣ чӣ талаб мекунад? – ва пас аз
андаке хомӯшӣ худ посух дод. – Аз таги санг биёву кори одама буд
бикун. Ана ҳамин хел: эҳе, гумонат, ки савобгириву дилёбӣ,
соҳиби номи нек шудан осон аст?
Лашкар ширин-ширин хандиду хандид, бо аломати тасдиқ сар
ҳам ҷунбонд ва баргашта писаракаш Доварро, ки аз ин сӯҳбати
вазнин бепарво саргарми бозӣ буд, аз оғӯши ҳамсараш Гулҷамол
рӯи даст бардошта, даме боло-боло партофта, аз хандаву дасту почакзании тифл хушҳол, аз рухсораҳои мисли барги гул тару тозаи ӯ
бӯсида, аз падару модар фотиҳаи роҳ пурсид. Баодобии Лашкар
малҳами ҷони падару модар буд. Кӯҳи панду хоҳиш, гоҳе сарзанишу коҳиш бар сари писар ниҳанд ҳам, вай сӯяшон каҷ наменигарист ва ҳарфи баҳс ба миён намегузошт, лек бо хости дили худ
амал мекард.
Ҳамааш хуб буд, вале як чиз Шоҳидро ошуфтаҳол месохт.
Миш-мишҳое ба гӯшаш мерасид, ки Лашкар бадхоҳон ҳам дорад.
Гоҳе ҳангоми маҷлис байни ӯ ва рафиқонаш гаппаронӣ, пархошу
кашмакашҳое низ ба амал меомадааст. Бе вазиши бод барг ҳам
намеҷунбад. Баъдан сухан дар даҳон дурр, аз лаб, ки баромад, олам
пур мешавад… Ин овозаҳо дар қалби Шоҳид оташе меафганд. Вай
дар хобу бедорӣ аз дил мегузаронд, ки барои инсон сад дӯст каму
як душман зиёд аст. Ва субҳе ҳангоми наҳорӣ ин ҳикмат ба Лашкар гӯшрас кард.
– Писарҷон, дӯсти хубу ҷонӣ болу пар, сутуни дили одам аст.
Вале дӯста бисанҷиву бидонӣ, боз беҳтар…
– Ташвиши шуморо мефаҳмам, – андешаманд посух дод Лашкар ва чун ҳамеша бо табассуме роздор афзуд. – Мо аз рӯи касб дар
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майдони савдоем. Нафсу фиреб дар олами савдо ҳамеша дасиса
меангезад, рӯсиёҳиву номардӣ ба вуҷуд меорад…
– Мефаҳмам… Охир моли бобову падарони шумо ноҳис
намонда. Беҳуда аз рӯйи ғайбату дасиса ба ҳар кас сарбасар назан,
кина нагир… Ҳо, шумо дилсиёҳӣ мекунеду шайтонҳои рӯбоҳмизоҷ кайфу тамошо…
– Мардум воҳима мекунад, – пас аз он, ки падар аз гуфтор лаб
баст, иброз дошт Лашкар ва афзуд: – Ғайбат куҷо? Гапу кори идора… мардум аз пашша фил месозад. О, агар касе гуноҳ ё тӯҳматеро
ба гарданат бор кард, агар гунг ё муттаҳам набошӣ, хомӯш
меистӣ?!
– Дурусту замин аз оби зиёд, одам аз майдагапиву ғайбат вайрон мешавад, – пас аз андаке сукут луқма партофт Шоҳид. – Пулу
сарват чирки даст асту вазифа боди даргузар. Аз сари ҳама мондааст вазифаву моли дунё… Як хоҳиш, писарам: бо одамҳои аз худ
калон, ҳар ғӯлу наҳанг сар ба сар назан. Нафси баду ҳирси манфиат
одама ваҳшӣ мекунад, аз ҳайвон ҳам ваҳшитар…
Лашкар боз гунгу хаёлӣ нишаст. Ба пиндори падар вай он лаҳза
панду ишораҳои ӯро дар тарозуи ақл баркашид. Мӯсафед инро фоли нек донист ва бо истифода аз ин пайти муносиб афзуд:
– Ту навниҳолӣ, онҳо чанори решадор, ту барраӣ, онҳо гурги
пир…
– Хайр, чӣ кор кунам? – як каме ранҷидахотир пурсид Лашкар.
– Дил биёву қанд бихӯр…
– Агар дил дошта бошанд...
– Ба ҳар ҳол тезиву тундӣ мероси шайтон аст, – дарҳол не, пас
аз хомӯшӣ нарм гуфт Шоҳид. – Медонӣ, як муштӣ диҳанд, доро, як
муштӣ зананд, хоки роҳ мешавӣ…
– Дурусту дунё ҳам бесоҳиб нест, давру замон дигар… Баъд
майдони савдо пур аз шубҳаву найранг, фитнаву дасиса бошад, аз
он куҷо мегурезӣ? – як каме бо хашму алам пурсид Лашкар ва аз
ҷо бархеста бо ришханд афзуд: – Оҳо, сар хам бикунӣ ё ҷои сустиатро биёванд, зин зада саворат мешаванд…
– Мефаҳмам, – нолишомез овоз баровард падар, – вале як чиза
ба ҳисоб бигир, ки санги осиё болои дона мегардад. Онҳо таҷрибаву ҳамкосаи зиёд доранд…
Лашкар бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд ва Шоҳид низ дигар
сиёҳу сафед нагуфт. Лек ифшои рози писар хотири падар мушав-
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ваш сохт. Аслан вай аз ҳақталошиву ҷасорати Лашкар қаноатманд,
аммо аз кинавариву қассосгирии номардонаи бадхоҳони ҳарису
манфиатҷӯ бимнок, натавонист ба писар бигӯяд, ки «аз ҳад зиёд
боло-боло напар, тундӣ макун, ки тундраву ситезакорро хатар ёр
аст… Дар ноомади кор саг пои соҳибаш бигазад. Тӯдаи кафторҳои
ҳарису наҳс луқма аз даҳони шерону палангон рабоянд… Ҳо,
ваҳшиён рӯёрӯ ҳамла оранду панҷаву дандон ба андоми ҳамҷинсон
зананд. Ва рақиб, ки гурехт, аз таъқибу ҷазои ӯ даст кашанд. Инсон
чӣ? Худо аз кинаву макру дасисаи одами бад нигоҳ дорад! Даҳшатангез аст адовати ниҳонии инсон. Наҷибтарин ҷавонмардони олам
аз гирудори пурадовати ноҷинсон зайле қурбон мешаванд, ки… Он
разолату қабоҳатро танҳо бадхоҳ донаду ҷаллоду Худо. Сипас
мардуми аз фоҷиаи гӯшношунид ҳайрону ваҳшатзада ҷазои
сиёҳкорон аз Худо биталабанд, аммо бо гузашти солҳо он шаҳиди
ҳақталош аз ёд биравад; бо мурдаи ҳазорсола баробар бишавад; на
касе аз ӯ қаҳрамон созад, не касе барояш пайкара бигзорад. Вале
дарду доғи сӯзони пайвандон умрбод дар дил монад, ки монад…
Худо накунад… Мӯсафеду кампираш дигар чун офтоби сари
кӯҳанд. Кошкӣ дар дами пирӣ ба мӯйи Лашкарашон хоре
начаспад…»
Шоҳид аз ин андешаҳои талх гиҷу гаранг, дӯстон, дурусттараш
ҳамнишинҳои наву пешини Лашкарро, ки мудом мисли соя аз ӯ
ҷудоӣ надоштанд, як-як пеши назар овард. Онҳо рӯзҳои истироҳат
яке аз пайи дигар ба суроғаш омада, болои кати саҳни ҳавлӣ ё дар
ҳуҷраи барқад, бештар дар кунҷи боғи пурмева, болои суфаи лаби
наҳри пуроб давра ороста, саргарми ҳазлу шӯхӣ, қартабозӣ, латифагӯиву ғайбат ва хандаҳои осмонкафон рӯз ба шом расонида, ҳамсояҳоро аз ғавғову дағдаға нороҳату безор мекарданд. Шоҳид каму
беш мешинохт онҳоро ва зимни ду-се нишасту сӯҳбат андак-андак
ба тарзи муносибат ва хӯву хислаташон ошноӣ дошт. Ба тахмини ӯ
онҳо бештар дӯстони нонӣ буданд ва танҳо ба хотири суду манфиате мисли кана ба Лашкар часпида. «Э бача, сад ҳайф, ки фирефтаи
ширинзабонии одамони нолоиқ мешавӣ, – борҳо дар дил ба Лашкар
мегуфт падар. – Аз саг вафо мебиниву аз тоифаи тамаъҷӯ не… Фардо аз ту фоидабахштаре биёбанд, мисли пашша гирди сари ӯ мечарханд. Ҳо, барои ин тоифа иваз кардани ошнову ҳамнишин мисли
ёфтани як либосак осон аст. Гари бедавоанд ин тоифа, аз гар мераҳиву аз ин ҳашаротҳо не…»
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Ному насаби бадхоҳони писар аҳён-аҳён Шоҳид аз забони дигарон мешунид. Мегуфтанд, ки яктааш Абдувалист, ки мӯяш дар кори
савдо сафед карда. Марди пухта, нармтабиат, соҳибдастархон, лек
бо рақиб оштинопазир… Роҳбарони пасту баланди дуру наздикро,
ки доим мехӯронаду мепӯшонад, наздаш даҳонбаставу забонкӯтоҳанд. Қисме мегуфтанд, ки Абдувалӣ аслан аз некиву
хайрхоҳӣ байни мардум мисли мағзи нон эҳтиром дорад. Дар ҳар
сурат даҳони хӯрда муттаҳам мешаваду шахси сахиву ҷавонмард
мӯҳтарам. «Аз Ҳотам кам нест Абдувалӣ. Аз як сӯ мебахшад, ки аз
сӯи дигар Худо медиҳадаш». Аз шунидани ин гапҳо мӯсафед ба сад
кӯчаи фикру хаёл сар мезад. «Айби хомии ҷавониву хуни гарм, –
худ ба худ мегуфт ӯ ва гӯё Лашкар дар паҳлӯяш нишаста бошад,
таъкид мекард. – Э бача, ин хел мард хазина аст. Ақлата кор фармову аз ӯ таҷриба, раҳу равиши кору муомила омӯз…»
Шоҳид дар дил нақша кашид, ки боре, албатта, пинҳонӣ аз
Лашкар бо суроғу пай манзили Абдувалиро ёфта, ба дидораш мерасад ва чашм ба чашму рӯ ба рӯ аз сирру савдои онҳо пурсону
воқиф шуда, агар лозим ояд, узри мӯйи сафеди худу хомӣ ва тезӣ
аз боди ҷавонии писар пеш оварда, байнашон оштӣ барқарор мекунад. Шарофати дида ба дида мардона сӯҳбат кардан дигар аст.
Абдувалӣ, ки ҷавонмард бошад, албатта як бор Лашкарро мебахшад. Вале корсозии чархи каҷрафтор ногаҳон ин нияти хайр дар
дили мӯйсафед гӯронд.
Субҳи пурсафое Лашкар нисбат ба ҳама бомдодҳои дигар
ширинзабону меҳрубон бо аҳли хона хайрухуш кард, аммо шом
барнагашт. Ба дили падар алов рехт, модар мисли мурғи посӯхта
беқарор шуду ба қавле, зағирак бирён кард. Гулҷамол, тифл дар
оғӯш дам ба дам сари кӯча баромада, ноумеду чин бар ҷабин
бармегашт. Тифлак аз сирру савдои олам бепарво, гоҳе хандону
баъзан гирён, хотири бибиву бобо ва модар парешонтар месохт.
Онҳо хомӯшу пурандеша чашми чор аз дарвоза намеканданду
дилашон дар чанголи гургон, ба сад тангкӯчаи сарбаставу азиятовари гумону шубҳа сар мезаданд. Охир Лашкар одати шабгардиву ҷое шабистӣ надошт. Агар чунин зарурат пеш ояд, ҳатман
худаш хонаводаро меогоҳонд ё ба воситаи шиносе дилпур
пайғом мефиристод, ки хавотир нашаванд: ӯ дар манзили фалонӣ бо фалониҳо меҳмон аст. Лек он шаби тӯлонӣ не Лашкар
омаду на фиристода. Ва дами субҳ баногоҳ мошини ёрии
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таъҷилӣ бошаст пеши дарвоза истоду чанд мошини дигар аз пас.
Аз ин ҳангома мӯсафед карахт шуд, балки ҷон аз дасту пояш
баромад. Яке аз онҳо, – кӣ буд, дар ёд надорад, – ӯро ба оғуш
кашид ва бо овози беҷо ва ранги парида «бандагӣ, худро ба даст
гиред, амак» гуфт; дигарон шитобзада дарҳои паси мошин кушоданду чор-панҷ нафар замбареро кашида бароварда, онро бо
эҳтиёт оварда байни даҳлез ниҳоданд. Баъд дар як они воҳид
ҳавлӣ мотамсарову аз хурду бузург чунон пур шуд, ки ҷои поймонӣ намонд. Баногоҳ марде, ки ба сар кулоҳ ва ба тан хилъати
сафед дошт, шояд аз бисёр дидани чунин ҳодисаву лаҳзаҳо каме
бепарво, лаби болопӯши замбар бардошт. Ва чашми падар ба
докаи манаҳбанд, чеҳраи кабудфому аллакай варамидаи писар
бархӯрд. Худоё, кошки кӯр мешуду ин манзараи мудҳиш намедид. Гӯё гули рухсораҳои Лашкар ҳаргиз арғувониву шукуфон
набуданд ва умре гирди лабони ӯ табассумаке меҳмон нашуда.
Шоҳид аз мағзи ҷон чунон наърае кашид, ки дар хаёлаш гӯши
фалак кар шуд. Вай аз инсонҳои солхӯрдаву ғамдор мешунид, ки
барои падару модари барҷомонда ҳеҷ чиз талхтару сӯзонтар аз марги фарзанд нест. Онҳо ин суханҳо бо ҳасрату оби дида ба забон
меоварданд. Акнун ӯ дар дилу ҷони худ дарк кард, ки бардоштани
гапу хабари мудҳиш низ осон набудааст. Пайкараш ларзон, қоматаш
камони шикаста, чашмонаш аз шӯрии ашк сӯзон, ёд надорад, ки
пушти даст газид ё ангушт, карахту бехуд сари зону бари замбар
нишаст ва дидагони нимбозу ҳайрони ҷигарбанд бо нӯги ангуштон
беозор пӯшонд. Сипас нолаи талху ҷигаршикоф ва нафрини модари
сарсахт дар васати ҳавлӣ танин андохт. Кампир то ҷону мадоре
дошт, гоҳ бахуду гоҳ бехуд, сина кӯбиду панҷа ба рӯву мӯ зад ва
ҷазои қотилони писар аз Худованд талабид; гила кард, ки чаро марги кӯр ӯро неву писарашро ёфт; қотили ноҷавонмард аз нутфаи инсон набуд, ки раҳмаш бар ҷони ҷавони Лашкар наомад. Куҷоӣ, ту эй
қотили ташнаи хун?! Биёву аз тамошои ҳоли зори мо шодӣ бикун,
маст шав… Ҳамсари Лашкар – Гулҷамол дар як лаҳза ба навниҳоли
тафбоду хазонрасида табдил ёфт: сару либосаш кабудфом, чеҳрааш
пажмурда, нигоҳаш ҳайрон, тифлаки бимзада дар оғӯш, навҳакашон
пайваста оби дида мерехт. Мусибати ногаҳонӣ пайвандонро аз дуру
наздик гирд меовард. Ҳамсояҳои меҳрубону пурдида якҷону яктан
шуда аз рӯи расму таомул баъди изҳори ҳамдардӣ корҳоро даст ба
даст буд мекарданд ё маслиҳате медоданд.
369
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Аввал гӯрковҳоро ёфта фиристед. Зуд! Дар ин чиллаи тобистон гӯрканӣ осон нест. Ҳаво натафсида… – ба овози шунаво амромез мегӯяд пиракие.
– Рафтанд… Ҷояш маълум. Насиби хокаш бари бобои раҳматиаш будааст, – ба мӯйсафед посух дод касе ва афзуд. – Раҳматӣ аз
кӯдакӣ инсони нарм буд. Паҳ, пашшаро озор намедоде! Лекин
вақтҳои охир марг бардошта будаш, ки ба хурду калон беҳисоб
меҳрубонӣ мекард… Аз пирон дуо мегирифт, ба бенавоён мадад
мерасонд…
– Ҳа, марги зормонда ҳар каса ҳар хел мебардорад, – ба сӯҳбат
шарик шуд мӯйсафед. – Худо нишон надиҳад, яке пеш аз марг
худписанд, ҷоҳилу дилозор, моҷароҷӯ… Ҳатто ба зану фарзанди
худаш бераҳму номеҳрубон мешавад… дигаре мисли раҳматӣ
Лашкар фариштахӯ…
– Узр мепурсам, намедонам дар ин ҳолати пурдаҳшат ба кӣ муроҷиат кунам, – арақҳои пешонӣ ва бари гарданашро бо дастрӯмол
поккунон ноҳинҷору шармомез сухани ҳамсӯҳбат бурид марди
хилъатпӯш ва афзуд. – Замбарро холӣ мекарданд… Кори мо
таъҷилист. Бояд зуд баргардем…
Ҳатто мардони солору маслиҳатгар, аз ин фоҷиаи ногаҳонӣ гиҷу
гаранг, дарҳол аз пайи иҷрои хоҳиши хилъатпӯш нашуданд. Акнун
ба ёдашон расид, ки воқиан замбарро бояд холӣ кард. Лек ин осон
ҳам набуд. Байни анбӯҳи занони навҳагар даромадан, модари
беҳолу хоҳарони дилозурдаро фаҳмонидан, ки ҷасадро бояд ҷои
дигар бигзоранд, як фиғону нолаи дилхароши нав ба амал меовард.
Воқеан ҷасадро куҷо бояд гузошт? Боз хилъатпӯши корозмуда ба
имдоди онҳо расид.
– Дар ҳамин даҳлези барқад, онтарафтар гузоштани ҷасад
беҳтар аст, – маслиҳатомез гуфт ӯ: – Ҷойи кушод… ҳавои хона аз
даробаро, арақи бадан, нафаси зиёд зуд вазнин мешавад. Ҳуҷуми
пашшаҳои зормондаро намегӯед? Биёред кӯрпачаҳоро, худам ҷой
дуруст мекунам…
Шоҳид ҳам аз сӯзу аламу ғуссаи бузург, ҳам аз дарку эҳсоси
муҳаббати беинтиҳои хешону ҳамсояҳо ашкрезону музтар, дар дил
шукр мекард, ки байни ин мардум мезияд, ба онҳо мисли гӯшту
нохун пайванд аст. Охир рӯзи мусибат, Худо нишон надиҳад, ҳар
лаҳза масъалае пеш ояд, як кас чӣ кор карда метавонад? Агар
роҳнамо каси боҳушу гӯш бошад, корҳо даст ба даст осонакак буд
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мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки батадриҷ аз чанголи гиҷиву карахтӣ бираҳанд, бе хоҳишу супориш аз пайи корҳои зарурӣ бираванд.
Ана бачамарде хушфаросат, оғӯшаш пури пудинаи тару сабз, ба
ҳавлӣ ворид шуд. Вай аз лаби ҷӯй пудина даравида овардааст. Барои
рафъи бӯву таф ва гурезондани пашшаҳо. Рӯи ҷасад пудина паҳн
мекунанд. Пиракие хамидақомат пеш-пеш, ду-се ҷавон аз пас тобут
ва тоси бузург сари даст, ба ҳавлӣ ворид шуданд. Пиракӣ хиштпораи аз масҷид овардаашро ба касе супурд ва гуфт, ки онро болои
шиками майит гузоранд. Ба қудрати Худо чӣ сеҳру ҳикмате дорад,
ки дамиши шиками майитро гум мекунад.
Ин лаҳза ҷавоне болобаланд, хушлибос, мӯйи ғуливу ҷилодораш
шоназадаи батартиб, ҷувздоне дар даст ҳамоил, дар иҳотаи чанд тан
ба мурдахона қадам ниҳод ва диққати раиси ҷамоату вазифадорҳоро
ҷалб кард. Онҳо думболи ҳам ба истиқболаш рафтанд. Ҷавон баъди
ҳолпурсӣ бо қиёфаи ҷиддӣ аз оринҷи раиси ҷамоат дошта, ӯро ба
гӯшае хилват бурд. Байнашон гуфтугӯе оғоз ёфт. Вай ба ҷувздон
ишоракунон суханҳое мегуфту раиси ҷамоат сар меҷунбонд. Сипас
онҳо назди Шоҳид омаданд. Ҷавон бо чанд калима басо хунсардона
изҳори ҳамдардӣ ва худро муаррифӣ кард: муфаттиш! Шоҳид, ки он
лаҳза ҳушу гӯш ҳам надошт ва бо латтае пайваста сиришк
мехушконд, ночор ба ҷавон чашм дӯхт.
– Тақдир, амак. Аз дасти одам чӣ меояд? – гуфт вай ва афзуд. –
Аммо қоидаи тафтиш аз мо талаб мекунад, ки…
– Чӣ талаб мекунад?
– Агар шумо аз ягон бадхоҳи писаратон гумон ё даъвое дошта
бошед…
– Ба кӣ даъво кунам, ба кӣ?! Хонаи бадхоҳ сӯзад! – Шоҳид якбора оташ гирифту таркид ва дар шӯълаи сӯзони дарду алам нолид.
– Вой сари бесоҳибам. Дигар ин зиндагӣ ба мо чӣ лозим?... Ба муроди дил расид бадхоҳ. Худоё, аз ин шарбат қотили ҷону ҷигари
маро бичашон…
Муфаттиш даме ба пеши пояш чашм дӯхт. Сипас сар бардошта,
мисле дар даҳан ғулинг дошта бошад, канда-канда гуфт:
– Чӣ хел фаҳмонам?.. Шумо соҳиби ҳақ ҳастед. Гап сари ин, ки
агар шумо аз касе гумону даъвое дошта бошед, аз рӯи талаботи
қонуни тафтишот… духтурон, албатта бо розигии худатон бояд
ҷасадро…
– Чӣ, қотил боз дилу ҷигараша бирён карда хӯрданист?
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– Э амак, сабаби марги ногаҳониро бояд мову шумо аниқ донем, – як каме тунд посух дод муфаттиш ва нармтар афзуд, – шояд
заҳр…
– Дигар чӣ фоида? Қоматам шикаст. Умедам, мадори дилам
барбод рафт…
Дар як нафас кунҷковон гирди ӯ ва муфаттиш давра оростанд.
Ин ба раиси ҷамоат хуш намоад, ки бо имо муфаттишро ба кунҷе
бурд.
– Додар, об аз сарпанҷа рехтааст, – овози ӯро базӯр шунид
Шоҳид. – Дигар аз тагпурсиву кашокашу даъво чӣ фоида? Чок кардани мурда дарду даҳшати ин бадбахтҳоро садчанд мекунад… осон
ҳам нест… Садқаи чашмот, як коре кунед, ки на мурда озор ёбаду не
дили мотамдорҳо аз ин зиёд хуншор шавад…
– Фардо гап барояд, моҷаро хезад чӣ? – бедимоғ пурсид муфаттиш ва худ посух дод. – Он вақт ман таги гап мемонам… Кори ҳазл
нест. Баъд гӯрро канда, мурдаро бароварда…
– Э не…
– Ман аз рӯи таҷриба мегӯям. Дубора мотам, дубора рӯву
мӯканӣ…
Шоҳид дарун-дарун таркида пушти даст газид, ки доду ғиреваш
ба фалак напечад. Чи рӯзи сиёҳе ба сараш омад. Мабодо ин хабар
ба гӯши модари дилхун, хоҳаракону ҳамсари Лашкар бирасад, болои мурда сад чӯб, ҳолашон бадтар мешавад.
– Ягон роҳаш ҳаст? Бояд бошад… Ҷон додарҷон. Маслиҳат бидеҳ, ҳамон хел мекунем, – бо зориву тавалло гуфт раис, – роҳи
қонуниаш…
Муфаттиш дарҳол посух надод. Вай ҷувздон таги каш фишурда,
андешаманд ин тарафу он тараф қадам ниҳода, сипас пичиррос зад:
– Забонхат… Мӯйсафед нависад, ки даъвое надорад… Аз касе
гумонбар нест. Ин ҳуҷҷат мешавад. Менависад?
– Албатта! Азизтарин кас барои ӯ писараш буд… Як писар
дошт. Забонхат чӣ киро дорад?
Онҳо назди ӯ омада, рӯ ба рӯяш сари по нишастанд. Муфаттиш
чусту чолок аз ҷувздон хомаву коғаз баровард. Ку нерӯ ва ақлу
ҳуши забонхатнависӣ. Бо ишораи раис бачамарде ҳозир шуд. Чун
матлаб ба ӯ фаҳмонданд, дарҳол вай низ сари по нишаст ва ҷувздон болои косаи зонуҳо ниҳоду хома гирифт. Ва муфаттиш аз
номи Шоҳиди нагунбахт ҷумла гуфту ҷавон бепарво забонхат
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навишт. Баъд муфаттиш нигоштаро ба Шоҳид такрори ба такрор
хонд. Маънияш хоҳиши муфаттиш буд, ки онро хира-хира ҳанӯз
ҳам ёд дорад. Яъне Шоҳид дар марги писараш Лашкар аз касе гумонбар нест…
– Амак, ба ин гапҳо розӣ ҳастед? – пурсид муфаттиш.
Шоҳид лол буду пару болаш шикаста ва дигар қудрати овоз баровардан ҳам надошт; лабон, забон, кому ҳалқу нояш мисли тароша хушк, балки бирёну аз реги оҳанрезаи тафсони ғаму ғусса
пур…
– Розӣ аст, аз замин то осмон… – ба ҷои ӯ посух дод раис.
– Розӣ, ки бошад, худаш ба таги забонхат имзо гузорад, – гуфт
муфаттиш ва ҷувздон бо варақи навишта рӯи кулчаи зонуи Шоҳид
ниҳода, хома ба вай дод. Ангуштакони ларзону ногирои мӯсафед
якбора «девона» шуданд. Хома гӯё ба мор табдил ёфт ва ангуштонаш бо шикебоиву талвоса гӯё аз нешу заҳри қотили он метапиданд, балки саркашӣ мекарданд, ки падар ба марги асрорангези
лахти ҷигар фатво надиҳад. Панҷаи шахшули дарду алам гулӯи
Шоҳид тангтар фишурд, ки аз пилки чашмону бехи мижаҳояш
ноаён ашк заҳид. «О Худо… – бо овози хиррӣ талх нолид ӯ. – аввал маро накуштӣ, ки ин рӯзи сиёҳа набинам…»
– Имзо кардан ҳам мушкил аст? – тунд пурсид муфаттиш ва
маслиҳат дод. – Нӯги хомаро рӯи коғаз бидавон, як чиз пайдо мешавад…
– «Ба гуфтан осон» – бо дарду алам аз дил гузаронд Шоҳид ва
нимрӯя баргашта, теғи нигоҳ ба муфаттиш афканд. Гӯё андоми ӯ аз
санг тарошида шуда буд: сард, камхун, дурушту беҳис…
Ва бигзашт умр, лек моломоли аламу ғам. Қолиби зиндагӣ мисли косаи булӯр якбора шикасту пош хӯрд ва коми онҳо дар дами
бепару поӣ заҳрогин сохт. Пас аз шаш моҳ ё бештар лаҳзаи бо бору
банд рухсат додани Гулҷамол ҳавлӣ дубора ба мотамсаро табдил
ёфт. Кампир аз нолаву фарёд боз мурду зинда шуд. Аҷаб ҳоле. Вай
вақтҳои охир не чашми дидани Гулҷамолро дошту не дили аз хона
баровардани ӯро. Ба ростӣ, арӯси Лашкар, илоҳо хоки сияҳ дар кафаш зари сурх бандад, ба ҷуз ғамзада гаштан, – дигар роҳе надошт,
– ҳаргиз муносибату хидмат ба хусуру хушдоман тағйир надод.
Меҳрубониҳояш ба онҳо бештар шуд, ки кам не. Вай гӯё ҳарфу
хоҳиши пиру кампирро бо оби тилло мехарид ва бе иҷозати онҳо
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аз ҳавлӣ берун қадам намениҳод. Аслан Гулҷамол ба ин зудӣ майли аз хона кӯчидан ҳам надошт. Вале риояи расму таомул ва
қонунҳои шариат маҷбур мекунанд, ки хусуру хушдоман, падару
модари арӯс ва дигар пайвандон низ барои хазон нашудани умри
як зани ҷавон, ки аз бахти сиёҳ дар авҷи гулшукуфти зиндагӣ бева
монд, кӯшише бикунанд. Ин қарз аст. Шояд шарму ҳаё имкон
надиҳад, ки арӯс рӯирост бигӯяд: бо дили кушод ҷавобам бидиҳед… вале пирону пайвандони дилогоҳ бо сӯҳбате беғубор метавонанд зани вожгунбахти ҷавон аз ҳолати ноҳинҷор бароранд.
Ин андеша кайҳо ба дили Шоҳид нохун мезад ва ӯро азият ҳам медод. Ба болои ин ҳамсараш моҳ ба моҳ ба гирдоби дарду ғам фурӯ
рафта, шояд аз сустии асаб ба ҳоли дилтангиву хӯрдагирӣ мубтало
гашт. Вай баъзан тобу тавони дидани чеҳраи ғамбор ё чашмони
ашколуд ва ё баногоҳ пеши оинаи қаднамо истодану шона ба мӯ
задан, ҳатто гоҳе писаракашро бо шавқ боло-боло партофта, бо алфози ширини тифлона «паҳлавонаки оча» гӯён бо ӯ бозидани
арӯсро надошт. Дар ин маврид магар дилаш алов мегирифт ё дунё
ба назараш зишт, тираву тор мешуд, ки оҳкашон менолид:
– Э тақдири шум! Кош Худо кӯрам мекарде… Вой шаҳбачаи
номуродаме. Модарата хок ба сару зинда ба гӯр, арӯсата мобайни
роҳ сарсон, писараката ятим кардӣ…
Ҳама ях мебаст. Лаҳзаяки гарму сурурбахшро тундбоди нолиши
талхи кампир якбора аз байн мебурд, табассум аз лабони Гулҷамол
ғайб мезад ва тифлак ҳайрону норизо гоҳ ба модар, гоҳ ба бибияш
чашм медавонд.
– Шукр бикун, ки нишона монд. Писар, тухми нарина… Худо
аз доғу дарди бенишонӣ паноҳ диҳад. Оҳ дарду аламе ҷонсӯз дорад
бенишонӣ… Набераат ҷойгири падар, асои дастатон мешавад… –
баъзан дар чунин маврид кампирро таскин мебахшиданд ҳамсояҳо.
– Ҳазор бор шукр… осон нест. Бо хуни ҷигар, дар мағзи ҷон як
писари аз Худо талбидара парваридем… боз хуш умре… кӣ мурдаву кӣ зинда?.. – талхтар менолид кампир ва наҷвову муноҷоти ӯ
сад нештару ханҷар ба қалби афгори Шоҳид зада, ӯро аз хона мегурезонд. Вай кӯфтаву бемадор, дилу ҷигараш аз марги писару
бахти сиёҳи Гулҷамол, сарнавишти нопайдои набера ва сӯхтану
пухтанҳои ҳамсараш доғ-доғ, чун кампир боз бо баҳонае тафсу
сӯзиши кундаалови ҷигар бо оҳу воҳ ва борони ашк паст мекард,
дигар сабру тавон бохта, дар чашмонаш ашк ҷӯшида, худогӯён
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худро аз ғамхона берун мекашонд. Ва шабу рӯз меандешид, ки бо
чи роҳу восита хушдоману арӯси талхком аз ин азоби дилхарош, аз
носозиву нешзаниҳои пайваста бираҳонад. Эй Худо, як вақт бо чи
орзуву ҳавас ба даргоҳи падари Гулҷамол бо ҳамсараш барои хостгорӣ қадам ниҳода буданд. Чеҳраи модари Лашкар он гоҳ гули шукуфон буду бо ҳар сухан аз лабонаш шаҳд мечакид. Акнун…
Шоҳид меҳаросад, ки нигоҳаш ба чашмони маҳзуни Гулҷамол
афтад ё хазони рӯи ӯро бинад. Ва намедонад бо кадом рӯ, дар ҳоле
ки ба дили хуншораш гӯё гургон дандон мезананд, боз ба он даргоҳ ба нияти дигар по гузорад ва бо кадом забон ба волидайни арӯс
фаҳмонад, ки онҳо, яъне хусуру хушдоман аз одобу хидмати духтарашон аз замин то осмон розианд. Лек сад дареғу доду вовайло,
ки бахти каҷрафтор, бухлу кинаи нобакор умеду орзуҳояшон барбод дод. Ва онҳо ҳаргиз намехоҳанд, ки зомини беҳуда хазон шудани умри ҷавони Гулҷамол шаванд. Доимо дуо мекунанд, ки боз
бахт ёбаду рӯзи нек бинад…
Не, хайрият, ки зарурати рафтан ба даргоҳи хусури Лашкар ва
бо шарму дарду алам аз ин хусус лаб кушодан ҳам намонд. Падару
модари Гулҷамол гӯё аз дили афгори ӯ огоҳ шуда, шомгоҳе ба пои
худ ба манзилаш сар заданд ва бо ин ташрифи ногаҳонӣ фазои тору дилгазони кошонаи пурандӯҳи онҳоро якбора равшанистон
карданд.
Пирони хушфаросат тӯҳфа оварданд, тани Довар ва бибиву бобо низ, ба қавле сафед карданд. Аслан пиру кампир ташнаву
мӯҳтоҷи рӯи гарму сухани нарми ғамбароре буданд; дастовез ба
дили маҳзунашон ҳаргиз намегунҷид, лек тӯҳфаҳои овардаи онҳо
чун нишонаи меҳр ба қалби тангу торашон равшанӣ бахшид. Вақте
ба Довар куртаву шими овардаи бибиву боборо пӯшонданд, аз
шодӣ қад-қад парида, хандону шукуфон бо пурсишҳои пай дар пай
ба онҳо олам-олам нишот бахшид.
Ва сари субҳ баъди нонушта падари арӯс бо андеша, балки сукути вазнину роздор як каме ноҳинҷор, ҳамсараш бо дидаи намноку овози аз шиддати буғз гирифта гуфтанд, ки Лашкар барои онҳо
низ фардо – рӯзи қиёмат фарзанд ҳисоб меёбад. Сад доду фиғон аз
дасти фалаки кӯру каҷрафтор, ки ба ҷои хору хас гул биканд ва ба
дилҳо доғу ҳасрати якумрӣ гузошт. Дигар аз дасташон чӣ меояд?
Агар бо дили кушод рухсат диҳанд… Магар ин зайл изҳори дилсӯзиву меҳр ва пешниҳоди инсонвор ба кас ҳаяҷону ба мағз-мағзи
375
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

устухони мотамдор оташ намеафканад? Оё метавон бе сӯзиш ва
шӯру исёни қалб, хурӯҷи дарду алам дар ин ҳолат ором истод?
Мӯйсафед гӯё дар ҷои нишаст фурӯ рафт. Пеши чашмони ӯ тираву
сараш гирдгардон аранге дид, ки пайкари наҳиф, балки пӯсту устухони модари Лашкар якбора чӣ хел реза-реза ларзиду пиёла аз
дасти ӯ афтод ва нолаву шевани талхаш бо маром, оҳиста ва бо
сеҳру ҷодуе дар васати ҳавлӣ танин андохт. Ҳама ях баст: хониши
мурғакон, чойи доғу лабханди набера низ. Пеш ҳамдарди дард ва
ғамгусори ғами модар Лашкар буд. Як нигоҳу табассуми пурмеҳр ё
дасти навозиш ба сари ӯ ниҳодан ҳама ранҷишу озори модарро
барҳам медод… Солест, ки ӯ ва дарду аламҳояш бепаноҳ монда.
Не, ҳамдардону ғамгусорон аз ҳисоби хешону ҳамсояҳо ягон-ягон
пайдо мешаванд, вале кӯшишу дилнавозии онҳо ҳаргиз ҷои як
ҳарфи пурмеҳри Лашкарро пур накарда, баръакс сӯзиши захмҳои
қалбаш даҳчанд меафзоянд.
Кампир бо гиряву нола ҷон ба кунҷи боғ кашонд. Шоҳид, чашмонаш ҳавзи об, сар набардошта пичиррос зад:
– Ба ӯ кордор нашавен… Ҳолу дардаша мефаҳмен… Дар дами
пирӣ ин хел шикаст… Дигар то ҷон дорем, месӯзему менолем… –
Ӯ бо дастрӯмол ашкҳояшро поккунон оҳи бадард кашид ва ба лабаш мадоре табассум давида афзуд. – Тақдир… Мову шумо,
шукронаи ҷони ин бача, – вай ба Довар, ки дар оғӯши модари
маҳзун ҳайрону бимзада гоҳе ба ину гоҳе ба он назар меафканд,
ишора кард, – хунпайвандем. Худо лоиқамон донаду тани сиҳату
умри дарозаш диҳад, нутфаву нусхаи Лашкар, умеду қуввати дили
мо, соҳиби ояндаи ин манзил ҳам ҳамин кӯдак аст. Лашкар ӯро мисли гул сари даст мебардошту бӯяш мекашид. Гоҳо коҳишаш медодам, ки э бача, аз ҳад зиёд кӯдака дӯстдорӣ накун, баъд ба ягон
ҷои дур биравӣ, азоб мекашад, дил бой медиҳад. Аз куҷо медонистам, ки аз бӯву рӯи фарзанд сер нашуда, ҳеваву ҳавас нашикаста… Шому саҳар дигар чашми кӯдак ба дарвоза, ба ҳар кас ба
умед менигараду майл мекунад. Мо ҳам дигар кӣ дорем, ба умеди
кӣ мезием? – пурсид Шоҳид ва ба онҳо чашм давонд. Гулҷамол
мисли ҳайкале, ки дар канор тифл дорад, ноҷунбон менишаст. Падару модараш ёрои лаб кушодан надоштанд.
– Хешии нағз доштем ё не? – оҳиста пурсид Шоҳид. Пиру кампир бо аломати тасдиқ сар ҷунбонданд.
– Бемуҳобот ҳама ба зиндагии зебои фарзандони мо ҳасад ме-
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бурданд, – ифтихоромез боз гуфт Шоҳид ва нимрӯя баргашта, ба
кунҷи боғ ба суроби ҳамсараш, ки бо лаби остин оби дида
мехушконд, ишоракунон афзуд. – Аз кампир наранҷ, духтарам…
Рафту омадро накан… То метавонӣ, дуоша бигир, баракат меёбӣ…
– Рост, одам аз дуо месабзад, – пичиррос зад падари арӯс.
– Марги фарзанд тири алмос аст, – боз гуфт Шоҳид. – Сӯзиши
дилу ҷони мора худамон медонему Худо… Аз ту аз замин то осмон розием. Бахти сафеду рӯзи хушу хонаи обод насибат…
Аз бозии хунуку бераҳмонаи тақдир чӣ хел ҳайрон намешавӣ? Се
сол пеш ҷиҳози арӯсии Гулҷамолро ба ин даргоҳ аз мошин бо оламолам шодиву нишот, савту суруд, рақсу бозӣ фароварданд. Ва ӯ бо
сару либосҳое афсонавӣ, гул ба сару гул ба домон, чеҳрааш аз малоҳати шарму ҳаё моҳи тобон, дилакаш аз шиддати ҳаяҷону изтироб
бехуд, аз оринҷи шаҳаш – Лашкар бо нӯги ангуштон шармидашармида беҷуръатона дошта, аз болои пойандози сафед бо эҳтиёт,
лек бо умеду орзуҳои наҷиб қадам ниҳода, ба ин ҳавлӣ, ки аз ҷумбуҷӯли хурду бузург бозори гардонро мемонд, ворид шуда буд. Акнун армонҳояш ғӯрамаргу хазону барбод, дилаки ҳазину озурдааш
лабрези шевану дард, ашкҳояш мисли борони баҳор рез-резон, нишони шаҳаш – тифлаки ҳайрон Довар дар оғӯш, бе такя, бо сару либоси кабудфом аз паси падару модар аз даргоҳи бахти аввал дилхуну ноком берун меравад. Ва дар дил аз худ мепурсад: «Кампир куҷо
шуд?» Ӯ баргашта ба қаду бари ҳавлӣ бо ҳасрат чашм медавонаду
меандешад: «Наход хайрухуша дареғ дорад, фотиҳа надиҳад?»
Лаҳзаяке пеш кампири шӯрбахт бо ҳоле зору низор аз боғ баргашта, гӯё барои надидану насӯхтан аз хонахез рафтани арӯсу набера
худро ба хона зада буд. Хусураш низ ташвишомезу хиҷолатманд бо
гӯшаи чашм аз дар баромадани кампирро мепоид. «Агар набарояд,
овоза, гапу калоча…» бо даҳшат аз дил мегузаронд Гулҷамол. Не
намоён шуд кампир: беҳол, қоматхамида. Дар оғӯш чизе ҳам дошт.
Ӯ ишорае кард, ки як дам биистанд. Хайрият! Ва чун наздик омад,
диданд, ки қатраҳои базӯр намоёни ашк сари мижгонҳояш ҳанӯз
овезону ларзон ва дар ду бари рӯи заҳиртобаш лағжонанд. Кампирак
хомӯш буд, лек қафаси синааш аз тундии нафаскашӣ шинухез
дошту дар лабони пажмурдаву парсинбастаи камхунаш табассуми
ноҳамворе нақш мекашид.
– Эй Гулҷамол, аз хона сиёҳ набаро, – бо як оҳанге, ки ҳам амру
ҳам илтиҷо дошт, пичиррос зад кампир ва рӯ ба рӯи арӯс истода,
377
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

камони қомат бо мушкилӣ як каме рост карда, даст ёзонд ва сари ӯ
сӯи худ кашида, аз пешониаш се-чор маротиба бӯсиду пурсид: –
Дарду аламҳора ба мани сарсахт монда меравӣ? – ва ларзон-ларзон
тори сари ӯ як рӯмолворӣ дока ниҳод. Гулҷамол ҳайкалвор дар ҷояш
истод. Кампирак ҳаяҷонзадаву дар табутоб худро ба модари арӯс
расонд ва бо лаҳне шикаста, суханҳое нотамом фақат бахшишу узр
пеш оварда, сари ӯ сафед карду ба хусури Лашкар ҷелаки раҳ-раҳи
тик пӯшонд. Ва ин рафтори ғайричашмдошти вай Гулҷамол ва падару модари ӯро якбора ба ҳоли риққатоваре гирифтор кард. Арӯс
ҳарчанд лаб таги дандон фишурд, аз алами хонавайронӣ навҳа кашиду ғура-ғура ашк рехт. Ва кампир бо дилу ҷигари решу пурдоғ
бехудона чӣ хел умеду орзуяш – Доварро аз сари дасти модар гирифт ва ба ҳаросу почаказанӣ ва гиряаш эътибор надода, ӯро
оғӯшкунон ҳарисона бӯйиду бӯсид, ёд надорад. Сипас ҳама рафт. Ва
дунёи равшан дар назараш торикистон, ҳавлӣ холиву хомӯш, балки
мазористон шуд. Баъд дарди ҳар замон оташ гирифтани дилу ҷигар
ва дарун-дарун худро хӯрдан ёри пиру кампир гашт. Довар ёд
меомаду бозиву шӯхиҳояш бо падари ҷавонмарг; чашмони мисли
оина шаффофи набера пеши назар меомаду нигоҳи гарму пурумедаш ва ё сӯи онҳо дасту почакзанон гӯё болу пар бароварданаш. Ин
дам дили кампир аз ғаму алам дар кундаалов гӯё бедуд месӯхт ва
буғз гулӯяшро чунон танг мефишурд, ки бо оҳувоҳ бонгаккашон
худро лаби наҳр мерасонд ва санги сарде аз об гирифта, бар ҷигари
бирён мениҳод. Мӯйсафед аз дидани ин манзара музтару ҳайрон,
балки кӯфтаву шикаста, бори гарони андӯҳ ба кунҷи боғ ва гоҳе
ҷони хаставу озурда назди набера мебурд. Ин ҳама дарду алам ва
ранҷу азоб дар дами пирӣ шарики онҳо шуд. Чӣ илоҷ? Санг сахт, аз
санг ҳам сар сахт, гуфтаанд. Онҳо бори ғаму кулфат бар дӯш дарк
карданд, ки тобовартарин махлуқ дар олам инсон будааст, сахттарин
сахтиву азиятро ҳам ночор пушти сар инсон мекардааст ва то Худованд аз ӯ амонаташ пас нагирад, мурда-мурда мезистааст. Ҳамин
сарнавишти сангин насиби Шоҳиду ҳамсараш шуд ва онҳо ба
зарбаҳои рӯзгор ва шикасту рехти худодода шукргузор, танҳо ба
умеди ба воя расонидани набера шоду ношод зистанд. Не, пиру
кампир болу пар ва лахтҳои ҷигар зиёд доштанд, – аз духтарон. Ва
гоҳе наберагон бо ҳам ба аёдати бибиву бобо оянд, ҳавлӣ аз ғавғо ва
шавқу сурур пур мешавад. Вале ҷои Довар, нишони Лашкар дар
қалбашон алоҳида аст. Онҳо аз офаридгор шабу рӯз таманно мекар-
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данд, ки умру қудрате диҳад, ки ятими Лашкар хонаобод бикунанд.
Гулҷамол низ, Худо баракаташ диҳад, олиҳимматие нишон дод ба
муроди дилашон. Вай пас аз он, ки писаракаш аз пистон ҷудо,
роҳгарду нонхӯрак шуд, ба гуфте аз хориву зорӣ раҳид, як рӯзу соати нек ӯро бо падар оварду ба бибиву бобо супурд.
– Аз ҳозир ба шумо унс гирад, беҳтар, – гуфт Гулҷамол. – Шояд баъд дер, якрав шавад, азобтон бидиҳад…
– Тарбияи ҳархела ба фоидаи кӯдак нест, – андешаманд гуфт падари Гулҷамол ва афзуд. – Ними дилаш ин ҷо, нимаш ҷои дигар…
Роҳгум мезанад, дар ба дар, ҳарҷоӣ мешавад бача. Зери болу пар,
пеши чашм, дар тарбияи худатон бошад, дили мо ҳам пур…
– Аз шумо ҳамина чашмдор будем, – миннатдорона гуфт
Шоҳид ва афзуд. – Кӯдак ба ҳукми ниҳол аст. Ниҳол, ки дар як ҷо
нағз реша медавонаду месабзад. Ният холис, бо меҳру инояти парвардигор чунон бачамарде шавад, ки…
Устухон бӯ дорад, мегӯянд. Дилбастагии Довар шояд бар асари
рафтуо ва дидорбиниву ғамхории пайваста аз рӯзи аввал бо бибиву
бобо зоҳир гашт, сипас ӯ мисли гӯшту устухон ба онҳо часпид. Акнун
писарак монанди гул дар канорашон павариш ёфта, ғамбарори бобову
бибӣ шуд. Шоҳид набераро чун кабкчӯҷа дар бағалу сари даст мегардонду кампир бо ҳазор орзуву ҳавас бо гули ғизову либос мепарваридаш, ки дарду доғи ятимиро эҳсос накунад. Не, пирамард, ки инсони
заҳматкашу заминӣ буд, медонист, ки нозпарвару муфтхӯр кардани
Довар ба фоидаи худи ӯ нест. Роҳи осони зиндагӣ одамро танбалу
корношоям ва шояд дар дами пирӣ хору таънасор ва ба як бурда нон
зор ҳам мекунад. Пирамард ҳаргиз намехост, ки наберааш танпрарвар
ба воя расад. Ва дар дами пирӣ шояд ӯ аз бибиву бобо гиламанд ҳам
шавад, ки ба тарбияаш саҳлангорӣ кардаанд. Аз ин ҷиҳат ба ҳар коре
даст мезад, мекӯшид, ки Довар дастёраш шавад. Ба бозор ё осиёб,
коҳдаравӣ ё молбонӣ бо набера мерафт, похсадевори атрофи боғ,
коҳгилу андовидан ва ё тармими шикасту рехти хонаҳо ва об додани
дарахтонро даст ба даст бо Довар меанҷомид, ки ӯ бештар кору муомила биомӯзад, гӯшаш шунаваду чашмаш бубинад, дасташ ба ҳар кор
бупечаду ақлаш баду неки гуфтору рафтор дарёбад.
– Довар, аз ҳунаромӯзӣ натарс, – гоҳ-гоҳ таъкид мекард бобо. –
Марди беҳунар мурғи беболу пар, нотавони дасту побаста, ниҳоли
бесамар аст. Ба ҳоли мардбачаҳои беҳунар ҳайфам меояд. Ҷавоне,
ки бори худаша бардоштаву кашида наметавонад, мудом мӯҳтоҷ
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аст, ки ягон кас дасташа гираду мисли кӯдак тай-тай, по ба по барадаш, номи марда ких мекунад.
– Хондан хуб аст, ҷони мома. Вақте маълимҳо мегӯянд, ки
набераат аъло мехонад, курта-курта гӯшт мегирам, – ба сӯҳбат шарик мешуд бибӣ. – Шукри Худо, зеҳнат тез аст, кора аз бобот ёд
бигир. Бачамарди ҳамакора дар як рӯзи сиёҳ ҳаргиз хору сарсон
намешавад…
Ва ӯ даме ба Довар чашм медӯхт, то таъсири суханҳояшро
бифаҳмад, сипас шӯхиомез мепурсид:
– Медонӣ, ки момат барои чӣ бобота дӯст дошт?
Набера, шакарханд ба лаб, ду дида аз бибӣ наканда, китф
дарҳам мекашад. Ин ба кампирак мефорад ва хушҳолона худ посух
медиҳад:
– Барои хосакориву ҳунармандияш. Ҳозир ҳам дасташ гул асту
шаҳбача барин озода мегардад… Агане талабгорҳои момат зиёд буданд. Ҳар ҷавонмарде, ки… – кампир ширин-ширин хандида меафзояд. – Э Довар, қадат баланд, пушти лабат хати сабзи мӯйлаб
намоён… дар мӯйлабҳои базебат ҷонам, бачамард шудаӣ. Ҳазор бор
шукр… Акнун, ҷони мома, гапама бигирӣ, қадамҳота дониста бимон.
– Чиба? – гӯлпурсӣ кард набера.
– Барои он, ки духтарҳои хушрӯ, – о шайтонанд, о балоанд-е, ба
кору рафторат нигариста, ба ту дил мебанданд…
– Эҳе, ғами дил бастани духтарҳора нахӯред, мома, – бо шавқу
ханда гуфт Довар ва афзуд. – Гап сари дили ман. Агар ман дил
бандам, гапи дигар… Он вақт ташвишатон зиёд мешавад. Хайрият,
ки ҳоло фурсати дилбандӣ нест. Аввал аз имтиҳони ишқи китобу
таҳсил гузарам…
– Э ҷонта гардаме! – хитоб кард бобо, ки ҳушу гӯш шуда
ҳарфҳои набераро мешунид ва аз посухи ӯ дилаш об хӯрд. – Ҳамон
ташвиша бинем, дигар беармон…
– Рост, рост… Э Довар, Худо ба ҳамон рӯзе расонад, ки аз дасти
арӯси ту як пиёла об хӯрам, бас. Ягон хушодоби бахосияти хидматгораша биёв, – гуфт кампир. – Арӯсе, ки аз қадамаш, аз одобу кораш
ҳама ҷо гул кунад, дили мо мисли оина рӯшан шавад…
Довар, чашмонаш аз оташаке пурдурахш, мавҷи табассум ба
лаб, хамёза кашиду ба андеша рафт.
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Бахт ниҳоят ба рӯи пиру кампир хандид. Чашми бад кӯр, набера
бамағз, хушзеҳн, чусту чолок, дидадарову хушзабон баромад ва
моҳ ба моҳ, сол ба сол ба чашм бо тамизу пухтакориаш чунон
наврасиҳои Лашкар ба ёд меовард, ки дили онҳо ҳам гум мезад. Ва
писараки хушфеъл гапу хоҳиши бибиву бобо ҳаргиз ба замин
намегузошт ва агар онҳо бе ширкати ӯ ба коре даст зананд, бо андоми ранҷида мисли ҳунарманде дар саҳна бо дағдаға эътироз баён
мекард:
– Шумо Доварро ранҷондед!
– Чӣ хел?
– Кореро, ки бояд Довар ба субут расонад, худатон мекунед.
Магар аз ман ранҷидаед?
– Ай рӯйи душманат сиёҳ, маймуне, – бо шакарханд пичиррос
мезанад бибӣ.
– Магар аз ман хатое рафт ё ба зӯри бозу ва дасту панҷаҳои Довар бовар надоред?
– Ай не, бачаҷон. Чӣ хел ба ту бовар накунем? Нахостем, ки ба
китобхониву нависонависат халал расонем…
– Хидмати шуморо кардан, дуои неки шуморо гирифтан вазифаи ҷонии Довар аст!
– Ай садқаи забони ширини бачае! – бо меҳру ҳавас ба набера
нигариста, ба нияти ба ӯ захми чашм нарасидан ноаён сӯе туф-туф
карда мегӯяд кампир. Ва қалби бибиву бобо аз ҳисси ифтихору
қаноатмандӣ саршор, маънидорона ба ҳамдигар менигаранд.
Воқеан, ба дили афсурдаи онҳо аз меҳрубониҳои набера магар
доруву дармони беҳтаре пайдо мешавад?
Ана ташвиш пеш омад. Ташвише ба муроди дили бибиву бобо
ва пайвандонашон, ташвише, ки онҳо ҳамеша дар орзуяш буданд.
Довар соли чоруми таҳсил дар Донишгоҳи тиббӣ, ки ба қавли бобояш то гардан табиб шуда буд ва дар зарурат гоҳе ба онҳо доруву
даво тавсия медод, шоме мужда расонд:
– Вақти ташвиш, тӯру таноб кашиданатон расид! Зан мегирам!
Миёна маҳкам бандед.
– Ай садқаи шермарде, – бибӣ бархеста аз ду бари рӯи Довар
бӯсид. – Шӯхӣ намекунӣ?
– Не… – ҳаяҷонзада посух дод Довар. – Зангирӣ шӯхӣ дорад?
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– Хушкардаат аз куҷост?
– Дур не, деҳаи ҳамсоя. Бо ҳам мехонем.
– Решаву кундаша медонӣ? Кошкӣ хушзод бошад.
Довар китф дарҳам кашид: яъне решаву кундаковӣ вазифаи
шумост.
– Аввал бигӯ, ки падару модар дорад?
– Дорад, дорад! Хаёлатон, ки аз таги бутта баромадааст?
– Нағз-нағз… Хайр, модарашро дидӣ?
– Э не…
– Ҳай-ҳай… О ту бачаи хом набудӣ-ку.
– Аҷаб гапе мегӯед, бибӣ. Корам ба модараш чӣ? Духтараш бо
ман мехонад… Дар куҷо бинам модараша?
– Дар хонаҳакаш… Бо ягон баҳона. Модараша бину духтараша
гир, мегӯянд. Ин гап бе ҳикмат нест, бачаҷон. Зани бамағз, бофаросату хосакорро, Худо лоиқат донад, фарзандони хуб мезояд.
Кошкӣ хушдоманат кулӯх набошад.
– Соз аст. Аввал бубинедаш…
– Натарсон, шасти бачара нагардон, – ба сӯҳбат шарик шуд бобо. – Ҳазор бор бисанҷаду бисанҷем, боз аз хати пешонӣ, аз сарнавишт ҷои гурез нест. Тарбия мекунию… ёдаш медиҳӣ…
– Бафаҳму хушзеҳн бошад-ку. Худат доим таъкид мекунӣ: мева
аз дарахт дур намеафтад…
– Дурусту нияти нек ними давлат аст. Акнун модари хушкардааша ту бубиниву падараша ман, об ба лаби ҷӯй баробар мешавад,
– бо табъи болида ва чеҳраи рӯшан ба сӯҳбат хотима бахшид бобо.
Ва боз аз рӯи эътиқод дар як рӯзу соати нек пиру кампир бе
дағдағаву ҳангома, хапу дам шомгоҳе ногаҳон бо дастовез меҳмони
нохондаи хонадони арӯсшаванда шуданд. Ин рафтори ба андешаашон айёрона ба муроди дил буд. Онҳо хостанд, ки тамизи хонадорӣ,
одоби меҳмонпазирии хешони ояндаро дар асл бо чашми сар бубинанд. Агар онҳо аз омадани хостгорон дар ғафлат монда бошанд,
шояд аз ҳавлии норӯфта, гилему яккандозҳои нагустурда, дстархони
камранг дасту поча шуда ё дар хиҷолат афтода, бо табъи хираву
ҷабини пурчин ба ҳамдигар ғур-ғур ҳам бикунанд. Дар ин маврид
пиру кампир худро орому бепарво ангошта, бо ҳолпурсии нешдор
хешони ояндаро имтиҳон хоҳанд кард. Э кош онҳо босабру хушмуомила, дидадарову бофаросат бошанд. Аслан мурод аз пайванди
хунӣ чист? Оилаи солим бунёд кардан. Оилае, ки пеш аз ҳама, аз он
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дили писару духтар, яъне шаҳу арӯс ва падарону модарон об хӯрад.
Аз тарзи зиндагӣ ва муомилаи хуши онҳо дилу ҷони ҳар бинанда
роҳат бикунад. Осуда бишавӣ, ки писар ё набераат ёри муносиб ёфтааст ва онҳо оянда на танҳо аробаи зиндагиро якҷоя беосеб мекашанд, балки фарзандони солеҳу солим низ ба воя расонида метавонанд. Ин беҳтарин саодат хоҳад буд барои бибиву бобо ва падару
модар. Ва боз агар кас донад, ки фарзанди ӯ оянда бори зиндагиро
инсонвор мекашад, мӯҳтоҷ ва хору зор намешавад, оилаи солим
барпо мекунад, дилу ҷонаш осоиш меёбад. Ва худо накунад, ки фарзанд, – хоҳ писар бошад, хоҳ духтар, – ба каси зиштхӯ, бетарбия,
пастфитрат, дилтангу безавқ, моҷародӯсту талхзабон ғулом, шефтаву шайдо бишавад. Ҳо, ҳастанд писарону духтарони хубсимо,
хушлибос, ҷилвафурӯш, ки дар кӯча ба як дидан сад касро мафтун,
ҳатто харидор мекунанд. Ва албатта баъди сӯхтану пухтанҳои зиёд
чун сармастӣ аз нӯши ҷоми висол поён меёбаду чашми кӯри ишқ
андак-андак во мешавад ва зиндагии бузург ҳар якеро ба хари худ
мешинонад, дилдодаҳо аз нав ба хилқати ҳамдигар ошно шуда, дармеёбанд, ки шоҳ кӯчахандонаки хонагирён будаасту арӯс дар тамизу
адаби хонадорӣ бузи ланг. Э бахти сиёҳ. Худо фарзанди инсонро аз
ин шикасту нобарорӣ нигоҳ дорад. Дар ин сурат волидайн орзуву
армони ширин дар мағоки дил гӯронда, аз он бедуд месӯзанд, ки
азизи бахтбаргаштаашон ногузир ба ҳазор ранҷу озор ва нешу заҳри
забони хушкарда таноби умр кӯтоҳ мекунанд.
Бибиву бобо, инсонҳои талхиву шириниҳои ҳаётро афзун чашида, бовар доштанд, ки аз дидори аввал, аз манзараи дару девор
ва ҳавлӣ чӣ хел оила будани хешони ояндаро дармеёбанд. Агар
муносибати духтардорон ё тамизи хонаашон ба онҳо нафорад, ба
сари Довар бедареғ таънаву маломат хоҳанд рехт. Беибо ба ӯ
мегӯянд, ки эй шермард, ба ту чӣ шуд? Чашму ҳушат куҷо буд?
Аҷаб хешу арӯсшаванда ёфтаӣ, зуд шефтаву шайдо шудаӣ… Чӣ
хел дилат шуд, ки моро ба ин хел тоифаи ношуд, тангназар,
беҳиммату аз олами табъу тамиз бехабар рӯ ба рӯ кардӣ? Борҳо
таъкидат кардем: хока бигирӣ, аз тӯдаи бузург бигир… Саросема
нашав, аввал решаву кундаи арӯсшавандаро хуб биков, биомӯз, ки
хуну устухонаш пок аст ё не. Албатта Довар коҳиши онҳоро бо
сари хам то охир гӯш мекунад, сипас бо писханду тамасхур посух
медиҳад: ин ақидаҳои замони кӯҳнаанд. Пеш ҷавонҳо якдигарро
намедиданд, намешинохтанд… Мо чанд сол боз ҳамдарсем; бо
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ҳамдигар сӯҳбат, сайру гашт мекунем. Чӣ лозим таҳпурсиву
кунҷковӣ. Муҳимаш ишқ аст. Ман ӯро дӯст дораму вай маро, бас.
– Эй шермард, як матал аст: сарак тарафи сарак мекашаду бехак сӯи бехак, – ба набера посух медиҳад бобо ва мепурсад. – Медонӣ, ки ин матал чӣ маъно дорад?
Албатта, дар ин маврид Довар мулзам мемонад, лолу гаранг ба
бобо менигарад. Ин муддаои дили мӯсафед мешавад ва бо ришханд маънои маталро ба тарзи худ шарҳ медиҳад: «Агар гузаштаҳои арӯс ё домод каҷрафтору бадгавҳар бошанд, охири охирон
авлодҳо хулқу атвори ношоистаи аждодонро содир мекунанд.
Охир мол тарафи соҳибаш меравад, мегӯянд».
Чун ҳалқа ба дар кӯфтанд, марди хона овоз рӯшан карду бетаъхир дарвоза бикшод ва мисли шиносҳои дерин бо салому
муҳаббат онҳоро ба ҳавлӣ даровард. Эҳе, ҳама ҷо батартибу чароғон, обзадаву рӯфта, лаб-лаби ҷӯйбор, ки боғро бо симтӯр аз
ҳавлӣ ҷудо мекард, ришта-ришта дави пуршукуфаи гулҳои рангоранги шому саҳар печида-печида ба боло қад кашида. Гули ҳамешабаҳор, бута-бута хайриву райҳон, бобунаву садбарг, дасторгулу
тоҷи хурӯс, савсану ёсумани тару тоза ҳусннамоӣ мекарданд. Ва
ҳаво бо вазиши шамолаке аз атри ин гулҳо хушу гуворотар мешуд.
Хурдсолон баробари дидани онҳо даву тоз ва доду фарёдро бас
карда, бо тартиб ба тамошои телевизор саргарм шуданд. Пиру
кампир аз пазироӣ ва орову гулпарварии соҳибони хона шод, дастовез болои хараке ниҳода лаҳзае интизори таклифи ба куҷо шинондани мизбонон рост истоданд. Соҳибхоназан худро пайваста
пеши пои меҳмонон «куштаву хок карда» рӯи кӯрпачаҳои болои
кат яккандозҳои нав густурду болиштҳо ниҳод ва онҳоро аз пиллаҳо боло баровард. Пиру кампир баъди ҳолпурсӣ ба ободии макону хушбахтии аҳли хонадон дуо карданд. Пас аз дастшӯӣ хон густурданд. Духтараки қадрасу резапайкар, як каме ҳаяҷонзадаву
шармгин, гоҳе лаб газидаву нигоҳ аз меҳмонҳо гурезонда, бо
чустиву чолокӣ болои хон бо нону мева, қандинаву сазавот ва косаҳои ҷурғоту пиёлаҳои муррабо чунон рангин мекард, ки…
Кампир таҳсиномез ба мӯйсафед нигариста ишорае ҳам кард, ки
арӯсшаванда ҳамин аст: соз бинигар, бад не…
Хеле нишастанд. Аз ину он, ҳатто аз вазъи обу ҳаво, ҳосили
киштзорону боғу роғ хуб ҳарф заданд. Вале мизбонон боре напурсиданд, ки онҳо кистанд, дар ин шомгоҳ бо чӣ матлабе ба дари
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онҳо сар заданд. Аз ин дамдуздӣ ё сипоҳии соҳибони хона Шоҳид
ба танг омада ниҳоят пурсид:
– Як бор намепурсед, ки мо кистем, аз куҷо, барои чӣ омадаем?
– Э бобо, дӯст дари одама мекушояд, – андешаманд посух дод
марди хона ва ба Шоҳид нигариста афзуд: – Чӣ ҳоҷати пурсидан, –
ва давоми гап дар дил гуфт: «Хонаи духтардор бозор аст, амак, талабгорҳо меоянду мераванд. Худо дари бахташа кушояд, насиби як
кас мешавад…»
– Ба ҳар ҳол, пурсидан ҳам айбе надорад...
– Бобо, ба як дидан шинос, ба ду дидан ошно…
– Офарин, маълум, ки ботаҷрибаву пурдидаӣ… Пас фотиҳа
диҳед, – бо ханда гуфт Шоҳид ва дасти мардро, ки баробари ӯ механдид, дошта фишурд.
– Эҳ, дар дили шаб куҷо меравед, – ташвишомез ба сӯҳбат шарик шуд соҳибхоназан, – Як кас бинад, намегӯяд, ки меҳмонҳояшонро нағунҷонданд.
– Ҳама ба тамошои мо баромадааст?.. Навбати дигар бафурсат
мешинем...
– Ҳо, хуб дам гирифтем, – гуфт Шоҳид ва ба шукронаи нону
неъмат, фаровонии файзу баракат ва бахту саодати аҳли хона, ба
умеди кушоиши корҳо даст ба дуо бардошт.
– Ҳай шаби нарму хушрӯ, моҳ пурра, олам равшанистон – гуфт
кампир аз кат фаромада ва афзуд. – Дилам тангу торик буд, худову
ростӣ чунон кушода шуд, ки…
– Ай, бухчаҳотона намегирен? – бо ханда пурсид соҳибхоназан
ва онҳоро бардошта аз паси меҳмонҳо шитофт. – Фаромӯш карден?
– Дастовез… Каме кулчаву қандина, – бо шакарханд гуфт кампир, – барои набераҳо.
– Э Худо… мо ғофил мондем… Э мард, нигоҳшон бидор, дасти
холӣ нараванд.
– Рӯзҳои хушу нек, худо хоҳад, дар пешанд. Ҳо, аз омаду рафти
зиёд погаҳу кафшкани хонатон охурча мешавад. Баъд ҳисоба баробар мекунед, – ҳазломез гуфт Шоҳид ва дар дил афзуд: «Пас аз
ду-се рӯз боз Гулҷамол бо духтарҳо арӯсхушкунӣ меоянд».
– Қадамҳотон болои дида, – хушҳолона посух дод мард ва
шӯхиомез афзуд: – Мисли шумо меҳмонҳои камхӯру сабукхез
камчинанд. Ҳар рӯз биёед…
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Маросими хостгорӣ дар ҳалқаи хешону ҳамсояҳо шомгоҳ хуш
гузашт: бо нияти нек нон шикастанду рӯймол доданд. Сипас бо
дили саршори шодӣ дастовезе аз кулча, қандинаву мавизу ҳалво
дар даст, зимни аз ҳавлӣ баромадан ба якдигар мегуфтанд:
– Муборак шавад.
– Ба шумо ҳам…
– Илоҳо ин пайванди хунӣ меваи ширин диҳад, илоҳо ёри аввалу охири якдигар бошанду паҳлу ба паҳлу пири бадавлат шаванд…
– Ташаккур.
– Чӣ хел нағз, дар донишгоҳ якдигарро ёфта меҳр пайдо карданд, дар ин замони пурҳодиса ёри ҳамдил ёфтан, бо обрӯи
муҳаммадӣ ҷуфт шудани сари ҷавонҳо беҳтарин кор аст…
– Худоё ниҳолаки ишқашон мисли арча ҳамеша сабзу пойдор
монад.
– Садқаи забонат…
– Бобо набератон, ба хаёлам, ҷавони хеле дидадарову дилёб будааст… Агане назари ин паризоди мо ҳар каса намегирифт.
– Насибу қисмат…
– Зевар аз ҳар ҷиҳат шоистаи таъриф аст; Худо ба ӯ ҳусну
ҷамол, ақлу фаросат, хулқу атвори расо дода.
– Ҳо, одобаша даҳ духтари дигар мегиранд.
– Чӣ хубе!
– Пеши чашми мо ба воя расид, – бо ифтихору ҳаяҷон изҳор
мекард зане, – ҳунармандияш ба хироҷи мамлакат меарзад, чунон
хоксору меҳрубон, ки…
– Дуо кунед, ки бо бахти безавол, тани сиҳату дили беғам ба
камоли пирӣ расанд…
Пиру кампир, Гулҷамолу аммаҳои Довар аз пазироии гарм,
чарбзабонии пайвандону ҳамсояҳои арӯсшаванда розӣ, балки мафтун, тамоми чизҳои фармудаи духтардоронро қабул карданд. Вобаста ба расму таомули он давру замон, ба қавле, бори вазнин
набуданд фармудаҳо.
– Чиз чирки даст аст, бобо, боз меёбемаш. Худо ба одам одам
диҳаду тани сиҳат, – ҳангоми бозгашт дар шӯълаи нафиси маҳтоб
ноаён нами чашмон бо лаби рӯмол поккунон андешаманд мегуфт
Гулҷамол. – Ғами либосвориҳоро нахӯред, аз ҳар намудаш ба
ҳамин ният ҷамъ кардаам. Сад шукр, ки ба рӯзи шодӣ расидем.
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– Аҳ нагӯ... Гову молаш, зиёфати ҳамсояҳо ба зиммаи мо, – бо
тантана гуфтанд аммаҳои Довар ва афзуданд: – ғам нахӯред, даст
ба даст чунон базми хушрӯ гузаронем, ки…
– Ҳамсояҳо гӯш ба қимору дастҳо пеши бар, ба хизмат тайёранд, – ба сӯҳбат шарик шуд кампир. – Худашон ҳар рӯз гап
мекушоянд.
– Ҷонам фидои ҳамсояҳо. Қуввати диланд, – аз ҳимматбаландии Гулҷамолу духтарон рӯҳбаланд гуфт Шоҳид ва шӯхиомез
афзуд. – Лекин як гап ҳаст, гапи қадима. Ба умеди оши ҳамсоя турб
реза накун…
– Падарҷон, шукри Худо на шикастаему не рехтаем… Базми
Доварҷона, иншооллоҳ, бозӣ ба бозӣ табъи дилатон мегузаронем…
– Худо баракат диҳад, – овози падар аз буғзу риққат ларзид.
Бо вуҷуди омодагии чандсола пас аз гирд овардану ҳисобу китоб кардани чизҳои худу пайвандон мушкиле пеш омад. Як рӯмоли
пашмӣ намерасидааст. Аз рӯи тахмини пешакии пиру кампир ду
рӯймоли пашмӣ лозим буд. Якта барои арӯсу якта барои модараш.
Доштанд ду рӯймол. Рӯймолҳои хушгули зебо. Лекин арӯсшаванда
бибӣ доштааст. Бибии пири фартут, бибии табаррук. Барои ана
ҳамин бибӣ ҳам рӯймоли пашмӣ фармуданд.
– Азобу ранҷи тарбияи Зевари мо асосан ба зиммаи бибиаш
буд. Дар рӯи дасти кампир таваллуд шуд. Гаҳвораҷунбону аллагӯяш бибӣ буд. Рӯ-рӯи даст бардошту роҳгардонаш кард ҳамин
бибӣ. Эҳе, мабодо Зевар таб мебаровард, хобу хӯрок ба кампир
ҳаром мешуд. Моро дигар орому нафасгирӣ намемонд, ки табиб
биёрен, – бо ваҷд гуфт падари арӯс ва афзуд. – Ҳамин кампир доим
гӯшрас мекард: «Намураму арӯсии Зевара бинам, бас. Лекин огоҳ
мекунам: зинда бошам, домодшаванда то ба ман рӯймоли гулдори
пашмин тӯҳфа наорад, рӯи Зевара нишонаш намедиҳам»… Худатон дидед-ку: кундаи давлати мо – кампир зиндаву бақувват аст…
– Боке нест. Як рӯймол садқаи сари бибии меҳрубон. Ҳақ дорад, – сари ҳиммат омада гуфт Шоҳид ва афзуд: – Ҷони одам нест
як рӯмол, меёбемаш…
Вале ёфтани рӯймоли пашмӣ ба ӯ саргардониву ташвишҳои зиёд пеш овард. Ба касу нокасҳое рӯ ба рӯяш кард рӯймолҷӯӣ. Чӣ
чора, эҳтиёҷмандӣ рӯзи сахт аст. Ва Худо инсонро ҳоҷатбарор кунаду ҳоҷатманд не…
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Мӯйсафед бо маслиҳату ҳидояти ҳамсару духтаронаш ба маркази ноҳия рафта, дӯстони Лашкарро, ки ҳанӯз дар вазифаҳои гуногуни соҳаи савдо кор мекарданд ва гоҳу ногоҳ ҳангоми вохӯрии
тасодуфӣ таъкидомез мегуфтанд, ки мабодо ягон мушкиле пеш
ояд, ҳамеша ба хидмат омодаанд, ёфта, ба онҳо мужда расонд:
– Хурсандӣ дорем. Писари ошнотона Худо хоҳад, зан
медиҳем…
– Наход? – ба ҷои шодбош бегонавор тааҷҷуб изҳор карданд ва
тақрибан як хел пурсиданд. – Аллакай ба синни зангирӣ расид?
– Ҳо, умри одами зинда мисли боду об чунон ноаён мегузарад,
ки бехабар мемонад, – таассуфомез гуфт мӯйсафед ва бо оҳанги
дигар афзуд. – Ҳама чиз тайёр, лекин сари як рӯмол музтар мондем.
– Чӣ хел рӯмол?
– Пашмӣ… Гулдор… Агар бошад, пулаша…
– Эҳе, рӯмоли пашмира дидӣ, аз мо салом расон, – бо ришханд
посух дод яке ва таъкид ҳам кард. – Сабилмонда бисёр камёфт
аст…
Шоҳид аз ин посухи хушку дар назараш нешдор лолу гаранг,
дам фурӯ баст.
– Захира накарда буд? – пурсид дигаре ва бо тамасхури ошкоро
афзуд. – Калиди хазинаи молу матоъ, рӯмолҳои қиматбаҳо дар
дасти Лашкар буд. Хок хабар набарад, раҳматӣ чунон мумсик буд,
ки гӯё моли давлата аз мағзи ҷонаш мебаровард. Бовар кунед, ҷонаша медоду як рӯмола не. Ҳай дареға! Имкон дошт, ки барои ҳафт
пуштатон мол захира бикунад…
Мӯйсафед, лабонаш моили табассуми пурдард, рӯйи турушу
муомилаи сард ва ҳарфҳои соядору пурнеши дӯстони писар нодидаю ношунида ангошта, даме ҳайкалвор ба сукут рафта, сипас сар
бардошта, аз онҳо чашм наканда, маслиҳат пурсид:
– Аз куҷо ёбам?
– Аз бозори сиёҳ, аз дасти ҷаллоб, бо нархи дандоншикан… бо
зар баробар шудааст рӯймоли пашмӣ.
– Ҳамин хел?
– Бале… пул бошад, сад хелаша меёбӣ.
Шоҳид аз пичингу кинояи дӯстони писари раҳматияш бедимоғу
ноумед ва хастаҳолу гаранг баромад. Мӯйсафед ба хотири Лашкар
ба онҳо ҳай меҳри гарм дошт ва гоҳе аз рӯ ба рӯяш мебаромаданд,
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гӯё писари гумкардаашро ёфта бошад, аз шодиву ҳаяҷон дилаш
метапиду намедонист аввал кадомеро ба оғӯш бикашаду ҳолу
аҳвол бипурсад. Акнун аз он, ки ба гапи ҳамсару духтарон розӣ
шуду пеши онҳо аз ҳоҷат забон кушод, хиҷолатманду пушаймон,
бо алам дар дил гоҳ худро маломат мекарду гоҳ писари раҳматиашро.
– Э сода, чӣ лозим буд? Раҳи бозори сиёҳа намедонистӣ? Ҳм,
ба дувоздаҳ сӯми нафақа магар аз дасти ҷаллоби гурсӯхта рӯмоли
пашмӣ мегирӣ? Э бачаи ҷон, биёву дӯстора аз нав бишнос… ту ки
будӣ, мисли пашша аз гирди дастархон дур намешуданд…
Мӯйсафед аламзадаву андешаманд то истгоҳ расид. Шалпар
шуда буд. Дар пойҳояш гӯё санг баста буд, базӯр қадам мезад. Рӯи
хараке нишаста, бо дастрӯмол арақҳои сару рӯяшро поккунон даме
ба ҷумбуҷӯли хурду калон чашм дӯхт. Касе аз наздаш шитобон
гузашта овоз дод: «Бобои Шоҳид, биҷунб. Автобус ҳозир ҳаракат
мекунад».
– Пойҳома дам диҳам…
– Дар автобус дам медиҳӣ пойҳота…
Ӯ бо нигоҳи коҳилона соҳиби овозро то дари автобус гуселонд,
сипас дудила ба хуршед чашм давонд: пешин фаро мерасид. Аз
рӯи тахмини ӯ то шом автобус ду-се бори дигар ба деҳа мусофир
мебурду мусофир меовард. Дигар ин ки бо ин кайфияти ноҷӯру
дили хиҷил пояш намекашид, ки ба хона баргардад. Ташна ҳам
буд, ҳалқаш мисли тароша хушк. Дилаш ҷойи орому чойи доғ мехост. Куҷо шитобад? Пас аз рафтани автобус бархесту роҳи чойхонаро пеш гирифт. Ва дар қабати дуввуми чойхона дар гӯшаи хилват намози пешин хонду танҳо нишаст. Писараке дарҳол як чойник
чою пиёла ва дар лаълие печаку як нони гарм оварда пешаш гузошт.
– Пири бадавлат шавӣ, – ӯро дуо дод Шоҳид.
Пас аз нӯшидани ду-се пиёла чой осори хастагияш кам ва асабаш хеле ором ҳам шуд. Бо вуҷуди ин андешаҳо доманаш раҳо
намекарданд, андешаҳои талху нохуши гузаштаву имрӯз. «Э
Шоҳид, меҳру ҳиммати дӯстоша дидӣ, – гуфт дар дил ба худ. –
Биё, ба дари душманаш ҳам сар бизан. То дар дилат армон намонад. Ин ҳам як гапе…» Ва бархеста пирона қадамзанон назди чойхоначӣ, марди газгӯшти миёнаумр, мӯйлабҳояш мошубиринҷ рафт
ва пас аз салому додани пул пурсид:
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– Э шермард, Абдувалиро мешиносӣ?
– Кадомаша?
– Раиси савдо буд-ку.
– О вая ҳама мешиносад… Сардорамон буд…
– Ҳозир кор мекунад?
– Не, мисли шумо мӯйсафед, нафақахӯр аст. Дигар дар сояи
давлати пирӣ роҳат дорад.
– Хонааш дур аст?
– Не, наздик.
Шоҳид даме ба андеша рафт.
– Ӯро мешиносед? – пурсид чойхоначӣ.
– Ҳо… Кайҳо мехостам як сари қадам бинамаш.
– Кори савоб мекунед. Дидор ғанимат. Вақти раисиаш ҳолпурсу ёру ошноҳояш беҳисоб буд. Дӯстону шиносу корафтода не дар
идора оромаш мегузоштанду на дар хона… Ба суроғаш равед, албатта шод мешавад.
– Ҳозир чӣ? – кунҷковӣ кард Шоҳид.
– Дари одами бемансаба бобо, бештар шамол мекушояд…
– Эҳе…
– Шӯхӣ буд ин гапам, – бо ханда посух дод чойхоначӣ ва рӯ ба
шарқ оварда, бо дасти рост ишоракунон пурсид. – Бинои баланда
дидед?
– Бале. Шукри Худо, биноиям хуб аст.
– Ин ҳам давлат аст… Паси ҳамин бино, ҳавлии якум, дарвозаи
сабз…
– Саг дорад?
– Э не… Сага, бобо, одамои сарвату душмандор нигоҳ медоранд…
– Аҳа, шоҳ бош! – гуфт Шоҳид ва аз чойхона сӯи бозори
шаҳрак равон шуд. Бозор дур не, дар паси истгоҳ ҷой дорад. Мераваду ягон дастовез мегирад. Ҳамин хел одат дорад. Аз вақте худро
мешиносад, бе дастовез ба хонае рафтанро ба худ эб намебинад.
Ҳеҷ чиз наёбад, дар киса барои хурдсолон конфет ё дар бағал чанд
себ мебарад. Одамон ба ин рафтори ӯ ҳар хел баҳо медиҳанд.
– Ин одати қадимаро фақат шумо, бобои Шоҳид, риоя мекунед.
Тавба, гӯё бе тӯҳфаву дастовез ба хона даромадан намемонем, –
мегӯяд яке.
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– Дурбин асту баандеша, – ба сӯҳбат шарик мешавад дигаре. –
Аз ҳозир ба як себу ду қанд дар дили бачаҳо ҷо мегирад. Ҳо, матале ҳаст: «Фатир дорӣ, хотир дорӣ». Мушоҳида кардаӣ, дар кӯча
хурдсолон ҳамеша дар гирди бобои Шоҳид парвона мешаванд.
– Дӯсташ медоранд. Дилёбӣ ҳам ҳунари ҳар кас нест…
Шоҳид дар ин маврид мисле аз рафтори худ ва муҳокимаи одамон шарм дошта бошад, хомӯш меистад, вале пеши назараш бобои
раҳматияш падидор мешавад. Вай ҳар ҷое мерафт, дастовезе хоксорона мегирифту Шоҳидро бо худ мебурд ва таъкид мекард: «Бачаҷон, меҳмон бо дастовез, – хоҳ кам бошад, хоҳ зиёд, меҳру
муҳаббатро мебарад. Ба хонаи шиносу ношинос ҳаргиз дасти холӣ
нарав…» Мӯйсафед пас аз каме хомӯшӣ бо ришханд меафзуд:
«Ҳамон бобои ман – бобокалони ту ин маталро ҳам гоҳ-гоҳ таъкид
мекард: «Меҳмони бесавғот, мурдаи бехайрот». Ва ӯ ин панду
таъкиди бобо дар гӯш, пирона қадамзанон ба бозор расид. Бозор
не, замбӯрхона. Хурдон ба пои калонсолон мепечанд; ғавғову
мағал беҳисоб, яке ароба мекашад, дигаре халта мебардорад. Занону духтарон нонҳои хурду бузург, фатиру кулча болои лаълӣ сари
даст гӯё маътали ӯ буданд, ки якбора атрофаш ҷамъ шуданд. Ҳар
яке нони худро меситоиду ӯро ба харидан ҳавасаманд мекард.
– Э бобо, нона бинед, калон-калон, хушрӯ… нав аз танӯр кандагӣ, гарми гарм… мулоимакак, барои одамони пир роҳати ҷон. Аз
орди гандуми шӯхак, башира…
– Фатири шакароббоб. Якташа бо кампиратон чанд рӯз
мехӯред.
Бӯи хушу иштиҳоовари нон ба машом, мӯйсафед дар дил аз фаровонии нон шоду шукргузор, худро аз ҳалқаи нонфурӯшон берун
кашид. Аммо онҳо ӯро ба гап кашиданд:
– Э бобо, мо маъқул нашудем, ё нонҳоямон?
– Дар рӯи нон садқа… Неъмати бузург аст.
– Баумед будем… Ноумедамон накун…
– Боз меоям…
Шоҳид ба худ «ку ҳавасу ҳавсалаи бо шумо шӯхӣ кардан?»
гуфту ба қаду бари бозор назар афканд. Рафҳо аз меваву сабзавот рангин. Яке себ мефурӯшаду дигаре шафтолу, яке ширинии
нок меситояду дигаре доруву дармон будани анору анҷир.
«Садқаат шавам, диёри бафайзе. Ғайри ҷони одам ҳама чизро ин
замину об мерӯёнад, агар ҳалол меҳнат бикунӣ», – гуфт дар дил.
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Ҳама чиз фаровон, лекин чӣ бигирад? Нигоҳаш ба талу хирмани
тарбузу харбузаҳои болояшон коҳу хас ва луху найпӯш афтод.
Ёфт! Дар ин фасл беҳтарин дастовез харбуза аст. Харбузаи хушранг, хушбӯ ва ширин. Пеш айёми харбузапаз бод ба дашту талу
теппаҳо накҳати ҳосили полезҳоро паҳн мекард. Шаб аз бӯйи
хуш ба полезҳо хорпушту дигар ҷонварон ҳуҷум меоварданду
рӯз анбӯҳи занбӯрон. Паррандаву чарранда аз шираи харбузаи
асалин чошние мегирифт. Солҳои охир тухми навъи бисёр харбузаи бобоӣ аз беэҳтиётӣ гум шуд. Пеш ранг-ранг ҳандалаку
қандак, барги наю амирӣ, шакарпораву бухорӣ, гулсару каллабурӣ полизу бозорҳоро оро медод. Ҳозир ҳам бад не, ба будагиаш шукр.
Мӯйсафед пеши хирмани харбузаҳо даме рост истод ва бо нигоҳ як харбузаи бузурги барги най интихоб кард ва аз ҷавони
фурӯшанда хоҳиш кард, ки онро биёрад. Чун харбузафурӯш харбузаро бо латта поккунон ба ӯ дод, мӯйсафед онро боло-боло партофтаву бӯйида пурсид:
– Чӣ хел аст? Росташа бигӯ.
– Нағз, бобо. Аз палаки лалмӣ… Харбуза не, асал мехӯрӣ…
– Кӣ мегӯяд, ки дӯғи ман туруш аст? – чашм аз харбуза наканда
ҳазломез гуфт ӯ. – Дар ситоиши моли худ устухон надоред…
– Як шарт, бобо, – лабаш ба ханда моил, корд аз ғилофи овезони камарбандаш бароварда гуфт харбузафурӯш, – бубар харбузаро,
бепул бубар. Агар бемаза барояд, як пораша биёр, ду харбузаи дигар товон медиҳам…
-Ҳай-ҳай… Айб намешавад, ки бо ҳамин ришу фаш аз раҳи дур
як пора харбузара бардошта бозор биёрам?
– Чекаш бизанам? – паст наомад харбузафурӯш. – Мечашеду
баъд мегиред…
– Эҳ, мазаи харбузаи чек задагӣ мепарад, – бо шакарханд гуфт
Шоҳид. – Зеб надорад харбузаи чекзадаро дастовез бурдан.
– Бобо, аз афтатон харбузашиноси моҳиред. Чӣ хеле занбӯри
асал бо эҳтиёт аз гул ба гул нишаста шира мебӯяду шира мемакад,
шумо ҳам аз байни сад харбуза ҳаминаша интихоб кардед.
– Худораҳматӣ бобоям таъкид мекарданд, ки тарбузи калону
сабука бигиру харбузаи хурди вазнина… Нархи килош?
– Тарозу надорам.
– Эҳа, чӣ хел мефурӯшӣ?
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– Дона-дона… чашму даст ҳам тарозуст.
– Фурӯшанда мисли худат хушсӯҳбат бошад, савдояш барор
мегирад, – қаноатманд гуфт Шоҳид ва даҳони тӯрхалтаро кушод. –
Аз ҷабини баъзе фурӯшандаҳо барфу борон мерезаде. Гумон мекунӣ, ки молаша не, ҷонаша мефурӯшад…
Шоҳид чашм аз бинои бисёрқабата, ки дар масофаи тиррас ҷойгир буд, наканда, меандешид, ки Абдувалӣ ӯро чун меҳмони нохонда чӣ хел мепазируфта бошад? Бо ҷабини кушодаву лафзи хуш
ё?... Магар Лашкарро дар ёд дорад? Бо ҳамин фикру хаёл аз бинои
баланд гузашт ва якбора пеши назараш радаи хонаҳои дарахтпӯш
падидор гашт. Ана дарвозаи сабз, ки нимбоз аст ва наздаш хурдсолон саргарми бозианд. Шоҳид ба кӯдакон наздик шуда буд, ки
онҳо саломаш доданд ва кунҷковона сӯяш нигаристанд. Нишоте аз
нигоҳи пурмеҳри кӯдакон ба дилаш роҳ ёфт ва ӯ бо табассум сари
якеро сила карду пурсид:.
– Ин хонаи кист?
– Хонаи бобои мо.
– Боботон чӣ ном дорад?
– Абдувалӣ… Ҷеғ занем?
– Не. Ба ҳавлӣ даромадан мумкин?
– Албатта. Дароед. Бобоям дар хона…
Шоҳид аз дарбачаи нимроғ ба ҳавлии обзадаву рӯфта ва бо тубакҳои гулҳои рангоранг ороёфта ворид шуд ва пой кӯфта овоз
рӯшан кард. Салом дод. Марди миёнақади кулӯтариш, ки ба қуттичаи қафаси дар шохи дарахт овезон аз офтоба об мерехт, ба ӯ рӯ
овард ва чун шиноси дерин бо чеҳраи кушод пешвозаш гирифт:
– Марҳабо, хуш омадед, – ва баъди салому ҳолпурсии маъмулӣ
ӯро болои кат шинонда афзуд. – Ҳавои гарм, кабк аз ташнагӣ
чунон ба даҳшат афтод, ки… об хӯрданаша бинед.
– Мурғи бечора, аз овози хуш дар қафас меафтад… Ҳамеша
мунтазири обу дон, – пас аз дуо гуфт Шоҳид. – Кори савоб
кардед…
– Шумо одати қадимаро напартофтаед, – ба харбузаи тӯрхалта,
ки дар гӯшаи кат меистод, чашм давонда гуфт Абдувалӣ. – Дар ин
ҳавои тафсон заҳмат кашидед…
– Ҳеҷ гап не… Аз пеши бозор гузаштам, – посух дод Шоҳид.
– Бачаҳо аҷибанд. Аз рӯи ҳавову ҳавас як корро мекунанд, баъд
бепарво мешаванд, – сӯҳбат сӯи дигар бурд Абдувалӣ. – Чанд моҳ
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пеш аз бозор кабк хариданд. «Зеби ҳавлӣ, овозаш форам» гуфтанд.
Баъд нигоҳубинашро фаромӯш карданд…
– Ҷавониву булҳавасӣ…
– Бале… Ман доим таъкид мекунам, ки ҳар ҷонзоде дар хона
бошад, узви оила ҳисоб меёбад; вуболу савобаш ба гардани соҳиби
хона аст. Агар нағз нигоҳубин карда натавонед, бурда ба кӯҳсор
сар диҳедаш, кори хайр мешавад. Механданд…
– Олами ҷавониву бепарвоӣ, – андешаманд пичиррос зад
Шоҳид.
– Мефаҳмам, лекин дар чиллаи тобистон ташнаву гурусна
мондани мурғак гуноҳ аст. Эҳе, фардо рӯзи қиёмат пурсишу ҷавобе ҳам дорад…
– Дуруст… Лекин то ба фаҳми вуболу савоб расидани одам як
ҷувол умр лозим, – худ ба худ гуфт Шоҳид.
Ҳамсари Абдувалӣ – пиразани хомфарбеҳ, мӯйи пичаҳояш
хокистарранг, чеҳрааш банур, бафурсат дастархон овард ва онро
кушодаву рӯяш нону мева ва қандинаҳоро батартиб ниҳода пурсид:
– Чӣ хел чой биёрам?
– Ташвиш накашед…
– Агар ду чойник дошта бошем, ҳам сиёҳ, ҳам кабуд, – шӯхиомез луқма партофт Абдувалӣ ва афзуд. – Беҳтараш харбузаро пора
бикун. Бӯяш хушу рангаш зебо… Ку, харбузашиносии боборо бинем… Тарбузи лалмӣ ҳам биёр. Дар гармӣ доруи ҷигару роҳати
ҷон аст. Хуш омадед… Аз саҳар чашмам ба дар буд…
– Шумо маро намешиносед, – пас аз лаҳзаи сукут сар бардошта
бо табассум гуфт Шоҳид.
– Намегурезад шиносшавӣ, – бо оҳанги дигар гуфт Абдувалӣ ва
саволомез ба Шоҳид чашм дӯхт.
– Ба касе монандед… Дар куҷое дида будам.
– Ман падари Лашкар… Дар ёд доред ё не? – пешонияш
арақшор, ба Абдувалӣ гуфт Шоҳид. – Раҳматӣ Лашкар…
– Ҳа, гуфтам-ку, чеҳраатон ширин, шинос метобед, – чойники ба
лаби кат мондаи ҳамсарашро бардошта гуфт Абдувалӣ ва бо қиёфаи
ҷиддӣ, балки ғамзада афзуд. – Ба ҷаноза рафта будам… Ҷавони доно, кордон буд, – овози нарми Абдувалӣ хомӯшии вазнинро шикаст.
– Аммо ба доми ёру ошноҳои нопок афтод.
Шоҳид оҳи бадард кашиду садое нолишомез баровард ва мисли
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каси афсуншуда нигоҳ аз Абдувалӣ наканд. Шояд мехост, ки самимият, ростӣ ё дурӯғии гапи ӯро аз бозии чашмону чеҳрааш дарёбад.
Абдувалӣ пиёлаи чой ба вай дароз карда, оромона гуфт:
– Тӯҳмату беимонии рӯйирост… Гумону шубҳа… лекин Худои
ҳамабини болои сар шоҳид, ки ваҳшонияту разолатро бадхоҳони
ман, ҳамкосаҳои ифлоси Лашкар содир карданд… Сад дареғ, ки
забонхати шумо пеши роҳро баст. Ҷинояткорон аз об хушк баромада, табли шодӣ заданд…
Шоҳид дам ба дарун, пайваста арақҳои ҳалқаи чашмону пешонӣ
пок мекарду аз сӯзиши захму доғҳои кӯҳнаи дилу ҷигар лаб газида,
бесадо менолид.
– Медонистед ё не, ман гоҳо ба Лашкар сахт мерасидам, ки ба
худ ояд, аз ҳалқаи нохалафон ҷудо шавад. Нашуд, ки нашуд. Ба
гирдоби чиркини онҳо фурӯ рафту фурӯ рафт… Ягон чиз бигиред,
– пас аз андаке хомӯшӣ гуфт Абдувалӣ ва лаълии пури себу шафтолу ва ангурро сӯи меҳмон кашид. – Гиред…
– «Чӣ аз гулӯ мегузарад? Ба ҷои чиз хок, заҳри қотил мехӯрам»,
– дар дил ғирвид Шоҳид.
– Аз таҷриба як чизро фаҳмидам, – боз сухан оғозид Абдувалӣ, –
ҳар касе ёри шароб шуд, хароб шуд… Дӯстони шаробӣ душмани
рӯйростанд, вале ширинзабону назарфиреб. То онҳоро мешиносӣ,
ки аз по меафтӣ… Мисли ҳашарот чунон мечаспанд, заҳролуд, хушку хазонат мекунанд, ки бехабар мемонӣ, – суханашро идома дод
Абдувалӣ ва ба Шоҳид, ки карахту ноҷубон, нигоҳаш ғамбор менишаст, як назар афканда, афзуд. – Дунё аз дасти шайтону дасисакорон
вайрон шавад, миёни ҷавонмардони нозанинро кирдори одамони
беимон, касифу ҳарис, найрангбоз мешиканад. Алов мемонанд, низоъ меангезанд… Намак мехӯранду намакдон мешикананд…
Инҳоро ман мисли панҷ ангуштам медонам…
Ҳамсари Абдувалӣ дар як лаълӣ харбуза, дар дасти дигар косаи
тарбуз аз ошпазхона баромад.
– Чунон харбузаи ширину хушбӯй, ки, – гуфт ӯ ва афзуд. –
Тухмаша гирифтам. Худо умр диҳад, соли оянда дар боғ мекорем… Бигиред, ҳозир хӯрок меорам.
– Насиби мо, раис, чашидани заҳробаи ғаму дард будааст, –
оҳиста гуфт Шоҳид. – Ҳамон вақт, худову ростӣ, шуморо диданӣ
будам. Имрӯз меравам, фардо меравам гуфтам, ки об аз сарпанҷа
рехт… Баъди бадбахтӣ дигар раҳгум задам…
395
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Абдувалӣ косаи тарбуз мобайни дастархон ниҳоду гуфт:
– Гиред, аз полизи лалмии худамон. Ҳамсаратон сиҳат-саломат
ҳастанд?
– Шукри Худо… Ҷон дар ҷойи сахтӣ… Хазинаи дарду аламу
ғам…
Сукут ба миён омад, сукути сангин. Абдувалӣ, пешонияш пурчин, бо таассуф сар ҷунбонду оҳ кашид.
– Аз Лашкар ягон нишона монд?
– Як писарак…
– Хайрият. Чандсола аст?
– Бисту се…
– Аҷиб, мо бехабар мондем, ки чи қадар умрамон ноаён гузаштааст... Касб дорад?
– Мехонад… донишҷӯ, дар мактаби табибӣ…
– Чи хел нағз… сарашро ҷуфт кардаед?
Ба лаби Шоҳид табассум давид.
– Фотиҳа кардем, – гуфт ӯ. – Ҳафтаи гузашта. Худаш арӯсшаванда ёфт. Аз байни духтарҳои ҳамкурсаш. Дигар даводав дорем…
– Чи хубе! – чашмони Абдувалӣ, марди ин ҳолат ва инсонҳои
корафтодаро бешумор дида, аз барқи шодӣ дурахшиданд. – Худо
аз шодӣ, аз тӯю сур диҳад. Мо чӣ хидмат кунем? Ягон мушкилӣ
доред?
– Худову ростӣ, дар ёфтани як рӯмоли зормонда музтар мондем, – пас аз андешае хиҷолатманду ҳаяҷонзада гуфт Шоҳид ва
афзуд. – Рӯмоли пашмӣ… Бибии навадсолаи арӯсшаванда, – ба
лабони хушкидаву камтаровати Шоҳид ханда давид, – рӯзи никоҳи
набера бо рӯймоли пашмии гулдор мерақсидааст.
– Ҳай-ҳай… аҷиб-аҷиб. Кампири зиндадилу бало будааст…
– Ҳо, моро дар ҷои тангӣ маҳкам дошт.
– Ҳақ дорад… Бибӣ ҳам соҳиби ноз аст. Як духтари нозанина
барои шумо тарбия кардааст, – бо хурсандӣ гуфт Абдувалӣ.
– Дурусту камёб будааст рӯмол, – бо сари хам гуфт Шоҳид ва
шармгинона афзуд. – Худову ростӣ, ба рӯям гӯё пӯсти хук кашидаму назди ошноҳои худораҳматӣ рафтам.
– Наход? Барои як рӯмол? Ёфтанд?
– Э не… Гуфтам, ки пулаша бигиреду… Бо пичингу кинояи зиёд роҳи бозори сиёҳа нишон доданд.
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– Рост? Ҳайф-ҳайф… – хиҷолатманд гуфт Абдувалӣ. – Хафа
нашавед, сад соли дигар ҳам умр бинем, ҳамаи одамонро шинохта
наметавонем. Лекин як гап ҳаст: «дуд мегузараду рӯсиёҳӣ ба дег
мемонад»… Охири охирон худашонро ба шумо шиносонданд…
– Ҳо… росташ, ки гарангу зиқ ҳам шудам. Баъд шумо ба ёдам
расидед. Гуфтам, ки, – Шоҳид лаҳзае дам ба дарун истода, давоми
гап дар дил иброз дошт: «Ҳиммати дӯстоша донистам. Биё, аз дари
душманаш ҳам гузарам» ва афзуд, – Шуморо ҳам як сари қадам
бинам…
– Кори хуб кардед… Хуш омадед. Як рӯмол ҷони одам нест.
Зиқ нашавед. Дар дунё мушкиле нест, ки осон нашавад…
Марҳамат, ягон чиз хӯред. Боз чӣ намерасад?
– Дигар камбудие надорем. Рӯймола, ки ёфтем, иншооллоҳ,
тӯру таноби хурсандира мекашем.
– Ҳисоб бикун, ки рӯймол дар бағалат аст… Лекин бо як шарт:
бо дили шоду хотири осуда аз ин неъматҳо нӯши ҷон мекунӣ…
Шоҳид чорзону нишаста, ноаён нафаси осуда кашид ва даст дар
пешонӣ, гӯшаи чашм ба Абдувалӣ, ба андеша рафт; андешаҳои
талху азиятовар ва эҳсоси хиҷолати гувороомез. Охир муждае меояд, ки ҳозир ӯ аз санги гарони кинаву кудурат, ки солҳо дар дилу
мағзи ҷон нигоҳ медошт ва он пайкарашро ҳамеша месӯхт, дилашро мефишурду об мекард, хоҳад раҳид. Магар ин ҳақиқат аст? Ба
он бовар бикунад?
– Одате дорам, – овози нарми Абдувалӣ ӯро ба худ овард, – сари танҳо хӯрок аз гулӯям намегузарад. Чашмам ба роҳ буд, ки Худо шуморо расонд. Бигиред охир… Насибро бинед, имрӯз ҳамтабақ шудем. Кампири ман, Худо падарашро раҳмат кунад, инсони
дастбахайру меҳрубон аст.
– Хӯрок овардам! – косаҳо дар даст, аз дари ошпазхона баромада, онҳоро огоҳонид ҳамсари Абдувалӣ. – Мастова…
– Ҷони ширин, фариштаи пешбинӣ, фаришта! Дили ман доғи
мастова буд, – шодиомез гуфт Абдувалӣ ва афзуд. – Дар ҳавои
гарм мастоваро бо чакка турушак бикунӣ, роҳати ҷон мешавад.
Биёр мастоваро. Баъди нӯши ҷон кардани мастова меҳмон дар
ҳаққат дуои хайр мекунад...
– Садқаи хоки пойи меҳмон. Нашинохтамашон, – косаи чаккаро лаби дастархон гузошта гуфт зан.
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– Решапайвандем… Каси бегона хабаргирӣ меояд?
– Қадамошон болои дида… Худашона дур нагиранд. Дар ин
дунёи дурӯза дидору сӯҳбат ғанимат…
Шоҳид аз дастархон чашм наканда менишасту таҳсиномез сар
меҷунбонд. Вай бо чумча ба коса чакка андохта, онро бафурсат ба
ғизои гарм, ки аз он ҳаври нафис печида-печида мебаромад, меомехту пеши назараш Довар бо сару либоси шаҳӣ, Зевар бо ороишу
пероҳани арӯсӣ болои тахти бахт падидор мешуданд; боз кампираки хамидақомати рӯймолбасаре байни кӯдакону ҷавонони шоду
масрур дар ҳавои савти дилошӯбу пурхурӯши дафу сурнай ҳангоми арғушт… Ва ногоҳ аз байни мардум Гулҷамолу модари Лашкар
ва духтарону набераҳо низ аз дасти ҳамдигар дошта шармидашармида ба майдон мебароянд…
26.10.2009
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