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Письмо автора
Великое счастье для творческого человека (литератора в особенности), когда абсолютно другой народ, со своей древней историей, своим характером, своим менталитетом принимает его
как своего сказителя, своего думовыразителя, своего творца…
Низкий Вам поклон, мои дорогие таджикские
соотечественники, все те, кто разделял на сценах
таджикских театров мою боль, мои слезы, мои
мечты!
Низкий поклон и глубокая благодарность моему
другу, брату и коллеге Сухробу Мирзоеву. Это его
идея издать этот уникальный сборник моих пьес
на таджикском языке!
Всегда Ваш и всегда с Вами, белорус

Алексей Дударев
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ГОВГУМ
Драма иборат аз чор қисм
Амал мекунанд:
Леонов
Мария
Старсев
София
Данка
Боз як тирамоҳ омад. Тирамоҳи тирарӯю пуррутубат.
Боғи тиҳиоғӯш дастони шохаҳояшро сӯи осмони тира афрохтааст. Баргаке хазон ба шишаи тиреза часпида. Утоқе
дар Хонаи Қаҳрамонон. Мебели куҳансохт, ду кат, телевизор. Рӯи ҷевонча – иконачае, назди он – шамъаке фурӯзон.
Мария ба зону задааст.
Мария: (дастонашро ба сандуқи сина фишурда): – Ай пуштибони муқаддас! Илтиҷо дорам аз ту… Тарк накун моро… Дар умри пурмушкили худ имон доштем, ки бе Худо низ сазовор метавон зист… Ончунон зист, ки ҳама
хушрӯз бошанд… Ҳар чи падарон васият карданд, ба ҷо
овардем… Тарк накун моро… Тамоми умр сӯи ту баргаштан мехостам, вале мадорам намерасид… Тарк накун
моро… Охир, модарӣ ту, модарӣ, ки мебахшӣ беақлиҳои
фарзандонатро! Аз ҷону дил илтиҷо мекунам: тарк накун
моро… (касе боадабона ангушт ба дар мезанад. Мария,
ба худ омада, иконачаро зери болишт мегузорад, шамъро
куштаву бо даст дудашро парешида, пинҳон мекунад ва
сӯи дар меравад). – Ҳозир, ҳозир…
Старсев медарояд.
Старсев: – Чӣ аз саҳари солиҳон даратонро бастаед?!
Мария: – Хонаро ба тартиб биёрам гуфтам… Гузаред.
Старсев: – Ҷаноби Леонов куҷост?
Мария: – Субҳдам байрақашро уту карда, эътирозбаёнкунӣ
рафт.
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Старсев: – Ҳазор бор гуфтамаш, ки кори намешуданӣ… Байрақ чӣ лозим будааст?
Мария: – Маълум шавад, ки манфиати давлатро пуштибонӣ
мекунад мардак.
Старсев: – Дигар кор надорад! Сарашро ба сангҳо занад ҳам,
мекӯчонанд. Ман аллакай лашшу лушамро ғундоштам.
Шумо ҳам ғундоред, вагарна шаҳбозҳои ОМОН меғундоранд…
Мария: – Каме сабр мекарданд, намешуд? Чанди дигар
мондааст аз умри мо?
Старсев: – Э-э, нагӯед… Агар кафолат медодем, ки баъди ду,
хайр, ана, се моҳ, якдилонаву сарҷамъона роҳи манзилҳои охирини хешро пеш мегирем, шояд… ба ин кори
ифлос даст намезаданд… Вале… раваду дарозумре
бошад дар байни мо. Муносиботи байналмилалӣ расво
шуд гуфтан гир!
Мария: – Чӣ хел? Кадом муносиботи байналмилалӣ?
Старсев: – Ин ҷо консулхона мешавад! Фаҳмо? Ғарибхона
не, консулхонаи давлати хориҷӣ!
Мария: – Охир, ин Хонаи Қаҳрамон аст!
Старсев: – Ғарибхона гӯю мон! Қаҳрамонат кай меояд?
Мария: – Намедонам.
Старсев: – Навакак аз газета хондам, ки имрӯз аз ҷиҳати геофизикӣ чандон рӯзи хуб нест. Касалиҳое, ки ба боду ҳаво вобастаанд, хурӯҷ мекунанд. Азбаски ману ӯ – ҳар ду
касалем ва касалҳоямон аз боду ҳаво вобаста аст, бояд…
бинӯшем.
Мария: – Ӯ наменӯшад. Мумкин нест.
Старсев: – Хайр, нанӯшад, резад, ман менӯшам! Як пули пучак нест дар ҷайбам! Эҳ, дунё! Қаҳрамон бошиву як тинат набошад… Пештар... Эҳ-ҳе-е…
Пагонҳояш – тилоӣ,
Орденҳояш – чун қандил…
Чаро дучораш шудӣ,
Ай духтари содадил…
Бо як сӯм… як сӯм-а! Нағзакак хӯрдану нӯшидан мумкин буд. Арақ – ду сӯму ҳаштодуҳафт тин! Сари ҳар
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қадам буфетчидухтарони хушсимо роҳатро мегирифтанд: «Рафиқ афсар! Рафиқ афсар!»… Як-ду сӯм медодед, Мария, қарз, бармегардонам.
Мария: (баъди фосилае): – надорем…
Старсев: – Шумо ҳам надоред?
Мария: – Надорем...
Старсев: – Имрӯз-пагоҳ нафақа. Медиҳам қарзатона.
Мария: – Ин чӣ гап? Наход гумон кунед, ки дорему дилам
намешавад диҳам? (Фосила.) Надорем.
Старсев: – Ҳа-а… На танҳо муҷаррадқаҳрамон бенавост,
қаҳрамонхонадон низ рӯзи баде дорад. Ана, ба куҷо
расидем… Хайр, ман-ку… як сараму сояам… на холаам
ҳасту на молаам… Шумо чӣ, охир… Духтаратон як либосҳое мепӯшад, ки… Наход ёрдам накунад?
Мария: – Мардакиш намемонад.
Старсев: – Ва бо ҳамон хел мардак зиндагӣ дорад духтаратон?
Мария: – Мардаки ӯ не. Мардаки ман манъ кардааст ёрдамаша…
Старсев: – Намефаҳмам.
Мария: – Мегӯяд, ки пули ӯ дуздист. Бо нафақаи ҳалоли худамон зиндагӣ мекунем.
Старсев: – Ана, ноқисулақл, ана, ношукрбанда!
Мария: – Аз дасти ҳамин мардак ба Хонаи Қаҳрамонон
афтодем! Баробари кушода шудани он аризаашро давонду хонаамонро, ки дар маркази шаҳр буд, ба давлат
супурд.
Старсев: – Бепул?
Мария: – Бепул. Ҳатто ба духтарамон надод. Гуфт, ки «Ҳама
чизамонро мо бо заҳмати худ ёфтаем, бигзор ӯ ҳам худаш заҳмат кашида биёбад!» Аз гиря қариб беҳол шуда
будам.
Старсев: – Ҳа-а… Аз афти кор, хуб дӯсташ медоред, ки гапашро ду накарда, аз пасаш омадед…
Мария: – Дӯсташ медорам.
Старсев: – Бесаранҷом хоҷае доред, хонум! Лев Толстой низ
ҳамин хел бесаранҷом шуда буд пеш аз маргаш… Вале
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ӯ граф буд (Фосила.) Бӯйи чист дар хонаатон? Бӯйи
мурда барин...
Мария: – Ҳушёред?
Старсев: – Бешӯхӣ мегӯям… Ким-чӣ хел бӯйи рӯҳонӣ… Испанд-ку нест?
Мария: – Медонед, испанд чӣ бӯе дорад?
Старсев: – Намедонам (ба тиреза менигарад). Мошинсаворе
омад.
София ва Данка медароянд. Дар дасти Данка – ғижжакдон.
Мария: – Сонияҷон! Набераяки ширинам! (оғӯшу бӯсобӯс
мекунанд).
София: – Оча… Ин хел… ранги рӯят кандааст…
Мария: – Данкаҷон… Ҷонакам… Калонакак шудаӣ-а? Биё,
бибӯсамат, ҷонам!
София: – Мо аз литсей меоем. Дар роҳ момаашро ёд кард, як
даромада хабар гирем гуфт…
Мария: – Нағз кардед, ки омадед… Бисёр нағз кардед…
Фақат… чизе нест, ки меҳмондориатон кунам, ҷонакам…
София: – Ҳамааш ҳаст, очаҷон! Падарам куҷост?
Мария: – Аз пайи корҳояш рафт, ҳамин замон меояд.
Старсев: – Иҷозат диҳед, худро муаррифӣ кунам: Старсев –
полковники мустаъфӣ ва қаринтарин ҳамсояи волидайнатон дар Хонаи Қаҳрамонон. Воқеан, бандаро низ, чун
азизони шумо, барои хизматҳои хоса ба Ватан аз ин ҷо
маскан додаанд.
София: – Хеле хуб. Ман – Сония. Ин – писари ман. Ку, номатро ба бобот бигӯ!
Данка: – Данка.
Старсев: – Ифтихормандам, ки бо шумо ошно шудам. Ба саломи арбоби ҷавони санъат расидан боиси ифтихори
банда аст. (ба София.) Назди модаратон даромадам, ки
каме пул қарз бигирам. Камина касалам, касалам аз боду
ҳаво вобаста аст ва имрӯз, ки ҳавои атмосфера нокофист, организмам ба табобати махсус ниёз дорад.
София: – Магар дар ин ҷой табобатгоҳ нест?
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Старсев: – Табобатгоҳ ҳаст, дору нест.
Мария: – Ноомади кора бин, ки пули ману падарат ҳам тамом шудааст.
София: – Эҳ, Худое… (ҳамён мебарорад.) Ман фақат доллар
дорам.
Старсев: – Бо қимати Бонки миллӣ бармегардонам.
София: (пулеро дароз мекунад.): – Марҳамат.
Старсев: – Аз ҳад зиёд ин…
София: – Майда надорам.
Старсев: – Ҳатман бармегардонам. Бо ҳамин, иҷоза диҳед,
шуморо эҳтиромона тарк гӯям, яъне, ба мулоқоти самимонаатон бо модар халал нарасонам. (Пошнаҳояшро ба
замин мезанад.) Хуш бошед!
Меравад.
София: – Ин қадар хушрафтору адабгуфтор!
Мария: – Одами хуб аст Старсев.
София: – Ту дар бораи ягон кас ақаллан ягон бор гапи дигар
гуфтаӣ, оча? Барои ту ҳама хубанд!
Мария: – Не, ҳама не…
София: – Э, ҳа, империализми байналхалқӣ бад аст…
Мария: – Бас кун!
София: – Бас кардам…
Мария: – Беҳтараш, бигӯ, ки худат чӣ ҳол дорӣ, дар зиндагиат чӣ навигарист? Шӯ-ку накардаӣ?
София: – Не, шӯ накардаам. Данка, бирав, дар боғ бозӣ кун!
Шофирро бигӯ, ки баъди як соат биёяд.
Данка: – Хуб. (Меравад.)
Мария: – Аллакай шофир ҳам дорӣ?
София: – Дорам.
Мария: – Падарат боз хафа мешавад.
София: – Оча! Туву падарам ба ман ростқавлӣ ёд додед.
Мегуфтед, ки талх ҳам бошад, росташро бигӯям… Шӯ
накардаам, оча! Вале хонаи панҷҳуҷрагӣ дорам, мошину
шофири шахсӣ дорам, Данка дар литсейи хусусии мусиқӣ мехонад, ҳар ҳафта чор соат худи Праташик дарсаш медиҳад!
Мария: – Праташик?! Ҳамон оҳангсози машҳур?!
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София: – Худди худаш!
Мария: – Тамоми умр орзу доштам, ки бо ӯ шинос шавам. Чӣ
хел сурудҳо менавишт! (Кӯшиши сурудан мекунад.)
«Парчами алвон, ҳастӣ парафшон…». Данка, аз афти
кор, хуб баистеъдод аст, артисти халқӣ, ки устодаш
бошад…
София: – Халқиро пули хуб бидиҳӣ, сабақ додан мегирад…
Фаромӯш кардам, оча – дар Бонки Швейтсария ҳисоби
шахсӣ кушодам…
Мария: – Бас кун…
София: – Ва ҳамаи ин на дуздисту на меросӣ! Ҳамааш самараи заҳмати худам аст, оча… Заҳмати ақлам, рӯҳам, танам…
Мария: – Чӣ ин қадар асабӣ мешавӣ?
София: – Илтимос, як пиёла қаҳва деҳ, оча…
Мария: – Чӣ? Қаҳва? Мо дар ин ҷой чизе тайёр намекунем…
Ҳамин замон вақти хӯроки чошт мешавад, пешхидматро
мегӯям, барои туву Данка ҳам хӯрок меорад. Хӯроки ин
ҷо – хоксорона, лекин барои ману падарат мешавад…
София, телефони ҷайбиашро бароварда, рақам мечинад.
София (бо телефон): – Толик, дар куҷоӣ ту? Назди гузаргоҳ?
Баргард… Аз бар қаҳва, шоколад… ба фикрам, ликёр
ҳам буд… бигир… Икра ҳам гирӣ, майлат! Ба Данка бидеҳ, меорад. Худат бирав. Хурок хуру баъди як соат
биё! Ягон кори таъҷилӣ барояд, зангат мезанам. (Телефонро баҷо мекунад). Ҳозир, очаҷон, қаҳваю шоколад
мехӯрем… Ба ёдат ҳаст, як вақтҳо, ид, ки мешуд, ҳарсеямон – ману туву падарам сари мизи ороста менишастем. Одатан, саҳари барвақт. Радио мусиқии шӯх мешунавонд, кӯча – пури суруду садоҳои хушҳолона, оркестр
менавохт, телевизор парад нишон медод… ва мо…
қаҳваю шоколад мехӯрдем. Ту махсус барои қаҳваю
шоколади идона пул ҷамъ мекардӣ. Ман ба ту менигаристаму худоро зорӣ мекардам, ки калон шавам, чун ту
хушрӯ бошам…
Мария: – Куҷо телефон кардӣ?
София: – Чӣ?
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Мария: – Ба кӣ занг задӣ?
София: – Ба мошинам… Ҳозир Данка қаҳваю хӯрданӣ меорад. Ликёр менӯшем. Пагоҳ бо дасти шофирам ҳар гуна
шарбату конфету печениҳо мефиристам.
Мария: – Падарат фаҳмад, ҷанҷол мекунад. Гуфт, ки аз ту
чизе нагирам.
София: – Оча, ту ягон зарра ҷуръат дорӣ?!
Мария: – Ман шӯ дорам, Сония…
София: – Обҷӯшонак куҷост?
Мария обҷӯшонакро медиҳад. Данка лифофаи бузургу
зебои пурнаво меорад. Мизро меороянд.
Мария (ба Данка): – Очаат гуфт, ки мутриб шудаӣ. Ку, барои
момаат ягон чиз бинавоз!
Данка: – Маэстро берун аз аудитория навохтанро манъ кардааст.
София: – Ҳеҷ гап не, як бор мумкин. Бинавоз ягон чиз барои
момаат! Оча, ман – дар ошхона. (Меравад.)
Данка боэҳтиёт ғиҷакро бароварда ҷӯр мекунад ва
паст-паст менавозад. Мария гӯш медиҳад. Леонов меояд. Пеши борониаш кушода, дар дасташ – байрақи печонида.
Леонов: – Саломҳо ва эҳтиромҳо!
Мария: – Хайр, чӣ шуд?
Леонов: – Пичӣ шуд!
Мария: – Боз нӯшидӣ-чӣ?
Леонов: – Як истаконак. Ҳамту рехтаму халос.
Мария: – Дилат чӣ мешавад, дилат?
Леонов: – Баъди идҳо мекӯчонанд.
Мария: – Ба куҷо?
Леонов: – Ҳар киро ба ҳар ҷо… Ману туро, ҳамчун хизматнишондодатарҳо, ба пансионат… Ба худи Қабристонҷо… Нома бин-а, Қабристонҷо… Ҳуҷраяке
медиҳанд, телевизор дорад, японӣ… Старсевро ба хонаи
ветеранҳои саҳна мефиристанд. Боқӣ – ҳар киву ҳар
куҷо… Ба хонаҳои барҷомондаҳо…
Мария: – Хонаи Қаҳрамонон чӣ мешавад?
Леонов: – Ҷавлонгоҳи онҳо мешавад…
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Мария: – Киҳоянд онҳо?
Леонов: – Онҳо?! Ҳамонҳое, ки волидайну хоҳарони туро,
барои гуноҳи кабираи яҳудӣ ба дунё омаданашон
туъмаи оташ карда буданд! Ҳамонҳое, ки қариб ними
мардуми моро овехтанду парронданд! Акнун ин хона
хонаи онҳост, ин боғ боғи онҳост, ин хок хоки онҳост…
Консулхона мешавад ин ҷо. Солҳои ҷанг полисхона буд,
акнун консулхона мешавад. Худоё! Муқаддас ҷоест,
охир, ин ҷо… Худи доҳӣ дар ин ҷой ду ҳафта зистааст…
Рӯ-рӯйи ана ҳамин фарш, ана ҳамин зинаҳо қадам
мондааст… Ана, аз ҳамин тиреза ба боғ нигаристааст…
Дар бораи оянда фикр кардааст… Ва ана он оянда…
Ҳамаро вайрон карданд, нобуд карданд, таҳқир карданд… Ақаллан қасди ҳамин дару девори муқаддас
намекарданд… Чӣ шуҳратманд одамонеро ба манзили
охират гуселонидааст ин макон… Чӣ диловаронеро, ки
буду набудашонро ба халқу давлат додаву худ чизе
набурдаанд… (Даст рӯйи ордену медалҳояш мемонад).
Ана… ҳамаи зиндагӣ ва кулли дороии мо…
Мария: – Ором шав, нахур ин қадар худатро… Бин, Данкаву
Сонияҷон омадаанд! Мешунавӣ, Данка менавозад…
Леонов: – Дар пеши қаср, зери ин байрақ, ба зону зада будам,
ки ду бӯзбала давида омаданд: «Хез! Мукофотҳоятро
беобрӯ накун!». Ман-а?.. Ман… мукофотҳоро беобрӯ
мекардаам… Нишонҳои сари синаам намебуд, аҷаб не,
чанд калтак ҳам мезаданд…
Мария: – Сазоят…
Леонов: – Назди Раис бурданд. Худи Раис!
Мария: – Чӣ гуфт?
Леонов: – Ҳеҷ чиз… Бюҷет… Камомад… Ҳамгироии иқтисодӣ… Арз даркор ба кишвар… Ана, ҳамин арзро кӣ
медиҳад? Ҳамонҳо! Чунон медиҳанд, ки… Фурӯхтанд!
Хонаро ҳам фурӯхтанд, боғро ҳам, заминро ҳам! Ҳанӯз
тобистон фурӯхта будаанд. Интизоранд. Ҳамин ки моро
ба ягон гӯр кӯчониданд, ҳамон замон байрақашонро бар
ин макони муқаддас баланд мекунанд…Ҷои мо бошад,
Қабристонҷо… Нома бинед-а, Қабристонҷо…
11
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Мария: – Гуфта будам, ки ба ин ҷо намеоем. Гиря кардам,
зорӣ кардам… Аммо ту мегуфтӣ, ки рафиқони ҳамсилоҳ
бояд дар як ҷо, дар як хона зиндагӣ кунанд… Рота-рота,
баталйон-баталйон… Хонаамонро ройгон супурдӣ…
Уболаки ман… Панҷоҳ сол боз ҳеҷ аз ҷанг баргашта
наметавонӣ...
Леонов: – Барои чӣ-а? Барои чӣ? Наход тамоми умри ман ба
як гӯшаяки орому осуда наарзад?! Наход он ҳама
заҳматҳо ҳамбаҳои як пора хилватгоҳе набошад, ки паноҳгоҳи дами пириву марги ман бигардад?! Барои чӣ
маро ба кадом як Қабристонҷо меронанд?!
Мария: – Шояд ҳоло ҳам ягон илоҷ ёфтан мумкин бошад? Ба
газета нависем-чӣ?
Леонов: – Менависӣ, мехонӣ, дод мегӯӣ, фарёд мекунӣ – фоида надорад! Аллакай пулро гирифтаанд. На танҳо гирифтаанд, сарф ҳам кардаанд… Барои мо, пиракиҳо,
доруворӣ харидаанд… Аз худашон харидаанд, то захмҳоеро, ки як вақтҳо худашон ба тану ҷони мо расонда
буданд, даво кунанд… Доруи хориҷӣ гирифтанду Хонаи
Қаҳрамононро доданд… Чист ин?! Хоби мудҳише…
Хазёни ноқисулақле… (Мекалавад.)
Мария: – Оҳиста, оҳиста… Ором шав… Як дору бихӯр…
Худоё, куҷост доруҳо? Данка! Очаатро ҷеғ зан! Бишин!
Биё, борониатро барорам…
Данка: (овозаш аз пушти дар): – Оча! Оча! Духтур ҷеғ зан!
Бобом касал шуд! Шушаш шамол хӯрдааст!
Мария: – Ана, аҳмақча! (Дору медиҳад.) Фурӯ бар… ҷангараи пир!
Леонов: – Лозим не, беҳтар шудам…
Мария: – Нашунидӣ-чӣ! Ана, ҳамин хел! Худоё! Кош ягон
кас медонист, ки чӣ азобҳо кашидаам аз дасти ту…
Леонов: – Партофтан даркор буд…
Мария: – Як умр ният мекардам, ки партоямат.
Леонов: – Ҳоло ҳам дер нашудааст!
Мария: – Девона!
Леонов: – Кӣ?!
Мария: – Пушкин!
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Леонов: – Худатӣ девона! Бо аҳмақе чун ман танҳо девона
зиста метавонад! (Фосила.) Медонӣ, Маша, гӯё ҳама
дунё ба ман хашм гирифтааст. Худи ҳозир дар троллейбус меомадам, пеш аз ман ду мундуқак меистоданд. Дар
назди кинотеатр пурсидам, ки «Дар «Ватан» мефуроед?». Кинотеатри «Ватан»-ро дар назар доштам. Якеаш
баргашта зеридандонӣ ҳақорат кард, дигараш писханд
зад: «Канӣ Ватан? Ватанат тамом шуд!».
София давида меояд. Дар ҳаяҷон аст.
София: – Чӣ шуд? Чӣ шуд?..
Мария: – Ҳеҷ чиз не… Дили падарат каме фишурд…
София: – Ҳозир духтур ҷеғ мезанам! (Телефон мебарорад.)
Леонов: – Лозим не, хуб шуд ҳолам.
София: – Оча!..
Мария: – Лозим не! Гузашт…
София: – Заҳракафам кард Данкаи аҳмақ! «Бобом мурд!»
мегӯяд, «бобом мурд!» (Фосила.) Дору мехурад?
Мария: – Тамом шуданд доруҳояш.
София: – Чӣ хел тамом шуданд? Барои се моҳ оварда будамку! Аз меъёр зиёд хӯрдӣ? Оча! Гуфтам, ки қатъан ҳар рӯз
седонагӣ хурад. Седонагӣ! Аз зиёдаш мурдан мумкин.
Мария: – Ором шав, зиёд нахӯрдааст, ҳамаашро ба ҷӯраҳояш
тақсим кард.
София: – Чӣ хел… тақсим кард? Ба кӣ?
Мария: – Ба инаш… ба ваяаш… яктайӣ… сетаӣ, панҷтаӣ…
Дар ин ҷо ҳама дилкасал…
София механдад.
София: – Тақсим кардӣ?
Леонов: – Тақсим кардам! Дили ҳама дардманд. Ҳама эҳтиёҷ
доранд.
София: – Эҳ, нинича… Содаяк…
Мария: – София!
София: – Оча! Медонӣ, ки се ҳазор долларро ба сатили ахлот
партофтаед?! Охир, валидол набуд, ки ба ҳама додан
гирӣ! Қурси махсусе буд он… барои як одам… як одам!
Тақсим, ки кардӣ, манфиаташ аз аскарбинка ҳам кам
мешавад!
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Леонов: – Аҳволи бисёриҳо беҳтар шуд.
София: – Набошад-чӣ! Худталқинкунӣ корашро мекунад!
Доруи таҷрибавии амрикоӣ! Худи ҳокими Калифорния
ёфта дода буд!
Мария: – София, миннат накун...
София: – Миннат намекунам, оча! Лекин ҳайрон мешавам аз
содадилии кӯдаконаат… Умри тӯлоние аз сарат гузашт.
Наход нафаҳмида бошӣ, ки ҳеҷ чизи дунё ҳаргиз миёни
ҳама баробар тақсим нахоҳад шуд ва ҳаргиз зиндагӣ барои ҳама яксон хуб нахоҳад буд. Касе, ки барои ин талош мекунад, хаёлпарасти содалавҳе беш нест!
Леонов: – Мо як умр барои ҳамин талош кардем.
София: – Шумо як умр орзу кардед, то ҳол орзу доред... Ба
ҷойи ин хомӯшона ба хотираҳо дода мешудед, беҳтар
мебуд…
Леонов: – Мо чизи ба хотир меоварданӣ дорем! Шумо чиро
ба хотир меоварда бошед?!
София: – Ягон чиз меёбем... Даҳшат! Табобатро то охир мерасондӣ, ҳоло беташвиш мегаштӣ...
Данка: (назди Леонов омада): – Бобоҷон, барои чӣ ту мемурдиву дод мезадӣ?!
Леонов: – Ҳамин хел, ҷонакам... Ҳеч гап не...
София: – Воқеан, чӣ гап шуд?!
Мария: – Моро, Сонияҷон, аз Хонаи Қаҳрамонон мекӯчонанд...
София: – Ба куҷо?!
Мария: – Ба Қабристонҷо ном маҳале...
София: – Номаки аҷиб...
Мария: – Не, не... Ҷое хуб аст – пансионат, ҷангал, кӯл... телевизори японӣ…
София: – Дур аст?!
Мария: – Ягон дусад километр…
София: – Ӯ-ҳӯ! Не, ягон ҷо намеравед! Ҳамон азобҳое, ки то
ҳол аз дасти хаёлпарастиҳоятон кашидам, кофист. Ҳама
мепурсандам, ки бо чунин чустиву чобукиву оламсӯзӣ чӣ
хел падару модарамро ба хонаи барҷомондаҳо додаам?!..
Касе бовар намекунад, ки худи дадаҷонакам хоста, оқи14
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бат ба шарафи сокинии Хонаи Қаҳрамонон ноил гардид,
хонаашро ройгон ба давлат супурду барои духтараш чизе
намонд... Акнун бечора худашро ба он лаби дунё
мекӯчонанд! (Телефонашро мебарорад.) Намемонам!
Леонов: – Хонаи Қаҳрамононро фурӯхтаанд...
София: – Ба кадом маънӣ «фурӯхтаанд»?!
Леонов: – Ба маънои аслӣ! Абардавлати дорое, ки як замон
ними дунёро расво кардаву дарё-дарё хун рехт... Дар он
дарёҳо хуни ман ҳам ҷорист... Ана хамон давлат имрӯз
беҳтарин дӯсти мосту мо Хонаи Қаҳрамонони худро арзонакак ба ӯ фурӯхтем.
София: – Нафаҳмидам!
Леонов: – Консулхона мешавад ин ҷо.
София: – Ин хел бошад, гап – ҷиддӣ. Бо вуҷуди ин, ба ягон
Қабристонҷо-мабристонҷо намеравед! Шумо… (Рақами
телефон мечинад). Иброҳим, салом... ман Сония...
Дурӯғ мегуӣ, лекин мефорад ин хел дурӯғат! Ба ман хоначае даркор дар марказ. Не, дуҳуҷрагӣ... Чӣ хеле, ки
бихоҳӣ! Иҷора ҳам гирифта метавонам, харида ҳам! Не,
ташаккур, ман дигар ин хел туҳфаҳо намегирам. Ҳатто
аз ту... Не, барои волидайн. (Хашмӣ.) Онҳоро ман ба хонаи барҷомондаҳо надодаам! Ин ҷо Хонаи Қаҳрамонон
аст! Падарам Байрақи Ғалабаро барафрохта буд... Менависам: Гордӣ... Эҳ, чӣ хел нағз... 8, ҳуҷраи 49... Ташаккур. Пагоҳ дуруст мекунем. Ман як бӯса қарздор. Калидро аз кӣ гирам? Хуб. Хуш бош, Умаров... (Телефонро
баҷо карда.) Хӯ-ӯш... Ба шаҳр мекӯчем. Дар кӯчаи
Гордӣ зиндагӣ мекунед... Дар шафати Осорхонаи
шуҳрати ҷангӣ! Ду ҳуҷра дорад, ошхона, телевизор, яхдон, мебел...
Леонов: – Ман ин қадар пул надорам, духтарам...
София: – Ғами инашро нахур!
Леонов: – Ману модарат як умр аз ҳисоби худ зистаем. Ягон
вақт туфайлихур набудаем...
София: – Ман духтаратон ҳастам! Оё ҳақ надорам ғаматонро
хурам?! Хӯрондану пӯшондан, сарпаноҳ додану сарпарастӣ кардан лозим ояд, набояд кунам?!
15
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Леонов: – Бояд кунӣ. Вале ман ҳам бояд донам, ки нони аз
дасти ту мехӯрдаам аз пули ҳалол... наолуда... аз
меҳнати туст.
София: – Гоҷигарист ин! Аблаҳист!
Мария: – София! Узр пурс аз падарат!
София: – Бибахш, дада... Маро бибахш... Духтари пургуноҳатро афв кун, вале... дунё мувофиқи қонунҳои дигари заминитару ҳаётитаре зиндагӣ дорад...
Леонов: – Мон, зиндагӣ кунад, бе ман зиндагӣ кунад...
София (оҳи сард мекашад):
– Халқ бар як чаранда мемонад,
Несташ ҳеҷ гаҳ талошидан!
Рама озодиро чӣ медонад,
Боядаш куштану тарошидан!
Бошад ӯро насиба аз дунё
Калтаку тавқи бандагӣ танҳо!
Леонов: – Фақат шумо дар бораи мо чунин навишта метавонед!
София: – Мо не, дада, Пушкин навиштааст дар бораи Шумо
ин хел! Ман тамоми умр азоб мекашидам, ки кадом як
нокас, мараз, гӯзи хар аз ту талаб мекард, ба сарат дод
мезад, зери поят мекарду ту... туи қаҳрамон мутеъона
даҳан намекушодӣ... Хомӯшона дилатро медоштиву
аламатро фурӯ мебурдӣ… Баръакс, онҳо бояд пеши ту
ба зону мезаданд! Ва ба зону ҳам мезаданд, чӣ хеле ки
ҳоло пеши ман ба зону заданд, агар ҳақатро мешинохтиву талаб мекардӣ!
Леонов: –(ба занаш): – Машаҷон, хақиқатан, хуб мешавад, ки
ту равӣ... Лекин ба хонаи холӣ не, назди духтарат… то
ки хотири ман ҷамъ бошад.
Мария: – Ту танҳо ба Қабристонҷо меравӣ-а?!
Леонов: – Ҳа!
Мария: – Ва он ҷо танҳо зиндагӣ мекунӣ?!
Леонов: – Ҳа!
Мария: – Васвосӣ! Сония ростат гуфт – васвосиӣ ту! Ман низ
ҳамин хелат мегӯям, лекин бахшиш намепурсам. Сад
қадам дур нарафта кайфат мепараду дусад километр дур
аз ман чӣ кор мекунӣ?
16
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Леонов: – Гул барин менолам.
Мария: – Ҷавониамро ҳам барбод додиву пириамро ҳам... Ба
ту барин бефаҳм намерасидам кайҳо дар Исроил будам...
Леонов: – Дар он ҷо бахт корида мондаанд! Буду шуд як баҳр
дорад, ҳамон ҳам Мурда...
Мария: – Қабристонҷо беҳтар гӯй...
Леонов: – Набошад-чӣ? Кӯлаш қувон доштааст: Нонреза
бурда, қуҳоро зиёфат мекунем...
Мария: – Дар назари ту мурғобиҳои колхоз ҳам қу метобанд.
Леонов: – Ҳушёр шав, раги зиддияҳудиамро наҷунбон!
София (назди волидайн омада, мегиряд): – Дада... Оча...
Ман... ман... шуморо дӯст медорам...
Мария: – Бас кун, ҷонам... Ором шав... Ҳамааш нағз мешавад, олиҷаноб мешавад...
София: – Дада...
Леонов: – Чӣ?!
София: – Сарамро сила кун...
Занги телефони рӯйи миз. София гӯшакро намегирад.
Занг такрор мешавад.
Леонов: – Бирав... Сарпарастат будагист...
София гӯшаки телефонро бармедорад.
София: – Гӯш мекунам... О-о-о, гутен таг, Фритс! Их фрое
мих, вих тсу гёрен. Их хабе алес гемахт... Визен зинд
фертих... За фарен ин айнем таг аб… Я... Я...
Леонов: – Данка-а-а.
София: – Гофент лих габен зи дамит найн проблем...
Леонов: – Данка-а-а...
София: – Дас мус унтэр контроле баяйбен... Явол...
Данка назди бобову бибӣ меояд.
Леонов: – Бинавоз, Данка...
Данка оҳиста-оҳиста менавозад.
София: – Алес вихтиге тайле их бир пер факс мит. (Навои
Данка). Унд аусвайзен. (Бо кафи даст гӯшакро
мепӯшад.) Халт маул! Эҳ, мехостам бигӯям, ки... илтимос, оҳистатар...
Мусиқӣ қатъ мешавад. Торикӣ.
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Ҳамон утоқ. Дар паси тиреза борони тираранг меборад. Рӯйи кат Леонов дароз кашидааст. Дар пешаш –
Старсев. Садои мошин.
Старсев: – Боз як гурӯҳ рафт… Ба Ҷарсоҳил. Мегӯянд, ки
осоишгоҳаш наппа-нав…
Леонов: – Барои хайрухуш даромада буданд…
Старсев: – Рафтанд… Дидор ба қиёмат монд… Гӯш кун,
Леонов, ту ягон бор дар ин хусус фикр кардаӣ – аз одами қарине ҷудо мешавиву медонӣ, ки умри ӯ ҳам ҳоло
дароз асту аз ту ҳам, лекин дигар ҳаргиз… ҳаргиз бо ӯ
дидор намебинӣ… Фикр кардаӣ?! Аламовар-а, хайр не?!
Хабар дорӣ – Тёркинамон ҳам тахтаву тиракашро ғундошт?
Леонов: – Кадом Тёркин?
Старсев: – Ҳо-о, ҳамон зиндадили ротаи 26-ум. Медониаш,
вақти нақл кардан беист чашмак мезад-ку.
Леонов: – Ҳа-а-а…
Старсев: – Мурд, бечора… Имрӯз бояд Ҷарсоҳил мерафт,
лекин дина дар ошхона изҳор кард, ки аз Хонаи Қаҳрамонон ҳеҷ куҷо намеравад. Баъди чошт васиятнома
навишта, ба ҷогаҳ даромадаасту қаҳрамонона ҷон додааст… Мегӯянд, ки се бор андаруни танк сӯхтааст. Имрӯз
гӯрондем… Буду шуд ана ҳамин як ҷомадонча дошт,
барои чӣ бошад, ки ба ман васият кардааст… Аз ҷои гӯр
ҷасади як аскарбача баромад. Аз афти кор, хандақ будааст. Ана, ҳамин хел, милтиқашро оғӯш карда шишта будааст, ки бомба ё снаряд хоки оламро ба сараш фурӯ
рехтааст… Дар сараш – тоскулоҳ, дар бараш – противогаз. Беш аз панҷоҳ сол боз шиштааст… Ду аскарро дар
як гӯр ба хок супурдем. Яке – пиру номдор, дигаре – ҷавону гумном! Бибин, ман чӣ ёфтам: обдони он номурод… Аз ним зиёдаш – пур… Гӯш кун… (Дар бехи гӯши
Леонов метаконад.)
Леонов: – Чӣ бошад?
Старсев: – Шояд об, бошад… Бахтамон омад кунад, аҷаб не,
ки арақ ё спирт бошад… Арақ ё спирти соли чилуяк…
Леонов: – Ҳеҷ мумкин не!
18
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Старсев: – Барои чӣ?! Сад гироми наркомиро фаромӯш
кардӣ?! Баъди ҳуҷум, вақте ки ними рота пас намегашт,
ба зиндаҳо дусадгиромӣ ҳам мерасид… Бало занад, ҳеҷ
кушодааш наметавонам… Рӯҳашонро шод мекардем…
Леонов: – Ту ҳаминро нӯшиданиӣ?!
Старсев: – Арақ вайрон намешавад!
Леонов: – Ним аср дар бари мурда…
Старсев: – Уф-ф-ф… Чӣ хел порсоем мо… Дар хатти пеши
ҷанг будӣ, наход ягон чизи мурдаҳоро истифода накарда
бошӣ?!
Леонов: – Накардаам.
Старсев: – Боварам намеояд. Ё фаромӯш кардаӣ, ё ба ёд
овардан намехоҳӣ. Медонӣ, баъзан чунин менамояд, ки
дар чор соли чанг касеро ягон чиртак назадаам. Вале ин
хел набуд… Ҳатто асиронро паррондаам. Бино бар
вазъи ногувор ва зарурати тактикӣ!
Леонов: – Хайр-чӣ?! Ман дар Сталинград фармондеҳи загранотряд будам. Дезертирҳоро мепарондем! Хайр-чӣ?!
Старсев: – Ҳеҷ чиз! Чӣ ин қадар дод мезанӣ?! Сачоқа те…
Кушода намешавад… Занг задааст, занги замон…
Леонов сачоқро медиҳад. Старсев гарданаки обдонро ба
пойи курсӣ мезанад.
Леонов: – Ман қарзи худро ҳамеша бошарафона иҷро мекардам.
Старсев: – Худо медонад, Леонов (даҳанаки обдонро тоб дода), кӣ аз кӣ ва чӣ қадар қарздор аст дар ин дунё… Ҳа,
шуд… Аз афти кор, шуд… (Оҳиста даҳанакро мегирад,
пуф мекунад, бӯ мекашад). Арақ… арақи соли чилу як…
Эҳ, аскар, аскар… Фурсат наёфтӣ, ки бинӯшӣ… Истаконҳоро бидеҳ, қаҳрамон! (Леонов истаконҳоро пеш
мегузорад. Старсев боэҳтиёт арақ мерезад). Бигир, генерал… Ёдат бахайр, аскар… Баъди ним аср мо менӯшем
арақи туро… Чун туем мо ҳам, аз ҳамон хандақем! Дареғ,
ки ту зинда намондӣ… Шояд хуб шуд, ки зинда намондиву ин рӯзҳоро надидӣ… (Менӯшанд).
Леонов: – Ба ягон кас бигӯӣ, бовар намекунад. Арақи соли
чилуяк-е…
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Старсев: – Нӯшокии ҷовидона! Панҷоҳ сол гузаштаасту гумон мекунӣ, ки дина додаанд. Хаёлам, ки панҷоҳ сол
ҷавон шудам. Ту соли чилуяк чандсола будӣ?!
Леонов: – Ҳабдаҳсола. Соли чилуду ба фронт рафтам…
Старсев: – Бача будаӣ! Ман – аз оғоз то анҷом. Дар куҷо тамом кардӣ ҷанга?
Леонов: – Дар Берлин. Байрақи Ғалабаро барафрохтем…
Старсев: – Оҳо-ҳо! Ман – дар Югославия… Хандаам мегирад – дар Рӯзи Ғалаба як тири дайду биёяду ба сари синаам занад, мешавад?! Ду соли дароз госпитал ба госпитал гаштам. Ва то ҳол танҳои танҳоям!
Леонов: – Ягон кас надорӣ?!
Старсев: – Ягон кас! Ватанам – кураи арз! Аз дилу ҷон
зиндагиамро бо ту иваз мекардам, Леонов! Иваз мекунӣ?!
Касе, ки бошад, чӣ хеле ки бошад, ҷон-ҷон гуфта сӯйи
духтарам мешитофтам, набераамро мактаб мебурдам, сатили ахлотро мепартофтам, бегоҳӣ дар рӯйи ҳавлӣ домино мезадаму рӯзҳои ид то хекиртак менӯшидам… Беҳуда
ту ба саф баргаштан мехоҳӣ, Леонов! Хонаи Қаҳрамонон
айнан ҳамон казарма асту ман – аскари як умр дар хизмат: на ҷойи рафтане дораму на дастгире! На ҳақон
ҳастанду на ноҳақон, Леонов… Бадбахтанд ҳама! Ана
мерос! Аз алам ба як нимошнои ҳамхонааш васият кардааст, чунки касеяш несту ворисе надорад. Биё,
бинӯшем, Леонов, ба хотираи ӯ! Месазад, ки ба ёдаш
ҷуръае аз арақи соли чилуяк бинӯшем! «Шарафи абадӣ
ба қаҳрамононе, ки дар набардҳо баҳри озодӣ ва истиқлолияти Ватанамон ҳалок шудаанд!». Худоё!
(Менӯшад. Ҷомадонро кушода, патефонро мебарорад).
Ана буду шуди мерос… Хуб даромад кардем-а, Леонов…
Гӯш мекунем. (Қарта монда, дастакашро тоб медиҳад.
Гӯш мекунад). Рафта рахти сафар мебандам. Сокини Хонаи ветеранҳои санъат хоҳам шуд! Чӣ гуфтӣ, Леонов, дар
атрофам – актрисачаҳо, балеринаҳо… Беҳуда хун
нарехтам… Акнун, аз ҳамин арақ якқатрагӣ ба ҳамаи
ҳамсояҳо мерезам… Бигзор, рӯҳи бечора аскарро ёд кунанд! (Ба патефон ишора карда.) Дороии ман…
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Меравад. Мария меояд.
Леонов: – Барои чӣ нагуфтӣ, ки касе мурдааст?!
Мария: – Нахостам, ки ба ин аҳвол, кашола шуда, қабристон
биравӣ…
Леонов: – Чандсола будааст?!
Мария: – Ҳамсоли худамон.
Леонов: – Фамилияаш Тёркин?!
Мария: – Тёркин мегуфтанд, лекин фамилияаш дигар буд…
Патефон аз куҷо пайдо шуд?!
Леонов: – Патефони Тёркин аст, ба Старсев васият кардааст… Ту куҷо шудӣ?!
Мария: – Ҳеҷ ҷо не… Ҳамин ҷо будам…
Леонов: – Набошад, барои чӣ нигоҳатро медуздонӣ?!
Мария: – Ҳеҷ чизро намедуздонам, аз пеши худат набоф!
Леонов: – Ман кайҳост, ки пайхас кардаам – ту ҳар якшанбе
ба куҷое ғайб мезанӣ! Ҳамин ки баргаштӣ, хона то бегоҳ
аз бӯйи чизе пур мешавад…
Мария: – Хушдор ёфтаам.
Леонов: – Бешӯхӣ мегӯям ман…
Мария: – Коля, ман ба ту ҳаётамро бахшидам, тамоми умр ба
ту саҷда кардам, ту сӯзан будиву ман риштавор аз пайат
рафтам… Чизеро, ки писандидӣ, писандидам, чизеро, ки
рад кардӣ, рад кардам… Ҳеҷ гоҳ хато намекардӣ ту,
ҳамеша ҳақ будӣ… Дар ин ҳаёти тӯлонӣ ҳаргиз ғалат
накардӣ ту… Ту ҳеҷ фикр кардаӣ, ки дигарон шояд тарзе
набинанд, ки ту мебинӣ, он гуна нашнаванд, ки ту мешунавӣ, тавре эҳсос накунанд, ки дили ту эҳсос мекунад…
Фикр кардаӣ боре, ки ҳатто ман ту нестам… Ҳазор, ки
дӯстат бидорам, ҳазор ки хидмататро баҷо биёрам, ҳазор,
ки дар ту ҳал шавам, боз ҳам соҳиби вуҷуди хешам,
вуҷуде, ки беш аз ту бояд эҳтиёташ кунам…
Леонов: – Барвақт инро фаҳмидӣ?!
Мария: – Барвақт… Ман дер боз ба калисо меравам, Коля…
Леонов: – Ку… куҷо?!
Мария: – Калисо! Ва дер боз, он қадар ки метавонам, тоату
ибодат мекунам… Рост, ки пинҳон аз ту, дуздида… Гӯё,
ки мамнӯъ коре мекарда бошам… Боз ҳам барои он ки
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туро хафа накунам, зеро то ҳол беш аз вуҷуди худам
дӯстат медорам! Иконачаамро зери болишт пинҳон кардаам. Ҳам боиси ханда, ҳам мӯъҷиби гиря!
Икончаро бароварда, рӯйи ҷевонча мегузорад. Шамъ
гиронда, салиб мекашад.
Леонов (бо алам): – Ту ҳам…
Мария: – Боз кӣ?!
Леонов: – Нафратам меояд, Маша! Нафратам меояд, ки
даҳриҳои дирӯза ҳоло ба дастбӯсии муллоҳо мешитобанд! Маъбадҳо месозанд! Дар калисо шамъ мегиронанд! Ҳама якбора насронӣ шудаанд! Диндор шудаанд!
Дилам мешӯрад аз ин манзараҳо! Аз ҳад зиёд хуб медонам, охир, ман инҳоро! Даркор шавад, хатна ҳам мекунанд худро, салла ҳам мебанданд!
Мария: – Коля! Ману ту ҳамеша ҷавобгарии ҳамаи одамон,
кулли дунё, тамоми мамлакат ва ҷамъиятро ба гардан
мегирифтем… Лекин набояд ин хел бошад – ҳар кас бояд ҷое покиза ёфта, худаш бишинад… Ҳаволаи дигарон
– ба Худо!
Леонов: – Ана ин – хушбахтӣ! Дар охири умр ҳамдами бибихалифа ҳам шудем! Боз мегӯям – ман тамоми умр
эътиқод надоштам ва ҳоло ҳам дурӯягӣ намекунам…
Барои ман Худо вуҷуд надорад! Вуҷуд надорад!
Мария: – Не, барои ту Худо вуҷуд дошт! Ва якто ҳам не!
Леонов: – Чӣ гуфтаниӣ ту?!
Мария: – Чизе, ки гуфтам. Тайёрии роҳро бинем, беҳтар…
Медонӣ, имрӯз дар калисо чӣ фикр кардам?! Аз дилам
гузашт, ки ману ту як умр хонае бино кардем. Бо ҳамин
дастони худ, бо заҳмати тоқатшикан, бе фароғату истироҳат, гушнаву ташна, дар гармову сармо… аз ғарамҳои
зиёди масолеҳи мухталиф… Ва оқибат онро сохтем…
Гӯё, айёме фаро расид, ки бояд бӯрёкӯбон кунем дар он
ва ба фарзандон меросаш гузорем… Вале, баногоҳ,
маълум шуд, ки он… он… хобу хаёле… саробе беш
набудааст…
Леонов: – Ҳа, ман дар умрам ба ту чизе дода натавонистам…
Ман инро иқрор мекунам…
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Мария: – Ин хел нагӯ… Ту меҳру муҳаббататро бахшидӣ ба
ман! Кӯдаквор эҳтиётам кардӣ, ғамхору меҳрубонам
будӣ!
Леонов: – Ин кофӣ набуд. Иқрор мекунам.
Мария: – Ҳа, барои зан, барои модар, аз афти кор, кам аст
ин…
Леонов: – Бибахш маро…
Мария: – Ин хел нагӯ… Биё, тайёр шавем… Қариб вақти
рафтани автобуси Қабристонҷо шуд. Меравем. То ид
ҷову поямонро мегирем, одат мекунем…
Леонов: – Идро дар ҳамин ҷой мегузаронем.
Мария: – Пагоҳ гармобро қатъ мекунанд…
Леонов: – Бало ба пасашон! Ях намекардагистем…
Мария: – Ошхона баста мешавад…
Леонов: – Нони қоқ мехӯрем…
Мария (пеши тиреза рафта): – Бин, чӣ қадар техника омадааст… Коргаронро бин, чӣ хел озода, комбинезонҳошон гулгуна… Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо, як шавед!
Леонов: – Гумашон кун! Гуфтам-ку, идро дар ҳамин ҷой
мегузаронем! ҳамин ҷой, вассалом!
Мария: – Хуб. Ман рафта хӯрдание мекобам…
Меравад. Леонов, назди ҷевонча омада, ба кат мешинад
ва ба тасвири Модар-Худо чашм медӯзад. София меояд.
София: – Салом, дада!
Леонов: – Салом!
София: – Очаам куҷост?!
Леонов: – Ҳозирак баромад…
София: – Барои чӣ тайёр нашудаед?! Ман микроавтобус
овардам…
Леонов: – Кӣ гуфт биёр?!
София: – Дада…
Леонов: – Мо ҳеҷ ҷой намеравем…
София: – Дар ин хусус аллакай тамоми шаҳр медонад…
Дӯстонам аз МИД занг заданд… Хоҳиш доранд, ки волидонамро ба гап дарорам… Дадаҷон, дадаҷон, илтимос, биё, равем… Дар ин бино дигар ҷонзоде нест, дар
23
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

он ҷо бароятон ҳама чиз муҳайё, дар котеҷи алоҳида
зиндагӣ мекунед, автобус интизор… Барои чӣ якравӣ
мекунӣ?! Чӣ даркор ин спектакли беақлона?! Хайр, Хонаи Қаҳрамонон буд, мешавад хонаи дигарон… Замона
тағйир ёфт, ҳама чиз тағйир меёбад, ту чаро дигар
намешавӣ?!
Леонов: – Наметавонам… Буду шудамонро рабудед шумо…
Буду шудамонро…
София: – Ягон кас ягон чизатонро нарабудааст… Тақозои
замон аст ин…
Леонов: – Бало занад ин хел замонро… замони говгумро…
София: – Говгум на танҳо аз шабу торикӣ, балки аз рӯзи нав,
яъне, аз рӯшноӣ ҳам пайғом меорад, дада… барои ҳар
кас ҳар хел…
Леонов: – Ба дӯстонат бигӯ, ки ташвиш накашанд… на
худсӯзӣ мекунаму на гушнашинӣ! Хотирҷамъ бош –
ҷанҷоли байналхалқӣ намехезад! Ману модарат ҳамин
идро мегузаронему тарк мекунем ин ҷоро… Боз ОМОН
ҷеғ назананд…
София: – То ид дар хонаи ман ҳам зиндагӣ карда метавонед…
Леонов: – Не…
София: – Хуб, хуб! Хонаи ман, ки ҳаром бошад, марҳамат –
меҳмонхона, ҳуҷраи алоҳида мегирам бароятон!
Леонов: – Идро дар Хонаи Қаҳрамонон мегузаронем… Баъд
ба Қабристонҷо меравем!
София: – Дада… Мумкин… рӯзи ид … наздатон биёям? (Фосила.) Натарс, чизе намеорам…
Фосила.
Леонов: – Арақ биёр… Даникро ҳам бисёр …
София: – Хуб… (фосила.) Дада…
Леонов: – Чӣ мегӯӣ?
София: – Медонӣ, чӣ андарзе хондам ба қарибӣ: «Марям
оворае буду муқаддас шуд, Яҳудо шогирди ҳазрати Исо
буду хоин шуд».
Леонов: – Чӣ дахл дорад ин ба суҳбати мо?!
София: – Ҳамту гуфтам…
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Меравад. Леонов, беҳаракат шишта, чашм аз шамъаки
фурӯзон намеканад. Баъд дасташро бардошта, ба пешонӣ мебарад. Вале дасташ беихтиёр рӯйи зону меафтад. Старсев медарояд.
Старсев: – Эҳ-ҳе! Намоз мехонӣ?!
Леонов: – Мегирям…
Саҳна торик мешавад.
Ҳамон ҳуҷра, ки дар арафаи ид ороста шудааст. Дар
девор парчам овезон аст. Мария ва София миз меороянд. Аз кӯча садои путку болғаҳо ба гӯш мерасад.
Мария: – Ақаллан дар ҳамин рӯзи ид тақу-туқашонро бас
мекарданд…
София: – Ин рӯз барои шумо… яъне, барои мо, ид аст, барои
онҳо ҳеҷ!
Мария (ба берун нигарон): – Лавҳаи Шарафро барои чӣ вайрон мекунанд?!
София: – Ҳавз месозанд…
Мария: – Худоё!
София: – Оча, ишқатон ба падарам аз чӣ сар шуда буд?
Мария: – Э-э-э… Аз як торсакӣ… Ҳангоми як ҳуҷуми ҳавоӣ
контузия шуд ӯ. Дар паҳлӯяш бомба таркид. Бомбапораҳо нарасидандаш, лекин сахт контузия шуд…
София: – Контузияаш чӣ?!
Мария: – Ҷунбидани мағзи сар! Омадам, ки лейтенантаки
ҷавони барф барин сафеде беҳушу беёд хоб аст. Кӯшидам ба худ биёрамаш. Тугмаи гимнастёркаашро кушодам, чакаҳояшро молидам, ба рухсораҳояш тап-тап
задам. Лавандона чашм кушоду… ба ман часпид ва
бӯсиданам гирифт! Дигар ман контузия шудам! Охир,
ҷавон будам ҳанӯз, нобӯсида будам… Сарам чарх зад,
ҷон аз дасту поям баромад, телааш ҳам карда натавонистам… Мебӯсиду мебӯсид. Илоҷе карда, халос шудаму
чунон ба баногӯшаш фуровардам, ки… Боз аз ҳуш рафт.
Талхакаф шудам! Худо мегуфтам, ки ягон бало нашавадаш… Аз ҳамин сар шуд ҳамааш. Баъд нақл кард, ки дар
ҳоли рӯъёӣ будааст: гӯё, фариштае ба рӯяш хам шуда
бӯсааш кардааст ӯ низ ҳа гуфта фариштаро бӯсидааст…
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Баъди он ҳодиса як ҳафта лабонам дард мекарданд …
София: – Бо падарам зистан осон набуд…
Мария: – Ошиқ шавӣ, мефаҳмӣ… Ду чиз ҳаст дар дунё дастнорасу шикастнопазир: марг ва ишқ…
София: – Беҳтараш – ишқ ва марг…
Мария: – Мумкин…
София: – Касеро дӯст надоштаам ман… ва дӯст ҳам нахоҳам
дошт… Ба гумони ман, мардонро… танҳо кор фармудан
мумкин… Дӯст доштан танҳо… кӯдаконро дӯст доштан
даркор… Метарсам ман аз ишқ…
Мария: – Аз ишқ тарсидан аз зиндагӣ тарсидан аст… Ва ҳар
касе, ки аз зиндагӣ метарсад, ниммурдааст!
София: – Яъне, ки ман зинда нестам…
Мария: – Ҷавонӣ ту ҳанӯз…
София: – Оча, ба назарам чунин метобад, ки умри сад касро
аз сар гузарондаам… Ва дар ин сад умр на дуруст дӯст
дошта тавонистаму на дуруст нафрат карда… Дилам аз
муҳаббат ҳам тиҳисту аз нафрат ҳам… Аз бетафовутӣ
пур аст дилам… Бе-та-фо-ву-тӣ… Содалавҳона аст умри
туву падарам… Бибахш, ки ҳамин хел аст… Лекин,
аҷиб, ки шумо чӣ хел самимона бад дида метавонистеду
чӣ хел самимона дӯст дошта… Мо бошем… Муҳаббатамон ҳам бетафовут асту нафратамон ҳам!
Леонов дасти Данкаро гирифта медарояд.
Леонов: – Он шуълаи саркашро бинед – чизе месӯзад ё бояд
ҳамин хел бошад?!
Мария: – Ваҳ, пирог сӯхт! (ба София.) Гуфтам туро, ки аловашро бикуш!
София: – Аз ёдам баромадаст!
Мария: – Мараз!
Марияву София бошитоб мебароянд.
Леонов: – Ана ин хонаи ману бибиат буд… Солҳои ҷанг дар
ин ҷой одамонро азобу шиканҷа медоданд…
Данка: – Кӣ?!
Леонов: – Фашистҳо… Ҳамеша азоб медоданд одамонро
онҳо…
Данка: – Барои чӣ?!
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Леонов: – Барои он ки маҷбур шуда Ватанашро фурӯшад кас.
Данка: – Ватанро чӣ хел фурӯхтан мумкин?!
Леонов: – Сарри ҳарбиашро ошкор мекунӣ, тамом.
Данка: – Мана ман, масалан, сирри ҳарбиро намедонаму
ошкораш ҳам карда наметавонам… Пас, барои чӣ маро
азоб диҳанд?! Ватанро ҳам намефурӯшам ман! Худат,
бобоҷон, сирри ҳарбиро медонистӣ?!
Леонов: – Медонистам.
Данка: – Пас, туро азоб доданд?!
Леонов: – Азоб доданд…
Данка: – Душвор буд?!
Леонов: – Бисёр…
Данка: – Ва фош накардӣ онро?!
Леонов: – Фош накардам.
Данка: – Ту қаҳрамонӣ, бобоҷон…Пупси ҳақиқиӣ!
Леонов: – Кӣ-ӣ?
Данка: – Як полис… Аз мултик… Полисе, ки ҳамеша роҳзанонро мағлуб мекунад!
Леонов (андешамандона): – Пупс…
Данка: – Ту ба наздикӣ мемурӣ, бобоҷон?!
Леонов: – Ҳа, наздик омад…
Данка: – Аммо ман ҳеҷ вақт намемирам… Маэстро мегӯяд,
ки мусиқӣ намиранда аст… Ман ғижжак менавозам. Ва,
ба гуфти ӯ, хуб менавозам. Бинобар ин, ҳеҷ вақт
намемирам. (Садои таркиш). Чист ин, бобоҷон?!
Леонов: – Дар сохтмон ким-чӣ афтид… Ҳа гуфта, сохта истодаанд, барои амаку холаҳои хориҷиат…
Данка: – Туву бибиамро ҳам дар он ҷой хона медиҳанд?!
Леонов: – Не. Мо дигар ҷой меравем. Аз ин ҷой дур. Ҷангал
аст он ҷо, кӯлаш қуи бисёр дорад, бобову бибиҳои зиёде
дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. Ту хабаргириамон меоӣ,
бароямон ғижжак менавозӣ… Баъд ману ту моҳӣ мегирем, замбурӯғ мечинем…
Данка: – Бобоҷон, барои чӣ шумо ҳамроҳи мо зиндагӣ намекунед?!
Леонов: – Ҳамин хел шуд, ҷонакам, ҳамин хел…
Данка: – Ту очаамро нағз мебинӣ-а?!
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Леонов: – Аз куҷо ёфтӣ ин гапа… Ту, ки бачааш ҳастӣ,
нағзаш мебинӣ-ку…
Данка: – Нағзаш мебинам…
Леонов: – Ана, ҳамин хел, ӯ духтари ман аст… Ва ман ҳам…
нағзаш мебинам…
Данка: – Набошад, наравед назди кӯл, ҳамроҳи мо зиндагӣ
кунед… Ҳоло маро шофири очам литсей мебарад, шумо
ки бошед, ё худат мебарӣ ё бибиам…
Леонов: – Эҳ, Данка, Данка… (Набераашро оғӯш мекунад).
Ягон чиз навоз барои ман…
Данка, ғижжакашро бароварда, оҳиста-оҳиста менавозад. Леонов гӯш мекунад. Ботадриҷ ба ғижжак гармон ҳамовоз мешавад. Дар боз мешавад, дар даст гармон, Старсев медарояд.
Старсев: – Консерт барои ғижжак ва гармон! Дуруди сарбозӣ
ба диловарони нафақахӯр ва набераҳои ҳамадони онҳо!
Леонов: – Омадӣ?! Ветеранҳои саҳна куҷо шуданд?!
Старсев: – Эҳ, гум шаванд ҳамаашон! Намеравам ман ба ҳеҷ
куҷо!
Леонов: – Пагоҳ ба ин ҷой даромаданат намемонанд. Бибин,
маҳкам карда истодаанд…
Старсев: – Ин ҷо ҳам намеоям! Ҳеҷ куҷо намеравам! Медонӣ-чӣ, Леонов, ман… овораи бекасукӯй шудам!
Расман! Ана, зиндагиву… Ту чанд сӯм пенсия мегирӣ?
А?! Хайр, нагӯӣ ҳам, медонам… Акнун ин сӯй нигоҳ
кун! (аз кисаҳояш пули бисёре мебарорад.) Дидӣ?! Кори
дурӯзаам! Ҳозир коняк менӯшем… Беҳудакорӣ кардем
як умр ману ту, беҳудакорӣ…
Леонов: – Рэкет шудӣ-чӣ?!
Старсев: – Қариб ҳамин хел… Тасодуфан… ба вакзалам бурданд, билет хариданд… Гуфтанд, ки дар Хукхона… ин
… номи деҳа ҳамин хел… Хуллас, гуфтанд, ки дар Хукхона пешвозам мегиранд… Хайр, баъд саломатӣ хостанду дума хода карданд… Поездро интизор шудаминтизор шудаму якбора чунон ғамгин шудам, ки қариб
дилам мекафид… Гӯё, ҳамсилоҳони деринро тарк
мегуфта бошам… Фаҳмидӣ?!
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Леонов: – Фаҳмидам…
Старсев: – Ҳар чи ҳам бошад, даҳ сол зистем зери ин бому
байни ин деворҳо…
Леонов: – Дувоздаҳ сол…
Старсев: – Чӣ қадар сарбозро ба роҳи вопасин гуселонидем
аз ин ҷо… Омада-омада… Хонаи ветеранҳои саҳна…
Қариб гириста будам. Хулоса, аз алам гармонро баровардаму ба хараке нишаста, навохтан гирифтам… Чашмонам лиққи об, намедонам, чӣ қадар навохтам… Як
вақт сар бардошта бинам, атрофам пури одам! Ягон сӣ
кас! Мазза карда, шунидаву тамошо доранд бемаззаҳо!
Якбора ба худ омадам… ва гармонро ба ғилофаш андохтан гирифтам. Ҳамин вақт як ҳабатаи бодӣ наздик
омада, «Маҳ, додо!» – гуфту як пачка долларро ба пешам партофт. Дигарон ҳам, ҳар кас мувофиқи қудраташ,
партофтанд… Ҳамин қадар гуфтам, ки «чӣ кор карда
истодаед шумо, лозим не!», боздоштанашон натавонистам, мепартофтанду мепартофтанд…
Леонов: – Ва ту гирифтӣ?!
Старсев: – Ман наталбида будам, охир! Барои худам навохтам!
Леонов: – Ту афсарӣ, Старсев!
Старсев: – Будам, Леонов, будам афсар… Акнун – як
нафақахури бесараму халос… на хона, на зан, на фарзанд… ҳама фарзандонам дар нахустин Рӯзи Ғалаба, дар
Югославия, аз тири дайдуе ба ҳалокат расиданд… Ха-ай-р… Хӯш, ки бошад, як кунҷак рафта, пулҳоро шумурдаму ҳуш аз сарам парид… Қариб раҳматӣ мешудам.
Охир, дар умрам ин қадар пулро ба даст нагирифта будам! Ҳатто вақтҳои командири полк буданам! Ҳамин
вақт автобус омад, лекин фикр кардам, ки куҷо равам?!
Ҳамон Хонаи ветеранҳои саҳна?! Чӣ гум кардаам он
ҷо?! Масхарабози пири бисёре! Билетамро як сӯ ғуррондаму меҳмонхона рафта ҷо гирифтам, долларҳоро
санҷидам – не-е, қалбакӣ не! Ресторан рафта, то таҳи
қуртак задам…Ба ҷалабҳо чақа шудам-е… Пагоҳӣ бедор
шуда аз дил гузарондам, ки боз як санҷида дидан
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даркор, имрӯз ҳам медода бошанд?! Доданд! Рости гап,
ин дафъа доллар неву аз пули худамон фаровон партофтанд! Худоё! Хун рехтем ману ту… Тани ободамон
намонд… Дилу ҷигарамон рехт… ҳама чиз – барои
фронт гуфтем, ҳама чиз барои ғалаба гуфтем, Ҳама чиз
барои Ватан гуфтем… Ворисонамон ана ҳамон Ватанро
бо дастони худ гӯронданд… Ману ту наҷоташ додем,
онҳо гӯронданд…
Леонов: – Ҳо-о, дар он латифа барин… Хидматгоре лаб-лаби
дарё мерафтааст; дидааст, ки зани хӯҷаинаш ғарқ мешавад… Худро ба об партофта, наҷоташ додаасту хона
овардааст ва, ба хӯҷаин арз карда, интизори мукофот
шудааст… Хӯҷаин бошад, ба сараш дод задааст, ки «чӣ
кор кардӣ ту, аҳмақ! О, ман худам ба дарё партофта будамаш!»
Старсев: – Ҳо-о… Ғолибон будем… Савори самандҳои
сафед… Ҷилва мекардем дар майдон… Акнун кием – гадоёни харсавор… дар партовҷо ҷилва мекунем дигар…
Леонов: – Ман гадо нестам…
Старсев: – Бас кун! Набошад, кием ману ту?! Кӣ будем то
ҳол?! Кӣ?! Фақат номаш зебо буд – Хонаи Қаҳрамонон,
дар асл … сағирахона! Бояд хонаи худро бунёд мекардем, хонаи шахсии худро… Лекин, ба ҷойи ин, як
умр бо ким-кӣ ҷанг кардем, як умр барои ким-чӣ мубориза бурдем… Ва акнун ба касе… ба касе лозим нестем!
Леонов: – Гӯш кун, Старсев, ҳамин хел мешавад, ки як худи
кас ҳақ бошаду атрофиён – ҳама ноҳақ?!
Старсев: – Не! Лекин мешавад, ки як худи одам аҳмақ
бошаду дигарон оқил… Ин хел мешавад!
Леонов: – Барои чӣ ман ким-чиеро ҳеҷ намефаҳмам?!
Старсев: – Худро азоб надеҳ… Рафтем ҳамроҳи ман, ҳа?
Леонов… ман менавозам, ту – мехонӣ… Орденҳои туро
бинанд, аз сарамон доллар мерезанд… Шаҳр ба шаҳр
мегардем, мутрибони овора барин. Дунёро мебинем…
чӣ гуфтӣ, Леонов?!
Леонов: – Бикаш борониата… Ида қайд мекунем…
Саҳна торик мешавад.
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Ҳамон ҳуҷра. Мизи ороста. Старсев, зери навои патефон, бо Мария мерақсад. Леонову София назди тиреза
истодаанд.
София: – Рости гап, дада, содалавҳӣ мешаваду лекин бояд
иқрор шавам, ки тамоми умр ба ту эҳтиёҷ доштам ман…
Ба очаам низ… Фахр мекардам бо шумо, лоф мезадам,
лекин… бибахш, як умр сағира ҳис мекардам худро…
Ҳамеша куҷое мешитофтед шумо, ким-киро тарғиб мекардед, ким-чӣ хел маҷлисҳо меоростед, аз минбарҳо
суханони оташин мегуфтед… ман бошам… Сари дастони туро орзу мекардам… Ҳоло ҳам орзу дорам… Тамоми умр чунин менамуд, ки ба шумо лозим нестам
ман. На ба ту, на ба очаам…
Леонов: – Бас кун гапҳои бемаъниро! Туро бист сол интизор
будем мо… Баъди ҷанг очаат, барои чӣ бошад, ки
солҳои зиёде кӯдак карда натавонист… Вақти таваллуд
шудани ту аз чил гузашта буд… Духтурҳо зойданашро
манъ карданд, лекин ӯ… таваллуд накарда наметавонист…
София: – Писар мехостед?!
Леонов: – Ҳа, писар…
София: – Шояд барои ҳамин маро нағз намебинӣ?!
Леонов: – Гапи беҳуда… мардҳо ҳама писар мехоҳанд, лекин
духтарҳояшонро бештар дӯст медоранд…
София: – Чандон ҳис намешуд…
Леонов: – Ҳар кас ба таври худ дӯст медорад. Чӣ хеле ки тавонад… Ту тасаллои дили мо будӣ! Боре очаат хаскулоҳе харид, ту онро пӯшида гирдогирди ойина чарх мезадиву мегуфтӣ: «Мӯйи зарду кулоҳи хас дорам… Мӯйи
зарду кулоҳи хас дорам…»
София: – Магар мӯйи ман зард буд?!
Леонов: – Пахта барин сафед буд мӯят! Модарат Пахтамоҳ
номиданиат буд…
София: – Барои чӣ София ном мондед?!
Леонов: – Ба хотираи Перовская…
София: – Ҳамон… терроризанак?!
Леонов: – Инқилобизанак!
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София: – Маълум, дигар хел ҳам шудани ман номумкин буд.
Бо чунин модархонд…
Леонов: – Бас кун!
София: – Шояд бо мо бимонед, дада? Ман ба қарибӣ хориҷа
меравам. Дурудароз он ҷо мемонам. Биёед, дар хонаи
ман зиндагӣ кунед… Чӣ гуфтӣ, дада?
Леонов: – Метарсам ман, Сония…
София: – Аз чӣ?!
Леонов: – Мегӯянд, ки асбобҳои инзамонӣ на танҳо рӯҳи
одамро ташхис кардаанд, балки вазни рӯҳашро баркашидаанд. Ҳатто баркашидаанд… Як рӯз вақту соати мо
ҳам мерасад ва рӯҳамон бояд ба ҷое ошён гузорад…
София: – Чӣ ҷойи тарс аст?!
Леонов: – Метарсам, ки рӯҳам саргардону бесоҳиб намонад… Ақиб нигарам – холӣ, пеш нигарам – тираву
тор…
София: – Чиҳо мегӯӣ, дада?!
Старсев: – Ай одамони нек! Банда ба ҳолате расид, ки ҳатман бояд нӯшбод бигӯяд! Леонов, қатъан талаб мекунам, ки банда сари миз хонда, нӯшонда шавад… (Ба сари миз мешинанд). Пур кун… Ана ҳамин хел! Барои ид
нӯшидем, барои рӯзгори нав дар Қабристонҷо… Нома
бину… Бидав, Леонов, назди раиси ҷамоату номгардонаш кун! Бигзор Леоновободаш ном гузоранд! Чӣ хел
фароғатгоҳ будааст, ки аз шунидани номаш дар бадани
одам мурғак медамад?! Чӣ гуфтанӣ будам ман… Ҳа,
агар қисмат одамро аз чизе маҳрум кунад, дар ивазаш
ҳатман ба ӯ… чизи дигаре медиҳад. Агар биноият заъиф
бошад, шунавоиат бақувват аст, шунавоиат бад бошад,
биноият хуб аст! Безеб бошӣ, зӯрӣ… Зӯр набошӣ,
баақлӣ… Агар на ҳусн дошта бошиву на ақлу на қувват,
қисмат зане медиҳадат беҳамто! Барои ту Мария…
Леонов: – Чӣ ҳарза гуфта истодаӣ ту?!
Старсев: – Нафорад, нашунав… Мардаки хубӣ, Коля… Ҳурматат мекунам, лекин… Барои чӣ, дар ивази кадом хидматҳоят Машаро соҳиб шудаӣ ту?! Ва барои чӣ... барои
чӣ ӯро дӯст медорӣ ту, Маша?!
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Мария: – Дӯсташ медорам.
Старсев: – Ана, дидӣ?! Бино бар ин, таклиф дорам, ки барои
ҳамин зани зебову меҳрубону дилсоф якқадаҳӣ
бинӯшем… Барои ту, Маша… Ман даҳ сол шуд… Ҳа,
маро ислоҳ карда истодаанд – дувоздаҳ сол шуд, ки туро
назора дорам… Чӣ илоҷ, ки ҳамин хел аст… Дил додаам
ба ту… Зебоӣ ту, бисёр зебо… Ва ҳар қадар ки пиртар
шавӣ, ҳуснат бештар мешавад… Ту намебудӣ… ман
кайҳо мурда мерафтам ба ин зиндагӣ… Ин… шӯйи ту…
Аз ким-куҷо чақ-чақ дорад! Ман ҳозир пешат ба зону
мезанам, ана, ҳамин қадаҳро то охир менӯшам ва атри
фарангӣ туҳфаат мекунам… (Аз паси миз мебарояд, ба
зону мезанад ва қадаҳашро менӯшад. Мария, наздаш
омада, аз пешониаш мебӯсад).
Мария: – Ташаккур!
Старсев: – Ман хабаргириатон меоям. Агар Микола иҷозат
фармояд…
Мария: – Биё…
Старсев: – Ту, Леонов, рашк намекунӣ, агар ман биёям?!
Леонов: – Не, якбора мекушамату ҷон халос!
София: – Салат мехоҳӣ, дада?!
Леонов: – Ташаккур…
София: – Пагоҳ соати чанд мошин фиристам?
Леонов: – Бо автобус меравем!
София: – Ана, ин рафторат тамоман пионерона, дада! Соати
чанд мошин фиристам, оча?! Баъзе чизҳоро бурдан лозим, охир…
Мария: – Саҳартар. Мо барвақт мехезем…
София: – Соати нӯҳ мешавад?!
Мария: – Мешавад!
Старсев: – Ҳама кори дунё – дар дасти зан… Осиро шайхи
пок мекунаду шайхи покро осӣ…
Садои телефон. София телефонашро мебардорад.
София: – Лаббай… Ҳелло, мистер Дан! Хав-а-ю? Айм вери
вел… Ес… Ноу… Окей… Айм ливин ноу… Бай-бай…
(Телефонро баҷо мекунад). Очаҷон, дадаҷон, узр! Ман
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таъҷилан барои ду соат бояд як ҷо рафта биёям! Кори
хеле зарур аст!
Мария: – Ба пагоҳ мон ҳамон коратро…
София: – Корҳое ҳастанд, очаҷон, ки ба пагоҳ монда намешавад… Боз ҳам узр…
Леонов: – Данкаро мон ҳамроҳи мо бошад!
София: – Албатта… Пагоҳ омада мебарамаш.
Старсев: – Ман ҳам равам, мешавад. Шумо тарафи марказ
меравед?!
София: – Бале!
Старсев: – Ҷавонмарди собиқро то манзилаш намебаред?!
София: – Гап нест… Фақат зудтар бошед, ки сахт шитоб дорам!
Старсев (назди Леонов омада): – Алвидоъ, Леонов…
Леонов: – Алвидоъ…
Старсев: – Дилро бақувват гир… Худро бой нате… Ягон гап
шуд, таклифи маро фаромӯш накун – ансамбли рақсу
суруд ташкил мекунем… Занатро бибӯсам майлаш?!
Леонов: – Аз худаш пурс!
Старсев (назди Мария омада): – Алвидоъ, Мария… Як умр
ҷароҳатҳои дигаронро баставу даво кардӣ… Шукронаат… (Дастонашро бӯсида бошитоб меравад.)
София: – То дидан, дада…
Леонов: – То дидан!
София: – Пагоҳ омада гуселатон мекунам.
Леонов: – Хуб…
София: – Шояд ҳамин рӯз баргардам.
Леонов: – Лозим не…
София: – Барои чӣ ин қадар зиқӣ, дада?!
Леонов: – Монда шудаам.
Мария: – Дароз каш… дам гир! Сонияро ман гусел мекунам.
Мария ва София берун мераванд. Леонов, чанде беҳаракат истода, чашм аз як нуқта намеканад. Баъд, назди
патефон рафта, куртаашро иваз мекунад. Марш садо
медиҳад. Аз ҷевон гимнастёркаи афсариашро гирифта
мепӯшад. Ба нишони гвардиячӣ ва нишонаҳои захмдорӣ,
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ки дар он ҳувайдост, менигараду дилашро дошта рӯйи
кат мешинад.
Леонов: – Данка-а-а… Данка-а-а…
Данка: – (аз ошхона мебарояд): – Бобоҷон, ман хоб дорам…
Леонов: – Пешам биё…
Данка меояд. Леонов, ӯро оғӯш кардаву ба сари синааш
фишурда, як меларзаду чашмонашро мепӯшад. Марш
садо медиҳад. Бобо ва набераи сари зонуи ӯ гӯё хобидаанд. Мария медарояд.
Мария: – Рафтанд… Хона якбора дилгиру тира шуд… Танҳо
чароғи хонаи мо фурӯзон асту бас… Монанди чароғи
ҷарроҳихонаи бемористон… Чӣ, қарта мондӣ ту?! Аз
ҳамин маршҳо безор нашудаӣ ҳоло ҳам?! Ҳозир танго
мемонаму ту маро ба рақс даъват мекунӣ… То мурғфарёд мерақсем… Ёд дорӣ?! Бачаҳо табрик карданду миз
оростанд, комбат тамоми шаб заминкану патефонашро,
ки ҳамагӣ як қарта дошт, дар ихтиёри мо гузошт?! Ёд
дорӣ?! Ману ту то саҳар рақсидем! Ту боадабона аз
миёнам доштаву дар бехи гӯшам нафас мекашидӣ! Нафас мекашидиву нафас мекашидӣ… Ҳозир мебӯсад
мегуфтам, ҳозир мебӯсад… Лекин ту… набӯсидӣ… Ба
духтарҳои санбат гуфтам, ки ҳамон шаб ба ман даст нарасондӣ, бовар накарданд… Тамоми шаб рақсидем…
Худоё, чӣ хел дур аст он замон… Ва чӣ хел наздик…
Ман тамоми умр мадҳуши ту будам… Коляҷон… Коляҷон… Коляҷон…
Саҳна торик мешавад.
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МАРО ТАРК МАКУН!
Достони драмавӣ
ИШТИРОКДОРОН:
Михасев
Вероника Кремис
Аля Ладисева
Зина Батян
Ядвига Гурская
Полковник
АМАЛИЁТИ АВВАЛ
Паноҳгоҳи зеризаминии Полковник ва Михасев.
Полковник (таваққуф): – Захмҳоят чӣ тавр?!
Михасев: – Дарди ҷонкоҳ… Хусусан пеш аз борон азоб
медиҳад.
Полковник: – Туро ба Қаҳрамонӣ пешниҳод карданд. Дар
гимнастёркаат метавонӣ сӯрохӣ тайёр кунӣ!
Михасев: – Тир шикоф мекунад…
Полковник: – Забонатро ғунда газад! Умуман аҳволат чӣ
хел?!
Михасев: – Кордам болои равған. Мехобам, мехурам…
Мехурам, мехобам… Рафиқ полковник, ҳеҷ намефаҳмам, ки ба чӣ хотир маро дар ин ҷой нигоҳ медоранд?! Пеши ярадорони ногувор ... Кадом соддалавҳ
амр додаст, ки маро аз госпитал рухсат надиҳанд?!
Полковник: – Бо фармони ман!
Михасев: – Гунаҳкорам, узр, рафиқ полковник!
Полковник: – Аблаҳ нахондӣ, ба ҳаминаш ҳам ташаккур…
Михасев: – Маро ба фронт фиристед!
Полковник: – Фурсати фронт мерасад… Албатта… Имрӯз
ҷавобат медиҳанд.
Михасев: – Худоро шукр!
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Полковник: – Барвақт табли шодӣ мезанӣ!
Михасев (ғамгинона): – Маълум, ки ба полки худам не…
Полковник: – Доноӣ. Хуллас, ҳамин тавр… Дар шафати мо
мавзее ҳаст бо номи Бесед…
Михасев: – Медонам. Дар он ҷо будам.
Полковник: – Дар ҷангалаки соҳили дарёча – собиқ бӯстонсарои панҳо!
Михасев: – Хабар дорам.
Полковник: – Имрӯз ба он ҷой гурӯҳи махсуси разведка
омад. Дар ҳайати чор ҷанговар. Бо сарварии лейтенанти
хурд Кремис. Ба ихтиёри ту мегузаранд. Аз имрӯз эътиборан ту барои онҳо Подшоҳ, Худованд ва саркардаи
ҳарбӣ!
Михасев: – Вай… Кремис чӣ?.. Марди боэътимод аст?
Полковник: – Бале. Одами худӣ. Рости гап, ҷангнодида…
Курсҳо… Ва бадоҳатан ба гурӯҳи разведка. Аммо гурги
борондида, Қаҳрамон! Ҳабдаҳ маротиба ба он сӯйи
фронт рафтаӣ!
Михасев: – Нуздаҳ маротиба!
Полковник: – Панҷ забон овардаӣ…
Михасев: – Ҳафт!
Полковник: – Ва ҳамагӣ се бор захм бардоштаӣ…
Михасев: – Бибахшед, рафиқ полковник, ягон ҳодиса рух додааст?!
Полковник: – Ҳа! Писарамро дар наздикии Гомел нишонгир
задаст!
Михасев: – Аҳволаш…
Полковник: – Зинда!!! Бало занад, оқипадар! Амри Фармондехи фронт ба ҳамаи афсарон: ба саргаҳи ҷанг расидан
замон – фуражкаро дафъ карда, пилоткаро ба пешонӣ
бояд фурорад! Нишонзанҳо фақат ба фуражка мезананд!
Бар падари он худдонами гузаро… Пеши ҳар зани?! обу
адо шуда, фасонӣ мекунад. Сатанги худозада! Дар сар
фуражка ин сӯ, он сӯ медавад! Ва тир…
Михасев: – Ба сараш?!
Полковник: – Ба сараш! Зинда монад, худам сарашро меканам, то дигар на фуражкаю пилотка, на тоқӣ пӯшад! Фа37
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сони сакалту! Хайр, рав… Муҳлат – бист рӯз! Дар ин
муддат чунон обутобашон деҳи, ки рӯз ҳам, шаб ҳам,
ноаён, мисли арвоҳ гаштугузор карда, гавак кашидаю
хазида тавонанд. Чун абр, чун ҷонвари ҳилагар! Баъд –
супориши махсус мегиред. Иҷро кун!
Михасев: – Итоат!
Торикӣ. Бӯстонсарои танҳо дар Бесед. Аля Ладисева,
Яда Гурская, Зина Батян. Дар мавзеи нав ҷо ба ҷо мешаванд. Ладисева гитор навохта суруд мехонад.
Суруди Аля
– Бихоҳам бӯсаборонат кунам, ҷон,
Ба оғӯшат кашам афсонахонон!
Ба дил бахшам туро якумра гармӣ,
Раҳонам аз дами сарди зимистон!
Ба боли абру боди навбаҳорӣ
Туро то осмонҳо мебарорам!
Шавӣ хушбахту масти ишқбозӣ,
Ба пеши ишқи покат саҷда орам!
Ту гар хоҳӣ кунӣ арзи муҳаббат,
Хамӯшат мекунам бо бӯсаи хеш!
Ҳамехонам, азизам, аз лабонат,
Ки шаб бедорхобӣ бо дили реш!
Ба дил ман ҳам парастам орзуят,
Суруди ишқи ту хонад баҳорон!
Садои ишқи ту ояд ба гӯшам,
Ғами ишқи ту аз оҳанги борон…
Гурская (замзама мекунад):
– Ҳамехонам, азизам, аз лабонат,
Ки шаб бедорхобӣ бо дили реш!
Алка, ту нобиға!
Батян: – Ба назарам, рисолати лабҳо дигар аст..
Гурская: – Аҷаб одамӣ! (сӯйи Ладисева). Чӣ хел моҳирона
месароӣ?! Ман ду калимаро ба ҳам ҷанг андохта наметавонам! Ба хона мактуб навиштанам ранҷу азоб аст!
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Ладисева: – Ин ҳам осон не, азоб аст… То сурудро саропо
мехонӣ, ки…
Батян: – Ман ҳам дар синфи нӯҳ шеър менавиштам. (Суруд
мехонад).
Сардӣ даҳшат нест,
Раъд ҳарос намеангезад!
Борону бӯрон – чӣ ҷойи парво,
Бо ту сари дастархон чӣ лаззате,
Вале дар ҷогаҳ, оҳ, ширинтарӣ!
Гурская: – Шарм намедорӣ?!
Батян: – Орзу парваридан айб ҳам несту зарар ҳам надорад!
(Михасев медарояд. Карахт мемонад).
Ладисева: – Ваҳ, ман мурам! (тани нимбараҳнаашро
мепӯшонад).
Батян: – Тақ-тақ кардан даркор! (Нимбараҳна меистад).
Михасев: – Чӣ?!
Батян: – Тақ-тақ бояд кард!
Михасев: – А-а… Шумо чӣ кор мекунед?!
Батян: – Болои чорпоя шиштаам! Ягон гап шудааст?!
Михасев: – Шумо бо шахси баланд рутба чӣ тарз сухан меронед?! Қомат афрозед!
Батян: – Хайрият, ки «Дароз каш!» нагуфтед!
Гурская: – Зина!
Михасев: – Шумо кистед?!
Ладисева: – Кӣ буданамонро, рафиқ капитани гвардия, аз мо
не, аз сардори бевоситаамон пурсидан даркор!
Батян: – Сардори мо ҳам афсар аст, бачаи ҷайра не!
Михасев: – Шумо аз баталёни санитарӣ ё алоқачиҳо?! (Духтарҳо ором меистанд). Ман шуморо мепурсам! (Хомӯшӣ. Боз як духтарак – лейтенанти хурд Кремис медарояд).
Кремис: – Аз ҷо хезед! Қомат афрозед! (Назди Михасев қад
рост мекунад). Рафиқ капитани гвардия! Гурӯҳи махсуси разведка ба ихтиёри шумо ҳозир шуда, барои хоб
омодагӣ мебинад. Гузоришдиҳанда – командири гурӯҳ,
лейтенанти хурд Кремис!
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Михасев (баъди таваққуфи дурудароз ва тааҷҷуб): – Бори
дигар…
Кремис: – Гурӯҳи махсуси разведка нияти хоб рафтан дорад!
Командири гурӯҳ - лейтенанти хурд Кремис!
Михасев (чун моҳпарвин): – Озод…
Кремис: – Озод!
Михасев: – Фароғат кунед…
Кремис: – Фароғат… (Духтарон карахт меистанд). Фароғат!
Батян: – Чӣ, либосҳоямонр кашем?!
Михасев: – Амр диҳед, лейтенант… Агар… Пагоҳ… Пагоҳ…
Ман… (Рӯ гардонда, берун меравад).
Кремис (бо тундӣ ва қаҳр): – Бас кунед хандаро! Хоб равед!
Торикӣ.
Паноҳгоҳи Полковник.
Назди Полковник Михасев.
Полковник: – Чӣ гап, капитан?!
Михасев: – Рафиқ полковник, охир онҳо духтараконанд…
Полковник: – Бинед-а! Пай бурдааст…
Михасев: – Ҳазл мекунед, ё?!
Полковник: – Вақти шӯхӣ надорам, капитан!
Михасев: – Гурӯҳи махсуси разведкаатон ҳамин аст?
Полковник: – Худди худаш!
Михасев: – Ва ман ҳаминҳоро баҳри иҷрои кадом супориш
омода созам?!
Полковник: – Бале!
Михасев: – Рафиқ полковники гвардия! Иҷозат диҳед, ариза
пешниҳод намоям!
Полковник: – Иҷозат!
(Михасев аз ҷайбаш варақи коғазро бароварда медиҳад.
Полковник мехонад).
«Хоҳишмандам маро ба баталёни ҷаримавӣ фиристонед.
Капитани гвардия Михасев».
– Беҷо муроҷиат кардед, рафиқ капитания гвардия Михасев! Ба баталёни ҷаримавӣ роҳхатро ман не, трибунал
медиҳад!
Михасев: – Тақдирамро ба трибунал супоред!
Полковник: – Барои кадом гуноҳ?!
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Михасев: – Ман аз иҷрои амратон саркашӣ менамоям!
Полковник: – Қаҳрамонони Иттифоқи Советӣ дар баталёни
ҷаримавӣ намеҷанганд!
Михасев: – Охир, аз даҳонашон бӯйи шир меояд!
Полковник: – Ҳамаашон болиғанд…
Михасев: – Болиғон… чӯҷаҳо… Ба ҷанг бархостани занҳо
шармсории мардон аст! Бар асари ин ҷанг мо бе ин ҳам
якумр наздашон сархамем… Духтарон, зану хоҳаронамонро ҳимоя карда натавонистем, гансҳо зери по мекунанд!
Полковник: – Даматро гир!
Михасев: – Зоя Космодемянскаяро, ки ин падарлаънатҳо
овехтанд, бароям ҳамчун мард ҷойи ифтихор нест, шармандагист!
Полковник: – Гуфтам, ки даматро гир! (Таваққуф). Шопенҳавер…
Михасев: – Гунаҳкорам!
Полковник: – Хоки гӯр, гунаҳкорӣ! Фикри ман низ ҳамин…
вале… дигар чора нест!
Михасев: – Охир, соли чилу як нест, ки чаҳор разведкачӣ ёфта натавонем! Дар як ротаи худам…
Полковник: – Бас! (Дод мезанад). Гуфтам, ки бас!
Михасев: – Тақдири писаратон чӣ шуд?!
Полковник: – Мурд Володка! Сатанг! Бало занад… (Ба сотгин арақ мерезад). Танҳо нӯшида наметавонам…
(Менӯшанд).
Михасев: – Чандсола буд?!
Полковник: – Нуздаҳсола. Бача. (Таваққуфи дурудароз). Бо
гурӯҳ шинос шав! Супориш хеле масъулиятталаб аст!
Оғози амалиёти ҳамлаовари Белорус. Бибин, ҳушёр
бош, ки касе аз онҳо бо касе ба ҳеҷ ваҷҳ робита набандад! Оид ба омодагӣ ҳар рӯз дастур мегирӣ! Шахсан аз
ман! Ба лейтенанти хурд, метавонӣ, комилан эътимод
бандӣ. Аз ҳар нигоҳ одами боваринок аст.
Михасев: – Чашмони бону… хира…
Полковник: – Ба ту чашм парондан зарур нест! Боз саволе
дорӣ?!
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Михасев: – Супориш чӣ гуна аст?!
Торикӣ.
Бӯстонсаро дар Бесед.
Дар пешайвон Михасев лифофаеро кушода мехонад.
Михасев: – Чӣ ҳарзае… Сафсаттаи таппа-тайёр… (Мехонад).
«Пас аз шиносоӣ – нобуд бояд кард…» Ин чист, ки несташ кунам?! (Оташгиронакро бароварда, варақу лифофаро месӯзонад. Аз дурр, аз майдончаи назди
бӯстонсаро, садоҳои амр ба гӯш мерасанд).
Духтарон пайдо мешаванд.
Кремис: – Гурӯ-ӯ-ҳ! Як-ду! Нӯги пойҳоро рост гиред! Як-ду!
Як-ду! Пойро баланд бардоред! Батян!
Батян: – Боз куҷо баланд бардорам?! Баландтар ба китф гузошта метавонам…
Кремис: – Гапгардонӣ накунед! Як-ду! Як-ду! Гурӯ-ӯ-ҳ! Ист!
Як-ду! Ба чап! Рост шавед! Чӣ тавр бояд рост шуд, ҷанговар Гурская?!
Гурская: – Тавре, ки қафаси синаи одами дуюм тобад.
Кремис: – Одами чорум!
Гурская: – Ман аз паси синаҳои Зинка чиро мебинам?
Батян: – Синаҳои худат-чӣ?
Кремис: – Дар саф гап-гапро зиёд накунед! Саф кашед, қад афрозед! (Ба назди Михасев меравад). Рафиқ капитани гвардия! Гурӯҳи махсуси разведка ба дарси қадамзанӣ машғул
аст! Командири гурӯҳ – лейтенанти хурд Кремис!
Михасев: – Салом, рафиқон ҷанговарон!
Духтарҳо: – Салом, рафиқ капитани гвардия!
Михасев: – Озод!
Кремис: – Озод!
Михасев: – Биёед шинос шавем. Ман – капитан Михасев!
Ладисева: – Аля…
Михасев: – Аля… Ин тавр гӯем, ман Петя… Муаррифӣ чӣ
гуна бояд бошад?!
Ладисева: – Ладисева…
Михасев: – Ладисева не, ҷанговар Ладисева…
Ладисева: – Ҷанговар Ладисева!
Гурская: – Ҷанговар Гурская!
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Батян: – Ҷанговар Батян! «Ҷ ва Б»!
Михасев: – Ва ду ҷазо дар ошхона!
Батян: – Барои кадом гуноҳам?!
Михасев: – Барои «Ҷ ва Б». Шумо дар сафи армия, рафиқ
ҷанговар! Писханду нозу карашмаро баъди ҷанг ба ёд
мебиёред! Аз ҷониби фармондеҳон вазифа гирифтаам,
ки шуморо баҳри иҷрои супориши ниҳоят муҳим тайёр
кунам. Аз ҳамин лаҳза иборатан дар гурӯҳ интизоми
қатъӣ ҷорӣ бояд шавад. Масъулияташ бар уҳдаи шумост, рафиқ лейтенант!
Кремис: – Итоат!
Михасев: – Ибораи «гурӯҳи разведка»-ро минбаъда на бо
овози баланд, на пичирросзанон ба забон оред. Ягон хел
гурӯҳи разведка вуҷуд надорад! Шумо – гурӯҳи занонаи
баталёни алоқа! Фаҳмо?!
Батян: – Фаҳмо! ГЗБА!
Михасев: – Чӣ?!
Батян: – Гурӯҳи занонаи баталёни алоқа – ихтисоран ГЗБА,
рафиқ капитан!
Михасев: – Хайр, ГЗБА бошад, ГЗБА… Кӣ шиноварӣ карда
наметавонад?!
Гурская: – Ман!
Михасев: – Насаб!
Гурская: – Ҷанговар Гурская!
Михасев: – Кӣ шиновари хуб аст?!
Батян: – Ман! Ҷанговар Батян!
Михасев: – Муҳлат – се рӯз! Ёд диҳед! То мисли мурғобӣ
шино кардаву ғӯта зада тавонад!
Батян: – Итоат, мисли мурғобии ёбоӣ шино хоҳад кард!
Михасев: – Кӣ суруд хонда наметавонад?
Батян: – Ман!
Михасев: – Насаб?!
Батян: – Ҷанговар Батян!
Михасев: – Кӣ хуб месарояд?! (Таваққуф).
Кремис: – Ҷанговар Гурская!
Михасев: – Чӣ, бағоят хоксорӣ?! Се рӯз пас Батян бояд мисли
булбул нағмасароӣ кунад!
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Ладисева: – Ваъда намедиҳем, ки мисли булбул, аммо суруд
хоҳад хонад.
Гурская: – Мисли мурғобии ёбоӣ! (Ханда).
Михасев: – Хандаро бас кунед! (Ба Кремис). Дигар дарси
қадамзанӣ нагузаронед!
Кремис: – Итоат!
Батян (ором ва хушнудона): – Ура-а-а…
Михасев: – Ҳар рӯз ду давишу ҷаҳиши панҷкилометра! Дар
нимторикӣ! Субҳдам ва бегоҳӣ!
Батян: – Девона шудан мумкин!
Михасев: – Ҳафтае баъд фосиларо то ҳафт километр мерасонед, се рӯз паси дигар – то даҳ!
Батян: – Бист километр?! Ҳар рӯз?! Ман мемурам! Пиёда ин
қадар роҳ нагаштаам!
Михасев: – Рӯзона – хоб ва дарси хоса! (Ба Кремис) Шахсан
назорат кунед, ки тамоми хӯрок, аз ҷумла ғизои иловагиро, як зарра намонда истеъмол кунанд!
Гурская: – Иштиҳо набошад-чӣ?!
Михасев: – Заб гапе! Кафолат медиҳам, ки аз пагоҳ карнай
барин мешавад. Ҷанговари заиф дар разведка – корде ба
тахтапушти дигарон аст! Савол ҳаст?! Нест. Ин якум.
Дуюм. Шумо дар сафи армияи амалкунандаед, яъне талабот аз шумо…
Батян: – Баробари мардон аст!
Кремис: – Батян!
Батян: – Магар гапам нодуруст?!
Михасев: – Рост гуфтӣ! Ҳеҷ гап не, лейтенант… Бигзор
лақидан гирад! Як рӯз пас ҳатто насабашро базӯр ба забон меорад. Инак, духтарҳо, талаботи сеюм: бе ягон нозу нуз. Шумо одамони баркамолед ва барои рафтори худ
масъулияти том доред. Дар баратон либоси хоса ва мову
шумо баҳри иҷрои супориши махсуси фармондеҳӣ сафарбар шудаем. Супориши ниҳоят муҳим. Амри иҷрои
он ҳар дақиқа метавонад фаро расад. Ҳар нафаре, ки
ҷойи сукунати гурӯҳро бидуни иҷозат тарк намояд –
тақдираш ба дасти трибунал аст. Ман шуморо тарсонданӣ не! Ва ҳазл ҳам намекунам! Фаҳмо?!
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Ладисева: – Бечунучаро!
Гурская: – Бечунучаро!
Батян: – Бечунучаро!
Кремис: – Бечунучаро!
Михасев: – Ин, рафиқ лейтенант, ба шумо дахл надорад. Савол ҳаст?! Нест! Рост шавед! Қомат! Ба тарафи рост!
Қад-қади соҳили дарё – пешдарояк! Давидем! (Духтарҳо гурезон мешаванд). ГЗБА!
Торикӣ.
Шаб. Дар саҳни қасри пан Кремис нишастааст Ва ба
ҷониби торикӣ менигарад. Михасев пайдо мешавад. Дар
як дасташ ҷомадон, дар дасти дигар патефон.
Михасев: – Пагоҳ рӯзи вазнин. Чаро бедор шиштаед, рафиқ
летенант?!
Кремис: – Одат кардаам…
Михасев: – Ба кадом маъно?!
Кремис: – Инсомния… Асомния… Дизомния…
Михасев: – Зебо садо медиҳад…
Кремис: – Ба лотинӣ…
Михасев: – Ба забони мо чӣ?!
Кремис: – Бедорхобӣ!
Михасев: – Барои шумо барвақт аст!
Кремис: – Бале!
Михасев: – Равед, хоб кунед, лейтенант…
Кремис: – Ман соли дуюм аст, ки хоб намеравам…
Михасев (писхандомез): – Тамоман?!
Кремис: – Тамоман.
Михасев: – Ин ба гумон аст…
Кремис: – Ман ҳам чунин фикр мекардам…
Михасев: – Шумо… ҷиддӣ мегӯед?
Кремис: – Равед, хоб кунед, рафиқ капитан…
Михасев: – Шояд бинӯшем?!
Кремис: – Ёрдам намерасонад. Чанд бор санҷидам. Аз ду сар
хоб намеояд…
Михасев: – Кай боз ба ин ҳол гирифторед?!
Кремис: – Соли дуюм.
Михасев: – Ду сол боз хоб намеравед?!
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Кремис: – Як дақиқа ҳам, на рӯз, на шаб! Рафиқ капитани
гвардия, хотирҷамъ бошед! Аҳволи ман истисност, ин
беморӣ не… Инсомния… Ман хоб намеравам… Ҳамзамон, худро хубу бардам ҳис мекунам…
Михасев: – Аз чӣ сар шуд?!
Кремис: – Боис он буд, ки, рафиқ капитани гвардия, ману
хоҳараки хурдиаам ба дасти онҳо афтодем.
Михасев: – Ба дасти кӣ?!
Кремис: – Ба дасти авлодони Вагнер, Гёте ва Карл Маркс…
Ва мумкин аст ман дигар ҳарфе нагӯям?!
Михасев: – Хоҳарча дар куҷост?!
Кремис: – Хоҳарчаам мурд. Не, накуштанд… Худаш мурд…
Михасев: – Номат чист?!
Кремис: – Вероника.
Михасев: – Бибахш маро, Вероника…
Кремис: – Ҳеҷ гап не… (табассум…).
Михасев: – Чӣ, ягон дору таъсир надорад?
Кремис: – Не. Доруи хоб хурам, сарам аз дард торс мекафад.
Михасев: – Як рӯз не, як рӯз ба ҷонат ҷабр мешавад...
Кремис: – Шояд… Ин чӣ?!
Михасев: – Барои омодагии махсус.
Кремис: – Хоби хуш…
Михасев: – Хоби хуш, Вероника… (меравад).
Кремис наҷунбида мешинад, сӯйи торикӣ чашм медӯзад.
Таваққуф.
Кремис (бо асабоният ва тӯл дода): – Гурӯ-ӯ-ҳ, бархез!!
(Духтарон ҷонҳол аз кати хоб мехезанд).
Торикӣ.
Субҳ. Ба ҳуҷра духтарони хаставу бемадори дар бар
комбинезонҳои доғдор ворид шуда, болои кати хоби худ
меафтанд.
Батян: – Духтарҳо, беҳтараш маро паронед!
Гурская: – Об… об диҳед…
Ладисева: – Дилам аз қафаси синаам берун меҷаҳад!
Михасев ва Кремис медароянд
Михасев: – Аз ҷой хезед! Ҳаракат кунед… Об нанӯшед!
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тонро афшонед… Саф кашед! (Духтарҳо саф мекашанд). Аҳволатон чӣ тавр, Батян?
Батян: – Мисли аспи даванд…
Ладисева: – Об нӯшидан мехоҳам!
Михасев: – Як қулт! Фақат як қулт… (Ба ҳар нафар ашёро
тақсим мекунад). Шона, оинача, ранг, упо, лабсурхкунак, атр… Мӯю андоматонро оро диҳед… хобида… Хоб
равед! Гурская, ба куҷо?!
Гурская: – Рӯямро шӯям…
Михасев: – Фармонро шунидед?!
Гурская: – Саропо ба обу арақ ғӯтидаам! Чӣ хел ороиши
мӯй?!
Михасев: – Дароз каш!
Батян: – Дароз каш, Ядя… Мо дар гурӯҳи разведка не, дар
девонахонаем…
Михасев: – Батян! Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан!
Батян: – Забонамро газидам!
Михасев: – Дароз каш! Панҷ дақиқа фурсат! Сару рӯятон бояд ботаровату дилкаш бошад! Гӯё, ки ба рақсгоҳ ё тӯй
меравед!
Батян: – Ба тӯйи худ ё бегона?!
Михасев: – Ихтиёрат!
Гурская: – Аз оби обдӯлак истифода бурдан мумкин?!
Михасев: – Мумкин! (Ба соат менигарад). Сар кардем!
(Духтарон дароз кашида худро ороиш медиҳанд).
Ладисева, гуфтам-ку, дароз кашида, ҳама корро ба тахтапушт хобида иҷро кун!
Ладисева: – Хандаовар!
Батян: – Зан хобида мӯяшро пахмоқ мекунад, на ин ки оро…
Михасев: – Забонатро нигаҳ дор!
Батян: – Дандонам камӣ мекунад…
Михасев: – Ҳар кас, ки анҷом дод, ба назди ман!
Гурская: – Ҷанговар Гурская супоришро иҷро кард!
Батян: – Ҷанговар Батян супоришро иҷро кард!
Ладисева: – Ҷанговар Ладисева супоришро иҷро кард!
Кремис: – Лейтенанти хурд Кремис супоришро иҷро кард!
(Михасев бодиққат ҳар якеро аз назар мегузаронад).
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Михасев (ба Гурская): – Абрӯи чапатро бад қалам кашидаӣ…
(ба Ладисева) Лабонат монанди лабон зани хунхор.
Ладисева: – Охир, ноқулай…
Михасев: – Барои лейтенант Кремис ҳам осон набуд… Бинед… Чӣ хел зебо!.. Батян… Батя-а-ан… Ин хел фақат
Ҷалоҷингкампир худро баҳри мулоқот бо Кошей оро
медиҳад!
Батян: – Таҷриба надорам, барои ранг кардани қошу лаб падарам дошта мезад…
Михасев: – Падарат дуруст мекардааст. Фақат хӯсаҳо худро
ин тавр оро медиҳанд!
Батян: – Диламро наранҷонед, рафиқ капитан!
Михасев: – Гапро зиёд накунед. (Ба Кремис). Машқ диҳед!
Пайваста машқ кунанд, то даме ки дар даҳ дақиқа аз худ
актриса Орлова ё Ладинина насозанд.
Кремис: – Итоат!
Михасев: Акнун ин лашу лушро як тараф гузоред! Супориши
дигар. Дароз кашида…
Батян: – Боз дароз кашида!
Михасев: – Дароз кашида… тасмаҳоятонро бароред,
пойафзолатонро кашед, тугмаҳои комбинезонатонро
кушоед! Тибқи фармон… Мана, дар назди ҳар яки шумо
туфлӣ, ҷуроб, пироҳан, тасма, гӯшвор, ангуштарин. Аз
рӯи фармон, ҳарчи зудтар… Комбинезонҳоро кашида,
ин ҳамаро ба тани худ…
Ладисева: – Боз ҳам дароз кашида?!
Михасев: – Бале! Ҳамзамон, ороиши мӯятон вайрон нашавад.
Якум. Куртаатонро наолонед. Дувум. Айни замон ҷанговар Гурская бояд суруд хонад… Дигарон ҳамовоз шаванд ва ё ханданд…
Батян: – Сулфидан мумкин?!
Михасев: – Мумкин!
Гурская: – Калом сурудро хонам?!
Михасев: – Ба ҳар ҳол, «Гимни Иттифоқи Советӣ»-ро не!
Гурская: – Фаҳмо…
Михасев: – Сар кардем!
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(Духтарон ба рӯйи фарш меафтанд. Бо асабоният
тугмаҳояшро мекушоянд).
Ладисева: – Моро, шояд ба парад тайёр бикунанд?!
Батян: – Рост гуфтӣ, ба намоиши якуми май! Дароз кашида!
Михасев: – Гурская, садоятро намешунавам!
Гурская (месарояд):
– Бихоҳам бӯсаборонат кунам, ҷон,
Ба оғӯшат кашам афсонахонон!
Ба дил бахшам туро якумра гармӣ,
Раҳонам аз дами сарди зимистон!
Ба боли абру боди навбаҳорӣ
Туро то осмонҳо мебарорам…
Михасев: – Истед! Гурская, чӣ гап?!
Гурская: – Ҳеҷ гап не!
Михасев: – Чаро либос дигар намекунед?!
Гурская: – Наметавонам…
Михасев (баъди таваққуф): – Танаффус! Ҳама берун бароянд! Гурская ин ҷо бимонад. (Духтарон мебароянд). Чаро наметавонед, Ядвига Яновна?!
Гурская: – Бибахшед, ман дар ҳузури шумо тағйири либос
карда наметавонам…
Михасев: – Барои чӣ?!
Гурская: – Ман, ҳатто, дар назди падарам либос бадар
накардаам!!
Михасев: – Ман падаратон не…
Гурская: – Аз ду сар мардед…
Михасев: – Мард ҳам не! Бародар ҳам не! Ва шавҳар ҳам не!
Ман командири ту, ҷанговар Гурская! Як ҳафта пас, мебинӣ, пиразани чашмонаш олус бо номи Марг моро ба
оғӯши худ мекашад… Ва мо якҷоя ба сафар мебароем. Ба
ҳам омезиш меёбем. Мефаҳмӣ, як ҷузъи том мешавем!
Ҷудонопазир мемонем! Ва, Худо нишон надиҳад, тире
расадат ё пораи снаряде захминат созад, ман, бидуни
шарму истиҳола ва бе иҷозати ту, либосатро мекашам ва
ҳар куҷое, ки бошад, захматро мебандам! Ту ҳам чунин
мекунӣ. Дар камингоҳ ё он сӯи фронт ҳеҷ хонаи занона
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вуҷуд надорад! Ҷанг ҷанг аст! Онро, ки пушти сар
кардем, баъд бо барги анҷир худро паноҳ мекунем!
Гурская: – Ба фикратон, имконпазир аст?!
Михасев: – Аз ӯҳдааш мебароӣ. Ту полякдухтарӣ?!
Гурская: – Падарам ба костёл мерафт. Мо ғарбиёнем. Аз
Гродно!
Михасев: – Модарат муаллима?
Гурская: – Корманди партия…
Михасев: – Нав фаҳмидам, ки иффаттабиатӣ аз куҷо сарчашма мегирад!
Гурская: – Густохӣ накунед! Модарамро соли 41 паронданд!
Михасев: – Узр… Хайр, Ядвисия, тайёриро идома медиҳем?!
Гурская: – Ҳа…
Михасев: – Духтарҳоро ҷеғ зан…
(Гурская берун меравад. Михасев патефонро ҷӯр мекунад. Духтарон меоянд).
Саф кашед! Ҳамаашро аз нав такрор мекунем… Суруд
сафсатта аст… Ин чӣ ҳарза: бӯсаборон мекунам, ба
оғӯш мекашам, пичиррос мезанам?! Бб-тт, сс-пп! Ин чӣ
хел суруд аст, Гурская?
Гурская: – Аля навиштааст…
Михасев: – Ладисева, шумо боз композитор ҳам ҳастед?!
Ладисева: – Мактаби мусиқиро хатм кардаам…
Михасев: – Дигар суруд доред?!
Ладисева: – Ҳаст!
Михасев: – Дилангезу хурсандибахш?!
Ладисева: – Сурудҳои ман хурсандибахш намебароянд, рафиқ капитан!
Михасев: – Ин тавр, ки бошад, суруди немисиро азхуд мекунем. Гӯш кунед ва мисраъҳояшро ба ёд гиред… Ақаллан як бандашро! Ҳамонро мехонед!
Батян: – Ман ба хотир гирифта наметавонам. Аз дарси немисӣ базӯр дуи нимкора мемонданд…
Михасев: – Замзама мекунӣ…
(Михасев қартаро мегузорад. Суруди машҳури тодавраи ҷанги немисӣ садо медиҳад. Кремис чашмонашро пӯшида, нидо мебарорад).
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Батян: (таҳти ҳавои мусиқӣ): – Лал-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Саропойи Кремис ба ларза медарояд.
Ладисева: – (бо ҳарос): – Вероника!
(Кремис бо фиғон рӯи фарш меафтад ва ҷонкоҳона печутоб мехурад. Михасев ба наздаш медавад. Гурская
фарёд мезанад).
Михасев: – Сарашро… сарашро бардоред! Об диҳед. Батян,
об!!
Торикӣ.
АМАЛИЁТИ ДУВУМ
Шаб. Ҳуҷраи Михасев. Дар оҳиста тақ-тақ мешавад.
Кремис медарояд.
Михасев: – Чӣ гап, лейтенант?!
Кремис (гириста): – Хоҳиш мекунам. Илтиҷо менамоям…
Сахт шармандаам…
Михасев: – Илтимос, ором шавед! Навмедию талвоса ба
афсар намезебад…
Кремис: – Дигар такрор намешавад…
Михасев (бо рӯймолча ашки чашмонашро тоза мекунад): –
Ана ғаму мана ғам… Дурудароз лӯхтакбозӣ мекардӣ?!
Кремис: – То ёздаҳсолагӣ…
Михасев: – Лӯхтаки дӯстдоштаат чӣ ном дошт?!
Кремис: – Пупсик… Ҳамин хел як сагчаи резинӣ… Пётр
Кузмич, илтиҷо мекунам, аз ҳодисаи имрӯза ба фармондеҳӣ иттилоъ надиҳед… Маро аз иҷрои супориш барканор мекунанд. Ин… тасодуфан… Дигар такрор намешавад… Хоҳиш мекунам… Ман бо духтарҳо маслиҳат
кардам…
Михасев: – Бо духтарҳо мегӯйӣ… Мо маҷбурем бо фритсҳо
маслиҳат кунем…
Кремис: – Илтимос…
Михасев: – Не! Беҳтараш ман аз шумо хоҳиш мекунам…
Якум. Гиряро бас кунед! (Ба кружка аз обдӯлак арақ
мерезад). Дувум. Инро нӯшед. То қатраи охирин. (Кремис осон менӯшад).
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Михасев: – Ва сеюм. Фақат рост ба чашмонам нигар… Дар
ҷои ман мебудӣ чӣ, кор мекардӣ?! Амалиёт басо мураккаб ва масъулиятнок аст!
Кремис (фавран): – Худамро ба иҷрои супориш омода мекардам!
Михасев: – Ба ростӣ?!
Кремис: – Ба ростӣ!
Михасев: – Лейтенант… Вероника! Ман боре дӯсти беҳтаринам Лёшка Голчанскийро, ки ба вай аз худам бештар
бовар мекунаму дар разведка гурги борондида аст,
танҳо бар асари сулфаи одияш ба иҷрои супориш нагирифтам. Шамол хӯрда буд. Бе ӯ базӯр ҷонамро халос
кардам. Агар ҳамроҳамон мебуд, аниқ, ки… Дар мавриди шумо…
Кремис: – Дигар такрор намешавад!
Михасев: – Чаро ин ҳолат рух дод?!
Кремис: – Тасодуф! Тасодуфи гӯшношунид! Таъсири ҳамон
айём… Аксуламали майна ба он мусиқӣ… Маҳз ба
ҳамон оҳанг! Ман аз шунидани он ҷонам ба лаб омадааст… Дигар чизе не…
Михасев: – Фақат аз ҳамон оҳанг?!
Кремис: – Бале!
Михасев назди патефон рафта қартаро мегузорад. Марши немисӣ. Кремис орому осуда. Михасев ба рӯяш менигарад. Сипас қартаро дигар мекунад. Боз як марш. Кремис
ҳамоно ботаҳаммул мешинад. Боз қартаро иваз менамояд. Боз. Вақте ҳамон оҳанги машҳур садод дод. Кремис
нола мебарорад, тоб мехурад. Михасев қартаро аз рӯи
патефон мегирад ва қулоч кашида ба девор мезанад.
Торикӣ.
Майдончаи саҳнаи озод дар ҳуҷраи духтарон.
Тамошобин як нафар – капитан Михасев.
Дар бар пироҳани пурҷило Батян ба мобайн мебарояд.
Батян: – Номераи дигари… Барномаи мо… Ин… номашро
фаромӯш кардем… Чӣ буд?! Ба хаёлам, Агретта…
Михасев: – Батян, оби турш нӯшидӣ магар, ки аз қавоқат
барфу борон мерезад?! Табассум, канӣ табассум?! Боз
52
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

як бор! (Батян меравад ва ин дафъа «табассумкунон»
мебарояд).
Батян: – Рафиқони азизи немисҳою фашистони мо!
Михасев: – Исто! Бало занад, чӣ хел рафиқон!!
Батян: – Медонед-чӣ, маро ба гурӯҳи ҳаваскорон не, балки
армия гирифтаанд! Ба ҳунарпешагӣ киро накардаанд!
Упо! Лабсурхкунак! Туфлӣ! Табассум! Суруд! Рақсу
бозӣ! Дароз каш, либосатро барор! Дароз каш, пӯш!
Разведка нею масхарабозӣ!!
Михасев: – Ҷанговар Батян!
Батян: – Лаббай, рафиқ капитани гвардия!
Михасев: – Худо кунад, ки шумо чанд рӯз пас бар асари ин
масхарабозӣ зор-зор ашк нарезед…
Батян: – Гиря намекунам!
Ладисева: – Рафиқ капитан! Сурудаш хуб баромадааст.
Бигзор Гурская баранда шавад. Ядя! Номераҳоро эълон
мекунӣ. Биё! Зинкаро эълон намо…
(Либоси идона ба тан Гурская мебарояд).
Гурская: – Салом, ритсарҳои азиз!
Дар рӯзи Агнияи муқаддас дуруди мо ба шумо ва
хоҳони онем, ки ҳарчи зудтар зафар ёбед ва ба дидори
арӯсони чашминтизори хеш расед! Ва дар рӯзи Агнияи
муқаддас бароятон ду зебосанами славянӣ суруд мехонанд. Марҳамат!
Михасев: – Офарин, Гурская! Идома деҳ!
Гурская: – Оҳанги халқӣ… матни халқӣ… Романси қадими
«Туро бӯсаборон мекунам»…
(Ладисева ва Батян мебароянд. Ладисева гитор менавозад. Батян месарояд).
Суруди Зина
– Бихоҳам бӯсаборонат кунам, ҷон,
Ба оғӯшат кашам афсонахонон!
Ба дил бахшам туро якумра гармӣ,
Раҳонам аз дами сарди зимистон!
Ба боли абру боди навбаҳорӣ
Туро то осмонҳо мебарорам!
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Шавӣ хушбахту масти ишқбозӣ,
Ба пеши ишқи покат саҷда орам!
Агар хоҳӣ кунӣ арзи муҳаббат,
Хамӯшат мекунам бо бӯсаи хеш!
Ҳамехонам, азизам, аз лабонат,
Ки шаб бедорхобӣ бо дили реш!
Ба дил ман ҳам парастам орзуят,
Суруди ишқи ту хонад баҳорон!
Садои ишқи ту ояд ба гӯшам,
Ғами ишқи ту аз оҳанги борон…
Михасев: – Ана, дидед, Батян, агар хоҳед, мешудааст-ку?!
Батян: – Ман вақти нахостанам ҳам метавонам.
(Гурская мебарояд. Аз рӯи коғаз мехонад).
Гурская: – Номи Агния аз исми Худои ведиҳо Агни сарчашма гирифтааст. Худои оташ, посбони хонадон, алангаи
қурбонӣ! Ва Агни дар се макон тавлид ёфтааст: се макон, се олами нур, се зиндагӣ, се сар, се қувва, се забон… Ва он месӯзад, нур меафканад, равшанӣ мебахшад, ину он оламро тавлид мекунад. Инак, иҷозат диҳед
номераи навбатии барномаамонро эълон намоям – рақси
Оташ… Онро нахустзебосанами шаҳри мо, раққосаи
машҳури ҷаҳонӣ, шогирди Айседора Дункани беназир –
Вероника Кремис иҷро мекунад! Бифармоянд!
(Мусиқӣ. Кремис дар бар пироҳани Худои Оташ мебарояд. Рақси Оташ. Сипас, ба ӯ либоси ҳиндуёна ба тан
Батян, Ладисева ва Гурская мепайванданд. Анҷом.
Михасев ба соат менигарад).
Михасев: – Даҳ дақиқа… Хеле хуб… Боз чӣ ҳаст?
Кремис: – Баъд Аля… ҷанговар Ладисева сурудҳои худро
месарояд. Сонӣ – Гурская шеъри Есенинро қироат мекунад. Дар васфи муҳаббат. Сипас, чаҳоркаса сурудҳои… немисӣ мехонанд.
Михасев: – Боз даҳ дақиқа кофист?!
Кремис: – Бист дақика гӯед…
Михасев: – Даҳ дақиқааш кифоя… То консерт… Хайр, та54
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наффус… Баъд ҳама комбинезонҳоро ба бар кунед!
Ҷанги дастогиребон! Ҷуфт-ҷуфт! Кремис – Гурская, Батян – Ладисева!
(Духтарон мебароянд. Танҳо Ладисева мемонад).
Чӣ, гап Ладисева?!
Ладисева: – Ман боз романсҳои қадимӣ хонда метавонам…
Михасев: – Кори хуб!
Ладисева: – Пушкинро ҳам медонам…
Михасев: – Олиҷаноб! Ту ба ман ягон ҳарфи гуфтанӣ дорӣ?
Ладисева: – Ман илтимос карданӣ…
Михасев: – Марҳамат…
Ладисева (ин тарафу он тараф нигариста, пичирросзанон):
– Имрӯз… шабона ба ман иҷозати рафтан медодед…
Михасев: – Ба куҷо?!
Ладисева: – То истанса… Як соат, фақат барои як соат… Мо
дар курсҳо вохӯрдем… Лейтенант Димка Селевсов… Як
бачаи…
Михасев: – Фаҳмо, ки духтар не…
Ладисева: – Мо дар курсҳо… мулоқот меоростем…
Михасев: – Хайр, чӣ?!
Ладисева: – Ман… ман ӯро рад кардам.
Михасев: – Ҳеҷ гап не! Ягон бонуи дигар навозиш мекунад…
Ба ту чӣ шуд?!
Ладисева: – Пагоҳ ӯро ба фронт мефиристанд…
Михасев: – Хайр, чӣ шудааст?!
Ладисева: – Ӯро куштанашон мумкин…
Михасев: – Мумкин.
Ладисева: – Ва лаҳзаи мурдан ба ёд меорад, ки ман муҳаббаташро напазируфтам…
Михасев (худ ба худ): – Худовандо, барои кадом гуноҳам!
Духтараки ширин, аз ман ту чӣ мехоҳӣ? Дафъаи дигар
рад макун…
Ладисева: – Маро ҷавоб диҳед…
Михасев: – Чӣ ҳарза мегӯӣ, Ладисева?! Ҳа нагуфта амалиёти
ҳамлаовари Белорусия оғоз бояд ёбад… Мову ту болои
қил истодаем… Андак…
Ладисева: – Фақат барои як соат…
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Михасев: – Андак каҷ равем – трибунал… Бечунучаро, сарфи
назар аз чашмони каб-кабуду мӯйҳои маллаат, мепаронанд!
Ладисева: – Субҳдам бармегардам. Қасам ба шарафи комсомолиям!!
Михасев: – Ту ба ӯ мактуб навис!
Ладисева (дод мезанад): – Ман ӯро ҳатман бояд бибинам!
Михасев (ӯ ҳам дод мезанад): – Лейтенант Кремис!
(Кремис давида медарояд, комбинезонаш нимпӯшида).
Кремис: – Лаббай, рафиқ капитан!
Михасев: – Ҷанговар Ладисева ҳардамхаёл шудааст! Зери
назорат гиред, то ягон номаъқулӣ накунад!
Кремис: – Итоат! Рафтем, Аля…
Михасев: – Равед, ба ҷанги дастогиребон омодагӣ бинед!
(Духтарон мебароянд. Михасев асабӣ шуда, сигор мекашад). Гурӯҳи махсуси разведка будааст. Гумонам, ба
баталёни ҷаримавӣ афтодам. Барои кадом гуноҳам?!
Духтарон дар бар комбинезон мебарояд.
Рӯ ба рӯи ҳамдигар рост меистанд.
Кремис: – Мо омадаем, рафиқ капитания гвардия!
Михасев: – Сар кардем!
Ҷанги дастогиребон. Айни ҳарбу зарб Гурская тасодуфан ба Ладисева зарбаи сахт мезанад. Ладисева чун
гурбаи ёбоӣ ба мӯйҳои Гурская дармеафтад. Духтарҳо
ба ҳам часпида ғел зада мераванд.
Михасев: – Бас кунед! Ман гуфтам – бас кунед! Ладисева!
Гурская! Бас кунед! (Духтаронро аз ҳам ҷудо мекунад).
Аз ҷой хезед! Қомат афрозед! То лаби дарё ва бозгашт –
тозон! (Духтарон тохта мераванд).
Худовандо, ин ҷазо барои кадом гуноҳам?!
Торикӣ.
Паноҳгоҳи Полковник.
Полковник ва Михасев сари харита рост истодаанд.
Полковник: – Қисми аввалро ҳаллу фасл кардем?!
Михасев: – Бале!
Полковник: – «Бале!» бошад, такрор кун…
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Михасев (сари харита истода): – Баробари фаро расидани
торикӣ гурӯҳи разведка дарёчаи Росасёнкаро убур бояд
кунад. Якнафарӣ! Ба ана ин хамгашт бояд расад…
Назди резишгоҳи дарёчаи Жгун ба Росасёнка! Ҳаддалимкон, босуръат қад-қади маҷрои Жгун ба маҳалли
Ведрич ҳаракат кунад!
Полковник: – Масофа то Ведрич?!
Михасев: – Сӣ километр!
Полковник: – Бисту панҷ!
Михасев: – Сӣ километр гӯем, қувватамон меафзояд!
Полковник: – Офарин! Баъд…
Михасев: – Баъд аз маҳалли Ведрич сӯйи шимолу ғарб, ба
самти роҳи Кроман-Жартсӣ роҳ мегирем. Ба роҳ наздик
рафта, дар марғзори хурди ҷангалии пушти деҳаи Булути Савин паноҳ мебарем. Ана ин ҷо! Ва рӯзро интизор
мешавем!
Полковник: – Тоқат мекунанд?!
Михасев: – Албатта!
Полковник: – Инак, ҳадафи асосӣ, капитан! (Ба харита
ишора мекунад). Дар деҳаи Булути Савин, шумо ин ҷо,
он тарафаш қадди роҳ, сесад метр баъд ҷангалаки касногузар воқеъ аст… Дар кадом нуқтаи ҷангалак қисми
алоқаи армияи «Вайсрос» мавқеъ гирифтааст. Вазифаи
ту: барбод додану фалаҷ кардани фаъолияти он…
Михасев: – Узр, рафиқ полковник, ин… ман бояд қисми
алоқаи армияро фалаҷ гардонам?
Полковник: – Дуппа дуруст!
Михасев: – Як худам?!
Полковник: – Якҷоя бо гурӯҳат!
Михасев: – Иҷозати хандидан диҳед…
Полковник: – Фармони шуъбаи разведкаи штаби фронт…
Дастури Ставка… Акнун хандидан гир!
Михасев: – Онҳо магар ақлашонро хӯрдаанд?! Қисми алоқа!!
Армия!! Агар ротаро ҳам он ҷо пинҳон кунед, аз дасташ
балое намеояд!
Полковник: – Рота мегӯӣ?!.. Баталён ҳам ночор мемонад!
Вале ту иҷро мекунӣ! Шерше ля фам, хитоиҳо ҳамин
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тавр мегӯянд… Обертс – афсари онҳо дар ин нуқта рӯзи
20-уми ҳар моҳ рӯзи Агнияи Муқаддасро қайд мекунад.
Кӣ медонад, ин шояд номи хонумаш ё модараш, ё духтараш бошад… Хаёлпараст, ганс… Қисса кӯтоҳ, маҳфил
меорояд. Бо суруду рақсу дигар масхарабозиҳо… Бургомистри Кроман махсус чор духтари сабукпои политсайҳоро омода месозад. Онҳоро либосҳои идона пӯшонда, ба фойтуни қадима мешинонанд. Фойтун, политсай
аробакаш аст, сурудхонон аз Кроман озими ҷангалак,
мавзеъи иди Агнияи Муқаддас мешавад. (Дар харита
нуқтаеро нишон медиҳад). Дидбонгоҳи назди даромадгоҳи деҳаи Булути Савин, баъд дидбонгоҳи он тарафи деҳаро мегузаранд. Ҷониби поён мераванд, ана ба ин
оббурда! Ин ҷангалакро низ паси сар мекунанд. Баромадан замон, аз дидбонгоҳи ҷангалак ба чашм мерасанд…
Яъне, аз Кроман то қисми алоқа дар мадди назари посбонҳоянд. Вале рӯзи 20-уми ҳамин моҳ дар ин ҷангалак
гурӯҳи ту камин мегирад. Ҳамаи он гурӯҳи маишатзадаи фойтунро бе шӯру мағал нобуд мекунад…
Таваққуф.
Михасев: – Бе шӯру мағал гумон аст…
Полковник: – Имконаш ҳаст! Ту аз уҳдааш мебароӣ!
Ба ҳар эҳтимол, духтарҳои ту бигзор ҳангоми нобуд
кардани онҳо суруди немисӣ сароянд… Сипас, дибосҳои онҳоро пӯшида, мурдаҳоро пинҳон карда, сурудхонон ҳаракатро идома диҳед! Тасаввур мекунӣ?! Вориди ҷангалак шуданд, сурудхонон боз аз ҷангалак баромаданд… Хайр, андак дер карданд… Шояд, касе ба
пушти бутта гузашт… Ту ягон чизро пай мебурдӣ?! Ман
не… Чӣ қавоқ андохтӣ… капитан?!
Михасев: – Фикр мекунам…
Полковник: – Чашмдор набудӣ?!
Михасев: – Не…
Полковник: – Ту, дар воқеъ, худро шоҳи золим, қотили тифлони бегуноҳ вонамуд масоз! Ҷанг, Пётр Кузмич…
Ҷанг…
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Михасев: – Чӣ қадар моддаи тарканда гирем?
Полковник: – Ҳеҷ. (Қуттии сиёҳро пеш мегузорад). Ин асбобро ба кор медарорӣ. Радиомаяк ном дорад. Даҳ
дақиқа пас мавҷҳои онро пеленгаторҳои мо дармеёбанд,
пас аз даҳ дақиқаи дигар тамоми артиллерияи фронт ин
мавзеъро тӯпборон мекунад. Ва амалиёти ҳамлаовари
Белорус оғоз меёбад. Ту пештар ҳам, ба фикрам, оташро
ба сӯйи худ кашидаӣ…
Михасев: – Ба сӯйи худ ҳа, ба сари дигарон не!
Полковник: – Ту разведкачиӣ! Эҳсосу дилнармӣ ба ту намезебад!
Михасев: – Вай худаш кӣ?!
Полковник: – Киро дар назар дорӣ?!
Михасев: – Ҳамон зани муқаддасатро мегӯям.
Полковник: – Дар замони Империяи Рим як зани некӯхислату покрӯзгори исавӣ мезист… Ӯро Агния ном мебурданд… Вай се духтар дошт… Он айём муромурии бузург рух медиҳад, ба шаҳри он зан вабо дармеафтад. Ва
бо мақсади нарм гардондани дили Худованд римиҳои
олимартаба қарор медиҳанд, ки қурбонии одамиро пеш
оранд. Ва пани Агнияро якҷоя бо се духтари хурдсолаш
дар оташи қурбонӣ месӯзонанд… Аҷиб он аст, ки баъди
ин иқдом вабо аз шаҳр дур мешавад… Рафиқ капитани
гвардия, боз савол доред?
Михасев: – Не!
Полковник: – Ягон орзу, хоҳиш…
Михасев: – Ҳаст!
Полковник: – Гӯш мекунам!
Михасев: – Ба ман ёрӣ диҳед, то аз «Военторг» қанд харам…
Ва боз шоколад!
Таваққуф
Полковник аз даруни сумкааш чор дона шоколадро бароварда, назди радиомаяк мегузорад.
Торикӣ.
Шаб. Духтарон баҳри хоб омодагӣ мебинанд.
Гурская гитара менавозад.
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Гурская (месарояд):
– Макун таркам, азизам, то саҳаргаҳ,
Нишин то субҳ бо ман, ҳамраҳам бош!
Кушоям фоли неки розҳоят,
Ман асрори ҷаҳонро созамат фош!
Иҷозат деҳ, ки ман аз чашмҳоят
Бинӯшам қатраҳои ашки шабнам!
Ба ту бахшам фурӯғи осмонҳо,
Рабоям аз дилат сад ғусаву ғам!
Бимон монандаи гандида обе
Бухор аз ҷони мо гардад ғам осон!
Никоҳи мо бихонанд ахтарон субҳ,
Гули уммедамон хандад баҳорон…
Батян (дар назди оина): – Духтарҳо, бинед, ман лоғар
шудаам…
Гурская: – Ин айби оина… (Месарояд).
Маро тарк макун,
Тарк макун…
Батян: – Ҷанговар Гурская, решаи калимаи Ядвига аз заҳр
аст?!
Гурская (Месарояд):
– Маро тарк макун,
Фариштаи меҳрубонам!
Батян: – Чӣ, ҷойи шубҳа…
Гурская: – Яд! Ви! Га! Маликаи Лаҳистон! Бар ивази ӯ князи
белорусӣ давлати худро додаст!
Батян: – Яд! Ви! Гад! Княз…
Ладисева: – Духтарҳо, кӣ таъбири хобро медонад?!
Батян: – Биё, ман! Модаркалонам ҷодугар буд.
Гурская: – Ҳеҷ шубҳа надорам. Набера аз паи модаркалон
рафтааст…
Батян (ба Кремис): – Рафиқ лейтенант, таҳқир мекунанд!
Ладисева: – Ёд доред, ҳангоми таҳсил дар курсҳо ба назди
мо лейтенант Димка омада буд?!
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Батян: – Ҳа, як ҷавони ҷингиламӯй… Гурская ба ӯ қош мепаронд…
Гурская: – Ҳой, сафсаттагӯй…
Ладисева: – Ӯро имрӯз ба фронт мефиристанд… Ман дар хобаш дидам… Гӯё баҳор асту ҳаво гарм. Офтоб нурафшону ман миёни қабрҳо истодаам… Димка аз байни
салибҳо меояд. Дар дасташ писарбача… Гимнастёркааш
сап-сафед, тасмааш низ сафед, ҳатто ордени сари синааш сафед…
Гурская: – Орденаш чӣ гуна буд?!
Ладисева: – Ҷони гап ҳам дар ҳамин! Салиби подшоҳӣ!
Батян: – Ордени Георгий! Бобоям ҳам дошт!
Ладисева: – Димка комсомол аст. Нишони комсомолиаш ҳам
сафед…
Батян: – Модаркалонам, эҳтимол мегуфт: «Ба ашку хушнудӣ
дучор меоӣ…».
Ладисева: – Нафаҳмидам?!
Батян: – Димкаи ту ҳалок мешавад…
Ладисева: – Ҳалок мешавад?!..
Батян: – Ин ашк аст…
Гурская: – Ашкҳо…
Батян: – Вале ту аз ӯ писар мезоӣ…
Ладисева: – (аламнок): – Заб гап задӣ-дия. Хестӣ, ки хобат…
Батян: – Инаш хурсандист…
(Аз дур садои зангӯларо мешунаванд).
Кремис (аз болои кати хоби худ): – Хоб равед, духтарҳо!
(Духтарҳо баодобона либосашонро бароварда, ба
ҷогаҳи хоб медароянд. Чароғ хомӯш мешавад. Зангӯлаҳо
садо медиҳанд. Таваққуфи дурудароз. Шинел дар даст
Михасев пайдо мешавад. Ба назди кати хоби Ладисева
меравад.)
Михасев (пичирросзанон): – Ладисева… Ладисева… Бедор
шавед…
Ладисева (хоболуд): – Чӣ?! Кӣ шумо?!
Михасев: – Хап… Аз ҷой хезед…
Ладисева: – Барои чӣ?! Бонги хатар заданд?!
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Михасев: – Бонги хатар… Шинелро пӯш… Рафтем… Рафтем…
(Ба китфи духтарак шинелро партофта, аз ҳуҷра мебарорад.)
Ладисева (то ҳанӯз хоболуд): – Чӣ гап?!
Михасев: – Ана он бинои яккаро мебинӣ?!
Ладисева: – Баъд чӣ?!
Михасев: – Лейтенант дар он ҷо туро интизор аст…
Ладисева: – Кадом лейтенант? (фарёд мезанад). Димка?!
Михасев: – Ором! Ба ман ӯ худро на ҳамчун Димка, балки
лейтенант Дмитрий Николаевич Селевсов муаррифӣ
кард.
Ладисева: – Худовандо! (Тозон мервад, чаққон баргашта
меояд. Михасевро оғӯш мегираду, ва сахт-сахт
мебӯсад. Як! Ду! Се!)
Михасев: – Саҳаргоҳ ман ӯро ба истанса мебарам…
Ладисева: – Худоё!
Аз назар ғойиб мешавад.
Михасев: – Не, дар қиёс баталёни ҷаримавӣ аниқ фароғату
осоишгоҳ аст!
Мебарояд.
Батян ногаҳон аз кати хобаш ҷаҳида мехезад.
Батян: – Ана гапу мана гап! Аҳ, Алка… Аҳ, Алка… Ладисева, рафтанд.. ва рафт! Капитанро бинед-а, капитанро…
Баҳрро фақат далерон фатҳ мекунанд…
Кремис: – Ман гуфтам, ки хоб равед?!
Батян: – Хоби куҷо… (дароз мекашад). Эҳ, капитан…
Михасев борхалта дар даст пайдо мешавад. Аз даруни
он шампон, вино, қанду қонфет, консерва, нону қандолот мебарорад.
Михасев (бо овози паст): – Аз ҷой хезед…
Кремис: (бо садои баланд): – Аз ҷой бархезед!
Духтарҳо ба худ омада, ба пӯшидани комбинезон шурӯъ
мекунанд.
Батян: – Наход ба амалиёт меравем?
Кремис: – Зудтар!
Михасев: – Зудтар не! Ҳама озод… То шаби дигар аз хоб сер
мешавем. Комбинезонҳоро бароред! Пироҳан ба бар ку62
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неду дастархон ороед! Ғизои шом мехурем! (Мебарояд.
Духтарҳо пироҳан мепӯшанд. Батян назди миз меояд).
Батян: – Духтарҳо, зефир… Ман онро бори охирин пеш аз
ҷанг дида будам. Ҳасиб, қанду шоколад. Гӯш кунед, капитани мо то чӣ ҳад олиҳиммат-а… (шишаро ба даст
гирифта мехонад). «Абрау Дюрсо»… Шампонҷон! Аз
чӣ сабаб ин қадар меҳрубон бошад-а?!
Кремис: – Шояд ягон рӯйдоде…
Гурская: – Рутбаи майор додагистанд…
(Дастархон рост мекунанд. Михасев медарояд).
Кремис: – Қомат афрозед! Рафиқ капитан…
Михасев: – Кифоя, Вероника… То шаби оянда бидуни амру
фармон ва ғайраву ҳоказо. Шинед, духтарҳо… (Шампану вино мекушояд). Шинос мешавем. (Ба Батян). Чӣ
менӯшӣ, Зина?
Батян: – Ҳамаашро!
Михасев: – Вино, шампан?
Батян: – Арақ ҳам менӯшам!
Гурская (ҷиддӣ): – Барои шиносоӣ, рафиқ капитан.
Кремис: – Барои шиносоӣ.
Батян: – Аз ошноӣ, бо шумо, рафиқ капитан, хеле хушнудам…
Михасев: – Маро Пётр Кузмич меноманд… Ман афсари
касбӣ не… То замони ҷанг дар Бегомл муаллимӣ мекардам. Дар наздикии Витебск. Физика меомӯзондам. Касе
аз шумо Қонуни Омро дар хотир дорад?..
Батян: – Муаллимаи физикаи мо мегуфт: «Ҳар кас надонад
қонуни Ом – пайваста меафтад ба дом!» Ин дар ёдам
ҳаст, вале худи қонун не.
Кремис: – Қудрати барқи доимӣ дар ноқил мутаносиб ба
шиддати он аст.
Батян: – Ёбу гир, агар дуруст бошад!
Михасев: – Баҳоят панҷ, Вероника… (Вино мерезад). Барои
ақлу фаросати рӯшани ту!
Гурская: – Ман соли чилу як мактаби даҳсоларо хатм кардам. Вале, ишқварзии ману физика, Пётр Кузмич, дар
сатҳи хеле паст буд…
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Батян: – Ман нав ба синфи даҳ гузашта будам.
Кремис: – Ман ҳам… Хоҳаракам ба синфи ҳафт…
Батян: – Алка куҷо рафт?
Михасев: – Посбонӣ мекунад…
Батян: – Ман ӯро иваз кунам.
Михасев: – Бе ту ҳам аз ӯҳдааш мебарояд!
Батян: – Нағз намешавад! Мо хушнудӣ дорем, вай аз хунукӣ
меларзад…
Михасев: – Хаппакак шин. Заб ғамхор шудӣ!
Батян: – Шумо гуфтед-ку, имрӯз бе амру фармон.
Кремис: – Бидуни фармон, вале ҳад дорад. Ҷим шин…
Батян: – Ҳа, бо шумо ҷим мешинӣ.
Гурская: – Пётр Кузмич, шумо кӣ доред?
Михасев: – Духтарам имрӯз понздаҳсола шуд.
Кремис: – Муборак шавад!
Гурская: – Табрик мегӯям.
Батян: – Табрик.
Кремис: – Номи духтаратон чӣ?
Михасев: – Диана.
Гурская: – Номи зебою дилрабо.
Кремис: – Номи нодир. Худаш куҷост?
Михасев: – Намедонам. Соли чилу як, вақте хайрухуш
кардем, дувоздаҳсола буд.
Батян: – Барои саломатии духтаратон! (Менӯшанд).
Михасев: – Бо ҳамсарам то назди комиссариати ҳарбӣ гуселониданд… Нигоҳи сахти ғамангез афканд духтарчаам
ва пичиррос зад: «Маро тарк макун, падар… Маро тарк
макун…» Аз чӣ бошад, ки фақат ба ман… Духтарам…
Гурская (гитара дар даст аз ҷой мехезад): – Номераи навбатии барномаи мо романси қадима буда, «Маро тарк макун» ном дорад. Ҳунарпешаи халқии гурӯҳи разведкавӣ
Зинаида Батян иҷро мекунад.
Батян: – Триои квартет менавозанду ҳамовоз мешаванд, чунки яке аз духтарон посбон аст… (Месарояд).
Маро тарк макун, ҳамроҳам бош,
Ҳамроҳам бош, азизам, то субҳдам,
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Бароят кулли олам армуғон,
Ман фолу ҳам розат кушоям!
Михасев: – Духтарҳо, азизони ман… Мо ҷон ба саломат мебарем… беосеб… Ман барои шумо гулӯйи ҳамаи Германия, ҳар як гансу фритсро медаронам…
Батян (патефонро тоб медиҳад, қартаро мегузорад): –
Рақси сафеди озод!
Гурская: – (давида назди Михасев меравад): – Иҷозат диҳед,
Пётр Кузмич! (Мерақсанд).
Батян (қаҳролуд): – Ин худаш чӣ гап? Ман даъват кунаму ин
бону рақсад!
(Бо қатъият наздик рафта, дар пеши бинии Гурская
каф мекӯбад).
Гурская: – Пётр Кузмич, мову шумо қарсак мезананд…
Батян: – Чӣ ҷойи кафкӯбӣ?! Хушдоронро, ки тухми анқоянд,
ҳамин тариқ зада мегиранд… Аз ин ҷо дафъ шав!
Гурская: – Хестӣ, ки хобат!
(Михасев хандида, духтарҳоро, якеро аз чап, дигареро
аз рост, ба оғӯш мегирад. Бад-ин минвол мерақсанд.
Михасев назди Кремис меравад ва боназокат ӯро ба
рақс даъват мекунад. Мерақсанд. Кремис ғайричашмдошт сарашро ба қафаси синаи командир мегузорад.
Ва… хобаш мебарад. Михасев шах мемонад).
Гурская: – (пичирросзанон): – Хобаш бурд…
Батян: – Ана гапу мана гап!
Михасев (пичирросзанон): – Ором!!
(Таваққуф. Зимни лаҳни охирини мусиқӣ Кремис як қад
парида бедор мешавад, истиҳолаангез аз Михасев дур
меравад. Ладисева падид меояд.)
Нимторикӣ.
Соҳили дарёи Росасёнка. Мушакҳо медурахшанд.
Духтарҳо ва Михасев шинел ба тан, вале побараҳнаанд.
Дар даст бӯғчаҳои резинӣ доранд.
Михасев: – Акнун гӯш диҳед! Ҳар касе гуфтание дорад, дар
ин соҳил гап занад – дар он соҳил ҳама гунганд! Дар давоми як шабонарӯз танҳо бо ишора ҳарф мезанем… Дам
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намебароред, пичиррос намезанед, оҳ намекашед…
Фаҳмо, Батян?! Батя-а-ан! Ба шумо чӣ шуд?!
Батян: – Уҳдадории барзиёд гирифтам. Аллакай дар ин
соҳил гунг шудам!
Михасев: – Ҳозир дигар разведкачиҳо дар паси он хамгашт
андак шӯру мағал мебардоранд, то диққати душманро
ба худ ҷалб намоянд, мо якнафарӣ мегузарем. Шинелҳоро дар лаби соҳил кашида, бараҳнаи модарзод, якяк… Об оби Баҳри Сиёҳ не! Ба баданатон дурустакак
равған молидед?!
Кремис: – Бале!
Михасев: – Аз таги шинел ягон чиз напӯшидед?! Бараҳна
шино кардан осонтар! Баъд, дар он соҳил фурсати либоси тарро аз тан кашидан намеёбем.
Батян: – Рафиқ капитан, Ладисева либоси оббозӣ пӯшидааст!
Михасев: – Ҷиддӣ мегӯӣ?!
Ладисева: – Ӯро гӯш накунед! Ту чӣ ҳарза мегӯӣ?!
Батян: – Шумо як бор санҷида бинед…
Михасев: – Ман ҳозир ба ту нишон медиҳам…
Батян: – Эҳ, рафиқ капитан, шумо фақат ваъда медиҳеду
таҳдид мекунед…
Михасев: – Батян, ба сари шумо ягон хаёли дигар ҳам меояд?
Батян: – Гоҳ-гоҳ… вале, аз ду сар, марбут ба ишқварзист…
Михасев: – Либос, хӯрок ва яроқ ба таври обногузар дар
бӯғчаи резинӣ! Сахтакак ба дастатон бандед! Мушакро
паронанд ё чароғи прожектор афкананд – ба об ғӯта
занед ва ҳаддалимкон дар таги об истед! Ҳамин, ки ба
соҳил расидем – фавран қамишзор даромада либосатонро пӯшед! То дами убур кардани ман омодагӣ бинед.
Савол ҳаст?
Кремис: – Не.
Ладисева: – Не.
Батян: – Не.
Гурская: – Не.
Михасев: – Ман савол дорам! Метарсед?
Кремис: – Не.
Батян: – Не.
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Гурская: – Не.
Ладисева: – Андак.
Михасев: – Ман ҳам меҳаросам…
Батян: – Натарсед, рафиқ капитан, мо шуморо намеранҷонем… (Аз дур садои тирпаррониҳо ба гӯш мерасанд).
Михасев: – Хайр… ҳама тайёр? Аввал – Кремис, баъд – Ладисева, аз паси вай Гурская, сонӣ Батян, ман аз ҳама
охир… (Обдонашро бароварда мекушояд). Бигир, Вероника Аркадйевна… Барои гармии тан.
(Кремис менӯшад, обдонро бармегардонад). Ба пеш!
(Кремис пеши об рафта, шинелро сабук мепартояд ва
аз назар нопадид мегардад. Таваққуф.) Акнун ту, Аля…
(Обдонро дароз мекунад).
Ладисева: – Ман ду маротиба равған молидам… Шояд
нанӯшам?
Михасев: – Бошад… майлаш… ба пеш!
(Ладисева лаби об рафта шинелро дур меафканад ва аз
чашм ноаён мегардад. Таваққуф.)
Канӣ, Ядвига Яновна… (Обдонро дароз мекунад. Гурская менӯшад).
Гурская: – Боз як қулт мумкин? Барои Алка?
Михасев: – Нӯш.
Гурская менӯшад, лаби об меравад, шинелро мепартояд,
гум мешавад. Таваққуф. Михасев обдонро ба Батян дароз мекунад.
Батян: – Ман намехоҳам.
Михасев: – Ихтиёрат. (Худаш менӯшад). Ба пеш!
Батян: – Пётр Кузмич, эҳтимол аст, ки мо ҳалок шавем?
Михасев: – Шояд.
Батян: – Афсӯс.
Михасев: – Ман фикр мекунам, ки…
Батян: – Ман тамоман аз дигар хусус. Дер ё зуд, аздусар,
ҳалок мешавем ё мемирем… Ман аз боби дигар чиз
фикр меронам…
Михасев: – Дар бораи чӣ?
Батян: – Бо ҳеҷ нафаре бӯсобӯсӣ накардаам.
Михасев: – Гум шав-е!
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Батян: – Ба ростӣ. Боре баъди рақси майдон як ҷавони олуфта
густохона ба девор такя дода, бе пӯшт-пӯшт ба синаҳоям
даст зад. Ба сари биниаш чунон кашидаву кушода фаровардам, ки куртаи хунолудашро дар оби дарё шуст…
Ҳоло андеша меронам: ба чӣ хотир ман? Маро мехӯрд
магар? Аблаҳ будаам-чӣ! Рост не? (Таваққуф. Михасев
ғайриинтизорӣ бо шӯру шавқ Батянро ба кӯҳраги дилаш
мекашад. Мӯйҳояшро мебӯсад.) Рафиқ капитан! Аз ин
эҳтирос сарам чарх мезанад… Бало занад… Ҳозир шино
кунам, оби дарёча меҷӯшад. Ман равам?
Михасев: – Рав, Зина… Ҳамааш хуб мешавад.
Батян: – Албатта!
(Назди об меравад, шинелашро мекашад. Чанд лаҳза
сукут варзида, сонӣ нопадид мегардад.)
Михасев: – (ба сӯи торикӣ нигариста). Эҳ, шумо, гансҳо, ба
ҳолатон мурғони ҳаво меноланд… Хун мегирянд!
(Ва рақси Оташ танинандоз буд. Ҳамчунон рақси олиҳа
Агния, ки месӯзад, медурахшад, нур меафканад, ин ва он
оламро тавлид мекунад. Ва дар фазои ин рақси даҳшатафкан Кремис, Ладисева, Гурская, Батян, Михасев тоб
мехӯранд. Садои нолаи снаряд. Таркиш! Гурская… Боз
нолаи ҷонкоҳ. Таркиш! Кремис… Нола. Таркиш! Батян…
Нола. Таркиш! Михасев… Нола. Таркиш! Ладисева…)
Торикӣ.
Госпитал. Михасев рӯйи кати хоб нишастааст. Остини
дасти росташ холӣ. Полковник дар паҳлӯяш.
Полковник: – Ҷанговарони мо Кобринро гирифтаанд…
Михасев: – Ҳеҷ гумон надоштам, ки тири тӯп дастро то
оринҷ канда барад… ангуштони кафи даст дард мекунанд… Ба ростӣ, дард мекунанд…
Полковник: – Аскарони мо Кобринро гирифтанд…
Михасев: – Айёми баччагӣ дасти ростамро асп зер карда
буд… Нохунҳояш рехтанд… даст нест, вале ангуштҳо
дард мекунанд, халосӣ нест…
Полковник: – Зери таъсири зарба ангушт не, майнаи сарат
дард мекашад!
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Михасев: – Агар дилро аз қафаси сина канда гирем?! Он ҳам
бар асари зарба дард мекарда бошад?!
Полковник: – Ҷанговарони мо Кобринро гирифтаанд…
Қисми алоқа системаи марказии асаби армия аст! Мо
онро фалаҷ гардондем! Ин амалиёт бори дигар ҳақиқати
бебаҳсро собит сохт: алоқа бошад – армия вуҷуд дорад,
алоқа набошад – анбӯҳи одам асту бас! Ба якборагӣ Росасёнкаро ҳам убур намудем. Душман думро хода карда
мегурезад. Шифо ёб, капитан! Ба Маскав рафта, «Ситора»-и худро мегирӣ. Ҳамяроқонатро ёфтӣ?
Михасев: – Не!
Полковник: – Қомататро рост гир, гвардиячӣ! Ғалаба наздик
аст! Дар амон бош! (Оҳиста Мехасевро ба оғӯш мекашад, сипас меравад).
Михасев: – Дард мекунад… дастам дард мекунад… (Ладисева дар бар либоси нави афсарӣ медарояд).
Ладисева: – Пётр Кузмич, ман барои хайру хуш омадам…
Михасев: – Ба куҷо фиристонданд?!
Ладисева: – Ба ихтиёри шуъбаи разведкаи штаби фронт!
Рутбаи лейтенанти хурд доданд!
Михасев: – Муборак шавад!
Ладисева: – Шумо барои чӣ ин қадар ғамгин?!
Михасев: – Ту аз чӣ беҳад хушнудӣ?
Ладисева: – Аз Димка мактуб гирифтам!
Михасев: – Ана дидӣ! Боз ҳама ғур-ғур мекарданд: ӯро
мекушанд, ӯро мекушанд…
Ладисева: – (мактубро мебарорад): – Зинка Батян пешгӯӣ
мекард. Мана вай чӣ менависад… (мехонад). «Ту барин
ганҷинаро фатҳ кардаму…» ҳм… ҳм… Заб гап ёфтааст!
«Акнун ҳалок шавам… Не, ин гуна аблаҳиро ман ба худ
раво дида наметавонам!». Ба шумо салом гуфтааст!
Михасев: – Ӯ дар куҷост?!
Ладисева: – Дар наздикии Таганрог!
Михасев: – Он ҷо ҷанг дар хурӯш аст.
Ладисева: – Медонам. Хайр, Пётр Кузмич, ман меравам!
Михасев: – Бирав!
Ладисева: – Биёед, якдигарро бӯсем!
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Михасев: – Биё! (мебӯсанд).
Ладисева: – Ман давидам!
Михасев: – Исто. Аля, ту ҳамон романеро, ки ҳамроҳи духтарон мехондед, ёд дорӣ?!
Ладисева: – Фақат банди охиринашро!
Михасев: – Канӣ!?
Ладисева: – (баъди таваққуф): – Ёд надорам… (Ашкҳояш
чорқатор). Бубахшед, Пётр Кузмич… Ман ёд надорам!!
(Зуд тохта мебарояд. Таваққуф. Аз дур овози софу
беғаши кӯдакона садо медиҳад).
Садо:
– Бигзор фироқи бадбахтии сияҳ
Бо оташи сарди худ моро насӯзонад!
Маро тарк макун,
Имрӯз ва ҳеҷ гоҳ
Тарк макун, тарк макун…
Михасев: – Аскарони мо Кобринро гирифтаанд…
Аз муаллиф:
– Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ капитани гвардия Пётр
Кузмич Михасев 22 августи соли 44 дар госпитал
фавтидааст. Вероника Кремис, Яда Гурская ва Зина Батян дар бародарқабри наздикии деҳаи Булути Савин
дафн шудаанд. Соли 45 Аля Ладисева писарча таваллуд
кард. Ҳоло Алина Александровна Ладисева дар Минск
умр ба сар мебарад. Чанде пеш 80-солагии худро ҷашн
гирифт. Собиқадори ҷанг.
АНҶОМ.
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АСКАРОНИ ҚАТОРӢ
ИШТИРОКДОРОН:
Дервоед
Буштетс
Қашқача
Соляник
Дугин
Лида
Люся
Зани калонсол
Немисбача
Саҳна: – торикӣ, садои ҷанг
Овозҳо: – Ғалаба, Ғалаба, ман – Офтоб! Ғалаба – Ғалаба, ман
Офтоб!.. Куҷо шудӣ, овоз барор охир, Ғалаба, ҷонакам
Ғалаба, ман – Офтоб!
Овозҳо: – Ба куҷо?! Куҷо мегӯям, бало занад! Вай чӣ кор мекунад?! Ба қафо гард! Ба қафо мегӯям! Онҳоро роҳ
диҳед!
– Якум ҷояшро ишғол кард!
– Оташ! Оташ кушоед!
– Ба тарафи чап бизан, ба тарафи чап! Ҷин занад,
танкҳо аз куҷо пайдо шуданд!?
– Буштетс! Бачаҳоро гиру зуд тарафи чап, назди Горбачевский?! Фармон! Ба ӯ расон, ки… Хулоса, аз рӯйи
вазъият амал кунед! Зуд бош, шамол барин рав!
– Ғалаба, Ғалаба, ман Офтоб… Ғалаба, Ғалаба!
(Овози снаряд)
– Эҳтиёт ба замин!
(Садои таркиш). Мусиқӣ.
Дервоед (вазнин): –Зиндаам, ман зинда, Мария… Мехоҳӣ инро, намехоҳӣ, ман зиндаам! Маро бибахш… Дилам сард
аст, Мария, сард! Илтиҷо мекунам, ҷони маро ҳам бо
худ бигир, Мария, Мария!
Буштетс: – Зиндаӣ, партизан?!
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Дервоед: – Зинда!
Буштетс: – Як саги лаъинаш бо қундоқ чунон ба сарам зад,
ки пеши чашмам то ҳол ситоразор аст. Талчинскийро
надидӣ?!
Дервоед: – Хунатро тоза кун!
Буштетс: – Аз бачаҳо киро дидӣ?! (асабӣ). Хайр чӣ шах шуда
мондӣ?! Чаро хомӯшӣ?!
Дервоед: – Ҳолам вазнин аст.
Буштетс: – Ҳоли ман сабук! Чунон сабук аст, ки парвоз кардан мехоҳам! (Ду нафари дигар пайдо мешавад, яке ба
китфи дигаре овезон… ярадор) Ҳа, Қашқача, ту ҳам бенасиб намондӣ?!
Қашқача: – Дард меку-н-ад… Оҳ…
Буштетс: – Ба бунгоҳи тиббӣ рав! Матвей,ба ӯ ёрӣ деҳ!
Қашқача: – Дарандаи ҳаром гӯшамро газид… Бо ҳам дар
хандақ дарафтодем. Вай бо милтиқу ман бо автомат,
дастҳоямон ба якдигар часпиду рақскунӣ сар шуд. Вай
маро бо лагад, ман вайро бо лагад! Хароби солхӯрда,
лекин қаиш барин сахт! Кана барин часпид, лаънатӣ!
Баъд даҳонашро кушод, дандонҳояш зарди тоқа-тоқа, аз
биниам газиданӣ шуд, рӯямро гардондам. Аз гӯшам газид пирсаги Худозада! Ман дод мезанам, вай бо тамоми
қувва мегазад, дод мезанам, мегазад…
Буштетс: – Боз ягон ҷои дигаратро пешкаш мекардӣ…
Қашқача: – Акнун бе гӯш чӣ кор мекунам?!
Буштетс: – Ба сирк меравӣ, мардумро механдонӣ!
Қашқача: – Ташаккур ба Мишка, дар вақташ расида омад,
чокаш карда партофт!
Буштетс: – Мишка куҷо шуд?!
Қашқача: – Аз куҷо донам?! Ба дигар тараф давида рафт!
Соляник: – Оромона хоб аст… Дар назди дарвоза, се қадам
дуртар аз девор…
Қашқача: – Шояд захм бардошта бошад...
Соляник: – Ман чашмонашро пӯшондам…
Буштетс (Оҳ!): – Ин тавр бошад, тамокуяшро мечокем… Гиред, партизан! Гуфта буд, ки агар зинда намонам, аз ман
ба ту ёдгорӣ; агар зинда бимонам, ба Берлин, ки раси72
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дем, дар назди Гитлер мечокаму пасмондаашро ба пешониаш зер карда, хомӯш мекунам!
Дервоед: – Насибаш нашуд…
Қашқача: – Ба ман ҳам деҳ…
Буштетс: – Сулфа мезанӣ…
Қашқача: – Деҳ мегӯям (баланд)!
Буштетс: – Чӣ дод мезанӣ, гӯшҳои ман дар ҷояш! Матвей,
мечокӣ?! Гир-гир… Мишаро ёд кун!
Соляник: – Бе тамоку ҳам ёдаш мекунам! (Нишастаанд. Мечоканд, хомӯшанд).
Буштетс: – Тамом, вассалом, Миша… Падару модарат бо
фарзандони хурдакакат дар Ленинград мурданд. Занат
дар фронт қурбон шуд. Худат панҷ маротиба захм бардоштӣ ва оқибат, пеш аз тамом шудани ҷанг, дар замини
бегона мехобӣ! (Бо қаҳр тамокуро бо дастонаш мефишорад). Ду сол зери як шинел хобидем, аз як зарф хӯрок
хӯрдем. Ман бояд нола кунам, мӯю рӯй биканам! Аммо
тамокуи ӯро кашида нишастаам! Ва ҳатто мани аблаҳ
хурсандам, ки тири адӯ маро не, вайро аз по зад!
Соляник: – Ҳатто ашк рехта ҳам наметавонӣ!
Буштетс: – Кадом ашк?! Агар ба ҳар як сарбози фавтида, аз
аввали ҷанг то охираш, ашк резӣ, дар косахонаи чашмаш як қатра об ҳам намемонад!
Қашқача: – Мӯйсафед, ба ман ягон рутба, ифтихорнома
медиҳанд?!
Дервоед: – Чӣ?!
Қашқача: – Барои гӯшам ифтихорнома медиҳанд?! Охир,
ман ярадор шудам...
Буштетс: – Ифтихорномаро барои тирхӯрдаҳо медиҳанд, на
барои дандонҳои пӯсидае, ки гӯши туро газиданд!
Қашқача: – Охир, маро магас не фашист газид! Фарқаш чӣ,
аз тираш бошад ё дандон. Ҷанг ана нагуфта тамом мешаваду ман ягон рутба надорам…
Дервоед: – Ту аз дунболи рутба наддав! Муҳим зинда мондан
аст!
Қашқача: – Маро намекушанд. Вақте, ки кӯдак будам, модарам аз як лӯлӣ фол дид. Ман бояд фақат аз об эҳтиёт
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шавам, вале аз оташу тиру вабо тарсе набояд дошта
бошам. Барои ҳамин, як сол мешавад, ки меҷангам, аммо дар баданам захмчае ҳам нест! Тирҳо фақат аз
паҳлӯям ҳуштаккашон гузашта мераванд! Фақат имрӯз
гӯшам камакак… лаънатӣ…
Буштетс: – Ӯро дар қабристони бародарон мегӯронанд.
Дервоед: – Киро?!
Буштетс: – Мишкаро…
Дервоед: – Бирав, ӯро бину видоъ кун…
Буштетс: – Намеравам, намехоҳам ӯро мурда бибинам!
Старшина медарояд
Дугин: – Матвей куҷост?!
Буштетс: – Ана!
Дугин: – Тфу… Ман ӯро дар хандақ ҷуста гаштам! Партизан,
барои чӣ бе кулоҳи ҷангйӣ?!
Дервоед: – Фаромӯш кардам…
Дугин: – Ман ба ту нишон медиҳам! Фаромӯш кардааст! Ба
ту чӣ шуд, Қашқача?!
Қашқача: – Гӯшам…
Дугин: – Канӣ?!
Қашқача: – Дард мекунад.
Буштетс: – Миша ҳайф шуд…
Дугин: – Медонам…
Дервоед: – Боз киҳо?!
Дугин: – Тамом… Дигар ҳеҷ кас намеояд. Яков дар хандақи
худ хобидааст. Гурову Воронин дар бунгоҳи тиббӣ! Гуров шояд зинда монад. Аз ин ҷо сӯрох кардааст. Ҳоли
Воронин вазнин. Хулоса, ҳозир-ғойиб намешавад.
Ҳамааш маълум! Барои баландиро ишғол карданатон
изҳори миннатдорӣ мекунам! То се рӯз нақшаи дигар
нест, истироҳат кунед!
Шабона. Зан бо кӯдакаш пайдо мешавад.
Дервоед:
– Марминҷон гул мекунад, Мария… Вақти картошкашинонист… Замин гарму нарм… Якмаром нафас мекашад...
Шояд дастам расаду… Маро дунболагирӣ накун… Аз
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ман бадбахтиро нарон… Ман аз марг наметарсам… Зистан даҳшатовар аст!
Зан бо кӯдак меравад. Мусиқӣ.
Дугин: – Бо кӣ суҳбат дорӣ?!
Дервоед: – Ҳамту, бо худам!
Дугин: – Чаро хоб нестӣ?!.. Хобам намебарад. Ситораҳо имшаб хеле наздиканд. Сарам… Баъди зарбаи аввалин гӯё
ҷонам аз баданам баромада буд. Ҳамон лаҳза низ онҳо
хело наздик буданд, бузургу сард, ҳатто садояшонро
мешунидам. Ҷисмам муаллақ дар фазо монда буд… Гӯё
маро сӯяшон кашиш медоданд. Ҳар кадомаш маро сӯйи
худ мекашид, беохир… Аз таркиши бомба тарсе набуд.
Вале дар ин ҷо… Ситораҳо, ситораҳо… Ҳозир осмон
гирифтааст… Аз афташ, борон меборад. Чаро хомӯшӣ?!
Дервоед: – Чӣ ҳам мегуфтам.
Дугин: – Онҳо барои ин ҷанг ҳеҷ гоҳ дар назди одамизод
ҷавоб намегӯянд.
Дервоед: – Мо ҷавоб мегӯем. Фашистон фаҳмишгарӣ мекунанду мо ҷавоб мегӯем! Старшина, барои чӣ онҳо ба
дунё омаданд – фашистон?!
Дугин: – Ба дунё омадани онҳо муҳим нест! Ба онҳо бовар
кардани инсонҳо даҳшатовар аст.
Мусиқӣ.
Дервоед: – Старшина! Занам аз дунболам мегардад бо кӯдакам. Дар оташ сӯхта, ду сол мешавад…
Дугин: – Қисса кун! Сабук мешавӣ!
Дервоед: – ????
Дугин: – Қисса кун!
Дервоед: – Чиро қисса кунам?! Занам – Мария нон мепухт.
Барои тамоми гурӯҳ. Мо барояш орд овардем. Касе маро
фурӯхт. Рӯзе аз разведка баргаштем, панҷ нафар будем.
Бомуваффақият кори хуберо анҷом дода, баъдан тамоми
гурӯҳро наҷот додем. Ба наздам аз гурӯҳ омада буданд.
Мария дастархон кушод, кӯдак дар дасти ман буд. Мария аз берун давида даромад, ранги рӯяш парида буду
мегуфт: «Бачаҳо, немисҳо дар деҳа!». Мо аз хона ҷониби ҷангал давидем. Бинем, дар рӯ ба рӯямон як гурӯҳи
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фашистон! Ба куҷо?! Замин сахту осмон баланд! Худро
ба алафзори пушти ҳавлӣ задем! Савораву пиёда ба хона
наздик шуданд; байни худ аз хусуси чизе мелақиданд.
Баъд хона даромаданд. Дароз кашида нафас намебаровардем! Панҷ нафар будем. Ду алоқачиамон яроқ надоштанд. Бинам, халтаҳои ордро мебароранд. Вуҷудам ба
ларза даромад. Аз куҷо дар хонаи зани танҳо ин қадар
халтаҳои орд дар ин вақту замон ва барои кӣ? Маълум,
барои кӣ? Барои ҷазо онҳо таппа-тайёранд! Якеаш арвоҳ
барин рӯяшро ба сардораш гардонду бо лабони ларзонаш «Разведка!» гуфту ба сумкааш ишора кард. Баъдан
эссесовии фашист писарамро ба дасташ гирифта бо ӯ ба
бозӣ даромад. Василҷони ман қиқиросзанон механдид.
Худоё, дили ин ваҳшӣ ба писаракам сӯзад! Охир, чӣ хел
ширин механдад!
Таваққуф.
Дугин: – Баъд чӣ шуд?!
Дервоед: – Баъд хонаро оташ заданд. Марияро дигар
надидам. Овози тир ҳам набаромад. Намедонам бо ӯ чӣ
кор карданд! Хона месӯхт…
Таваққуф.
Дугин: – Хомӯш наист, бигӯй!
Дервоед: – Василҷонро (нафасгир мешавад)… Наметавонам!
Ҳазорон бор гуфтанӣ мешавам, лекин наметавонам!
Дугин: – Бигӯй!!
Дервоед: – Ҳозир! Дар ҳавлӣ, дар таги тиреза, дарахти себе
буд. Аз куртачааш ба шохи дарахт овехтанду дурт-р
рафтанд! Шуълаи оташ торафт баланд мешуду атрофро
месӯзонд! Василҷон дар шохи дарахт! Заминро бо дандонҳоям газидам! Себҳо дар тани дарахт аз алангаи
оташ пухтанд. Дигар чизеро ёд надорам! Бачаҳо то паноҳгоҳамон оварданд… (Таваққуф). Мария бо Василҷон
ҳамеша аз пуштам мегарданд. Гунаҳкорам ман, гунаҳкор!
Дугин: – Ту гунаҳкор нестӣ! Чӣ ҳам аз дастат меомад?!
Дервоед: – Рост, аз дастам чизе намеомад! Лекин бо онҳо бояд мебудам, аммо бошам пинҳон шудам! То имрӯз дар
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назди виҷдонам худамро сафед мекунам. Агар амалеро
ба анҷом мерасондам, хуни бачаҳои гурӯҳ рехта мешуд.
Охир, разведкаамон бобарор буд! Ҳама кор барбод мерафт. Нақшаи хеле муҳимми фашистонро дуздида будем. Гурӯҳи калони партизанҳоро наҷот додем. Ин дар
баробари марги Марияву Василҷон кори бузурге буд.
Рост, ё ман ҳақ нестам?!
Дугин: – Ин математика нест, ки ҳалли муодиларо ёбӣ!
Дервоед: – Набошад чист?!
Дугин: – Намедонам! Вақт довар аст! Шояд касе рӯзе ба ҳалли ин муаммо сарфаҳм равад!
Торикӣ. Мусиқӣ.
Буштетс: – Ту чӣ-ӣ, девона шудӣ?!
Лида: – Ман туро огоҳ карда будам. Лозим нест!
Буштетс: – Ҳама дар аввал мегӯянд; Лозим не, лозим не! Ба
рӯям чаро задӣ?!
Лида: – Ман намехостам. Худат гунаҳкорӣ! Серёга, илтимос
ба ман нарас!
Буштетс: – Хайр, хайр, ором!
Лида: – Серёга! (бо қаҳр).
Буштетс: – Ана ҳамин хел мешудааст-ку?! Задан чӣ лозим
буд?!
Лида: – Сахт расид!
Буштетс: – Сахт?! Чӣ ягон ситорадор ёфтӣ?!
Лида: – Бале, ситораро дар китф не, дар чашмонаш ёфтам!
Буштетс: – Э-э-э офарин! Баҳори имсола ва булбули немисӣ
ба ту таъсир кардааст! Бо ман бе ситора ҳам мешуд-ку?!
Лида: – Бибахш маро, Серёга! Ту бароям сардӣ! Ман аз ту
метарсам!
Буштетс: – Чаро омадӣ?!
Лида: – Қашқачаро ҷеғ зан!
Буштетс: – Киро, киро?! Қашқачаро?!
Лида: – Сарбандашро иваз бояд кунам.
Буштетс: – Нисфи шаб?!
Лида: – Ҷеғ зан!
Буштетс: – Эҳ, Лида-Лида! Ту медонӣ ӯ чандсола аст?!
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Лида: – Ман чӣ?! Ту медонӣ ман чанд сол дорам?! Чӣ, аз дастонам маълум нест?! Медонӣ чӣ қадар хуни шумо рӯйи
ин дастон рехтааст?! Пеши барам чӣ?! Оё медонӣ чӣ
қадар масофаро дар рӯйи замин хазида тай намудаам?!
Буштетс: – Дуруст! Ту ҳаққӣ! Ҷанг тамом мешавад, бояд хона бунёд кард! Вай ба ту чӣ лозим?! Ба ту Қашқача не,
ман лозим мешавам! Чунки ман туро мефаҳмам. Ин
ҷанг бо тамоми даҳшаташ байни ману ту тақсим шудааст! Ин ҷанги хонумонсӯз дигар моро раҳо намекунад!
Бо ёдаш тамоми умр зиндагӣ мекунем! Қашқача чӣ,
ҳоло вай ҷавон аст! Арӯсҳои вай дар ақибгоҳ ба воя мерасанд! (Аз дур садои раъду барқ ба гӯш мерасад).
Раъду барқи баҳорӣ барои онҳое, ки зери таркишҳо
мондаанд, то охири умр садои таркиши гулӯларо ба ёд
меоранд! Мо, Лида, тамоми ҳастии худро барои Ғалаба
бахшидем! (Таваққуф). Ту фарзанд мехоҳӣ…
Лида: – Охир, ман занам…
Буштетс: – Ман намехоҳам! Аз ман чӣ гуна фарзанд ба дунё
меояд?! Баҳри чӣ зиндагӣ мекунад?!
Лида: – Ин ҷанги охирин аст!
Буштетс: – Барои ман фарқ надорад. Ману ту дигар аз ҳеҷ
чиз наметарсем. То ҷанг аз хун метарсидам Ҳоло аз ҷанги тан ба тан метарсам, ки хато накунам. Ҳозир
Қашқаро чеғ мезанам!
Лида: – Серёга … (наздик шуда).
Буштетс: – Ана ин лозим нест. (Садои барқ). Борон меборад,
Лида?!
Лида: – Меборад…
Буштетс: – Гӯй, ки наборад!
Лида: – Серёга…
Буштетс: – Нарас…(Серёга меравад. Баъди лаҳзае аз дасти
Қашқача кашолакунон меорад).
Қашқача: – Сар деҳ мегӯям!
Буштетс: – Биё-биё. Ана, бигир, гармакак! Эҳтиёт шав
насӯзӣ, аз ҷойи хобаш бардоштам! (Серёга зуд меравад)
Қашқача: – Чӣ?!
Буштетс: – Биё, сарбандатро иваз кунам!
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Бӯзбала: – Рӯзона иваз карда будӣ-ку?!
Лида: – Боз мехоҳам иваз кунам! Хайр, нахоҳӣ, рафта бихоб!
Қашқача: – Хобидан намехоҳам… Иваз кун!
Лида –(сарбандро кушода): – Хунаш шах шудааст! Дард
намекунад?!
Қашқача: – Не...
Лида: – Лёня, барои чӣ туро Қашқача мегӯянд?!
Қашқача: – Миша Талчанский ин лақабро ба ман гузошт!
Чунки як тарафи сарам доғи сафед дошт. Диду хандида,
ба ҳама гуфт: – Қашқаро бинед! Аз ҳамон рӯз маро
Қашқача мегӯянд! Миша раҳматӣ шуду… ман … (Мусиқӣ)
Лида: – Шоколад мехоҳӣ?! Хур, ту шириниро дӯст медорӣ…
(Қашқача мехурад. Лида боэҳтиёт сарбандашро мекушояд).
Қашқача: – Шоколадро аз куҷо ёфтӣ?!
Лида: – Лётчикҳо туҳфа карданд…
Қашқача: – Намехоҳам…
Лида: – Ба ту чӣ шуд, нодонак?! Дили ман фақат мойили
туст! Фикри бад накун!
Қашқача: – Фикри бад накардаам…
Лида: – Ман гуноҳе надорам! На дар пеши худаму на дар
пеши ту… Бо вуҷудиин, маро бибахш! (мойили Қашқача
мешавад).
Қашқача: – Лозим нест, Лида…
Лида: – Ба ту дар бораи ман чизе гуфтанд?!
Қашқача: – Гӯш накардам...
Лида: – Медонӣ, падарам пеш аз фронт рафтанаш ба модарам
гуфт: «Агар ман ҳалок шудам, маро бибахш! Ман туро
ҳамон вақт мебахшам, ки маро мунтазир нашавӣ». Ту
низ маро бибахш Лёняҷон!
Қашқача: – Барои чӣ?!
Лида: – Намедонам, фақат бубахш. (Садои раъду барқ танинандоз мегардад. Қашқача худро ба оғӯши Лида мезанад). Ором… Ором… Натарс, ин садои раъду барқ аст!
(Таваққуф). Вақте ки туро вохӯрдам, бо ман табаддуле
рух дод. Шабона дар хобам овози гиряро шунидам.
Чунон нозук, бораҳм нола мекард! Ман бо гӯши дилам
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ҳис кардам. Медонӣ ӯ кӣ буд?! Фарзанди таваллуднашудаам буд! Мехоҳад олами равшанро бибинанд!
Метарсам, ки баъди ҳамаи ин даҳшат таваллуд карда
наметавонам! Умр кӯтоҳ аст, лекин зиндагӣ бояд кард!
Ҳамааш мегузараду заминро оромӣ фаро мегирад. Ман
бароят ҳам хоҳар мешаваму ҳам модар! Инро ба ман
ҷанг омӯхт! Мо ба ягон ҷойи дур меравем, ки на сӯхтор
бошаду на таркиш! Оромиро фақат овози нозуки дарёчаи кӯҳӣ халалдор мекунад. Ва дигар ҳеҷ гоҳу ҳеҷ вақт
ҷангро ба хотир наорем! (Мусиқӣ. Қашқачаро ба оғӯш
гирифта гиря мекунад).
Қашқача: – Лида лозим нест! Гиря накун!
Лида: – Ин ашк нест, ҷонакам, дилам, дилам механдад…
Қашқача: – Исто, Лида, касе ба мо нигоҳ дорад!
Лида: – Ҳама хобанд! (Мусиқӣ).
Қашқача: – Нигоҳ дорад…
Борони нафис меборад. Торикӣ.Манзараи аввала, нимторикӣ, садоҳои баланди таркиши тиру тӯп. Дервоед
бо касе даст ба гиребон мубориза мебарад. Давлат
шитобон пайдо мешавад.
Буштетс: – Саратро! Саратро як тараф гир, партизан! Сар
деҳ, сар деҳ ин лаъинро!?
Дугин: – Мӯйсафед! Самти чапро гир! Қашқача, ӯро ҳимоя
кун!
Қашқача: – Аз кӣ ҳимоя кунам?! (Ба пеш меравад).
Дугин: – Ба куҷо... очағар?!
Қашқача: – Очам чӣ гуноҳ дорад?!
Дугин: – Беист, паронед. Намонед, ки аз замин хезанд! Ҳозир
ақибнишинӣ мекунанд! Дигарон аз пушти ман, ба пеш!
Дервоед: – Девона шудӣ, духтар?! Ба куҷо?! Ба замин! Ба замин мегӯям! (дар саҳна Лида пайдо мешавад. Дервоед
автоматро партофта ӯро канор мекашад). Ту чӣ-ӣ тамоман ақлатро гум кардӣ?! А?!
Лида: – А? Лёняҷон канӣ?!
Дервоед: – Қашқача!
Қашқача: – Чӣ мегӯӣ?!
Лида: – Ту зиндаӣ?!
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Қашқача: – Чӣ-ӣ намебинӣ?!
Лида (аз сумкаи санитариаш чизеро баровард): – Ана ман
барои ту похсақанд овардам, аз хандақ ёфтам! Бихӯр,
Лёнеҷон! Ман давидам! Он ҷо захмиён! (ба Дервоед).
Бобо, рост аст, ки дили инсон бадбахтиро пешакӣ эҳсос
мекунад?!
Дервоед: – Рост…
Лида: – Рӯзҳои охир дилам танг мешавад… (Дервоедро ба
канор бурда). Бобоҷон, ҷонакам ӯро эҳтиёт кунед! Ӯ ҳаёти ман, наҷоти ман аст. Лёняҷон.
Қашқача: – Чӣ?!
Лида: – Ман рафтам…
Қашқача: – Рав!
Лида: – Ту ақаллан ташаккур гӯй! (бо табассум сарашро сила мекунад)
Қашқача: – Ташаккур…
Лида зуд аз саҳна меравад. Серёга пайдо мешавад, ба
Соляник наздик шуда.
Буштетс: – Яроқатро нишон деҳ.
Соляник: – Барои чӣ?
Буштетс: – Нишон деҳ, лаънатӣ?
Дервоед: – Ба ту чӣ шуд?
Буштетс: – Партизан, ту кордор нашав.
Соляник (яроқро дароз карда): – Ана …
Серёга яроқро аз назар мегузаронад ва ба рӯйи Соляник
як торсакӣ мезанад.
Буштетс: – Номард…
Дервоед: – Ту чӣ кор кардӣ?!
Буштетс: – (тирдонро дароз карда): – Бибин… Тамоми
тирҳо дар ҷояшон. Як тир ҳам напарондааст! Мусичеки
бегуноҳ! Мо бояд ба ҷойи ӯ хун резем! Барои ту шуда,
лаънатӣ, Миша, Яковенко, Воронин ва дигарон қурбон
шуданд! Ин тирҳо метавонистанд маргро аз онҳо дур
кунанд!
Соляник: – Ман ҳамеша дар канори онҳо будам. Дар пушти
ягон нафари онҳо пинҳон нашудаам. Ин гуноҳи ман
нест, ки…
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Буштетс: – Гуноҳи ту нест… Канӣ, назди девор исто...
Соляник: – Лозим нест, Серёга! Илтиҷо мекунам! Инро ба
дӯши худ нагир!
Буштетс: – Назди девор!!
Соляник: – Ихтиёрат… (назди девор меравад).
Қашқача: – Бобо!!
Соляник: – Фақат пуштамро гардонам, майлаш?!
Буштетс: – Не! Мишаро рост ба рӯяш паронданд!
Соляник: – Ихтиёрат…
Серёга мили яроқро рост мекунад.
Дервоед (вазнин): – Ба замин гузор!
Буштетс: – Чӣ-ӣ?
Дервоед: – Яроқро ба замин гузор!
Буштетс: – Дилат сӯхт?! Баръакс, ба ту дилам месӯзад! Ба ёд
биёр, ба ёд биёр, ки чӣ тавр азизонатро дар оташ пазонданд! Василҷонро ба ёд биёр! Аммо ин, онҳоро (фашистонро) парондан намехоҳад.
Дервоед: – Ба замин гузор мегӯям!
Дугин пайдо мешавад.
Дугин: – Ту чӣ-ӣ кар шудӣ?! Яроқро ба замин гузор! (Серёга
яроқро зери пояш партофта оҳиста нишаст). Ҳуҷум
ҳоло тамом нашудааст! Бачаҳо, худаш чӣ гап?! (Ҳама
хомӯшанд). Ман мепурсам: худаш чӣ гап?! Мӯйсафед!?
Дервоед: – Тинҷӣ, каме суҳбат кардем…
Дугин: – Аз они кӣ?!
Соляник: – Аз ман!(паст). Ман напарондам.
Дугин: – Нафаҳмидам…
Соляник (дод мезанад): – Ман напарондам!! Диндорам, диндор. Пештар ҳам напарронда будам.
Дугин: – Ана, акнун фаҳмидам! Матвей, ин трибунал аст, медонӣ?!
Соляник: – Медонам…
Дугин: – Акнун донистӣ?!
Соляник: – Рафиқ старшина, ман гунаҳкорам…
Дугин: – Ин чӣ тавр мешудааст?! Яроқро ба даст гирифтӣ!
Фикр кардӣ, ки то охири ҷанг ин маймунбозиат мегузарад?! Ҳам дар назди Худованд бегуноҳу ҳам дар назди
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бандагонаш?! Ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад!
Афсӯс, тират хок хӯрд!
Соляник: – Ман трибуналро намехостам, рафиқ старшина!
Фикр мекардам қурбони тири онҳо мешавам. Тайёрам
синаи худро барои ту сипар созам!
Дугин: – Ин кам аст!! Мову онҳое, ки хуфтаанд, дилу ҷони
худро барои Ватани азиз сипар кардем! Ту фақат барои
ман! (таваққуф) Чӣ бояд кард?! А-а, партизан?! Бечора
ҳайф мешавад! Трибунал! Аммо мо ғарқи гуноҳ бо Гитлер то охири ҷанг бояд биҷангем! (ба назди Соляник
рафта). Чӣ фикр дорӣ?! Партизан ба нафрати Худованд
гирифтор шудааст!
Соляник: – Ман довар нестам…
Дугин: – Ман намегӯям, ки ту моро доварӣ кунӣ! Танҳо мепурсам ту чӣ фикр дорӣ...
Соляник: – Худованд мефармояд: ҳеҷ касро хеҷ вақт накуш!
Вале одамизод фавтро баровард! Агар касе муқобили
Худованд баромад, мумкин!? Бо дигар ангушташ салиб
кашид, мумкин?! Касе ба номи Худо гуфта куштор содир кунад, мисли касест, ки ҳамён дуздӣ мекунад! Худованд мефармояд: – Дуздӣ накун! Агар моли дуздӣ
бошад, мумкин?! Амали хайр! Чӣ муқаддасотеро ба мо
нагӯянд, мо ба нафъи худ ҳал мекунем! На ҳаёту, на
муҳит моро маҷбур мекунад, ки гуноҳ содир кунем!
Ҳамаи амалҳоямон аз тинатамон вобастагӣ дорад!
Дугин: – Дар хонаат кӣ мондааст?!
Соляник: – Модарам, занам, фарзандонам …
Дугин: – Ҳамаашон зандаанд?!
Соляник: – Худоро шукр!
Дугин: – Худоро шукр, ки дастони мо, хуни мо ва гунаҳоямон нагузоштанд, ки ин ҳайвонҳои ваҳшӣ то хонаи ту расанд! Фаришта будан осон, ба шарте ки дар
биёбони беканор тани танҳо бошӣ! Агар дар пеши чашмонат тифлакон аз гуруснагӣ бимиранд, он гоҳ чӣ?!
Нишаста фикр мекунӣ, ки дуздӣ гуноҳ аст?!
Соляник: – Биталаб, гадоӣ кун! Илтиҷо кун!
Дугин: – Агар надиҳанд-чӣ?!
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Соляник: – Он гоҳ дуздӣ кун…
Дугин: – Офарин, қойил кардӣ! Агар хонаи ман даромада падарамро кушанд, модарамро латукӯб кунанд, хоҳарамро
дар пеши чашмам… Ман чӣ бояд кунам!? Илтиҷо кунам?! (Серёга оҳиста яроқро ба даст гирифта мехезад). Фармон буд, ки яроқатро ба замин гузор! Ман ҳеҷ
гоҳ хуни ноҳақ нарезондаам!
Соляник: – Фармон диҳанд, мерезонӣ…
Дугин: – Не! Ҳеҷ гоҳ! (ба Дервоед). Партизан! Агар ман фарзандони онҳоеро, ки зану Василҷонатро сӯзонданд,
вохурам, даст намерасонам. Дастонамро аз оринҷ бурида мепартояму даст намерасонам! Зану фарзандонашро
ба марг супурду ҷони дигаронро харид! Фикр дорӣ, ки
Партизан аз ғазаби Худованд наметарсад?! Вай дӯзахро
бо чашмони сараш дид!!
Дервоед: – Лозим нест, Старшина!
Дугин: – Лозим! (папирос мечокад). Кифоя. Суҳбат ҳам
кардем. Ба наздикӣ ҳуҷуми навбатӣ оғоз мешавад. Матвей, яроқро гир! (Соляник аз ҷояш намеҷунбад)Гир…
(Соляник хомӯш аст. Дугин автоматро гирифта тирдонро мекушояд). Бачаҳо, тирҳои кӣ кам мондааст?!
Дервоед: – Аз ман!
Дугин (дискро ба Дервоед, яроқро ба Соляник медиҳад): –
Командири рота, ба замполит дар бинои шафат дар бораи воқеаи рухдода гузориш медиҳӣ! Ман вақт надорам!
Ҳозир ҳуҷум сар мешавад!
Соляник (ба Дугин): – Маро ба бадӣ ёд накун!
Дугин: – Саломат бош! (Соляник аз саҳна меравад. Дугин
назди Серёга омада). Бархез!
Буштетс: – Чӣ?!
Дугин: – Ту худат кӣ?! Фармондеҳи олӣ?! Додситон ё додгар?! Чӣ ҳақ дорӣ ӯро ба девор монӣ?!
Буштетс: – Ман ҷанговарам ва ба ин ҳақ дорам! (садои таркиши снаряд ва тиру тӯп).
Дугин: – Ба замин!
Буштетс: – Рафиқ старшина танҳо!
Дугин: – Дар куҷо?!
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Буштетс: – Дар пушти теппа, соҳили рӯдхона!
Дугин: – Шояд аз худамон…
Буштетс: – Аз куҷо, бибин, фердинандҳо!
Дугин: – Ҷин занад, аз куҷо пайдо шуданд?!
Садои таркиши снарядҳо, тиру тӯп, чангу ғубор. Саҳна
торик мешавад. Қалъаи валангоршуда, ҳамаҷо шикастапораҳои девору ҷиҳоз ва ғ. Инчунин, бюст ё расми
Гитлер. Дугин атрофро аз назар мегузаронад. Дервоед
либосашро медӯзад. Қашқача чизеро аз назар гузаронида истодааст.
Дервоед: – Старшинаро, ба фикрам, ба дигар қисм мегузаронанд. Ба штаб ҷеғ заданд…
Буштетс: – Куҷои вай старшина?!
Дервоед: – Чӣ-ӣ боз шоху дум медошт?!
Буштетс: – Ҷанг тамом шавад, чӣ кор мекунам?!
Дервоед: – Зиндагӣ мекунӣ…
Буштетс: – Зиндагӣ…(Бюст ё расми Гитлерро дида). Мӯйсафед, мегӯянд, ки артист буд, рост аст?!
Дервоед: – Кӣ?!
Буштетс: – Фюрер!
Дервоед: – Шояд…
Буштетс: – Гӯш кун, мӯйсафед, ӯро ҳам касе таваллуд кардааст, ҳамин тавр не?!
Дервоед: – Албатта… Аз дохили карам наёфтаанд-ку…
Буштетс: – Шир ҳам додааст-а?!
Дервоед: – Албатта!
Буштетс: – Чаро лаънатиро шири модар гулӯгир карда
накушт!!
Дервоед: – Дод назан! (Буштетс асабӣ расмро лагадкӯб мекунад ва аз саҳна баромада меравад. Дугин медарояд.
Рутбаи капитанӣ дорад. Дар пеши бараш ситораи
«Қаҳрамон». Дервоеду Қашқача бо ҳайрат аз ҷояшон
мехезанд).
Дугин: – Озод… Озод… Ман ҳам мисли шумо қаториям. Истироҳат кунед!
Қашқача: – Ана гапу мана гап! Барои чӣ, старшина?!
Дугин (ҷиддӣ). Барои ҷанг!
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Дервоед: – Хайр, табрик мекунам! Рости гап, хурсанд шудам!
Дугин: – Ташаккур, Партизан!
Қашқача: – Хайр, канӣ, қисса кун, рафиқ старшина…
Дугин: – Хӯш, ки бошад, ба штаби дивизия даъват карданд.
Дароям, дар ҳама ҷо миш-миш! Сардори штаб ба ман
дод зада мегӯяд: Ба афту андомат нигар, гимнастёркаат
кӯҳнаи обшуста! Ба утоқи командири дивизия даромадам, дар назди комдив Маршал нишастааст.
Қашқача: – Наход?!
Дугин: – Маршал ба ман… «Ту чӣ, старшина, чаро аз мукофотҳоят гурехта мегардӣ?» Ҷанг таъқиб мекунад, барои
ҳамин мегурезам! Хӯш, канӣ, қисса кун, чӣ тавр ҷангидӣ?! Ман ба ӯ дар бораи муҳорибаи Маскав нақл кардам, вай «Нодуруст, старшина!» гуфт! Ман дар бораи
Сталинград, вай «Нодуруст!». Дар бораи ҳамон рӯдхонаи лаънатӣ, ки танкҳо муҳосираамон карданд! Боз нодуруст мегӯяд! Баъд гуфтам: «маро бо касе иштибоҳ
кардед!» Мегӯяд: Чаро дар бораи муҳорибаи Курск қисса накардӣ?!.. Ман гуфтам: Баъди он муҳориба аз рутбаам маҳрум намудан! Чӣ ҷойи қисса кардан?! «Ҳеҷ гап
не, рутбаи капитанат медиҳем!»
Қашқача: – Ина бинед-а! Охир, ҳамеша сарбози қаторӣ
будӣ?!
Дугин: – Мо ҳама сарбози қаторием… Аз Маршал сар карда
то ба ту!
Дервоед: – Ин хуб аст!
Дугин: – Ана баъд дар дасташ ситораро дидам. Чашмонамро
торикӣ гирифт. Умедвори орден будам. Маршал гуфт:
Ана ин, капитан, ба ту ҳам барои Масакв, ҳам барои
Сталинград, ҳам барои Курск ва ҳам барои тамоми ҷанг
(ғамгин)! Бале, барои тамоми ҷанг!
Қашқача: – Олиҷаноб! Қаҳрамон! Туро бояд эҳтиром кард,
старшина!
Дугин: – Эҳтиром кун, эҳтиром! Ҳозир борхалтаатро гиру
рост ба штаби дивизия бирав!
Қашқача: – Барои чӣ?!
Дугин: – Алоқачӣ лозим шудааст!
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Қашқача: – Намеравам!
Дугин: – Меравӣ, инро ман ба ту мегӯям! Фаҳмидӣ?!
Қашқача: – Охир, барои чӣ, рафиқ старшина?! Ман ба ту чӣ
бадӣ кардам?! Бе шумо хор мешавам!
Дугин (ба худ ҷафсаш карда): – Эҳ, Қашқача-Қашқача…
Беақлӣ, беақл! Ба. сардорон наздик мешавӣ! Зуд ягон
медал ё рутба мегирӣ!
Қашқача: – Намехоҳам ...
Дугин: – Агар туро касе ранҷонд, гӯй, ки дар гурӯҳи Дугин
ҷангидаам!
Қашқача: – Ин тавр бошад, хуш бимонед! Мабодо шуморо
ранҷонда бошам, бо бадӣ ёд накунед! Ман шуморо дӯст
медорам. (барои он, ки ашкашро набинанд, давида меравад).
Дугин: – Партизан, сабр кун! Гуфтагӣ барин, дар назди қубури об ду зан истодааст. Онҳоро аз маҳбас озод кардаанд.
Ба ин ҷо биёру хӯрокашон деҳ!
Дервоед: – Фаҳмо… (меравад)
Дугин: – Хӯш… Рафта бори дигар ротаро қабул мекунам!
(садои рафтани мошин).
Ба саҳна зане калонсол, Люся ва Дервоед ворид мешаванд.
Зани калонсол: – Бачаҷон, деҳаи мо Антоновка ном дорад.
Шояд шунида бошӣ?! Бисёр деҳаи тозаву озода, мардумаш хеле хуштабиат!
Дервоед: – Не, нашунидаам! Ман ҳозир… (аз борхалтааш
консерва ва хлеби сиёҳ мебарорад. Консерваро кушода
ба Люся медиҳад). Ман ба ту шир медиҳам! Ҳозир!
Зани калонсол: – Деҳаи мо бисёр зебост! Дар соҳил ҷойгир
шудааст! Баҳорон, вақте ки обхезӣ мешуд, об то остонаи
дар мерасид!
Дервоед: – Хуред. Шарм надоред!
Зани калонсол: – Бомазза …
Дервоед (ба Люся, ки хӯрокро бо шитоб тановул дорад): –
Оҳиста-оҳиста! Шитоб накун! Номат чист?!
Люся: – Люся! Зиндонӣ будам! Шаш моҳ пеш маро як… (Ба87
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уэр) ба ферма бурд, барои нигоҳубини хукҳо! (гиря мекунад). Ҳомиладорам, тағоҷон…
Дервоед: – Хайр, чӣ?! Ҳамааш хуб мешавад! Одами бисёр
ҳалок шуд! Таваллуд кардан лозим!
Люся: – Таваллуд мекунам!
Дервоед: – Ана ин гапи дигар! Мана ин шир! Ширин аст!
Зани калонсол: – Оҳ, бачаҷон, агар ба деҳаи мо биёӣ, ман
духтарамро, ки хело қадрасу зебо шудааст, ба ту ба
арӯсӣ медиҳам. Деҳаамон тозаву озода, мардумаш
хушҳол!
Дервоед: – Ту чиҳо мегӯӣ, зан?!
Люся: – Хомӯш, тағоҷон, бигзор гӯяд!
Зани калонсол: – Ту ҳоло Галяи маро надидаӣ! Агар бибинӣ,
ҳамон замон ошиқаш мешавӣ! Ба деҳаи мо биё, бачаҷон,
деҳаи зебову озода, мардумаш хушҳол …
Люся: – Вай ҳеҷ кас надорад, на духтару на хонаву дар! Галяи ӯро ба қисми бистум бурданд. Фашистон дар он ҷой
барои ҳар гуна бемориҳо таҷриба мегузаронданд ва ҷарроҳи меомӯхтанд. Духтарони қоматбаландро интихоб
мекарданд. Галя бисёр духтари қадбаланду зебо буд.
Бечора кампир, касеро, ки вохӯрд, ба духтараш хостгорӣ
мекунад!
Дервоед: – Номи ту чист?!
Зани калонсол: – Настя! Настя, аз Антоновка, номи духтарам Галя… Ба деҳаи мо биё, бачаҷон!
Дервоед: – Меоям! Фақат дар бораи Галя ба касе чизе нагӯй!
Ман албатта меоям! Ҳамин, ки Гитлерро нобуд кардам,
ҳатман меоям! (Боз консерваю нон гирифта). Ана инро
дар роҳ мехуред…
Зани калонсол: – Биё, биё, бачаҷон, деҳаи мо тозаву озода
аст, мардумаш хушҳолу меҳмоннавоз …
Мусиқӣ оҳиста-оҳиста садо медиҳад таҳти мусиқӣ
саҳна торик мешавад. Баъди рафтани Буштетс,
Дервоеду Дугин давра нишастанд.
Дугин: – Хӯш, бачаҳо! (аз ҷояшон хеста менӯшанд). Фардо
барвақт бояд аз хоб хезем! Бо иттифоқчиён вохӯрӣ ме88
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шавад! Омода шудан лозим! (Ба осмон назар карда).
Кош, абрҳо пайдо мешуданд!
Дервоед: – Ту чӣ?! (барои чӣ).
Дугин: – Ситораҳо, хело наздиканд.
Буштетс: – Ба фикрам, занг мезананд…
Дугин: – Лисенков, чӣ шуд?! Чаро хоб нестӣ?! Чӣ-ӣ?! Пайваст кун… Гӯш мекунам! Иван Данилович… Не, хоб
набудам! Ҳама ҷо оромӣ! Боз чӣ ба сарашон зад?!
Бигзор субҳ омада ҳамаҷоро ҷустуҷӯй кунанд! Майлаш,
мо дуртар меравем, бигзор бомбаборон кунанд! Чӣ гуна
қимат?! Иван Данилович, чӣ, мо қадру қимат надорем?!
Майлаш, боз як бори дигар тафтиш мекунем! Хӯб шудааст, таҳхонаҳоро ҳам мебинем… Взводи якумро мегирам! Хавотир нашавед! Шабатон хуш! (Телефонро мегузорад) Командири қисм буд! Амрикоиҳоро касе тарсондааст… Мегӯянд, ки то ба ин ҷой омадани мо снайперчӣ тирпарронӣ кардааст. Мехоҳанд ба воситаи ҳавопаймоҳо бомбаборон кунанд.
Буштетс: – Бигзор бомбаборон кардан гиранд!
Дугин: – Мумкин нест! Меъмориҳои қадима, асри нуздаҳ!..
Буштетс: – Субҳ занг зада гӯй, ки ҳама ҷойро аз назар гузарондем, касеро пайдо накардем!
Дугин: – Не! Бачаҳо, биёед, аз рӯйи виҷдон аз назар мегузаронем! Ротаро бедор кардан ҳоҷат нест! Худамон мебинем! Партизан, чароғро гиру ба таҳхона даро! Фақат
оҳиста, ягон чизро ҳис кардӣ, зуд ба қафо!
Дервоед: – Фаҳмо …(мераваду зуд бармегардад).
Дугин: – Чӣ шуд?!
Дервоед: – Вай. Хостам пурсам, ки ...
Дугин: – Чиро?!
Дервоед: – Ҷин занад, фаромӯш кардам!
Дугин: – Вақте ки баргаштӣ, баъд мепурсӣ! (Ба Буштетс) Ту
берун барову атрофро аз назар гузарон! Фақат оҳиста,
эҳтиёт шав.
Буштетс: – Итоат! Якбора посбонон ҳам хабар мегирам! (меравад)
Дугин (Ба осмон назар карда): – Медурахшанд… (Меравад)
89
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Муддате саҳна холӣ мемонад. Баъд аз каноре, аз роҳи
пинҳонӣ, наврасе дар даст яроқ пайдо мешавад. Хеле
чиркину лоғар аст. Ба сӯйи фонусе, ки рӯйи қуттиҳои
тир гузошта шудааст, менигарад. Дар назди фонус нону баъзе хуришҳо гузошта шудааст. Нимғурма чизе
гуфта сӯйи нон меравад. Нони сиёҳро ба даст мегирад.
Аз рафтораш маълум, ки кару гунг аст.
Дервоед (пайдо шудаву бо овози баланд): – Ҳо-о! Ин ҷо чӣ
гум кардӣ?! (Писарчаи наврас ҳатто аз ҷояш намеҷунбад, нонро ба даст гирифта мебардорад ва нолишкунон
аз назар мегузаронад). Ман аз ту мепурсам! Бало занад!
Чӣ-ӣ, кар шудӣ?! (Бача худ ба худ бармегардад, Дугинро
дида, нонро партофта яроқро ба даст мегирад).
Дугин: – Оҳо! Ором, ором, ҷиннигӣ накун! Ҳамааш гут, алес
гут … крич, капут! Гитлери шумо капут… касе ба ту
даст намерасонад! Яроқатро гузор … Ду ист кляйн!
Нихт фашист! Парто яроқатро, парто! (Дугин як қадам
ба пеш гузошт, ҳамон лаҳза садои яроқ баланд шуд. Дугин қат шуда, шикамашро дошт. Наврас ҳамоно худро
ба сӯрохӣ зад! Дугин бо дард…). Ҳа-а, сагбачаи
лаънатӣ… Ҳаром… Ин қадар аблаҳона-а! (Ба саҳна
Дервоед давида медарояд) Старшина!!!
Дугин: – Ором…ором…Партизан… ҳамааш алес… гут…
Буштетс: – Чӣ шуд … Худаш чӣ гап?!
Дугин: – Вай инҷост! Ҳа, иттифоқчиякон, модари шуморо…
(ба сӯрохӣ ишора карда) Дар онҷост сагбачаи худозада!
Буштетс: – Партизан, ту бош, ман аз боло, дар он ҷо ҳам
сӯрохӣ ҳаст, мо ин сагбачаро шона мезанем! (меравад).
Дервоед: – Ту чӣ кор кардӣ, Володя?!
Дугин: – Ахмақӣ…Тапончаамро нагирифтам… Мӯйсафед чӣ
мехостӣ аз ман бипурсӣ?! Ҳоло ки дер нашудааст, бипурс!
Дервоед: – Ҳамин хел... ҳеҷ чиз… Нишон деҳ, куҷоят…
Дугин: – Баъд… Баъд! Рав, Серёга танҳост!
Дервоед: – Тоқат кун, тоқат, старшина!
Дугин: – Дигар чӣ кор ҳам мекардам…
Дервоед: – Ман ҳозир, ҳозир… (ба ҳамон сӯрохӣ меравад).
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Мусиқӣ.
Дар саҳна зане бо кӯдакаш пайдо мешавад.
Дугин: – Вера, ман туро дӯст медорам! (меафтад).
Аз сӯрохӣ бачаи наврас ғелон ба саҳна меояд аз пасаш
Дервоед дар як даст тасмаи миёнаш дар дасти дигар
яроқҳо. Бо тасма зада...
Дервоед: – Ана, ба ту «Ҳайл»! Ана ба ту «Гитлер»! Ана ба ту
модарат, ана ба ту Ватан! Ман туро…
Буштетс низ аз ҳамон сӯрохӣ ларзон зада мебарояд.
Буштетс: – Ин тавр не-е-е!!
Дервоед: – Сергей! (Буштетс аз автомат мепаронад, вале
тир дармемонад, боз мепаронад. Боз дармемонад) Лозим нест, худаш ҳаром мемирад!
Буштетс: – Яроқро деҳ!!
Дервоед: – Нарас, Серёга! Охир, вай маслух аст!
Буштетс (ба Дервоед дарафтода): – Яроқро ба ман деҳ, аблаҳ, ман ҳамаи шуморо…
Дервоед: – Ба худ биё, Серёга!
Буштетс: – Мекушам, мекушам! Ҳамроҳи ту мекушам! Барои
Миша, барои Люся, барои Воронин, барои ҳамаи фавтидагон!
Дервоед: – Сар деҳ мегӯям! (муборизаи тан ба тан ва ногоҳ
овози тир мебарояд, аз дард нолида). Ҳар чӣ мехоҳӣ,
бикун… Ман не… яроқ ба замин бархӯрд… Дар ҳолати
омодабош қарор дошт! Бигиру парон. Танҳо аввал маро,
баъд ӯро…
Буштетс (бо табассум): –Девонаӣ ту, Партизан, девона…
Маро дор… чарх мезананд… ситораҳо чарх мезананд.
Дервоед (бо дасти солимаш ӯро дошта): – Лаънатиҳо…
Лаънатиҳо...
Буштетс: – Мӯйсафед, ман аз ту тарсидам! Чаро аз ту тарсидам?! Акнун... Эҳ, мӯйсафед… Мӯйсафед! (Мемирад.
Мусиқӣ).
Дервоед (ӯро ба оғӯш гирифта): – Ором, ором… Хоб кун,
хоб кун! Туро ситораҳо пешвоз мегиранд!
Мусиқӣ, баъдтар мусиқии ғалаба.
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ОСТОНА
ИШТИРОКДОРОН:
Буслай Андрей
Модар
Падар
Алина
Драгун
Николай
Нина
Гришутка
Шаргаев
Милитсионер
Красовский
САҲНАИ АВВАЛ
Утоқи начандон калони квартираи шаҳрӣ.
Ба деворҳо коғази пардаи рангаш кабуди равшан
часпондаанд, ки кайҳо аз мӯд баромадааст. Аз молу амвол
фақат зарурати зиндагӣ, яъне, миз, ду курсӣ ва диван мавҷуд
аст. Дар девор,андаруни чаҳорчӯбаи наҷҷорӣ, сурати аҳли
хонавода, ба рӯйи он дастори дарози гулдӯзӣ овехта шудааст. Дар паҳлӯйи он соати занҷирии ку-кубарор овехтаанд.
Намуди хона кулбаи муқаррарии деҳотиро ба ёд меорад. Дар
як гӯша телевизори нусхаи кӯҳна гузошта шудааст.
Субқи содиқ. Буслай ҳанӯз ҳам рӯи диван хоб аст. Телефон
занг мезанад. Як бор занг мезанад, ду бор, се бор… Аммо Буслай, гӯё, чизеро нашунида бошад, ҳамоно ёзида хоб аст. Лаҳзае
телефон хомӯш мешаваду боз аз нав занг мезанад. Буслай худашро тарафи дигар баргардонда, бо азобе сарашро мебардораду дар ҳолате ки чашмашро ҳам накушодааст, дубора сар ба
болои болин мегузорад. Телефон боз занг мезанад…
Буслай (бо овози гирифта): – Бэра! Соати лаънатиро хомӯш
кун, мурӣ ҳам, аз ҷоям намехезам…
Телефон.
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– Лаънатӣ, соатро хомӯш кун мегӯям!
Телефон.
– Лаънатӣ, Бэра, одам набудию нестӣ!
Аз ҷои хоб бархоста, ниҳоят чашм мекушояд. Ба чор
тараф нигоҳ карда, дар куҷо будани худро намефаҳмад.
Акнун тамоми афту андомашро шинохтан мумкин. Дар
назари аввал як мардаки тақрибан панҷоҳсола менамояд.
Аммо танҳо дар назари аввал ва аз рӯйи тахмин! Аслан,
вай ҳатто чилсола нест!Ришҳояш расида, рӯяш варамида, куртаи танаш чиркин, мӯйҳои сараш паҳну парешон.
Ба дару девор, миз, сақфи хона бодиққат назар медандозад. Ба гумонаш, дар деҳа аз хоб бедор шудааст!
– Оча!
Хомӯшии кул. Буслай тарафи тиреза меравад. Пардаи
тирезаро як тараф кашида, ба берун нигоҳ мекунад.
Ногаҳон ба ҳуш омада, аз тарс худро ба як тараф мекашад. Вазнин-вазнин нафас гирифта, дубора боэҳтиёт
ба тиреза хам шуда, ба поён чашм медӯзад. Пай мебарад, ки квартира дар хонаи баланди чандошёна воқеъ
аст. Дастонашро ба ҳам молида, бо шиддат сар меафшонад.
Буслай: – Ана шӯхию мана шӯхӣ… Кафида рафтан мумкин!
Хонаро бодиққат муоина карда, ҳеҷ чизро намефаҳмад.
Назди сурат омада, дастори гулдӯзиро даст-даст мекунад.
– Ҳеҷ чизро намефаҳмам! хобам ё бедор?!
Телефон. Буслай дар куҷо будани онро дурудароз ҷуста,
ниҳоят мебинад, ки садо аз назди тиреза меояд. Гӯшаки
телефонро мебардорад.
– Алло… Намедонам… Ҳеҷ чизро намедонам… (Гӯшакро ба ҷояш мегузораду дубора бардошта, ду рақамро
мечинад). Алло! Боз чӣ хел чилу ҳашт… Ба ман рақами
бюрои маълумот даркор… Ҳа, худи шумо бюрои
маълумотед?! Илтимос, гӯед, ки номи шаҳратон, чист?!
Не, ман аҳмақ нестам, бовар кунед, дар куҷо буданамро
намедонам! (Мусаллам аст, ки аз он тараф гӯшакро
монданд). Туф! (Боз ду рақамро мечинад). Алло! Э бале
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акнун нӯҳум шудӣ?!.. Чилу ҳаштуми мо куҷо бошад?!
Ба вай гуфтан мехоҳам, ки дӯсташ медорам! Ҳа, Гарик
ман, худи худаш, Гарик! Чилу ҳаштума ҷеғ занед! (Фосила). Чилу ҳаштум?! Э-э, ту рақами беҳиссиёт, номи
шаҳра гӯйӣ, забонат хушк мешавад?! Ҳа, ман аз сайёраи
Миррих фуромадам! Ба он ҷо маро бароварда сар доданд, фаровандана фаромӯш карданд… Кадом сол буданашро медонам. Моҳашро ҳам медонам. Чӣ-чӣ?! Дар
Дубровенск чӣ кор доштаам?! Намедонӣ?! Худам ҳам
намедонам! Соат чанд бошад?! Э бале, аллакай фурӯхта
истодаанд?! Раҳмат ба ту, рақами беҳиссиёт! Ба Гарик
саломамро расон…(Гӯшакро ба ҷояш гузошта, чанд
лаҳза аҳмақвор нишаста, баъд даст меафшонад).
– Ҳар чӣ бодо, бод! Дер ё зуд ягон кас ба ин ҷой меомадагист… (Дар хона қадам мезанад). Кора бинед-а!
Соҳибхонаро-ку намедонам, ин маълум, лекин як чизи
дигар ҳам маълум, ки одами ақлаша хӯрдагст! Дастори
гулдӯзӣ, соати занҷирии ку-кудор… Хӯш… Вай, ҷойи
сабукшавӣ куҷо бошад?!.. Э-э, Худо зад, агар деҳотиҳо
барин ҳар куҷо рост ояд шинам, хуб айб мешавад-дия!
Дар хона ин сӯю он сӯй гашта, ниҳоят ҷойи кофтагиашро меёбад. Чанд лаҳза хона холӣ мемонад. Баъд садои
кушода шудани дар шунида мешаваду Алина даромада
меояд. Тақрибан бистуҳаштсола менамояд. Дӯшизаи
хушқаду қомату забост, аммо хеле кам табассум мекунад. Либосҳояш зубдаву шинам. Алина пеш гузашта, ба
курсӣ менишинаду сигор дармегиронад. Буслай пайдо
мешавад. Чашмонаш пӯшида, ҳиқ-ҳиқ мекунад. Алина
ҳайрон мемонад.
Алина (бо тарс): – Ё, пирам!
Буслай (Ӯ ҳам бо тарс): – Ба ту чӣ шуд?!
Алина: – Аз куҷо меоед?!
Буслай: – Аз ҳоҷатхона!
Алина: – Аз афтатон маълум… Дар ҷоятон истода наҷунбед… Наздик шавед, дод мезанам!
Буслай: – Дод назан! Сарам дард мекунад… Як дами дигар
оромакак хоб мераваму ҳамааш мегузарад…
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Алина: – Наздик нашавед!
Буслай: – Гуфтам-ку дод назан!
Алина (бо асабоният): – Шумо беҳуда… тамоман беҳуда ба
ин ҷой даромадед… Дар ин ҷо ҳеҷ чизи медуздидагӣ
нест… Вай пулҳояшро дар хона нигоҳ намедорад…
Бефоида сарсон шудед…
Буслай: – Ана халос! Зан, ки ба гап даромад… Пулат ба ман
даркор?! Ҷину аҷинаҳо дар мағзи сарам таблак зада истодаанду ту пул мегӯӣ… Худам намедонам, ки дар куҷо
ҳастаму чӣ касам…
Алина: – Парво накунед, дукаса шуда, кӣ буданатро маълум
мекунем… (Назди телефон меояд).
Буслай (ба тарафи ӯ мешитобад): –Не, азизам, ба милитсия
занг намезанӣ!
Алина: – Ба ман наздик нашавед!
Буслай: – О-о, бовар кун, ман дузд не, ҳамагӣ як арақхӯр…
Дар деҳаи Светлий зиндагӣ мекунаму дар қайд нестам!
Хӯш, ки бошад, муносибатҳои мо бо милитсия бисёр
бад, гӯшакро ба нағзӣ ба ҷояш гузор!
Алина: – Хайр майлаш… Ман розӣ, лекин дар ин ҷо чӣ кор
мекардед?!
Буслай: – Дар ҳоҷатхона шишта будам. То вая хоб будам!
Пештараша намедонам. Ин хонаро дида, қариб девона
шудам! Чашмама кушодам, ки дар як кулбаи деҳотият,
дар девор соати ку-кудор… Дар деворҳои деҳаи мо ҳам
ҳамин коғазпечаҳо часпондаанд. Аз тиреза бинам, як
ҷойи тамоман ношинос, замин дар пастию ман дар баландӣ! Маълум мешавад, ки онаи зори шароба нишон
додам! Дар ин баландӣ кадом аҳмақ зиндагӣ мекунад?!
Буғаш маро чунон бардоштааст, ки ба ин баландиҳо расондааст…
Алина (қатъӣ): – Шумо ба ин ҷо чӣ хел роҳ ёфтед?
Буслай: –Ту чӣ ин қадар дод мезанӣ, тирхӯрдаҳо барин!? Худат кистӣ?! Боз соҳибхона набошӣ?! Боз худат мана
кашола карда дар ин ҷо нахобонда бошӣ?! Боз мағал мекунад! Худат хобондию акнун бо забони дароз ҷангу
даранг дорӣ!..
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Алина: – Чӣ-ӣ?! Туро ман хобондам?! Як дар оина афтата
бин… Туро дар диван не, дар лаҳад хобондан лозим…
Буслай: – Инаш барои чӣ?!
Алина: – Афтата бин, каб-кабуд шудаӣ…
Буслай: – Ин аломатҳояш…
Алина: – Чӣ хел аломатҳояш?!
Буслай: – Бефаҳм, аломати майзадагӣ…
Алина: – Хӯш, ки бошад, майзада будастӣ!
Буслай: – Арақхӯри касбӣ, стажи табобат чор сол!
Алина: – Бисёр хуб!
Буслай: – Барои ман чандон хуб не! Ҳолатам монанди гунаҳкорҳо… Ягон чизи нӯшиданӣ дорӣ?!
Алина: – Туро ба ин ҷо кӣ овард?! Горюхин?! Гап ҳамин, аз
ин ҷо дафъ шаву ба вай гӯй, ки барои чунин масхарабозӣ каллаашро мекафонам!
Буслай: – Гарданаша газида-газида канӣ ҳам, корам нест!
Ман ба ту, барраяки ҷинсипӯш, гуфтам-ку: ҳеҷ чизро
дар хотир надорам! Ҳеҷ чиз дар хотирам нест! Ду сол
мешавад, ки зиндагиямро фақат то нисфи рӯз ҳис мекунам; нисфи дувуми рӯз ҳеҷ вақт дар хотирам набудааст!
Ҳама ҷо торик, гӯё даруни ягон халта маро печонда
монда бошанд! Риштаи ҳаётам канда мешавад…
Зиндагӣ маро фақат то нимрӯз тоқати дидан дорад! Ба
Дубровенски шумо чӣ тавр омада монданамро намедонам! Ту боз зӯр зада мепурсӣ, ки ба ин ҷо маро кӣ оварду чӣ хел овард…
Алина: – Ин тавр бошад, аз куҷо медонӣ, ки номи шаҳр Дубровенск аст?
Буслай: – Ба бюрои маълумот занг задам.
Алина: – Қаҳрамона бинед-а!.. Аз афташ худат мурдата
кашола карда ба ин ҷо баровардӣ?!
Буслай: – Ин ҷо қабати чандум аст?
Алина: – Нӯҳум!
Буслай: – Бовар намекунам! То ошёнаи нӯҳум ҳеҷ вақт худама бароварда наметавонистам! Ғайр аз ин кадом аҳмақ
мана ба ин ҷо роҳ медод?!
Алина: – Инаш чандон душвор не! Дари хона кушодагӣ…
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Буслай: – Аҷаб… Дар шаҳр… Дари квартира кушодагӣ?
Алина: – Ҳар кас хоҳад, ҳар вақт ба ин ҷо даромада метавонад…
Буслай: – Гуфта будам-ку, соҳибхона бояд аҳмақ бошад…
Алина: – Дамата гир! Лоақал медонӣ, ки хона хонаи кист?!
Буслай: – Хӯш?
Алина: – Аз Максим Пакутович!
Буслай: – Чаро ин қадар оҳиста мегӯӣ?! Чӣ, вай прокурор
аст?! Ё сардори милитсия?!
Алина (бо ҳайрат): – Пакутовичро ҳам намедонӣ?
Буслай: – Ин қадар доно бошӣ, Бэраро медонӣ?
Алина: – Бэрааш боз кадом санам?!
Буслай: – Санам нею мардак! Хулоса, намедонӣ… Дидӣ, ҳар
кас ҳамтабақи худашро медонад…
Алина: – Вай ҳамтабақ не, нависандаи маъруф аст! Асарҳояшро ҳатто дар мактаб мехонанд! Наход аз ӯ ҳеҷ чӣ
нахонда бошӣ?!
Буслай: – Ҳама кора кардаму китобхонӣ мондааст… Исто, чӣ
гуфтӣ, вай нависандаи ҳақиқӣ гуфтӣ?! Нависандаи
ҳақиқӣ бе зару зевар, бе қолин намешавад…
Алина: – Гап кӯтоҳ, меҳмони муҳтарам, шаб хоб рафтӣ?!
Дам гирифтӣ?! Ба ҳоҷатхона ҳам даромадӣ?! Акнун
ҷиллу пӯстаката гиру дафъ шав…
Буслай: – Куҷо дафъ шавам?! Баъди шабина камтар ба худ
омаданам даркор…
Алина: – Бо пойи худ рафтан нахоҳӣ, бор карда мебарандаш…
Буслай: – Ба чӣ бор мекунанд?
Алина: – Ба мошине, ки рахҳои зард дорад…
Буслай: – Ина бинед-а! О-о, худат кистӣ, ки ин қадар фармон
медиҳӣ?! Зани вай – нависанда-ку набудагистӣ?!
Алина: – Не!
Буслай: – Хешаш?!
Алина: – Кори ту набошад!
Буслай: – Хӯ-шш..
Алина: – «Хӯш… пӯш, нею» ман бемори ӯям…
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Буслай: – Кӣ гуфтӣ?! Бемор?! Вай туро бо чӣ табобат мекарда бошад?! Бо авторучкааш?!
Алина: – Чӣ ҷойи тааҷҷуб! Бо ручка табобат мекунад…
Буслай: – Гап ҳамин, хонуми бемор… Аз паси ман навбат
гирифта, интизори духтур шав! Ин ҷо хона нею касалхонаи асаб будааст! Афти хонаи давраи ғуломдориро ба
ёд меорад! Дарашона қулф намекардаанд, беморҳоро
нависанда табобат мекардааст… Шумо чӣ хел одамҳоед, ман ҳайрон?!
Алина: – Ман як одами муқаррарӣ, аммо вай одам не, фаришта…
Буслай: – Ҳамина гӯед-да! Нависанда! Пулаш аз мӯйи сар
бештар! Хоҳӣ- нахоҳӣ ин хел одамҳоро дар сафи фариштаҳо мемонанд… Як вақт лотереяи ман мотосикли
сечарха бурд! То замоне, ки пулашро дар арақхӯрӣ тамом накардаам, маро ҳам ҳамдеҳагон фаришта
мегуфтанд…
Алина: – Аҳмақ! Вай одами муқаррарӣ не, ҷони одам аст…
Инженери ҳақиқии рӯҳи инсон…
Буслай: – Барои рӯҳи ман ҳоло инженер не, сантехник
даркор… Гӯш кун, баррача…
Алина: – Боз чӣ хел баррача?!
Буслай: – Баррачаи ҷинсипӯш! Хайр, малол нашав! Ту бисёр
одами нарму мулоим, боназокат… Монанди гиребони
пӯстинӣ…
Алина: – Аҳмақ!
Буслай: – Баррача ном гирифтан нахоҳӣ, бигӯ ки номат чист?
Алина: – Алина…
Буслай: – Номат фаронсавиҳо барин…
Алина: – Номро худам намондаам. Дар сағирхона мондаанд…
Буслай: – Ту ятимӣ?!
Алина: – Маро партофта рафтаанд…
Буслай: – Маро ҳам партофтаанд… Зиндагӣ маро ҳаво доду
акнун як умр дар парвозам, мепараму мепарам… Фуруд
омада наметавонам… Гапама гӯш кун, баррача…
Алина: – Боз як бори дигар маро баррача гӯйӣ, сару рӯятро
ҳамвор мекунам!
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Буслай: – Ва-й, ва-й, ва-й, аҷаб дард ёфтам-е! Хайр, майлаш,
биё, мон… Маълум мешавад, ки маро худаш ба ин ҷо
овардааст… Бемори навбатиашро овардааст! Таҷриба
карданӣ харгӯши таҷрибавиро...
Алина: – Ба харгӯш он қадар монанд нестӣ! Ғайр аз бинии
бенури бунафш чизи дигарт ҳайратангезе надорӣ!
Буслай: – Вай фақат хушрӯйҳо харидор мешавад?! Масалан,ман аз он ҷиҳат диққатҷалбкунандаам, ки диққати
касеро ба худ ҷалб намекунам. Ҳа-а, ман чизе арзанда
надорам ва доштан ҳам намехоҳам! Аммо, ба гуфти
мардум, одаме аҷиб касест, ки барояш чизе лозим нест!
Алина: – Файласуфа бинед…
Буслай: – Ягон чизи хуморшикан дорӣ?! Аввал хуморамро
шикану баъд донишмандиамро бин… Баъзан чунон
оқиду доно мешавам, ки Афлотун қойил мешавад…
Вай, нависандаат, аз афташ, барои ҳамин маро кашола
карда ба ин ҷой овардааст… Персонажи таппа-тайёрро!
Мана дидаю шунида романи кори калон менависад…
Камакак арақу бодирингаки шӯр биёрад… Э, ҳа, гапҳое
ба вай мегӯям, ки даҳони олим воз мемонад… Аз
афташ, дина, вақте сархуш шудем, ҳамаи гапҳома
гуфтаам…
Алина: – Ҳеҷ мумкин не, ки вай ҳамроҳи ту арақ хурад…
Буслай: – Ту аз куҷо медонӣ?
Алина: – Вай шаробӣ нест…
Буслай: – Тамоман наменӯшад?
Алина: – Тамоман! Арақ мухолифи табиати ӯст!
Буслай: – Гапата нафаҳмидам!
Алина: – Арақи, касофатро инсон бо дасти худ ихтироъ кардааст! Табиат ҳам муъҷиза дорад, лекин худаш спирти
тайёр намебарорад… Спирт ҳолати пажмурдагию фасод
ва бадбӯшавист. Ягон ҳайвон спирт наменӯшад!
Буслай: – Одам ҳайвон не-ку, ҷонам… Мана дар ин дегча (бо
ангушт ба фарқи сараш мекӯбад) ҳар хел фикрҳо мепазад.Саг ҳам фикр кардана ёд гирад, арақхур мешавад…
Нависандаатон сигор ҳам намекашад?!
Алина: – Не! Инаш ҳам мухолифи табиат…
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Буслай: – Дигар ҳама чиз мувофиқи табиаташ будагист?!
Маълум мешавад, ки туро бисёр нағз табобат мекардааст…
Алина омада бо тамоми қувва ба рӯи Буслай шаппотӣ
мезанад.
Алина (тамоман оромона, хеле ором): – Ман ба туи, аҳмақ
гуфтам-ку, вай одам не, фаришта! Боз дар ҳаққи ӯ гапи
фаҳше гӯйӣ, туро ҷо ба ҷо мекушам, фаҳмидӣ?!
Буслай: – Ҳеҷ чиз нафаҳмидам! Аз шаппотиат ҳанӯз ҳам
гӯшам садо мекунад. Дасташа бинед-а, фӯлоди кӯҳшикан… Илтимос, ягон чизи хуморшикан бидеҳ. Зиндагӣ
ба дилам зад!
Алина: – Ба ванна, кранро кушода нӯшидан гир…
Буслай: – Бо об хумор намешикананд, онро менӯшанд! Ман
хумор шикастаниам…
Алина: – Соҳибхона биёяд, аз худаш мепурсӣ…
Буслай: – Э, раҳм кун, илтимос! Ягон чакра ёфта деҳ…-а?
Алина: – Бас кун!
Буслай: – Ту занак не! Пиразани ҷодугар!
Алина: – Пиразан ҳам зан аст…
Буслай: – Зан, аммо ҷодугар! Модом, ки гапамон напухт, ман
ба рӯ афтода иму ҷим хоб мераваму ту дар ҷоят шин,
моҳӣ барин дамат набарояд! Касалиям сар шуд. Ҳоло
соат чанд?!
Алина: – Ёздаҳу ним…
Буслай: – Соати дувоздаҳ дандонҳоямро ба ҳам сойида
ғиҷиррос мекунам… Натарс…
Алина: – Қаҳва дам мекунам, аз вай нӯшӣ, сабуктар мешавӣ…
Буслай: – Қаҳва чӣ даркор?! Одам бошӣ, лоақал як чакра
одеколон ёфта деҳ… Вой-е, аллакай табларза дар
вуҷудам роҳ ёфт! Гумон дорӣ, шӯхӣ мекунам?! Ман дигар одам нестам, корам шудагӣ, дардам бедармон…
Алина: – Чӣ бадабахтӣ!? (Ба ошхона медарояд).
Буслай (рӯйи рахти хоб ин тарафу он тараф печутоб
мехӯрад): – Худоё чӣ азоб… Мемурам, месӯзам… (Аз
ғазабу навмедӣ ба девор мушт мекӯбад).
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Ногоҳ чоркунҷаи начандон калони девор дар гирди
меҳвари худ чарх зада, дари буфете, ки дар девор насб
гардидааст, кушода мешавад. Бутилҳои сиёҳу ҷуръаҳои
шаффоф намудор мешаванд. Буслай, гӯё хоб бошад, аз
ҷой бархоста, бо дасти ларзон бутилро маҳкам медорад ва бо азобе сари онро кушоданӣ мешавад, аммо
наметавонад. Баъд бо дандонҳояш сари бутилро кашида, ба даҳон мебарад, шишаи бутил ба дандонҳояш такон хӯрда садои якнавохти шишакӯбӣ шунида мешавад.
Манзарае ҳузнангезу даҳшатнокро мебинем.
Алина ворид мешавад.
Алина: – Яъне чӣ?! Ту чӣ кор мекунӣ? (Буслай бутилро сар
надода чизе мегӯяд. Алина давида бутилро аз дасташ
мегирад). Медонӣ, чиро менӯшӣ?!
Буслай: – Ҳар чи бошад, бало ба пасаш! Бӯйи арақ кунад,
шуд. Ман дар ин дунё чиҳоеро, ки нанӯшидам: денатурат, бээф, лосйон, паста… В-ай, гӯё, Худованд худаш аз
паҳнои вуҷудам роҳ меравад… Ин худаш чӣ буд?
Алина: – Наполеон…
Буслай: – Ҳамоне, ки Бонапарт буд?
Алина: – Худди худаш!
Буслай: – Ин ҳамон канакушак?!
Алина: – Коняки олитарин! Парерӯз аз ҳамин бутил ҳайати
вакилони Италия нӯшида буд…
Буслай: – Э-ҳа! Мазааш равғани лок барину… (механдад).
Ҳатто, дар гӯшаи хаёлам набуд, ки ҳамроҳи капиталистон лаънатӣ май мезанам… Тақдира бинед-а?! Ин тараф деҳ вайро, мазаша дурусттар чашам…
Алина (бутилро дар бар ҷо мекунад): – Ҷонат набарояд, шуд,
қаҳва хӯрдан гир…
Буслай: – Хайр, майлаш! Аллакай ба худ омадам, ҷину
аҷинаҳо бедор шуда, дар бӯстонсарои дилам гардиш доранд! (Аз рахти хобаш бархоста чанд машқи гимнастикӣ мекунад. Дар рӯяш нишонаи одами солим пайдо
мегардад). Медонӣ, Алина, арақ муъҷизаи бузургест!
Бэра ба ман гуфта буд, ки Исои Масеҳ вақте ки ба
муъҷизот даст ёфт, аввалин коре, ки кард, обро ба арақ
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табдил дод… Дидӣ?! Касе дигар мебуд, чизе
намегуфтем, аммо Исои Масеҳ нағз медонист, ки инсон
ба чӣ эҳтиёҷи бештар дорад! Чаро ба ман бад-бад нигоҳ
мекунӣ?! Ин гапҳои бофтаи ман нестанд! Инро дар
Инҷил навиштаанд… Агар ман ҳам имконияти ин хел
муъҷизаро медоштам, ҳай кайф мекардам-да!.. Шаробро
дар қубурҳои обгузар сар медодаму мегуфтам: Ай мардум, мазза карда нӯшед! Ҳамааш аз шумо, то бас гуфтана нӯшед!..».
Алина: – Ту Инҷилро ҳам хондаӣ?!
Буслай: – Бэра хондааст. Бибияш аз аҳли тақвост.
Алина: – Бэра ҳам, албатта, ҳамтабақи туст?!
Буслай: – Не-е! Вай одами коргар аст! Дар ҷамъияти матлуботи район аловмон аст! Нонаш ҳаққу ҳалол!
Алина: – Нони ту чӣ?!
Буслай: – Ман дар гардани ӯям! Аз тирамоҳ ба ин тараф! Дигар дар ягон ҷой маро ба кор намегиранд, худам ҳам
чандон ҷазмӣ нестам… Кори ман шудагӣ…
Алина: – Ту аз рустоӣ?!
Буслай: – Ҳа…
Алина: – Хонадор шудаӣ?!
Буслай: – Ҳа! Зан ҳам доштам, ба ҳамин наздикиҳо шавҳар
кард… Ҳама чиз дорам, ғайр аз худам…
Алина: – Шаҳр туро хуб бадбахт кардааст.
Буслай: – То шаҳр омадана вайрон шуда будам! Гуноҳи шаҳр
чист?! Ягон гап, ки шуд, одамҳо даррав шаҳрро гунаҳкор мекунанд: шаҳр ин тавр, шаҳр он тавр… ҳаётама
сӯзонд! Ин гапҳоро, ки медонӣ, чаро шаҳр рафтӣ?! Боз
чӣ шуд?! Чаро ба ман бад-бад нигоҳ мекунӣ?
Алина: – Дар ҳавлии хонаи бачагони мо, чоҳе буд… Ба он ки
нигоҳ мекардем, одама воҳима мегирифт! Ҳозир ба
чашмони ту нигоҳ карда ҳамон чоҳ ба ёдам меояд…
Буслай: – Чашмони бефаҳму бемаъно?!
Алина: – Чоҳ об дошт… Обаш медурахшид, аз дуродур, хираю камнур… Чашмони ту ҳам фурӯрафта…
Буслай: – Эҳтиёт шав, боз ошиқ нашавӣ.
Алина: – Мурдаҳо ҳам ишқро медонанд?!
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Буслай: – Чашмони худат ҳам чандон зинда не! Ана вай, ки
омад, чашми зиндаро мебинӣ…
Алина: – Ҳа, вай мебинад! Ту, аз афташ дилатро кушоданӣ?!
Буслай: – Кушодан лозим бошад, эзорро ҳам кушодан мумкин!
Алина: – Ман ба ту, аблаҳ, гуфта будам… (ба тарафи Буслай
меравад).
Буслай: – Э, биё мон, ту чӣ-ӣ, ақлата хӯрдӣ?!
Алина: – Туро огаҳ карда будам…
Буслай: – О-о, шӯхиро ҳам намедонӣ?! Як коса об хур, ранги
рӯят паридагӣ…
Дар кушода мешавад. Дар остонаи даромадгоҳ Драгун
пайдо мешавад.
Ӯ ҷавони лоғарандоми тақрибан бистсола аст. Аз
қиёфааш як навъ камгапию фурӯрафтагӣ дар худ ва
хотирҷамъӣ мушоҳида мешавад. Либосаш оддӣ, ба синну солаш мувофиқ нест.
Драгун: – Ассалому алайкум…
Буслай: – Салом ҷӯра! Ту соҳибхонаӣ ё бемор?! Агар
соҳибхона бошӣ, ин палангро ба ҳуш биёр, ки чашмамро канданист…
Драгун: – Ором шав, Алина!
Алина (ба Буслай): – Дафъ шав аз ин ҷой!
Драгун: – Алина! Вай пеши ту наомадааст! (Журналро ба ӯ
дароз мекунад). Ма гирифта хону ором шав… Васфи
туро кардаанд… Навакак аз дӯкон харидам… (Алина
журналро гирифта ба гӯшае мераваду мехонад).
Буслай (бо табассуме аблаҳона ба Драгун): – Хӯш, ки
бошад, номи ман Андрей Буслай.
Драгун: – Хуб шудааст. Акнун наҳорӣ мехӯрем, Андрей…
Дар ҷойи нав чӣ хел хоб рафтӣ?
Буслай: – Бад не, гӯё дар бағали Исои Масеҳ будам, ташаккур! Агар дар бораи (ба тарафи Алина ишора мекунад)
вай чизе навишта бошӣ, дар бораи ман якбора панҷ
мазҳака навишта метавонӣ! Тамоми дунёро механдонӣ… Корат дуруст, суст набиё… Ҳаётро, халқро
омӯхтан даркор!
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Драгун: – Маъзур, ман матлабро нафаҳмидам! Чӣ гуфтан мехоҳӣ?
Буслай: – Фаҳмидагиам ҳамин ки, ту дар бораи ин санам чизе
навиштаӣ! Навиштан мумкин, вай ҳам зоҳиран девона
менамояд, лекин ман, албатта, аҷибтар! Метавонам тамоми вуҷудамро монанди сатили ахлот якбора фурӯ резам… Марҳамат навису машҳур шав! Ба ман пагоҳию
бегоҳӣ якчакрагӣ «Бонопарт» диҳӣ, шуд. Розӣ ҳастӣ?!
Драгун: – Не!
Буслай: – Наход ту фаҳмидан нахоҳӣ, ки ман чӣ тавр ба ин
аҳвол расидам?!
Драгун: – Намехоҳам! Шавқ надорам!
Буслай: – Шумо, нависанда мардум, фақат тасвир кардани
аҳмақҳоро дӯст медоред! Ман одами дурустам, балки
нишони сифат дорам… Кайҳост, ки ҳатто одам нестам!
Маро…
Драгун: – Ман нависанда не, танҳо ҷойи зистам ҳамин ҷост!
Буслай: – Яъне, ту ҳам беморӣ… Ин тавр бошад, мунтазири
соҳибхона мешавам! Вай саргузашти маро, албатта, менависад, бовар дорам…
Драгун: – Наменависад!
Буслай: – Чаро?!
Драгун: – Вай афсонанавис… Саргузашти одамҳоро менависад! Ту худатро ҳатто одам ҳисоб намекунӣ…
Буслай: – Ин тавр бошад, маро ба ин ҷой бо чӣ мақсад
кашола карда овардааст?!
Драгун: – Ҳеҷ кас туро кашола карда наовардааст… Вай дина аз деҳаи Светлий меомад! Дар остонаи шаҳр дидааст,
ки ту дар байни барфтӯда ба худ печида хобию ба болоят рӯзномаи «Советский спорт»…
Буслай: – Э, худи вай куҷост?!
Драгун: – Дар табобатхона! Вақте туро ба мошин бор мекардааст, ту айнаки чашмашро шикаста, рӯяшро ҳам бо
шиша харошидаӣ…
Буслай (саросема): – Оҳ, вой… Маълум мешавад, ки ман
ӯро… Ин тавр бошад, меравам. Навиштан он тараф ис104
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тад, аз рӯям безор будагист… Дигар дар ин ҷой чи хел
меистам?!
Драгун: – Рафтан даркор…
Буслай: – Агар одами накӯкор бошед, як сӯм диҳед… Охир,
ман аз Светлий ба ин ҷой омадаам. Ба манзил расиданам
даркор будагист?!
Драгун: – Алина, медонӣ, то Светлий нархи электричка чанд
пул аст?!
Алина: – Бист тин…
Драгун: – Дошта бошӣ, бидеҳ…
Алина: (аз сумкачааш танга мебарорад): – Бигир…
Драгун: – Бигир…
Буслай: – Э-э, ин ҳатто ба пиво намерасад-ку?!
Драгун: – Ту ба деҳа рафтанӣ ё пиво хӯрданӣ?!
Буслай: – Ба худ омадан мехоҳам…
Драгун: – Кафшата пеш андоз…
Буслай: – Хасисия бинед-а! Зиндагиашон шоҳона, менӯшидагиашон коняки фаронсавӣ, хонаашона ба тарзи
деҳқонҳо тартиб додаанд, аммо ба як деҳқонбачаи оддӣ
як сӯма раво намебинанд… Ба нависандаатон гӯед, ки
ман ба рӯяш туф кардам! Ҳамин хел гӯед: туф кардам,
туф кардам!
Драгун: – Хӯб шудааст, мегӯям…
Буслай: – Бигзор ба деҳа омада зиндагиро бинаду дар ин ҷой
масхарабозӣ карда нагардад… Дастори гулдӯзиро
овехтааст, ба деҳқон тақлид мекунад… Деҳқон дар
ошёнаи нӯҳум, аҳмақ!
Алина: – Дамата гир!
Буслай: – Худат дамата гир, барраяки ҷинсипӯш! (меравад)
Алина: – Аҳмақи ношукр!
Драгун (ҷиддӣ): – Алина! Насиҳаташа фаромӯш кардӣ?!
Охир, гуфта буд, ки ҳеҷ вақт ба ҳеҷ кас гапи ганда
нагӯй…
Алина: – О, ина бин, чӣ мегӯяду, чӣ кор мекунад?..
Драгун: – Ҳар чӣ гӯяд, кори худаш! Ту нагӯ.
Алина: – Бибахш…
Дар кушода шуда, Буслай бармегардад.
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Буслай: – Як лаҳзаи дигар вақтатонро мегирам… Дина вай ба
кадом мақсад маро овардааст?!
Драгун: – Агар ту ба ҷойи вай мебудӣ, одами рӯйи барф
афтидаро намебардоштӣ?!
Буслай: – Ман одами дигарам… Ман мошин ҳам надорам…
Ба вай чӣ даркор?!
Драгун: – Намедонам… Аз афташ, дилаш сӯҳтааст; нахостааст, ки таги як курта рӯйи барф ҷон ба ҳақ супорӣ… Ту
палто ҳам надорӣ?!
Буслай: – Палторо ба ҷӯраам додам, ки чанд рӯз пӯшида гардад… Вай маро ба чаро милитсия насупурд?! Мебурду,
месупурду бе ташвиш мегашт…
Драгун: – Роҳаш ба дигар тараф будааст…
Буслай: – Як сӯм деҳ!
Драгун: – Палтоямро дода метавонам…
Буслай: – Палтоятро деҳ!
Драгун назди шкаф омада, палторо мебарорад.
Драгун: – Бипӯш!
Буслай (мепӯшад): – Саҳл куҳнаю…
Драгун: – Ё пӯстинамро диҳам?!
Буслай: – Э-э, ҳазл кардам… Беҳтараш, як чакра рехта деҳ,
нӯши ҷон кунаму равам…
Драгун: – Ҳар касе, ки шароб мехӯрад ё ба дигарон менӯшонад, душмани табиат аст…
Буслай: – Гап задед-да! Ба гуфти шумо, ҳамаи чор миллион
одамро аз як сар ба зиндон андозанд… (Бо миш-миш) Ээ, бачаҳо, шумо боз ба ягон дини махсус эътиқод надошта бошед?! А-а?! Агар хоҳед, ман ҳам ба шумо ҳамроҳ
шуда, ибодат мекунам. Фақат, илтимос, як чакра нӯшиданӣ диҳед!
Драгун: – Афсӯс, ба ин ҳол расидаӣ. Ин хелаша кас дар хоб
ҳам намебинад… Ба ҳар ҳол, дар амон бош!
Буслай: – Шароб надиҳед, лоақал насиҳат кунед! Насиҳат
кардан мумкин-ку?!...
Драгун: – Бирав…
Буслай: – Одамҳои аҷоиб! (Меравад).
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Лаҳзае сукут, Алина журналро сари зонуаш гузошта
оҳе мекашад.
Драгун: – Хондӣ?!
Алина: – Як афсона… Афсонаи некӣ…
Торикӣ.
Декоратсия тақрибан тағйир намеёбад. Фарқ дар он ки
хона комилан хонаи деҳотист. Худи ҳамон коғазпеча,
миз. Дар девор суратҳо дар рӯйи онҳо дасторҳои
гулдӯзӣ, портрети Андрей Буслай. Телевизор, радио, диван… Дар пеши он қолича ва пӯсти хирс. Печи оташ.
Дар назди он модари пири Буслай. Дар диван падараш
хоб аст. Садои ҳаракати соат. Шаб.
Модар (ҳазён мегӯяд): – Андрей… Ҷонам Андрей…
Пойпӯшат куҷост, қанчиқзода?! Ту куртаатро ҳам
партофтаӣ дар ин хунукӣ…
Падар (сар мебардорад): – Маруся, ту чиҳо мегӯйӣ?
Модар: – Митка… Ин туйӣ?!
Падар: – Ман набошам, кӣ мешуд? Чӣ ин қадар ҳазён мегӯйӣ
дар ин нимашаб?!
Модар: – Худоё, дар бораи Андрей хоби бадвоҳима дидам!
Гӯё, як хирмани беканори барф… Ягон дарахт ё буттае
нест… Писарам пойи луч, бе курта, дар либоси, таг миёни ҳамин хирмани барфӣ истодааст! Давида пеши ӯ равам, ҳатто намеҷунбад, ашкҳои шашқатораш ба рӯйи
барфи сап-сафед… мечаканду ба як доғи сурх мубаддал
мешаванд, мисли доғи хун… Қариб буд дилкаф шавам… Худо накунад, ки бадбахтие бо ӯ рӯй дода бошад!
Падар: – Касал, ки ҳастӣ, аз ҳарорати таб ҳар хел хоб мебинӣ… Бихоб.
Модар: – Лоақал, хат мекард, қанчиқавлод… Аз мо чӣ гузашта бошад, ки Худованд рӯяшро гардондааст?! Писардор шудем, бо пуфу чуф калонаш кардем, оқибаташро
бин! Вақтҳои партизанӣ немисҳо деҳаҳои районро
сӯзонданд, гушнагӣ буд, аҷаб рӯзҳое буд, Худоё!
Настяча сина мемакиду хобаш мебурд… Андрейка шаш
сол дошт… Мо он вақт пӯсти дарахтҳоро хоида рӯз
мегузарондем… Пӯсти берёзаро хоида дар қуттии кон107
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

серви немисҳо ҷой мекардаму секинакак, пинҳонӣ аз
писарам, таги ягон бутта аз синаам болои пӯстлох шир
медӯшидам. Баъд оварда ба бачаам медодам. Вай
мехӯрду мегуфт: «Нанаҷон, чиба пӯстлох ин қадар ширин?!» Агар росташро гӯям, мумкин нахурад, охир,
тифл не-ку… «Ҳа, бачам, нанааш ҳунарманд, дасташ
ширин, дар пухту паз усто!» Чӣ рӯзҳои сахтеро аз сар
гузарондем! Оқибаташ… Настяро ба хок супурдем, Андрей овораю саргардон! Гӯё, дар ҷангали анбӯҳ раҳгум
зада бошад… Вақту соати мо ҳам расидааст, мисли алафҳои пажмурдаи тирамоҳ…
Падар: – Ана, халос, сар шуд қиссаи шаб…
Модар: – Ман ҳис мекунам, ки маргам наздик омадааст…
Падар: – Э-э, шумо, занҳо, аҷибед… Чанд боре, ки бемор
шавед, ҳамон қадар мемуред…
Модар: – Гуноҳ мешавад, агар гӯям, ки дар ҷанозаам ҳеҷ кас
гиря намекунад…
Падар: – Ғами ҷанозаро нахур! Ҳамсоязанҳо овоз мебароранд… Нагирянд ҳам майлаш, чӣ ҳоҷат?!
Модар: – Ҳоҷат несту… одами наздикат сари тобуташ ашк
резад, нағз-дия…
Падар: – Биё, бас кун! Саҳар шавад, хурӯсҳо бонг зананд, ана
баъд фикри мурдану охират кунем, мешавад…
Хомӯшӣ.
Модар: – Гапама мешунавӣ, Митка?! Дина Василина пеши
пан омада буд. Шумо, мегӯяд вай, Андрейро фақат бо
кумаки милитсия ёфта метавонед…
Падар: – Чӣ-ӣ?!
Модар: – Мегӯяд, ки рафта гӯед, ки вай муқобили Конститутсия аст, қонуни қонунҳоро вайрон мекунад! Дар он
ҷо, гӯё, навишта шудааст, ки бачаҳо бояд нисбат ба волидайни пири худ ғамхор бошанд… Митик! Ба воситаи
Конститутсия ба хона кашида биёремаш чӣ-ӣ?!
Падар: – Василинаи ту кампираки аҳмақ! Маънои ғамхорӣ
кардан, пул фиристодан аст… Пештар мегуфтанд-ку,
пӯшонаду хуронад. Мо гушна набошем! Ҳар ду нафақа
мегирем, полиз дорем, шир аз худамон, равған аз худа108
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мон, дар амонаткасса якуним ҳазор пул ҳам дорем!
Мардум чӣ мегӯянд? Хандасор мешавем…
Модар: – Агар ҳеҷ чиз намедоштем?
Падар: – Ана он вақт ёфта, маҷбураш мекарданд, ки ба мо
алимент диҳад.
Модар: – Ту ҳушёрӣ, алимента барои кӯдакҳо медиҳанд…
Падар: – Ба ҳама медиҳанд. Биё, мон! Беҳтараш, чӣ хеле
гуфтӣ, пӯстлоҳи дарахта хӯрем, беҳ аз он аст, ки аз фарзанди худамон ба воситаи Конститутсия алимент ситонем… Моро фаромӯш карда бошад, худо аз вай мепурсад. Э-э, Худо худаш писарашро фаромӯш карду мову
ту-ку одамҳои қаторӣ…
Модар: – Не, писарамон моро фаромӯш накардааст! Вай ҳақ
надорад фаромӯш кунад… Вай дили раҳмгин дорад…
Аз дарду алам, аз шарма ба ин тарафҳо намеояд… Агар
танбӯраки пурхон писарамонро намепартофту ба Микола намерасид, бачаамон ҳеҷ ҷо намерафт, пеши мо мемонд…
Падар: – Шаробхуриро барои кадом аламу дардаш сар кард?!
Модар: – Мегӯянд, ки Микола Гришуткаро ба фамилияи худаш гузаронданӣ… Ариза навишта набераамонро гирем-чӣ?! А?!
Падар: – Дар ин синну сол ту чи ин қадар ҳамаро ба суд доданӣ?! Як умр судро намешинохтию акнун суддон
шудӣ…
Модар: – Охир, бача падар дорад! Фамилияаш Буслай… Григорий Буслай. Аз хонаводаи худамон, аз хуни худамон!
Мо чӣ хел вайро аз қатори худамон гирифта партоем?!
Падар: – Киро ба суд диҳам?! Модари бачаро?! Одамеро, ки
ба ӯ шир хӯронда мепӯшонад?! Ё Николайро суд кунем?! Гунаҳгор писари мост, ки ҳам худашрову ҳам
фарзандашро аз мо дур афканд! Ба ҳамин синну сол
расида, надида будам, ки одам ин қадар бераҳмона арақ
хурад, ҳама чизро, ҳам худашро, ҳам хонаашро, ҳам занашро, ҳам Гришуткаро дар шароб андозад…
Модар: – Бачама ин қадар ганда накун! Охир, вай фарзанди
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туст! Ба сараш ҳамин хел бадбахтӣ омада бошад, мо чӣ
кор кунем?!
Падар: – Чӣ бадбахтӣ?! Дасташ нест, пояш нест, якчашма
аст?! Бадбахтӣ… Шояд бадбахтиаш дар он бошад, ки ту
як умр ба ӯ сина макондӣ?! Ё бадбахтиаш аз он, ки ба
тақдираш ин қадар нозу меъмат дар ихтиёри ӯст…
Модар: – Не, хунаш хуни аҳмақона… Мегӯянд-ку, хуну хӯю
хислати волидон бе каму кост ба бача мегузарад… Андрей нарезондаю начаконда ба ту рафтагӣ…
Падар: – Ақлат ҳаст?! Арақхурии мана кай дида будӣ?!
Модар: – Ту нахӯрда бошӣ… бобоят хӯрдагист, он сабилмондаро…
Падар: – Бобои Одаму Момо Ҳавворо ба хотир биёрӣ ҳам
мешавад…
Модар: – Ана ҳамон хуни нопоки арақолуд ба вай гузаштааст…
Падар: – Аз худат домангир шав! Барои чӣ ин хел бача зойдӣ? Хуни худата дар баданаш зиёдтар мерехтӣ, мемурдӣ!?
Модар: – Хуни гарму гарданшахи ту… ҳамеша пеш мегузарад… (Хомӯшӣ). Ту хафа нашав, Митка… Охир, ман
ғами худама не, ғами бачама мехурам. Ба ман дигар ҳеҷ
чиз лозим нест! Ман дар ин дунё хуб палосидам, бас,
аммо умри ту дароз, ҳама чизат дар пеш!
Падар: – Ҳаминаша гӯй, хотсгорӣ рафтанам даркор…
Модар: – Албатта! Ҳатман зан гир!
Падар: – Тфу!
Модар: – Ягон кас пеши танӯр ҷунбуҷӯл карданаш даркор!
Мана ҳамин Василинаро гирӣ мешавад, вай аврати покиза, хушхулқ… Дукаса рӯз мегузаронед…
Падар: – Ту тамоман ақлатро хӯрдаӣ! Хоб рав! (Хомӯшӣ).
Ман, Маруся, хобҳои ганда мебинам! Дилам гувоҳӣ
медиҳад, агар, Худо накунаду аз ман пештар равӣ, он
қадар бисёр намепоям… Ману ту чун ду решаи як дарахт сабзидаем! Реша, ки хушк шуд баргҳо пайи ҳам
мерезанд. Агар баргҳоро кананд, решаҳо хушк мешаванд. Бе ту чӣ хел зинда мемонам, калӯшаки фарсудаи
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ман?! Диламон ҳам қариб як хел метапад. Як пораи дил
аз ту, як порааш аз ман! Бо як пораи дил зиёд зиндагӣ
карда намешавад…
Хомӯшӣ.
Модар: – Ту, Митка, шитоб накун! Аз ақиби ман надав…
Ман кафанкаш не… Чӣ қадаре, ки хости Худо бошад,
умр бибин! Пеш аз мӯҳлат туро қабул намекунам…
Падар: – Аз дасти ту чӣ меояд?!
Модар: – Дар лаҳад аз тарафи ҷойи даркорӣ ба тарафи ту рӯ
мегардонаму дигар намеҷунбам…
Падар: – Аз даҳонат бод барад! Ту чаро бо ман аз ҷониби арвоҳ гап мезанӣ!? Занака бин-а?! Аспаша зин кардааст!
Кӯч бастааст! Кӣ гуфт, ки ту пеш аз ман меравӣ?
Модар: – Э-э, гап мезанӣ-да! Хобҳои ганда мебинам, оқибаташ бахайр бошад! Дилам гувоҳӣ медиҳад.
Падар: – Биё, беҳтараш хоб равем… Чизе, ки нашавад, шаба
рӯз кардан лозим…
(Хомӯшӣ. Баъд касе бо изтироб тирезаро мекӯбад).
Кӣ бошад, ки дар ин саҳари солиҳон хоб надорад? (Ба
назди тиреза омада, ба тарафи торикӣ нигоҳ мекунад).
Кистӣ?
Садо: – (бо изтироб) Ин манам, амаки Митя, ман… Натарсед, ман Николай!
Падар: – Аз чӣ тарасам?! Ҳозир мекушоям, аз ин тараф биё…
(Ба модар) Чӣ кор дошта бошад, Микола омада истодааст…
Модар: – Чӣ кор дорад?!
Падар: – Намедонам…
Падар аз ҷой бархоста, чароғро равшан мекунад. Ба
долон рафта ҳамроҳи Николай бармегардад. Вай як ҷавони чорпаҳлӯ, бақувват. Мӯйи сараш зардина, дастони
бадошти вазнин дорад. Аз чизе хеле хавотир аст.
Николай: – Рӯз бахайр!
Падар: – Салом!
Модар: – Чӣ хел рӯз?! Ҳанӯз хурӯсҳо ҷеғ назадаанд. Ранги
рӯят аз чӣ сап-сафед?! Гришутка сиҳҳату саломат аст?!
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Николай: – Гришутка хоб аст, хоб… Саломатии шумо чӣ
хел, холаи Маруся?!
Модар: – Дар ин шабонгоҳон сиҳҳатии ман ба ту чӣ даркор?!
Ку, гап зан, чӣ гап?!
Николай (бардурӯғ табассум мекунад): – Ман пеши амакам
омадам! Гапи мардона дорам… Ин тараф биё, амак… Ба
ман пул даркор… Дошта бошӣ… камтар…
Падар: – Пули худат намерасад?!
(Николай гап назада мӯйсафедро ба гӯшае мекашад).
Николай (миш-мишкунон): – Навакак аз Сибулск телефон
карданд… Намояндаи милитсия…
Падар: – Гап зан…
Николай: – Дар деҳа фақат ману директори мактаб телефон
дорем… Идора маҳкам. Пагоҳ рӯзи истироҳат…
Падар: – Э-э, тезтар гап зан!
Николай: – Хӯш, ки бошад, ба ман телефон карданд, ки шуморо хабар кунам…
Падар: – Чӣ гап?!
Николай: –Шумо бояд фавран ба Дубровенск равед… Дар
бораи Андрей гап заданд…
Падар: – Ба ӯ чӣ шудааст?!
Николай: – Намедонам… Ҳеҷ чиз нагуфт…
Падар: – Дурӯғ мегӯйӣ! Аз чашмонат маълум, ки дурӯғ! Гап
зан…
Николай: – Чӣ гӯям… Тахмин вайро… дар Дубровенск ёфтаанд…
Падар: – Кӣ ёфтааст?! Милитсия?!
Николай: – Ҳо…
Падар: – Боз чӣ номаъқулӣ карда бошад, ки ба милитсия
афтодааст?
Николай: – Не, амак, гап дигар, вайро аз таги барф ёфтаанд…
Падар: – Чӣ хел барф? Таги барф барои чӣ?
Николай: – Баҳор… Офтоб тобиду барфҳо об шуданд…
Падар: – Чӣ хел?! Ягон кас ӯро куштааст?!
Николай: – Намедонам… Гап ҳамин, милитсия гуфт, ки ягон
кас омада кӣ буданашро муайян кунад… Мумкин вай
набошад… Ё шумо, ё ягон одами наздик бояд равад…
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То Сибулск ман бо мототсикл мебарам… То рейси якум
рафта мерасем. Дар вокзал ба милитсия медароед, худашон мегӯянд… Хайр, ман рафтам, ягон панҷсӯма
диҳед, дар берун бармегардонам…
Падар: – Барои чӣ?!
Николай: – Бигзор холаам фикр кунад, ки ман ҳақиқатан барои пул омадаам. Бе ин ҳам бо азоб нафас мекашад, ин
гапа шунавад… Шояд ҳоло ба ӯ нагӯем…
Падар: – Фарқаш чӣ, имрӯз нагӯем, пагоҳ гуфтан лозим…
Вой, бачаме-е…
Николай: – Он тарафаш ихтиёратон. Ман рафта мототсиклро
мебарорам… (Меравад).
Падар чанд лаҳза дар байни хона шах шуда мемонад.
Баъдан тарафи оташдон меравад, пойпечашро мекобад, болои харак мешинаду пойафзолашро мепӯшад.
Модар: – Куҷо рафтаниӣ?
Падар: – Дубровенск!
Модар: – Чӣ гап?!
Падар пойафзолашро мепӯшад.
(Бо ҳаяҷон) Дар гӯшат чӣ гуфт?! Пул барои чӣ?!
Падар: – Дидӣ, Маруся! Ману ту даъво карда гаштем, ки кадоме аз мо пештар ба хок меравад… Маълум мешавад,
ки мурдани ману ту ҳанӯз барвақт аст… (Овозаш хирӣ
мешавад). Писарамона… Ягонаро… ба лаҳад бурдан лозим мешавад! Ана, касалиатро мону хез, барои мурдан
вақт меёбӣ, ҳоло хонаро барои ҷаноза рӯбучин кун…
Модар: – Ту чиҳо мегӯйӣ, пирхари ёвагӯй!?
Падар: – Ба Николай телефон кардаанд. Дар Дубровенск
ҷасадашро аз зери барф ёфтаанд…
Модар (бо даҳшат): – Ҷасади киро?!
Падар: – Андрейро… Арақхӯрӣ бачаамонро ба куҷо бурд…
Худаш ҳам азоб кашиду дигаронро ҳам дар азоб монд…
Модар (аввал бо овози хирии паст, баъд баландтар ва сипас
тамоман баланд): – А-а-а, Андрюшкаи майдаҳаки
нанаҷонаш! Дилам гувоҳӣ медод! Э-э, бачаяки бадбахтам, чаро ба ин рӯз расидӣ-а?! Бачаякам!!
Торикӣ.
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Шаҳр. Квартираи Пакутович. Бегоҳӣ. Алина машғули
рӯбучин. Худаш танҳо Занги ҳалқаи дар.
Алина: – Дароед, дар кушода…
Дар боэҳтиёт кушода мешавад, Буслай намудор мегардад. Палтояш нест. Дар остонаи дар меистад.
Алина: – Ҳа, файласуф, боз омадӣ?!..
Буслай: (бо изтироб): – Ту ҳанӯз ҳам ҳамин ҷоӣ?! Як моҳи
дароз шуд, ки давуғеҷ карда мегардӣ…
Алина: – Палтоят куҷо. Фурӯхта арақ хӯрдӣ?!
Буслай: – Хаёл кардам ҳаво гарм мешавад. Палторо партофтаму хунукӣ сар шуд… Қариб ҷамъ шуда яклухт ба кисаи худам дароям! Лаънатӣ, баҳор неву дарди сар шуд.
Ҳамааш айби спутникҳо! Он қадар бисёр сарашон доданд, ки ҳама чиз тагурӯ шуд: баҳору зимистону тирамоҳ… Аз обу ҳаво мураббо сохтанд! Оқибаташа бахайр
кунад, мо пиртар мешавему дунё хунуктару хунуктар…
Алина: – Ин ҷо бо чӣ кор омадӣ?! Ягон чакра шаробу ягон
тин пул намеёбӣ…
Буслай: – Як бурида нон медодед… Худам ҳам дар ёд надорам, кай бори охирин нон хӯрда будам… Лаънатии Бэра
ба куҷое рафтааст! Се моҳ мешавад, ки ба ҷойи ӯ аловандозам, лекин маошро бибии тақводораш ба вай мефиристад… Чанд бор ба вокзал рафтам, семент фуровардам, ҳамин ҳафтаи охир мазаам нашуд, рагу рӯдаам –
ҳама беҷоянд! Ягон чизи хӯрданӣ дошта бошӣ, бидеҳ,
мегираму меравам…
Алина: – Як дам ист! (Ба ошхона медарояд).
Буслай: – Соҳибхона куҷост?!
Алина (аз ошхона): – Ба ӯ чӣ кор дорӣ?!
Буслай: – Китобаша хондам…
Алина: – Чӣ гуфтӣ?! Наход ба китобхона рафта бошӣ?
Буслай: – Харидам. Аз дӯкон…
Алина: – Ана ҷасорату…
Буслай: – Барои ман ҳақиқатан ҷасорат аст! Як шиша камтар
гирифта, ба ҷояш китоб харидам!
Алина: – Омадӣ, ки аз муаллиф соядаст гирӣ?!
Буслай: – Барои як бурда нон омадам! Вокзал рафта будам,
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ки ягон чиз ёбам, зӯрам ба бардоштани халтаи орд нарасиду арақхӯрҳои лаънатӣ мана аз бригадаашон
ронданд… Сарам гаранг, дар пойҳоям мадор нест… Аввал фикр кардам, ки рафта худамро ба милитсия супорам, баъд шумо ба ёдам расидед, омадам…
Аз ошхона Алина мебарояд. Дар дасти ӯ тарелкаҳо.
Алина: – Курсиро гиру пушти миз нишин…
Буслай: – Бе курсӣ ҳам хӯрда метавонам…
Алина: – Хӯрдан гир!
Буслай: – Нон надоред?
Алина: – Чанд вақт боз гушнаӣ?!
Буслай: – Аз ҳамон вақте ки бемор шуда будам… Дар тиреза
як бурда нон буд, гирифта хоидаму халос! Гӯё дигар ҳеҷ
чиз нахӯрдаам… Як ҳафта шуд… Нон деҳ…
Алина: – Аҳмақ! Аз гушнагӣ рӯдапеч шуданат мумкин! Аввал шӯрбоя хӯр… Баъд нон медиҳам! (Буслай сари миз
менишинад, ҳарисона шӯрбо мехурад. Алина бо ҳайрат
ба ӯ нигоҳ мекунад).
Худоё! Аср асри бист, одамҳо кайҳонрав шуданду қариб
коммунизм бунёд кунанд, ту ҳоло ҳам хона ба хона
гашта, нон металабӣ… Шарм намедорӣ?!
Буслай: – Не… Агар шарм мешуд… агар шарм медоштам,
магар ба инҷо меомадам?!.. Ман дигар дил надорам, дилам хоб асту ман онро навозиш карда гаштаам, ки боз
бедор нашавад… (Мехурад).
Алина: – Ба хонаат чаро намеравӣ?!
Буслай: – Барои хона доштан аввал одам шудан даркор…
Дар он ҷой касе интизори ман нест… Ба ман ҳам касе
даркор несту ман ҳам ба касе даркор нестам! (Мехӯрад).
Алина: – Гӯш кун! Э-э, барои чӣ туро намегиранд?!
Буслай: – Ба куҷо?!
Алина: – Масалан, ба табобатхонаи махсус?! Охир, дар он
ҷой шумо баринҳоро табобат мекунанд-ку, зӯракӣ?...
Буслай: – Ман коллектив надорам… Ба он ҷо бо роҳхати
коллективҳо мераванд. Ман дар ягон ҷой кор намекунам. Бе қайди расмӣ пеши Бэра зиндагӣ мекунам…
Оромакак бекорхӯҷагӣ мекунам… Одамҳои бе115
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корхӯҷаро ҳеҷ кас ба ҳеҷ ҷой намесупорад! Мана вай
маро бардошта оварду ба милитсия насупурд-ку! Агар
месупурд, ҷойи ман аллакай паси панҷараҳои оҳанин
мешуд… Аслан, ин гапҳо ҳама бемаънӣ! Худам ихтиёрӣ
чор бор табобат кардам. Вақтҳое буд, ки аз бӯйи ин
лаънатӣ мегурехтам…
Алина: – Кадом лаънатӣ!
Буслай: – Арақ-дия!
Алина: – Ҳм…
Буслай: – Ҳм-аша дидӣ, аз бӯяш авзоям дигар мешуд! Зӯрӣ
ба зӯрӣ худамро маҷбур мекардам, чашмонам аз косахонаи сар мебаромад, аммо боз ҳам ба нӯшидан одат
кардам! Агар чанд вақт нахурам, дилам чунон ғамгин,
худам чунон мушавваш мешудам, ки мондан гир… Не,
дард не, ғам, ғам мехӯрам, ғаме, ки саропойи вуҷудамро,
вуҷуди фарсудаамро мемакаду мемакад…
Алина: – Имрӯз ҳушёрӣ?!
Буслай: – Агар кайф медоштам, хӯрок мехӯрдам?! Вақте, ки
шароб мехӯрӣ, – тамоман иштиҳо надорӣ… Барои бемориам, чанд вақт боз ҳеҷ чиз нахӯрдаам… Сиҳҳат
мешудам, тоқатам тоқ мешуд… Ман муддати дароз
ҳушёр буда наметавонам, асабҳоям тоқат намекунанд…
Ҳушёр, ки шудам, даррав ба фикр медароям. Як бор
пеши духтур, ҳо-о, ҳамоне, ки девонаҳоро табобат мекунад, номаш чӣ буд?! Пеши ҳамон рафтам….
Алина: – Психиатр будагист…
Буслай: – Ҳа! Худди худаш. Даромадаму гуфтам, ки майнаи
сарама сӯрох карда, ягон ҳуҷайрааша кашида гиред, ки
камтар фикр кунам, аҳмақтар шавам. Ана он вақт
арақхӯриро бас мекунам! Худат дидӣ-ку, одам, ки арақ
хурад, даррав аҳмақ мешавад, мешинаду механдаду мерақсад. Чашмонаш медурахшанд, аз зиндагӣ розӣ, ҳамаро нағз мебинад! Тайёр аст ҳамаро оғӯш гирад! Як одамаки накӯкору ғамхор мешавад! Аз шодӣ мурғи дилакаш мехонад! Барои чӣ дар ҳушёрӣ мо ин хел нестем?!
Алина: – Ин худфиребист! Ба ту ҳамин хел менамояд…
Буслай: – Ҳар он чизеро, ки мебинию имон меоварӣ, дигар
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тахмин нест, – ҳақиқат аст! Ман ҳам ҳоло дар ҳамин
фикрам, ки ягон илоҷ ёфта аз каллаам ҳуҷайраҳои зиёдатиро канда гирам, то зиндагии воқеиро набинам,
чизҳои зиёдатиашро пай набарам, камтар бинаму
бештар эҳсос кунам…
Алина: – Психиатр чӣ гуфт?!
Буслай: – Гирифту пеш кард! Номамро ноқисулақл (дегенерат) монд! Мегӯяд, ки одамҳо ҷон мекананд, умрашонро
сарфи китобхонӣ мекунанд, то донишашонро зиёд кунанду, каме ҳам бошад, ба ҳақиқат наздик гарданд! Ту
бошӣ, ихтиёрӣ худатро ба сафи аҳмақҳо дароварданӣ!
Бигӯ, ин ҳақиқат ба ман чӣ лозим?! Аз вақте ки пайи
қадами одамҳо ба рӯйи замин расидааст, мардум чунон
навигариҳое фикр карда баромадаанд, ки ҳеҷ вақт
ҳамаашон ҳатто дар каллаи оқилтаринҳо намегунҷанд…
Ё магар он одамҳо хушбахттар, покизатар шуданд?!
Ҳақиқат… Дунё сарду сокит аст. Барои он ки саҳлакак
гарму беғам шавад, одам маҷбур аст шароб хӯрад…
Алина: – Аммо ту чандон деҳотӣ нестӣ… Ин қадар фикр дар
каллаи ту аз куҷост?!
Буслай: – Худам ҳам намедонам. Аз афташ, аз модар ноқис
таваллуд шудаам! Ҳамаи ҳамсолонам оромакаку беғам
зиндагӣ мекунанд. Аммо ман рӯзи хуш надорам, фақат
фикр мекунам! Аз фикру андеша баъзан дилам беҳузур
мешавад! Вақте ки шароб менӯшам, ҳама чиз якбора
равшан мешавад, вуҷудамро шодӣ фаро мегирад, ҳама
мушкилот сабук мегардад! Ҳамин ки ҳушёр гаштам, боз
ҳама чиз аввалааш барин дилбазан мешавад!
Алина: – Наход дар каллаи ҳамаи арақхӯрҳо ҳамин хел
фикрҳо бошад?!
Буслай: – Не, дар каллаи ҳама набудагист… Ҳама зиндагии
талхи худро якхела эҳсос намекунанд, бадиҳоро якхела
намебинад, бинобар ин…
Алина: – Ҳозир ба ту котлет меорам…
Буслай: – Нон ҳам биёр! Ғами меъдаи мана нахур. Ҳатто
мехро об мекунад! Одат кардагӣ! Ягон чакра шароб ҳам
медодагистӣ?!
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Алина: – Дар ин хона шароб намехуранд…
Буслай: – Конйяк чӣ?!
Алина: – Нависандаҳои Италия омада буданд. Барои онҳо
гирифта будам… Дигар ҳеҷ кас намехурад!
Буслай: – Хона нею музейи таппа-тайёр… Вай афсонанависат бемор-ку набудагист!?
Алина: – Чаро бемор бошад?!
Буслай: – Чунки ҳамаш одамони сиҳҳат мазза карда
мехуранд…
Алина: – Ма, котлета хур, файласуф…
Буслай котлет мехӯрад.
Буслай: – Ҳа, соҳибхона куҷост?!
Алина: – Ҳоло меояд…
Буслай: – Як ҳодисаи аҷибро ба ӯ нақл мекунам, агар се сӯм
диҳад… Ҳодиса дар деҳаи худамон Светлий рӯй дода
буд. Дар микрорайони нави мо як истгоҳ аст. «Беном»
мегӯяндаш… Нома бинед-а? Ҳатто ба истгоҳ ном намеёбанд! Дар рӯбарӯйи истгоҳ як номзади илм зиндагӣ
мекард. Лауреат ҳам ҳаст… номзади илми тиб. Худаш
ҳам олим, ҳам духтур, боз касали бемории таҳқиқ мекардагии худаш ҳам ҳаст… Қанд, ки бисёр шудааст, дар
хуни одамҳо ҳам вомехураду дар хоҷатхона ҳам…
Бигиру дар чой андоз…
Алина: – Бемории қанд будагист?
Буслай: – Ҳа! Ана ҳамин одам як вақт, тирамоҳ буд, лауреат
бошад ҳам, хонаашро таъмир мекард. Як пиҷҷаки даридаи ҷандаю шими куҳнаро пӯшида ба кор сар кард…
Қиёфааш ба чеҳраи одамҳои оддӣ монанд буд.
Мегӯянд-ку, аз халқ баромадагӣ… Дар он либос як
кӯчагии муқаррарӣ шуд. Як вақт кадом ҳоҷат баромадаасту ҳамроҳи бемории қанд даррав, андомашро ба
назар нагирифта, бо ҳамон либоси корӣ давида ба магазин рафтааст. То истгоҳ нарасида бемориаш қападааст, чунон печондааст, ки то истгоҳ худашро бо як азоб
расондааст… Шишта хоҷаташро ба ҷой овардаасту ҷо
ба ҷо дароз кашидааст. Фақат баъди ҳафт соат ӯро аз
замин бардоштаанд, ки кайҳо ҷон ба ҳақ супурда буда118
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аст… Ҳафт соат ягон одам ба ӯ наздик нашудааст…
Мегӯянд, ҷасадаш раг кашида чунон ҷамъ шудааст, ки
ҳатто дар тобут ҷой карда натавонистаанд… Албатта,
гуноҳи худаш! Охир, вай лауреат буд! Лауреат бошӣ,
пеш аз он ки ба магазин равӣ, либосатро дигар кун,
галстук банд, медалатро овез, нишонаи лауреатиро
ҳам! Одамҳо медиданд! Набошад, одами муқаррарӣ
пур… дар ҳар ҷо меғелад… Наход ҳамин ҳикоя арзиши
се сӯма надошта бошад?
Алина: – Арзишаш бештар! Хеле зиёдтар аз гумони ту…
Буслай: – Як рӯз ба ҳамон истгоҳ рафта, болои курсие, ки дар
зери он номзади илми тиб ҷон ба ҳақ супурда буд, нишаста ба фикр фурӯ рафтам. Баъд одамҳоеро, ки савор
мешуданду мефуромаданд, як-як ҳисоб кардан гирифтам. Дусаду сӣ нафар шуд! Ин фақат дар як соат! Пирону кӯдакону занҳои ҳомиларо ҳисоб накардам. Агар дусадро ба ҳафт зарб занем, чанд мешавад?! Даҳшатнок
аст ин рақам! Ҳамаи ҳамин қадар одамон ҷасадашро дидаанд! Ту барои ҳикоя лоақал як сӯм деҳ, вай афсонаашро баъд менависад…
Алина: – Медонам, ки ту сӯмро барои чӣ сарф мекунӣ…
Буслай: – Кори ту чӣ?!
Алина: – Ғами туро мехурам…
Буслай: – Гапа бин-а! Як моҳ пеш тайёр буд, ки чашмонамро
кофта гираду акнун ғамамро мехурад…
Алина: – Дар ин як моҳе, ки гузашт, ман, гӯё дар чашмаи мусаффотарин оббозӣ карда бошам, худамро поку тамиз
эҳсос мекунам! Ҳамааш ба туфайли ҳамин одам…
Буслай: – Э-э, бало ба пасаш! Чихелӣ одам будааст он афсонанависатон?!
Алина: – Наздик шуд, ҳозир худаш меояд, мебинӣ… Аз
чеҳрааш, гӯё, нури некию хайр мерезад! Ту, масалан,
худашро надидаӣ, аммо дар хонааш шабро рӯз карда,
аллакай дигар шудаӣ, ба дафъаи аввал монанд нестӣ…
Буслай: – Э-э, не, ман чӣ хеле будам, ҳамон хел ҳастам…
Алина: – Дар чашмонат ғаму андӯҳ мебинам…
Буслай: – Албатта! Як ҳафта бемор будам, даромад надо119
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штам… Даромад набошад, аз кадом ҳисоб менӯшӣ?!
Ғамам аз ҳамин… Лекин ба нависандаат бовар надорам!
Алина: – Инаш кори худат…
Буслай: – Як беақлиро намефаҳмам! Охир, мошин дорӣ,
зиндагиат таъмин, ҳама туро мешиносад… Роҳакӣ
бошӣ, ба роҳат рафтан гир! Сари роҳ одам афтода хоб
бошад, мон хоб рафтан гирад… Барои бардоштани
афтода одами вазифадор ёфт мешавад, меояду мебардорад! Аммо не, боз ҳам касоне ёфт мешаванд, ки бетоқатӣ мекунанд! Мошинро маътал карда, афтодаро мебардоранду савор мекунанд, ба хона меоранд! Яъне, бинед, ки ман чи хел накӯкорам! Ақли ҳеҷ кас нагирифт,
аммо ман масти нимҷонро бардоштам, дилам сӯхт, вай
ҳам одам гуфтам…
Алина: – Тамоман дуруст! Хусусан, суханони охиринат
ҳақанд рост…
Буслай: – Ҳамаи ин худнамоист! Сарвати маънавӣ… Ин
сарватро ба сӯмҳою тинҳо иваз кардан мумкин…
Алина: – Ин тавр ки бошад, ту чаро ҳодисаи лауреати бечораро дар истгоҳ нақл кардӣ?! Чаро ба он ҷо рафта
одамҳоро ҳисоб кардӣ?!
Буслай: – Мехостам фаҳмам ки чанд кас ба ҷасади ман ҳам
эътибор надода мегузарад…
Алина: – Худат мешудӣ, эътибор медодӣ?!
Буслай: – Ҳаққи гапро гӯям?!
Алина: – Ҳа…
Буслай: – Не! Ҳушёр бошам, эътибор намедодам! Лекин дар
мастӣ… Вақте маст бошам, дилам ба ҳама месӯзад, ҳамаро дӯст медорам… Дар мастӣ аз ҳаяҷону дилсӯзӣ нисбат
ба одамҳо, дарахтҳо ва обу хок дар чашмонам ашк чарх
мезанад… Ҳама, ҳама чиз бароят азиз мешавад! (Ногоҳ
қоҳ-қоҳ зада механдад). Медонӣ, мана ҳамон лауреатро,
агар фарзан ба сару рӯяш оби ҳаётро мепошиданду зинда
мешуд, худаш ҳам ҳеҷ вақт дар истгоҳ ба одами афтода
эътиборе намедод… Сарама ба гарав мемонам, ки ҳатто
ба ҷасади худаш эътибор намедод…
Алина: – Ба ҷасади худаш-ку эътибор медод…
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Буслай: – Ба ҷасади ман чӣ!?
Алина: – Агар дар одам заррае аз одамгарӣ бошад, ҳатман ба
чор тарафаш нигоҳ мекунад, афтодаеро бинад, омада
аҳвол мепурсад, ба шарте, ки дар одами дигар худашро
дида тавонад!
Буслай: – Ҳазорҳо одам аз наздаш гузаштанд, ҳеҷ кас ҳеҷ
чизро надид… Ҳама, гӯё, кӯру кар буданд… Аммо кас
мехоҳад, андаке бошад ҳам, дилсӯз, накӯкор, раҳмдил
бошад…
Алина: – Фикр намекунӣ, ки нисбат ба одамҳо аз ҳад зиёд
бадбинӣ дорӣ?!
Буслай: – Нисбат ба худам ҳам… Сари дили худамро ҳам чарбу печонда гирифтааст. Барои ҳамин, то илоҷ дошта
бошам, менӯшаму менӯшам! Як хоҳараки хурдакак доштам, Настенка… Як вақт оббозӣ рафта бечора ғарқ
шуд… Модарам аз сӯзу гудоз рӯю мӯяшро меканд, падарамро дар як рӯз чаккаҳои сараш сап-сафед шуд, аммо
ман шах шуда мондам! Охир, хоҳараки худам талаф шуду ман ҳатто ашк нарехтам! Мехостам, аммо наметавонистам! Карахт шуда мондам… Не, аз дарду алам не…
Ман ғами вайро намехӯрдам! Мефаҳмӣ?! Медидам, ки
хоҳаракам, синфи нӯҳро тамом карда, акнун дар тобут
хоб аст! Бо худ меандешидам: дунёро бинед, вай понздаҳ
сол умр дид, ман аллакай бистудусола, дар шастсолагиам, ё аз он бештар, ман ҳам дар чунин тобут мехобам…
Чӣ фарқ мемонад аз ин зиндагӣ!? Вай умри кӯтоҳакаки
понздаҳсолаи худро дар ҳаяҷон гузаронд, ҳама чизро покиза медид, аммо ман саропо дар ғаждиву ифлосӣ…
Ҳамон вақтҳо ҳам шароб менӯшидам… Ку, бигӯ, кадоме
аз мо бурд кард?! Фикр мекунаму вуҷудамро воҳима
мегирад! Аз ин хусус дар ҷанозааш фикр мекардам…
Маст не, ҳушёр будам! Дар сӯгвории хоҳаракам шароб
нӯшидам, ана баъд ашкҳоям шашқатор рехтан гирифт..
Фикр мекардам, ки офтоб ҳам ба ғуруб меравад, шуои
арғувонии он ба рӯи бешазорон доман меафканад, аммо
Настенка ҳамаи инро намебинад! Аз моҷарои муҳаббати
худ ҳам дигар намесӯзад! Бӯсаҳои аввалинро ҳам дигар
121
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

эҳсос нахоҳад кард! Тӯй ҳам намешавад! Фарзанд ҳам
намеёбад! Ҳама чиз барояш сарду сокит аст. Мавҳум,
беҳис! Э-э, онаи зори дунёро об барад! Дилам аз ғам
чунон буғсе карда буд, ки дигар мадор надоштам…
Ҳамаи ин аз тафи арақ буд, албатта! Ҳушёр шуда ба худ
омадаму аз карда пушаймон шудам! Боз ҳамон чарбуи
ғафс сари диламро печонда гирифт… Шарм медоштам…
Аммо барои чӣ? Аз кӣ? Худам ҳам намедонам… Бадбахтии мо на аз он аст, ки аз гапи худамон, аз суханони соддалавҳонаи худамон, аз эҳсосоти покизаи худамон шарм
медорем! Ҳаминаша намедонам, ки кай ва чӣ тавр мо гирифтори ин одат шудем?!
Алина: – Мебахшӣ, номатро фаромӯш кардам…
Буслай: – Буслай! Фамилии зебост! Аз калимаи «бусел»… Бо
ин ном дар сарзамини мо парандаест ба сони мурғи
ҳумо, парандаи бахту саодат…
Алина: – Фамилия не, номат чист?!
Буслай: – Андрей!
Алина: – Ту ҳақиқатан беморӣ, Андрюша…
Буслай: – Инаш маълум! Майзадаам-ку…
Алина: – Не, дилат касал…
Буслай: – Ман дил надорам! Ҷойи диламро арақ гирифтааст…
Алина: – Вай ҳозир омада мерасад… Ҳамаи гапҳоятро бгӯй
гӯй… Ҳамаашро, бе каму кост… Аз чизе шарм надор,
ягон фикр накун… Ҳамаашро бигӯй! Метавонад дилатро ба эътидол биёварад…
Буслай: – Бе вай ҳам дар эътидол аст, мисли оби ботлоғзор…
Аз дасти вай чӣ меояд?!
Касе дарро боэҳтиёт ҳалқа мезанад.
Алина: – Марҳамат…
Красовский медарояд. Тақрибан чилупанҷсола, сартос;
марде шабеҳ ба варзишгар, ки саломатӣ ва қиёфаи
зоҳирии худро хеле хуб нигоҳ медорад. Як андоза густохӣ дорад, аммо аз ҳад намегузарад. Ин хел одамон
дилпурии худро ба ҳадди худситоӣ намерасонанд. Вай
зуд-зуд ва боназокат механдад.
Красовчкий (бо табассум): – Ассалому алайкум!
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Алина (як андоза ошуфтаҳол): – Салом!…
Буслай: – Салом…
Красовчкий (ба Алина): – Ана ҳамин хел рост истода
наҷунб! Ман бояд қиёфаи туро бо ин латта дар хонаи
мардаки бегона дар хотир дорам… (Чор тарафашро
мебинад) Аҷаб манзараи камёфт! Ман саропо дар
ҳаяҷонам! Манзарае, ки онро бояд рассоми бузург Пикассо тасвир кунад… Дар қиёфаи ту чӣ қадар хислати ба
худ хос, азалӣ ва эътироз ифода ёфтааст… Чӣ мувозинати ҳайратангез! Юбкаи хосаи ҷинсӣ ва латтаи ифлос! Чӣ
қиёфаи раҳмовар! Кас мехоҳад гиря кунад. (Ба Буслай
чашм меандозад) Хӯ-ш, инаш, аз афташ, дӯсти нав дар
маъракаи шумост! (Даст медиҳад). Красовский.
Буслай: – Буслай. Майзада!
Красовчкий: – Бисёр хушам омад. Шумо ҳам аз дӯстони
ҳамин хонаводаед?!
Буслай: – Не! Омадам, ки шикам сер кунам, гушнаам…
Красовчкий: – Э-э, яъне, ки ба зиёфати ҷамшедӣ омадаед?!
Буслай: – Инаш яъне чӣ?!
Красовчкий: – Чӣ?!
Буслай: – Аҳмақиатро нишон доданиӣ?!
Красовчкий: – Пай мебарам, ки кӯдакии шумо ба сахтӣ гузаштааст…
Алина (хеле оромона): – Пурсупосата бас кун, Красовский,
афту дарафт нашавад!
Красовчкий: – А-а, ту асабҳоятро табобат кардӣ?
Алина: – Диламро, эҳсосотамро даво кардам…
Красовчкий: – Инҳо ҳарду яканд…
Алина: – Чӣ мехоҳӣ?!
Красовчкий: – Саволат берун аз мантиқ! Аввал бояд бипурсӣ, ки ин ҷоро чӣ тавр ёфтӣ, баъд…
Алина: – Пурсупосро бас кун… Бояд бидонӣ, ки ба хамаи ин
нафрат дорам! Пайи чӣ кор омадӣ?
Красовчкий: – Бо муносибати ҳуқуқӣ ва амалие, ки ману ту
дорем, чунин савол додан як андоза ҳайратангез аст!
Алина: – Агар ҷойи хобро сарфи назар кунем, дигар дар байни мо ягон хел муносибат набуду нест!
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Красовчкий (ба Буслай): – Лутфан, муҳтарам, мехоҳам
бифаҳмед, ки ман шавҳари ин занаки сабуксарам ва мехоҳам суҳбати маҳрамона дошта бошам.
Буслай: – Чӣ-ӣ?!
Алина: – Вай ба ҳеҷ ҷо намеравад! Фаромӯш накун, ки хона
хонаи одами бегона асту вай пеши ман наомадааст…
Красовчкий: – Аз латтае,ки дар даст дорӣ, хулоса кардан
мумкин, ки ту ҳам то андозае соҳиби ин хонаӣ… Ё вазифаат танҳо фаррошист?!
Алина: – Ёфтӣ! Фақат фаррошӣ. Чанг мерӯбам!
Буслай (ба Алина): – Агар зарур бошад, ман…
Алина: – Не, не…
Красовчкий ( назди Буслай омада аз ҷайбаш пул мебарорад)
Ана инро гиреду ба кино дароед, яхмос хуред…
Алина (бо асабоният): – Красовский, ҳайвон нашав!
Красовчкий (бо табассум): – Фасоҳату ҷаззобияти пештараро боз мешунавам…
Алина (нохост): – Бибахш…
Красовчкий (бо таҳайюр): – Чӣ-ӣ?!
Алина: – Бибахш…
Буслай (ба пул нигоҳ карда луоби даҳонашро фурӯ мебарад):
– Дар кино рӯзона хобам мебарад… Яхмос намешавад,
гулӯям дард мекунад! Фаҳмидӣ?! Гулӯям!!
Красовчкий: – Яъне, дод задан ба ту мумкин нест! (Пулро
гирифта ба ҷайбаш меандозад). Хӯш, ки бошад, дар
ҳузури шоҳидон суҳбатамон моро ба мақсад намерасонад…
Алина (фарши хонаро шуста): – Гӯш мекунам…
Красовчкий: – Умедворам, боз фикр накунӣ, ки ман ба ин ҷо
аз рашку ғазаб ё аламе, ки маро тарк гуфта рафтӣ, омадаам?..
Алина (шустушӯро давом дода): – Фикр намекунам, гапата
гуфтан гир…
Красовчкий: – Ман дӯстони зиёде дорам, азизам… Дар бораи он ки ту дар куҷоию чӣ ҳол дорӣ ба ҳар кадоми онҳо
дурӯғ бофтан ба дилам зад… Масалан, ба Дродовский
гуфтам, ки холаат дар Саратов бемори лаби гӯр асту ӯро
124
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бемордорӣ мекунӣ… Монанди ҳамон рӯҳоние, ки дар
китоби «Дувоздаҳ курсӣ» тасвир шудааст… Ба Антон
Кириллович фаҳмондам, ки ба Ялта рафта, асабҳоятро
табобат мекунӣ… Аммо ту дар шаҳрию, аз рӯи шунидам, ба кор ҳам даромадаӣ…
Алина: – Бале, кор мекунам…
Красовчкий: – Пинҳон набошад, гӯй, ки дар кадом соҳа?
Алина: – Дар боғчаи бачаҳо…
Красовчкий: – Ба сифати мураббия?!
Алина: – Доя…
Красовчкий: – Аҷаб! Ба авлодат рафтаӣ… Дар ин ҷо латтаю
дар он ҷо мезаки бачаҳо… Воқеан, падарат чикора буд?!
Алина: – Худи худат барин олими аблаҳ…
Буслай: – Дар деҳаи мо як хола ҳар рӯз тирезаашро мешуст…
Красовчкий: – Дар деҳаи шумо метавонанд, ки ба ҳар ош
қатӣ нашуда хомӯш бошанд?!
Буслай: – Метавонанд, аммо говҳо, вақте ки онҳоро
медӯшанд…
Красовчкий: – Буққаҳо чӣ?!
Буслай: – Буққаҳо шох зада замин мекобанд…
Красовчкий (ба Алина): – Гап ҳамин, ки туро ҳар лаҳза дар
шаҳр диданашон мумкину ман ночор бояд баҳона фикр
кунам! Дигар дар вазъияти ногувор мондан намехоҳам.
Аз ёдат набарор, ки ман ҳеҷ вақт дар вазъияти аҳмақона
набудаам!
Буслай: – Умрата нағз гузарондаӣ!
Красовчкий: – Хулоса, ҷиннигиатро мону хеста ба мошин
нишин, хона рафтем! Бегоҳӣ назди Горюхин, ба дачааш,
меравем. Вай рисолаи докторӣ ҳимоя кардааст…
Алина: – Ману вай бо ҳам хоб рафтем.
Красовчкий (якбора не): – Бо кӣ хоб рафтӣ? Бо ҳамин (ба
Буслай ишора карда), бо ҳамин авлиёи бемурид ё ходими адабиёт, ки барои ту сарпаноҳ додааст?!
Алина: – Бо Горюхин! Бо дӯсти ту! Аммо шайтонӣ накун, ки
гӯё мутаассир шудӣ ё аз воқеа хабар надоштӣ…
Красовчкий: – Ман ҳеҷ вақт аз ту талаб накардаам, ки ба гуноҳат иқрор шав ё тавба кун!
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Алина: – Чӣ хислати бад! Чи пастӣ! Ҳар одам бояд гуноҳашро шӯяд, тавба кардан, мисли равшанию обу нон, ба
одам зарур аст…
Красовчкий: – Аҷаб! Чӣ қиёфаи илҳомовар! Сара Бернари
таппа тайёр! Гиряам меояд…
Алина: – Гиря кардан гир…
Красовчкий: – Аз одами бегона шарм мекунам!
Буслай: – Бернараш кист?
Красовчкий: – Актрисаи бузург…
Буслай: – Чаро боз Сара будааст?!
Красовчкий: – Барои он ки Фрося не… (Ба Алина) Хайр, биё,
бас кун, Алина! Ман ин ҳама кашмакаши адабию драмавиро ба ту бахшидам! Биё, рафтем! Рафта барои кабоб гӯшт ёфтанамон лозим! Канӣ?! Ҳар саргузашт барои он ҷолиб аст, ки охир дорад…
Алина: – Ба ман бигӯ, Красовский, ягон бор дар умрат дилат
касал шудааст?!
Буслай: – Ба вай дил чӣ даркор, геморой дорад, бас…
Красовчкий: – Қандата зан, ёфтӣ!
Буслай: – Аз чашмат маълум, онҳо ғарқи фикру андешаанд!
Красовчкий (калиди мошинро мебарорад): – Хайр, шуд,
рафтем! Ту аз ин афсонанавис пул қарздор нестӣ?! Чанд
сӯм?! Пулашро болои миз монда меравем!
Алина: – Ман ба ҳеҷ ҷо намеравам…
Красовчкий: – Ин хел, ки бошад, девона, бигӯ, ки ба ту чӣ
намерасид?!
Алина: – Самимият! Одамгарӣ! Имон!
Красовчкий (бо тамасхур): – Эътиқод! Муҳаббат…
Алина: – Бале, эътиқоду муҳаббат! Аммо ту, Красовский
ҷинояткорӣ…
Красовчкий: – Инаш боз аҷибтар…
Алина: – Ту аз ман, аз як инсони зинда, чиз сохтӣ! Моле
сохтӣ, ки зебост, роҳат аст ва гоҳ-гоҳе ба он зарурат ҳам
дорӣ… Фақат гоҳ-гоҳе! Вақте ки ба дилат зад, ту вайро
номаълумакак ба дӯстонат пешкаш кардӣ! Онҳо ҳам ин
чизро истифода карданд. Ҳол он ки ман зани ту ном
доштам! Чӣ даҳшат! Ман чӣ хел ин қадар сол дар байни
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ин ҳама ифлосию фасод, бешармию беҳаёӣ рӯз гузарондам?! Беҳаёии самимона, бешармона, мағрурона… Медонед, шумо… Шумо одам нестед, шумо мурдагонед…
Красовчкий: – Чӣ-ӣ… Чӣ-ӣ?
Алина: – Бале! Мурдагонед! Ҳам ту, ҳам Горюхин! Ҳам
Дроздовский… Ходимони илм! Охир, шумо, ҳамаатон,
як пули пуччак арзиш надоред! Шумо ҳеҷ вақт барои
илм коре накардаед! Шумо ҳам ба илм, ҳам ба одамон
ва ҳам ба рӯйи худатон туф кардагӣ… Шумо фақат як
чизро медонед; мақсади олиатон кайфу сафост, маънои
зиндагиатон фақат айшу ишрату маишат аст! Дилҳотон
хушк шудааст, эҳсосатон дар хоб аст! Шумо дар олами
фано ҳастед! Зиндагиатон ба сони рамаи говон аст!
Шумо фақат зоҳиран боназокатед, дилҳотон сиёҳ аст…
Красовчкий: – Шуд! Агар Горюхин забоната ёфта, туро ба
таги кӯрпа кашида бошад, гуноҳата ба гардани дигарон
бор накун!
Алина: – Вай, азизам, ба ин ифлосӣ бо иҷозати ту даст зад!
Дуруст, ҳамон тавре ки ту бо Лялкаи ӯ хоб рафтӣ…
Красовчкий: – Ту инро аз куҷо медонӣ?
Алина: – Худаш иқрор шуд… Гуфт ки нишонаи асосии замони мо озодист…
Буслай: – Аҷаб зиндагӣ доштаед, бачаҳо… Онаи зоратона об
барад!
Красовчкий: – Дамата гир!
Буслай: – Ту ба ман дамгирак деҳ!
Красовчкий: – Ҳозир…
Алина: – Вая ба ҳоли худаш мон! Аз ману ту батар нест!
Шояд беҳтар бошад! Бахту толеъ надорад!
Красовчкий: – Хайр, фарз кардем, мо ҳама одамҳои беҳаё,
бешарм, боз, намедонам, чӣ… Аммо ту, худат чӣ?! Покизаю покдоман?! Чӣ хел ба оғӯши Горюхин даромадӣ?
Алина: – Бе ягон мушкилӣ! Ман ҳам хостам, ки монанди
шумо бошам! Охир, зани ту шуда тавонистам-ку?!
Ҳамин қадар сол тоқат карда, кучукчаи хонагӣ барин
сарбандаки кабудро пӯшида гашта тавонистам-ку? Ман
ҳам хостам то охир озод бошам… Тфу! Чӣ калимаи
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нафратовар. Горюхин ҳамеша кӯшиш мекард, ки ниятам
амалӣ шавад… Аввалҳо фикр мекардам, ки аз ин воқеа
муддати дароз азоб намекашам. Дили одам ифлосиро
ҳам мисли чизи муқаддас қабул мекунад… Шах, ки
шуд, дигар ҳеҷ чизро эҳсос намекунад. Ба ибораи дигар,
мемурад. Ман ҳам кӯшиш мекардам, ки дилам зудтар
шах шуда, беҳис бошад… Бо дили ҳассос зистан хеле
душвор аст!
Красовчкий: – Э-э, ту, ба назарам, аз ҳад гузарондӣ! Ин
гапҳоро дафъаи дигар ҳам гӯӣ, мешавад! Ҳоло биё, рафтем, илтимос!
Алина: – Ман ба арақхурӣ одат кардам! Кӯшиш мекардам, ки
маст шаваму ба ҳеҷ чиз эътибор надиҳам! Баъд бо Горюхин пайвастам… Аммо дар байни мо ҳанӯз чизе
набуд. Аъзои ман боз тар мешуд… Рӯзҳо гузаштанду як
моҳ пеш ман аз дӯсти хонаводаамон Горюхин ҷудо
шудам… Аз соати висол баргаштам. Дар электричка
менишастаму дилам бехуд мешуд, талх мегиристам…
Вагон холӣ буд… Фонусҳо медурахшиданд, ашкҳоям
мерехтанд… Ҳамин лаҳза вай даромад. Ба ман нигоҳе
карду чизе нагуфт. Эҳсос кардам, ки як мавҷи гарму
ҷӯшони накӯӣ, дилсӯзӣ ва меҳрубонӣ вуҷудамро фаро
мегирад. Хонаи ятимонро ба ёд овардам… Елизавета
Андреевна ном мураббия доштем. Вай ҳар ҳафта моро
ба хонааш бурда хӯрок медод. Онҳоеро, ки сусттар мехонданд, бештар ба хонааш мебурд. Барои ҳамин ман
кӯшиш мекардам, ки баҳои ду гирам. Фақат ӯ ҳамин хел
нигоҳи ҷаззоб дошт. Ман асири он нигоҳҳо шудам ва ба
ӯ часпида гирифтаму буғзи диламро кафондам. Ҳама
чизро гуфтам. Дар бораи худам, дар бораи ту, Красовский, дар бораи Горюхин… Дурудароз гап задам, то ба
шаҳр расидан… Вай гапамро гӯш карду гуфт: «Ту ҷалаб
будаӣ!» Инро тавре талаффуз кард, ки гӯё мегуфта
бошад: «Аҷаб мӯйҳои зебо дорӣ»… Ман дарҳол худамро хуб ҳис кардам! Охир, як рӯз не, як рӯз, ягон кас
ҳамин калимаро бояд ба ман мегуфт! Вақте ки аз вагон
фуромад, ман ҳам аз ақибаш давидам…
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Красовчкий: – Сагҳои қанчике, ки хона надоранд, ҳамеша
барои худ соҳиб меҷӯянд…
Алина: – Красовский! Гапҳои гандаеро, ки аз ту шунида будам, дигар аз ҳеҷ кас нахоҳам шунид!
Красовчкий: – Хайр, давомашро гӯй…
Алина: – Давомаш ҳамин, ки маро ба хонааш овард, ҷой дод,
таскин дод, хобонд…
Красовчкий: – Дар бистари худаш?!
Алина: – Красовский, дар ин ҷо андозаҳои дигари муошират
амал мекунанд! Зиндагӣ ва ҳама чизи беҳтарине, ки
натиҷаи он аст, барои ӯ як падидаи муқаддас ҳисоб мешавад…
Красовчкий: – Хондам, афсонаҳои соддалавҳонаи ин нависандаи муқаддасро хондам! Як беҳунар! Ҳамаи
дӯконҳои китобфурӯшӣ аз «шоҳкорҳо»-и бемаънии ӯ
пуранд. Онҳоро касе намехараду намехонад…
Дар кушода шуда, Драгун медарояд.
Драгун: – Ба ҳар ҳол, шумо ба назарам онҳоро хондаед?!
Красовчкий (худро аз даст надода): – Хондаам! Охир,
фикрронии оламеро, ки ҳамроҳи занам хуфтухоб дорад,
донистанам даркор!
Драгун: – То он ҷое, ки медонам, пештар бо занатон чандон
шавқе надоштед…
Красовчкий: – Ман таҳқир шуданро на пештар мебахшидаму на ҳоло! Ба ҳеҷ кас намебахшам!
Драгунро шаппотие мезанад. Рангаш меканад, ҷамъ
шуда мемонад. Алина давида аз дасти Драгун медорад.
Алина: – Саша, ҷонакам, илтимос, бас кун… Ба ӯ нарас… Аз
гуноҳаш гузар! Мефаҳмӣ? Даст нарасон… Ту дар ин ҷо
ҷавобашро надеҳ… Мумкин нест! Мехоҳӣ… Мехоҳӣ,
пеши ту сари зону меафтам?! Бибахш… Ту ҳақ надорӣ.
Буслай: – Шояд ба ӯ мумкин набошад, лекин ман як санҷида
мебинам…
Красовчкий: – Ку, як санҷида бин, маҳруми зиндагӣ…
Буслай: – Ба сари калат чунон мефурорам, ки ҳӯшат мепарад!
Алина: – Ором шав! Аз ин ҷо баро, Красовский! Мешунавӣ,
бирав аз ин ҷо!
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Драгун (аллакай оромона): – Равед… Ман «дафъ шавед»
намегӯям, чунки хона хонаи ман нест… Равед… Он чиро, ки аз даст додаед, дигар на бо зорӣ ба даст намеореду на бо зӯрӣ. Биравед!
Красовчкий: – Х-ӯш… Маълум мешавад, ки ту он афсонанавис набудаӣ! Иштибоҳ шудааст… Аз шумо узр мехоҳам…
Драгун: – Аввал худатонро бибахшед. Дигарон шуморо мебахшанд…
Красовчкий: – Худаш ин чӣ хел ҷой?! Барои чӣ?! Чаро ин
тавр нигоҳ мекунед?! Ман ин фирқаи динии шуморо пароканда мекунам!! Ман ин тавбаю таблиғоту вазъгиҳои
дилкаши шуморо пароканда мекунам! (Ба Алина). Зуд
хез рафтем! Таъкид мекунам: агар ту дар ин ҷо монӣ,
нависандаи муқаддаси ту гирифтори бадбахтиҳои
рӯизаминӣ мешавад! Шӯхӣ наҳисоб! Ман ба куҷо муроҷиат карданамро медонам!
Драгун: – Шӯхӣ намеҳисобем…
Буслай: – Анонимка навис… Ба прокурор навис, ки гап
ҳамин: одамон мехоҳанд одам бошанд! Бетартибист!
Красовчкий (ба Алина): – Меравӣ?!
Алина дасту по хӯрда хомӯш меистад.
Драгун: – Устувор бош, Алина… Мешунавӣ!?
Красовчкий: – Бори охирин мепурсам… Меравӣ?
Алина: – Не-е!!
Красовчкий: – Ман ба шумо, бандаҳои ношукр, нишон
медиҳам… Ҳамаатонро ба ҷаҳаннам меандозам! (Меравад).
Таваққуф.
Буслай: – Хайр, хӯҷаини шумо куҷост?!
Драгун: – Ҳамин замон меояд…
Торикӣ.
Кулбаи мӯйсафедон дар деҳа. Модар дар кунҷи холӣ ба
зону нишастааст.
Модар: – Худо мегӯям, ки ҷисматро дар он дунё кирмҳо
хуранд! Кош, дар рӯйи гӯрат алаф нарӯяд… Дуо меку130
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нам, ки туро на замин ҳаргиз қабул кунаду на осмон!
Парвардгоро, бибахш… Ҳеҷ гоҳ касеро лаънату нафрин
нагуфта будам… Наметавонам… Чӣ тавр ту иҷозат
додӣ, ки кадом як аблаҳи беимони, палид ин заҳрро,
заҳри риққатовари, барои ин сон маргзоро бофта барорад… Охир, ҳамаи падидаҳои олам баҳри хурсандяндку… Офтоб нур меафканад – хуштар бош, борон заминро мешӯяд – хушнуд бош, алафи сабзу гул мерӯяд – сарафрозӣ кунед… Кӣ ин нӯшокии ифлосро ба вуҷуд
овардааст?! Худоё, ба хуни худ ғарқ гардад… Писаракам! Магар ман туро ба ҳамин хотир таваллуд кардам,
бо умед сина макондам, аз офату бадиҳо ҳифз доштам,
ки ба ин марги ҳалоҳил дучор оӣ…
Нина медарояд. Тахминан чилсола аст. Рӯзгори деҳа ба
рухсораш он қадар осоре наафкандааст. Қаду қомати
расо дорад, либосаш базеб, мӯйҳояш шоназада. Зоҳиран
оромона ҳарф мезанад, вале эҳсос мешавад, ки ин оромӣ
чӣ қудрати рӯҳониро тақозо менамояд!
Нина (пас аз андаке): – Рӯз бахайр, Маруся-хола…
Модар: – Бароя ту шояд бахайр бошад. Чӣ ҳаллос зада
омадӣ?! Ба ту чӣ лозим?!
Нина: – Амакам ҳанӯз наомадааст?
Модар: – Акнун ба мақсадат расидӣ? Озод шудӣ, мисли
мурғакони мусофир! Пару бол зан, хушнудӣ кун!
Нина: – Гуфтеду мондед… Ҳеҷ ақлам намегирад: дар куҷо, аз
баҳри чӣ ва дар назди кӣ гуноҳ содир кардаам. Дар давоми ҳамин қадар сол ин бори вазнину ранҷу азобро бар
дӯши худ гирифтан оё гуноҳ аст…
Модар: – Эҳа, ин ту вазниниро бардоштаву азоб кашидӣ?! Чӣ
тавр забонат мегардад, манҷаниқа… Ту, охир, ӯро ба он
дунё тела медодӣ! Ту аз ӯ рӯй тофта, пеши Миколаат
гурехтӣ, писарамро дар банди бадбахтӣ танҳо мондӣ,
ҷигарбандашро рабудӣ…
Нина: – Ҳар чи хоҳед, гуфтан гиред, азобам аз ин беш намешавад… Хоҳед, ба рӯям туф кунед… Ман имшаб, вақте
аз Сибулск нозири қитъа занг зад, қариб дилкаф
шудам… Шах шуда мондам, ҳастиямро сардӣ пахш
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кард… Гӯё, он ҷо, дар Дубровенск, ҳамроҳаш ях баста
бошам! Холаҷони, азизу меҳрубонам, ман охир ӯро дӯст
медорам!
Модар: – Мурдаҳоро ҳамеша дӯст медоранд!
Нина: – Шояд он ҷасади бегонае бошад?!
Модар: – Худо кунад… Вале муҳаббати ту ба писари зиндаам зарур буд… Муҳаббататро як сӯ гузорем, ақаллан
ёрдам мерасондӣ! Аммо ту…
Нина: – Охир аз дасти ман чӣ ҳам меомад?! Чӣ ёрие метавонистам расонам?!
Модар: – Танҳо намемондӣ! Аз ҳад зиёду озод гузоштем…
Ман шумо, сабукандешонро, ки аз шавҳари зинда рӯ
метобед, ба суд бояд кашам, ба суд… Дар ҳеҷ давру замон ин хел набуд! Чор кас ба ҳам меоянд – панҷ нафар
ҷудо мешаванд! Агар мо ҳам чунин рафтор мекардем?!
Агар бобоёни шумо ҳам… Он гоҳ чӣ мешуд?! Насли
одамӣ барҳам мехӯрд… Аз зиндагӣ фақат кайфу сафо
мефорад?! Талхиашро кӣ мечашад?! Кӣ-ӣ?
Нина: – Ман панҷ сол ҳамроҳи ӯ ранҷу азоб кашидам…
Модар: – Ман бо шавҳари худ панҷоҳ сол боз ранҷ мебарам!
Хаёлат, ки умри мо танҳо аз чашмаки ман-чашмаки ту
иборат буд?! Чӣ пастию баландиҳое ҷой надошт! Сабру
таҳаммул кардам! Маро дида, вай ҳам тоқат мекард…
Нина: – Илоҷаш мебуд, ман ҳам қаноат мекардам! Агар ба
сараш андӯҳ ё бадбахтӣ меомад… Ба ҳамааш бардошт
мекардам… Чун кӯдак бо қошуқ хӯрок медодам, ҳар
саҳар бо ашки чашмони худ мешустам, аз тагаш наҷосаташро берун мебурдам – ва ин ҳамаро хушбахтӣ мепиндоштам… Вале ин хел шавҳарро… чунки ӯ ба одам монанд нашуда монд! Рухсораш варамида, чашмонаш бенур, шабҳо дандонҳояш шараққос мезананд, рӯзона мисли саги калтакхӯрда мегардад… Боз ман гунаҳкор?! Ва
маро лаънату нафрин бояд кард? Эҳ, холаҷон…
Модар: – Бояд талош мекардӣ… Барои ӯ дастбагиребон
мешудӣ!
Нина: – Бо кӣ?!
Модар: – Бо шайтон ҳам, бо Худо ҳам!
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Нина: – Ҳар чи аз дастам омад, кардам. Аз навозиши занона
маҳрум мондам…
Модар: – Заб роҳ ёфтӣ…
Нина: – Соли охир ҳамроҳ намехобидем. Вай ҳеҷ парво
надошт! Пайваста менӯшид, менӯшид! Арақи бадбӯй
ҳамаро иваз кард. Занаш ҳам, писару модараш ҳам, хурсандиву маънии зиндагӣ ва ояндааш ҳам арақ аст! Дар
ҳушёриаш гапзанон кардам. Илтиҷо кардам, таҳдид
кардам, фаҳмидан хостам… Вирди забонаш фақат як
гап: Нина, ман ба ҳарос меафтам… намедонам, аз чӣ,
вале меҳаросам! Ӯро намефаҳмидам! Намедонистам чӣ
хел минбаъда зиндагӣ кунам?! Ба гуфти шумо тоқат кунам, азоб кашида гардам? Ман ҳам як умр дорам, холаҷон, як умр… Ман ҳам мехоҳам зиндагӣ ба сар барам,
сарфарозона хушнудӣ кунам, марди солиму ҳушёрро ба
оғӯш гирам… Вале, бигӯед, ранҷу азоб ва ашки шашқатори маро кӣ ҷуброн менамояд…
Модар: – Ана гапу мана гап! Ба шумо ҷуброн лозим… Шумо
бар ивази ҳар муомилаи хуш мехоҳед маблағ гиред…
Чун нафақа… Ман содалавҳӣ карда умрамро ройгон
сарф кардам… Ва чӣ қадар бепул заҳмат кашидам… Замони ҷанг ҳам, сардиву гуруснагӣ нагуфта, дар сафи
партизанҳо мурда-мурда зистам! Кӣ медонад, шояд касе
ягон вақт ба ивази ҳамааш маблағ пардозад?! Маблағеро, ки ба ҳеҷ ваҷҳ интизораш ҳам нестаму умедаш
ҳам набастаам…
Нина: – Мо ҷавон ҳастем, чӣ ҷойи дар ин бобат фикр кардан…
Модар: – Дар хусуси ҳама чиз, духтарак, бояд фикр кард, бояд ғам хӯрд… Зиндагӣ ҳамин аст…
Федос Шаргаев – ҳамкурси Андрей ворид мешавад. Қоматбаланд, лоғарандом, ҳамеша мутантан, дар ҳаяҷон.
Вазъи ӯро муайян кардан душвор: нимҳушёр ё сахт
маст аст…
Шаргаев (сари остона): – Ана, омадам… Дил мекашаду по
меравад! Омадам, ки эҳтироми худро… Ва ҳамдардӣ
изҳор намоям! Мову Андрей дӯст будем, аз байнамон
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қил намегузашт… Якҷоя тӯббозӣ мекардем… Ҳамроҳ аз
дарсҳо мегурехтем… Ҳоло аҳволам сахт… Андӯҳ дилу
ҷигарамро мехурад… Агар сарам дард намекард, мегиристам!
Модар: – Ту чӣ ҳарза мегӯӣ, каллаварами гузаро?
Шаргаев: – Изҳори тасаллият менамоям! Ба ман буду шуди
гапро дар назди магазин гуфтанд… Хуллас, агар гӯр
кофтан лозим бошад, ман ҳозирам… Рости гап, кори хеле нохуш, вале Шаргай ба хотири Андрей ба ҳар иқдом
омода аст! Барои Андрей тайёрам даруни тобут дароз
кашам, чунки одаме боақлу соҳибдил буд!
Модар: – Ёбу гир! Чун лона сари сайд парида омадааст. Мехоҳад ба писарам гӯр кобад! Худо кунад, худи ту балозадаи, майпарасти ашаддиро таги хок андозанд! Шояд
вай Андрей неву одаме дигар бошад… Аммо ту, гӯр
кофтаниӣ…
Шаргаев: – Агар Андрей набошад, пас гӯрро аз нав мепӯшонам… Аммо гӯр кофтан, холаҷон, даркор… Ҳамин хел
рамз ҳаст… Мекобӣ, яъне ба рӯйи марг механдӣ… Лозим нашавад, Худо хоҳад, хушнудона хокро ба ҷояш
мепартоям! Барои Андрей аз ҳеҷ кор рӯ намегардонам!
Модар: – Дили бедардат, нони худоӣ мехоҳад! Барои дӯстам
тайёрам гӯр кобам гуфта, ниятат арақ-а…
Шаргаев: – Наход ин тавр хаёл кунӣ, холаҷон… Ба дилам
корд мазан. Шаргай шояд ақлашро хӯрда ё саломатиашро аз пути арақ барбод дода бошад, аммо виҷдонашро…
Ман, умуман, метавонам ба маҳфили ёдбуд наоям, вале
гӯрро мекобам… Фақат бигӯ, дар куҷо: дар шафати
Настенка ё қарибии бобою бибӣ?
Модар: – Дафъ шав аз ин ҷо, ноодам! Вагарна чунон мезанам, ки мағзи сари холиат пош мехурад! Гӯркобиро ба
ту нишон медиҳам!
Шаргаев: – Ман намеранҷам! Чунки мефаҳмам – ғаму андӯҳ!
Замин ях бастааст, кор бисёр, бо мисрон задан лозим
меояд, вале дастонам меларзанд. Он ҷо мисрон лозим.
Нина (тоқат накарда, пул мебарорад): – Ана, аблаҳ! Бигир
се сӯмро! Фақат, дузди роҳзан, аз назарам гум шав…
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Шаргаев: – Ман, шояд, ғоратгарам, вале Андрейро ҳеҷ гоҳ
пешпо надодаам! (Пулро мегирад). Як сӯмакаш кифоя,
барои шишаи сурх… Бақияашро мебиёрам!
Модар: – Хайр, рав, кофтан гир! Ту, охир, ҳанӯз ҳангоми
зиндагияш ба ӯ гӯр мекофтӣ!
Шаргаев: – Чӣ хел?!
Модар: – Вақте ки дар ошхона ҳар рӯзи Худо менӯшондӣ…
Шаргаев: – Гапатон нотӯғрӣ баромад. Ман не, балки вай
зиёфат медод. Бо маоши ман гурба ба офтоб намебарояд.
Модар: – Ту ҳанӯз ду сол пеш тобуту куртаи мурдапӯшро
барои ӯ таҳия карда будӣ… Бирав, Худо кунад, ки
раҳгум занӣ, кори сиёҳатро ба анҷом расон! Ана ин занашро низ ҳамроҳ бар, ба ту кумак мерасонад…
Хушдораш биёяд, ӯро ҳам қабристон мефиристам, то
гӯри дӯсташро кобанд! Равед! Одамеро, ки аз оғӯши
модар канда шудаасту дар байни шумо сарпаноҳ
наёфтааст, гӯронед! Равед!
Шаргаев: – Заррае намеранҷам! Чунки мефаҳмам – ғаму
андӯҳ! (Меравад).
Нина (ашк резон): – Барои чӣ шумо ба ман дармеафтед? Оҳ,
чӣ сон вазнин аст… (Дилашро медорад). Оҳ, ин чӣ гап?
Ман аз паси ӯ мемирам магар?! Ҳоли Гришутка – писарчаи мо чӣ мешавад?! Ман сазовор нестам… Дар ҳолати гунаҳкор буданам ҳам… Аз дусар лозим не! Барои
ман ҳам осон нест, холаҷон… Ман дар ин ду сол чӣ
рӯзҳоеро аз сар нагузарондам – ба душманам ҳатто раво
намебинам! Гумон кардам, ки бо Микола рӯзам беҳ мешавад, охир маро дӯст медорад… Аммо муҳаббати вай
бароям ҷазо баромад! Ман имрӯз ҳам Андрейро дӯст
медорам! Микола ҳамаашро медонад. Вай ҳам бо ман
зери азобу шиканҷа монд! Медиду мефаҳмид, ки ӯро
дӯст намедорам, дилам намеравад ва дӯст дошта наметавонам… Мефаҳмид, ки дили ман якумрӣ ба Андрей
тааллуқ дорад. Ман сазовори таънаву маломат нестам…
Модар: – Гиря кун, мешунавӣ, гиря кун! Вагарна дилат метаркад! Ашк дилро мехурад. Гиристан гир!
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Нина: – Ба ман гиристан мумкин не! Ҳозир Микола бояд
баргардад. Намехоҳам, ки ашкҳоям ба дилаш резанд…
Беҳтараш, дили маро сӯҳон зананд…
Садои мототсикл. Модар шах меистад
Модар: – Омаданд… Худоё, Худовандо, дар паноҳат нигоҳ
дор… Илоҷе ёб, ки одами бегона бошад… Вагарна ман
аз баҳри чӣ ва кӣ зистам, ҷон коҳондам, ҳеҷ чизро дареғ
надоштам… Охир, мурданам дар дами вопасин душвор
мешавад. Мисли хӯшаи пуч, алафи бегона ба хок хуфтанам…
Нина: – Худоё, вай набошад, вай набошад…
Падару Николай медароянд. Падар хомӯшона либосҳояшро мекашад.
Модар: – Чӣ шуд?!
Падар: – Чӣ?!
Модар: – Вай ё вай не?! Чи хомӯшӣ, пиракии бефаҳм?! Вай
бошад, ошкоро гуфтан гир!
Падар: – Худаш…
Модар: – Бо чашми худат дидӣ?!
Падар: – Дидам… Милитсия ба морг бурдааст… Луб-лучак
хоб… Сип-сиёҳ шудааст, чашми чапаш кушода…
Модар: – Худоё!!
Падар: – Гуфтанд, ки аз соли нав ин тараф таги барфи сари
роҳ будааст. Ҳаво хунук будааст. Боз шамол ҳам мевазидааст… Афтодааст, ки истироҳат кунад! Мана, то
имрӯз истироҳат мекунад! Шишаеро, ки нимашро
нӯшида будааст, аз кисааш ёфтаанд, ях кардааст..
Ҳамаашро нанӯшидааст… (Паспортро аз кисааш мебарорад). Мана паспорташ… ба шӯрои деҳа бурдан
лозим…
Модар (Ногоҳ хеле ором мешавад): – Ту дигар нестӣ, Худоё,
нестӣ ту… Ҳар чи хоҳӣ, бо ман бикун, аммо ту нестӣ, ай
Худованд… Ӯ дигар нест… (Ба падар) Бисёр безеб
шудааст?!
Падар: – Ин қадар вақт таги барф мондааст… Шинохта
намешавад! Аз либосаш фаҳмидам… Палтояшро худамон аз магазини деҳа харида будем-ку… Мана ҳамин
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Нина худаш харида буд… Паспорташ ҳам дар кисааш!
Паспортро дида ба мо хабар додаанд. Хайр, ман пеши
раис рафтам, ягон мошин диҳад… Пул-мул дошта бошӣ,
бидеҳ… Дар шаҳр ваъда карданд, ки тобути арзонтарак
ёфта медиҳанд… Э-э, бачаме, бачаме… Чӣ гуноҳи азиме
пеш аз падару модар аз домани марг гирифтан…
Николай: – Ту ба хона рав, Нина…
Нина: – Ман дар ҳамин ҷо мемонам… Ёрдам додан лозим
будагист…
Николай: – Ихтиёрат… Гришутка дар куҷост?!
Нина: – Пеши модарам бурдам…
Падар: – Ҳамроҳи ман меравӣ, Микола?
Николай: – Ман дар он ҷо дигар чӣ зарурат дорам?
Падар: – Ёрдам мекунӣ! Ҳамроҳи милитсионер ҷасадашро
бор кардан хуб набудагист…
Николай: – Ҳа, майлаш!
Падар: – Маруся, ту аз ягон кас илтимос кун, ки гӯр канад…
Аз тарафи чапи Настенка… Паҳлӯи бобоҳояш худамон
хоб меравем…
Модар: – Шаргай омада хоҳиш кард. Ними пулашро ҳам пешакӣ гирифт.
Падар: – Хайр, Шаргай бошад, Шаргай… Ба сари ҳар кас
меояд… Рафтем, Микола…
Меравад. Модар оҳ мекашад, ашкҳояшро пок карда,
орому ҷиддӣ хонаро барои қабули ҷаноза тайёр мекунад. Нина дар байни хона рост истода намеҷунбад.
Модар омада радиоро, ки беҷо чизе тантанавӣ мехонд
хомӯш мекунад, ақрабаки соатро аз ҳаракат бозмедоронд. Аз сандуқ ду чодари сиёҳ бароварда, рӯйи телевизору оинароме пӯшонад… Нина бодиққат ба ҳамаи ин
нигоҳ мекунад. Нохост дод зада худро ба фарши хона
мепартояду талх мегиряд. Модар корашро давом
медиҳад.
(Парда пӯшида мешавад)
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ҚИСМИ ДУВУМ
Хатаи белорусӣ. Таҷҳизоти пештара. Радио хомӯш.
Соат намегардад. Болои телевизору оина чодари
сиёҳпӯш. Дар девор портрети Андрей Буслай бо ҳошияи
сиёҳ. Дар байни хона миз. Болои он нон, бодиринг, сало,
шишаи селитраи шир, стаканҳо. Модару падар, Нина ва
Николай аз қабристон бармегарданд. Оромона либосашонро кашида чизе намегӯянд. Чӣ ҳам гӯянд?!
Падар: – Хайр, сари миз шинем ҳам мешавад…
Модар: – Андаке дигар меистем… Картошкаро мемонам
ҷӯшад… То пухтанаш Шаргай хоки гӯрро меғундорад…
Худоё, Худовандо, аз мо чӣ гуноҳе гузашт, ки дар
ғазаби ту афтодем?!
Падар: – Ором шав! Дар гӯристон доду фарёд задӣ, ашк
рехтӣ, шуд… ин ҷо ҷойи сӯгворист, сифаташро кардан
даркор… (ба Нина) Гришутка куҷост?!
Нина: – Пеши модарам… Дар гӯристон хунук хӯрд… Оча,
мегӯяд, хунукӣ гӯшҳоямро мегазад, телпакама пӯшон…
Дар ин ҷо буданаш чӣ зарур?
Модар: – Чӣ хел?! Чӣ хел?! Охир, падарашро гӯр кардем…
Нина: – Ҳоло вай ҳеҷ чизро намефаҳмад. Калон шавад,
ҳамаашро мегӯям…
Модар: – Боз ба ӯ фамилияи бегона надиҳӣ, мешунавӣ?! Ба
суд мекашам…
Николай: – Бо фамилияи худаш мемонад! Аммо ба ӯ фарқ
надорад, калон шавад Андреевич мегӯянд ё Николаевич…
Модар: – Барои мо фарқ дорад…
Николай: – Вай ҳамаро фаромӯш мекунад. Чизи дар хотир
мемондагӣ набуд, ғайр аз қабристону хунукие, ки
гӯшҳояшро мегазид…
Нина: – Биёед, ман ба шумо ёрӣ диҳам, холаи Маруся…
Модар: – Ёрдами кардагиатро кардӣ, бишин!
Нина (талх гиря мекунад): – Холаҷон…
Падар: – Бас кунед! Дигар даматон набарояд! Ҳеҷ кас гап
намезанад! Хомӯшона ёдаш мекунем.
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Николай: –Ҳо-о, чӣ ҳам мегуфтем?!
Падар: – Ту ҳам ҷим шав!
Николай: –Ҷим мешавам, дигар чӣ кор кунам?!
Нина: – Коля…
Николай: – Чӣ мегӯӣ, Нина?!
Ҳама хомӯш мешаванд. Аз берун садои чакидани яхобаҳои баҳорӣ шунида мешавад. Баҳор омадааст. Шаргаев медарояд.
Шаргаев (бо ҳаяҷон): – Шуд! Бигзор акнун дар хобҳои мову
писаракаш дарояд… Дӯсти мо… ва шавҳару фарзанди…
Биёмурзад, ёдаш бахайр, раҳматӣ худоӣ ба волидонаш!
Не, ба устухони бобоҳош! Ман як шохи бедро бурида
пеши пояш шинондам… Офтобак гармӣ диҳад, муғча
мекунад… Бигзор ба сари гӯри Андрейкаи мо соя шавад!
Падар: – Сари миз гузаред…
Модар: – Картошка ҳанӯз напухтааст.
Падар: – Картошкаро баъд меорӣ… Нина, Микола, ба шумо
чӣ шуд?
Николай: – Барои ёдоварӣ…
Нина: – Коля…
Падар: – Нишинед… Не, паҳлӯйи якдигар шинед… Вай дигар намеранҷад… Мавриди ранҷидан нест! Биёр, Маруся…
Модар: – Ҳанӯз напухтааст…
Падар: – Арақро биёр…
Модар: – Арақ нест…
Падар: – Харида будам-ку…
Модар: – Бароварда пеши девори ҳавлӣ рехтам! Бас дигар!
Ин заҳри ҳалоҳил ӯро ба гӯр кашиду боз дар сӯгвориаш
мехоҳед, ки рӯҳашро ба арақхурӣ ҷеғ занам! Намемонам!
Падар: – Хайр, шуд, калларо гаранг накун, биёр.
Модар: – Нест! Рехтам! Шишаашро ҳам ба девор зада шикастам…
Шаргаев (тамоман ҳайрон монда): – Ина бинед-а, онаи зораша об барад, магазин ҳам аллакай баста шуд! Акнун
чӣ мешавад?! Сӯгворӣ бе арақ?! Охир ин гуноҳ аст…
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Модар: – Гуноҳ барои шайтон аст! Барои шайтон! Ҳамон
буд, ки насли инсонро гирифтори чунин бало гардонд…
Ва ин бало аз рӯзи таваллуд то вопасин нафас, то рӯзи
ҷаноза аз дунболи ӯст… Мана, марҳамат, шир нӯшидан
гиред, шир… Шир хӯрда марҳумро ёдоварӣ мекунем!
Шири синаи ман буд, ки марҳумро дар рӯзҳои душвори
партизанӣ аз марг наҷот дод! Баъди ҷанг ҳам мекӯшидам, ки гушна намонад! Шир муқаддас аст… (Назди миз
омада аз банка ба истакон шир мерезад). Биё, бачам,
шир хӯр, каша хӯр, биё… биё, бачам… (Менӯшад. Ҳама
нигоҳ мекунанд).
Шаргаев: – Ин чӣ гуфтанӣ гап?! Қабр кандам, аз хунукӣ ях
кардам, ниҳоли сияҳбед шинондам… Натиҷаашро бинед…
Модар: – Э-э, афтат дар гӯр, лаънатӣ! Оқибат мақсадатро
гуфтӣ! Ба ин ҷо фақат барои нӯшидан омадаӣ! Ниятат
ёд кардани арвоҳи марҳум не, ҳалқатро тар кардану
хумор шикастан будааст…
Шаргаев: – Хато мекунед! Ман метавонам тамоман
нанӯшам! Тамоман! Агар хоҳам! Аммо фаромӯш накунед, ман хитоӣ нестам. Онаи зораша об барад, ҳиндии
йогӣ ҳам нестам, ки рафиқи кӯдакиамро, рафиқамро, ки
ҳамроҳаш дар як парта менишастам, шир нӯшида ёдоварӣ кунам… (Ба падар) Амаки Митка, даҳ сӯм қарз
деҳ… Ман давида аз Сибулка як шиша харида меорам…
Модар: – Шишаро ба сарат зада мешиканам, бадмасти гумроҳ! Ту кайҳо даст ба даст бо шайтон мегардӣ…
Кайҳост, ки марг ба ту чашм дӯхтааст! Арақ коратро
кардааст!
Шаргаев (ҷиддан аз ҷой бармехезад): – Хайр майлаш! Ба дил
намегирам – шумо азо доред… Меравам, аз модарам се
сӯм қарз мегирам… Сари гӯраш рафта таги салиб
шишта, арвоҳашро ёд мекунам…
Падар: – Шин!
Шаргаев: – Шин, гӯед, мешинам…
Падар: – Шин гуфтам! (Ба занаш) Ту ҳам шин, Маруся…
Шинед… Гап дар ин нест… Гап дар ин нест…
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Модар менишинад. Падар аз даҳлез ду шиша арақ оварда сари миз мегузорад.
Падар: – Рез, Микола… Ҳеҷ гап не, рез… Гап дар ин нест…
Банд чӣ гуноҳ дорад, ки одамҳо баста худро меовезанд… Арақ ҳам гуноҳ надорад… Барои ман агар дарёи арақ бошад, бар сарам борони арақ резад, боз ҳам
худро аз даст намедиҳам… Дар умрам ягон бор масти
лоқайд нашудаам… Бисёр вақтҳо аз алама арақ мехӯрдаму ҳатто калавида мегаштам. Аз чордаҳсолагиам бесаробонам… Аз чордаҳсолагӣ оиларо мехӯронаму мепушонам… Фақат оилаамро не… Кай ба арақхӯрӣ вақт
меёфтам! Баъзан, ҳатто барои хӯрдани оби чоҳ вақт
намеёфтам… Имрӯз одамҳо дар ғами ризқу рӯзии худ
нестанд! Чӣ хел пайдо кардани нонро фикр намекунанду каллаашонро дар хуми шароб афкандаанд… Рез,
Микола…
Шаргаев: – Чӣ хел, дар ғами ризқу рӯзӣ нестанд?! Магар ба
ман ту нон медиҳӣ?!
Падар: – Ҳар кас бояд худаш аз замин ризқу рӯзиашро
рӯёнад… Худаш нону обу намак ёбад… Лекин одамон
акнун ошхонарав шудаанд, ҳама чизро фаромӯш кардаанд… Мана, Нина, вақте, ки бо Андрей ҳамхона шудед,
колхоз ба шумо замин ҷудо карданӣ буд... Барои чӣ замин нагирифтед?!
Нина: – Чӣ даркор? Пули бисёр мегирифтем, колхоз ба мо
хона дод… Дигар чӣ даркор?
Падар: – Мана дидед.. Замин дигар ба касе даркор нест! Ҳеҷ
чиз даркор нест… Ҳама дар фикри пули калон… Писараки раҳматиам ҳам аз он рӯ натофт… Магар дар китобхона кор кардану китоб тақсим кардан ё ҳамроҳи авратҳо дар клубҳо пеш аз идҳо суруд машқ кардан кори
мардон аст?! Хайр, фарз кардем, сари рули трактор
нашишт, дар колхоз ҳам коре накард, лоақал ҳамон як
порча заминро шудгор мекард, ба он меҳр мебаст… Аз
ҳамааш рӯ тофт… Пулаш бисёр шуда буд… Охир, он
чиро, ки замин ба инсон медиҳад, бо ягон пул харидан
мумкин нест… Рез, Микола, рез…
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Николай: – Ин гапатон нашуд, амак… Наход арақро барои
он хуранд, ки аз замин канда шудаанд? Шаҳриҳо аз мо
бештар мехуранд…
Падар: – Ман, Микола, олим нестам… Ҳар чизе, ки аз хаёлам
мегузарад, ҳар чиро, ки медонам, ҳамонро мегӯям… Дар
шаҳр киҳо зиндагӣ мекунанд!? Ҳамонҳое, ки то дирӯз
дар ҳамин замин пойлуч давида мегаштанд… Аҷдодашон аз ҳамон рӯзе, ки аз маймун ба инсон табдил ёфтанд, ризқу рӯзиашонро аз замин меҷӯстанд… Ҳамаи
зӯри бозу, меҳру муҳаббат, арақи ҷабинашонро ба замин
медоданду замин ризқу рӯзиашон медод… Онҳо ба замин медоданду замин ба онҳо… Байни ҳар ду ризоят
буд… Нонамон фаровон ҳам, ки набуд, чашмамон серу
дар даҳонамон суруд буд… Дастонатон обила дошт,
аммо дилҳоятон соф буд… Имрӯз, баръакс, дастҳо тозаю дилҳо пуробила… Мошин бисёр шудаасту зиндагӣ
осон… Одам қариб ҳеҷ чиз намедиҳаду ҳама чиз мегирад… Оқибаташ хуб нест… Ин ба он монандаст,, ки нафас гирию сар надиҳӣ… Натиҷааш маълум – ҷобаҷо мекафӣ… Ман туро дар назар надорам, Микола… Ту майзада намешавӣ… Зиндагиат сахт гузашт… Аз сахтию
алам шароб намехуранд, ашк мерезанд! Ашк дили одама
покиза мекунад… Рез…
Николай: – Наход сабаби арақхурии мо зиндагии бароҳат
бошад?!
Падар: – Хурсанд бошӣ, бе арақ ҳам хурсандӣ… Арақро
вақте мехуранд, ки на ғам бошаду на шодӣ…
Модар: – Шумо чӣ ин қадар гап мезанед, маҷлис нест-ку?!
Падар: – Рост мегӯйӣ… Чӣ ин қадар сергап шудаем?! Рез,
Микола…
Николай арақ мерезад. Шаргаев истаконро бошиддат
гирифта аз ҷояш мехезад.
Шаргаев: – Гап задан мехоҳам…
Нина: – Ақлашро хӯрдааст…
Шаргаев: – Мо сари ин миз, гирди ин мизи мотамзада, ҳама
хешу табор ва дӯстони… наздик ҷамъ омадаем, ки хотираи… азизи Андрейро ёд кунем…
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Николай: – Бас кун! Амак, бигӯ, бе гап нӯшад…
Шаргаев (худашро гум карда) Одамизод ҳамин аст…
Модар: – Бишин… Арвоҳро бо гап не, дар фикру андеша ёд
мекунанд… Одамҳо хеле сергап шудаанд… Хеле…
Падар: – Биёед… (Ҳама, ғайри Николай, менӯшанд.) Ту чаро
нанӯшидӣ, Микола?!
Николай: – Наметавонам, амак… На гап дораму на фикр…
Наметавонам, мебахшед…
Модар: – Охир, раҳматӣ ҷӯраат буд, ту бо занаш ҳамбистар
шудию боз ёд карданаш намехоҳӣ?! Илоҳӣ…
Падар (сари миз мушт мекӯбад): – Бас! Гап зан, Микола, гап
зан…
Николай: – Умрат дароз бод, амаки Митик… Агар ягон вақт
хотираи туро ёд кардан лозим ояд…
Падар: – Он вақт ҳам фаро мерасад, ҷойи гурез нест! Ҳаминаш намерасид, ки хотираи туро ҳам ёд кунам…
Николай: – Ҳамин тавр, ки бошад… агар хотираи туро ёд
кардан насибам шавад… гиря мекунам… Чунон гиря
мекунам, ки сари ҷанозаи падарам гиря накарда будам… Чунки барои ман, барои як одами бегона шуда
ҷиноят содир кардӣ…
Падар: – Ин гапҳоро мон…
Николай: – Ёд дорӣ?!
Падар: – Не…
Николай: – Полизамон баъди ҷанг дарҳол заҳ шуд, говамон
аз раъду барқ афтоду ҷон дод. Падари беморам хоб буд,
ман аз гуруснагӣ варам карда будам, модарам мехост
худашро овезад. Ана ҳамон вақт аз анбори колхоз ним
халта ғалла гирифта овардӣ… овардӣ, ки орд карда
хурем…
Падар: – Ёд надорам…
Николай: – Ту ҳеҷ вақт ғаллаи колхозро ба хонаат намебурдӣ… Андрей ҳам гушна буд, аммо ғалларо ба мо
овардӣ… Медонистӣ, ки он вақтҳо барои ин ғаллаи
заҳрогин ба чӣ муҷозоте гирифтор мешавӣ! Модарам
нон пухт… Се буханка нони рӯяшон пурҷило. Навакак
нонро аз танӯр бароварду як қисмашро бурида ба ман
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дароз кард… Нони гармро хӯрда лабонам месӯхт. Баъди
он ҳамеша ҳар бурдаи нон лабонамро месӯзонад… Ман
туро на танҳо бо сухан ё дар андешаам ёд хоҳам кард…
Ба бачаҳоям ҳам мегӯям, ки агар фарзанддор шаванд,
дар ҳаққи ту дуо кунанд… Дуо кунанд барои ҳамон
нон…
Падар: – Ман икона нестам, ки саҷда кунӣ, саҷда накун…
Ғайр аз ин, он ҳодиса дар ёдам нест…
Николай: – Дар ёди ман ҳаст… Аммо дар бораи Андрей ҳеҷ
чиз гуфта наметавонам… Сухани нағз надорам…
Нест… Магар барои он гапи хуб гӯям, ки (ба Нина ишорат мекунад) инро аз ман кашида гирифт?!
Нина: – Коля, фаромӯш накун, ки дар куҷоӣ!...
Николай: – Ҳамту кашида гирифтам, охир зан барои вай лозим набуд… Зебосанам –азони ман… Барои ман олам бе
ин зан сиёҳу якранг метобад… Ба ёд биёрем, ки писарашро тарбия мекунам, ки ӯро дӯст дорад … Ба ёд
биёрем, ки чӣ тавр ҳамаро ба гирдоби азобу уқубат
меандохт?! Занашро, шуморо, маро… Барои он ки баҳои
худро аз дигарон дареғ медошт?! Не, наметавонам…
Шаргаев (ҷаҳида мебарояд): – Берун баро, Худоношинос!
Ақлатро хӯрдӣ магар?! Наход дар бораи мурда ин хел…
Николай: – Дигар чӣ гӯям?
Шаргаев: – Фақат сифатҳои некашро.
Падар: – Барои чӣ?
Шаргаев: – Ҳамин расми эҳтиром қабул шудааст…
Падар: – Мурдан… ба сари ҳама меояд… Барои ин иқдом
медал намедиҳанд! Мурдан – ба кайҳон парвоз кардан
нест!
Модар: – Ҳой, пирсаг! О-о, дар хусуси ҷигарбандат ин хел
лаққанду… боз дар маҳфили ёдбудаш… аммо ту… Ҳой,
бадзотҳо! (Ба Николай). Пас ба хотири чӣ ҳаллос зада
омадӣ? Агар ба ин ҳад дилат пур аз дард бошад… Барои
чӣ омадӣ?!
Николай: – Хостам ғаму андӯҳро якҷоя нӯшем… (Арақ
менӯшанд).
Торикӣ.
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Хонаи Максим Пакутович. Нимторикӣ.
Драгун дар назди тиреза танҳост. Телефон занг мезанад. Драгун гӯшакро мебардорад.
Драгун: – Лаббай… Не, шумо саҳв кардед! Не, каси дигар…
Нест… Намедонам, ҳа нагуфта меояд… Ман – одами
бегона, ношинос… Дар ин ҷо чӣ кор мекунам?! Ситора
мешуморам… Не, бе дурбин… Шумо ҳам як озмуда бинед, хеле аҷиб… Майлаш, мерасонам… (Гӯшакро мегузорад).
Дар оҳиста боз мешавад. Буслай медарояд.
Буслай (тираранг): – Кӣ дар ин кулбача умр ба сар мебарад?!
Драгун (чароғро мегиронад) Даро…
Буслай: – Салом!
Драгун: – Шод бош! Зиндагӣ чӣ тавр?!
Буслай: – Гӯё дар афсона ғарқам! Як соат пеш худро ба дор
овехтам…
Драгун (сахт ба ҳайрат афтода): – Чӣ-ӣ?
Буслай: – Оддӣ! Дар аловхона арғамчинро ба ҳалқаи девор,
нӯги дигарашро ба гарданам бастаму аз болои дег поён
паридам!
Драгун: – Девона шудан мумкин!
Буслай: – Ҳалқа бо хишту девор канда шуда, рост омада ба
сарам чунон зад, ки… Заб бебунёд месозанд ин бинокорон! Ҳатто, худро овехтан имконнопазир аст!
Драгун (баъди таваққуф): – Хайр, чӣ гӯям?! Аблаҳи ту! Дигар ҳарфе надорам… Шин… Дилат хӯрок мекашад?!
Буслай: – Арақ рез!
Драгун: – Хӯрок мегӯям!
Буслай: – Дафъ шав, якҷоя бо ҳамдардият! Заб одамед шумо!
Маро ба чӣ ҳол расондед! Барои чӣ дилам буғз мекунад?! Ба ҳадде, ки арақ ҳам таъсир надорад!
Драгун: – Дод назан…
Буслай: – Соҳиби хона куҷост?!
Драгун: – Ҳозир мебиёяд…
Буслай: – Кист ӯ?! Ман баъди он шаби наҳси касофатбор гаранг-гаранг мегардам! Дилам дард мекунад! Ба риш тарошидан сар кардам!
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Драгун: – Риштарошаки барқӣ туҳфаат кунам?!
Буслай: – Гум шав-е! Ту ба ман бигӯ: аз куҷо ӯ ҳамаашро медонад?! Ман дувоздаҳ сол боз менӯшаму ҳеҷ қарор гирифта наметавонам… Аз чӣ сабаб! Намедонистам! Аммо вай … Ту он дам хоб будӣ, вай дили маро пора-пора
мекард, мисли ҳасиб… Медонӣ, чӣ гуфт?! Рӯҳи одамӣ
ба чашма шабоҳат дорад! Аз он бояд баҳра бурд! Ақаллан як ҷӯйчаи хурдакак бояд ҷорӣ шавад… Вале чашмаи ман хушк аст! Ҳеҷ гоҳ ва ҳеҷ чиз ҷорӣ намешавад!
Ҳатто як чакра! Аз ин хотир рӯҳам азоб мекашад. Палмосак зада, тира шудааст… Чашма ба кӯлмаки мурдаобе
табдил ёфтааст! Кӯлмаки ифлосу бадбӯй… Чил сол-а!
Ба касе некӣ накардам, касе аз ман меҳрубонӣ надид,
боре ҳам бар ғаму андӯҳи дигарон нагиристам, ниҳолаки санавбар нашинондам! Фақат худпарастӣ кардам, аз
ҳисоби дигарон фоида бурдаму гарм шудам, шохи дарахти бегонаро шикастам… Ана ба чӣ рӯзу ҳол расидам! Танҳо як корам монд – ба майдон барояму сарамро
боло карда мисли гург сӯйи моҳ уллос кашам… Чӣ?!
Чаро писхандомез менигарӣ?!
Драгун: – Даст бидеҳ…
Буслай: – Рав аз ин ҷо!
Драгун: – Даст деҳ!
Буслай: – Бо ин даст шаппотие мезанам, ки… Ба рӯйи туву
рӯйи афсонагӯят…
Драгун: – Барои чӣ?!
Буслай: – Барои ҳақиқат!
Драгун: – Дуруст мекунӣ! Барои ҳақиқат ҳамеша шаллоқ
мехуранд!
Буслай: – Бубин, ки он балозада чӣ сон айёрона рафтор мекунад! Даҳ сол инҷониб фақат як гап мешунидам:
нӯшиданро бас кун! Худро ба ҳалокат нарасон! Оила
дорӣ! Афтат ба одам монанд не! Нӯшиданро парто! Аммо вай тамоми шаб, ки гуфтугузор доштем, як дафъа
ҳам нагуфт, ки ман нӯшиданро партоям! Ва чун уқоб ба
дилам часпида гирифт… Бало занад! Ман гумон доштам, ки аз дилам нишоне боқӣ намондааст… Акнун…
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Рост, синчакорона ба чашми одам менигарад… Оҳ,
афсонагӯй! Эҳ, Михай-бобо! Ту намедонӣ, барои чӣ вай
афсона менависад?! Чаро маҳз афсона?
Драгун: – Шояд барои он, ки мо ҳама соҳибмаълумот шудаем,
боақлу мулоҳизакорем… Ва аз рӯйи одати куҳна бо
ҷаҳолат мубориза мебарем… Афсонаҳоро барбод
медиҳем… Чунки афсона, умуман гирем, бунёдаш дурӯғ
аст, аммо барои инсон, ҳақиқат лозим! Бечунучаро… Кӣ
баҳс мекунад?! Ва афсона ҳам даркор… Афсона, суруд…
Буслай: – Ман ба писари ҳеҷ афсонае ҳам нагуфтаам, ҳамроҳи занам дар мавриди ҳушёриам ягон суруд ҳам насароидаам… Шарм медоштам! Медонӣ, ба чӣ кор машғул
будам?! Аз пайи пулёбӣ мегаштам! То соҳиби хона
бошам, даруни он гарнитур, яхдон, қубури об, ҳар рӯз се
дафъа рӯйи дастархон котлет бошад… Инак, хона дорам, гарнитур харидам, хати об гузаронданд, котлетро
паққозе мезанем… Баъд чӣ?! Мошин?! Мумкин буд
харидан… Баъд?! Бӯстонсаро?! Дар деҳаем – ба бӯстонсаро ҳоҷат нест… Тамом-вассалом! Эҳ ҷӯраҳо, аспҳоро
зин занед, қадаҳҳоро пур кунед… Ва ман ҳар рӯзи Худо
қадаҳ лабрез мекардам! Ниҳоят, ба ҳамин рӯз расидам!
Худо гирад он нависандаатро!
Драгун: – Чаро нависандаи ман?! Акнун азони ту ҳам ҳаст…
Буслай: – Бигӯ, бо кадом ақлу фаросат ӯ маро дар сари роҳ
наҷот дод?! Чаро диламро ба ғалаён овард?! Чӣ бояд кунам?!
Драгун: – Зиндагӣ аз сар бигир…
Буслай: – Дар чилсолагӣ?
Драгун: – Чӣ илоҷ, чун пештар ба сомон нарасид… Киро гунаҳкор мепиндорӣ…
Буслай: – Маълум мешавад, ки ба ҳамааш худам гунаҳкор!
Танҳо худам!
Драгун: – То ҳол инро нафаҳмидӣ?!
Буслай: – Не, дурӯғ мегӯӣ! Ва ман ба ту исбот мекунам…
Моро аз овони баччагӣ ба чӣ омода месозанд? Ба душвориҳо! Ҳамин хел?! Ҳамин хел… Канӣ, куҷоянд,
ҳозир он душвориҳо?! Бигӯ! Амаки шикамкалон бо қаҳр
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магазин меояд, ки гӯшт намерасад! Аммо вай, падарлаънат, намегӯяд, ки эътиқод, мақсад, покизагиву инсоф
намерасад… Гӯшт! Ҳамин аст душворӣ?! Баднафсӣ!
Моро баҳри дигар чиз бояд омода кард! Зиндагӣ як борду бор пешпо диҳад, худат ёд мегирӣ, мефаҳмӣ, ки дар
куҷо сар хам кунӣ ё дар кадом ҳолат дандон тез намоӣ!
Намемурӣ! Вале ҳеҷ гоҳ ба зиндагии осон, ки худ ба худ
ба даст меояд, касе омода намесозад… Ақида доранд, ки
зиндагии осон осон бадар меравад! Хестӣ, ки хобӣ! Оё
хабар дорӣ, ки падару модари ман дар тӯли умри худ чӣ
сахтиву талхиву шириниҳоро паси сар бинмудаанд! Худо нишон надиҳад! Вале зиндагӣ мекарданд! Ман чӣ…
Боре фикр кардам: ба хотири чӣ ту, Андрюшка, зиндагӣ
мекунӣ?! Танҳо ба хотири насл мондан?! Аз уҳдаи ин
кор қурбоққаҳо ҳам мебароянд… Барои он ки фарзандонам аз ман беҳтар умр ба сар баранд?! «Беҳтар» чӣ
маъно дорад?! Беҳтар хуранд, беҳтар пӯшанд, хубтар
ғизо хуранд, нарму бароҳат хоб раванд… Тамом?!
Ҳамааш ҳамин?! Ҳадаф чист?! Ман, охир, назар ба падару модарам хубтару бароҳаттар рӯз мегузаронам…
Пас сабаб чист, ки ба ҳоли ман мурғони ҳаво гиря мекунанд?! Чаро рӯҳан азоби ҷонкоҳ мекашам?! Магар меарзад, ки танҳо ба хотири хурдану хобидан, соҳиби зани
хушрӯй будан ва ҳеҷ кори назаррас накардану дорои
пули зиёд гаштан зиндагӣ ба сар барӣ?! Оё меарзад?!...
Драгун: – Худат пеш-пешу саволҳои подарҳавоят аз қафо,
дафъ шав! Охир, одамон на ба хотири таскини дили худ,
балки беҳтару зеботар будан зиндагиву кӯшиш ба харҷ
медиҳанд…
Буслай: – Рост! Вале баъзан ину онро ба ҳам омехта мекунанд…
Драгун: – Шояд. Шояд дарҳам-барҳам зананд. Аммо фурсате
фаро мерасад, ки ҳа нагуфта мефаҳманд, ки танҳо
муҳаббат, боварӣ, ҳамдардӣ, шарафмандии амиқ одамонро аз дарди виҷдон, дарди рӯҳ, шубҳаҳо ва номукаммалии ботинӣ наҷот мебахшанд… Ва ҳар он шиоре, ки
менависему нисбати он бепарвову писхандомез менига148
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рем, бо ақлу дил бояд пазируфт! Замоне фаро мерасад,
ки қабул мекунем…
Буслай (нарангушташро байни ду ангушт гузоштаву нишон
дода) : – Мана ба ту! Ана инашро мефаҳмему инашро
мепазирем. Марди афсонагӯйи ту одаме ғалатист! Туро
ҳам ба гирдоби худ кашидааст! Соддалавҳони гумроҳ!...
Драгун: – Соддалавҳи гумроҳ… Ба ман фаҳмон, вай чӣ кори
ғайриоддӣ ва ё ҳайратангезе кард ё гапе гуфт, ки ӯро
соддалавҳу гумроҳ мешуморӣ?!
Буслай: – Дар кӯча маро ёфта гирифт!
Драгун: – Ин, охир…
Буслай: – Хомӯш! Одами маъмулӣ бинад ҳам, бепарво аз
пайи кори худ меравад, ё, истад ҳам, бурда ба милитсия
месупорад… Вай чӣ?! Не, беақл ҳам бо ману ҳам бо
Алина ташвиш кашида…
Драгун: – Ва чӣ аҷобат дорад ин иқдом, бифаҳмон! Одамигарии оддӣ, як дилсӯзӣ! Гумроҳ… Заб бофтӣ… Одамонеро, ки аз рӯйи қонунҳои виҷдон зиндагӣ мекунанд, аз
фиребу найранг дуранд, рост мераванду рост мегӯянд,
тозагии ботинро ҳифз медоранд, тамаллуқкориро
намепазиранд – содаву гумроҳ меномем… Мефаҳмӣ, ӯ
ҳам замоне ба ҳоли ту афтода буд! Сабуксорона зиндагӣ
мекард, аммо дертар фаҳмид – сабуксорона рӯз гузарондан гуноҳе сахт аст! Акнун тамоми ҳастияшро ба
дигарон мебахшад. Ҳамин аст маънии зиндагӣ! Ҳар чи
бештар некӣ кунӣ, ҳамон қадар орому бароҳат мехобӣ,
хушнудона умр ба сар мебарӣ, ҳатто, маргро дами вопасин бо табассум истиқбол мегирӣ… Ва ё у туро одам
ҳисобида, гунаҳкор шуд, ки гумроҳаш мепиндорӣ?!
Буслай: – Ман худам худро одам намешумораму вай одам
меҳисобидааст!! Ин сарсонӣ ба вай чӣ лозим?! Магар
дигар коре надорад?! Бигзор афсонаашро навишта гардад, ба кори ман бинӣ нахалонад!
Драгун: – Ту барои чӣ омадӣ?
Буслай: – Ба он одами муқаддаснамои касалманд гуфтаниам,
ки ӯро чашми дидан надорам!
Драгун (баъди таваққуф): – Эҳа-а! Барои ту барин кӯрна149
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макҳо ба ин остона пой мондан ҷоиз нест… Бо ту барин
зотҳо фақат дар милитсия гап задан даркор… Бирав!
Мешунавӣ!? Худи ҳозир аробаатро каш!
Буслай (бо хашм): – Не, ман ӯро мунтазир мешавам. Ба рӯяш
фошофош мегӯям! (дар тақ-тақ мешавад). Ана, соҳиби
хона ҳам омад! Биё, фариштаи осмонӣ!
Милитсионер медарояд. Буслай дасту по мехурад.
Милитсионер: – Иҷозат аст?!...
Драгун: – Шом бахайр…
Милитсионер (аввал ба Буслай, сонӣ ба Драгун): – Пакутович Максим Данилович?!
Драгун: – Драгун Александр Петрович…
Милитсионер: – Ин ҳуҷраи бисту шаш?!
Драгун: – Бале…
Милитсионер: – Ин ҷо ба назарам…
Драгун: – Максим Пакутович зиндагӣ мекунад…
Милитсионер: – Ӯ дар куҷост?!
Драгун: – Ҳамин замон меояд…
Милитсионер: – Шумо кӣ?! Дӯсташ?!
Драгун: – Не… Мизоҷ…
Милитсионер: – Чӣ?! Чӣ?!
Драгун: – Ми-зоҷ…
Милитсионер: – Шумо чӣ, беморед?!
Драгун: – Шифо ёфта истодаам…
Милитсионер: – Хайр. Маълум мешавад, ки дуруст
навиштаанд…
Драгун: – Чӣ навиштаанд?!
Милитсионер: – Навиштаанд, ки дар ин хона ҳар хел чизҳои
ғайриоддӣ рӯй медиҳанд…
Драгун: – Дуруст навиштаанд…
Милитсионер: – Навиштаанд, ки ба ин ҷой ҳар хел одамон
меоянд, ҳар хел гап мешавад, одамҳои беқайд зиндагӣ
мекунанд… (Ба тарафи Буслай) Шумо беморед ё бемордор?!
Буслай (бо ҷабини гирифта): – Бародари шафқат!
Драгун: – Вай ба Пакутович ягон муносибат надорад.
Милитсионер: – Аммо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад?!
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Драгун: – Не, вай пеши ман омада буд, ҳамту дидорбинӣ…
Милитсионер: – Худатон дар ҳамин ҷой зиндагӣ мекунед?!
Драгун: – Бале!
Милитсионер: – Дар куҷо қайд шудаед?!
Драгун: – Кӯчаи Сулҳ, саду панҷ…
Милитсионер: – Истед, истед… Охир, Драгун…
Драгун: – Худди худаш, падарам…
Милитсионер: – Гапа бинед-а! Шумо дар ин ҷой чӣ кор мекунед?! Бе қайд мумкин нест…
Драгун: – Бо қайд ҳам мумкин нест…
Милитсионер: – Медонед, ҷӯра, ман як милитсионери қаториам, гапҳои таҳдори шуморо намефаҳмам… (Ба Буслай) Шуморо дар куҷо ба қайд гирифтаанд?!
Буслай: – Маро?!
Драгун (гапашро мебурад): – Ин ҷо ягон муаммо нест!
Ҳамагӣ се моҳ пеш маро аз маҳкама барои интизоми
нағзам озод карданд…
Милитсионер: – Аз куҷо озод карданд?!
Драгун: – Албатта, аз истироҳатгоҳ не…
Милитсионер: – Дар ҳабс будӣ?!
Драгун: – Не… Дар ҷангал дарахт мебуридам…
Милитсионер: – Паспортата нишон деҳ… (Драгун паспорташа мекобад). Барои чӣ ҳабс карданд?
Драгун: – Барои ҳеҷ чӣ!!
Милитсионер: – Ин хел намешавад!
Драгун: – Намешавад нагӯед. Худам медонам, ки дар мамлакати мо касро беҳуда ҳабс намекунанд. Сабаб буд. Аз
ҷашни таваллуд меомадам. Масти лоқайд набудам, аммо ҳушёр ҳам не… Бинам, як мардаки қадбаланди аҳмақ
духтареро мезанад… Наздик расидаму ба манаҳаш фуровардам. Фалокат ғелида ба асфалт афтид, мағзи сараш
беҷо шудааст! Милитсия омад, коғазҳоро пур карданд…
Мастомаст ҷанг кардааст гуфтанд… Ба падарам телефон
карданд… Вай гуфтааст, ки сагбачаро суд кунед! Қонун
барои ҳама як аст! Суд шуд. Маълум шуд, ки духтарак
арӯси он мардак будааст. Мардак арӯсашро муштзанӣ
ёд медодааст. Дар суд духтарак гуфт, ки ман авбошам,
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дар кӯча аз ақибаш медавидам, мақсад карда будам, ки
ба номусаш таҷовуз кунам. Вақте ки ҷавонмарди
накӯкораш Маҷнун Лайлои худро муҳофизат карданӣ
шуд, ман вайро зада ғалтондам! Суд пурсид, ки ин гапҳо
ростанд? Ман, гов гаштагӣ барин, ба чашмони духтар
нигоҳ карда аҳмақона гуфтам, ки ҳа, рост!
Милитсионер: – Ҳақиқатан ҳам аҳмақ будаӣ!
Драгун: – Албатта аҳмақ, аҳмақ набошам, кистам?! Барои
аҳмақиам як сол доданд. Падарам ҳатто ба мурофиа наомад. Вай одами принсипдор!
Милитсионер: – Аз қаҳра пеши вай намеравӣ, қаҳриӣ?!
Драгун: – Аз ғазаб… Дар давоми ҳамаи рӯзҳое, ки он ҷо гузарондам, ғазаб беш аз пеш косаи диламро пур мекард…
Ҳар чизе, ки дар дил доштам, ҳама гум мешуд, ба олами
нестию навмедӣ мегузашт. Ҷойи ҳамаро ғазабу нафрат
мегирифт… Ба динамити дар ҳолати таркиш монанд
шудам! Маътали як шарорача будам… Хайр, як навъ
рӯз гузарондаму пеш аз муҳлат озод карданд… Баргашта омадаму ният кардам, ки қасдама гирам… Монанди
граф Монтекристо… Аввалан арӯсакро айнан коре карданӣ будам, ки худаш дар суд гуфт. Агар рафту маро
шиносад, усули пинҳонкориро фикр карда будам…
Милитсионер: – Ақлата хӯрдӣ!
Драгун: – Сонӣ, асли воқеаро ба падарам, фақат баъди озод
шуданам, навиштам; ҳақашро гуфтам, ки чӣ тавр ва барои чӣ ҳабс шудам. Таъкид кардам, ки гуноҳашро ҳеҷ
вақт намебахшам. Бо инаш ҳам қаноат накардам… Гоҳгоҳе дар шакли як ҷавони бадбахт, ки ноҳақӣ иродаашро
шикастааст, аз пешаш мегузаштам… Ҳиссиёти
қасосгирӣ ақли одамро мехурад… Аммо бахтам баландӣ
кард… Тасодуфан Пакутовичро вохӯрдам. Ҳар чи дар
дил доштам, ба ӯ гуфтам… Вай одаме аст, ки одам мехоҳад тамоми рози дилашро ба ӯ гӯяд… Аз афташ, гапи
одама бодиққат гӯш карда метавонад…
Милитсионер: – Вай туро насиҳат кард?!
Драгун: – Не… Ба манаҳам зад…
Милитсионер: – Чӣ хел?!
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Драгун: – Бо мушт! Гуфт, ки аҳмақ, бо ин қадар буғзу кина
чӣ хел зиндаӣ?! Беҳтараш, рафта худатро ба дарё парто!
Ба обу хоке, ки туро ҳаёт бахшидааст, иснод наовар…
Кори хайр, одамгарӣ карда, гирифтори ғаму андӯҳ
шудааст. Хайр, чӣ шудааст?! Пир нестӣ, ҷавонӣ, чор
моҳ будааст-дия?! Ман ҳамагӣ чор моҳ дар маҳкама будам. Хайр, фарз кардем, туро ранҷониданд, тафтиш
накарданд, лекин виҷдонат пок-ку?! Чаро ба дили софи
худат ғаждиву ифлосиро роҳ медиҳӣ?! Гуфта ҳам наметавонию ба худат тасаввур ҳам намекунӣ, ки ҳамон духтараки бадбахт ҳоло чӣ хел азоб мекашад… Худаш худро як умр маҳкуми ғам сохт! То худи дами вопасин ба
хобаш медароӣ! Бо вай- шавҳари нохалафаш бошад, ҳеҷ
вақт бахташро намеёбад! Аммо ту, қасд гирифтан мехоҳӣ, аҳмақ! Агар аз гуноҳаш гузарӣ, аз ҳазор қасос вазнинтар аст… Ором шав, бигзор дилат таскин ёбад… То
паст фуромадани ғазаб ҳамроҳи ман бош… Ана ҳамин
тавр, ман дар ҳамин ҷоям!
Милитсионер: – Ин яъне чӣ хел?! Иҷорашинӣ?!
Драгун: – Ҳамин хел барин… Ҳамроҳи ӯ кас худашро озод
ҳис мекунад, модар барин ҳам дилсӯз, ҳам серталаб…
Худаш нишаста афсона менависад…
Милитсионер: – Чандпулӣ мегирад?!
Драгун: – Аз ман чӣ мегирад?! Даромади ман як стипендияи
қоқ! Вай маро ҳатто мехӯронад…
Милитсионер: – Бе ҳеҷ чӣ?!
Драгун: – Бо қошуқ…
Милитсионер: – Падарат медонад, ки инҷоӣ?!
Драгун: – Не…
Милитсионер: – Инаш нағз не…
Драгун: – Худам ҳам мефаҳмам… Хатарнок на онаст, ки
бадӣ мекунад, балки онест, ки бахшида наметавонад…
Милитсионер: – Гапи хеле оқилона…
Драгун: – Ин гапи ӯст…
Милитсионер: – Исто, исто, ки… Падарат чӣ гуноҳ дорад?!
Ту ба ӯ гуфтӣ-ку ҳодиса чӣ хел буд?!
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Драгун: – Худаш мепурсид, ҳеҷ гап набуд! Ба протокол бовар кард…
Милитсионер: – Мегӯянд, ки ин квартираро ҳеҷ вақт қулф
намекунанд, рост аст?!
Драгун: – Рост…
Милитсионер: – Ҳеҷ вақт?!
Драгун: – Қулф надорад!
Милитсионер назди дар омада, онро кушода мебинад.
Милитсионер: – Аҷиб… Ягон кас дарояд-чӣ?! Дузд зада дарояд-чӣ?!
Драгун: – Дуздҳо?! Магар дар ин ҷой чизи медуздидагӣ
ҳаст?! Мошинкаи куҳнаи чоп?! Дастори мӯди куҳна?!
Телевизор?! Телевизорро вай қариб намемонад! Ҳатто,
намедонам, ки соз аст ё вайрон…
Милитсионер: – Хайр, чӣ фоида?!
Драгун: – Чӣ?!
Милитсионер: – Бе қулф зистан?! Чаро аз дигарон фарқ карда меистад?! Наход аз дигарон беҳтару поктар бошад?!
Драгун: – Не! Ба фикри вай, одамон аз будаш ҳам беҳтару
накӯтаранд… Барои ҳамин ҳам дилашу ҳам дарашро ба
рӯйи ҳама кушода медорад. Рафту касе сарпаноҳ надошта бошад?!
Милитсионер: – Вай худаш девона-ку нест?! Чӣ гуфтӣ?!
Драгун: – Ману шумо чӣ-ӣ?! Ҳушёрем?!
Милитсионер: – Хайр, биё мон, бало ба пасаш! Ман фақат
мактуберо тафтиш кардам, ки аз болояш навиштаанд.
Гапи дупула! Ҳа-а, арақ менӯшед?!
Буслай: – Ёфт-ку мешуд, мехӯрдем… аммо нест…
Милитсионер: – Э-э, бале, дами ту ҳам баромад! Аммо ман
фикр карда нишастаам, ки чаро аз гап мондаӣ?! Ҷиму
им шиштаӣ?!
Буслай: – Чӣ гӯям?!
Милитсионер (ба Драгун): – Оимҳо ба ин ҷой намеоянд?!
Драгун: – Меоянд…
Милитсионер: – Омадани онҳо мумкин?! Дар қайд ҳастанд?!
Паспорти худатро мон… Фарз кардем, ки ман онро дидам… Аммо пеши падар рафтанат даркор… Худам ҳам,
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йигит, мебинам, ки чандон шаҳду шакар нестӣ… Аз
одамҳо бисёр талаб мекунию… Аз худат ҳам бояд серталаб бошӣ!
Драгун: – Ана дидед, ҳамагӣ дар ин ҷой даҳ дақиқа таваққуф
карда, аллакай мисли нависанда Пакутович гап мезанед…
Милитсионер: – Милитсионер барин, ман милитсионер…
Драгун: – Шуморо падарам фиристод?!
Милитсионер: – Дар иҷрои вазифаам. Шикоятро тафтиш мекунам. Ту намедонӣ, барои чӣ одамҳо яке дигареро бад
мебинанд?!
Драгун: – Медонам! Чунки худашонро нағз намебинанд.
Милитсионер: – Х-ӯш… Он одами содиқ боз чӣ навишта
буд?! Ҳа… навиштааст, ки дар ин хона майзадаҳою ҳар
хел одамҳои шахсияташон номаълум барои худ сарпаноҳ меёбанд… (табассум мекунад) Одамҳо савод
омӯхта ҳай менависанд-дия! Ба ин гап чӣ мегӯӣ?!
Драгун: – Дуруст! Як моҳ пештар буд, як масти лоқайдро болои барф дидаасту ба мошин бор карда овардааст.
Кӯтоҳи гап, намондааст, ки болои барф ях карда мурад…
Ин чӣ бадӣ дорад?! Ӯ шахси номаълуме ҳам бошад, магар болои барф ҷон доданаш ба инсон мезебад?!
Милитсионер: – Хайр, шуд, бас… Ту ҳам хуб газанда будаӣ!
Ман шуморо гунаҳкор карданӣ нестам-ку… Нағз кардааст, ки бардошта овардааст… Ман ҳам як одама бардоштам… Тамоми зимистон таги барф будааст. Падари
худаш омад – нашинохт!.. Палтояшро нишон додем, аз
ҷасад, ки чизе фаҳмида намешуд, палтою паспортро дида гуфт:
– Мурғони орзу ҳама парвоз кардаанд,
Дар саҳни бӯстон пари зоғе намондааст!
Драгун: – Чӣ хел мурғ?!
Милитсионер: – Фамилияаш маънои парандаро дорад… Исто, чӣ хел буд?! Навъе аз мурғону ба забони мо…
Буслай: – Бусел…
Милитсионер: – Ҳа… Ҳа… Буслай… Аз хаёлам гузашт, ки
номаш аз номҳои маҳаллӣ, лекин камёфт…
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Буслай (ногоҳ бо асабоният механдад: – Ҳа… Ҳа… Ҳа…
Милитсионер: – Чӣ шуд?!
Буслай: – Вай аз куҷо будааст?!
Милитсионер: – Аз райони Сибулково!
Буслай (механдад): – Бэра!!
Милитсионер: – Ту ӯро мешинохтӣ?!
Буслай: – Не! (механдад). Ҳамту… аҷиб…
Милитсионер: – Чаро авзоъат беҷо шуд?!
Буслай: – Падараш… одами ғалатӣ… Гуфтааст-ку, дар саҳни
бӯстон пари зоғе намондааст… Дилашро таскин додааст!!
Милитсионер: – Ҳамин ҳам таскин шуду?
Драгун (худ ба худ): – Чӣ даҳшат! (Ба милитсионер) Ақаллан
бурда дафнаш кардаанд?!
Милитсионер: – Дар гумон аст?!
Драгун: – Деҳотӣ буданашро чӣ хел фаҳмидед?
Милитсионер: – Гуфтам-ку, дар кисааш паспорт буд… Ҷойи
қайдаш дар деҳаи худашу ҳамин ҷойҳо мегаштааст…
Драгун: – Фаҳмо…
Милитсионер: – Хайр, хуш монед, ба соҳибхона гӯй, ки ба
ҳар ҳол дарашро қулф занад… Хоб рафтани одамони
ношиносро ҳам манъ кунад… Боз ба болотар нанависанд… Боз ин ки ту пеши падарат рав, наравӣ, ба зӯрӣ
пеш мекунам… (Ба Буслай) Хуш бошед!..
Буслай дар ҷавоб бо асабоният механдад. Милитсионер
меравад.
Буслай: – Вай мурда ман ҳастам… Маро… гӯр хоҳанд
кард… Мешунавӣ?! Гуфт-ку: Дар саҳни бӯстон пари
зоғе намондааст! «Ман мурдаам!»
Драгун: – Биё, мон! Рафту ҳамфамилияат бошад?!
Буслай (бо овози гирифта): – Не! Не! Як палторо дукаса
мепӯшидем… Палтои худашро фурӯхта арақ хӯрда
буд…
Драгун: – Кӣ?!
Буслай: – Бэра! Ман дар дегхонаи вай мезистам… Як бор,
саҳарӣ, аз ин ҷою он ҷо як сӯм ҷамъ кардем, ки ягон
шиша сиёҳӣ шавад… Ба Бэра додаму гуфтам давида
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биёр… Вай палтоямро пӯшид… Паспорт дар кисаи палто буд… Ман онро кайҳо фаромӯш кардабудам… Рафту
дигар наомад… Зимистони дароз гум буд…
Драгун: – Ба ҷойи ӯ кӣ кор мекард?!
Буслай: – Ман…
Драгун: – Исто… Исто… Охир, зимистони дароз… Вай дар
ведомост имзо карданаш даркор… Наход ҳеҷ кас напурсида бошад?!
Буслай: – Ба ҷойи вай ман имзо мекардам… Вай ба ҷойи ман
таги барф хоб мерафт… Ман мурдаам!
Драгун: – Э… Н-ее… Ин як тасодуф будагист.
Буслай: – Фамилия. Паспорт бе қайди ҷои истиқомат! Район!
Бале, Бэра гуму ман ба ҷои ӯ мурдаам! Мурда! Худоё!
Модаракам хоҳарамро ба хок супурду ҳоло маро гӯр
мекунад! Аҳволаш чун мешуда бошад?! Модари бечораам!!
Драгун: – Хайр, Федя Протасов! Биё… Вақтро аз даст надеҳу
зудтар ба хона рав! Фавран! Гуфт-ку, динаҳакак бурдаанд… Мумкин ҳанӯз гӯр накарда бошанд! (Занг мезанад) Алло! Духтараки нағз, илоҷаш бошад, фавран таксӣ
фиристед… Чӣ хел баъди як соат!? Не-е! Касали сахт
дорем! Медонам, ки шумо «Ёрии таъҷилӣ» нестед, лекин вазъияти моро ҳам фаҳмед… Илтимос… (Навмедона гӯшаки телефонро ба ҷояш мегузорад). Дидӣ… (Боз
рақамҳоро мечинад) Саломи шом… Бемалол бошад,
Алинаро ҷеғ занед… Майлаш, интизор мешавам… (Ба
Буслай) Пул дорӣ?!
Буслай (лоқайдона): – Ду тин дорам… Ба идораи сӯхтор занг
задан мумкин…
Драгун (аз кисааш даҳсӯмаеро мебарорад): – Гир!
Буслай: – Дигар надорӣ?! Пули охиринат?!
Драгун: – Гир мегӯям, аҳмақ! Ё намерасад?!
Буслай: – Намедонам…
Драгун: – Чанд километр аст?!
Буслай: – То Сибулково сад… Он тарафаш наздик…
Драгун: – Фаҳмо… (Ба гӯшаки телефон) Алина?! Ман Драгун! Гапама нағз гӯш кун: дар пеши боғчаи шумо ба
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назарам истгоҳи таксист… Ку, бибин мошини холӣ
ҳаст?! Ягонтоашро гиру зуд ба хонаи Пакутович биё…
Не, бо вай ягон ҳодиса рӯй надодааст… Аҳволи файласуфамон бад… Баъд ҳамаашро мегӯям… Чӣ?! Худат
омада наметавонӣ?!.. Хайр, майлаш, то истгоҳ давида
раву баргард… Пул дорӣ?! Ҳамаашро ба ронанда дода
илтимос кун, ки то Сибулково барад. Баъд, Алина, баъд
мегӯям… Интизори мошинем! (Гӯшаки телефонро
мегузорад). Худи ҳозир меравӣ… Ҳамин ҷой, наздик…
Чӣ даҳшат! Ин хел ҳодиса ҳатто дар кино намешавад…
Буслай: – Аз ман наранҷ… (Нохост гиря мекунад).
Драгун: – Боз чӣ шуд?! Ту гиря мекунӣ?!
Буслай: – Барои он ки дар ҳаққи афсонанавис носазо гуфтам… Ман мурдаам! Ман нобакорам!
Драгун: – Биё, мон! Ҳоло вақти ин гапҳо нест…
Буслай: – Вай, аз афташ, ҳақиқатан, одаме қудсисту ҳамаи
шумоёнро ҳам муқаддас гардондааст…
Драгун: – Ҳамаи одамони рӯйи замин муқаддасанд… Афсӯс,
ки бисёриҳо инро фаромӯш мекунанд… Хӯш, ки бошад,
ба деҳа, ки расидӣ, аввал чортарафата бин, аҳмақона якбора ба хона надаро… Ҳамаро талхакаф накун… Аввал
ба хонаи ягон кас даро…
Буслай: – Хуб шудааст! Пулатонро мефиристам… Кор карда
пул меёбаму мефиристам…
Драгун: – Инаш ихтиёри худат… (Назди девор омада тоқчаро мекушояду ба як қадаҳи калон коняк рехта медиҳад).
Ма, бинӯш…
Буслай: – Наменӯшам!
Драгун: – Нӯш мегӯям, то он ҷо рафтана девона нашавӣ…
Буслай: – Охир, вай гуфтааст-ку, пеши табиат гуноҳ аст…
Ҷиноят аст…
Драгун: – Вақте ки зарурат набошад, гуноҳ аст, зарур бошад,
нахӯрдан гуноҳ аст… Ма-а!
Буслай менӯшад. Драгун аз тиреза берун нигоҳ мекунад.
Драгун: – Мошин омад! Рафтем!
Буслай: – Ташаккур! Бисёр ташаккур!
Мераванд. Баъди лаҳзае Драгун бармегардад. Фосила.
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Драгун ба курсӣ нишаста ба фикр фурӯ меравад. Баъд
гӯшаки телефонро бардошта занг мезанад.
Драгун: – Шом бахайр!.. Ин хонаи Драгун аст?! Мебахшӣ,
дадо, овозатро аллакай фаромӯш кардаам… Маро
бибахш… Дар ҳамин наздикиҳо… Ҳа, дар шаҳр…
Биёям, майлаш?! Аз афташ, гапама нафаҳмидӣ?! Не,
ман гуфтанӣ, ки доимӣ ба хона меоям… Не, мошин лозим нест… Пиёда меоям… Ҳа-а, лутфан, чой дам кун,
дар чойники калони кабудчаранг! Чӣ, шикаст?! Хулоса,
чой дам кун… Ба як шаб бирасад… Дигар ҳеҷ чиз лозим
не… Фақат чой! Май намехурем… Бе ин ҳам каллаам
гаранг… Ҳозир меоям…
Гӯшаки телефонро мегузораду зуд чизҳояшро ғун мекунад. Лаҳзае хомӯш менишинад. Равшаниро хомӯш мекунад. Телефон занг мезанад.
Торикӣ. Деҳа. Ҳавлии Шаргаев. Хатаи ӯ ҳам ба хатаи
Буслайҳо монанд.
Касе нест. Дар берун борон меборад. Буслай медарояд.
Вай тамоман тар шудааст.
На палто дораду на телпак.
Буслай (Дар назди остона меистад): – Салом ба ин хона…
Шаргаев: – Туро аз гӯр кӣ баровард?!
Буслай: – Аз куҷо баровард?!
Шаргаев: – Аз гӯр… Охир, ту мурда будӣ, ду соат пеш худам туро гӯр карда будам…
Буслай: – Саҳв шудааст Федя… Ман зиндаам ва дар пеши ту
ҳастам…
Шаргаев: – Ҳатто, маро пучида метавонӣ?!
Буслай: – Метавонам!
Шаргаев: – Канӣ, бипуч… (Буслай омада дасташро мепучад).
Вой, дард ёфтам… Ба ту даст расондан мумкин?!
Буслай: – Марҳамат, даст расон, аҳмақ!
Шаргаев (бо эҳтиёт ба Буслай даст мерасонад): – Гарм…
Ин чӣ хел шуд?! Исто, ки номат чист?!
Буслай: – О-о, гуфтам-ку…
Шаргаев: – Номата гӯй, лаънатӣ!
Буслай: – Андрей!
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Шаргаев: – Х-ӯш… Модарат чӣ ном дорад?!
Буслай: – Онаи зората об барад, чӣ ин қадар мепурсӣ?!
Шаргаев: – Гап зан, набошад салиб мекашам; ба ман мумкин, дар вақташ аҳли дин шуда будам!
Буслай: – Номи модарам Маруся, падарам Митик, номи туи
аҳмақ Федос, раиси Шӯрои ҷамоати – Потапчук!
Шаргаев: – Потапчукро аз кор гирифтанд…
Буслай: – Боз чӣ?!
Шаргаев: – Пушти гӯшам бизан!
Буслай: – Дафъ шав!
Шаргаев: – Сахт бикӯб, ки ақлам дарояд… Охир ман навакак
аз дастархони ёдоварии арвоҳи ту бархоста омадам…
Ҳамааш аз рӯйи одат шуд… Шиштем, ёдоварӣ кардем,
нӯшидем…
Буслай: – Шумо маро не, одами бегонаро гӯрондед!
Шаргаев: – Чӣ хел?! Охир, ҷасади туро дар Дубровенск ёфтанд…
Буслай: – Вайҳо маро наёфтаанд… Дар тани раҳматӣ палтои
ман буд! Худи ман зинда, дар пеши чашми ту!
Шаргаев: – Дида истодааму ҳеҷ чизро намефаҳмам! Агар арвоҳ бошӣ, баданат хунук бояд бошад, аммо ту гармӣ…
Ҳамааш дуруст… Шаҳодатномаи маргат ҳам ҳаст… Дар
шӯрои ҷамоа навиштанд. Дар Дубровенск навиштан
нахостанд, чунки дар паспорт маҳалли зистат деҳа зикр
шудааст. Ҳамин тавр, ки бошад, фиреб надеҳ! Мо туро
тамоман дуруст, аз рӯйи одат гӯр кардем…
Буслай: – Модарам чӣ?! Падарам?! Ту?! Чӣ хел шуд, ки шумо ҳақиқатро аниқ накардед, напурсидед, ки манам ё
ман нестам?! О, вай ҷасади ман набуд! Набуд!!
Шаргаев: – Охир, ту тамоман вайрон шуда будӣ… Зимистони дароз таги барф… Ҳатто тобутро ҳам накушоданд…
Фақат аз болояш портретатро гузоштанд…
Буслай: – Худоё! Зинда ба гӯрам кардаанд… Салиб мондаанд, Худоё!!
Шаргаев: – Ғам нахур… Ҳамааш аз рӯйи одат буд… Ба 150
сӯм костюм хариданд, галстук, туфлии мӯд… Аз ман
хоҳиш карданд, ки ҳамчун ҷӯра гӯратро канам… Ман
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ҳалол кор кардам. Ростакак, чуқуракак кандам… Кимкадом тобути куҳна баромад, ман секинакак аз паҳлӯяш
кофтам. Таги тобутат барги хаданг рехтам, ки мулоиму
роҳат бошад, тар набошад…
Буслай (бо асабоният): – Аблаҳ! (Ба бари рӯйи Шаргаев мезанад).
Шаргаев (Дар фарши хона ғелида меравад, баъд илоҷе карда
мехезаду ба зону нишаста гиря мекунад): – Гуноҳи ман
чист?!.. Чӣ?! Худам медонам… Гуноҳамро медонам…
Медонам, ки қабри дӯстро канданам дуруст нест… Гуноҳ аст… Лекин… нӯшидан мехостам, Андрюха, мефаҳмӣ?!… Медонистам, ки гӯр кунам, арақ медиҳанд…
Дар рӯзҳои ғаму андӯҳ одамҳо сахтӣ мешаванд… Дилашон ҳам сахию дасташон ҳам… Медонистам, ки ба
зиёфати сӯгворӣ ҷеғ мезананд… Охир, ман кайҳо
зиндагӣ намекунам, чакрае шароб мекобам… Аз як чакра то чакраи дигар зиндаам… Модарам пир шудааст,
дигар пул намедиҳанд… Имзо мекунаму пулро модарам
мегирад… Кӯдакҳои деҳаро аз Шаргай метарсонанд…
Ман ба кадом остонаи нав қадам гузоштаам, ки аз
пуштам дар маҳкам баста шудааст… Пеш гузаштан метарсаму ба ақиб роҳ надорам… Ту барои чӣ манро мезанӣ?! Ман ба ту ҳатто ҳасад мебарам, ки ҷоната халос
кардӣ!
Буслай: – Худоё! О-о, худаш чӣ гап?!
Шаргаев (гиря мекунад): – Марг қанчиқи бераҳм аст… Модарат рост мегуфт: марг рост ба чашщмонам нигоҳ дорад… Дина, вақте ки гӯратро мекофтам, лаҳзае даруни
гӯр шишта сигор кашидам… Дар боло шамоли сард мевазид, ҳама ҷо тар, осмони хокистарранг гӯё ба замин
часпида буд! Аммо даруни гӯр роҳату ором буд, аз чор
тараф хоки зардчатоби мулоим… Ба сари он шохаҳои
сабзи хаданг… Аз сарам фикре гузашт, ки оё аз рӯйи
замин дида ин ҷо беҳтар нест? Чӣ гуфтӣ, Андрюха?!
Беҳтар будагист?! (рӯйи фарш ёзида мехобад).
Буслай дар мобайни хона рост истода шах мешавад.
Торикӣ.
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Хонаи Николай. Миз. Дар рӯи миз шишаҳо… Буслай рӯ
ба рӯи Николай истодааст, Николай бо даҳшат ба ӯ
менигарад.
Буслай (бо овози гирифта): – Палтоямро пӯшиду давида
рафт… Рафту дигар барнагашт… Зимистони дароз интизораш будам… Ина бинед, ки чӣ ҳодиса шуд…
Николай: – Оилааш чӣ, хешовандонаш?! Наход ҳеҷ кас дар
ҷустуҷӯяш наафтод?!
Буслай: – Чӣ хел оила, Коля?! Мо баринҳо аз куҷо оила доранд?! Як бибии кампир дошт… Аз аҳли дин… Ба идора
шикоят кард, ки наберааш майзада, пула гирифта ба ӯ
мефиристоданд. Вай моҳе сисӯмӣ медод, ки аз гушнагӣ
намурад… Дуи мо якҷоя, нонамон ҳамон сиёҳӣ буд…
Одамҳо хаёл мекунанд, ки пул надиҳӣ, арақ
намехӯрад…
Баръакс,
бештару
даҳшатноктар
менӯшад… Хаёл доштам, ки пеши бибиаш равад ҳамроҳ
намоз мехонанд. Вая бинед, ки… Бо якдигар ҷой иваз
кардаем… Он чиро, ки дар ин чанд соат аз сарам гузашт, Худо ба ҳеҷ кас насиб накунад… Қариб девона
мешудам…
Николай: – Ба хонаи худат надаромадӣ?!
Буслай: – Девона шудӣ?! Фақат пеши Шаргай будам… Дар
шаҳр тасодуфан фаҳмидам… Секинакак, пинҳонӣ ба
деҳа даромадам, ки боз касе маро набинад… Хостам аз
Шаргай илтимос кунам, ки ба хонаи мо равад… Аммо
вай аллакай масти гумроҳ буд! Дар зиёфати сӯгворӣ хуб
нӯшидааст…
Николай: – Қабри туро ҳамчун кофта буд…
Буслай: – Медонам… Чӣ тавр модарама бинам?! Дилкаф шуданаш мумкин… Ту худат, ки на Худоро мешиносию на
шайтонро, он қадар тарсидаӣ, ки рангат сап-сафед аст…
Чӣ хел напурсида гӯрондед?!
Николай: – Мо?! Худат чӣ?!
Буслай: – Ман сазовори сухан ҳам нестам…
Николай: – Хафа нашав, аммо ман аз марги ту ҳатто хурсанд
шудам!
Буслай: – Аз марги ман не, ҷасад ҷасади Бэра буд!
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Николай: – Бибахш… Хайрият, фикр мекардам ман, ҳамааш
тамом шуд, ранҷу азобҳои ман ҳам ба охир расиданд.
Даҳ сол боз дилам реш-реш! Даҳ сол! Аз ҳамон рӯзе, ки
тӯи туву Нина мегузашт…
Буслай: – Вай дар куҷост?!
Николай: – Рафт, хонаи модараш. Шаб дар он ҷой шаб мемонад…
Буслай: – Гришутка ҳам ҳамроҳаш?!
Николай: – Ҳа… ҳам вақте, ки Гришуткаи шумо таваллуд
шуд, дилам реш-реш буд! Рӯзҳое, ки бо чашми аз гиря
варамкарда ба кӯча мебаромад, дилам реш буд! Ҳатто
ҳамон вақте, ки ба хонаи ман омад, боз ҳам дилам дард
мекард! Хайр, мана худат гӯй, оё ягон бор вайро заррае
дӯст доштаӣ?!
Буслай: – Не! Нағз медидам, ба ин ҳол намеафтидам…
Муҳаббат одамро аз ҳама балоҳо раҳо мекунад… Ман
ҳеҷ касро нағз намедидам.
Николай: – Ду сол аст, ки якҷояем! Ман ҳозирам диламро
гирифта дар пешаш лахт-лахт бирён кунам, аммо вай
боз ҳам туро дӯст медорад… Меҳрубонӣ мекунам,
мебӯсам, аммо вай чашмонашро мепӯшад, ки туро тасаввур кунад! Ин ҳама азоб барои чист?! Ту чӣ дорӣ, ки
нағзат мебинад?! Чаро ман сазовори муҳаббат нестам?!
Оё ман аз ту бадтарам?
Буслай: – Аз ман беҳтарӣ, беҳтар, Николай… Барои ҳамин
ҳам дӯст намедорад… Ба ман ҳамеша дили ҳама
месӯхт… Ибтидои муҳаббат дилсӯзист…
Николай: – Барои чӣ ба ман дили ҳеҷ кас намесӯзад?! Фақат
барои он ки шароб намехӯрам?! Барои он ки одами солим ҳастам? Охир, дили ман ҳам аз оҳан нест! Ман ҳам
вайро аз вақти мактабхонӣ дӯст медорам!
Буслай: – Шукри Худо кун, ки дӯсташ медорӣ… Дили ту ҳар
сония эҳсос дорад, кор мекунад! Кор, ки кард, ин худаш
зиндагист, навшавии ҷовидонии ҳаёт аст… Орзу кун, ки
зиндагият ҳамвор нагузарад… гоҳе-гоҳе гирифтори ғам
шавӣ… Дар мусибати худ ба одамони дигар менигарию
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дар дилат тухми раҳму шафқат, бахшоишу меҳрубонӣ
месабзад… Ман ғами ҳеҷ касро намехӯрам! Инро аслан
намефаҳмидам! Мехостам, ки ҳама ғами маро хӯранду
ёрӣ диҳанд… Дил чизи аҳмақ нест! Талаботи худро дорад… Ман бо зарби шароб роҳашро мебастам! Пай
намебурдам, ки ман кистаму дил кист?! Дар дил тамоми
эҳсосоти деҳқонии авлоди мо ҷой дорад. Эҳсосоте, ки
саршор аз ҳақҷӯӣ, покизагӣ, хирадмандӣ ва ақлу заковат
аст! Ҷанозаи ман фақат имрӯз бар амри тасодуф ба хок
супурда нашудааст, ман кайҳо мурда будам… Дили ман
хоб рафта буд… Вай наметавонад ба ҳолате тоб оварад,
ки одамон ғами маро бихӯранду ман нисбат ба ҳама
бепарво бошам! Вай ба ин тоб намеоварад!
Николай: – Манбаъд ҳам ғами туро мехӯранд! Нина фаҳмад,
ки ту зиндаӣ, давида меравад, ки наҷотат диҳад, барои
ту ҳар кор мекунад… Мудом худашро мазаммат мекунад, ки туро аз ин бало халос карда натавонист…
Буслай: – Одам бояд худаш худашро эҳтиёт кунад… Оромакак зиндагӣ кунед! Ҳеҷ кас гуноҳе надорад!
Николай: – Ман боз ҳам бо муҳаббати азизу ғамолудам
танҳо мемонам… Боз ҳамон аҳвол!
Буслай (хам шуда, бо овози миш-миш): – Колка, маро
бибахш…
Николай: – Як худат гунаҳгор нестӣ! Зиндагӣ худаш беадолатона сохта шудааст…
Буслай: – Гапи ман дигар… Ман бояд аз тамоми олам узр
хоҳам… Аз худат сар мекунам: маро бибахш… Пагоҳ,
вақте ки ҳама ором шуд, аз пушти деҳа ба саҳро меравам… Кӯдакиамонро ёд дорӣ: комбайни сурх аз ҷавзор
мегузашту мо пойлучак аз ақибаш медавидем… Офтоби
тафсон буд… Говҳои қашқа пеши хирман мечариданд…
Ба мо чӣ шуд? Чаро раҳгум задам?! Пагоҳ рафта ҷойи
барфаш обшударо меёбаму ба зону зада заминро
мебӯсам, узр мехоҳам… Ё аз гуноҳам гузарад, ё роҳе
нишон диҳад… Роҳи дигар надорам! Роҳи дигар нест…
Дар кушода мешавад. Модар медарояд. Буслай як қад
мепараду аз тарс рӯяшро бо кафи даст мепӯшад.
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Николай (рангаш меканад): – Чӣ гап?! Чӣ шуд, холаи Маруся?!
Модар: – Нинка куҷост?!
Николай: – Хонаи модараш рафт, шаб мемонад… Гуфт, ки
як-ду рӯз пеши вай мемонад… Дар ин ҷо… бо ман барои вай душвор аст… Ман ҳам мефаҳмам…
Модар (бо сар тарафи шишаҳо ишора мекунад): – Ёдоварӣ
мекунед?!
Николай (бо асабоният): – Ҳа, ёдоварӣ мекунем.
Модар: – Писарам, Микола, ту аз мани кампири беақл
наранҷ! Аз дард гапҳои носазо гуфтам… аз дард…
Николай: – Ҳеҷ гап не, холаҷон, ҷойи ранҷиш нест…
Модар: – Охир, имрӯз дар ҳаққи ту ҳар хел гапҳо гуфтам…
Маро бибахш.. Ҳар гапе, ки ту сари миз гуфтӣ, ҳамааш
дуруст… Аммо модар-дия, мадори шунидани онҳоро
надорад…
Николай: – Шумо ҳам маро бибахшед… Аламама дошта
натавонистам? Яке аз даҳонам баромад…
Модар: – Вайро ба бадӣ ёд кардан лозим не… Агар ба некӣ
ёд карда натавонӣ, тамоман ёд накун, фаромӯш кун…
Мон, дар хок ором хоб равад… Хуб?!
Николай: – Хуб…
Модар: – Ҳа, фардо ба рӯзи сеюмаш биё… Нинаро ҳам
биёр… Гришуткаро ҳам… Мон, вай ҳам бо мо нишинад… Дилам таскин меёбад…
Николай: – Хуб шудааст, хола… Хуб шудааст…
Модар (ба Буслай): – Ту ҳам, писарам биё… Ту ҳам шояд
Андрейкаи моро мешинохтӣ?
Буслай (бо овози гирифта): – Ҳа…
Модар: – Биёед, бачаҳо… Бигзор ҳамааш аз рӯи расму одати
мардум шавад… (Меравад).
Хомӯшӣ. Буслай оҳиста-оҳиста дастонашро аз рӯяш
мегирад. Қиёфае даҳшатнок дорад. Николай тарафи ӯ
медавад.
Николай: – Андрей! Ба ту чӣ шуд?! Гапама мешунавӣ?! Ма,
ма, бинӯш… (Бо дастони ларзон арақ рехта, кӯшиш
мекунад ба Буслай хӯронад. Арақ мерезад). Ҳеҷ гап не…
Ман ҳозир ба вай расида мегираму ҳамаашро мефаҳмо165
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нам! Дар ин ҷо натавонистам… Вай дошт намедод…
Меафтид…
Буслай: – Оҳ… Оҳ.. Мана ин аст интиқом… Мукофоти
амал…
Николай (палтояшро бошиддат мегирад): – Ман худи ҳозир
бармегардам…
Буслай (нохост бошиддат ба тарафи ӯ меравад, ба дасташ
овезон мешавад): – Ист, ист, Коля! Лозим не! Шудагиаш шуд… Бигзор ҳамааш ҳамин хел монад… Хуб гиря
кард… Хуб оҳу воҳ гуфт, акнун ором мегирад… Ба
ҳамаатон сабук мешавад, ҳам ба ту, ҳам ба Нина, ҳам ба
падарам… Ба ҳама! Бас аст! Шумо бе ин ҳам хуб азоб
кашидед… Дигар зиндагӣ лозим нест! Чӣ қадар азоб бояд бикашед?! Қабр дорам, шаҳодатномаи марг ҳаст…
Дубора ғаму андӯҳро бардошта гаштанатон чӣ лозим?!
Роҳи ман як аст… Ман аз остонаи худам гузаштам…
Роҳи ман он тараф, ба ҷониби нестӣ, дар водии хомӯшон! Зиндагиам одам барин набуд, лоақал маргам
одам барин бошад, лоақал бо маргам аз шумо узр
хоҳам… Лоақал қадами охиринам дуруст бошад!!
Николай: – Чӣ мелаққӣ!?
Буслай: – Бэраро ҳеҷ кас намекобад, маро намеёбанд… Коре
мекунам, ки касе наёбад…
Николай: – Сар деҳ!
Буслай: – Ман фақат дар пеши Шаргай будам… Маст буд,
фикр мекунад, ки хоб дидааст… Ғайр аз ин, ба ӯ ҳеҷ кас
бовар намекунад… Чӣ гуфтӣ, Коля?! Имрӯз ман ҳушёрам, гапи рост гуфта истодаам…
Николай (бо ғазаб): – Аблаҳ! Аҳмақ! Ту мефаҳмӣ, чӣ
мегӯӣ?! Беҳтараш аз ғаму андӯҳ кафида мурам, ғарибу
бекас ҷон диҳаму чунин гуноҳро ба гардан нагирам…
Сар деҳ! (Буслайро тела дода, меравад).
Буслай ба фарши хона афтода, муддате наҷунбида менишинаду баъд бархоста аз болои миз чизеро меҷӯяд.
Чашмаш ба дастархони гулдӯзӣ меафтад, ки болои нонро пӯшондааст. Буслай аз як гӯшааш мекашад. Болопӯши нон борику дароз будааст. Буслай саросемавор
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онро тофта ҳалқа месозаду назди миз омада ба истакон пуропур арақ мерезад, ба даҳонаш наздик оварда
нӯшиданӣ мешавад… Нохост истаконро болои миз ҳаво
медиҳад. Истакон мешиканад. Буслай тарафи дар меравад. Аз хонаи дигар, баъди хоб, Гришутка медарояд.
Гришутка (ҳанӯз чашмонашро накушодааст.): – Дадаҷон…
(Буслай ба худ омада, ба писарбача менигарад).
Буслай: – Гришутка… Писаракам…
Гришутка: – Дадом Коля куҷост?!
Буслай: – Охир, ман… (Ба худ меояд) Вай баромад… Берун
баромад…
Гришутка: – Гурга ҳай мекунад?
Буслай: – Ҳа… гурга…
Гришутка: – Очам ҳам гург сур мекунад?!
Буслай: – Очат ҳам…
Гришутка: – Ту чиба нарафтӣ?!
Буслай: – Наметавонам! Гургҳоро сур карда наметавонам…
Гришутка: – Ту чиро метавонӣ?!
Буслай: – Ба сагҳо алаф дода метавонам…
Гришутка: – Саг алаф намехурад…
Буслай: – Нахӯрад ҳам, медиҳам.
Гришутка: – Ту кистӣ?!
Буслай: – Ҳеҷ кас не… Ҳамту тавр даромадам, ки гарм шавам…
Гришутка: – Ман туро мешиносам! Ту имрӯз дар сандуқ хоб
будӣ, пеши хонаи момои Маруся… Суратат ҳам буд!
Атрофаш бантики сиёҳ дошт… Момои Маруся гиря мекард… Очам ҳам гиря мекарду маро мебӯсид, пас туро
ҷангал бурданд, дар як чуқурӣ андохтанд. Болоят хок
рехтанд… Телпаки маро зада гирифтанд, гӯшҳоям хунук мехӯрданд… Ту аз даруни чоҳ баромада гурехтӣ?!
Буслай: – Ҳа, гурехтам… Ту фақат… илтиос, аз ман
наҳарос…
Гришутка: – Ман аз ҳеҷ кас наметарсам… Дар он ҷо хунук
мехӯрдӣ?
Буслай: – Дар куҷо?
Гришутка: – Дар чоҳ.
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Буслай: – Бале, сард буд, писарҷонам, сард…
Гришутка: – Ту пинҳон шав, то боз ёфта аз нав гӯрат накунанд… Биё, назди мо, болои печка баро… Ин ҷо гарм…
Ману модарам, ҳамеша, фасли зимистон дар ин ҷо мехобем…
Буслай: – Туро бӯсидан мумкин, писарҷон?!
Гришутка: – Не, амак, ришат эҳтимол хорбарин бошад…
Буслай назди писарак меояд, ва сари зону мешинад.
Буслай: – Бибахш, Гришутка… Бибахш, азизам, ҷону ҷигарам, бибахш хурдакакам… Буслики ман! Хоҳиш мекунам, фақат ту маро бибахш, ман бо дунёи дигарон забон
меёбам… Бибахш… Бибахш… Бибахш… (То пеши
пойҳои писарча сар хам намуда, онҳоро мебӯсад ва гиря
мекунад…).
Гришутка: – Амак, амакҷон, гиристан лозим не! Фақат бачаҳои беодоб мегирянд… Ту, беҳтараш, бароям афсона
гӯй… Ба ман падарам Коля доимо афсона мегӯяд…
Буслай (писарашро ба даст мегирад): – Ҳозир, ҳозир, писарҷонам… (Ба қафаси синааш пахш мекунад). Буданднабуданд… (Ба даҳшат афтода). Ёд надорам… (ба рӯйи
фарш меафтад).
Ҳамин замон ба кулба Модар, сараш бараҳна, мӯйҳояш
кушода ва гиряолуд, Падар, Николай, Нина ворид мешаванд. Ҳамагон сари остона бозмеистанд. Нигоҳ меафкананд.
(Писарашро рӯйи дастон алвон медиҳад). Ёд надорам…
Ёд надорам… Ёд надорам…
Парда.
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ДАР ЁД ДОРӢ, АЛЁША…
Манзумаи драмавӣ дар ду намоиш
ИШТИРОКДОРОН:
Комкор
Жигунов
Кутепов
Синтсова
Золотарёв
Паул Шмидт
НАМОИШИ АВВАЛ
ПАНТОМИМА
ВОХӮРИИ ЯКУМ
Дар толори нимторик, рӯйи қутиҳои тирҳои тӯп аз тарафи чап ду духтарак бо пероҳанҳои сабуки чит ва ду ҷавон
нишастаанд: яке бо нимтанаи чармин ва тоқӣ, дигаре бо либосҳои варзишӣ. Аз тарафи рост, ҳамчунин, рӯйи қутиҳои
тирдон ду ҷавон ва ду духтарак бо либосҳои я хела дӯхташуда нишастаанд. Дар толор шиори «Дуруд ба иштирокдорони анҷумани ҷавонон!» овезон аст.
Мусиқӣ. Ҷавони либоси якхелапӯш аз тамоми толор
мегузарад ва духтараки пероҳани читдорро ба рақс даъват
мекунад. Мерақсанд.
Мусиқӣ. Ҷавони либоси варзишпӯш яке аз духтарони пероҳани якхеларо даъват мекунад.
Мусиқӣ. Ҷавони дувми либоси якхелапӯш ба пеши духтарак меояд. Духтарак рақсиданро рад мекунад ва ҷавони чарминапӯшро даъват менамояд.
Мусиқӣ. Ҷавони либоси якхелапӯш духтарри пероҳани якхелапӯшро таклиф менамояд.
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Таркиш.
Торикӣ.
Шом. Паноҳгоҳ. Сокитӣ. Шинели аскариро ба китф
партофта рӯйи қутиҳои тирҳои тӯп Комкор нишастааст.
Комиссари дивизион Жигунов ва лейтенант Синтсова пайдо
мешаванд.
Жигунов. Хобидааст… Аз машварати намояндаи Қароргоҳи Сарфармондеҳи Олӣ омада, фармондеҳии мудофиаи
шаҳрро пазируфт… ва хобид… Ғалатӣ…
Таваққуф.
Синтсова: – Шояд нахобидааст?!
Жигунов: – Яъне чӣ хел нахобидааст?!
Синтсова: – Фикр мекунад?!
Жигунов: – Минскро гирифтанд! Аз чӣ хусус фикр мекунад?!
Синтсова: – Бедорхобӣ мекашад…
Жигунов: – Хап шинед, лейтенант!
Синтсова: – Итоат!
Мунтазиранд. Сокитӣ
Жигунов: – Шумо сигор намекашед?
Синтсова: – Не!
Мунтазиранд. Сокитӣ
Жигунов: – Ба назари Шумо наметобад, ки ин тобистон сокитии хос дорад?! Маро аз нимаҳои июн тазйиқ меорад… Мушоҳида накардаед?!
Синтсова: – Не!
Жигунов: – Шумо чандсолаед?
Синтсова: – Бистудусола!
Жигунов: – Падару модаратон, албатта, зиндаанд?!
Синтсова: – Бале!
Жигунов: – Бародару хоҳар доред?
Синтсова: – Бале!
Жигунов: – Шумо чаро хел тӯтивор такрор мекунед: бале,
не… Одамвор ҷавоб додан мумкин нест?!
Синтсова: – Падару модарам зиндаанд. Ду рӯз пеш бо
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таҷҳизоти саноатӣ ба дигар ҷой кӯчонда шуданд. Бародар дорам. Лейтенанти калони НКВД. Хоҳаронам нестанд…
Таваққуф.
Жигунов: – Гапзанон кардем. (Таваққуф) Мешунавед! Паранда аҷиб нағмасаройи мекунад… Булбул бошад?!
Синтсова: – Намедонам…
Жигунов: – Хомӯш шуд. (Таваққуф). Шумо, албатта, дар
мактаб аъло мехондед?!
Синтсова: – Бале…
Жигунов: – Кадом фанро аз ҳама бештар дӯст медоштед?!
Синтсова: – Таърихро…
Жигунов: – Ҷуғрофияро чӣ?!
Синтсова: – Ҷуғрофияро низ дӯст медоштам...
Жигунов: – Математикаро чӣ?
Синтсова: – Математикаро ҳам.
Таваққуф.
Жигунов: – Жигунов хобидааст… (Таваққуф). Интизор шавед!
Ба Комкор наздик меояд.
Жигунов: – Иҷозат диҳед, рафиқ Комкор… Мебахшед, агар
бедоратон карда бошам...
Комкор: – Ман хоб нарафтаам…
Жигунов: – Иҷозат диҳед, худро шиносонам: комиссари дивизион Жигунов! Дар назди Шумо комиссар таъйин
гаштам.
Комкор: – Шинед! Ному насабатон чист?!
Жигунов: – Иван Данилович! Ман барои шумо беҳад шодам,
Алексей Сергеевич… Ва табрик мегӯям.
Комкор: – Бо чӣ?!
Жигунов: – Бо он ки айбдоркуниҳои аҳмақона нисбат ба шумо бекор ва тамоми мукофотҳою рутбаҳоятон барқарор
карда шуданд. Ман хеле хурсандам!
Комкор: – Ташаккур.
Жигунов: – (Аз сумка қутиро мебарорад). Ана…
Комкор: – Ин чӣ?!
Жигунов: – Тамоми мукофотҳои шумо!
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Комкор: – Баъд! Минскро аз даст доданд?!
Жигунов: – Ҳа! Лекин Брест истодааст!
Комкор: – Брестро ҳам аз даст доданд! Қалъа шояд истода
бошад. Фармонро нависед!
Жигунов (аз сумка варақу қалам мебарорад): – Гӯш мекунам…
Комкор: – Ба тамоми қӯшунҳо, қисмҳои лашкари ихтиёриён,
сокинони шаҳр ва нуқтаҳои тобеъи аҳолинишин. Аскарон ва афсарон! Шаҳрвандҳо! Бародарон ва хоҳарон!
Рафиқ Сталин фармуд, не, фармон медиҳад… Фармон
медиҳад, ки шаҳри моро ба қалъаи фатҳнопазир табдил
диҳем.
Мо фармони доҳиро иҷро мекунем ва дар остонаи шаҳр
ӯрдуи аҳдшикани душманро бозмедорем! Ба Ватани мо
ҳамла овардааст! Як қадам қафо наравед! Кори мо ҳақ
аст! Душман шикаст мехурад! Мо ғалаба мекунем!
Фармондеҳи мудофиаи ҳудуди Днепр. Тамом.
Жигунов: – Хуб, Алексей Сергеевич, акнун мехоҳам як
иштибоҳро аниқ кунам...
Комкор: – Аниқ кунед!
Жигунов: – Дар машварати қароргоҳи Фронти Ғарбӣ нақшаи
мудофиаи шаҳр муқарар гардиду қабул шуд.
Комкор: – Ман дар он ҷо ҳузур доштам. Хайр чӣ?!
Жигунов (дар харита нишон медиҳад): – Ана хатти мудофиа,
ки бо дасти сардори Штаби генералии Армияи Сурх гузаронда шуд.Аз тарафи намояндаи Қароргоҳи Сарфармондеҳи Олӣ тасдиқ гашт.
Комкор: – Нофаҳмӣ дар чист, Иван Данилович?!
Жигунов: – Дар самти Маскав бо сабабҳои номаълум сохтмони истеҳкоми майдонӣ ним километр пеш гузошта
шудааст. Мутахассис будан шарт нест, то бифаҳмӣ:
мавқеъи он ҷо сад маротиба бадтар аст! Ҳамворӣ, набудани паноҳгоҳи табиӣ… Корҳо тамоман берабт иҷро
шудаанд… Бар қасди нақшаи таҳия ва тасдиқгардида!
Комкор: – Ҳақиқатан ҳам бетартибӣ!
Жигунов: – Ва ин ҳанӯз на ҳамааш! Аз кор тамоми мутахассисон сабукдӯш гардидаанд. Баталйонҳои сапёрӣ ба ис172
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тироҳат гузаронда шудаанд. Немисҳо пас аз чанд рӯз
дар ин ҷо пайдо мешаванд, аммо сапёрҳо дар фароғатанд. Аҳолии маҳаллӣ бо як азоб бел мезанад. Ҳама
ба фармони шифоҳии шумо ишорат мекунанд. Агар он
вуҷуд дошта бошад ҳам, нодуруст фаҳмидаву шарҳ ёфтааст. Ман онро дар вақти дам гирифтанатон бекор кардам.
Комкор: – Сардори хадамоти муҳандисиро барои зиёнкорӣ аз
кор нагирифтед, вақте ман хобида будам?!
Жигунов: – Не!
Комкор (гӯшаки телефони саҳроиро мебардорад): – Захаревро! Оҷилан! (Ба Жигунов). Иван Данилович, аз ин
баъд чунин маслиҳат мекунем: Шумо барои таъмини
рӯҳи солими ҷанговарону командирон ҷавобгаред. Барои
корҳои боқимонда дар самти Днепр ман масъулам –
Фармондеҳ! Тамоми фармонҳои хаттиву шифоҳии ман аз
ҷониби ҳама бе истисно ва бечуну чаро иҷро мешаванд.
Ман Чапаев нестаму шумо ҳам Фурманов не! Ва мо дар
кино бозӣ накарда истодаем! (Дар гӯшак) Рафиқ Уқоб?
Чаковак гап мезанад! Вазъиятро шарҳ диҳед! Барои чӣ
фармони ман иҷро намешавад? Ту бояд фармонҳои киро
иҷро кунӣ?! Такрор кун! Бори дигар! Нағзакак дар хотир
дор, Уқоб… Як бори дигар чунин амал такрор ёбад, ба
мавқеъ омада худам туро мепаронам. Ин ваколатро дорам! Сапёрҳоро баргардон! Ба ягон ҷой нафиристондӣ?!... Хуб, ин хел бошад офарин… Лекин ин ҳам
бад аст… На фармони маро иҷро мекунӣ, на навашро писанд… Хуб командирӣ… Тамом! Саломат бош!
Таваққуф.
Жигунов: – Рафиқ Комкор, хоҳишмандам, ки ба ман фаҳмонед… Ман бачача нестам, ки…
Комкор: – Шуморо ҳеҷ кас бачача ном набурдааст! Вале пеш
аз ҳамаро фаҳмондан ман сухани худро то охир мерасонам. Такрор мекунам, ман Чапаев нею Шумо ҳам Фурманов не, то маро ислоҳ намоед! Мо ба чунин бозиҳо
вақт надорем! Баъд… маро аллакай ду бор куллан ислоҳ
карданд… Дар соли 37-ум ва оғози 41-ум… Ҳаммасла173
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кони шумо… Росташ, баъд худи онҳоро чунон «ислоҳ
карданд», ки… Вале ман ба ин, шукри Худо, муносибат
надорам… Ва бовар кунед, дар дил аз ин бадбахтии дигарон хурсанд ҳам нестам… Ба ман-ку арзиши ингуна
ислоҳот маълум аст. Иван Данилович, шумо медонед,
ки ман бо фармони шахсии Сталин озод шуда, ба ин ҷо
таъйин гаштам, то душманро боздорам ё ҳалок шавам?!
Тавре мебинед, интихобам чандон бой нест… Мефаҳмам, ки боздоштан намешавад…
Жигунов: – Чӣ хел… намешавад?!
Комкор: – Намешавад… Вале нигоҳ медорем… Чӣ қадаре
тавонем! (Механдад). То даме ҷон дар рамақ дорем…
Жигунов: – Яъне…
Комкор: – Онҳо мегиранд… ҳам Гомел, ҳам Могилёвро,
Смоленскро ҳам. Шояд, ҳатто, Маскавро ҳам!
Жигунов: – Шумо чиҳо мегӯед?!
Комкор: – Инро ман ба шумо мегӯям, рафиқ комиссари дивизион! Шахсан ба шумо, на ба ҳайати шахсӣ ва лашкари мардумӣ! Сарбоз бояд ба ғалаба, новобаста аз хотимаи ҳарбу зарб, бовар дошта бошад! Аммо ҳайати фармондеҳӣ бояд воқеиятро донад! Вазъият ҳоло чунин аст:
нерӯеро, ки қатъӣ тавассути тамоми Аврупо зӯр зада
меояду ба ягон мамониат вонамехӯрад, ҳамту осонакак
боздошта ба қафо партофта намешавад! Нигоҳ доштанку мешавад… Чизеро, ки мо мекунем… Акнун дар бораи фармони ман, ки роҳравон бекор кардед… Шумо
ҳақ ҳастед. Мавқеъҳои он ҷо ба ягон кор рост намеоянд.
Вале ман дидаву дониста хатти истеҳкоми муҳофизатиро пеш овардам!
Жигунов: – Барои чӣ?
Комкор: – Шумо фикр мекунед, ки онҳо остинҳояшро барзада ба майдонҳои минадору истеҳкомҳо ҳуҷум меоранд?!
Гапи маро дар хотир нигоҳ доред: ду рӯз аз ҳаво ва бо
артиллерияи вазнин истеҳкомҳоро бомбаборон мекунанд. Бигзор ба онҳо зарба зананд! Ба он чизе, ки тавре
иброз доштед, аҳолии маҳаллӣ кофта мегирад. Сапёрҳо
шабона истеҳкомҳои ҳақиқии муҳофизатиро дар ҷои
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фармудаи Генштаб месозанд. Беш аз он, рӯзона техника
ва артиллерияро ба ин мавқеъҳо интиқол медиҳем,
онҳоро чунон пинҳон мекунем, ки ҳавопаймоҳои кашшофӣ муайян намоянд, шабона ба мавқеҳои ҳақиқӣ
бармегардонем.
Жигунов: – Гумон доред, бовар мекунанд?!
Комкор: – Шакк надорам. Онҳо-ку берӯянд! Аз берӯй
берӯйтаранд! Муқовимати дурустро дар ягон ҷо дучор
наомадаанд...
Занги телефон. Комкор гӯшакро мебардорад.
Комкор: – Гӯш мекунам… Хайр чӣ?! (Таваққуф) Хайр?!
Фармони кист? Бас кунед! Бад мешунавед?! Ҳозир ба
назди шумо комиссари дивизион Жигунов меояд ва
ҳамаашро дониста мегирад. (Гӯшакро мегузорад) Дар
истгоҳи роҳи оҳан вагони коняки арманиро ёфтаанд!
(Механдад). Медонед, ба куҷо роҳӣ мешуд?! Ба Германия!
Жигунов: – Чӣ… майзадагӣ дар вазъи муҳосира?
Комкор: – Бадтар! Дар фабрикаи шоҳибофӣ барориши буталҳо бо моддаи тарканда ба роҳ монда шудааст. Кормандони ақибгоҳ ба кофтукови зарфҳои мувофиқ
машғуланд. Фикр карда ёфтанд. Коняки навъи олиро ба
релсҳо рехта, буталҳои холиро ба шаҳр мефиристанд.
Аблаҳӣ.
Жигунов: – Бо он чӣ мешавад?! Барои истеъмоли машруботи
спиртӣ фармон ҳаст, ки…
Комкор: – Иван Данилович, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки
шахсан назорат баред, то конякро ба зарфҳои мутобиқ,
флягаҳо резанд ва ба ин ҷо ба қароргоҳи фармондеҳӣ
биёранду ба ёвари корҳои хоҷагӣ супоранд! Ба буталҳои
холӣ моддаи тарканда резанд… Коняк нӯшидан
нахоҳанд, бигзор инро нӯшанд.
Жигунов: – Мебахшед,… Шумо онро чӣ кор карданӣ?!
Комкор: – Менӯшам! Барои ғалаба! Ҷиддӣ гӯям, ба сарбозони хатти пеши ҷабҳа медиҳам! Сад грамм то ва сад
грамм пас аз ҳуҷум! Ва як флягаи пур барои ҳар як танки задагӣ!
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Жигунов: – Охир, ин… Агар то роҳбарият расад…
Комкор: – Таҳти ҷавобгарии шахсии худам, Иван Данилович! Маслиҳати мо пухт?!
Жигунов: – Итоат! Иҷозат диҳед равам?!
Комкор: – Равед! Ва боз… Хоҳиш кардам, ки ба ихтиёри ман
ягон афсари бофаҳми алоқаро фиристанд.
Жигунов: – Ӯ дар ин ҷост!
Комкор: – Ҷеғ занед!
Жигунов (Менигарад, ба Синтсова): – Дароед, рафиқ лейтенант!
Синтсова (Медарояд, қад ёзонда бо пошнаҳо қарсас мезанад): – Рафиқ Комкор! Лейтенанти милиса Синтсова ба
ихтиёри шумо омада расид!
Комкор (на якбора): – Ин кист?!
Жигунов: – Афсари алоқа, рафиқ Комкор!
Комкор: – Кӣ-кӣ?!
Жигунов: – Лейтенант!
Комкор (Дод мезанад): – Ман хоҳиш кардам, ки ба ихтиёри
ман афсари бофаҳми алоқаро фиристанд, на бинипучуқи
паканаро аз лагери пионерӣ!
Синтсова (ба як сӯ): – Бетарбия…
Комкор: – Чӣ?! Ту чӣ гуфтӣ?!
Синтсова: – Ман гуфтам – бетарбия!
Комкор: – Инро ту ба ман...?!
Синтсова: – Ба ту!
Комкор: – Шумо ба худ чиро раво мебинед, рафиқ лейтенант?!
Синтсова: – Он чиро, ки шумо ба худ раво мебинед, рафиқ
Комкор: бо афсар ту-ту ва бо оҳанги писхандомез гап
заданро! Ман пакана не! Ман афсар! Ман ду ҷинояткори
мусаллаҳро боздоштам! Ярадор ҳастам! Сипосномаи
шахсии комиссари халқии НКВД-ро дорам! Аз тирпаронӣ дараҷаи якум дорам!
Комкор: – Аз бокс ҳам?!
Синтсова: – Не! Вале худро ҳимоя кардан метавонам, агар
зарурат ба миён ояд! Марҳамат карда узр пурсед!
Комкор: – Хайр, мебахшед…
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Синтсова: – Боке не, мешавад… Ман дар куҷо ҷой гирифта
метавонам?!
Комкор (Тарафи паси тавораро нишон медиҳад): – Дар он
ҷо…
Синтсова: – Итоат! (Меравад).
Комкор (Пас аз таваққуф): – Ӯро кӣ фиристонд?!
Жигунов: – Намояндаи Қароргоҳ.
Комкор: – Ба вай радиограммаро бо матни кушод интиқол
диҳед: «Як зиёфат қарздорам. Нқт. Комкор».
Жигунов (механдад): – Итоат! Иҷозат диҳед, равам!
Комкор: – Равед!
Жигунов мебарояд. Аз паси тавора Синтсова меояд.
Синтсова: – Рафиқ Комкор, ба иҷрои вазифаҳои худ омодаам!
Комкор: – Номи шумо чист?!
Синтсова: – Зоя!
Комкор: – Зоя, шумо тасаввур мекунед, ки афсари алоқа дар
ҷанг кӣ ҳаст? Ӯро ба ҷаҳаннам ҳам фиристанд, бояд он
ҷо рассад!
Синтсова: – Пас, ба ҷаҳаннам меравам ва дар вақташ мерасам!
Комкор: –На шаб бояд бихобаду на рӯз!
Синтсова: – Чӣ илоҷ?!
Комкор: – Ҳамеша дар паҳлӯ бояд бошад!
Синтсова: – Уҳда мекунам!
Комкор: – Чизеро дар ин ҷо мебинед – истироҳатгоҳ аст! Бо
оғози амалиёти ҷангӣ ҷои фармондеҳӣ дигар мешавад.
Маҷбур мешавем аз болои ҳамдигар гузашта, дар зери
як шинел хоб равем…
Синтсова: – Ман шавҳар надорам, касе рашк намебарад.
Шуморо низ.
Комкор: – Аз куҷо медонед?!
Синтсова: –Дар бораи шумо ҳамаашро медонам.
Комкор: – На ҳамаашро. Ман шабона хуррок мекашам.
Синтсова: – Ин ғанаби маро меорад…
Комкор: – ҳамаамон дар ин ҷо ҳама ҳалок мешавем.
Синтсова: – Хости Худост...
Комкор: – Хуб, акнун аз рӯйи ҳақиқат, чун афсар ба афсар:
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шуморо барои назорати амалиёти ман ва ба боло гузориш додан … фиристоданд?!
Синтсова: – Не, Алексей Сергеевич… Ман ба чунин корҳо
мувофиқ нестам! Наход набинед?! Бо таҷрибае, ки доред…
Комкор: – Пас, шуморо ба ин ҷой чӣ овард?!
Ғурриши тӯпи вазнин.
Синтсова (оҳиста): – Намедонам…
Комкор: – Чӣ?!
Таркиш.
Торикӣ.
ПАНТОМИМА
ВОХӮРИИ ДУВМ
Харобот. Духтарак бо пероҳани сабуки чит падид меояд.Мусиқӣ. Аз торикӣ суроби ҷавони либоси якхелапӯш
пайдо мешавад. Остинҳои куртааш барзадаанд. Дар
сар кулаҳхӯд дорад. Духтараки читпӯш худро аз вай
қафо мегирад, аммо бо духтараки либоси якхелапӯш
бармехурад. Ҷониби дигар меравад, аммо пешашро ҷавони либоси якхеладор мегирад. Рақси бетараҳҳуми
зӯроварӣ.
Торикӣ.
Паноҳгоҳ. Шаб. Ғурриши тӯпҳо. Барқу шуъла. Комкор
дар назди телефон.
Комкор: – Гӯш мекунам… Гӯш мекунам, рафиқ якум! Не…
Аз даст надодем ва намедиҳем… то зиндаем…Ҳамлаҳои
душман гардонида шуд! Талафот ҳаст… Аммо дар қиёс
бо талафоти душман… ночизанд… Ҳоло ғайрати
ҳамлаи ҷавобиро надорам… Душман ҳанӯз нерӯманд,
чандон шалпар нашуда… Итоат! Бале! То боздид, рафиқ
якум! (Гӯшакро гузошта механдад). Ҳамлаи ҷавобӣ…
Ҳамлаи ҷавобӣ…
Синтсова медарояд. Ӯ дар тан пероҳани кӯтоҳи сафед
дорад. Дар дасташ гулдастаи гулҳои саҳроӣ.
Синтсова: – Иҷозат диҳед!
Комкор (ҳайратзада): – Ин чӣ?!
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Синтсова: – Гул, Алексей Сергеевич…
Комкор: – Инро чӣ тавр фаҳмам?!
Синтсова: – Тавре бояд фаҳмед, ки шуморо табрик мекунам…
Комкор: – Бо чӣ?!
Синтсова: – Бо зодрӯз! Зодрӯз муборак, Алексей Сергеевич!
Комкор: – А-а-а… Ҳа.
Синтсова: – Табрик мекунам!
Комкор: – Ташаккур!
Синтсова: – Шуморо бӯсидан мумкин?!
Комкор: – Ришам нотарошида…
Синтсова: – Таҳаммул мекунам!
Комкор: – Рӯзи таваллуд аз рӯзи марг бадтар аст…
Синтсова: – Чаро ин тавр мегӯед?!
Комкор: – На ман! Аз Эклеиз аст. Нахондаед?!
Синтсова: – Не!
Комкор: – Китоби ақлу хирад! Танҳо пас аз мутолиаи он зистан намефорад…
Синтсова: – Пас, ҳоҷати хонданаш набуд.
Комкор: – Давуғеҷи беҳуда… Вазъият чӣ хел?!
Синтсова: – Оромӣ.
Комкор: – Ин хел бошад, ба муносибати зодрӯзам ба худам
туҳфа мекунам. Менӯшам, то хобам барад! Агар шуду
чизе рух диҳад, маро дарҳол бедор кунед!
Синтсова: – Хуб шудаст…
Занги телефон. Комкор гӯшакро мебардорад.
Комкор: – Гӯш мекунам! Гӯш мекунам, рафиқ якум!
Раҳмат… Ташаккур! Ҳанӯз касе табрик накардааст.
Итоат! Ҳатман! Ташаккур, рафиқ якум! (Ба Синтсова)
Якум табрик кард.
Синтсова: – Шумо ба вай гуфтед, ки то ҳол касе табрикатон
накардааст...
Комкор: – Якум барои ҳамин ҳам якум, ки ҳамеша бояд якум
бошад! (Таваққуф). Зодрӯзи худро аз кадом синну сол
дар ёд доред?!
Синтсова: – Намедонам… Шояд аз панҷсолагӣ бошад…
Комкор: – Ман аз дусолагӣ.
Синтсова: – Аз дусолагӣ?!
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Комкор: – Падарам тобистон моро ба Беловежйе оварда буд.
Рост ба қаноти иморати фаръӣ зубрҳо меомаданд.
Говҳои калони бешагӣ, фикр мекардам ман… Модарам
бо пероҳани сабуки чит… Беҳад хушрӯй, бо сабади буттамеваҳои сурх… Ман дар тоқчаи зери тиреза нишастаам, ӯ сабадро ба шиша наздик меорад, ман аз паси тиреза буттамеваҳоро гирифтан мехоҳам… аммо наметавонам. Модарам механдад… Либосҳоятонро иваз кунед…
(Хобаш мебарад).
Ҳуштаки тӯпҳо. Шуъла.
Синтсова (Ғамгин) : – Итоат… (Дур меравад, пероҳанашро
мекашад. Бо таҳпӯши гулдузии шоҳӣ мемонад. Ба
пӯшидани либоси низомӣ сар мекунад. Бо пичиррос)
Алексей Сергеевич… Алексей Сергеевич…
Ҳуштаки тӯпҳо. Шуъла.
Алексей Сергеевич, шумо хобед? Ба ман мухбире шеър
хонда буд. Шеъри бисёр хуб… Ҳозир ба ёд меорам…
Бигзор, бар нобуди ман,
Модар, писар бовар кунанд!
Бигзор, ёру дӯстон
Бар дида ашки тар кунанд!
Ёди маро бар сар кунанд,
Дар гирди гулхан интизор,
Бо чашми чор, дил беқарор!
Бигзор, ҳар дам бодаҳо,
Бо талхии ғамбодаҳо.
Нӯшанд бар андӯҳи ман,
То шод монад рӯҳи ман…
Бош интизори ман ту низ,
Бе бода, лек, ёри азиз…
Шумо хобед?! (Бо пичиррос) . Оё рост аст, ки занатон аз
шумо рӯй гардонд?! Ҳамчун душмани халқ маҳкум
кард?! Наход… Наход умри ҳамроҳ гузаронда дарк карда натавонист, ки шумо ба чӣ қодиреду ба чӣ не… Шумо хобед?! Мо ним сол боз шиносем… Маро бо дугонаам аз шуъбаи мо ба маҳфили солинавии афсарон даъват
карда буданд… Хонаи афсарон… Шумо, эҳтимол, дар
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ёд надоред… Мо дурудароз ба як қарор омадан натавонистем: бо пероҳан равем ё бо либоси низомӣ… Пеши
комиссар барои маслиҳатпурсӣ рафтем… Гуфт, ки
дастур аст, то бо пероҳан бошем… Омадем, назди сутун
истодем ва он дам валс эълон карданд… Ва шумо назди
мо бо табассум омадед… сӯйи ман. Ман аз изтироб дар
оташ афтодам! Шумо ва ба назди ман?! Аммо бошед дугонаамро даъват кардед… ба валс… Вай ба ман баъд
гуфт: «Аз чӣ бошад, миёни пиронсолҳо муваффақият
дорам». Аҳмақ! Ман тамоми шабнишинӣ бо кадом як
лейтенантчаҳо рақсидам. Баъдтар шумо бо котиби якуми обком рафтед. Аз ҳама Соли нави дилгир дар ҳаёти
манбуд!
Кутепов медарояд.
Кутепов: – Ба Комкор арз кунед, ки …
Синтсова: – Оҳиста!
Кутепов: – Яъне, чӣ хел оҳиста?! Ман Кутепов… Бо фармони
Комкор ҳозир шудам!
Синтсова: – Бори нахуст дар се шабонарӯз хобаш бурд…
Кутепов: – Ин хуб аст! Ман интизор мешавам! (Ба тарафе
мегузарад, менишинад, чашмонашро мепӯшад).
Синтсова: – Шояд, хӯрок мехуред?!
Кутепов: – Не! (Таваққуф). Раҳмат… (Чашмонашро мепӯшад.)
Синтсова (бо пичиррос):
– Ӯ кист, ғайрат, интизор,
Дар роҳи ман бо чашми чор?!
Бигзор гӯяд: «Нест ғам;
Он ёри хуштолеъ манам!».
То интизори ман туӣ,
Ғамхор ёри ман туӣ,
Ман зиндаам то ҷовидон,
Ҷонам харидастӣ, ту ҷон!»
Шоири бузург …. Сад сол гузарад… ана, сесад сол пас,
ӯро аз ёд мебароранд… Аммо Ҳитлерро дар тамоми
давраҳо фаромӯш намекунанд! Ҳар касе, ки хуни зиёд
рехт, ҳамонро бештар ба ёд меоранду дар хотираҳо мемонад! Барои чӣ ин тавр аст?!
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Комкор (Ғайриинтизор): – Ман дар ин бора аз модаркалонам
пурсида будам…
Синтсова: – Ой-о!
Комкор: – Медонед, дар бораи Стенка Разин ва Пугачёв чӣ
ҷавоб дод? Худо ҳамин тавр фармуда, ки исми гунаҳгорони азим маълум монад, то одамон бидонанд ва барои
омурзиши гуноҳҳои онҳо тоату ибодат кунанд…
Синтсова: – Шумо… нахобидед?!
Комкор: – Хобидам! Худам Кутеповро даъват кардам.
Синтсова: – Вай дар ин ҷост…
Комкор: – Бигзор хоб равад! Шумо, лейтенант, ягон чӣ барои
наҳорӣ ҷамъ оред…
Синтсова: – Итоат! (Мебарояд).
Ҳуштаки тӯпи вазнин, таркиш дар наздикиҳо. Кутепов
як қад мепарад.
Кутепов: – Маъзарат, рафиқ Комкор…
Комкор: – Наздик андохт, саг… Нагузошт, ки ғанаб равӣ…
Хайр, арз кун, аз ду сар бедор шудӣ…
Кутепов: – Пас аз гулӯлаандозии чандсоата аз ҳаво ва тирпаронии тӯпҳо душман азм кард, ки…
Комкор: – Кӣ думашро хода карда гурехт?!
Кутепов (асабонӣ): – Касе думашро хода карда нагурехт!!
(Комкор синчакорона ба Кутепов менигарад.)
Мебахшед… Вақте аён шуд, ки онҳо ба ҳуҷум мегузаранд,
ман ба ротаи разведка фармудам, ки зудтар қад-қади Буйнич, дар марзи бардурӯғи мудофиа, камин гиранд…
Комкор: – Хайр?!..
Кутепов: – Фармон қатъӣ буд: ба ҳеҷ ваҷҳ ба муҳориба ҳамроҳ нашаванд! Ҳангоми наздикшавии танкҳо ва аскарони пиёдагарди душман мавқеъҳои худро тарк намуда, бо
тамоми қувва ба сӯйи окопҳои худ даванд, ақибнишинии воҳиманок, вале ботартибро нишон дода… Душман
қарор дод, ки хатти аввали мудофиа шикаст хӯрду аз
пайи ақибнишинҳо ҳуҷумро вусъат бахшид. Разведкачиҳо гурехта, нозуку босаводона танкҳоро ба пеши
тӯпзанҳо оварданд. Онҳо, моҳирона амал карданд…
Комкор: – Худат фикр карда баровардӣ?
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Кутепов: – Ин ҳанӯз на ҳамааш! Пиёдагардҳои немис аз танк
дур шуда, бе муҳофизати зиреҳ монданд. Разведкачиҳо
ғайр аз силоҳи шахсӣ чизе надоштанд… Сабуку хуб ҳам
давиданд. Немисҳо бо тамоми бору буғчаашон! Аз паси
танкҳо чӣ хел ҳам мерасиданд, ки суръати худро афзуданду иштиёқи шикорашон бедор шуд?! Дар майдони
холӣ гӯё кабкҳоро сайд мекарданд. Бовар кардан мушкил аст: ҳеҷ кас аз разведкачиҳо ҳалок нашуд, ҳатто
ҷароҳат набардошт! Танҳо пайи як нафар тоб хӯрд. Тамом! Онҳо ҳатто аз пулемёт намепаронданд! Аз рӯйи
илм амал мекарданд, лаинҳо! Гумон доштанд, ки ақибнишиниҳо онҳоро ба мавқеъи асосии эшелони дувуми
мудофиа меоранд.
Комкор: – Худат фикр кардӣ?!
Кутепов: – Не! Аз китоби генерал Гудериан «Диққат,
танкҳо!» маълумот гирифтам.
Комкор: – Немисиро медонӣ?!
Кутепов: – Бале!
Комкор: – Ана, мутолиаи адабиёти душман ба кадом натиҷа
меорад! Туро ба унвони Қаҳрамон пешниҳод кардан мехостанд. Дар қароргоҳи фронт гуфтанд, ки дар марҳилаи
якуми муҳориба ба хатогиҳои тактикӣ роҳ додӣ… Барои
ҳамин …Беш аз орден ба дигар чиз умед набанд…
Кутепов: – Орден бошад, орден-дия…
Комкор: – Коняк менӯшӣ?!
Кутепов: – Беҳтараш, арақ...
Комкор: – Арақро аз куҷо пайдо кунам?! Дар муҳосираем!
Кутепов: – Ин хел бошад, ҳадафи пурсишатонро нафаҳмидам, рафиқ Комкор!
Комкор: – Лейтенант!
Синтсова (медарояд): – Гӯшам ба шумо, рафиқ комкор!
Комкор: – Хӯроки шомро биёред…
Синтсова: – Итоат! (Мебарояд).
Комкор: – Умуман, офарин, полковник! Онҳоро боб кардӣ…
Расо боб кардӣ! Як бори дигар боб мекунӣ?!
Кутепов: – Метарсам, ки не…
Комкор: – Барои чӣ?!
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Кутепов: – Дигар ҳуҷум намекунанд…
Комкор: – Ҳа-а?! Ба ҷойи устодат Гудериан мебудӣ чӣ кор
мекардӣ?!
Кутепов: – Харитаро мумкин?! (Комкор харитаро медиҳад.)
Аз ҷануб ва шимоли шаҳр гузашта ба пеш ҳаракатро вусъат медодам. Аммо дигар ба ҳамла намегузаштам…
Комкор: – Бало занад туро!
Кутепов: – Барои чӣ?!
Комкор: – Барои он ки ман ҳам ҳамин хел мекардам! Ва ошноят Гудериан ҳам! Аҷаб не, мардаке боақл бошад… агар
чунин китобҳоеро нависад… (Таваққуф) Не, боз ҳуҷум
меоранд! Ғурур онҳоро ором намегузорад! Охир, онҳоро
дар тамоми Аврупо ҳеҷ кас беш аз як шабонарӯз маътал
намедошт. Аммо дар ин ҷой бошад… ассалому алейкум!
Ҳатман ба ҳуҷум мегузаранд! Дар деҳаи мо бачае буд.
Ванкаи Шер! Муштҳояш ана ҳаминқадарӣ! Шер! Пешвои дуздбачаҳо! Гапи вай ҳукми қонун дошт. Андаке
нофаҳмӣ, муштро ба пешонӣ мезад! Ҳама метарсиданд.
Шер! Ва шуду ба назди касе бачаҳаке аз Маскав меҳмонӣ
омад боқувват, ба тану тӯш, вале албатта бо Шер баробар
намешуд. Як сару гардан пасттар буд! Духтаракеро ба
рақс мебурд. Рӯ ба рӯяшон Шер баромад. «Ту барои чӣ аз
ман иҷозат напурсидӣ?» Бачаҳак: «Ман-ку бо ту рақс
карданӣ нестам?!». «Ҳоло ҳамин тавр?!» ва бо мушт ба
пешонии бачаҳак фуровард! Фақат бачаҳак тавре истод,
ки ҳамон хел монду Шер бо башарааш ба гулзор парида
рафт. Ба худ омад ва бо ғуррос боз ба бача дарафтод. Ва
боз ба гулзор! Ҳафт маротиба дарафтоду ҳафт маротиба
рӯнокӣ ба гулзор зад! Шишта, хунобаашро пок мекунад,
ҷоғаш яктарафашудагӣ! худаш бовар намекунад. оқибат
ҷоғашро рост кард ва бо меҳрубонӣ гуфт: «Ту ором шав!
Маро задан мумкин нест! Ман чемпиони бокс ҳастам».
Он гулзорро дар деҳа баъдтар Қабри Шер ном мебурданд. Мо низ барои онҳо чунин гулзорро ташкил мекунем. А-а, Кутепов?! Қабри Шерро?!
Кутепов: – Нозуке дорад.
Комкор: – Кадом?!
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Кутепов: – Ванкаи Шер аз деҳаи шумо, славянии мост… Гудериан немис!
Комкор: – Доноӣ ту… Чунинҳо аз капитан болотар рутба
намегиранд… Ва кӣ ба ту полковникро дод?!
Кутепов: – Мо дар як рӯйхат барои пешниҳод будем, рафиқ
Комкор!
Синтсова: – Рафиқ Комкор, ҳамааш тайёр…
Комкор: – Рафтем, Семён Фёдорович, ягон чиз чашем!
Муҳофиз дорӣ?!
Кутепов: – Ду автоматчӣ…
Комкор (ба Синтсова): – Лейтенант, ба ёрдамчӣ оид ба
хоҷагӣ расонед, ки ба борхалта андозад… (Ба Кутепов).
Ҷанговаронат чанд танкро нобуд карданд?!
Кутепов: – Бисту якто!
Комкор бо ҳайрат менигарад.
Кутепов: – Худам ҳисоб кардам!
Комкор (ба Синтсова): – Бисту як фляжка конякро барои расонидан ба полки 388-ум…!
Синтсова: – Итоат! (Мебарояд).
Комкор: – Ба ҳар касе, ки як танкро нобуд кард, аз номи ман
як фляжкаи коняк дода шавад!
Кутепов: – Мебахшед, рафиқ Комкор, старшина Киселёв чортояшро нобуд кард! Майзада мешавад…
Комкор: – Хуб, худат тақсим мекунӣ. (Ба истаконҳо коняк
мерезад). Ташаккур, Семён Фёдорович… Биё, барои
ғалаба…
Кутепов: – Барои ғалаба!
Менӯшанд, газакро мечашанд.
Комкор: – Ин ғалаба аст! Ванкаи Шер бо башарааш дар гулзор! Ҳанӯз дарк намекунад, боварӣ надорад, аммо аллакай бори аввал бо башараи худ дар гулзор зад! Ҳеҷ гап
не-е-е! Агар на маротибаи ҳафтум, пас маротибаи бистум
ҷоғашро шикаста, хуни ҳаромашро ҳам мерезем… Исто!
Ману ту чиро хӯрда истодаем? (Қутиро гирифта мехонад) Гансе паштете?! Паштет аз Ганс чӣаст?! Лейтенант!
Синтсова (Давида): – Гӯш мекунам, рафиқ Комкор!
Комкор: – Ту моро гӯшти одам мехӯронӣ?!
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Синтсова: – Нафаҳмидам, рафиқ Комкор…
Комкор (Қутиро нишон медиҳад): – Ин чӣ?!
Синтсова: – Намедонам…
Комкор: – Намедонӣ, аммо мехӯронӣ?! Ин немисӣ аст?!
Синтсова: – Ғанимат аст!
Комкор (ба Кутепов): – Ту овардӣ?!
Кутепов (механдад) : – Не-е…
Комкор (ба Синтсова): – Канӣ шишта худат хӯр. Гансе паштете!
Синтсова (мешинад): – Итоат! (мехӯрад).
Комкор: – Шояд онҳо сагони худро хӯронанд?! Аз куҷо гирифтӣ?!
Синтсова: – Дар анбори ёрдамчӣ қариб маводи хӯрокворӣ
намондааст, ғайр аз сӯку коняк! Шумо фармон додед, ки
ба назди танкҳои валангор мухбирони ҳарбӣ Симонов
ва Трошкинро барам…
Комкор: – Ман фармудам, ки онҳоро ба ҳудуди полки 388-ум гуселонед?! Номаъқул карда ба марзи бегона сар халондед?!
Синтсова: – Фармони шуморо нодуруст фаҳмидаам…
Комкор: – Танбеҳ!
Синтсова: – Итоат!
Комкор: – Баъд…
Синтсова: – Замоне, ки мухбирон сурати танкҳоро мегирифтанд,
ман ба люки кушодаи яке аз онҳо даромадам ва…
Комкор: – Боз чӣ гирифтед?!
Синтсова: – Соат, ханҷар ва ана… салибро…
Комкор: – Аз ҷасади танкист кашидед?!
Синтсова: – Бале!..
Комкор: – Инаш аллакай ғоратгарист! Хайр, салибашро барои чӣ?!
Синтсова: – Хушрӯй аст!
Кутепов: – Иҷозат диҳед, рафиқ Комкор! (Салибро аз назар
мегузаронад).
Комкор: – Наход аз мурдаҳо натарсед?!
Синтсова: – Не, наметарсам!
Комкор: – Ман метарсам… Аз мурдаҳову морҳо! Мори зиндаро ҳаргиз надидаам, аммо… метарсам…
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Кутепов: – Салиби баҳодурӣ… Мукофоти олӣ! Ханҷарро дидан мумкин?!
Комкор: – Ханҷарро нишон диҳед!
Синтсова: – Итоат! (Ханҷарро нишон медиҳад).
Кутепов (аз назар мегузаронад, мехонад): – «Аз рейхсфюрери СС ба баҳодур». Ҳа-а, тӯпзанҳои ман қози калонро
пар кандаанд… (Ба Синтсова). Танк дар ин ҷо
меистод?!
Синтсова: – Агар аз ҷабҳа то мавқъеи полки шумо, рафиқ
полковник, пас… панҷум аз росту сеюм дар умқ…
Кутепов: – Старшина Киселёв, ман гуфтам-ку, майзада мешавад… (Кутепов ханҷарро ба Ситсова медиҳад. Комкор ханҷарро аз лейтенант мегирад ва ба Кутепов месупорад.)
Комкор: – Ба ҷойи Қаҳрамон! Шахсан аз номи рейхсфюрери
СС…
Кутепов (бо ҳазл): – Ба Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат мекунам…
Комкор (механдад): – Чаро не… Нағз!
Кутепов (ба Синтсова): – Паштет аз гансро, лейтенант, «гензе
паштете» хондан лозим аст, аз немисӣ гӯшти буғдодаи
қоз тарҷума мешавад… Чизе хуб истеъмолшаванда…
Синтсова: – Ман дар мактаб забони фаронсавиро омӯхтам,
рафиқ полковник!
Комкор: – Бас аст, забондонҳо!
Синтсова: – Иҷозат диҳед, равам?!
Комкор: – Шинед!
Синтсова: – Итоат!
Комкор конякро ба дӯлчаҳо мерезад.
Ҳуштаки тӯпи вазнин.Таркиш дар наздикӣ.
Комкор: – Барои ғалаба!
Кутепов: – Барои ғалаба!
Синтсова: – Барои ғалаба!
Жигунов медарояд.
Жигунов: – О-о-о, базми осмонкаф-ку?!
Комкор: – Ҳамроҳ шавед!
Кутепов: – Саломатӣ мехоҳам, рафиқ комиссари дивизионӣ.
Синтсова: – Саломат мехоҳам!
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Жигунов: – Шинед! Рафиқ Комкор, полковники асирафтодаи
вермахт, ки разведкачиҳо дастгир намуданд, бо шумо
вохӯрдан мехоҳад…
Комкор: – Ман хӯроки шом мехӯрам.
Жигунов: – Алексей Сергеевич, ин муҳим аст…
Комкор: – Вай кист?!
Жигунов: – Сардори шуъбаи тарғибот дар назди қароргоҳи
Гудериан!
Комкор: – Чӣ даркор ба ӯ?!
Жигунов: – Мехоҳад изҳорот диҳад, ки онро аз лиҳози сиёсӣ
дуруст истифода бурдан метавонем…
Комкор: – Ҷеғ занед! (Жигунов меравад ва бо Паул Шмидт
бармегардад. Синтсова беихтиёр аз курсӣ бармехезад.)
Чаро аз чой ҷаҳидед, лейтенант?!
Синтсова: – Ман… Нон тамом шуд… Нон биёрам…
Комкор: – Биёред!
Паул Шмидт: – Ман намояндаи қароргоҳи генерал Гудериан
полковник Шмидт, мехоҳам…
Комкор: – Аз он сар мекунем, ки шумо аввалан асири ҳарбӣ,
танҳо баъд намояндаи қароргоҳ ва полковник ҳастед!
Паул Шмидт: – Ман худро асири ҳарбӣ намеҳисобам! Ман
аз ҷониби сарбозони шумо дар ҳоле дастгир шудам, ки
ба хатти фронт наздик меомадам, то ултиматуми фармондеҳии немисро арз кунам!
Комкор: – Шумо рус?!
Паул Шмидт: – Не!
Комкор: – Боварам нест! Талаффузатон…
Паул Шмидт: – Шуморо донистани забонам хиҷил мекунад… Муддати дурудароз, то оғози амалиёти ҷангӣ, ман
роҳбарии яке аз шуъбаҳои Сафорати Германияро дар
Маскав бар уҳда доштам…
Комкор: – Акнун фаҳмо!
Паул Шмидт: – Беш аз ин, мо шахсан шиносем, ҷаноби Комкор!
Комкор: – Ёдрас кунед!
Паул Шмидт: – Мо дар қабули комиссари халқии мудофиаи
СССР, пас аз ба тавсиб расидани Пакти соли 39-ум,
вохӯрдем…
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Комкор: – А-а-а… Ин маънои онро дорад, ки шуъбаи шумо
паёмномаи Вазорати корҳои хориҷиро ба роҳбарияти
СССР омода месохт, ки дар он чанд роҳбари ҳарбии
намоён, аз ҷумла, маро ҳам, ба рӯҳияи зиддигерманӣ
айбдор карда буд?! Ва он ки рӯҳия ба дӯстии вайроннашавандаи миёни Германия ва СССР зиёновар аст?! Чаро
хомӯшед?!
Паул Шмидт: – Ман дастури роҳбарияти худро иҷро мекардам…
Комкор: – Аҳсант! Дар сафи душманҳо бояд аҳмақонро
моҳирона истифода бурд, то оқилонро бартараф кунанд!
Дар Лубянка ман аз кирдори шумоён самимона ба ваҷд
меомадам. Лекин, ба ҳамааш нигоҳ накарда, дар ин ҷо
ҳастам! Дар хатти мудофиаи Днепр! Шумо дар хусуси
кадом қатънома ҳарф мезадед?!
Паул Шмидт: – Аз номи фармондеҳии немис ва, шахсан, аз
номи генерал Гудериан ваколат дорам, ки ба шумо
фавран қатъ намудани муқовимати бемаъниро пешниҳод намоям!
Комкор: – Ва?!..
Паул Шмидт: – Таслим шавед! Генерал Гудериан шахсан ба
ҳайати қаторӣ ва роҳбарияти артиши шумо муомилаи
инсондӯстона, хӯроки гарм ва озодии интихобро кафолат медиҳад. Ба фармондеҳии олӣ силоҳи шахсиро гирифтан иҷозат дода мешавад.
Комкор (ба Жигунов): – Шояд таслим шавем, бало ба паси
ҳамааш… А-а, комиссар?! Атолаи гарм, силоҳи шахсиро
мемонанд… Ҳама вақт имкони худро парондан ҳаст!
Паул Шмидт: – Ҷаноби Комкор, шумо одами оқилед! Наход
намефаҳмед, ки боздошти мошини муҷаҳҳази вермахт
ғайрииимкон аст, монанди чархи таърих?! Хайр,боз як
рӯз, боз ду рӯз дар ин ҷо, дар хатти мудофиаи Днепр
меҷангед! Лекин минбаъд ҷанг тавре вусъат хоҳад ёфт,
ки вусъат меёбад. Дар миёнаҳои тирамоҳ, аз ҳама дер,
то охири тирамоҳ, дар ҳолатҳои беҳад нобарор барои
артиши мо, аввалҳои зимистон дар Маскав мешавем!
Комкор: – Аҷаб не, мешавед… Бори нахуст не!
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Паул Шмидт: – Нафаҳмидам?!
Комкор: – Маскавро аллакай гирифта буданд! Тоторҳо гирифтанд, полякҳо ҳам, Наполеон ҳам гирифта буд! Чӣ
суд?! Зати шумо шояд шавқовартар шавад: Маскавро
ҳам мегиред, шояд, ҳатто, то Урал ҳам расед… Лекин
гапи маро дар хотир доред: шумо 22-юми июн барои
худ қабрканиро сар кардед! Ва ҳар қадар дохили марзи
мо воридтар шавед, ҳамон қадар қабратон ҷуқуртар мегардад! Шумо, ҳаматон, дар ин ҷой ҳаром мемуред…Пеш аз ин дар хун олудаву дар ашки ҳам мову ҳам
худ ғарқ мешавед!
Паул Шмидт: – Ман ҳамашро гуфтам, ҷаноби Комкор!
Комкор (ба Жигунов): – Оё гуфтушунид дар бобати табодули
қосидҳо бурда мешуд?!
Жигунов: – Не!
Комкор: – Ҳангоми дастгиршавии ҷаноби полковник ӯ парчами сафед дошт?!
Жигунов: – Не!
Комкор: – Силоҳ дошт?!
Жигунов: – Бале!(«Валтер»-ро дароз мекунад).
Комкор: – Шумо чӣ гуна қосид, шумо асири ҳарбии одӣ
ҳастед! Вале, ҳатто, қосид бо ваколати худи Ҳитлер мебудед ҳам, аз ду сар арз мекардам: дар сарзамини худ мо
аз ҳеҷ кас ва ҳеҷ гуна қатъномаро қабул намекардем! Ин
сарзаминро дар тамоми давраҳо як хел ном мебурданд –
Рус… Дар он ҳатто Олтинӯрда сумҳои худро шикаст!
Шумо коняк менӯшед?!
Паул Шмидт: – Чӣ?!
Комкор: – Коняк менӯшед?!
Паул Шмидт: – Ташаккур!
Комкор: – Ташаккур «ҳа!» ё ташаккур «не».
Паул Шмидт: – Ташаккур!
Комкор (ба Жигунов): – Комиссар, ба ҳамкасбатон резед.
Жигунов истаконро то лаб пур мерезад ва ба Паул
Шмидт медиҳад.
Паул Шмидт: – Ташаккур!
Комкор: – Нӯшед! Ин конякест, ки СССР ба Германия соди190
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рот мекард. (Паул Шмидт менӯшид.) Акнун маро бодиққат гӯш кунед! Ман, командири корпуси мудофиаи
ҳудуди Днепр, комиссари дивизион Жигунов, командири полки тирандозии 388-ум полковник Кутепов, лейтенант Синтсова ба Фармондеҳии Олии Германия
қатънома эълон мекунем. Якум, дар муддати 24 соат, на
танҳо дар минтақаи мазкур, балки дар тамоми қаламрави дигар фавран амалиёти ҷангиро бас кунед! Дуюм, дар
муддати 24 соати минбаъда бояд бо Роҳбарияти Олии
Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ гуфтушунид
оғоз намоед! Иҷро нагардидани гуфтаҳои қатъномаи
мазкур ба хунрезии дарозмуддат аз ҳар ду тараф ва дар
натиҷа, ба торумори пурра, расвоии умум ва залилии
умумиҷаҳонии Германия, ҳамчунин тамоми халқи немис, меорад! Шумо тайёред, ки инро ба фармондеҳии
худ расонед?!
Паул Шмидт: – Тайёрам!
Комкор: – Бечуну чаро?!
Паул Шмидт: – Бале!
Комкор: – Қавли афсар?!
Паул Шмидт: – Қавли афсар, ҷаноби Комкор!
Комкор: – Ин тавр бошад, ман шуморо озод мекунам!
Паул Шмидт: – Шумо… ҷиддӣ мегӯед?!
Комкор (ба Синтсова): – Лейтенант, полковникро ба взводи
комендантӣ гуселонед. Ба командир расонед, ки имкон
ёфта фавран ӯро тавассути хатти фронт фиристонад…
Ба назди аскарони худаш! Агар кумаки разведкачиҳо
лозим шавад, бигзор даъваташон намояд. Ва як тори
мӯяш кам нашавад! Вагарна каллаи ҳамаашонро меканам! Иҷро кунед!
Синтсова: – Итоат!
Комкор (ба Паул Шмидт «Валтер»-ашро медиҳад): – Шумо
озод ҳастед! (Таваққуф) Шумо озод ҳастед.
Синтсова: – Марҳамат!
Паул Шмидт пошнаи мӯзаҳояшро ба ҳам зада, даст ба
лапари фуражка мебарад ва ҳамроҳи Синтсова мебарояд.
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Жигунов: – Алексей Сергеевич, ин чӣ рафтори кӯдакона! Ман
дар хусуси асир афтоданаш ба қароргоҳ хабар додам!
Комкор: – Хабар диҳед, ки аз тарс талхакаф шуд ё тири
дайду расид!
Жигунов: – Ӯро дар қароргоҳ интизоранд!
Комкор: – Вай дар қароргоҳ чӣ кор мекунад?! Боз дар
мавқеъи сеюм истода, гарданашро мисли қоз дароз
намуда, қатъномаи худро манқавор мегӯяд?! Вай ба чӣ
кори дигар кор меояд?! Сарбозони худро гаранг кунад,
ки Германия аз ҳама чизи олам волосту аҳмақони моро
истифода барадн, то афсаронро барои рӯҳияи зиддигерманӣ доштан аз кор дурр андозаду ба ҳабсашон гиранд.
Жигунов: – Алексей Сергеевич, бо шумо душвор аст…
Комкор: – Бо одами доно ҳамеша душвор аст, Иван Данилович!
Кутепов: – Маъзурам доред, рафиқ Комкор, аммо шумо
беҳуда нисбат ба… Маскав… нисбат ба Урал.
Комкор: – Рафиқ полковник! Ман ҳамеша қобилияти душмани худро баҳои баланд медодам! Ҳамеша! Ва инро ба
шумо низ таманно дорам! Ҳоло ки дар итоати ман
ҳастед, фармон медиҳам! Фитодаро задан – бешарафист,
аммо душманро чунон бояд зад, ки хеста натавонад…
Истед… (Таваққуф). Ҳама ҷо сокит шуд-ку… Тирандозиро бас карданд… Наход ба ҳуҷум гузаранд?!
Синтсова (тозон медарояд): – Рафиқ Комкор! Аз мавқеъҳо
хабар доданд, ки дар тамоми хатти мудофиа танкҳои
душман…
Комкор: – Кор кард! Ғурур кор кард! Модари тамоми ҷурму
гуноҳҳо!(Ба Кутепов) Ту бошӣ Ванка Шери моро наҳ
мезадӣ! Ҳоло маълум нест, ки кӣ бештар славянст, вай ё
Гудериан!
Кутепов: – Ман ба полк!
Комкор: – Зуд бош!
Кутепов давида меравад.
Хуб, рафтем, Иван Данилович! Ҳозир метафсад.
Мебароянд. Ғурроси мотори танкҳо.
Торикӣ.
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ПАНТОМИМА
ВОХӮРИИ СЕЮМ
Ҷавони либоси якхелаи дарида ва каскаи шикастапӯш
бо латтаи баста дар чашмон, дар харобот мегардад ва
бо духтари либоси чоки читпӯш бармехурад.
Ҷавон беҳол аст. Духтар ӯро латукӯб мекунад.
Рақси қасос.
Торикӣ.
НАМОИШИ ДУВМ
Паноҳгоҳ. Садои таркишҳои наздик. Синтсова захми
комкорро мебандад.
Комкор: – Вақте ки сарро латта мебанданд, наҷиб аст, аммо
гарданро… Гӯё, гулӯдардӣ!
Синтсова: – Ним сантиметр ба чап… ҳатто камтар… ва
тӯпреза ба сурхраги хоб мерасид…
Комкор: – Хайр, зуд хобам мебурд?!
Синтсова: – Шумо ба мисли бача!!
Комкор: – Бачача!
Синтсова: – Ҳа, бачача! Ба ҳар ҷо дахолат мекунед, чун…
Комкор: – Лейтенант, шумо бо нафари рутбадори боло аз худ
чӣ хел гап мезанед?! Ҳатто, нафаҳмидам, ки кай ин тавр
беинтизом шудаед.
Синтсова: – Ҳақ дорам.
Комкор: – Чӣ-ӣ? Агар фикр кунед, ки шуморо ба назди ман
Намояндаи Қароргоҳ фиристодааст, пас…
Синтсова: – Намояндаи Қароргоҳ ба ин чӣ дахл дорад?! Вай
кайҳо, вақте ки ба ман, дар Кремл мукофот супурданд,
гуфт, ки чӣ хоҳише дошта бошам иҷро мекунад. Ва ман
хоҳиш кардам, ки маро пеши шумо фиристад… Вай маро ҷеғ заду пурсид: «Ту аз ақл бегона шудаӣ?!» Ҷавобаш
додам: «Кайҳо аз ақл бегона шудаам». «Рав, гуфт – табобат кун!». Он гоҳ ба вай ҳамаашро нақл кардам, ӯ
дасти маро бӯсиду ва фармуд, ки маро пеши шумо фи193
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ристанд. Он вақт дар штаби фронт қариб ҳама девона
буданд. Хайр, ман-ку ба касалиҳо монанд, вале Маршали Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳеҷ ваҷҳ!
Комкор: – Ва чӣ аҷобатеро ба ӯ нақл кардед?
Таваққуф.
Синтсова: – Дугонаи ман шавҳар дорад… Чун ба ҷӯш ояд…
шавҳарашро маҷбур мекунад, ки шампон харад. «Ана,
нишаста хуб менӯшаму ҳамаро мегӯям!».
Комкор: – Ва ҳамаро мегӯяд?!
Синтсова: – Не! Кадом зан ҳамаро гуфта метавонад… Аммо
ҳозир ман…
Жигунов медарояд.
Жигунов: – Иҷозат диҳед!
Комкор: – Даро, Иван Данилович, даро… Гансе паштете дар
он ҷо чӣ хеланд?!
Жигунов: – Ором шуданд! Ба фикрам, то саҳар дам мегиранд...
Комкор: – Ҳамсояҳо чӣ?!..
Жигунов: – Милитсионерҳо дар бари Мерея тирпаронӣ мекунанд… аммо аҳён-аҳён… Кутепов ҳалок шуд. (Пеши
Комкор планшеткаву ханҷарро гузошта, бо асабоният).
Се бор сарбозҳоро ба ҳамла бурд. Худаш шахсан бо
граната танкро тарконд. Ҳангоми воридшавӣ ба паноҳгоҳ аз тири дайду ба шаҳодат расид…
Комкор: – Пас, як фляжка конякро сарфа кардем…
Жигунов: – Медонӣ, ӯро чӣ меномиданд?!
Комкор: – Чӣ?!
Жигунов: – Самурай. Дар Халхингол, дар ҷанги тан ба тан,
панҷ япониро кушт! Табиист, ки ба мукофот пешниҳод
карданд… Сталин ба рӯйхат назар афканд: «Ин чӣ, хеши ҳамон сафедгвардиячист?» «Э-э, не-е, ҳамнасаб, бепарастори собиқ!». «Дар ҳақиқат, панҷ самурайро нобуд
кард?! Худаш-ку самурай нест?». Ҳамааш аз ҳамин сар
шуд! Пас аз як сол кадом як олуфтасатанги штабӣ ба занаш хушомад задан гирифт. Занак ба ӯ аҳамият надод.
Корманди штаб ба зӯрӣ гузашт. Занак ба шавҳараш
шикоят кард. Вай штабистро ба ҷанги тан ба тан даъват
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намуд. Тасаввур мекунӣ?! Штабист аз ҷанги тан ба тан
рӯ гардонд. Он гоҳ Кутепов чунон адабашро дод, ки се
моҳ дар госпитал хобид! Гап то Сталин расид. Аз як тараф, Қаҳрамони Халхингол, аз тарафи дигар-нафари болорутба, корманди штаб, хеши наздики ҳамон вақта комиссари халқӣ! Сталин ӯро ба хотир овард: «Ин самурай
чӣ кор кард?!». Ҳамин хелу ҳамин тавр: «Сари нафари
аз худ болорутбаро кафонд». Сталин: «Нафари болорутбадор медонист, ки ин зани ӯст?!» «Медонист, рафиқ
Сталин, надонистанаш номумкин буд!» «Пас нафари
болорутба калла надоштааст! Чӣ тавр Кутепов чизеро
кафонд, ки вуҷуд надорад?!» Хандаовар… Кутепов даҳ
шабонарӯз дар гауптвахтаи афсарон, аммо Дон Жуани
штабӣ бошад… Тасаввур кардан метавонед…
Комкор: – Ҳайф шуд мардак…
Жигунов: – Кутепов?!
Комкор: – Коркуни штаб ҳам…
Жигунов: – Ҷароҳати шумо вазнин аст?!
Комкор: – Гулӯдард! Лейтенант гуфт, ки то сури арӯсӣ шифо
меёбад…
Синтсова: – Тӯпзарра аз бари сурхраги хоб гузаштааст...
Жигунов: – Хунаш бисёр рафт?!
Комкор: – Саҳлакак.
Синтсова: – Шумо ранги рӯяшро бинед!
Комкор: – Лейтенант, вазифаи худро иҷро кунед!
Синтсова (аз паси пардаи ашк): – Итоат!
Мебарояд.
Жигунов: – Чаро ин тавр мекунӣ, Алексей Сергеевич?! Духтараки нағз…
Комкор: – Дар ҷанг духтаракон нестанд. На хубу на бад! Боз
чӣ масъала доред, Иван Данилович?!
Жигунов (варақро дароз мекунад). Ана… Боз як имзо гузоред…
Комкор: – Ин чӣ?!
Жигунов: – Фармон! Оид ба ҳукми тирборон!
Комкор: – Киро?! (Мехонад). «Ва худсарона майдони ҷангро
тарк намуд… Барои тарсончакӣ ва гурез… аскари сурх
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Золотарёв А.В. дар назди ҳайати шахсӣ тирборон карда
шавад. Комкор». Аскари корозмуда ё нав даъватшуда
аст?!
Жигунов: – Намедонам. Магар фарқ дорад?
Комкор: – Вай дар куҷост?!
Жигунов: – Дар взводи комендантӣ!
Комкор: – Лейтенант!
Синтсова (медарояд): – Гӯш мекунам, рафиқ Комкор!
Комкор: – Аз взводи комендантӣ гуреза, насабаш Золотарёвро. Назди ман оред!
Синтсова: – Итоат! (Мебарояд).
Комкор: – Хуб, комиссар, тарсончак ва гуреза Золотарёвро
мепаронем?
Жигунов: – Ба хотири иҷрои фармони худатон, рафиқ Комкор – «Як қадам ақиб нарафтан!». Ё чунин фармон
набуд?!
Комкор: – Буд, албатта, буд! Ба мисли фармони Сталин –
шаҳрро ба қалъаи дастнорас табдил додан! Ҳоло иҷро
мекунем… Фақат онҳо дар ҷанги барои қалъа панҷ карат афзалият доранд! Лозим ояд, даҳкарат мешавад!
Зӯри беҳуда миёнро мешиканад…
Синтсова (медарояд): – Рафиқ комкор! Аскари сурх Золотарёвро бо фармони шумо овардам.
Золотарёв медарояд.
Комкор: – Насабат?!
Золотарёв: – Золотарёв…
Комкор: – Золотарёв не, аскари сурх Золотарёв!
Золотарёв: – Аскари сурх Золотарёв!
Комкор: – Барои чӣ майдони ҷангро тарк кардӣ?
Золотарёв: – Тарсидам…
Комкор: – Тарсидӣ… Маълум мешавад, ки тарсидааст…
Золотарёв: – Ман ди-и-гар наменам…
Комкор (ба Жигунов): –Ӯ дигар наменад. Албатта, наменӣ,
чунки туро мепаронанд!
Золотарёв: – Ман ди-и-гар наменам…
Комкор: – Қасам ёд кардӣ?!
Золотарёв: – Ёд кардам!
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Комкор: – Такрор кун!
Золотарёв: – Дар ёдам нест!
Комкор: – «… Хуни худро дареғ надошта…»
Золотарёв: – «Ва ҳаёти худро!».
Комкор: – Дар ёд доштаӣ-ку…
Золотарёв: – Ман ҳаёти худро дареғ намедоштам! Ӯ медавид.
Нишон гирифтам… дар кунҷи лабаш хол дошт… Холи
калон… Ман нишон гирифтам. Ӯ медавид… Ман аллакай нишон гирифтам… Ва ҳамон лаҳза сараш торс
кафид… Мисли олуболу… чун онро фишорӣ… Кафид!
Ӯ бошад медавид… Бе сар! Бе сар!!
Комкор: – Ту кистӣ?!
Золотарёв: – Золотарёв ман!
Комкор: – Ту сарбозӣ, очаи туро...! Ва бояд дар хандақи худ
бишинӣ, ҳатто агар на фақат немиси бесар, балки Гитлери бесар, чун аждармор ба ту ҳамла орад!
Золотарёв: – Ман дигар наменам!
Комкор: – Фармонро, рафиқ комиссари дивизион! Жигунов
фармонро дароз мекунад.)Аскари сурх Золотарёв! Ман
фармонро оид ба ҳукми олии ҳифзи иҷтимоӣ дар бораи
парондани шумо барои тарсуӣ ва гурез имзо мекунам!
Золотарёв: – Ман ди-и-гар наменам!
Комкор: – Бас! Ту одами калонсолӣ ва барои кирдори худ
масъулият дорӣ! Мард бош!
Золотарёв: – Мешавам!
Комкор (имзо мекунад). Насаби командири взвод?
Золотарёв: – Аз ман?!
Комкор: – Не, аз ман!
Золотарёв: – Жеревчук. Лейтенант!
Комкор: – Менависам: «Ба лейтенант Жеревчук. Фармонро дар
ҳолати ҳатто андак камбудӣ содир кардани аскари сурх
Золотарёв,ба иҷро расонед!» Ба лейтенант мерасонӣ!
Золотарёв: – Итоат!
Комкор: – Фармон дар дасти ман мемонад. Агар танкеро нобуд кунӣ ё афсареро ба асирӣ бигирӣ ё… ҳалок шавӣ…
ман фармонро бекор мекунам! Ҳоло – ба қафо гард! Ба
қисми худ қадам зан!
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Золотарёв: – Итоат! (Мебарояд).
Таваққуф.
Жигунов: – Фикр мекунам, ки маро дар хунхорӣ гумонбар
намекунед, вале, ба андешаи ман, ин коратон обрӯи
фармондеҳии Артиши Сурхро мустаҳкам намекунад!
Комкор: – Мурдаи ӯ ба ман чӣ лозим?! Огоҳӣ барои онҳое,
ки аз майдони ҷанг нагурезанд?! Онҳо, бе ин ҳам, нагурехтаанд! Ва намегурезанд! Ба чӣ хотир онҳоро огоҳӣ
диҳем?! Барои он ки ин ҷавони хоми содалавҳро ҷазо
диҳем?! Киро ҷазо диҳем?! Охир, вай ди-и-игар наменад-ку?! Ва шояд ягон кор кунад… Накунад ҳам, ақаллан бо ҳиссе мемирад, ки бо ӯ чун бо одам муносибат
карданд… Ва баъд ман фармонро имзо кардам, рафиқ
комиссари дивизион… имзо кардам. Шумо медонед,
вақте… (нохост хомӯш мемонад.)
Жигунов: – Ба Шумо чӣ шуд?!
Комкор: – Ҳеҷ гап не!
Жигунов: – Лейтенант!
Синтсова (ба назди Комкор медавад): – Ин аз хунравии бисёр… Дароз каш!
Комкор: – Фляжка… Лейтенант, фляжкаро диҳед… Дар он
ҷое, ки харитаҳо… (Синтсова фляжкаро меёбад. Комкор даҳонашро мекушояд, як қулт менӯшад, нафас
мегирад, табассум мекунад.) Талафотро пур кардан лозим меояд! На бо об-ку…
Жигунов: – Ҳақиқатан, дароз кашед...
Комкор: – Ҳамааш нағз! Ман дар чӣ бобат гап задам… А-а,
вақте ки бори аввал моро бо танкҳо поймол мекарданд… Дар музофоти Харков, дар манёврҳо, ман аз
хандақчаи худ бо гимнастёркаи тари тар баромадам.
Гӯё, маро бо сатил об пошиданд… Баъд худро хушкондам… Қасам ба виҷдонам! Ин дар манёврҳо! Аз паси
фишанги танк додари танкистам менишаст ва бо тамоми
қувва кӯшиш мекард, ки хандақчаи маро байни тасмачархҳо гузаронад, то Худо накарда ба ман осебе рассад!
Дар ин ҷо бошад… Ҳоҷати гап ҳам нест…
Жигунов (ба Синтсова): – Духтурро ҷеғ занед!
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Комкор: – Бас кунед! (Жигунов худаш назди телефон меояд.)
Иван Данилович, ҳамааш тинҷ… бас кунед…
Жигунов: – Ба ӯ фармон диҳед, рафиқ Комкор… Ӯ муваззаф
аст, ки итоат кунад. (Ба гӯшак). Маро бо госпитал пайваст кунед! Госпитал?! Жигунов гап мезанад… Паршин
алҳол дар куҷост! Зудтар ба назди Комкор! Чи-ӣ?! Кай?!
Чӣ воқеа рӯй дод?! Фаҳмо… (Гӯшакро гузошта пас аз
лаҳзае боз бардошт). Бо сеюм пайванд! Комиссари дивизион Жигунов! Рафиқ сеюм?! Саломатӣ мехоҳам! Комиссари дивизион Жигунов гап мезанад! Бо духтури
ҳарбӣ Паршин чӣ шуд?! Воқиф нестед… Не… бале!
(Гӯшакро гузошта, назди Комкор меояд.) Духтури
ҳарбӣ Паршин ба ҳабс гирифта шудааст!
Комкор: – Аз тарафи кӣ ҳабс шудааст?!
Жигунов: – Кормандони шуъбаи махсус!
Комкор: – Ӯ чӣ гуноҳ содир кардааст?!
Жигунов: – Бо супориши вай ҳуҷҷатҳои табобатии командирон, кормандони сиёсӣ, коммунистон ва комсомолони
маҷрӯҳ ислоҳ мешудаанд… Вай ҳамаи онҳоро аскарони
қаторӣ ва бепартиявӣ менавиштааст. Тасаввур мекунед?! Охир ин ҷинояти вазнини сиёсист!
Комкор зуд аз ҷо мехезад ва ба телефон наздик меояд.
Алексей Сергеевич, аҳмақӣ накунед… Ба ӯ ёрӣ расонда
намешавад…
Комкор (гӯшакро мебардорад): – Сеюмро деҳ… Комкор гап
мезанад… Духтури ҳарбӣ Паршин дар назди шумост?
Оҷилан ӯро озод кунед… (Дод мезанад).
Аз ҷоят хез! Бо ту Комкор гап мезанад! Ё гӯшҳоят кар
шуданд?! Паршинро фавран озод карда, ба госпитал
оред! Агар пас аз даҳ дақиқа вай дар он ҷо нашавад,
взводи комендантиро мегираму аз сегонаи ту сифр ҳам
намемонад! Худатро бо гранатаҳо баста, пеши танкҳои
немиси ҳай мекунам! Мо дар муҳосира ҷангро бурда истодаем ва ҳоло ман барои ҳама, аз ҷумла, барои шумо,
ҳам шоҳу ҳам Худоям! Вай ба ту гуфта буд, ки аз рӯйи
фармони ман амал мекунад?! Нагуфт?! … Хайр, мебахшӣ… Вай дар куҷост?! Тергав мекунӣ… Канӣ, гӯшакро
199
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ба вай деҳ, ман худам ӯро мепурсам… (Таваққуф). Гӯш
кун, ту, зиёии даҳаняла, ман ба ҳимояи ту ниёз надорам… Фармонро гирифтӣ, иҷро кун ва ҳеҷ паноҳ надор,
ки аз кист… Ман ба ту фармудам, ки ин корро кунӣ,
фаҳмидӣ? Дам шин! Ман ба ту фармудам! Вай аз хабаркаш шудан метарсад! Фавран ба госпитал! Ҳангоми
вохӯрӣ ман ҳоло ба ту боз чиҳое намегӯям! Гӯшакро ба
сеюм деҳ! Мебахшӣ, майор, тез шудам… Бо ин зиёиҳо
дарди сар бисёр аст… Ҳатман чизеро фикр карда мебароранд… Вай гӯё, маро ҳимоя кардан мехостааст! Албатта… Ман ҳам ба ҷои ту гузориш медодам… Не,
азизам, барои зери танкҳо рафтан ман туро иҷозат намедиҳам! Кори худро кун. Фармони ақибнишиниро гирем, ҳамаи одамони худро мегирӣ ва дар шаҳр паҳн мешавад… Дар он ҷо аз рӯйи вазъия тамал мекунӣ… Ин
фармон аст! Саломат бош! (Гӯшакро мегузорад).
Жигунов: – Алексей Сергеевич, дар бораи фармон ҳоло…
фикр карда баровардед…
Комкор: – Не!
Жигунов: – Ман намедонам, ки роҳбарияти олӣ кадом чора
меандешад, вақте ки арз мекунам…
Комкор: – Ман ҳам намедонам, ки роҳбарияти мо кадом чора
меандешад, вале медонам, ки немисҳо ҳангоми асир гирифтан чӣ кор мекунанд! Командирҳо, кормандони
сиёсӣ, коммунистон, комсомолон, яҳудиён орому
хунсародна… тирборон мекунанд! Мо дар муҳосира! аз
шаҳр баровардани маҷрӯҳон имконият нест. Пас,
лоақал, кӯшиш кардан лозим, ки онҳоро аз қир шудан
наҷот диҳем! Ҳеҷ гап не! Командирҳо қаторӣ шаванду
коммунистҳо ғайриҳизбӣ…
Жигунов: – Беҳтараш, тир ба чаккаи сар!
Комкор: – Нисбат ба билети партиявӣ аз ҷайб?! Аҳмақӣ!
Тирро ба сар ҳар аҳмақ паронда метавонад! Аҳмақҳо
бештар аз ҳама ин корро мекунанд! Ва боз разилон, чун
вақти ҷавобгарӣ фаро мерасад, барои ҷиноятҳояшон!
Аммо онҳоро ҳамеша дар паси панҷараи қабристон хок
мекарданд! Лейтенант, фляжкаи ман дар куҷост? (Ме200
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ёбад, саракашро тоб медиҳад, як қулт менӯшад.)
Менӯшӣ, комиссар?!
Жигунов: – Не!
Комкор: – Дуруст мекунӣ! Иван Данилович, полки Кутеповро қабул мекунӣ! Фикр накун, ки туро аз пеши назарам
дафъ карданиам. Ба Худо, ки барои таъйин кардан ҳеҷ
кас намонд!
Жигунов: – Шумо чиҳо мегӯед?! Аз ман чӣ гуна командири
полк?!
Комкор: – Полк… Аз полк бисёр мондааст, яксаду панҷоҳ
кас… Ягон вақт сардори рота будӣ?! Уҳда мекунӣ…
Тарбияи маро ана… лейтенант уҳдадорӣ мекунад… А,
лейтенант?!
Жигунов: – Иҷозат диҳед, равам?
Комкор: – Иван Данилович, бикӯш, то як бори дигар онҳоро
боб кунӣ… Рӯйнокӣ ба гулзор! А-а!! Умуман аз рӯйи
вазъият амал кун… Агар тамоман вазнин шавад, сарбозҳоро ба шаҳр бар! Дар хона деворҳо ҳам мадад мерасонанд…
Жигунов: – Итоат! Иҷозат диҳед равам?
Комкор: – Рав! Исто! Биё, чун Чапаев бо Фурманов, шояд
дар хотима ҳамдигарро ба оғӯш гирем?!
Ҳамдигарро ба оғӯш мегиранд. Жигунов мебарояд. Комкор боз аз фляжка менӯшад.
Синтсова: – Шумо аз ҳад зиёд менӯшед, рафиқ Комкор…
Комкор: – Охир, ман майзада-ку… Магар инро пештар мушоҳида накардед?!
Мекалавад. Синтсова ба сӯяш вай шитофта, ӯро медорад.
Синтсова: – Ба Шумо чӣ шуд?!
Комкор (рӯй турш мекунад): – Сахт маст шудам…
Синтсова: – Ин… Ин на аз талафоти хун… Дили шумо!!
Комкор: – Чӣ хел дил?! Хато карда онро ба ҷойи кӯррӯдаам
бурида партофтанд… Ҳанӯз соли чилум…
Синтсова: – Бачаи беақл! (Гӯшаки телефонро ба даст мегирад.)
Комкор: – Даркор не! Хайр, Паршин меояд, фармон медиҳад,
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ки камтар асабонӣ шавам, реҷаро риояву пеш аз хоб
сайру гашт намоям… Ихтилоҷҳо… Як ҷуръа коняк
онҳоро бе ягон дору ором мекунад… Ин дору ҳоло дар
мо фаровон… Паршин тӯда-тӯда маҷрӯҳ дорад! Бо ман
чӣ андармон мешавад… Тамом, лейтенант! Имрӯз дигар
наменӯшам, аз рӯзи душанбе умуман бас мекунам…
Гуфтагӣ барин, имрӯз кадом рӯз?
Синтсова: – Душанбе!
Комкор: – Суханҳоямро гашта мегирам! Соат?!
Синтсова: – Нуздаҳу чил!
Комкор: – Сабил монад! Дер торик мешавад… Лаънатиҳо
хуб вақтеро интихоб карданд. Шабҳои аз ҳама кӯтоҳ! Ва
осмон ҳам соф… Хуб, лейтенант, то шаб омода шавед!
Ба штаби фронт маълумотномаро мебаред! Қафо гашта
наоед! Агар имконияти аз муҳосира баромадан пеш ояд,
– бароед…
Беҳтараш, либоси низомиро кашида, дар шаҳр монед.
Шумо таҳҷоӣ?!
(Синтсова нохост рӯяшро бо дастон дошта, ба фиғон
медарояд.)
Чӣ гап шуд?
Синтсова (дар назди Комкор ба зону меафтад): – Илтимос,
илтимос… Маро нафирист… Лозим не… азизи ман,
маҳбубам… Ман бе ту мемурам… Илтимос, даркор
не…
Комкор: – Ба ту чӣ шуд, чӣ шуд, духтарак… Хез… (Кӯшиши
ӯро бардоштан мекунад, вале худаш дар пеши вай ба
зону меафтад). Ором шав… Эҳ, ту гирёнчак… (Ашкҳои
ӯро пок мекунад).
Синтсова (ҳиқ-ҳиқкунон): – Раҳмат…
Комкор: – Барои чӣ?!
Синтсова: – Агар ҳозир маро лейтенант ном мебурдӣ, ман ба
хандақи ҳамсоя рафта худро мепарондам.. Ман туро
дӯст медорам…
Комкор: – Вақту ҷой, аз ҳама муҳим, хуб одаматро ёфтӣ…
Синтсова: – Ман туро дӯст медорам…
Комкор: – Ман одами дардманду пиронсолам…
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Синтсова: – Ту бачаи беақлӣ…
Комкор: – Ман зан дорам…
Синтсова: – Дурӯғ! Занат аз ту рафт, хиёнат кард! Аниқтараш, аввал хиёнат карду баъд рафт! Ман туро дӯст медорам…
Комкор: – Ӯҳ, маршал! Чунин номардиро ҳатто дар Лубянка
ба ман раво намедиданд!
Синтсова: – Маро нафиристон…
Комкор: – Зояҷон, азизам, дар ин ҷой мондани ту маъно
надорад…
Синтсова: – Лозим не…
Комкор: – Хатро расону дар шаҳр ист! Ман туро меёбам!
Синтсова: – Ман агар дар барат бошам… туро намекушанд…
Комкор: – Бе ин ҳам намекушанд, бе ин ҳам намекушанд…
Лӯлизанак дар кӯдакӣ фолат дид, ки ман бо марги худ
мемирам… Маро намекушанд… Қасам мехурам…
Хуб?! Ваъда деҳ, ки духтараки хуб мешавӣ… ва ба ман
гӯш медиҳӣ…
Синтсова: – Ман туро дӯст медорам…
Комкор: – Ба шаҳр бо маълумот меравӣ… Илтиҷо мекунам…
Синтсова: – Алёша… Алёша….
Комкор: – Меравӣ!?
Синтсова: – Не-е-е!!
Бо тамоми қувва ба Комкор мечаспад ва ӯро ба оғӯш
мегирад. Таркишҳои наздик.
Торикӣ.
ПАНТОМИМА
ВОХӮРИИ ЧОРУМ
Харобот. Зери по овезаи нимсӯхтаи «Дуруд ба иштирокчиёни анҷумани ҷавонон!». Рӯ ба рӯи ҳам оҳиста
духтари бо куртаи чити даридапӯш ва ҷавони ланге бо
чигас ва дар китф шинели сарбозӣ меоянд.
Рақси нафарони аз ҷанг осебдида…
Торикӣ.
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Шаҳр. Калисои Зуҳури Худованд.
Дар назди меҳроби шикаста, рӯйи қутии тӯпҳо, Комкор
нишастааст. Дар бараш Жигунов китоби ғафси диниро
варақ мезанад.
Комкор: – Чаро ором шуданд?!
Жигунов: – Наҳорӣ мекунанд… Ҳозир шикамсерӣ хӯрда, дар
гармошкаҳои лабӣ ба навохтан мепардозанд.
Аз дур навои гармошкаи лабӣ садо медиҳад. Ханда.
О-о, мешунавед?! Каме дам мегиранду боз ба ҳуҷум
мегузаранд…
Комкор: – Хайрият, гарда намеовезанд: «Ахтунг! Мо наҳорӣ
мекунем». Дар деҳаи мо фурӯшандазани буфет – Люся
буд. Оҳ, қавиҷусса! Синаҳояш – ана! Чашмонашро гӯё
ба асал анбошта буданд! Қариб ҳар рӯз буфетро қулф
мезад, рӯи дар гардаро мечаспонд: «База рафтам» ва якякуним соат куҷое ғайб мезад! Барои марде, ки хоҳиши
пива нӯшидан дорад, як соат чист?! Нисфи ҳаёт! Боре аз
қаҳр ранги сафеди равғаниро оварданду се ҳарфи аввалро ранг молиданд…
Жигунов: – «Б… рафтам».
Комкор: – Хандаовар он буд, ки ӯ ҳам бо ҳамин шакл онро
меовехт! Шӯх буд… Ҳоло дар куҷо бошад?!
Жигунов (китобро варақ мезанад): – «Б… рафт»!
Комкор: – Дар он ҷо чиро мекобӣ?!
Жигунов: – Меҳоҳам маънои номи худро ёбам… Ҳамааш
ҳаст, аммо Иван нест!
Комкор: – Ту боз Ванкаро мекофтӣ… Иоаннро бин!
Жигунов: – Будааст! «Баракати Худо». Аҷиб!
Комкор: – Сергейро ҳам бин…
Жигунов: – Сергей не, Сергий… Азиятдида!
Комкор: – Зоя чӣ?
Жигунов: – Азиятдида… Дар ин ҷо қариб ҳама азиятдидаанд, ба истиснои ман!
Комкор: – Як кас азият кашад, дигарӣ ситам кунад…
Жигунов (мехонад): – Алексий… аз юнонӣ… О-о, ту муҳофиз будаӣ… марди Худо… (Мехезад, ба сӯрохӣ наздик
меояд). Тӯпро мисли арзан коридаанд! Аз шаҳр қариб
чизе намондааст. Калисоҳо ҳама побарҷо…
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Комкор: – Инаш чӣ, дар соҳил?
Жигунов: – Инашро худамон ғайрат кардем… Ҳанӯз то ҷанг…
Навбати дурударози пулемёт.
Жигунов: – Хуб, Алексей Сергеевич, ман рафтам… Дар боғи
Горкий мавқеъ гирифтем!
Комкор: – Тир дорӣ?!
Жигунов: – Кам!
Комкор: – Шербачаҳои маро аз взводи комендантӣ гир! Онҳо
дар назди калисои хурданд.
Жигунов: – Худат танҳо мемонӣ?!
Комкор: – Барои ман лейтенант Синтсова меояд. Ӯ таҳҷоӣ…
Бинобар ин, хавотир нашав! Мо бо ӯ маслиҳат кардем…
Жигунов: – Дурӯғ мегӯӣ!
Комкор: – Гранатаро деҳ!
Жигунов гранатаро мебардорад. Дар даст бозӣ медоронад.
Жигунов: – Наметарсӣ?!
Комкор: – Не! (Жигунов гранатаро мепартояд. Комкор онро
бо як даст меқапад, сипас аз даст соаташро мекашад
ва ҳамчунин дар даст бозӣ медаронад.) Зӯрат мерасад?!
Жигунов (бо овози паст): – Мерасад…
Комкор соатро ҳаво медиҳад, Жигунов онро медорад.
Комкор: – Сарбозон мегирӣ! То шаб муқовимат мекунед!
Кӯшиш кун, ки шабона аз муҳосира бароед!
Жигунов: – Худат чӣ?!
Комкор: – Ман ба Сталин ваъда додам, ки ё душманро нигоҳ
медорам ё ҳалок мешавам! Чӣ маслиҳат медиҳӣ?
Жигунов: – Сарбозон мо фабрикаи шоҳибофиро дошта истодаанд. Дар бари заводи қубурҳои рехта аз шимолу ғарб низ!
Комкор: – Ана ба назди онҳо рахна зада баро! Фармондеҳиро
ба дӯш мегирӣ! Зада мебароӣ! Аз ту бисёр хоҳиш мекунам! Аз ман хавотир нашав! Лӯлизан бароям марги табиӣ ва дар синну соли пирӣ фол дид. Бинобар ин,
ҳамааш хуб аст! Рав!
Жигунов: – Итоат!
Сӯйи баромадгоҳ меравад, баъд якбора бармегардад.
Комкорро сахт ба оғӯш гирифта, қариб давида медарояд. Комкор дар рӯйи қутии тӯпҳо гранатаҳо мегузорад.
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Аз паси сӯрохӣ Золотарёв пайдо мешавад.
Золотарёв: – Рафиқ Комкор, иҷозат диҳед арз кунам!
Комкор: – Иҷозат!
Золотарёв: – Иҷозат диҳед арз кунам: Фармони шумо иҷро
шуд!
Комкор: – Кадом фармон?! Ман ба шумо чӣ фармуда будам?! Шумо кӣ?!
Золотарёв: – Золотарёв ман!
Комкор: – Хайр, чӣ?!
Золотарёв: – Ана вай… Шумо фармудед, ки маро паронанд…
Комкор: – Барои чӣ напаронданд?!
Золотарёв: – Шумо гуфтед, агар танке…
Комкор: – А-а-а, ман ди-и-игар наменам.
Золотарёв: – А-ҳа!
Комкор: – Наход танкро тарконда бошӣ?!
Золотарёв: – Не-е… танҳо мошинро! Аммо лейтенант Жеревчук гуфтанд, ки ба ҷойи танк мешавад… Дар он ҷо
афсар буд!
Комкор: – Афсарро ҳам асир гирифтӣ?
Золотарёв: – Не-е… Вай аллакай камакак мурда буд, то асир
гирамаш… Аммо лейтенант Жеревчук гуфтанд, ки…
Комкор: – Фаҳмо, Золотарёв… Лейтенанти ту дар куҷост?!
Золотарёв: – Кушта шуд! Вале ман аз ростӣ мошинро таркондам… Ана, боз маро тӯпзаррае харошид…
Комкор: – Ҳозир командири ту кист?!
Золотарёв: – Надонам! Ман мондам!
Комкор: – Якто – ин бад аст. (Даруни сумкаро мекобад).
Куҷо шуд он фармон? А-а-а, ана! Менависем… Фармонро оид ба парондан бекор мекунам! Ба аскари сурх Золотарёв барои шуҷоати нишондода дар ҷанг…
Золотарёв: – Ман дар ҷанг не, ман аз кунҷ гранатаро ҳаво
додам…
Комкор: – Бисёр гап назан! (Менависад). «Ба аскари сурх Золотарёв барои шуҷоати нишондода дар ҷанг миннатдорӣ
эълон мекунам. Комкор».
Золотарёв: – Раҳмат!
Комкор: – Чӣ тавр бояд ҷавоб диҳӣ?!
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Золотарёв: – Ба Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат мекунам!
Комкор (фармонро медиҳад): – Бигир, ҳамчун хотира нигоҳ
дор! (Нолиш карда, бо тахтапушт ба девор такя мезанад). Ту арақ надорӣ, Золотарёв?!
Золотарёв: – Не-е, аз куҷо?! Фақат об!
Комкор: – Биёр обро! (Фляжкаро дошта, чанд қулт
менӯшад, нафасашро рост мекунад). Ба боғи Горкий
хазида рав, сарбозони мо дар он ҷоянд … Фармонро ба
Жигунов бидеҳу зинда бимон, Золотарёв, фаҳмидӣ?!
Фармон медиҳам!
Золотарёв: – А-ҳа!
Комкор: – Граната дорӣ?!
Золотарёв: – Камакак ҳаст!
Комкор: – Яктояшро деҳ!
Золотарёв: – Охир, аз ман… каманд…
Комкор: – Гӯш кун, ту, мумсик, аз ту Комкор хоҳиш мекунад! Гранатаро деҳ!
Золотарёв: – Гиред! (Гранатаро медиҳад).
Комкор: – Рав!
Золотарёв: – Итоат, рафиқ Комкор!
Комкор: – Исто! Номи ту чист?!
Золотарёв: – Аз ман?!
Комкор: – Не, аз ман!
Золотарёв: – Алексей номи ман…
Комкор: – Зинда мон, Лёха! А-а?
Золотарёв: – А-ҳа!
Комкор: – Рав!
Золотарёв дар сӯрохӣ ғайб мезанад. Комкор бо машаққат гранатаҳоро бо ҳам мебандад. Тӯппаронӣ шиддат мегирад. Муҳориба наздик меояд.
Комкор: – Хушбахт мардест… Бибахш маро, Худовандо,
агар маъбади туро касиф кунам… Ва ҳоле, ва доимо, ва
абадан… (Менолад, ба пушт ба меҳроб такя мекунад).
Ғурриш, дуд... Овозҳо наздик меоянд.
– Худоё! Басо душвор аст бо Иблис…
Хомӯш мемонад. Зангӯлаҳо садо медиҳанд. Комкор
беҳаракат аст.
Торикӣ.
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Ҷузъи чопӣ 13,0. Андозаи 60х84 1/16.
Адади нашр 1000 нусха.
Муассисаи нашриявии «Адиб»-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қаробоев 17а
Дар ҶДММ «Бебок» чоп шудааст.
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