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АФСОНАИ ЗАН ВА ДЕВ
Буд набуд як зан буд. Зани бисёр зебою боқувват,
меҳнатдӯсту оилапарвар, қадбаланду босаховат. Он
вақтҳо занҳо аз мардҳо ҳам боқуваттар буданд. Ин
зан як замини калон дошт ва дар он майдон токи ангурҳои рангоранг парвариш мекард.
Рӯзе ин зан бо писарчааш дар ҳамин майдони
токзор баргҳои зиёдӣ ва шохаҳои нодаркорро канда,
дигар шохаҳоро ҷо ба ҷо мекард. Дар ҳамин лаҳза аз
куҷое як деви лоғари сип-сиёҳе пайдо шуду кори ин
занро тамошо кард. Пас ба қуввату бозуи зан ва
зебогии ӯ ҳавасаш омад.
– Барои чӣ ин зан ин қадар боқуввату мани Дев ин
қадар бемадору лоғар?
Чаро вай ин қадар зебову мани бечора сип-сиёҳи
безеб: – гуфт Дев.
– Биё, бачаашро медуздаму ба ивазаш қувваашро
металабам.
Вай париду писарчаро чанг зада, ба боло ғайб зад.
Писарча «очаҷон, очаҷон!» – гӯён фарёд мекард. Зан
ба ҳамон сӯе, ки садои бачааш ба гӯш мерасид, давидан гирифт. Аммо садоро дигар нашунид.
Пеши кӯҳ расида омад, ба кӯҳ сари таъзим кард ва
пурсид: – Эй кӯҳи баланд, бачаи маро надидӣ? Ӯро
Дев бурд, ба ман ёрӣ деҳ! – гуфту гиря кард. Аз кӯҳ
садое набаромад. Танҳо худашро ларзонду чанд
кулӯхча ба поён ғелида афтиданд. Ғелида, ғелида пеши санги калон омада ором гирифтанд. Пас Зан пеши
санги калон омада пурсид:
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– Эй Бузургсанг, оё ту писари маро надидӣ? – гуфту
боз аз нав чунон гирист, чунон гирист, ки санг аз боло
ғел зада, ба поён афтод. Санг ғелид, ғелиду пеши боз
як кӯҳ қарор гирифт. Аз он ҷо садои писарча ба гӯш
мерасид.
Дев мегуфт: – Агар туро газам-чӣ?
– Не, маро нагаз, ҷонам дард мекунад! – мегуфт писарча.
– Хайр ҳо ба он сӯ партояму майда-майда шавӣ-чӣ?
– Не, не, маро ба ҳеҷ ҷо напарто, очаҷонам дигар
маро ёфта наметавонад, – гуфт писарча.
– Агар ҳӯппӣ карда хӯрам-чӣ? – гӯён Дев қоҳ-қоҳ
зада хандид.
Ҳамин вақт модараш расида омаду ба Дев – эй Деви
бадкор бас кун хандаро, ба ман гӯш деҳ, – гуфт Зан.
– Бигӯ, ба ивази писарам ту аз ман чӣ мехоҳӣ?
Дев гуфт: – Қуввататро ба ман деҳ! Мехоҳам Деви
пурзӯру бузург шавам.
– Майлаш, – гуфт модар ва қувваташро ба Дев доду
писарчаашро аз Дев халос карда, ба хона омад.
Оҳиста-оҳиста Дев калону бақуввату баҷусса шуд.
Чандин вақт гузашт, боз тобистон шуд. Дев худ ба
худ фикр кард, ки: – чаро ин зан ин қадар зебову ман
бошам сиёҳу бадрӯ. Нашуд, боз назди он зан мераваму писарчаашро дуздида ҳуснашро, зебогиашро талаб
мекунам. Деви бадкирдор бо ҳамин мақсад боз ба
ҳамон токзор парида омад. Аз дур дид, ки зан каме
кор мекунаду монда шуда ба замин мешинад ва боз аз
ҷо хеста кор мекунаду боз ба замин мешинад. Дигар
он қуввати пештарааш гум шудааст. Дев худ ба худ
завқида механдад. Пас оҳиста-оҳиста пеши писарча,
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ки даву тоз карда гашта буд, наздик мешаваду сахт
дасташро меқапад, ки як оташаки сӯзоне дасташро
месӯзонад. Ӯ дод мегӯяду дасташро аз писарча мегирад. Аз Осмон аз фариштаҳои Зебоӣ садо меояд, ки
мегӯянд: – Эй Деви бадкина, дигар ба ин зан наздик
нашав! Зебоӣ танҳо ба занҳо мансуб аст. Ту, ки пеши
Худованд гуноҳ дорӣ, туро Худо ҳамин хел сиёҳе
безеб кардааст. Рав, аз паи шустани гуноҳҳоят шав!
– Охир, ман чӣ гуноҳ кардам? – пурсидааст Дев.
– Ту бераҳму дилозор, ғоратгару муфтхӯр ва дузду
нобакор ҳастӣ. Рав, тавбае куну худро ислоҳ намо.
Шояд Худованд ба ту ҳам зебоӣ бахшад, – гуфтаанд
фариштаҳо.
Дев ноилоҷ ба макони худ парида меравад. Модар
аз хурсандӣ писарчаашро оғӯш карда мебӯсаду боз
ҳам зеботар мешавад.
Ана аз ҳамон замон занҳо чун мардҳо боқувват нестанд, вале бисёр меҳрубонанд. Барои ҳамин фарзандони ҷонам, агар ягон занеро бинед, ки дар дасташ
бор дорад, ҳатман ба ӯ ёрӣ расонед. Ё пиразане, ки
базӯр мегардад, зуд ба ёриаш шитобед, зеро занҳо барои фарзанд ҷони худро нисор мекунанд, то фарзандон солиму боқувват ба воя расанд. Ба модар меҳрубон бошед ва бо садои баланд гап назанед.
Умуман, бо садои паст гап задан нишонаи маданияти инсон аст, аз ин рӯ ҳурмату эҳтироми чунин одам
баланд аст. Агар ҳар касе ин насиҳатҳои маро ба гӯш
гирад, хушбахту баобрӯ мешавад.
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САНГПУШТ
Рӯзи истироҳат буд. Офтоб маҳин-маҳин нури зарини худро ба рӯи Умеда мепошид. Умеда аз хоб хеста, тозон ба пешайвон баромад ва дид, ки падараш
дар рӯи ҳавлӣ гул мешинонад. Вай саросема берун
баромаду аз паси буттаҳо падарро тарсониданӣ шуда
чун гурбача садо баровард. Ин одати ҳаррӯзаи ӯ буд.
Ҳар саҳар овози ҳар хел паранда. ҳайвончаро тақлид
карда, бо ин аз хоб бедор шуданашро дарак медод.
Пас аз салом падар замини таги гулҳоро побел мекарду Умеда бо ҷорӯбчааш рӯи ҳавлиро мерӯфт. Ногоҳ ӯ дар кунҷи ҳавлӣ ба зону нишаста
«АССАЛОМ» – гуфт.
Падар қоматашро рост карда, ба атроф чашм
дӯхта, ҳеҷ касро надида, бо тааҷҷуб пурсид:
– Умеда, ба кӣ салом гуфтӣ?
– Ба дугонаам.
– Дугонаат кӣ?
Умеда боз хамтар шуда ба сангпуште, ки аз байни
буттаҳо пайдо шуда буд, бо меҳрубонӣ нигариста
гуфт:
– Ҳозир мефаҳмам, дадаҷон... Ҳой, ту чӣ ном
дорӣ? Биё, шинос мешавем, номи ман Умеда.
Сангпушт гӯё чизеро фаҳмида бошад, гарданашро
аз даруни косахонааш чун мор дароз карда, бо чашмони худаш ба Умеда нигоҳ кард.
– Дадаҷон, ӯ Қуроқой ном доштааст! – гуфт Умеда
қоматашро рост карда.
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– Аҷабо, ту чӣ хел забони ӯро фаҳмидӣ? – хандида
суол кард падар. Умеда сангпуштро рӯи каф гирифта
пеши падар омад.
– Ана нигоҳ кунед, тахтапушташ кӯрпачаи
қуроқии бибиам дӯхтагӣ барин. Дадаҷон, акнун ӯ
дар куҷо зиндагӣ мекунад?
Падар ду қуттиро гирифту онҳоро бо ҳам пайваст
хоначае сохта, ба сангпушт ҷои зисти нав тӯҳфа
кард.
Умеда соатҳо назди хоначаи сангпушт нишаста, аз
хаёлоти худ лаззат мебурд ва ин хаёлот ӯро ба олами
афсонаи нав мебурд.
Боре ӯ тасаввур кард, ки хоначаяки сангини
сангпушт чун зинапоя то осмон бардошта шуд ва ӯ
бо ин зинапоя боло баромад. Пас ба назди киштии
ҳавоӣ парвоз карда омад. Дар даруни вай писарчаҳои хурд-хурд нишастаанд. Дар сарашон тоқиҳои
гулдӯзии ситорашакл. Вале як писарчааш тоқӣ
надошт. Мӯйҳояш ҷингила буд. Шояд тоқияшро шамол бурда бошад. Умеда ба сӯи ӯ дасташро дароз
кард. Писарча ба оғӯшаш омада гуфт, ки «Ман додарчаат мешавам». Умеда хурсанд шуда ӯро ба хонаашон овард ва дар катчаи хурдакакаш ҷой дод.
Баъд аз гулҳои гулзорашон як даста гул гирифта, боз
тозон бо ин зинапоя ба боло баромад. Ин гулҳоро ба
бачаҳои киштӣ тақдим кард. Онҳо гулҳоро як бӯ
карда, ба ҳар сӯ пош доданд. Гулҳо ба шаҳпаракҳои
рангоранг табдил ёфтанд. Думчаҳояшон бошад, ба
асбобҳои гуногуни мусиқӣ. Дар фазо мусиқӣ садо
дод. Шаҳпаракҳо давра-давра алвонҷ хӯрда, ба рақс
8
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даромаданд. Умеда бо ин зинапоя ба хона омад.
Хурсанд буд, ки додарчадор шудааст.
Субҳидам ҳама ба садои мусиқӣ аз хоб бедор шуданд. Ҳама тирезаро кушоданд ба фазо нигаристанд
ва рақси шоҳпаракҳоро диданд. Табъи ҳама хуш
шуд. Дигар ҳеҷ кас бо касе ҷанг намекард, асабӣ
намешуд, касал ҳам намешуд. Ҳама хушбахт, ҳама
хурсанд, ҳама суруд мехонданд. Умеда ҳам суруд
мехонд. Суруди алларо, додарчаашро алла мегуфт:
«Калон шавӣ, чақон шавӣ, шодон шавӣ» – мегуфт.
Сангпушт гӯё аз ин хаёлоти ширин пай бурда
бошад, чашмони худро аз рӯи Умеда намеканд.

9
https://bikhon.tj/

САОДАТ
Дар қуллаи як кӯҳи баланди Тоҷикистон духтараке зиндагӣ мекунад. Вай Саодат ном дорад. Саодат мӯйҳои дарозашро чил кокул бофта, пушти сар
мепартояду ҳар субҳ, баробари пайдо шудани аввалин нурҳои офтоб, ба болои кӯҳ мебарояд.
Ӯ мӯйҳои дарози хешро баланд бардошта ба
офтоб таъзим мекунад. Мӯйҳои ӯ бо нури офтоб
пайваст мешаванд ва офтоб духтараки сафедаки
меҳрубонро баланд бардошта, ба сайру гашт мебарад. Боре дар яке аз шаҳрҳои Қафқоз иди калони
бачаҳо ва калонсолон – фестивали умумииттифоқ
ташкил шуд, ки дар он намояндаҳои бисёр халқҳо
ташриф оварданд. Дар як дам овозаи ин иди калон
дар тамоми гӯшаю канори ҷаҳон паҳн шуд. Саодат
ҳам хост, ки ба ин хурсандии ҳамсолонаш шарик
шавад.
Саҳар ӯ барвақт аз хоб хеста, болои кӯҳ тохт.
Чил кокули худро баланд бардошт ва чун кокулонаш ба шуои офтоб пайваст гардиданд. Аз офтоб
хоҳиш намуд, ки ӯро ба иди бошукӯҳ, ба он
сарзамини қадимаи зебо, ба назди бачагони эҷодкору боистедод барад. Офтоб ин хоҳиши ӯро қабул
намуд ва онҳо ба сайру тамошо баромаданд.
Кӯҳҳои Қафқоз ба кӯҳҳои Тоҷикистон ниҳоят монанданд. Онҳо нав ба ин кӯҳҳои осмонбӯси доманадор наздик шуда буданд, ки ногоҳ шамоли сахте
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бархост ва хост садди роҳи онҳо шаваду Саодатро
аз ин хурсандӣ маҳрум созад. Вале ҳамоно шохаҳои
паҳни сабз ба замин пайваста, ба гулистони афсонавие табдил ёфтанд. Шамол аз ин зебоӣ моту
маҳбут шуда, дар ҷои худ сокит монд ва Офтоб Саодатро рост ба шаҳри зебо овард.
Дар маркази шаҳр бинои боҳашамате ҳаст, ки
«Хонаи пешоҳангон» ном дорад. Ана дар ҳамин ҷо
маҳфили бисёр аҷоибе кор мебарад, бо номи «Пионерфилм».
Ин маҳфил филмҳои бисёреро аз ҳаёти хонандагон ба навор гирифтааст ва яке аз филмҳои
мазҳакавии онҳо, ки ба мукофоти баланд сазовор
шудааст, «Табассум» ном дорад.
Бачаҳо дар тахтае, ки рӯи он бо ҳарфҳои калон
«Аввал табассум кун, баъд гузар» навишта шудааст, садди роҳи мардум мешаванд, то ки ҳолатҳои
гуногуни мардумро ба навор гиранд. Яке худ ба
худ табассум мекунад, дигаре аввал бадқаҳр мешаваду баъд табассум мекунад, сеюмин забон нишон
медиҳад, баъд механдад. Хулоса, табассумҳои гуногун ба навор гирифта мешавад.
Инак, чӣ шуду Саодати мо ҳам ба навори «Пионерфилм» дармонд. Саодат дод гуфт, ки ӯро зудтар
наҷот диҳанд, вале эҷодкорони ҷавон гуфтанд:
«Аввал табассум кун!».
Саодат аввал табассум карду баъд чунон хандид,
ки аз шиддати ханда чашмонаш барқ пошиданд ва
ҳар барқ ба ситорачае табдил ёфт.
Он гоҳ Саодат аз навор баромада ба ҳар яки
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https://bikhon.tj/

иштирокчӣ яктоӣ ситора тақдим кард ва орзу
намуд, ки чӣ миқдоре ҳамин дам ситора тақдим
гардид, шумораи филмҳояшон ҳамон қадар зиёд
гардад ва табассуму бахту саодат ҳамеша дар
чеҳраи бачаҳои ҷаҳон рахшанда бошад. Онҳо бо
ҳам даст ба даст гирифтанду рақсиданд. Офтоб
бошад шуоҳои зарини худро ба рӯи бачаҳои шоду
масрур пош медод, то дӯстии онҳо боз ҳам гармтару қавитар гардад.
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ЧАРО ЛАБИ ХАРГӮШАК
КАФИДУ ШУД ЧОР БӮЛАК
Эй гулрухони хола,
Ширинакони хола,
Навиштаам афсона,
Гӯш кунед бе баҳона.
Дар бораи гургак не,
Нақли Тоқисурхак не,
Не хирси сари ҷанҷол
Не рӯбоҳи думғирбол,
Афсонаи ҷудо соз,
Не кӯтоҳу не дароз,
Дар бораи харгӯши
Думкалтаи гӯшдароз.
***
Кӣ медонад, ки чаро
Каҷчашмаки думкӯтоҳ
Ба қаҳқаҳа хандидаст,
Лаби ғафсаш кафидаст?
Хола қурбони шумо,
Садқаи ҷони шумо,
Даме нишинед хомӯш,
Афсонаро кунед гӯш.
Харгӯшак танҳо будаст,
Бе дӯсту ошно будаст,
Аз хӯю гиру дораш,
Аз найрангу рафтораш
Безор буданд харгӯшҳо,
Хурду калони он ҷо.
13
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Рӯзи баҳорон будаст,
Олам гулистон будаст.
Харгӯш гуфтааст кобам,
Ба худ ошное ёбам,
Ошною дӯсти дилхоҳ
Ки бошад доим ҳамроҳ.
Ҷаҳидасту ҷаҳидаст,
Охир як аспа дидаст,
Пеши вай дупо шудаст,
Гӯшакаш боло шудаст.
– Салом, эй аспи зебо,
Биё, мешавем ошно.
Ҷӯраи ҷонӣ кофтам,
Аммо ҳанӯз наёфтам.
Аспак ҳам танҳо будаст,
Аз ҳама ҷудо будаст.
Ба вай гуфтаст: – Ман розӣ,
Бо ҳам мекунем бозӣ.
Пас аз ин бозӣ карданд,
Ҳай тозӣ-тозӣ карданд,
Паймон бастанд, ки бо ҳам
Бошанд дӯстони ҳамдам.
Фасли тирамоҳ омад,
Як абри сиёҳ омад,
Рӯи хаво тира шуд,
Табъи дӯстон хира шуд.
Шамоли хунук вазид,
Аз он харгӯшак ларзид.
Асп гуфто: – Харгӯш, биё,
Мекашонем хасу коҳ,
14
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Аз хунукӣ намурем,
Ғами фардоро хӯрем.
Ин ба харгӯш нафорид,
Паси гӯшашро хорид.
Дар дил гуфт: – Диҳӣ азоб,
Мекунам ман туро боб.
Асп аз кӯҳу аз дара
Хасу янтоқи сара
Пеши як ғори калон
Як дарза оварда монд.
Гуфто: – Дӯсти меҳрубон
Зуд бош, алав дар гирон.
Он дам шӯъла зад гулхан,
Ҳама ҷо гардид равшан.
Аспак аз оташ тарсид,
Пуштнокӣ ба ғор афтид.
Ногоҳ ду пояш хам шуд,
Ба буттае маҳкам шуд.
Харгӯшак ин ҳолро дид,
Аз лаби ҷар бипарид.
Гуфт: – Пои пеша сар деҳ,
Мешавад аҳволат беҳ.
Зӯр зану зӯр, бародар,
Сонӣ ба боло бипар.
Чун поҳоша сар дод,
Якбора поин афтод.
Боз навдаи дигар дид,
Ба дандон сахташ газид.
Чун газид он навдаро,
Муаллақ шуд дар ҳаво.
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Каҷчашмак аз боло гуфт.
Ба аспаки ҳаво гуфт:
– Хоҳӣ дучандон қувва,
Каш аз таҳи дил шиҳа.
Қувва дучандон шавад
Кори ту осон шавад.
Асп чун даҳонаш бикшод,
Аз он баландӣ афтод.
Афтоду шуд сад пора,
Аз чора буд бе чора.
Харгӯш, ки ин ҳола дид,
Ба пӯсти худ нағунҷид,
Ҷасту ҷасту дав-давон
Ҳозир шуд пеши чӯпон.
Ҳамин, ки чӯпонро ёфт,
Фарёд зад: – толеат тофт!
Ана, нигар дар он сӯ
Намоён аст баланд кӯҳ.
Аз кӯҳ, ки кардӣ гузар,
Мебинӣ он ҷо як ҷар.
Дар он ҷо асп афтидаст,
Худо оҳат шунидаст.
Аз пӯсташ усто ба ту
Дӯзад чоруқи хушрӯ,
Ё ки кафши булғорӣ,
Зимистон чӣ ғам дорӣ?
Биштоб, биштоб он тараф
Аз пӯсташ кун бартараф.
– Ташаккур, дӯстам, харгӯш,
Акнун маро бикун гӯш.
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Ин ҷо ҳам зоғи ало,
Ба сарам орад бало.
Пушти говон он золим
Нӯл мезанад ҳар доим.
Говҳои ман беморанд,
Пушташон ярадоранд.
Харгӯшак бо сад найранг
Кард сари чӯпон гаранг:
Ман посбонӣ кунам гуфт,
Подабонӣ кунам, гуфт.
Ҳар ҷо харгӯшҷон бошад,
Олам гулистон бошад.
Бирав тезтар, эй чӯпон,
Аз пӯсти аспак намон.
Чӯпон ҳам шодикунон
Ба сӯи ҷар шуд равон.
Гуфт: – Говҳома назар кун,
Зоғ биёяд, хабар кун,
Харгӯшак ба завқ хандид,
Аз он ҷо шуд нопадид.
Ҷасту давид сӯи боғ,
Ҳозир бишуд пеши зоғ.
Гуфто: – Зоғаки ало,
Нишастӣ ором чаро?
Аз чарогоҳ рафт чӯпон,
Бепаноҳ монданд говон,
Зудтар бипар, накун дер
Шикамчата бикун сер.
Зоғак сарашро ҷунбонд,
Қар-қаркунон сухан ронд:
18
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– Дар охири ин кӯча
Манзил дорад як бача,
Як бачаи беқарор,
Беқарор асту шумкор.
Аз дастаки вай зоғон
Гаштаанд хонавайрон
Ин бачаи дилозор
Тухми мо дуздад ҳар бор.
– Эй зоғ, ба ман бовар кун,
Аз дил ғамро бадар кун.
Ҳар ҷо харгӯшҷон бошад,
Олам гулистон бошад.
Тез-тез бипар, накун дер,
Шикамчаат бикун сер.
Ҳамин, ки зоғча парид,
Харгӯшак бо завқ хандид,
Ҷаҳид ҷаҳиду омад,
Ба як кӯча даромад.
Пеши як дари калон,
Занҷиракаш овезон,
Бе тақ-тақе даромад,
Пеши бача фаромад:
– Муждагонӣ, бародар,
Овардаам хушхабар.
Зоғ рафт сӯи чарогоҳ,
Тухмҳои зоғ бепаноҳ.
Ба лонаи зоғ бирав,
Бирав, хавотир нашав.
Ҳар ҷо харгӯшҷон бошад,
Олам гулистон бошад.
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Писар давид сӯи боғ,
То бигирад тухми зоғ.
Ин дам баргашта чӯпон
Дидаст, ки пушти говон
Мезанад зоғ нӯлу нӯл,
Нӯл заданаш ҷудо мӯл,
Пӯсти аспа чӯпон монд,
Санге ба зоғак паронд.
Зоғ парида то лона,
Наёфт аз тухм нишона.
Қар-қаркунон нолиш кард,
Харгӯшакро хоҳиш кард.
Хона давида бача
Дида дари боғча
Харгӯша он ҷо надид,
Аз ғазаб дандон хоид.
Харгӯш аз ин кори худ,
Найрангу озори худ
Чарх мезаду мерақсид,
Баланд-баланд механдид.
Сонӣ гурехт ба кӯҳсор
Каҷчашми шӯхи маккор,
Аз тохту този бисёр
Нишаст лабаки ҷӯбор,
Ёд оварда найрангаш,
Ҳилаи рангорангаш,
Ӯ чунон ҳам сахт хандид,
Ки ду лабаш торс кафид,
Баднамо харгӯшак шуд,
Ду лабаш чор бӯлак шуд.
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САБЗАКУ НАҒЗАК
Буд, набуд, будгор буд,
Заминаки шудгор буд.
Як ҳавзи хурдтарак буд,
Пешаш сафедорак буд.
Чил дарахти мевадор,
Сафи ба саф буд қатор.
Болои ҳавзи кабуд
Шохо кокули қатор.
Сокини ҳамин ҳавзак
Буд қурбоққа – арӯсак.
Қобил буд ин арӯсак,
Номаш арӯси Нағзак.
Шавҳаршавандаи ӯ
Як қурбоқаи дилҷӯ,
Мувофиқи андомаш,
Сабзак будааст номаш.
Ӯ аз саҳар то ба шом,
Бо тамоми дилу ҷон,
Сар дода овози худ
Дам бахуду дам бехуд,
Дар васфи Нағзаки худ
Беист мехондай суруд.
Хомушакдориаш нест,
Пашшашикориаш нест.
Моҳтоб аз паси Офтоб,
Офтоб аз паси Моҳтоб,
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Дав-давак бозӣ карданд,
Баҳора розӣ карданд,
То дар рӯяки замин
Сабзақолин партоянд.
Ба замину дарахтон
Сабад-сабад гул пошанд.
То ки Нағзаку Сабзак
Тӯи арӯсӣ кунанд,
Бо ҳам гашта меҳрубон,
Ба ҳам дилсӯзӣ кунанд.
Баҳор ҳам розигӣ дод.
Нафаси гарми худро
Рӯи замин фиристод.
Дар як лаҳза, дар як дам
Чил кӯрпагулаки сабз
Гирди ҳавзак парӯ шуд.
Чил дарахти мевадор
Гул кардаю хушрӯ шуд,
Чил рада марворидро
Дар гарданаш овехта,
Чун арӯси гулрӯ шуд.
Шабпарак ҳам рақсон шуд,
Чир-чирак ғазалхон шуд.
Як қурбоққа ёвар шуд,
Бар ҳама тӯйхабар шуд.
Як қурбоққаи маланг,
Як қурбоққаи дабанг,
Худписанду балвогар,
Як бои бо кару фар,
22

https://bikhon.tj/

23
https://bikhon.tj/

Гуфтаст, ки Сабзакаш кист,
Арӯси Нағзакаш кист?
Ҳамон ҳофизи пойлуч?
Хӯрҷинаш доимо пуч?
Тӯи арӯсӣ дорад?
Офтобу моҳу баҳор
Ба вай дилсӯзӣ дорад?
Дар тӯи арӯсиаш
Охир чиро мехӯрем?
Тӯй гуфта рафта яке
Аз гушнагӣ намурем?
Бирав, аз роҳат намон.
Маро аз ҷо наҷунбон!
Сабзак аз ин шумхабар
Ғамгин шуду гиря кард.
Нағзак бо меҳрубонӣ
Сари ӯро сила кард.
Чил кафлесаки ҳавзак,
Ҷунбон-ҷунбон омаданд,
Назди Сабзаку Нағзак
Рақскунон омаданд.
Гуфтанд ки, ако Сабзак,
Ғам аз дилат бадар кун,
Сурудҳоятро хонда,
Бо мо тӯятро сар кун.
Дар тӯи ту, акаҷон,
Чунон раққосӣ кунем,
Ҳамчунон бозӣ кунем,
Ки қурбоққаи маланг,
Он қурбоққаи дабанг,
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Худписанду балвогар,
Ҳам бои бо кару фар,
Аз гуфтааш пушаймон
Аҷаб шарманда шавад,
Дар назди қурбоққаҳо
Бадному ганда шавад.
Сабзак сурудро сар кард,
Нағзак аз чил рангу гул
Қоши тило бар сар кард.
Кафлесакон рақсиданд
Бо сад нағмаю ҳунар,
Пироҳани кафлесӣ
Аз вуҷудашон парид
Қурбоққаҳои зебо
Дӯстони Сабзак шуданд,
Хоҳари меҳрубони
Арӯси Нағзак шуданд.
Маҳтоб аз қалби некон
Шуда пурраву пурнур,
Шӯълаи бахтофарин
Пош дод офтоби масрур.
Қиссаи мо тамом шуд,
Ба қиссахон ташаккур!
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ЛИЛИ – ЛИЛИИ ҲАВЗАК
Лили – лилии ҳавзак,
Канораконаш сабзак.
Гунҷишкакони бисёр
Гирди он шуда қатор,
Ҳар лаҳза дон мечинанд.
Резаи нон мечинанд
Панҷто гунҷишки нӯлзард,
Панҷ додари бачамард,
Дар шохи беди боло
Сохта лонаи зебо.
Панҷашон ҳам тифоқанд,
Ҳама димоғи чоқанд.
Якеш Айёр ном дорад,
Дуюм Тайёр ном дорад,
Номи сеюмаш Савлат
Номи чорумаш Давлат.
Ба додари хурдишон
Мондаанд номи Чаққон,
Чунки хеле чаққон аст
Кордону меҳрубон аст.
Ҳамсояи гунҷишкон,
Мӯсичаҳои хушхон
Ба ҳамдигар ғамхоранд,
Як ҷуфти вафодоранд.
Ҳар саҳар пеш аз офтоб
Бедор мекарданд аз хоб,
Тамоми ҷонваронро,
Дӯстони меҳрубонро.
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Дар фасли сабзи баҳор
Мӯсича шуд бачадор,
Ду мӯсичаи ало
Ду майдачаи зебо.
Номи якеш «ДОНО» шуд,
Дуюминаш «ЛОЛО» шуд.
Аз саҳарӣ то ба шом
Ин ҳарду додар мудом
– Оча, дон те, – мегуфтанд,
– Ота, нон те, – мегуфтанд.
Мӯсичаочаи шод,
Мӯсичаотаи шод
Ба зебочаҳои худ
Хӯрок медоданд зуд-зуд.
Хӯрок буд фаровон,
Мешуданд онҳо калон...
Рӯзе як мори калон
Ба ҳавзак шуда равон
Омадааст дуздона
Сӯи мӯсичахона.
Чаққонак онро дидаст,
Дидасту натарсидаст.
Гуфтаст: сабр кун, ҳоло
Медиҳам адабатро.
Чаққони далеру шӯх
Зуд хабар додаст ба Рух...
Рух ин як мурғи калон,
Дӯсти ҳама ҷонварон,
Ба ҳама ёрирасон,
Ба дарди ҳама дармон.
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Хӯроки бачагонаш
Авқоти субҳу шомаш
Гӯшти филу мор будаст,
Рӯбоҳи маккор будаст.
Чаққон воқеаро зуд
Ба Рух ҳикоя намуд.
Рух болу параш воз кард,
Сӯи ҳавзак парвоз кард.
Чаққон парид аз қафо,
Аз пушти мурғи доно.
Руху Чаққон омаданд,
Лаби ҳавз фаромаданд.
Диданд, ки ҳавз дар хурӯш,
Мӯсичаякон хомӯш.
Мори баднафси бало,
Карда сарашро боло,
Сӯи Лолою Доно
Бо умед дорад нигоҳ,
Секин-секин мехазад,
Ҳама аз вай метарсад,
Ҳамин вақт Рухи доно
Нӯлашро намуда во,
Ба болои мор парид,
Аз миёни ӯ қапид.
Мори калони бадафт,
Сар намуд афту дарафт.
Хост, ки Рухро печонад,
Ба ӯ заҳраш чаконад.
Рух панҷаашро бикшод,
Бар каллаи мор ниҳод.
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Мор роҳи халосӣ кофт,
Худро ба ҳар сӯ партофт.
Аммо Рухи паҳлавон,
Рухи кордону чаққон,
Сари мори дилсиёҳ
Намуд аз танаш ҷудо.
Сонӣ ба боло парид,
Аз назар ғоиб гардид.
Ба он Рухи қаҳрамон,
Ба Чаққонаки кордон,
Ҳама офарин гуфтанд,
Сухани ширин гуфтанд...
***
Лили – лилии ҳавзак,
Канораконаш сабзак,
Аз нав софу ором шуд,
Рӯз рафту вақти шом шуд,
Гирду атроф хушрӯ шуд,
Боду ҳаво хушбӯ шуд.
Панҷ додари меҳрубон,
Мӯсичаҳои хушхон
Гуфтанд: тӯйро сар кунем,
Ҳамаро хабар кунем.
Тайёр ҳезума кафонд,
Савлат об оварда монд.
Айёр дар гиронд алав,
Давлат пухт оши палав.
Тайёрӣ ба тӯй сар шуд,
Чаққонак тӯйхабар шуд,
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То шод шаванд меҳмонон,
Панҷ додарони чаққон
Дар деги хурду калон
Андохтанд арзану дон.
Барои хурдтаракон
Пухтанд гандумбирён.
Меҳмонакон омаданд,
Шоду хандон омаданд,
Омаданд аз ҳар куҷо,
Сар шуд тӯю тамошо,
Хуб рақсу бозӣ карданд,
Хуб тоз-тозӣ карданд.
Пас аз сози диловез,
Пас аз рақси шавқангез,
Пас аз тӯю тамошо,
Ҳамаи парандаҳо
Ба ҳам хайрухуш карданд,
Бӯсаю оғӯш карданд.
Баски шаб наздик мешуд,
Атроф ҳам торик мешуд,
Рафтанд хона ба хона,
Тамом бишуд афсона.
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