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РАВШАНИ МАХСУМЗОД 

СОЯИ ИШҚ 
                                          (Повест ва ҳикояҳо, Душанбе, «Адиб», 2007) 

 

 

ҶАЗО 
Ҷавон дар дами ғори фарози кўҳ нишаста, ба деҳа менигарист. Дар поён деҳа бо 

боғоти сарсабзу хонаҳои бомҳояшон пасту баланд, дарёи тезоб, қабристони паҳновар 

ва пайроҳаҳои каҷу килебаш гўё ба ғанаб мерафт. «Ин қадар зебо, - аз дил гузаронд  

ҷавон. - Чаро ман то имрўз чандин бор ба ин қулла баромада бошам ҳам, инро дарк 

накардам.” 

Ҳарчанд деҳа дар зери пояш буд, ҷавон наметавонист поин шавад. Зеро вай ба як 

рафтори нангини худ ҳама дарҳои деҳаро ба рўйи худ баста буд.  

Он бегоҳ, ҷавон, ки Қаҳҳор ном дошт, аз як маърака бармегашт. Вақти говгум буд. 

Азбаски дар деҳа чанд дақиқа пеш барқ якбора хомўш гашта буд, хонаҳои гирду 

атроф дар ҳукми торикӣ буданд. Чароғи ягона мағозаи деҳа низ, ки шабҳо ҳамеша 

чени хирманҷо назди дари онро фурўзон мекард, хомўш буд. Ҷавон аввал ба он 

аҳамият надода, гузаро шуд, аммо панҷ - шаш қадам монда, боз ба қафо нигарист. 

“Айни муддао”, - аз дил гузаронд вай ва боз роҳашро идома дод. 

Нисфи шаб оҳиста аз ҷой хеста, берун баромад. Деҳа сокит буд. Сукунати онро 

танҳо садои паст ва якнавохти резаборон, ки аз новдони айвон мешорид, халалдор 

месохт. Чеҳраи ҳаво гирифта буд, дар осмон ситорае наменамуд. Қаҳҳор оҳиста ба 

анбор, ки дар тарафи рости дарвоза буд, даромада, оҳани нўгкаҷро гирифта, ба 

бағалаш сахид ва хам шуда, банди кедиашро кушоду аз нав маҳкамтар баст. Сипас 

дуздона қадам зада, аз дарвоза берун шуд ва дере нагузшта ба назди мағоза расид. 

Аввал чанд лаҳза ноҷунбон  истода, ба гирду атроф назар андохт ва чун бовар ҳосил 

кард, ки касе ва садое намеояд, бо асбоби ҳамроҳ овардааш танбаоҳани дари қафои 

мағозаро ба кандан оғозид. Пас аз кашмакаши зиёд дар боз шуд ва Қаҳҳор ба дарун 

қадам монд. Дохили мағоза низ торик буд. Вай бо фонусчаи кисагиаш пеши пояшро 

равшан карда, ғалладони мизеро, ки фурўшанда ҳамеша пулҳои аз мизоҷон 

гирифтаашро ба он мегузошт, (Қаҳҳор борҳо ҳангоми харид кардан инро мушоҳида 

карда буд) сўи худ кашид. Ғалладон холӣ буд. «Лаънатӣ, ҳамроҳ бурдааст», - ғурунгид 

вай ноумедона. 

Ҳамин вақт ғиҷирросзанон кушода шудани дари мағоза ба гуш расид. 

- Кистӣ?! - баланд шуд овози посбони мағоза  Сулаймон-амак. 

Қаҳҳор садое набаровард.  

Посбон чун ҷавобе нашунид, пас аз чанд дакиқа дар як даст таёқ ва дар дасти 

дигараш фонус пеш омад. Ҳамин ки ба толори мағоза (хонаи қафо анбор буд) дохил 

шуд, аз пешпо додани Қаҳҳор , ки дар таги миз чо шуда буд, пару афтид ва фонус аз 

дасташ хато хўрда, садои кунде дар толор  печид. Қаҳҳор ба муйсафед фурсати хестан 
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надода, ба ў дарафтод ва кундаи  зонуяшро ба сандуқи синаи вай гузошта, ба саллаву 

миёнбандаш  дасту пойи ўро маҳкам баст. 

- Ин туӣ?! - ғурунгид мўйсафед. 

- Ҳа, ман. Даматро гир, ки забонатро мебурам, - аз ҷой баланд шуд Қаҳҳор. 

- Аз дузд дуздбача мерўяд, мегуфтанд, рост будаст. Дасти бобоят низ қалб буд. 

Чашми кас хато хўрад, аз зери пояш харашро медуздид. Оқибат аз дасти дуздияш 

ҳароммур шуд.  Намедонам дар ун дунё чӣ ҷавоб дода бошад? 

- Ба бобои ман корат набошад. Беҳтараш ғами худатро хўр. 

- Ман дар умрам хаси касеро беҷо накардаам, чаро ғам хўрам. 

Ҳарду лахзае хомўш монданд. Қаҳҳор курсии зери мизро қафо кашида, нишаст. 

- Ман медонистам, ки дасти ту қалб аст. Гўсфанди раҳматӣ Содиқро низ ту 

дуздида будӣ?! 

- Ту аз куҷо медонӣ? 

- Пўсташро дар ҳавлиатон дида будам. 

- Ман дуздидам... Боз ягон гап дорӣ? 

- Афсўс, ки онро ба мардум ошкор накардам. 

- Хуб кардӣ. 

- Ба ту бедиёнат раҳмам омад. Модари бечораатро хотир кардам. 

- Дили раҳмгин ҳамеша ғамгин, гуфтаанд. 

- Акнун ошкор мекунам. 

- Дер шуд. Дигар ту аз ин ҷо зинда намебароӣ. 

- Ту чӣ кор карданӣ? 

- Намедонам, мўйсафед, ба Худо, ки намедонам. Сари калобаамро гум кардам. 

- Бачагӣ накун, ман ба ҳеҷ кас даҳон намекушоям, - гуфт Сулаймон-амак, ки ноаён 

дар дилаш ваҳм хона мекард. 

- Не, мўйсафед, ман ба ту бовар намекунам. Ҳозир худат гуфтӣ-ку, ҳамаашро 

ошкор мекунӣ. 

- Аз сари қаҳр гуфтам, - яқин аз гуфтаи худ пушаймон шуд муйсафед. - Ба худо, ки 

рост мегўям. Аз Худо битарс, бачем. Хуни ноҳақ рехтан гуноҳи азим аст. 

- Пагоҳ қулфи шикастаро дида пурсанд, чӣ ҷавоб медиҳӣ? 

- Надидам мегўям. Шабона касе шикастаст мегўям. Азбаски ҳеҷ чиз гум 

намешавад, зиёд кофтуков намекунанд. 

Қаҳҳор чанд лаҳза сукут карда нишаст ва баъд сар бардошта, гуфт: 

- Ту дар ин нимашаб аз кадом гўр пайдо шудӣ... 

- Охир, ман қаровул, касбам ҳамин аст. Ҳар шаб ду-се бор хабар мегирам. 

- Ба ман пул даркор буд. Ана бин, - гуфт Қаҳҳор ғалладонро кашида. - Хоп-холӣ! 

- Ба кӣ пул даркор нест?! - нешханд зад Сулаймон-амак. - Пул даркор гуфта, ба ҳар 

дари ростомада сар мезанӣ? Кор кун! 

- Канӣ, ҳамон кор?! - гўё маҳз ҳамин суолро мунтазир бошад, дарҳол пурсид 

Қаҳҳор. - Нишон деҳ ҳамун кора? 

Сулаймон-амак хомўш монд. 



www.komron.info 
 

- Худат медонӣ, модарам бемор. Дору харидан лозим. Вай ба ғайр аз ман ҳеҷ кас 

надорад. Дирўз ба дари чанд кас рафтам, ҳеҷ кас қарз надод, - гуфт Каҳҳор, бо овози 

хаста. - Каме дер меомадӣ, баромада мерафтам. Аммо акнун... 

- Чӣ акнун? 

- Акнун кор аз кор гузашт. Ба ман шоҳид лозим нест. 

- Гуфтам-ку, надидам мегўям. Гумонат ба ин риши сафед дурўғ мегўям. 

- Бовар намекунам, мўйсафед. 

Сулаймон-амакро аз ин истинтоқи ҷавони ба наберааш баробар ва ҳолати 

ҳақиронаи худ, ки бо дасту пойи баста рўи фарши намноку ифлос мехобид, хориаш 

омада, якбора шўрид: 

- Э дар арвоҳи бобот б... Мекушӣ, куш! Лекин дониста мон, ки ҳафт пуштат 

месўзад. 

- Даматро гир! - бо ҷаҳл ба сандуқи синаи муйсафед лагад зад Қаҳҳор. 

Дами Сулаймон-амак дарун зад. Ҳамин вақт аз назди дари пеши мағоза ғибир-

ғибири ду нафар баромад. 

“Дўконро хабар мегирам гуфта, куҷо ғайб заданд”, - пурсид овози мардона. 

“Шояд ба хонаи ягон ҳамсоя рафта бошанд”, - ҷавоб дод писарбачае. 

“Дар ин нимашабӣ...” 

Қаҳҳор  овози писари Сулаймон - амак Сафарро шинохта, саросема сангеро  аз 

назди тарозуи рўйи миз гирифта, ба фарқи сари мўйсафед фуровард. Ва зуд аз дари 

ақиб берун шуда, дар оғўши торикӣ ғайб зад... 

Вақте ки Қаҳҳор ба хона баргашта, даруни ҷогаҳ медаромад, аз хонаи дарун овози 

модари бемораш расид. 

- Куҷо будӣ, бачем? 

- Таҳоратшиканӣ баромадам. 

- Таҳоратшиканӣ? Як пиёла об биёр, ҳалқам қоқ шуд. 

Қаҳҳор аз ошхона ба модар об оварда, сипас ба ҷогаҳ даромад. Хотираш парешон, 

дилашро гургон тала мекарданд. “Мўйсафед мурда бошад, хуб. Лекин агар зинда 

монад, рўзам сиёҳ”- меандешид вай. Ҳамин зайл то субҳ хаёлаш ба сад кўю дар сар 

зада, ғанабаш бурд. Вай намедонист, ки ин лаҳзаҳо Сулаймон - амак дар беморхона 

ба худ омада, ба зўр номи ўро ба забон оварда, ҷон дод. 

 Субҳ дарвозаи онҳоро кўфтанд. Қаҳҳор тарсида бедор шуд ва зуд либосашро 

пўшида, назди дарвоза рафта, аз тарақи он милисионери деҳа ва писари Сулаймон-

амакро дид... 

Ҳамон субҳ вай дарвозаро накушода, милтиқи шикорӣ дар китф сўи кўҳсор роҳ 

гирифт. Ва инак як ҳафта боз ин ғори тангу торро маскан ихтиёр карда, азоби 

танҳоиву гуруснагӣ мекашид. Гоҳ -гоҳ кабк ё харгўшро шикор карда, нимпухтаву 

нимхом мехўрд. Нони ҳамроҳ овардааш кайҳо тамом шуда буд.  

Ҷавон оҳ кашид ва аз деҳа чашм бардошта, ба пешгаҳи ғор (ҷойи хобаш) 

баргаштан мехост, ки ногоҳ чашмаш ба гурўҳи одамони аз ҳавлиашон (дар канори 

деҳа воқеъ буд ҳавлии онҳо) баромада афтод. “Модарам!” - нидо кард вай худ ба худ. 
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Одамон рўи даст тобут ҷониби қабристон роҳ пеш гирифтанд. “Модарам! 

Модаракам!” - такрор кард Қаҳҳор. - Худоё, модарамро мегўронанд. Бояд биравам! 

Бояд биравам”. 

Вай зуд баргашта, ба ғор дохил шуд ва ҷомаашро, ки вазифаи кўрпачаро адо 

мекард, аз замин бардошта, афшонд ва ба бар карда, хост аз ғор берун шавад. Аммо 

баргашта дар даҳони ғор ба гурге рў ба рў шуда, дар ҷояш ях баст. Гург аз ў чашм 

намеканд. Ҷавон бо надомат тамом шудани тирҳои камони шикориашро ба ёд 

оварда, худро маломат мекард, ки чаро ақаллан яктои онро нигоҳ надошт. 

- Гург, эй гургҷон! - ба забон омад ҷавон. - Ба ман кордор нашав, бояд биравам... 

Дар он ҷо модарамро ба хок месупоранд. 

Гург аз ҷой начунбид. 

- Ту ҳам шояд фарзанд дошта бошӣ... Шояд барои пайдо кардани қути лоямути 

онҳо ба қасди  ҷони ман афтода бошӣ... Роҳ деҳ, гузарам, эй гург. Бе ин ҳам рўзи ман 

сахт аст. Дар он ҷо низ маро гургҳои дигар интизоранд. Бо ду дасти адаб худамро ба 

дасти онҳо месупорам. Бигузор маро зиндонӣ кунанд, сангсор кунанд, ба дор кашанд. 

Пеш аз ин мехоҳам сари қабри модарам як мушт хок партоям. То ў ҳис кунад, ки 

ман, фарзанди бетолеаш низ ҳамроҳи мардум ўро ба хонаи ахират гусел мекунам. 

Аммо ин лобаҳои ҷавон ба гург кора накард: аз ҷой наҷунбид вай.  

- Дафъ шав, даррандаи ҳаром, гум шав! 

Гург, гуё аз ин фармони ҷавон қаҳраш омада дандон сафед кард ва қадаме пеш 

монд. Ҷавон аз тарс қафонокӣ рафт... 

Гург торафт ба ў наздик мешуд...  

АНТАГОНИЗМ 
 

 

Онҳо,  яке марди газгўшти сиёҳҷурда ва дигаре қадпасти кулўла , ки риши кўтоҳ 

қайчизадааш мисли ангишт сиёҳ буд, дар чойхонаи лаби рўд нишаста, чой 

менўшиданд. Марди газгўшт, ки Ёқуб Раҳмон ном дошт, чандин сол дар мактаби 

деҳа муаллиӣ карда, ҳамин қарибиҳо ба нафақа баромада буд. Ҳамнишасти ў – Ҳоҷӣ 

Халил то дирўз ба ном дар кадом корхонаи ноҳия кор мекард, аммо рўзаш ба 

савдогарӣ мегузашт. Чанд сол пеш барои ин амали ғайриқонуниаш якуним сол дар 

маҳбас низ нишаста буд. Аммо ҳозир вай одами обрўманди деҳа буд. Бо кўмаки ду 

писари тоҷираш ду маротиба ба зиёрати хонаи худо мушарраф гардид. Акнун пиру 

ҷавони деҳа ўро бо эҳтиром Ҳоҷӣ Халил ва ё Бобои Ҳоҷӣ ном мебурданд. Аммо 

баъзан дар ғайбаш Халил-макарон низ мегўянд. Таърихи чунин лақаб гирифтани ў 

бисёр аҷиб аст. Онро на танҳо дар Сангоб, балки сокинони деҳоти атроф низ нағз 

медонанд. 

Чанд сол қабл, Халил, ҳангоми ба савдогарӣ машғул буданаш, боре ба Душанбе 

рафта, дар Фурўшгоҳи марказӣ барои харидани як навъ матои серхаридор дар 

навбат меистад. Аммо дар ноомади кор ҳоло навбати ў нарасида, фурўшанда эълон 

мекунад, ки дигар беҳуда навбат напоянд, матоъ тамом шуд. Халил ҳамроҳи чанд 
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нафар бахтбаргаштагон маъюс мешавад ва пас аз пароканда шудани харидорони 

дигар аз фурўшанда илтиҷо мекунад, ки бо нархи баланд бошад ҳам, аз ҳамон матоъ 

як тўб пайдо кунад. Аммо фурўшанда ҷавоби рад медиҳад. Ҳамин вақт як марди 

хушлибоси зиёинамо Халилро ба гўшае бурда мегўяд: Мебинам, ки аз роҳ дур 

омадаеду ноумед шудед. Агар ҳамин навъ матоъ бисёр зарур бошад, метавонам ба 

шумо ёрӣ расонам. Хулоса гапашон мепазад ва Халил дусад сўми дар ҷайбаш бударо 

ба он мард медиҳад. Мард бошад, дипломати дар дасташ бударо ба ихтиёри Халил 

гузошта, таъкид мекунад, ки эҳтиёт кунад, дар даруни он ҳуҷҷатҳои муҳим дорад. Ва 

мард ба дари даромади хизматчиёни фурўшгоҳ даромада меравад. 

Халил қариб як соат дар дами дар роҳи марди ҳоҷатбарорро мепояд. Аммо аз ў 

дараке намешавад. Оқибат тоқати Халил тоқ шуда, ба як милиса арз мекунад. 

Милиса ба ў мефаҳмонад, ки ин дар ба ҳавлии фурўшгоҳ мебарояд ва ҳавлӣ ду-се 

дарвозаи баромад дораду ў, Халил, ба доми қаллобе афтодааст. Баъд Халил дар 

ҳузури милиса дипломатро мекушояд, ки он пур аз макарони арзон. 

Ҳамин тариқ лақаби «Макарон» ба гўши Халил ҳалқа шуд. 

Дар чойхонаи хурдакак ҳамагӣ чор кати чўбин гузошта шуда буд. Онҳо яке аз он 

катҳоро соҳибӣ карда, дар ду кунҷи он рўи кўрпача менишастанд. Дар байнашон як 

чойник чой ва дар лаълича як каф қанди печак гузошта шуда буд. Ҳарду ба фурҷа 

чой менўшиданду аз ҳар дар сўҳбат мекарданд. 

Ҳамин вақт каме дуртар аз чойхона мошини милисионери деҳа омада истод. 

Милиса ҳамроҳи ду зан аз мошин фуромад ва сипас сандуқи қафои мошинро боз 

карда, як сўмка ва ду халтаи пурборро берун оварда, ба замин гузошт. 

- Бизнесменҳо омаданд, - гуфт Ҳоҷӣ Халил, пиёлаи дасташро болои дастархон 

гузошта. – Чӣ оварда бошанд? Акнун занону духтарони деҳа ду-се рўз хобу хўрро гум 

мекунанд, кисаи чанд камбағал холӣ мешавад, - табассуми фарох кард вай. 

- Намедонам чӣ хел замин ин ду қаллобро мебардорад, - гуфт Ёқуб Раҳмон. 

- Беминнат лозимиатонро ба дари хонаатон оварда диҳанд, боз қаллоб мегўед, - 

изҳори тааҷҷуб кард Ҳоҷӣ Халил. 

- Чӣ гўям? Фаришта! Чӣ хел қаллоб нагўям, ки ба духтарам ду метр куртавориро 

моли хориҷӣ, моли нағз гуфта, аз нархи аслиаш якуним баробар гарон фурўхтаанд. 

- Шумо нархи аслии онро аз куҷо медонед? 

- Парерўз ба маркази ноҳия рафта будам, дар як дўкон тасодуфан чашмам афтид. 

Нархаша пурсида, ҳангам канд. Аз маркази ноҳия то деҳаи мо ҳамагӣ панҷоҳ 

километр. Наход… Фоидаи медидагиашон насиб накунад, ин инсофашона гург 

хўрдагиҳора! 

- Онҳо ҳамон либосвориро ба сари духтари шумо маҷбур бор накардагистанд? 

- Албатта бор накардааст ва бор карда ҳам наметавонад. Аммо инсон бояд лафзи 

ҳалол дошта бошад, адлу инсофро донад. Духтарам ҳамон куртаро як об гирифта 

буд, ки рангаш парида, мисли латтаи кўҳна шуд… Боз шуморо қаҳратон меояд, ки 

чаро қаллоб мегўӣ! 

- Қоидаи бозор ҳамин – бардорат зам кун, набардорат кам кун, гуфтаанд. 
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- Инсоф чӣ?! Дасти мардуми бечораро кўтоҳ дида, талаву тороҷ кардан даркор 

набудагист. 

- Э маълим, - даст афшонд Ҳоҷӣ Халил, - шумо аз зин фуромада бошед ҳам, аз 

узангу нафаромадаед. О вай фоида набинад, девона шудааст, ки ба чор тарафи дунё 

давида, савдогарӣ мекунад. Агар ба ману шумо молро ба нархи худаш оварда диҳад, 

хароҷоти роҳро аз кисаи кӣ пўшонад? 

- Болонархӣ монад, аммо бо эбаш. 

- Росташро гўям, шумо ба сарфаҳми ин корҳо намеравед. Беҳуда оташин шуда, 

сари худатон ва сари дигаронро гаранг накунед.   

- Шумо сарфаҳм меравед, ришханд зад Ёқуб Раҳмон. 

- Ман сарфаҳм меравам, албатта.   

Занҳо ба милиса чизе гуфтанд, ки вай аз таҳти дил баланд хандид ва сипас 

хушҳолона ба мошинаш нишаста, онро ба самти муқобил гардонд ва чанги заминро 

ба ҳаво хезонда, бо суръати тез ҷониби идораи колхоз ронд. 

- Аҷаб замонҳое шуд, а! – гуфт Ҳоҷӣ Халил, аз қафои мошин чашм наканда. - 

Милисаҳо дар хизмати савдогарон. Аммо ман… якуним сол умри ҷавонамро дар он 

ҷо хазон кардам. Барои чӣ! 

- Гунаҳкор будед, қонуну қоидаи давлата вайрон карда будед, - гуфт Ёқуб Раҳмон, 

лабонаш моил ба табассум. 

- Ҳеҷ гуноҳ надоштам. Мисли ана ин ду заиф савдогарӣ мекардам. Ҳам ҳоҷати 

мардумро мебаровардаму ҳам ризқу рўзии бачаҳоямро меёфтам. Магар ҳамин кор 

гуноҳ аст?! 

- Моли давлата аз магазинаш харида, бо нархи гарон ба халқ мефурўхтед. Он вақт 

ин ҷиноят ҳисоб мешуд, мардумфиребӣ буд. 

- Ҳм… мардумфиребӣ… О ҳамун мардум дар орзуи моли нағз мемурданду дар 

магазини давлат пайдо карда наметавонистанд-ку! Ман бошам, шаҳр ба шаҳр гашта, 

ёру ошноҳоямро ба кор андохта, ба фурўшандаҳо болонархӣ дода,онҳоро ёфта 

меомадам. Бар зами ин роҳкиро медодам. Душанбеву Маскав паси кўча нест, ки 

пиёда рафта биёӣ. Мардум, ки мўҳтоҷ буданд, ба гарониаш нигоҳ накарда 

мехариданд. Онҳо хурсанд, ман – розӣ. Ин кор чӣ ҷои гандагӣ дорад! 

- Ун давлат қонуну қоидаҳои одилона дошт. Агар касе онҳоро вайрон кунад, 

беҷазо намемонд. 

- Ҳозир ҷазо намедиҳанд-ку! Худи давлат ба воситаи радиову телевизораш мегўяд, 

ки ба савдогарӣ машғул шавед, аз кадом кунҷи дунё бошад, мол оварда фурўшед. 

Мешудааст-ку! 

- Ҳозир замони қаллобу муштзўрҳо… ҳар кас худаш медонаду дави аспаш. Барои 

онҳо ба ғайр аз пул дигар ягон чизи муқаддас вуҷуд надорад. Хулоса, корди қаллобу 

шўъбадабоз болои равған. Аммо ун давлат дигар буд, зўр буд вай! 

- Э гўр ҳам набуд! Ҳамаро тайёрхўр карда буд. Намемонд, ки одами чашмикордон 

озод нафас кашад. 

- Яке аз чашмикордон шумо будед? 
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- Ҳа, ман будам! Ягон гап дорӣ?! Хуб шуд, ки ҳамун давлат дафъи мўминон шуд! – 

якбора даргирифт Ҳоҷӣ Халил. 

- Ҳаромгулўҳоро чашми дидан надошт ун давлат, - гуфт Ёқуб Раҳмон оромона, - 

нони даҳонатро ҳалол меҳнат карда ёб, мегуфт. 

- Чӣ, ҳозир магар одамон ҳалол меҳнат намекунанд? 

- Мекунанд. Аммо рўзашон базўр мегузарад. Лекин давлати қаллобу фиребгарон 

рўз аз рўз зиёда мегардад. 

- Э бас кунед! Шуморо кӣ маълумоти олидор мегўяд. 

- Сухани ҳақ сахт мерасад, а! 

- Ба кӣ? Ба ман! 

- … 

- Гапатро дониста зан, ҷулҳундӣ! Ҳурматат кардам наёз, аз худ нарав, - ба «ту-ту» 

гузашт Ҳоҷӣ Халил. 

Ин муомила ба Ёқуб Раҳмон сахт расида бошад ҳам, ғалаёни дилашро ошкор 

насохта, ба ҳамон оҳанг суханашро идома дод. 

- Масалан, шумо мисли ман нафақахўр… Аз куҷо пул ёфта, ду бор ба ҳаҷ рафта 

омадед? 

- Аввало ин ки, ту ҳамсанги ман нестӣ, худатро бо ман ба тарозу наандоз. Сониян, 

шукри худо, ман ду гулписар дорам, ки кўҳро зананд талқон мешавад. Мисли писари 

ту рўзи дароз муши коғазхўр барин дар мактаб пилмида намегарданду аз паи 

зиндагиянд, тиҷорат мекунанд, дар бозор инро ба он зада пул меёбанд. Ту 

палағдамағзи маълумоти олидор медонистагистӣ, ки тиҷорат кардан гуноҳ нест. 

Ҳатто пайғамбарамон Муҳаммади Мустафо ба тиҷорат машғул буданд ва мардуми 

тоҷирро дўст медоштанд. Кару кўр набудӣ, нағз медонӣ, ки ман аз пули бачаҳоям ба 

ҳаҷ рафтам. 

- Дуруст, пайғамбарамон дарҳақиқат тоҷирони баинсоф ва баимонро дўст 

медоштанд. Лекин шумо боре боре аз худ пурсидед, ки пули бачаҳои тоҷиратон 

меёфтагӣ ҳаром аст, ё ҳалол? Одам аз ҳамун пул ба ҳаҷ равад, зиёраташ қабул 

мешавад, ё не? 

- Ҳой, ту бедин ҳарому ҳалолро чӣ медонӣ?! Магар ту набудӣ, ки чанд сол пеш дар 

мактаб бачаҳоро ту пинҳонӣ намоз мехонӣ, рўза мегирӣ гуфта, истинтоқ мекардӣ. Ё 

аллакай аз ёдат рафт! Ту фаромўш карда бошӣ ҳам, халқ фаромўш намекунад.  

- Ман чӣ хел муаллим будам, халқ нағз медонад. Шумо аз номи халқ гап назанед. 

Лекин одамон дар бораи шумову писаронатон чӣ мегўянд донед, зарар надорад. 

- Чӣ мегўянд?! – аз ҷой нимхез шуд Ҳоҷӣ Халил.  

- Медонед, ки писари калониатон дусад килло анори Салим-боғбонро, ки ба 

нияти сари писарашро ҷуфт кардан бо як азоб то чиллаи зимистон нигоҳ дошта, 

фурўхтанӣ шудааст, бо тақал дуюним сомонӣ харида, дар бозори Душанбе кўтара 

ҳар киллояшро панҷ сомонӣ ба савдо задаст. Ку, марҳамат карда гўед, магар як 

бечораро фиребида, молашро муфт гирифта, сипас ба болояш як ракат нарх монда 
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фурўхтан, қаллобӣ нест магар! Ин гапи куҷо, ки савдогар баробари боғбону деҳқон 

даромад бинад. 

Ёқуб Раҳмон, ки ин гапҳоро бо ҳаяҷону ғазаб ба забон овард, нафасгир шуд. Ў 

чанд лаҳза гўё таъсири сухани худро санҷидан мехоста бошад, хап ба рўи Ҳоҷӣ Халил 

дида дўхт. 

- Медонистам, ки ману писаронамро бад мебинӣ, аммо то ба ин дараҷа 

буданашро чашмдор набудам, - Ҳоҷӣ Халил лаҳзае хомўш монд ва баъд якбора 

шўрид. – Мур, сўхта-сўхта мур, ҳасудхўр! 

- Ту мур, беимон! – паст наомад Ёқуб Раҳмон. – Ман ба боигарии ту қоил нестам 

ва қасам ба ҳама муқаддасоти олам ҳасад бурдан ба гўшаи хаёлам ҳам наомадааст. 

Ин гапҳоро барои он гуфтам, ки ту беномўс ҳаддатро шиносӣ, бо нўки биниат 

осмонро нахарошӣ. Вақте дар маъракаҳои мардум бе пўшт-пўшт ба пешгаҳи давра 

мегузарӣ, як бор андеша кунӣ, ки оё он ҷои туст? 

- Алам кард! – аз ғояти ғазаб нимхез шуд Ҳоҷӣ Халил. – Як замон ту бологузар 

будӣ, мо ягон гап мегуфтем? Акнун ту ҳам тоқат кун. Медонам, душвор аст, алам 

мекунад, аммо мардонавор тоқат кун. Осиё ба навбат, - беҳуда нагуфтааст халқ. 

- Агар ту арзанда бошӣ, ки тоқат кунам. Лекин вақте мис даъвои тилло будан 

мекунад, тоқатам тоқ мешавад, эй бенрмўс! 

- Ман беномўсам ё ту? – заҳрханда кард Ҳоҷӣ Халил. 

- Ту, албатта. Беномўс набошӣ, як поят дар лаби гўру ришат то ҳол сафед 

намешавад? 

- Э ту худат кистӣ, ки бо ман туву ман мекунӣ! – беихтиёр домани яктаҳашро 

афшонда, аз ҷой хест Ҳоҷӣ Халил. - Аҳмақ набошам, вақти ғанимати худро беҳуда 

сарф карда, сафсатаҳои ту бемағзро гўш карда мешинам. Садқаи гап шавӣ ту, гадо. 

Вақте Ҳоҷӣ Халил аз зинаҳо мефуромад, бо Искандар-қассоб дучор омад. 

- Искандарбой! – гуфт вай бо овози баланд мад кашида. – Дина таъин кардам, 

наомадӣ? 

- Дар хона набудам, Ҳоҷӣ-бобо, - гуфт Искандар-қассоб, бо ў дудаста вохўрдӣ 

карда, - тинҷӣ буд? 

- Ҳамон гўсфанди парвоиро кушта медодӣ. 

- Дина писаратон як пои гов гўшт харида буд, аллакай тамом шуд? 

- О ту медонӣ-ку, ман гўшти гов намехўрам… Забҳи гўсфандро низ то ба 

чашмонам набинам, гўшташро намехўрам. 

- Қассобҳо гўшти фурўширо низ бо дасташон мекушанд, -  хандид қассоб. 

- Оббо, гапа бисёр накарда, биё! – норозиёна гуфт Ҳоҷӣ Халил. - Мошин фирист 

гўӣ, шукри худо дар ҳавлӣ се мошин ҳаст, бифиристам. 

- Меоям, Ҳоҷибобо, - гуфт қассоб даст пеши бар. – Мошин лозим нест. 

- Ҳа, биё, бачам, дуо мекунам, - гуфт Ҳоҷӣ Халил ва қоматашро рост гирифта, 

роҳашро идома дод. 

- Э рўи ту барин ҳалолхўр сиёҳ, - гуфт Ёқуб Раҳмон, бо нафрат ба замин туф карда 

ва баъд аз чанд дақиқа ў низ аз чойхона баромада, сараш хам ҷониби хонааш рафт.    
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ЧЕҲРАИ ОШНО 
 

Шодмон ба бўрёкўбони ҳамсояи  навашон каме таъхир карда омад. Аллакай 

ҳамсояҳо ҷамъ омада буданд, як хона пур аз одам буд. Баробари ба хона ворид 

шудани Шодмон ҳамагон ба истиқболаш аз ҷой хеста, ўро ба пешгаҳ гузарониданд ва 

чун ба ҷойҳои худ нишастанд, соҳибхона, марди  тахмин шаст-шаступанҷсола, ки 

мўйҳои  сап-сафедаш дар партави  чароғи электр медурахшид, Шодмонро ба чанд 

тан меҳмонон, ки яқин хешовандонаш буданд, шинос кард. 

Дар байни меҳмонон ҷавоне менишаст  гандумгин, миёнқад, мўи сараш сиёҳи 

ҷингила ва дар таги чашми росташ чени нохун холи  сиёҳе дошт. Чеҳраи ў ба назари 

Шодмон хеле гарм тофт, аммо ҳарчанд зўр зад, ба  ёд оварда натавонист, ки дар куҷо 

дидааст ўро: дар ҷои кор дучор омада буд? Ё дар  ҳамин наздикиҳо зиндагӣ мекунаду 

дар кўча вохўрдаем? Ё дар нақлиёт... Хулоса, ёдаш наомад, ки онҳо дар куҷо вохўрда 

буданд? Вақте аз дасти соҳибхона  пиёлаи чойро  мегирифт, боз чашмаш ба ҳамон 

ҷавон  афтид. Нигоҳҳояшон ба ҳам бархўрданд. Ҷавон, яқин Шодмонро шинохта буд, 

ки гарм табассум кард. 

Ҳамин тариқ аз байн фосилае гузашт. Аҳли давра аз ҳар дар сўҳбат  доштанд, 

мегуфтанду мехўрданд. Соқии давра ба ҳамагон шароб рехта, ба навбат  сухан медод 

то соҳибхонаро табрик гўянд. Чун навбат  ба он ҷавон, Музаффар будааст номаш 

расид, қадаҳро ба даст гирифта, гуфт: 

-Ман хеле хурсандам, ки падарам бо чунин одамони давраорову зиндадил ҳамсоя 

шудаанд. Дар урфият мегўянд, ки хона нахар, ҳамсоя бихар. Ман низ ҳамчун  

фарзанди калони ҳамин хонадон ҳамсояи шумо ҳастам ва ин қадаҳро барои он 

менўшем, ки ҳамсояҳои  бесоя набошем. 

Ҳамагон ба ҷавон  офарин гуфта, қадаҳҳои  худро нўшиданд. Ва Шодмон низ ба 

онҳо пайравӣ карда, қадаҳ бардошту ба нохост  ёдаш омад, ки ин ҷавонро дар куҷо 

дида буд. Аз овозаш шинохт ўро... 

Он рўз ҳаво сард буд. Баргҳои  дарахтон  кайҳо хазон гашта, даруни ҷўйбору рўи 

роҳравҳо  ба пўсидан оғозида буданд. Аз гирду  атроф бўи хазон омехта ба дуд ва 

бедаи тар меомад. Чанд рўз боз дар шаҳр ҳар гуна овозаҳои  воҳимаангез пайдо 

шуда, аз дуру наздик садои якка-якка ва гоҳо мусалсали тир меомад. Аз ноҳияҳои 

дуру наздик гурезагон савори мошини боркашу тракторҳо  гурўҳ-гурўҳ ба пойтахт 

омада, як қисмашон дар хонаи  хешовандони худ ва хобгоҳу меҳмонхонаҳо  маскан 

мегирифтанду қисми дигарашон саросема ҷониби кўҳистон мерафтанд. 

Вақти намози аср Шодмон аз кор бармегашт. Азбаски вақтҳои охир ҳаракати 

нақлиёти мусофирбари шаҳрӣ фалаҷ гашта буд, одамон бештар пои пиёда  сўи 

манзилҳои  худ мешитофтанд. Тасодуф ягон автобус ё троллейбус пайдо шавад 

мардум саросема ба он мечаспиданд, агар ба дохили он роҳ наёбанд ба поймонак ва 

ҳатто болои боми он савор шуда мерафтанд. Шодмон  хеле мунтазири автобус 

нишаста, аммо аз он дарак набуд. Ва чун рўз бегоҳ мешуду дар кўча касе наменамуд, 
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ноилоҷ пиёда ба сўи хонааш роҳ пеш гирифт. Қариб роҳ нисф шуда буд, ки дар 

болои  кўпрук ба  дидбонгоҳ дучор омад. Ду нафар силоҳбадастон  мошин ва 

пиёдагардонро боздошта, ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш мекарданд. Вақте ки пагоҳӣ  

Шодмон  ба кор мерафт, дар ин ҷо дидбонгоҳ нагузошта буданд. Азбаски бо худ 

ҳуҷҷат надошт, хост ақиб гашта, ба кўчаи дигар равад. Аммо аллакай дер шуда буд ва 

аз тарси он ки  силоҳбадастон ягон гумони бад набаранд, аз раъяш гашт. Худро 

тамоман бепарво вонамуда қариб аз дидбонгоҳ гузашта буд, ки аз он тарафи роҳ яке 

аз дидбонҳо садо баланд кард: 

- Ҳой мардак! 

Шодмон, дар ҳоле ки ба баданаш мурғак дамид, ба тарафи овоз рўй овард. 

- Куҷо? - бо ишораи сар пурсид дидбон. 

- Хона. 

- Чӣ, мо барои ту бачаи ҷайраем, - лаб инҷ кард вай. - Саломи худоиятро ҳам 

намедиҳӣ. 

- Шумо ба тафтиш банд будед, - гуфт Шодмон, - халал расондан нахостам. 

- Ту магар сутуни осмонӣ, ки ҳуҷҷат нишон  намедиҳӣ? - ба ў наздик шуд дидбон. - 

Ё моро назарат намегирад. 

- Ҳуҷҷат надорам, дар хона фаромўш шудааст. 

- Аз куҷо меоӣ? 

- Аз кор. 

- Дар куҷо кор мекунӣ? 

- Дар рўзнома... журналистам. 

- Аз қафои ман биё, - ҷониби вагончаи  тахтагини кўҳна, ки канори роҳ гузошта 

шуда буд, рўй овард силоҳбадаст. 

- Ака, бевақт шуд, монед равам. Ба худо қасам, ки ман одами ҳамин шаҳрам. 

Пагоҳ ҳуҷҷатамро оварда нишон медиҳам. 

- Ту гапа намефаҳмӣ?! Ман ба ту чӣ гуфтам? - асабиёна автоматро ба даст гирифт 

дидбон. 

Шодмон ноилоҷ аз қафои ў ба роҳ даромад. 

Дар дохили  вагон се нафар низомиёни дигар, ки  аз либосашон рутбаашонро  

аниқ кардан душвор буд, қартабозӣ доштанд. Дар дами дар мизе  гузошта шуда буд, 

ки болояш анвои  хўрдании  гуногун ва чанд шиша арақу пиво  менамуд. Дар назди 

миз ҷавони тахмин ҳабдаҳ-ҳаждаҳсола диккак нишаста пиёзу картошка  пўст меканд. 

Шодмон ҳини ба вагон ворид шудан аввал ба ў даст дода вохўрӣ кард. Ҷавон бо 

нигоҳи  тарсолуд ҷаста аз ҷой хеста, ба ў даст дод. 

- Як нафар маҷалланависа қапидем, - ба марди  паҳлавонҷусса, ки яқин  

командирашон буд, муроҷиат кард дидбон,- шиноснома надорад. 

Мард ба сўи Шодмон чашм ало карда, қартаҳои  дасташро болои миз гузошт: 

- Чаро беҳуҷҷат мегардӣ? 

- Ман дар шаҳри худамон ҳеҷ гоҳ бо худ шиноснома намегардонам, - гуфт 

Шодмон. 
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- Шаҳри худамон мегўӣ? Акнун ин шаҳри шумо нест. Фаҳмидӣ?! 

Шодмон лом нагуфт. 

- Ту ўро мешиносӣ? - ба ҳамон ҷавоне, ки картошка пўст меканд, ишора кард 

мард. 

- Не, - ҷавоб дод Шодмон. 

- Пас, чаро бо ў вохўрдӣ кардӣ? 

- Вай ҳам инсон аст, чаро салом накунам. 

- Инсон нест вай, - аз ҷой хест мард. - Мисли  ту як ҳайвони  оқипадар аст... Ё 

мешиносию худатро ба нодонӣ мезанӣ? 

- Не, намешиносам. 

- Шояд  ҳамроҳаш дар як майдон нишаста, аз як дег ошу шўрбо хўрда бошӣ, - лаб 

инҷ кард мард. 

- Ман дар ягон майдон нанишастам. 

- Наход? 

Лаҳзае ҳар ду хомўш ба чашмони якдигар нигаристанд. 

- Бевақт шуд, - гуфт Шодмон чашмонашро гурезонида. Ва баъд нигоҳашро аз 

тирезаи панҷарадори  вагон  лағжонида, илова кард. - Монед ман равам. Дар хона 

кўдакони хурдсол дорам, ташвиш мешаванд. 

- Ҳеҷ куҷо намеравӣ? 

- Ман чӣ гуноҳ кардам... Рост ба роҳи худам  равон будам. 

- Шумо дар маҷаллаҳоятон ҳар гуна сафсата навишта, мардума ҷанг андохтед. 

Акнун, ки ба  даст афтодӣ, худата мусичаи бегуноҳ мегирӣ, а! 

- Чӣ хел мо мардума ҷанг андохтем? 

- Росту дурўғ ҳамаро сиёҳ карда, халқа ба шўр овардед. 

- Шахсан ман ҳеҷ каса ба шўр наовардам ва дурўғ ҳам нагуфтам. Агар  бо имзои 

ман  чунин мақола чоп шуда бошад, исбот кунед. 

- Ба ту асос даркор, -  ба Шодмон наздик шуд мард ва чанд лаҳза бо чашмони 

ҳақорат ба ў нигариста, ногоҳ ба миёни пойҳояш лагад андохт. 

- Ба рўят хандидем забон баровардӣ-ку! - гуфт вай бо овози хирросӣ ва аз ҷайбаш 

таппонча  бароварда, ба қундоқи он ба сари  Шодмон  чунон зад, ки вай мисли 

дарахти аз бех бурида парў афтод. 

Мард  пайиҳам  ба сандуқи синаи Шодмон чанд лагад зада, девонавор  наъра 

кашид: 

- Хез аз ҷоят! 

Шодмон калавида ба по шуд. 

- Медонӣ барои чӣ туро мекушам? - гуфт мард, мили таппончаро ба даҳони 

Шодмон андохта. - Барои он ки башараат ба ман маъқул нашуд. Нигоҳат ҳам ғаши 

касро меорад. Давои ту мурдан . Аммо пеш аз мурдан барои дилхушии мо рақс 

мекунӣ. 

- Ман раққос нестам, - гуфт Шодмон калавида. 
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- Эҳа, ҳоло шаттаи гови мурдаро нахўрдаӣ. Чунон мерақсӣ, ки гўё аз модарат 

раққос таваллуд шуда бошӣ, - гуфт нафари  дуюм, ки чанд лаҳза  пеш бо мард 

қартабозӣ мекард. Вай аз ҷой хеста назди Шодмон омаду бо ангушти ишоратиаш  аз 

таги манаҳи ў бардошта, ба сараш  ба даҳону бинии Шодмон зарба зада, онро 

ғарқоби  хун кард. - Мерақсӣ, очағар! 

- Намерақсам, - гуфт Шодмон, хуни даҳонашро бо нафрат туф карда. 

Он ду нафар гўё маҳз ҳамин лаҳзаро  интизор буданд, ки аз нав гургвор ба 

Шодмон часпида, ўро лагадборон карданд. Командир шояд аз задан дилаш хунук 

шуда, ба қафо гашт ва он ҷавони  картошкатозакунро бо ишораи даст назди худ хонд. 

- Ҳўй, очағар! Ин ҷо биё. 

Ҷавон тарсон дарҳол кордро даруни зарф гузошта, дар назди мард ҳозир шуд. 

- Ҳозир... агар бо як мушт ин ҳашаротро  аз пой афтонӣ, ҷонат халос, - гуфт мард, 

ба сўи Шодмон ишора карда. - Вагарна ба як тир  рост ба маркази  ҷаҳаннам 

мефиристам! Фаҳмо?  

- Ман дар умрам ба сари касе мушт набардоштаам, - гуфт ҷавон бо овози ларзон. 

- Ҳозир ман ёдут метиям, - гуфт мард ва  як қадам ба қафо гузошта, бо пои росташ  

ба сандуқи синаи ҷавон чунон зад, ки пойҳои вай  аз замин канда шуда, ду қадам он 

тараф ба тахтаи пушт афтид. Мард аз зарбаи  худаш хушаш омада, чеҳрааш дигаргун  

шуд. - Картошкаи боқимондаро низ тоза кун, ана баъд ба  ҷаҳаннам меравӣ, - гуфт 

мард, ҷавонро аз ҷой  хезонда. Ва баъд ба ҳамраҳаш рўй овард. 

- Дар пост чанд кас истодааст? 

- Се нафар. 

- Яктояшро фарёд кун. 

Пас аз чанд дақиқа ҷавони сабзинаи  ҷингиламўе, ки дар зери чашми росташ 

мисли нохун холи сиёҳ дошт, ба вагон ворид шуд. 

- Ин ҳашаротро берун бароварда паррон, - гуфт мард ба ҷавони воридшуда 

Шодмонро  нишон дода. -Беҳтараш  дар лаби дарё... мурдаашро ба об парто. Одами  

барои ин ҳайвон қабр мекандагӣ нест. 

Ҷавон Шодмонро, ки ба зўр ба по меистод, пешандоз карда, аз вагон берун шуд. 

Онҳо пасопеш  ба пайраҳае, ки ҷониби дарё мебурд, равон шуданд. 

- Чаро бе ҳуҷҷат мегардӣ? - пурсид ҷавон. - Вазъи шаҳр  ба худат маълум... 

Аз ин овози нарм дили Шодмон қувват гирифт ва аз роҳравӣ бозистода, ба ақиб 

нигарист. 

- Бародар! 

- Ба пеши поят нигоҳ кун. Роҳ гард. 

- Аз ин пас шиносномаамро ҳаргиз аз ҷайбам берун намекунам. 

- Акнун дер шуд. Наист, қадам зан. Журналистам гуфтӣ? - аз пайроҳаи шағалпўш 

поён лағжида ба зўр  мувозинаташро  нигоҳ дошт ҷавон. - Ҳамкасби падарам будаӣ. 

Ман ҳам мехостам журналист шавам, аммо падарам розӣ нашуд. Ноилоҷ 

ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи таърих супоридам. 
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- Дар куҷо кор мекунанд падарат? - аз гаштан бозистода, ба қафо нигарист 

Шодмон. 

- Наист гуфтам, - сахт карда гуфт ҷавон, - ҳозир дар мактаби деҳаамон муаллимӣ  

мекунад. Лекин чандин сол  дар газета кор кардааст. 

- Дар кадом газета? 

- Ин ба ту чӣ лозим? - норозиёна ғурингид ҷавон. - Тезтар қадам мон. 

Бо ҳамин гуфтугўи онҳо хотима  ёфт. Шодмон даст ба пушт пеш-пеш қадам зада, 

афсўс мехўрд, ки бе ҳеҷ гуноҳ, беҳуда ҳайф  мешавад. Ба гумон аст, ки фарзандон 

мурдаашро ёбанд. Худо медонад об ҷасади ўро  то куҷо бурда, ба соҳил мебарорад. 

Тўъмаи сагони  дайду мешавад ҷасадаш. Сиву ҳашт сари сол  дар ин дунёи 

пурмоҷаро  ва замини пургуноҳ  бо дасту дили пок зиста, оқибат се газ кафану  

замини сиёҳ ҳам насибаш нашуд. Бе ў аҳволи зану фарзандони хурдсолаш чӣ 

мешавад. Хор  мешаванд онҳо бе саробон. 

Шодмон ҳамеша хабари одамонеро, ки  ба марги  муфоҷо  мефавтиданд, шунида, 

худ  ба худ  меандешид, ки марҳум дами вопасин маргро рў ба рўяш дида, дар бораи 

чӣ андешида бошад, киро ба ёд оварда дар дилаш чӣ гапҳо гузашта бошад. «Шояд 

пас  аз шунидани марги ман зану фарзандонам низ ба худ чунин суол диҳанд». 

Ба лаби дарё расиданд. 

Ҷавон автоматро аз китфаш гирифта, тақарросзанон тирро ба мили он равон 

карда, гуфт:  

- Бишин, - ва худ аввал сари санге нишаста, автоматро болои зонувонаш кўндаланг 

гузошт. Сипас, аз ҷайбаш қуттии сигарет баровард ва як донаашро ба лаб монда, 

оташ дод. 

- Мекашӣ? - пурсид аз Шодмон. 

- Не, ташаккур, намекашам. 

- Аз мурдан метарсӣ? 

- Лаҳзаи аввал... тарсидам. Аммо ҳозир  дар вуҷудам тарс гум шуд. Воқиан, вақте 

одам маргашро рў ба рў дид, тарсро дар  ниҳодаш мекуштааст... Шояд худи инсон  

не, балки  ҳайбати марг тарсро аз хонаи дили ў берун мекунад. Лекин...  

- Чӣ лекин? 

- Аз ту як илтимос дорам. Мурдаи маро  ба об напартофта, дар ҳамин наздикиҳо 

зери сангу қум куну баъд бо ана ин рақам телефон карда гўй, ки дар фалон ҷой 

мурдаи  падаратонро ёфтем. Об овард гўй. 

Шодмон рақами телефони хонаашро гуфт. 

- Ту аҷаб одами содда будаӣ.  Барои ин савобҷўиям медонӣ онҳо чӣ кор мекунанд 

маро, - гуфт ҷавон, ба тарафи вагон, ки дар байни анбўҳи дарахтон наменамуд, 

ишора карда. 

- Ту як одами  дуппа - дуруст чӣ хел ба онҳо ҳамроҳ шудӣ? 

- Ту аз куҷо медонӣ, ки ман чӣ хел одамам. Намебинӣ автомат бардошта гаштаам. 

- Ҳозир худат гуфтӣ, ки падарат муаллим, худат низ мактаби олиро хатм кардаӣ. 
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- Хайр чӣ? Магар дар мактаби олӣ фақат  фаришта тарбия мекунанд? Медонӣ 

ҳамоне ки ҳозир барои куштанат фармон дод, чӣ кора аст? 

- Не, аз куҷо донам. 

- Духтур. Ўро ҳам дар мактаби олӣ ҳафт сол тарбия кардаанд. Соҳиби касбе 

мебошад, ки мисли он дар олам пешаи  инсонпарваронае нест. Ё дурўғ мегўям? 

- Гапат рост. 

Чанд лаҳза хомўш монданд. Оби дарё аз соҳилҳо фурў рафта бошад ҳам, шасташ 

тез буд. 

- Мехоҳӣ бидонӣ, ки ман чӣ хел ба дастаи онҳо ҳамроҳ шудам? - гуфт ҷавон.- 

Ҳозир, бародар, бетараф будан хавфнок аст. Оё шиори касе, ки бо мо нест, душмани 

мостро нашунидаӣ? Дар ин айёми буғзой бетарафӣ баробари марг аст. Аз тақдири 

худат қиёс гир. Хулоса, маро тундбоди ҳодисаҳои охир ба онҳо ҳамроҳ кард... Хўш-ш 

- аз ҷой хеста, автоматро  ба даст гирифт ҷавон- Бихез! 

Баробари аз ҷой баланд шудани Шодмон садои канда-кандаи тир ба ҳаво рафт. 

Та-та-та! Шодмон аз тарс бо кафи дастон сарашро дошта, баргашта ба ҷояш нишаст. 

- Бихезу гурез, - пичиррос зад ҷавон. - Беҳтараш худатро ба дарё андоз. Тезтар! 

Дигар ҳаргиз дар ин наздикиҳо сиёҳиатро нишон надеҳ. Агар  шиносанд, кори 

ҳардуямон тамом!.. Чаро нишастаӣ, бихез! 

 Шодмон саросема худро ба дарё зад. Вай худро мурдасон ба ҷараёни об 

вогузошта, хеле вақт мунтазир буд, ки ҷавон  ҳамин ҳозир  паси сари ўро  нишон 

гирифта, мағзи сарашро дар рўи об пош медиҳад. Аммо дигар садои тир 

набаромад... 

Шодмонро садои хандаи аҳли давра, ки яқин  ягон латифаи намакин, ё нўшбоди  

хандаовар  шунида буданд, аз олами хаёлот  вораҳонд. Вай  бо баҳонаи пиёларо  

дароз кардан аз болои дастархон даст ёзида, ба Музаффар гуфт: 

- Ҳозир ҳам муаллимӣ мекунӣ? 

- Дигар чӣ кор ҳам мекардам... дигар кор  аз дастам намеояд, - табассум кард 

Музаффар. 

- Биё, - қадаҳашро аз болои дастархон бардошт Шодмон. - Барои ҳамон тире, ки 

ба ҳаво рафт, менўшем. 

- Биё! 

Аҳли давра аз ин гуфтугўи онҳо чизе нафаҳмиданд.  

 

ДУХТАРИ ЧИНОВНИК 
 

Имсол мўҳлати мураххасиамро дар деҳа гузаронидам. Азбаски чанд сол боз ба 

зодгоҳам нарафта будам, мардуми зиёд, хешу таборон, ҳамсояҳо ва ҳамсинфон ба 

дидорбиниам омаданд. Аз ин сабаб чанд рўз аз хона ба ҷое нарафта меҳмон қабул 

мекардаму гусел. Пас аз канда шудани қадами меҳмонон рўзе бафурҷа дар байни 

ҳаётамон сайругашт доштам, ки чашмам ба Абдусалом-амак афтод. Аз бозе ки 

худамро мешиносам, мо бо ў ҳамсоя ҳастему байни боғҳоямон девор надорад. Онро 
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танҳо яқ шохҷўй, ки лаб-лаби он дарахтони сафедор қад кашидаанд, ҷудо мекунад. 

Бино бар гуфти падарам ҳанўз бобову бобокалонҳои мо ҳамсоя будаанду миёндевор 

надоштаанд. 

Абдусалом-амак дар миёнаҷои пали юрушқа дикак нишаста, алаф медаравид. 

Ҳамин, ки қабзаи дасташ пур шуд, онро канор мегузошту боз медаравид. Ҳамин тарз 

чанд дарза даравида аз ҷой хест ва баъд онҳоро як-як ҷамъ оварда, дар як ҷо ғун кард. 

Фақат як дарзааш танҳо мехобид. Аз афташ, ҳама дарзаҳои даравидаашро ҳисоб 

карда буд, ки ҳамон қабзаро хеле кофта наёфт. Гирду атрофашро даст-даст мекард, 

аммо намеёфт. Ҳол он ки каме дуртар аз вай мехобид. 

- Духтари чиновник! – фарёд кард ба сўи хонааш. Аммо аз он сў касе ҷавоб надод. 

Куҷо рафт ин дайду, - гуфт  хастаҳолона ва ба ҷояш нишаст. 

Аз дармондагиаш дилам вайрон шуд. Охир, вай дар ҷавониаш як марди 

паҳлавонҷуссаи қоматбаланд, пешонааш кушод, синааш фарох, бозувонаш 

рустамона буд. Агар баланд гап мезад ва ё механдид овозаш мисли раъд гулдуррос 

мезад. Тобистону зимистон дар сараш телпак, дар бараш ҷомаи ласи сиёҳ ва дар 

пояш мўзаи кирзагӣ буд. Ҳатто солҳое ки муаллимӣ мекард, ҳамин ки аз мактаб 

баргашт, зуд либоси тозаашро иваз намуда, ҷомаву телпаку мўза мепўшид ва то 

бегоҳ дар байни оғилу каҳдон, боғу анбор ҷунбуҷўл мекард. Лекин ҳозир пирӣ асар 

кардааст: қоматаш хамида, ҷабинаш пурожанг ва ҷисмаш лоғар шудааст. Аммо 

овозаш ҳамоно базарба, гулдуроссӣ. 

Ёд дорам,мо, мактаббачаҳо аз байни муаллимон бештар аз ў метарсидем. Он 

қадар сахтгир буд, ки ҳатто фориғ аз дарс, рўзҳои истироҳат ҳам дар кўча дучор оем, 

пинҳон мешудем. Худо нокарда чашмаш афтад, пагоҳ ҳатман ба назди тахтаи синф 

ҷеғ зада, вазифаи хонагиро мепурсид. Агар ҷавоб дода натавонем, сахт танбеҳ медод. 

Қисса кўтоҳ, аз ў на танҳо мо, шогирдонаш, балки калонсолон, ҳатто раиси колхозу 

ҷамоат ва директори мактаб низ метарсиданд, дар ҳузураш ҳар гапро намегуфтанд, 

ибо мекарданд. Чунки вай ҳақбину ҳақгўй буд, дурўғро чашми дидан надошт, 

ноҳақиеро дида, ором нишаста наметавонист. Ҳатман овоз баланд мекард, лозим ояд 

мушт ба гиребон мешуд. Агар зўри худаш нарасад, ба ташкилотҳои болоӣ, то 

додситонӣ аризаи шикоятӣ менавишт. Аз ин сабаб мардуми деҳа ба ў «нависанда» 

лақаб монда буданд. Аммо ҳеҷ кас дилёб намешуд, ки дар ҳузураш лақаби ўро ба 

забон орад. Хулоса, офати порахўру ҳаромгулўҳо буд. Вақте ки ба ин гуна зотҳои 

касиф сангар гирифта, аз болояшон шикоят менавишт, шиораш “ё марг, ё ғалаба” 

буд. То одами гунаҳкорро аз вазифа сабукдўш накунанд, ё огаҳии қатъӣ дода, дар 

байни мардум “ҳайфи ту” нагўянд, Абдусалом ором намегирифт, мубориза мекард. 

Аҷибаш ў дар ин муборизаи худ касеро шарик намегирифт, гурўҳбозӣ намекард, 

мардумро бар зидди он нобакорон намешўронд. Танҳо буд. 

Оқибат зотҳои шариру ифлос тибқи одат муттаҳид шуда, Абдусаломро аз пой 

дароварданд. 

*** 
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Он сол зимистон сахт омад. Аллакай дар миёнаи моҳи ноябр барфи калон 

ғалтида, мардуми деҳаро дар ғафлат мононд. Кисми зиёди ҳосил дар саҳро монду 

меваҳоро дар шохи дарахт сармо зад. Алалхусус масъалаи сўзишворӣ мушкил буд. 

Зимистон нисф нашуда, ангишти захира намудаи мактаб низ тамом шуд. 

Синфхонаҳо мисли яхдон сард буданд. Фаррошзанҳо, ки ҳар пагоҳӣ дар бухории 

чўянӣ алав дармегиронданд, аз набудани ангишт шикоят карда, ба чўбу тахтапора ва 

саргини гов алав мекарданд. Ҳамон чўбу чағ низ фаровон набуд. Тафси алав зуд паст 

мешуду синфхона – хунук. 

Абдусалом аз ин ҳолати сангин ва азоби мактаббачаҳо, ки аз хунукӣ дар паси 

парта дарақ-дарақ меларзиданд, ба танг омада, аз боби хунукназарии директори 

мактаб ба мудири маорифи ноҳия шикоят навишт. Директор, Фармон Осим, ки 

хусури Абдусалом буд, ин хабарро шунида, сахт дар ғазаб шуд. 

Рўзе аз ноҳия чанд нафар намояндагон барои тафтиш ба мактаб омаданд. Фармон 

Осим дар ҳузури аъзоёни комиссия ба сари Абдусалом дўғ зад: 

- Ту дар аризаат навиштаӣ, ки гўё ман, директори мактаб ангиштро ба хонаам 

бурдаам… 

- Рост, - гуфт Абдусалом. – Бурдед нисфаша. Ман ҳамчунин дар аризаам оид ба 

бисёр ҳаромкориҳои шумову думравонатон маълумот додаам… Ё не? – ҷониби 

аъзоёни комиссия рўй овард ў. 

- Саросема нашавед, ҳамаашро ба навбат месанҷем, - гуфтанд онҳо. 

- Исбот кун! – ба шўр омад директор. 

- Ягон ҷои исбот кардан нест, - гуфт Абдусалом оромона. – Зеро ҳамааш мисли рўз 

равшан. Ҳамсарам – духтари шумо – ду ҳафта пеш аз хонаатон як ҷувол ангишт 

овард. Баъд ним соат дар бехи гўши ман чашми кордонии падарашро таъриф кард, 

ки  ним мошин ангишти мактабро натарсида рост ба ҳавлиатон бурда рехтаед. Боз ба 

шумо чӣ хел исбот лозим? 

- Занатон ҳамин гапро тасдиқ мекунад? – пурсиданд аъзоёни комиссия. 

- Албатта. Агар дар зарфи ин ду ҳафта ақлашро нахўрда бошад, бояд тасдиқ 

кунад. 

Аммо вақте ки ҳамсари ўро ҳамчун гувоҳ ба мактаб ҷеғ заданд, занак дар ҳузури 

мардони бегонаву падари сахтгираш нисфи рўяшро ба ҳошияи рўймоли сараш 

пўшонида гуфт, ки дурўғ мегўяд шавҳараш. 

Фармон Осим, аз ҷавоби духтараш рўҳ гирифта, ба ҳуҷум гузашт: 

- Ҳой кўрнамак, агар ман ғами бачаҳои ту сакалтуро хўрда, аз ангишти ба пули 

ҳалоли худам харида ду-се сатил дода бошам, гунаҳкор шудам, а?! Ба ивази некӣ 

бадӣ,а?!  

  Марди қадпасти тоссар ва шикамғафс, ки аз афташ, сардори комиссия буд, аз 

ҷавоби  занак қаноатманд, бо истеҳзо ба Абдусалом гуфт: 

- Даъвоятон исбот нашуд, ку, муаллим! 

Абдусалом, аз ришханди марди тоссар буд ва ё аз рўирост дурўғ гуфтани занаш, 

якбора инони хеш аз даст дод: 
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- Ҳой, қанчиқ! – дод зад ў ба сари ҳамсараш. – Чаро дурўғ мегўӣ?! Медонам, 

падарат туро гап ёд додааст. Аммо ба сарат теғ ояд ҳам, гапи ростро гўй, охир! 

- Ана! Ана! – нидо кард Фармон Осим ба ҷониби комиссия рўй оварда. – Боз шон 

номи муаллимиро бардошта гаштаанд. Ба фарзандони мардум аз адабиёт дарс 

медиҳанд. Гапзанишона бинед. Э мур, ба ҳамин рўзат! 

- Шумо чӣ хел мардак, ки дар ҳузури мардҳои бегона ҳамсаратонро таҳқир 

мекунед, - гуфт марди тоссар низ маломати Фармон Осимро қувват дода. 

Абдусалом фаҳмид, ки ин садди чиниро гузаштан ба ў муяссар намешавад. 

Директор, аз афташ, кайҳо бо намояндагони маориф гапро пазондааст. Болои сўхта 

намакоб, нуктаи дигаре, ки Абдусалом дар аризааш аз кори директори мактаб 

гирифта буд, низ тасдиқ нагардид. Ба қавли Абдусалом мудири қисми хоҷагӣ ва чанд 

нафар муаллимон ба рўяшон пўсти хар кашида, гуфтанд, ки аз мурдани хеш хабар 

доранду аз як қисм маблағи барои таъмири мактаб ҷудошударо ба ҷайбаш задани 

директор – не. Ҳол он ки маҳз онҳо чандин маротиба дар ҳузури Абдусалом аз 

қаллобии директор даҳони шикоят кушода буданд. 

Хулоса, Абдусалом оқибат дар ҳалқаи муборизаи худ танҳои танҳо монд. Бар 

замми ин ўро барои ба шаъни директори мактаб тўҳмат заданаш ба иғвогарӣ 

муттаҳам карданд. Баъди ба итмом расидани тафтишот рўзе мудири маорифи ноҳия 

Абдусаломро ба ҳузураш хонда, гуфт,ки ўро барои кор ба мактаби дигар 

мегузаронанд. 

Мактабе, ки Абдусаломро барои кор фиристоданд, дар як деҳаи баландкўҳ воқеъ 

буд. Ў ҳар рўз ба онҷо харсавор рафта меомад. Боре ҳангоми бозгашт ба бўрон дучор 

омада, дасту пой ва рўяшро сармо зад. Ду моҳи дароз дар беморхонаи ноҳия хобида 

муолиҷа гирифт. Баъди як сол, аз таъсири ҳамон сармо, чашмонаш хира шуданду 

ўро ҷарроҳӣ карданд. Оқибат нобино шуд. Дигар ба кўча намебаромад, ба тўю 

маъракаҳо намерафт. Ҳамеша дар хона менишаст. Дилаш бухс мекард, ба кафидан 

оид мешуд. Дар чунин лаҳзаҳо ў ҳама қаҳру ситезашро ба сари занаш мерехт. Акнун 

тез-тез овози гулдурросиаш дар фазои ҳавлӣ танин меандохт. 

- Духтари чиновник! Ҳе дар арвоҳи падари ҳаромхўрат... - ҳақорат медод вай. 

Агар ин лаҳза ҳамсараш дар хонаи мо бошад, баробари шунидани овози 

Абдусалом-амак ҷаста аз ҷояш мехест. 

- Илоҳӣ, ба паи чиновник равӣ, - мегуфт вай роҳравон. - Дар гўр ҳам ором хобидан 

намон чиновника... Мана, ман, омадам. 

- Куҷо будӣ? - дод мезад Абдусалом-амак. 

- Хонаи ҳамсоя ҳам наравам? 

- О, мон, ҳамун ҳамсояҳо аз паи бечорагиашон шаванд. Рўзи дароз лақ-лақ карда, 

вақти ҳамунора нагир. Ҳама ту барин  бекор нестанд... Чанд бор ба ту фаҳмонам, а, 

духтари чиновник... 

*** 
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Оҳиста ба боғи Абдусалом-амак гузашта, наздаш рафтам. Вай ҳамоно дар ҷойи 

пештарааш нишаста, яқин фикр мекард, ки як дарза алафи даравидаашро куҷо 

монда буд? 

Шарфаи поямро шунида аз ҷой нимхез шуд, ва чанд лаҳза ба садои атроф гўш 

андохта: 

- Духтари чиновник! - гўён дод зад. - Кадом гўр шудӣ?! 

- Салом, муаллим, - гуфтам ман ва пеш аз ба ў даст додан, дарзаи юрушқаи 

гумкардаашро аз замин бардошта, болои ғарам партофтам. 

Абдусалом-амак сар бардошта, зуд аз овозам шинохт маро. 

- Шавкатӣ? - пурсид ў. 

- Ҳа, - дасти ўро гирифтам ман. 

- Сиҳат-саломат ҳастӣ, бачаҳакот нағзанд. Шунидам, ки омадаӣ. Духтари 

чиновника чанд бор гуфтам, маро хонаи ҳамсоя гузарон, имрўз-пагоҳ гуфта 

набурд.Худам равам гўям, метарсам; мабодо дар ягон ҷой афтам. Дар пиронсолӣ 

шикасту банд баробари марг аст. Агар ягон ҷои марди пир шиканад, дигар 

устухонҳояш намесабзанд, бо ҳамин дард мемурад. 

Ман танҳо ҳамин лаҳза аз чанд рўз боз Абдусалом-амакро хабар нагирифтанам 

сахт дар ҳиҷолат мондам. 

- Гап зан-ку! - гуфт Абдусалом-амак. - Дар Душанбе чӣ гап? Газ нест, барқ нест, 

мегўянд, наход рост бошад, а! Охир, вай пойтахт-ку! Чаро масъулинро ҷазо 

намедиҳанд? 

- Ҳозир, шукр ҳаст, - гуфтам ман. 

- Ҳа, хайрият. Дар шаҳр бе газу барқ чӣ хел зиндагӣ карда мешавад... Намешавад. 

Биё, хона равем, - аз ҷой бархост Абдусалом-амак ва хам шуда аз замин досу банди 

алафро бардошта, зери каш кард. 

Ҳарчанд хостам аз дасташ банди алафро гирам надод. 

- Либосат чиркин мешавад, - гуфт вай пеш даромада. - Биё, чорта чақ-чақ кунем. 

Чанд сол шуд на газет мехонам, на радио ҳаст... Радио ҳасту батари надорад. Порсол, 

тирамоҳ, ба додарат гуфтам, ки маъракаи обуна сар шудагист, маро ба газити 

“Правда” обуна кун, механдад. Ин хел газит нест, мегўяд. Агар бошад ҳам, ба гумон, 

ки нафақаи шумо барои се моҳ обуна кардан расад, мегўяд. Рост мегўяд? Лекин газит 

бошад ҳам, одами мехондагӣ нест. Худам оҷиз, фарзандон мисли ту паррончак шуда 

ба ҳар тараф рафтанд. Ин духтари чиновник савод надорад, ки ба ман хонда диҳад, - 

шикояткунон сар-сари вот мерафт Абдусалом- амак. Вай, аз афташ, ин роҳро азёд 

карда буд, ки дар ягон ҷой қадами беҷо нагузошт, пешпо нахўрд. Вақте ки ба хонааш 

наздик шудем, алафи дасташро дар бехи дарахти чормағзи пир гузошта, қоматашро 

рост кард ва аз чи бошад бо ду даст миёнашро дошта, овоз андохт: 

- Духтари чиновник! Чой мон, хона меҳмон омад. 
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ТАҚДИРИ ЗАНИ ТАНҲО 
 

Фарида дар вақти муайяншуда дар назди тарабхонаи Н ҳозир шуд. Дуртар аз 

даромадгоҳ, атрофи фаввора ва зери дарахтон одамон ду-ду, се-се рост истода, 

баъзеашон рўи харакҳои дар сояи маҷнунбедҳо гузошташуда нишаста, байни ҳам 

сўҳбат доштанд. Замира, соҳиби тўй наменамуд. Фарида ҳарчанд зеҳн монд, дар 

байни меҳмонон ягон одами шиносро надид. 

“Аз афташ беҳуда омадам, - дар дил худро маломат кард ў. - Махсус ба хонаам 

омада даъват накарда бошад... тасодуф дар кўча дида, дар сўмкааш, ки даъватномаи 

зиёдатӣ доштааст, номамро навишта дод. Дар байни ин қадар одами ношинос  зоғи 

ало шудан чӣ лозим буд? Акнун гашта рафта нашавад.” 

Расо баъд аз ним соати таъиншуда меҳмоноро ба сари миз даъват карданд. 

Фарида низ қатори дигарон дохили тарабхона гашта, дар дами дар бо ҳамкори худ 

Сабоҳат-хола дучор омад. Сабоҳат-хола зани хушгап, меҳрубон, ситорагарм ва хеле 

зебо буд. Синнаш акнун ба панҷоҳ расида бошад ҳам, ба мўи сари кўтоҳ 

қайчизадааш барвақт сафедӣ афтода буд. Аммо сафедии сараш заррае ҳусни ўро 

накоҳонида, баръакс ба назари бинанда дилкаштар мегардонд. Фарида рўзи 

нахустани ба мактаб кор омаданаш ба ў унс гирифта, модарвор дўсташ дошт. 

-Э Фаридаҷон, хуш омадӣ, хуш омадӣ! - Фаридаро ба оғўш кашид Сабоҳат-хола. - 

Ҳеҷ гумон надоштам, ки туро дар ин ҷо вомехўрам. 

- Мо бо Замира шиноси дерина, - гуфт Фарида низ, аз ин вохўрии 

ғайричашмдошт хурсанд шуда. - Дар донишгоҳ ҳамсабақ будем. 

- Бисёр нағз, - гуфт Сабоҳат-хола, аз дасти Фарида дошта. - Дугонаат каме дер 

кард... ҳамин замон меояд. Ана ин кас шавҳараш, - ҷавони қоматбаландеро, ки даст 

пеши бар меҳмононро қабул мекард, муаррифӣ намуд Сабоҳат-хола. - Исми 

шарифаш Ислом... ҷияни ман. 

Фарида бо Ислом вохўрдӣ карда, “муборак бошад гуфт. 

- Гузар, Фаридаҷон, куҷо маъқулат бошад, бишин, беҳтараш дар назди он 

духтарҳо, - Сабоҳат-хола худ пеш даромада, Фаридаро аз қафояш бурд ва ба яке аз он 

духтарҳо, ки хешонаш будаанд, фармуд, ки барои ўву Фарида дар назди худаш ҷой 

диҳад. - Ман баъдтар меоям, Фаридаҷон, - гуфт вай дасти Фаридаро раҳо карда, - ту 

баҳузур бишин. 

Тўй торафт метафсид. Мизҳо холӣ - бисёриҳо ба рақс баромадаанд. Фарида танҳо 

нишаста, чой менўшид. Ҳамин вақт Сабоҳат-хола, сару рўяш аз рақсидан арақшор ва 

чашмонаш андаке хуморолуд дар назди Фарида пайдо шуд. 

- Духтарҷон, бубахш, аз Самарқанд меҳмонҳо омаданд, бо онҳо овора шуда, туро 

танҳо мондам. Дугонаатро дидӣ? Наздат омад? 

- Ҳа, дидам, муборакбодӣ кардам. 

Фаридаҷон ин чӣ гап? - нохост изҳорӣ норозигӣ кард Сабохат-хола. - Ба гуфти 

русҳо мисли хеши камбағал чаро танҳо нишастаӣ! Канӣ, хез, рақс кун.  
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Сабоҳат-хола, шумо медонед-ку, - худро каме қафо кашид Фарида, - ман умуман 

рақсида наметавонам. Дар шабнишинии ҳамкорон боре рақсидани маро дидед 

магар? Ман аз ин ҳунар пиёда.  

- Не, хез гуфтам, - аз банди дасти Фарида дошт Сабоҳат-хола. - Гумон мекунӣ, ман 

рақсида метавонам?  

- Не, холаҷон, маҷбур накунед.  

- Э туро ҳам нафаҳмидам, - гуфт Сабоҳат-хола, хастаҳолона дар бари Фарида ҷой 

гирифта. - Набошад, ба ман ҳам рез, аз ҳамон чоят. 

- Ин кор аз дастам меояд, - хандид Фарида. 

Тарабхона аз садои баланди мусиқиву гулў дарондани ҳофизи ҷавон ва пойкўбию 

ҳаёҳуи рақсандагон меҷўшид.  

- Ана он зани фарбеҳи атласпўшро дидӣ? - ба сўи зане ки дар иҳотаи чанд нафар 

пой кўфтаю чархида мерақсид, - ишора кард Сабоҳат-хола. 

Фарида бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд.  

- Се моҳ пеш писари бистудусолаашро гўронда буд. Аллакай либоси кабудашро 

бадар карда, рақсу бозӣ дорад. Ин аз як тараф нағз, бухси дилаш мебарояд, лаҳзае 

бошад ҳам, ғаму андўҳашро фаромўш мекунад. Аммо ман...  

Сабоҳат-хола давоми гапашро нагуфта, лаб фурў баст. Баъд пиёлаи чойи дар 

наздаш бударо ҳурт кашида, бо рўймолчаи ғиҷимшудаи дасташ арақи пешониву 

рухсораҳояшро рўйтуршкунон пок кард. 

- Шумо ҳам бад намерақсед, - гуфт Фарида, аз зуд тағйир ёфтани ҳолати Сабоҳат-

хола ҳайрон шуда. - Аз ҷавонҳо зеботар, чаққонтар мерақсед. 

- Ба фикрам ҷояшро дониста рақсидан ягон бадӣ надорад. Аммо ман расму 

русуми мардуми мо... азогириҳои дуру дарозамонро дар назар дорам. 

- Ҳа, баъзан қайларо аз мазза мегузаронем, - тасдиқ кард Фарида. 

Сабоҳат-хола аз ҳамраъии Фарида қувват гирифт магар ки якбора маддаи 

дилашро кафонд.   

- Ман то имрўз сабаби аслии бефарзандиамро ба ягон кас нагуфтаам, - бо овози 

базўр шунаво оғозид Сабоҳат-хола. - Маро хеле барвақт, дар синни ҳабдаҳсолагиам 

ба шавҳар доданд. Он вақт дар деҳа зиндагӣ мекардам ва дар ягон мактаби олӣ дохил 

шудан дар гўшаи хаёлам ҳам намеомад. Мехостам мисли дигар ҳамсолонам бо ягон 

ҷавони зебо оила бунёд карда, соҳиби фарзанд шавам ва хушу хурсандона ҳаёт ба сар 

барам. Лекин аз рўзи аввал ба решаи орзуҳоям табар расид. Шояд аз азал хати 

пешонии маро ба ангишт навишта буданд, ки шаби тўи арўсиам додари 

ҳаждаҳсолаи шавҳарамро аспи худашон зада кушту тўйхона ба мотамсаро табдил 

ёфт. Аммо хешовандон ин мусибатро ба меҳмонон аён накарда, тўйро бо даҳони 

пурхун гузарониданд. Пагоҳӣ навҳаи хушдоманам гўши деҳаро кар кард. Ман низ 

либоси арўсиро ба либоси мотам иваз кардам.  

Сабоҳат-хола аз чойник ба пиёлаи худ чой рехт ва онро дам кашида, суханашро 

идома дод. 
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- Аз ҳама беш хушдоманам месўхт. Рўзи дафни Эҳсон ду бари рўяшро хуншор 

карда, ҳангоми садрзанӣ чанд бор аз ҳуш рафт. Ёд дорам, то як сол захми рўяш сиҳат 

наёфт. Зеро вай ҳар субҳу шом “во балам! во бачаяки номуродам!” гўён рўяшро 

харошида, ҷароҳатҳояшро аз нав хуншор мекард.  

Ҳамин минвол қариб ду моҳ гузашт. Азбаски ман дигар хун намедидам, ҳис 

кардам, ки ҳомиладор шудаам. Аммо инро ба касе ошкор намекардам, танҳо худам 

медонистаму худо. Шабҳо хаёлан ҳолати шавҳару хушдоманамро пас аз шунидани 

ин хабари хуш пеши назар меовардаму дарун-дарун меболидам. Зеро гумон доштам, 

ки ба ҷойи фарзанди гумкардаашон тифле (шояд писар бошад) ба дунё ояд, боиси 

хурсандиашон мешавад. Аммо ҳайҳот, ҳама гумонҳоям ботил баромаданд. То ҳол он 

рўзи наҳсро фаромўш карда наметавонам. Хулласи калом, пас аз панҷмоҳа шудани 

тифли батнам, қарор додам, ки ин хабари хушро ба хушдоманам расонам. Ба 

шавҳарам гуфтан шарм доштам.  

Рўзе дар сари дастархон бо хушдоманам шўрбо мехўрдем, ки нохост дилам 

шўрид ва ман ҷаста аз ҷой хеста, берун баромадам. Хушдоманам аз ин рафтори ман 

ҳайрон шуда, пас аз баргашта сари дастархон омаданам, сабаб пурсид. Ман дар 

ҳолате, ки дилам чун мурғи нимбисмил метапид, бори аввал ҳомиладор шуданамро 

ба забон овардам. 

- Чӣ хел? - аз ғояти тааҷҷуб чеҳраи хушдоманам сурх шуд. - Дар хонаи ман аз 

дарду ғам, оҳу нола хун меҷўшиду ту бо шавҳарат хуфту хез кардӣ?! 

- Хола... 

- Хола нагўй, бешарм! Мардум фаҳманд, чӣ мегўянд! Маро хандахариши хешу 

табор, ҳаққу ҳамсояҳо кардӣ-ку! Онҳо намегўянд ки хоки қабри бачааш хушк нашуда, 

келини фалонӣ буғуз шудаст, кўдак таваллуд кардаст. Ту дар ин бора фикр накардӣ!  

Ман дар ҷои нишастаам санг гаштам. 

Хушдоманам ҳамоно ба сарам борони таънаву маломат мерехт. 

- Аз худи пагоҳ ба хонаи модарат дафъ мешавӣ. Дигар рўи ифлосатро дидан 

намехоҳам. Ҳамон ҷо рафта мезоӣ, сағираатро низ ҳамонҳо калон кунанд. 

- Охир, писаратон хоҳад, айби ман чӣ? - гуфтам, оқибат худро ба даст гирифта. 

- Вай марди миёнбаста... ҳарчи хостан мегирад! - аз нав шўрид хушдоманам. - 

Аммо ту ақлатро хўрда будӣ магар! Агар шаби аввал, ки мехост, не мегуфтӣ, 

дигарбора наздик намешуд. Во балам-э! Во балам! Ин сари шармандаамро ба кадом 

гўри даҳонво занам! 

Ҳавлии мо аз нав ба мотамхона табдил ёфт. Дигар хушдоманам ба ман як даҳон 

гапи хуш намегуфт, як бурда нони беғам хўрдан намемонд. Болои сўхта намакоб, 

шавҳарам пас аз асли воқеа хабардор шудан, як даҳон дилдорӣ надод. Баръакс 

муомилаи ў низ бо ман дурушт гашт. Худам танҳо дар байни обу оташ монда, шабу 

рўз аз худо илтиҷо мекардам, ки кош тифли батнам биафтад. Ҳатто чандин маротиба 

худамро аз сари зеррави айвон ба замин партофтам. Шабҳо шикамамро бо рўймоли 

калон баста, ба замин зер карда мехобидам, ки кўдакам нафасгардон шавад. Хайр, 

дар бобати бори вазнин бардоштанам ҳоҷати гап ҳам нест: Як халта гандумро худам 
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озод бардошта, ба хар бор мекардам. Аммо имрўз аз он беандешагиҳоям ангушти 

надомат мегазам. Шабҳо дар ҷогаҳи танҳо сарамро ба девор мезанаму ба дарди 

бедавоям чорае намеёбам. Намедонам аз ин ношукриҳои ман қаҳри худо омад ва ё 

зораву таваллоям ба даргоҳаш қабул шуд, ки рўзу моҳам буд нашуда, маро дарди 

зоидан гирифт. То субҳ дард кашидаву замин газида баромадам. Рўзи дигар 

шавҳарам маро ба беморхонаи ноҳия бурд. Духтурон барои халосии ҷони худаму 

тифлам хеле часпу талош карданд ва оқибат ҷарроҳӣ намуда, тифли мурдаро аз 

батнам ҷудо карданд. Баъд аз ин воқиа ҳарчанд чандин бор табобат гирифта бошам 

ҳам, дигар ҳомиладор нашудам. Ва рўзе духтурон ба шавҳарам гуфтаанд, ки беҳуда 

маро овора накунанд, аз таъсири ҳамон ҷарроҳӣ дигар таваллуд карда наметавонам. 

Акнун муносибати шавҳараму хешовандонам бо ман рўз аз рўз сардтар мешуд. 

Оқибат дигар ба ин аҳвол тоб наоварда, аз шавҳарам ҷудо шудам. Чанд муддат дар 

хонаи падарам зиндагӣ кардам ва баъд барои ба донишгоҳ дохил шудан, ба шаҳр 

омадам. Рўзона дар фабрикаи пойафзолдўзӣ кор мекардаму шабона таҳсил. Пас аз 

хатми донишгоҳ ба як мактаби шаҳр ба кор рафтам. Хайрият он солҳо замона тинҷӣ 

ва сериву пурӣ буд. Аввал чанд муддат дар хонаи як зани булғорӣ иҷоранишин 

будам ва баъд ба ман хонаи якҳуҷрагӣ доданд. Вақти зиёдам дар мактаб мегузашт. 

Барои фаромўш карданӣ танҳоии худ худамро пурра ба кор бахшидам. Умри одамӣ 

мисли оби равон мегузаштаст. Нафаҳмидам, ки чӣ хел сӣ сол гузашту рафт. 

Сабоҳат-хола хомўш монд.  

- Чаро дуюмбора шавҳар накардед? - пурсид Фарида, дасти Сабоҳат-холаро ба 

кафи дастонаш гирифта. 

- Аввалҳо тарсидам, ки боз фиреб нахўрам. Аммо баъд ягон одами табъи дилам 

набаромад. Ҳамин тавр мурғи дилам мурд. 

Ҳарду лаҳзае хомўш монданд. 

- Биё, духтарам, каме рақс кунем, - гуфт Сабоҳат-хола, аз дасти Фарида гирифта. - 

Саргузашти талхи худро ҳикоя карда, табъи туро ҳам хира кардам. Маро бубахш. 

Худ ба худ имрўз аламам тоза шуд... Чӣ кор кунам, тақдир ҳамин будаст, аз вай ҷои 

гурез нест.  

Онҳо ҳарду аз ҷой хеста, хостанд ба давраи зану мардҳои рақсанда ҳамроҳ шаванд, 

аммо ҳамин вақт мусиқӣ поён ёфт. 

 

ХУДКУШӢ 
 

Се нафар, одамони ба қавли худашон улфатӣ, рўи майсаи лаби ҷўйбори сероб 

нишаста, барои худ дастархон муҳайё мекарданд. Шояд онро дастархон гуфтан ҷоиз  

набошад, зеро ба сифати дастархон як рўзномаи ғиҷимшудаи кўҳна паҳн карда шуда 

буд. Рўи ҳамин дастархонро як шиша шароб, ду-се бех пиёзи анзур, як консерви 

килка, ним лунда нони сиёҳ оро медод. 

—Ҳозир худамон як дастархони тўёна муҳайё мекунем, — гуфт яке аз онҳо, 

марде,ки дар байнашон аз ҳама калонсол менамуд. Ва аз кисаи пиҷакаш тақрибан 
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ним кило ҳасибро, ки дар як пора коғази зардранг печонида шуда буд,рўи дастархон 

гузошт. 

 — Мисли ҳамон дастархони тўёна, ки ҳозир моро аз сари он ронданд,—луқма 

партофт ҷавони гардандароз, ки рўяш кунҷидмонанд доғ дошт,бо оҳанги тамасхур. 

 — Э Насим, вай дастархони чи буд! — даст афшонд мард.— Ҳозир мебинӣ 

дастархон чи хел мешавад. 

 — Рост, магар вай дастархон буд?! — ба гап ҳамроҳ шуд нафари сеюм, ки аз ғояти 

мастӣ қариб пинакаш бурда буд.— Дар рўи дастархони мо ҳама чиз ҳаст...ҳатто 

моҳӣ! Ҷаноб, чи хел моҳӣ мефармоед? — ба Насим рўй овард вай.— Судак, фазан, 

лаққамоҳӣ... 

 — Аҳмақ, ин килка аст! — ҳамоно бо итоб сухани ўро бурид Насим. 

— Насим ! — норозиёна ба ҷавон дида дўхт мард. — Чаро худ ба худ  аз ҳар гап 

мисли хас дармегирӣ? — Ва баъд ғур-ғуркунон даҳони консерви моҳиро бо каҷкорди 

дастааш сиёҳ ба кушодан огозид.— Ҳозир маишат мекунем. Чӣ гуфтӣ, Шафтолу? — 

гуфт вай ба ҷавони дигар. 

— Э!— яқин аз ном бурдани лақабаш норозиёна рўй турш кард ҷавон. —О,ман 

ном дорам, Мусулмон номам. 

 — Чӣ?! — нешханд зад Насим.— Ту мусулмонӣ?! Кофарӣ ту, кофар. Мусулмон,а!  

Дар интихоби номи ту падарат хато кардааст. Ҳамон лақаби Шафтолу ҳам ба ту 

зиёдатӣ. Аз шафтолу даҳони одамон ширин мешавад, ту бошӣ фачӣ! 

— Бас, гуфтам,Насим — дарҳол ба мобайн даромад мард. 

  Мусулмон шояд аз ин туву мангўиҳо, ки одатан бо муштзаниву гиребонгирӣ 

меанчомид, ҳаросида, маҷрои гапро ба дигар тараф гардонд. 

— Ака, ту Самандара мешинохтӣ, а? — ба мард муроҷиат кард вай. 

— Кадом Самандар? 

— Ҳамоне, ки дина дар хонааш худашро овехт. 

—  Наход? Ўҳ, бача, қаҳрамонӣ кардааст-ку! 

— Чи, аз ташвиши зиндагӣ ҳаросида, панҷ нафар фарзанди хурдсолро ятим 

карда, худро овехтан магар қаҳрамонист? — шўрид Насим. — Бар замми ин дар дини 

мо худкушӣ гуноҳест азим. 

— Набошад-чӣ?! Ту гумон мекунӣ, ки ба гардани худ ҳалқа андохта, маргро рў ба 

рў хонда, ҷон додан кори осон аст. Бениҳоят мушкил аст ин кор, ҷўра. Худо ба инсон 

ҷон ато мекунад ва танҳо худи вай метавонад осонакак онро бозпас гирад. Ман 

чандин одамонро медонам, ки ҳамагӣ чанд сония ба талвосаи ҷон кандан тоб оварда, 

ресмони гарданашонро ба дасти худ буридаанд. Аммо он ҷавонмард аз дами теғи 

марг натарсида, ўро фаро хондааст. Шояд лаҳзаи охирин ба рўяш писханд зада 

бошад, ки дидӣ, дигаронро аз эҳсоси ту баданашон ба ларза медарояд, аз тарс 

чашмонашон аз косахонааш мебарояд, аммо ман худам туро ба ҷанги тан ба тан ҷеғ 

задам.Қандаша занад мардак! Меарзад, ки барояш ҳайкал гузоранд. Агар ҳайкал 

гузоранд воқиан ҳам аҷиб мешавад, а! Самандар ба рўи марг механдад, туф мекунад 

ва мисли ҳиндухое, ки рўзҳои ид дар танашон либоси рангоранг, дар гарданашон 
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гулчанбар филсавор дар кўчаҳо сайр мекунанд, ба гардани марг савор шуда қоҳ-қоҳ 

механдад. Агар ту ҳайкалтарош мебудӣ сурати маргро чӣ гуна тасвир мекардӣ? 

Насим ҷавоб надод. 

— Ман, —  суханашро бо ҳамон оҳанг идома дод мард,— ўро дар симои як марди 

девсурат, нохунҳояш дароз-дароз, мўи сараш паҳну парешон, чашмонаш суп-сурх 

тасвир мекардам... Рез! — гуфт вай як истакони дусадграммаро аз   киса бароварда. — 

Барои Самандар менўшем. 

Мусулмон зуд истаконро аз шароб пур кард. 

Ҳарсе банавбат якқадаҳӣ нўшиданд. 

— Ту бачаи баақлӣ, аммо баъзан гапҳои ҳавоӣ мегўӣ,— пас аз қадаҳро нўшидан ба 

Насим рўй овард мард бо остини пиҷакаш лабонашро пок карда.— Мегўӣ, ки 

худкушӣ кори осон аст... 

— Э,бас кун! — миёни сухани ўро шикаст Насим. Ба дилам зад ҳамин 

фалсафахонии ту. Тамоми мардуми олам худашонро овезанд. Кори ман чи! Маъқул 

бошад, овехтан гиранд. 

— Не, ту аз гап нагурез. 

— Хайр, ана. гапи ту маъқул. Худкушӣ дар ҳақиқат қаҳрамонист.Шуд? Ҷони ман 

халос? 

— Ту, кўдак, ба сари мана дод мезанӣ?  

— Ман ба сари ту дод назадам .Гуфтам-ку гапи ту маъкул.Ман аввал аз камақлӣба 

решаи гапи ту сарфаҳм нарафтам. Мебахшӣ, ака, сад бор мебахшӣ. 

— Ана ин гапи дигар, рез! 

Онҳо,инак пайиҳам чандин қадаҳ бардошта, торафт маст мешуданд, беист сухани 

якдигарро бурида,гоҳо бо дўғу пўписа ва гоҳо каме ором шуда, ба якдигар гап 

фаҳмониданӣ мешуданд. 

— Марг асал аст, — гуфт мард дар ҷои нишасташ алвонҷ хўрда.— Аммо мо, 

инсонҳои беақл, ширинии ин зиндагии зормондаро аз он асал авло медонем. Мурда-

мурда бори гарони зиндагӣ мекашем: шикамамон гоҳ серу гоҳ гушна, асабамон 

тарангу поямон нимбараҳна, диламон зиқ... Лекин зистан мехоҳем, дудаста аз 

домани зиндагӣ меқапем. Боре дар китоби як нависандаи амрикоӣ... номаш кӣ буд? 

— муддате бо кафи дастон сарашро дошт вай. — Ҷак...Ҷак.. Хайр, номаш муҳим нест. 

Ҳамон нависанда навиштааст, ки танҳо марг инсонҳоро аз азоби зиндагӣ раҳо 

мекунад. Аммо одамон ба оғўши кушодаи вай бо дили нохоҳам мераванд... Дар ин ҷо 

чи сирре пинҳон бошад, а? Шафтолу, ту медонӣ? 

— Мусулмон гўед, ака, Мусулмон.     

— О ҳозир ана ин мардаки нағз гуфт, ки ту мусулмон нестӣ... Кофарӣ! Биё, номи 

туро Кофар мемонем. Чӣ хел? Ба фикрам номи зебо! А, Кофар! Хайр, мебахшӣ, 

Мусулмон...гиреҳи ҳамин муамморо кушода метавонӣ? 

— Рости гап, ман ҳам боре қасди худкушӣ кардам, — чашмонаш нимпўш ба гап 

даромад Мусулмон. 

— Ту ҳам худатро овехтанӣ будӣ? — пурсид мард. 
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— Не, овехтанӣ набудам. Мехостам аз боми бинои нўҳқабата худамро партоям. 

Одам гоҳо дар роҳҳои каҷу килеби зиндагӣ раҳгум зада, ба ҳамин роҳ мерафтааст. Чи 

хел гўям...Гоҳо аз танҳоӣ, баъзан аз нофаҳмии атрофиён, ё аз  вазнинии бори гарони 

зиндагӣ. 

— Кадом падарқусур туро аз ин кори хайр боздошт? — пурсид Насим. 

Мусулмон норозиёна ба рўи вай чашм давонда, суханашрор  идома дод: 

— Вақте ки лаби  бом омада, ба замин нигоҳ кардам, чашмам сиёҳи зад, ваҳм дар 

дилам хона кард. Зуд худро қафо кашидам.  

— Чунки ту тарсуӣ! — дод зад Насим . — Як бандаи худозадаи ношудӣ! 

— Кӣ ношуд? Ман? 

— Ҳа, ту! 

— Гапатро дониста зан, ҳаддатро шинос. Ман ... 

— Ту чӣ?! — ба таҳдид гузашт Насим. — Қаҳрамонӣ? Не-е, ту муши мурдаӣ! Агар 

не , ҳозир вақте ки ба баногўшат як мушти обдор зада, шармандавор аз тўйхона 

пешат карданд, думатро хода накарда, ақаллан як бор ба қафоят нигоҳ карда 

мегуфтӣ, ки чаро маро мезанед? Ман аз шумо чи камӣ дорам? Хайр, ману ин мардак 

бе даъват рафта будем. Аммо ту даъват шуда будӣ- ку! Моро  ҳам ба ҳолу  ҷонамон 

намонда, аз қафоят кашола карда бурдӣ. 

— Айби худамон шуд, ба раққоса ноҷо часпидем. 

— Айби худамон буд, — даст ба қуттии консерв бурд Насим. — Ҳозир ман ба ту, 

тарсончак, нишон медиҳам айбӣ кӣ буд. 

— Ҳой, оқипадарҳо! — каҷкордро ба истакон зада, онҳоро аз муҷодала боздошт  

мард. — Тўйи худамонро ҳам вайрон накунед, охир! Ин нозу неъматро чаро пушти 

по мезанед, — якбора хандид ў. — Нўшед, хўред, маишат кунед аз давлати акатон.    

— Тўйатон саратонро хўрад, — қуттии консервро гашта ба ҷояш гузошт Насим. — 

Ба бадам задӣ ҳардуят.  

Мусулмон калавида аз ҷой хест. 

— Куҷо? — таҳдидикунон мард низ аз ҷой нимхез шуд. 

Ба хона ... Дар хона худамро меовезам. Ман ба шумо нишон медиҳам 

қаҳрамонира. Оъ! Оъ! Ман ба шумо қаҳ... қаҳ... қаҳ... Уъ! Уъ! 

 

БЕМОРХОНА 
 

Меҳрубон, ҳамшираи шафқати беморхонаи шаҳрӣ, пас аз ба се нафар беморони 

палатаи панҷум сўзандору гузаронидан, аз палата берун шуд. 

- Агар ба ҳамшираҳои шафқати ҳама беморхонаҳои дунё ҳайкал гузоштанӣ 

шаванд, ман онро дар симои ҳамин духтарак метарошидам, - гуфт Шараф-амак, 

марди миёнқади зиёинамо, ки каташ дар назди тирезаи барқад гузошта шуда буд. - 

Инсонпарварӣ магар аз ин зиёд мешавад, доираи меҳру шафқат ҳамин қадар 

будагист  
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- Дуруст гуфтӣ, ака, - сухани ўро тасдиқ кард марди тахмин чил-чилупанчсолаи 

чорпаҳлуи сиёҳҷурда, ки либоси варзишии хушдўхт ба китфони баҳодуронааш хеле 

шинам афтода буд. - Шояд падару модараш хеле одамони боақлу заковат буданд, ки 

ҳанўз аз тифлӣ дили ҳассосу дардошнои ўро ҳис карда, Меҳрубонаш ном 

гузоштаанд. Дар ҳакиқат номаш ба худаш зебанда - Меҳрубон! Рўзҳои аввали 

бемориам, яъне пас аз чарроҳӣ, ки ман чанд рўз аз ҷой хеста наметавонистам, мисли 

модар маро нигоҳубин кард: ҳам либосамро иваз мекард, ҳам хўрок мехўронд, ҳам об 

менўшонд. Хайр, дар бобати ҳар рўз ўрдакро1 чандин маротиба бурда ба ҳоҷатхона 

партофтанаш ҳоҷати гап ҳам нест. Ҳатто зани худам ду рўзи аввал рўйтуршкунону 

ғур-ғуркунон ин амалро иҷро карду рўзи сеюм духтарчаамон бемор шудааст гўён 

гурехт. Зани ҳалоли худам,а! Боз занро марҳами тан мегўянд. Дуруст гуфтӣ, ака ! - аз 

нав такрор кард марди сиёҳҷурда. - Маҳз ҳайкали ҳамин духтаракро гузоштан лозим. 

Ҳаққи ҳалоли ҳамин, арзандаю зебанда!  

 - Шуморо барои чӣ ҷарроҳӣ карданд? - пурсид писарбачаи тахмин даҳ-

дувоздаҳсола, ки ҳамин рўз ба бемористон қабул шуда буд. 

  Мард ба писарбача нигоҳи назарногирона андохта, чанд лаҳза хомўш монд. Яқин 

меандешид, ки оё ин кўдак ҳуқуки бо ў саволу ҷавоб кардан дорад? 

 - Дар ҷанг ярадор шудам, -гуфт мард ва баъд баШараф-амак рўй оварда, идома 

дод. - Ҳамон вақт низ  ҷарроҳӣ карданд, аммо аз саросемагӣ чанд минапораро 

нагирифта будаанд. Се сол лангида-лангида гаштаму оқибат он минапораҳои 

лаънатӣ аз нав бистарӣ гардонданд. 

- Чӣ хел ярадор шудед? -  боз суол кард писарбача кунҷковона. 

- Э напурс, братишка! -  даст афшонд мард. - Барои он ки туву ҷўраҳоят бофароғат 

хоб кунед, мо чанд моҳ кўҳ ба кўҳу дара ба дара гашта, бо душман ҷангидем. 

- Аслан ҳамон ҷанги мо бемаънӣ буд, - гуфт Шараф-амак, ки ҳоло дар рўи кат 

бафурҷа нишаста, себ пўст меканд. -  Чи қадар одамони бегуноҳ қурбон шуданд, ҳама 

ҷо валангор гардиду... 

- Мо гуноҳ надорем, ака, - сухани ўро бурид мард.- Ҷанг кунед гуфтанд, мо чени 

тавонамон ҷангидем. 

- Ту чи кора будӣ ҳамон вақт?  

- Дар мактаб қаровулӣ мекардам Ҳозир ҳам қаровулӣ?  

- Э, не-е, -  хандид мард. - Ҳозир магар ба маоши қаровулӣ рўз гузаронида 

мешавад? Пас аз ҷанг дар шаҳр ду магазин харидам. Ҳозир зиндагиям нағз; мошин, 

чанд хона дорам... Ду писарамро ба зўри пул ба донишгоҳ дохил кунондам. Ҳатто 

писари хурдиам нав синфи нўҳро хатм карда буд. Ҳозир, ки  дастам мерасад, хонда 

диплом гиранд. Охир, падарқусурҳо дар ду дунё ҳам ба дониши худашон қабул 

намешаванд. Инро нағз медонам. 

- Чӣ хел ҳуҷҷатҳояшро қабул карданд? Вай маълумоти миёна надорад-ку! 

- Ҳозир пул бошад, шўрбо дар ҷангал. Ҳама кора буд карда мешавад. 

- Ду магазина аз кадом пул харидӣ?  
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- Агар азмат қавӣ бошад, пул ёфт мешавад, ака. Ҳозир пулёбӣ мисли ду карат ду 

осон аст. 

- Надонистам, -  оҳ кашид Шараф-амак. - Масалан, ман маълумоти олӣ дорам. 

Чандин сол дар як идораи калон мудири шўъба будам. Азбаски маоши ночиз 

мегирифтам, маҷбур аз баҳри касби дўстдоштаам гузаштам. Ҳозир мардикорӣ 

мекунам. Рўзи дароз дар гармову сармо заҳмат мекашаму ба зўр рўзам мегузарад. 

Ана оқибат ба дарди дабба мубтало гаштам. 

- Роҳи зиндагиро наёфтаӣ, ака! - сар ҷунбонд мард. 

- Ман роҳи зиндагиро дар ҳалол меҳнат кардан мебинам. Боз ягон роҳи дигар 

ҳаст? 

- Албатта, -  хандид мард. - Ту мехоҳӣ ман ба ту роҳ нишон диҳам. О, ту, 

маълумоти олӣ дорӣ-ку! 

   Мард аз ҷой хеста телевизори рангаро, ки аз хонааш оварда буд, гирон кард. 

Барномаи консертиро намоиш медоданд. Як гурўҳ духтарони мавзунқомат дар ҳавои 

оҳанги шўхе хиромон мерақсиданд. 

- Эй дар ҷунбонданот мурум- е! - аз шавқи дил каф кўфт мард ва баъд ба Шараф-

амак нигариста, гуфт.- Дунё бе ҳамин нозанинҳо гўри торикро мемонад. Агар зан 

намебуд, ман як рўз ҳам зиндагӣ намекардам. Ҳаминҳо ҳастанд,ки  дили моро ба 

зиндагӣ гарм мекунанд. 

- Агар ин қадар занҳоро дўст дорӣ, боз як зани дигар гир, -  гуфт Шараф-амак 

табассумкунон. 

- Се зан дорам, ака. Боз ният дорам, ки ягон навниҳолашро ёбам. 

 Шараф-амак ба рўи вай нигоҳи тааҷҷуб дўхт. 

- Бовар намекунӣ? 

- Не, чаро? Бовар мекунам 

- Одам пул дошта бошад, меарзад, ки даҳ зан гирад. Ё не? 

- Шояд, - гуфт мард. - Лекин мо яктояшро ба зўр хўронда мепўшонем. 

- Бовар кун, ба ту раҳмам меояд, ака. Як зан ба дилат намезанад. Ё маъшуқа ҳам 

дорӣ? 

- Не, аз куҷо? 

- Мазаат набудаст... Медонӣ як марди гурҷии мисли ман маъшуқабоз чӣ гуфтааст? 

- Канӣ шунавем. 

- Ҳамсар ин нон аст. Аммо дили сабил баъзан кулчаи қандин мехоҳад. Ҳа- ҳа- ҳа! - 

баланд хандид мард. - Кулчаи қандин ҳамин гулдухтаронанд, - гуфт вай ба телевизор, 

ки акнун ба ҷои раққосаҳо кадом як ҳофиз суруд мехонд, ишора карда. 

Шараф-амакро ин муҳокимарониҳои мард хуш наомад. Вай дар дил ўро 

“пастфитрату фосиқ” гўён дашном медод, аммо ба рўяш ҳеҷ гап нагуфт.Мард бошад 

ин сукути ўро аломати ризо пиндошта, аз зиндагии худ меболиду ба ҳоли вай, ки аз 

меҳнати сангини мардикорӣ бистарӣ гардида буд, раҳмаш меомад. Писарбача 

бошад, ҳарчанд гуфтугўи онҳоро бо диққат гўш медод, аз он хулосае намебардошт. Ў 

ҳоло кўдак буд, ишқварзиро намедонист. Ягона орзуи вай велосипед харидан буд. 
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Аммо падараш - коргари корхонаи нонпазӣ - оилаи калонеро саробонӣ мекард ва 

барои ба писарбачааш велосипед харидан пул надошт... 

    Рўзи дигар мард субҳи барвақт ба куҷое рафта нисфирўзӣ пайдо шуд. Маст буд. 

 - Ҳама корҳо панҷ, ака! — гуфт вай ба китфи Шараф-амак тап-тап зада. -  

Фарзандон фардо сари гўри ман қуббаи тилло гузоранд ҳам, қарздор мемонанд. Э 

ака... 

   Ҳамин вақт дари палата оҳиста кушода шуда дар даст асбоби фишорсанҷ 

Меҳрубон ворид шуд. 

- Ку биё, ҷони ака! - даҳонаш то баногўш табассум кард мард. - Дина рўзи дароз 

таърифи туро мекардем. Ҳатто бароят ҳайкал гузоштем. Мана акаам шоҳид.. 

- Чӣ хел ҳайкал? - нафаҳмид Меҳрубон. 

- Барои хизматҳоят, ки барои шифои мо мекунӣ. 

- Ман танҳо фармудаи табибонро иҷро мекунам. Барои шифоатон аз онҳо 

миннатдор шавед.  

- Фармудаҳои табибонро на ҳама ҳамшираҳо мисли ту ба ҷо меоранд. Ту барои мо 

ягонаӣ... Не нагў!. 

Аз таърифи мард гунаҳои Меҳрубон лолагун шуданд. Вай чанд лаҳза чӣ кор 

карданашро надониста, дасту по хўрд ва сипас шармгинона: 

- Ман бояд фишори шуморо бисанҷам, -  гуфт ба мард рўй оварда. - Духтур 

фармуданд. 

- Туро бинам фишори ман доим баланд мешавад. Барои аниқ    донистани он бояд 

ягон ҳамшираи дигар биёяд, - гуфт мард чашмонашро нимпўш карда. 

Меҳрубон дигар ба хирагиҳои мард аҳамият надода, асбобро аз ғилоф берун 

оварду гашта ба андоми мард нигариста, гуфт:  

- Шумо масти лояъқил-ку!   

- Боз лойқилаш чӣ? - ба овози Меҳрубон тақлид карда, гуфт мард. - Ҳақоратамон 

кардӣ? Масти лойқил нею камтар нўшидагӣ... Медонӣ имрўз акаат чӣ кор кард? 

Намедонӣ! Аз ду маълим баҳои се имтиҳони писарама гирифтам. Баъд ҳамроҳашон 

нўшидам. Одатам ҳамин... ба маълимони гаправ зиёфат медиҳам, лозим ояд пора 

ҳам медиҳам Аммо гарданшахҳояшро ба зарби мушт мисли абрешим мулойим 

мекунам. Бовар намекунӣ? 

Меҳрубон дар даст асбоби фишорсанҷ ҳамоно ба мард нигоҳи нафратолуд медўхт. 

- Бовар намекунӣ? - такрор кард мард болои кат дароз кашида.- Як маълими 

гарданшаха шабона аз хонааш бароварда чунон задем, ки бечора то ҳол роҳи 

хонаашро ёфта наметавонад... Эҳ... маст шудам-чӣ... бисёр гап задам... Ўф.. Биё, ҷони 

акеш, фишорама санҷида бин...  

Мард аз ҷой нимхез шуд ва бо як азоб остини дасташро бар зад.Вай дар ҷои 

нишасташ беист алвонҷ мехўрд.— Ҳа, чаро ранги рўят канд, ҷони акеш? - гуфт мард 

ба Меҳрубон нигоҳи хуморолуд дўхта. - Дасти ҷигит ҳамин хел пашмин  мешавад. 

Меҳрубон дигар ёрои ҷунбидан надошт  

- Кадом муаллим... Ту қотил... ба рўи мард чангол задан хост Меҳрубон. 
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- Э дафъ шав-э! - ба дасти Меҳрубон зад мард. Асбоб аз дасти ў хато хўрда, рўи 

фарш афтид. - Таърифат кардем дандон баровардӣ-ку! - гуфт мард ғазаболуд ба вай 

нигариста. Ва аз ҷой хеста, сўи дар рафт. 

- Қотил! - бехудона аз қафо дод зад Меҳрубон ва баъд инони гиряро сар дод. - 

Падарам, во падарам, во падарҷони бенишонам! 

   Мард ва писарбача аз ин муҷодалаи онҳо чизе нафаҳмида, ҳайрон монданд. 

- Ором шав, духтарам, ором шав, - Меҳрубонро, ки дар рўи фарш зону зада, ҳеҷ аз 

гиря худдорӣ карда наметавонист, аз ҷой хезонданӣ шуд Шараф-амак. - Ором шав, 

гиря накун... Ҳеҷ чиз намефаҳмам...  

 Дар як дам палатаи хурдакак аз табибону ҳамшираҳои шафқат ва беморони 

ҳангомаҷуй, ки садои гиряи Меҳрубонро шунида омаданд, пур шуд. 

 Чанд нафар ҳамшираҳо Меҳрубонро аз палата берун бурданд. 

- Падари ин духтарак ду сол боз бе дарак аст, - гуфт духтури табобаткунандаи онҳо 

ҳини аз палата берун шудан ба Шараф-амак рўй оварда. -  Нисфи шаб се нафар 

силоҳбадаст ўро, ки муаллими мактаби олӣ буд, аз хонааш бароварда бурдаанду 

дигар барнагаштааст. Бисёр ҳам инсони аҷиб ва олими зўр буд, - гуфт духтур ба алам 

сар ҷунбонда. 

Шараф-амак ва писарбача танҳо монданд. Писарбача ҳайрон ба ў нигарист. 

Шараф-амак хост ба ў чизе гўяд, аммо аз раъяш гашт.  

  Дар палата сукунати вазнин соя андохт. 

     

АФСОНАИ ОХИРИН 
 

Нилуфар, духтараки ҳаштсола, тайи се соли охир қариб ҳар моҳ аз марди 

ношиносе мактуб мегирифт. Мард дар рўи лифофа на суроғашро менавишту  на 

ному насабашро. Танҳо имзое дошт: Марди ношинос. Мактуби марди ношинос 

ҳамеша бо аҳволпурсии муқаррарӣ оғоз меёфт ва пасон ў ба нақли афсонаи кўтоҳе 

мепардохт. Аҷаб номҳои зебо доштанд афсонаҳояш: «Духтарак, шаҳпарак ва гули 

бобуна», «Маро ҳамроҳ баред, эй турнаҳо!», « Ишқи ятим ва шоҳдухтар», « Чаро абр 

гиря мекунад?» ва ғайраҳо. Ҳарчанд модар ҳамеша барояш афсона мегуфт ( бештар 

аз китобҳо мехонд), духтарак чунин афсонаҳоро боре ҳам нашунида буд. Духтарак 

ҳаргиз аз модар намепурсид, ки он марди афсонагўй кист? Ў мисли он ки одам ба 

тағйирёбии шабу рўз одат мекунад, ба афсонаҳои он мард одат карда буд. Агар 

мактуб каме таърих кунад, дилтанг мешуд, ғусса мехўрд. Модар бошад, соҳиби 

мактубро аз ҳусни хаташ мешинохт. Аммо ин сирро ба духтарак ошкор намекард. 

Шояд мехост, дили нозуки ўро озурда накунаду қалби беолишашро ба он мард сард 

нагардонад. Духтарак падар надошт, хоҳар надошт, додару бародар надошт. Танҳо 

худаш буду модараш. Вай ҳаргиз аз модар намепурсид, ки чаро ў мисли дигарон 

падар ва хоҳару бародар надорад. Модар бошад, шабу рўз аз даргоҳи парвардигор 

тавалло мекард, ки духтарак ҳаргиз ин суолҳоро ба забон наорад. 
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   Ҳар гоҳе ки модар мактубро аз қуттии почтаи дар даромадгоҳи хонаашон овезон 

мегирифт, духтарак ба чашмони умедвор ба рўи ў дида медўхт. Модар ҳарфе 

намезад ва чун ба хона ворид мешуданд, маъюс мактубро боз мекард ва бо овози 

баланд ба хондан меоғозид. Духтарак  то охир гўшу ҳуш шуда афсонаи навро гўш 

мекард ва аз чӣ бошад, ҳамеша  чун афсона поён меёфт, оҳ мекашид. 

    Дирўз низ духтарак мактуб гирифт. Марди ношинос пас аз аҳволпурсии 

муқаррарӣ навишта буд: 

   “ Нилуфари азиз! Ман имрўз  ба ту афсонаи охиринро мегўям. Ту гумон накунӣ, 

ки ин шуғли ҳамешагӣ ба бадам зада бошад ва ё дигар афсона намедонам. Не! Не! 

Ман ҳозирам тамоми умр барои ту афсона гўям. Аммо... Чанд рўз аст, беморам. 

Метарсам, ки маро марг дар ғафлат мегузораду афсонаи охиринам ногуфта мемонад. 

Ин афсонаро ман бояд ҳатман ба ту гўям. Зеро он афсонаи умри ман аст. 

Буд, набуд, як зану шавҳар буд. Зиндагии хушу хуррам ва хонаи обод доштанд 

онҳо. Рўзгорашон тинҷу осуда буд, камбудиашон танҳо ин буд, ки фарзанд 

надоштанд. Ва ин боли онҳоро шикаста, ҳама хушиҳои зиндагиро барояшон талх, 

офтоби тори сарашонро сард, нури маҳтобро тира гардонда буд. Шабҳо ҳарду ба 

Худо нола мекарданд, ки барояшон фарзанд диҳад. Аммо Худои бахшандаву 

меҳрубон лобаҳои онҳоро намешунид. Рўзҳо паи ҳам мегузаштанд, моҳҳо дунболи 

якдигар сипарӣ мешуданд, солҳо мурур мекарданд. Зиндагии онҳо низ якранг ҷорӣ 

мешуд. Хонаашон ҳамоно сарду холӣ ва хонаи дилашон аз он бештар сарду торик 

буд. Ҳарчанд мекўшиданд, барои дилашон таскин намеёфтанд. Гоҳе зан, шояд барои 

таскину дили худу ҳамсараш, аз рўзгори авлиёву анбиёҳо, ки дар ин дунёи рўшан 

рўи фарзандро надида, рахти сафар бастаанд, қиссаҳо мегуфт.Ҳамин тариқ ҳарду 

лаҳзае худро тассалӣ медоданд, ки дар чанги ин дард танҳо нестанд. Чун он мардони 

бузург ҷуз ба тақдир тан додан дигар чорае наёфтаанд, аз дасти онҳо, бандаҳои хоки 

чӣ меояд? Аммо ин тассалои дилашон зуд мегузашту боз ба ғам мепайвастанд. 

Оқибат косаи сабри зан лабрез шуд ва тифлеро фарзанд хонд. Аммо мард мехост, 

фарзанди худашро дошта бошад. Ва ба рағми қарори занаш хонаи ободи худро тарк 

карда, ба сафар баромад.Аммо дар ягон шаҳр орому қарор намеёфт, чанд муддат дар 

як шаҳр мезист ва боз роҳашро идома медод. Оқибат дар як деҳаи сарсабзу хушбоду 

ҳавое зиндагӣ ихтиёр кард. Чун бештарин сокинони он деҳа ба боғдорӣ машғул 

буданд, мард низ боғи калоне бунёд кард. Дуввумбора хонадор нашуд. Ягона ҳамрозу 

ҳамдами ў дарахтон буданд. Якеро писар хонда буду дигареро духтар. Ҳар рўз дар 

байни онҳо гашту гузор мекарду ҳамроҳашон сўҳбат меорост. Гўё забони онҳоро 

мефаҳмид, аз ҷунбишашон рамуз мегирифт: вақте ки аз дами бод баргҳо 

меларзиданд, мард завқ мебурд, табассум мекард: рақс кунед, духтараконам, баҳор 

даргузар аст, ин рўзҳо ғаниматанд, - зери лаб пичиррос мезад вай. Сари долу 

дарахтонро сила мекард, барояшон шеър мегуфт, тарона мехонд. 

Ҳамин тариқ рўз мегузаронд мард. Вай хушбахт буд, ки оқибат хотираш ҷамъ 

шуд. Дигар ў азоби бефарзандӣ намекашад, дилаш хун намешавад. Аммо ин 

хурсандии ў дер давом накард. Ногаҳон бемор шуд. Азбаски аз фурўши меваҳои 
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боғаш даромади хуб дошт, барояш аз ҳафт иқлим табиб оварданд. Табибон ўро 

муоина карда, дорую дармони зиёд тайёр мекарданд, аммо якеаш ҳам ба дардаш 

намехўрд. Рўз аз рўз аҳволаш бад шуда, пўсту устухон мегашт. Зеро чизе ба даҳон 

намебурд, ҳама шабу рўзаш ба хоб мегузашт. Ў аз зиндагӣ дил канда буд, маргро 

ҳарчи зудтар фаро мехонд, аммо марг диранг мекард. 

Тифоқан рўзе дари ўро кампире кўфт. Бечораҳоле буд, нон металабид. Азбаски 

мард то дер дарро накушод, кампир худ онро боз карда, садо дод: 

- Касе ҳаст? 

- Ҳаст, - ҷавоб дод мард. 

- Чаро дарро боз намекунӣ?  

- Беморам, - посух дод мард. 

- Чӣ дард дорӣ?  

- Худам ҳам намедонам. 

Кампир сари болини бемор омада нишаст ва чанд лаҳза ноҷунбон ба чеҳраи 

мисли заъфарон зарди ў дида дўхта, сар ҷунбонд. 

- Решаи дарди ту аз як гуноҳи азим об мехўрад, - гуфт кампир. – Замоне гуноҳе 

содир кардаӣ, неъмати худододро пушти по задаӣ. 

- Ёд надорам, - нигоҳи ҳайрат ба рўи кампир дўхт мард. – Чӣ гуноҳе аз ман сар 

задаст, ки ин қадар ҷонамро дар қабзаи ранҷ мефишорад? 

- Аз ман мепурсӣ?! Андеша кун, шояд ба ёдат расад. Паноҳат ба Худо! – гуфт 

кампир ва аз ҷой хеста, сўи дар рафт.   

- Биист, - гуфт мард. – Дар он сандуқчае, ки дар тоқча мебинӣ, ҳама пасандози ман 

маҳфуз аст. Бигиру бирав, ки дигар ба он эҳтиёҷ надорам. 

Кампир бирафт. 

Мард рўй ба девор гардонд ва ба дарёи андеша ғўта зад. Аз рўзе ки ақли худро 

шинохт, рўзгорашро пеши назар овард, дар кўраи андеша гудохт. Азбаски дар умри 

худ пишаки касеро пишт нагуфта, хаси нафареро беҷо накарда буд, ба риштаи 

андешаҳояш гиреҳ афтод. Ва нохост ба гўшаш боз садои ҳамон тифлаки маъсума, ки 

чандин сол пеш ҳини аз хона бадар рафтанаш якзайл гиря мекард, баланд шуд. 

Чашмони пўшидаи кўдаки парпеч ва садои гиряаш, ки дар гулўяш мепечид, 

пешорўи мард ҳувайдо гаштанд. Он рўз низ мард ҳар қадар аз хона дур мешуд, овози 

гиряи тифл баландтар дар гўшаш садо медод, ба асабаш латма мезад. Мард бори 

охир ба ақиб нигарист ва дар дами дарвоза ҳамсарашро дар даст тифли парпеч дид. 

Дигар ба ақиб нанигарист. Мехост ҳар чӣ тезтар аз хонаи худ дур шавад, то садои 

тифл ба гўшаш нарасад… ва худро ба оғўши шаҳри серодам зад. Аммо ба кадом 

гўшаи шаҳр мерафт, гиряи тифл дар бехи гўшаш садо медоду садо медод, ба торҳои 

асабаш нохун мезад. Оқибат мард ба танг омада, аз шаҳр фирор кард. Аз шаҳри худ 

гурехт, аммо аз худ гурехтан магар имкон дорад?! 

Мард аз девор рўй гардонда, кўшиши хестан кард, аммо натавонист. Дигар ёрои 

хестан, худро ба коре ё фикрати дигар андармон кардан надошт. Ноилоҷ дар ҳавои 

якнавохти гиряи дилреши тифл он рўзгори мозиро бо ҳама ҷузъиёташ пеши назар 
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оварда, дар панҷаи надомат он қадар сўхт, ки то субҳ ба мурғи самандар табдил ёфт. 

Андаруни хокистар хеле пар зад, аммо қудрати парвоз кардан надошт. Мегўянд, ки 

агар он тифл гуноҳи ўро бубахшад, мард аз нав ба дунё меояд… 

Духтарак то охир афсонаро шунида, тибқи одат оҳ кашид. Модар парешонҳол 

мактубро чорқат карда, баргашта ба лифофа андохт. 

- Оча, он мард аз нав таввалуд мешавад? – пурсид духтарак. 

- Намедонам, - посух дод модар. – Ту мехоҳӣ, ки вай аз нав таввалуд шавад? 

Духтарак бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд ва дастонашро ба гардани модар ҳалқа 

андохта, гуфт: 

- Оча, одам ҳам ба мурғ табдил меёбад? 

- Ин афсона аст, ҷони оча. Афсона ба ҳақиқат рост намеояд. 

- Ин афсона низ дурўғ аст? 

Модар ба ин саволи духтарак ҷавоб надод.  

 

УМЕДИ БУРИДА 
 

Хуррами  Абулқосим тибқи одат дар балкони хонааш истода сигор мекашид. Аз 

балкони ошёнаи дуюм майдончаи варзишӣ баръало менамуд. Ҳоло он ҷо як гурўҳ 

бачаҳои ҳамсоя қию чувкунон машғули футболбозӣ буданд. Чанд нафар кампиракон 

дар хараки канори майдон гузошташуда, ки дарахти чинори солхўрда болояш сояи 

ғафс меандохт, аз кадом бобат гарм сўҳбат доштанд. 

Хуррами Абулқосим як моҳ қалб низ дар ҳамин ҷо истода бозии кўдакони 

ҳамсояро тамошо  дошт. Аммо мисли имрўза таъбаш хира набуд, балки ба ёди 

сафари дар пешистода дилаш гум мезад, худро хаёлан дар он кишвари афсонавӣ 

медид, дилаш аз фараҳ лабрез мешуд. Гап сари он ки вай бояд рўзи дигар барои 

ҳамчун тарҷумон ба Ҳиндустон рафтан имтиҳон месупурд. Падарарўсаш бо 

имтиҳонкунандагон аллакай гапро пазонда буд ва онҳо ваъда додаанд, ки тарҷумони 

ҷавон аз санҷиш ҳатман хоҳад гузашт. 

 Аммо дар ноомади кор ҳамон бегоҳ Хуррами Абулқосим барқияи таъҷилӣ 

гирифт, ки модараш бемор асту боист ба деҳа биёяд. 

—Як рўз дер равед осмон омада ба замин намечаспад, - гуфт ҳамсараш.-Бечора 

падарам пеши ким-киҳо сар хам карда, корро тахт карданд. Агар пагоҳ ба имтиҳон 

наравед, дигар мисли гўшҳоятон хориҷаро намебинед, орзуи чандинсолаамон 

барбод меравад. 

—  Ҳарчанд бемор гуфтаанд, дилам гувоҳӣ медиҳад, ки модарам гузаштаанд, -  узр 

пеш овард Хуррами Абулқосим. 

— Агар мегузаштанд, рўирост буду шуди гапро мегуфтанд. 

— Хабари нохушро беибо намегўянд. 

— Чаро?  

— Наход нафаҳмӣ? 
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— Метарсанд, ки дилкаф мешавед? О, шумо кўдак нестед. Модаратон ҳам офтоби 

дами ғуруб буданд. Хоҳ-нохоҳ ин воқиа як рўз бояд рўй диҳад. Чӣ ҷои пинҳон 

кардан. 

— Агар мабодо...як умр худро намебахшам. 

— Ихтиёратон, - даст афшонд ҳамсараш. - Равед ба деҳаатон. Лекин агар 

нафавтида бошанд... аз имтиҳон мемонед... Шўри  пешонии ман хушк шавад, як умр 

дар ин ҳуҷраи тангу тор умрам хазон мешавад, - оби чашм кард вай. - Лекин гуфта 

мемонам, ки ман бо се нафар кўдак дигар дар ин хона зиндагӣ карда наметавонам. Аз 

таги замин бошад ҳам, пул ёфта, хона мехаред. 

  Он шаб Хуррами Абулқосим то субҳ мижа таҳ накарда, андешид ва охир қарор 

дод, ки ҳар чӣ бодо бод, пагоҳ низ тоқат карда, имтиҳонро супорида меравад. 

   Рўзи дигар имтиҳонро супорид, аммо натиҷаашро мунтазир нашуда, фардояш 

роҳи деҳаро пеш гирифт. Мошини киро кардааш ҳарчанд беист пеш медавид, суъати 

он ба назари Хуррами Абулқосим гашти сангпуштро мемонд. Дилаш зиқ, хотираш 

парешон буд. Мулоқоти дар пеш истодаро ба сад ранг тасаввур мекард: гоҳо 

модарашро дар бистари беморӣ чашм дар роҳ медид, гоҳо дар рўи мизи ҷарроҳӣ, 

гоҳо дар ҳолати назъи  равон меёфт. “Кош ин барқия иштибоҳе бошад, - аз дил 

мегузаронид  вай. - Бигузор касе маро фиреб дода бошад. Бигузор...” Тўли дусад 

километр роҳ вай бо ронанда ба ғайр аз нишон додани роҳ дигар сухане нагуфта, дар 

кўраи чунин андешаҳо  месўхт. 

 Вақте мошин аз шоҳроҳи калони асфалтпўш берун омада, ба роҳи тареваи деҳа 

ворид гашт, дили Хуррами Абулқосим аз сахт тапидан гўё аз хонааш берун шудан 

мехост. Вай ба рўи ҳамдеҳагон, ки дучор меомаданд, ё аз сари девори ҳавлиашон ба 

мошини бегона дида медўхтанд, ҷуръати нигоҳ кардан надошт. Метарсид: мабодо 

касе пеш аз хона расидан, он хабари шумро ба ў расонад, ё изҳори ҳамдардӣ кунад. 

Зеро ҳоло  шўълаи умед дар кунҷи дили ў намурда буд. Аммо вақте ба дарвозаи 

ҳавлиашон наздик шуда, ду табақаи онро кушода ва дар харак чанд нафар мардони 

ҷомаву тоқипўшро дид, охирин риштаи умедаш бурида шуд. 

Аввалин шуда ягона хоҳараш рўю мўйканон ба пешвозаш баромад. Дасташро ба 

гардани Хуррами Абулқосим ҳалқа андохта, зор-зор гирист. “Куҷо будед, акаҷон, 

чашмони модарам дар раҳатон чор шуд. Очам дигар ба пешвозатон намебарояд, 

акаҷон! Дигар ўро дар ин ҳавлӣ намеёбед, акаҷон! Чаро як соат барвақт наомадед, ки 

дастаи тобуташро гиред, акаҷон!” -  мегуфту гиря мекард хоҳараш. Хуррами 

Абулқосим низ беовоз ашк мерехт, вуҷудаш меларзид. Он лаҳзаҳо ў худро басо 

нотавону ҳақир ва бадбахт ҳис мекард. Алалхусус вақте хоҳараш ашк дар чашмон 

гуфт, ки модарашон то дами вопасин чашм дар роҳи писар ҷон меканд ва охирин 

сухане, ки ба забон овард номи ў буд, дунё ба назараш тор гашт. Маълум шуд, ки агар 

Хуррами Абулқосим он рўз ба умеди имтиҳонсупорӣ наменишаст, бори охир рўи 

модарашро медид ва имрўз қатори одамон ўро ба хонаи охираташ гусел мекард. 

Аммо аллакай тир аз камон ҷаста буд. 
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Хуррами Абулқосим ду ҳафта дар деҳа истода, маросимҳоро ба ҷо овард ва ба 

шаҳр баргашт. Харчанд табъи занаш аз фавти хушдоман хира гашт ва Хуррамро ба 

таври худ дилдорӣ дод, зуд чеҳрааш равшан гашта, гуфт: 

— Табрик, азизам, шумо аз имтиҳон гузаштед. 

— А-а! - даст афшонд Хуррами Абулқосим. - Хеҷ чиз ба дилам намеғунҷад. 

Ин қадар ноз кардед, - рўй турш кард ҳамсараш. - Муфт, ки ба даст омад, 

назаратон намегирад, а! Дигарон дар орзуи хориҷаравӣ мемуранду шумо бошед... 

Аққалан барои хона ва мошин пул ҷамъ карда меоед-ку! 

— Чанд сол боз мошину хона гуфта гўшу майнаама хўрдӣ. Безорам ман аз 

мошину хона. Фаҳмидӣ?! 

— Нахоҳед, наравед! Шинед дар ҳамин кунҷи хона бў гирифта. Мерафтагӣ бисёр. 

Тавба! 

Ҳарчанд Хуррами Абулқосим ҳанўз дар деҳа барои таъзия аз дунболаш 

наомадани ҳамсарашро нисбати худ беҳурматӣ дониста, димоғаш сўхта буд, чунин 

пазироиро чашмдор набуд. Гумон дошт то худаш аз натиҷаи имтиҳон напурсад, 

занаш ҳарфе ба забон намеорад. Охир, вай реша гўр накарда буд. Модар, а! 

Чанд рўз Хуррами Абулқосим бо занаш ногап буд. Аммо бо мурури вақт ғазабаш 

фурў нишаста, ба ҳар роҳ худро тассалӣ медод, мисли пешин аз паи зиндагӣ шуд. Ва 

як ҳафта пеш, вақте падарарўсаш гуфт, ки барои ба Ҳиндустон рафтан ҳуҷҷатҳояшро 

омода кунад, дудила нашуда, аз паяш афтод. Ҳатто имрўз чиптаи тайёраро харид. 

Пагоҳ бояд ба сафар барояд. Аммо ҳозир дар балкон истода, ҳеҷ хурсандиеро ҳис 

намекард, зиқ буд дилаш. Ҳатто бозии бачаҳои ҳамсоя, ки ҳамеша аз тамошояшон 

завқ мебурд, барояш бемаънӣ менамуд. 

Занги дар садо дод. 

Хуррами Абулқосим пасмондаи сигаретаро хомўш карда, ба сатили ахлот 

партофт ва дарро боз кард. Дар дами дар ҳамсояаш кампири Майса меистод. 

— Дилат ганда нашавад, бачем, - гуфт кампир аз остона ба дарун пой гузошта. - 

Марги падару модар мерос, марги фарзанд алмос гуфтаанд. Худо аз фарзандгўркунӣ 

нигаҳ дорад. Оқибат ҳамаамон меравем, ҷои гурез надорем. Чанд рўз боз набудам, 

хонаи духтарам меҳмонӣ рафта будам. Ҳамин рўз баргаштам, ки келинам ин хабари 

нохуша расонд. Гуфтам як сари қадам рафта, дилбардорӣ кунам. Ба ҷаноза расида 

рафтӣ? 

— Не, - гуфт Хуррами Абулқосим. - Дер кардам, аллакай ба хок супорида буданд. 

 — Ҳай дареғ! Ҳай дареғ! Дер хабар кардаанд, а! Кори хуб нашудааст. Як умр азоб 

мекашӣ, гумонат ҳозир аз дарат медароянд. То ба дасти худат ба хок насупорӣ, 

боварат намеояд... Хайр, аз тақдир ҷойи гурез нест. Лекин дугонаам кирои зан 

буданд, кайвонӣ буданд.Бори охир дар ҳамин хонаат хеле сўҳбат карда будем. 

Мегуфтанд, ки худам дар деҳаю дилам ба Хуррамҷон кашол. Ҳамсараш дупула зан 

набаромад, мол ғун дорам гуфта, устухони бачаама сафед кард...Чӣ илоҷ осмон 

баланд, замин сахт. Акнун тез-тез қабрашона хабар гир... 
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  Вақте ки кампири ҳамсоя қариб ним соат нишаста, аз модараш ба некӣ ёд карда 

рафт, аламҳои Хуррами Абулқосим аз нав тоза шуданд. Вай аз ҷой хеста, ба хонаи 

хоб даромад ва аз даруни албом сурати модарашро гирифта, дуру дароз ба он 

нигариста, гуфт: Пагоҳ ба Ҳиндустон меравам, оча. Ту мебудӣ ашк мерехтӣ, зеро 

тоқати дурии маро надоштӣ.Як умр чашмат дар раҳам чор буд. Шояд андаруни қабр 

низ интизорӣ мекашӣ, ки оё ба зиёратат меоям. Аммо ман Ҳиндустон равонаам, оча! 

Не! Не! Ман назди ту бояд равам, оча! Ту Хиндустони гумшудаи манӣ, оча! 

  Хуррами Абулқосим суратро баргашта ба ҷояш гузошт ва аз кисаи пиҷакаш 

чиптаи тайёраро гирифта, ба ошхона рафт. Дуру дароз ба навиштаҷоти чипта 

нигарист ва баъд онро даруни коса гузошту оташ дод. Чун чипта то ба охир сўхт, 

пасмондаи онро ба каф гирифта, фишурд ва сипас “пуф” кард. Коғазпораҳои сўхта 

чун пағаҳои барф ба фарши ошхона нишастанд. Пасон аз ҷевон шишаи сиркоро 

гирифта, пиёларо пур кард ва чашмонашро пўшида, бо як нафас онро нўшид. 

Филҳол дарунаш ба сўзиш даромад, ҷонсарак худро назди ҷумаки об гирифта, 

мурвати онро тофт. Аммо аз дохили қубур мисли нафас садое омаду халос. Хуррами 

Абулқосим бо ду даст шикамашро дошта, дар ҷояш давр зад ва баъд калавида ба 

балкон баромада, хост тирезаи онро боз кунад, аммо дасташ ба зулфаки он нарасида 

пешонааш ба зертахтаи тиреза бархўрду, гурсосзанон ба замин афтид. Дар фарши 

тахтагин ба худ печида, имдод хост, нола кард... 

      Вақте писари калониаш аз мактаб баргашт, Хуррами Абулқосим кайҳо ҷон ба 

ҷонофарин супорида буд.     

           

ҲАМЯРОҚОН 
 

Муйсафед, пас аз бори чорум давр задани бозор, як гўшаи камодамро интихоб 

кард. Аввал якпорча картони  хоколудро аз замин бардошта, гарду хокашро  такид ва 

онро сари санги на он қадар калон гузошта, оҳиста нишаст. Асояшро ба кади  пои 

ориятиаш дароз гузошту аз чайбаш дастрўймол бароварда, назди худ паҳн кард ва 

боз даст ба кисаи пиҷакаш андохта, ордени “Ситораи сурх” ва нишони “Барои 

шуҷоат”-ро бароварда, болои  рўймолча гузошт, сипас дуздида ба атроф нигарист. 

Каме  дуртар аз ў ду писарбача донаи офтобпараст савдо мекарданд. Дар тарафи 

дасти чапаш кампири аврупоинажоде чор бех гулҳои дар қуттии  консерв 

сабзондаашро  назди худ гузошта, харидор мепоид. 

Оҳиста- оҳиста равуои одамон дар ин гўшаи  хилвати  бозор низ зиёд мешуд. 

Аллакай чанд нафари дигар  дар қатори мўйсафед ҳар гуна майда-чуйдаи наву 

кўҳнаи рўзгорро рўи рўзномаву  матоъҳои гуногун паҳн карда, мунтазири  харидор 

буданд. Онҳо, аз афташ, ҳамарўза дар инҷо нишаста, савдогарӣ мекарданд, ки 

якдигарро хуб мешинохтанд. 

- Дина наомадӣ? - пурсид марди миёнаумри либосҳояш фақирона аз ҳамсояи худ. 

- Апаам тўй дошт, - ҷавоб дод ҷавони тахмин бистучор-биступанҷсола ҷуробакҳои 

дасташро  ба тартиб дар болои як газ матои пахтагин паҳн карда. Савдо чӣ хел шуд? 
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- Э напурс... Як шими наппа-навро дуздондам. 

- Наход? 

- Худам бехабар мондам, ки падарқусурҳо  чӣ хел дар пеши назарам бардоштаанд. 

- Хонаашон сўзад. 

- Кошкӣ тезтар ягон кор меёфтаму аз ин  бозоршинӣ халос мешудам. Ба дилам 

зад, ин кори ман набудааст. Агар ҳар рўз як чизамро дуздонам, хонасалот мешавам. 

Бо соҳиби бор гўӣ, ки дуздондам, магар бовар мекунад? 

- Хайр, аз бовар кардани вай чӣ фоида?! Аздусар пулашро талаб мекунад. 

- Рост, - тасдиқ кард мард. Ва баъд ба ақиб нигариста, дар қатори дигар 

нишастани мўйсафедро гўё акнун пайхас кард, ки норозиёна  гуфт: 

- Мўйсафед, соҳиби ин ҷо ҳозир меояд. 

- Нафаҳмидам, бачам? 

- Чиро  нафаҳмидӣ?! Мегўм, ки дар ин бозор ҳама ҷойҳо банд. Ҳозир соҳиби ин 

ҷой меояд...Орденота ҷамъ кун. Ба ғайр аз худат ба касе даркор нест ун орденҳо. 

Харидор надорад, беҳуда худатро азоб надеҳ. 

Мўйсафед чӣ гуфтанашро надониста, хомўш монд. Ў худро  маломат мекард, ки 

беҳуда ба ин  ҷо омад. Мехост ҳар чи зудтар аз ин  макони пурмағал берун равад, 

аммо ёрои аз ҷой хестан надошт. Ҳарчанд сархам менишаст, гумон мекард, ки кулли 

мардуми бозор чашм  ба ў дўхта, ҳар як ҳаракаташро  таъқиб мекунанд. Шарм 

торафт гиребонгираш шуда, вуҷудаш дар арақи шарм ғўта зад. 

- Ин медал чанд пул? - пурсид овози марғуладоре ордени “Ситораи сурх”- ро ба 

даст гирифта. 

- Мон дар ҷояш, - гуфт мўйсафед сар набардошта. Ў танҳо туфлии сиёҳи  соҳиби 

овозро медиду халос. 

- Намефурўшӣ? 

- Не. 

- Пас барои тамошо мондӣ? 

- Кори ту набошад. 

- Дағалӣ накун, мўйсафед! Ин ҷо бозор аст. Модом ки ба бозор овардӣ, пас бояд 

бифурўшӣ. Ман аз куҷо медонам, ки ту онҳоро  ба намоиш гузоштаӣ. 

- Илтимос, ба роҳат  рав, - гуфт мўйсафед овозашро баланд карда. - Ба ту, ки 

орденро аз  медал фарқ карда наметавонӣ, намефурўшам. Фаҳмо! 

Соҳиби овоз “нафурўшӣ, нафурўш!” гўён  дур шуд. Садои ба сангчаҳо  

бархўрдани  пошнаи  туфлии оҳараш напаридаи ў то дер ба асабҳои мўйсафед латма 

заданд. 

- Беҳуда ранҷонидам, - гуфт худ ба худ мўйсафед аз қафои ҷавони  қоматбаланд 

дуздида назар  андохта. - Вай, ки ҷангро надида бошад, аз куҷо  ба фарқи ордену 

медал меравад... Дар мактаб ба онҳо ёд намедода бошанд?... Ўф! Савдогариаш ҳам 

кори осон набудааст... 

Мўйсафед тўли  умри дарози худ ҳамагӣ як бор ҳамроҳи тағояш барои фурўхтани 

себҳои  боғашон ба бозор рафта буд. Он вақт тахмин  даҳ-дувоздаҳ сол дошт. Пасон, 
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тағояш то охири  умр бозорравии ўро ба аҳли деҳа нақл карда, механдид. “То барои 

қазои ҳоҷат рафта омаданам, як зани зебо нархи себи ўро аз як сўм ба шаст тин 

фароварда, се кило харидааст, - ҳикоя мекард тағояш. - Сипас, харидорони  дигар ба 

нархи шаст тин се кило себи пеши бозорро харидани ўро  шунида, дар як дам 

фурўшандаи хурдсолро иҳота карда, бо исрор талаб мекарданд, ки тезтар  барои 

онҳо низ баркашад. Ҳамин вақт аз ҳоҷатхона баргашта, аввал ин қадар гарм шудани 

бозори ҷиянамро дида, хеле хурсанд шудам. Аммо  чун аз асли ҳол воқиф гаштам, 

дуд аз димоғам  баромад ва ба зўрӣ аз дасти харидорон паллаи  тарозуро, ки аз себ 

пур карда, нияти баркашидан  доштанд, кашида гирифтам. Ва баъд бо як азоб  ба 

онҳо фаҳмондам, ки ин бача ғалат кардааст. 

- Охир, инсоф кунед, магар дар чилаи зимистон ҳамин хел себи хушбўю зеборо 

шасттинӣ мефурўшанд? - қариб дод мезадам ман. 

- Хайр, кори шумо чӣ? Моли ин бача аст, ба чанд сўме, ки хоҳад, мефурўшад, - 

мегуфтанд бо исрор харидорон. Хулоса, бо як азоб аз харидорони ба шўр омада 

халос шудем... 

Мўйсафед як лаҳза он айёми дур ва чеҳраи  пурожангу офтобхўрдаи тағояшро 

пеши назар оварда, табассум кард. Аммо боз ба худ омада, аз чӣ бошад, ки лаҳза ба 

лаҳза дилаш сиёҳӣ пайдо карда, табъаш  хира мешуд. Ҳарчанд пас аз дудилагиҳои 

зиёд оқибат ин пагоҳӣ барои фурўхтани  ордену  нишонаҳои ҷангиаш ба бозор 

омада, мехост ҳарчи  тезтар харидоре пайдо шавад, алҳол ба Худо илтиҷо мекард, ки 

касе нархи онҳоро напурсад. “Ин чӣ номаъқулие буд, ки кардам. Ягон шинос бинад, 

чӣ мегўяд?! Мурад камбағалӣ!  Тезтар аз ин ҷо рафтан лозим”. 

Вай дар қайди  чунин андешаҳо зуд дастрўймолро бо ордену  нишонаш ғундошта, 

бо нияти аз ҷой хестан  даст ба асояш бурда буд, ки касе дар рости ў қарор гирифт. 

Мўйсафед аз калўшу  маҳсӣ ва домани яктаҳи дарозаш  пирамард будани одами 

ростистодаро муайян кард. 

- Салом, рафиқ лейтенант! 

Мўйсафед сар бардошта, ба соҳиби овоз чашм андохт. Вай пирамарди қоқинаи  

ришаш кўтоҳ  қайчизадае буд. Дар сараш тоқии чоргул ва дар танаш ҷелаки  

хокистарранг дошт. 

- Маро  нашинохтӣ? - пурсид ў ба мўйсафед даст дароз карда. 

- Не, ошно, нашинохтам, - гуфт мўйсафед ва дасти  росташро  барои салом дароз 

карду бо дасти чапаш ба асо такя карда, ба зўр аз ҷой хест. 

- Ман аскари қаторӣ Ҳаким Ҷанобилов... Муҳорибаи назди деҳаи Прохоровкаи 

Исталинградро ёд дорӣ. Баталони мо ба қисми  шумо пайваста, онро озод карда буд. 

Ҳамон рўзе, ки шинос  шудем, бадбахтона  ту ярадор шудӣ. 

- Шинохтам, - гуфт мўйсафед дар лабонаш табассум дамида, -шинохтам, Ҳакими 

тўпчӣ! 

- Худи худаш! - гуфт Ҳаким-бобо ва қадаме пеш монда, мўйсафедро ба оғўш 

гирифт. - Худи худаш, рафиқ лейтенант, - такрор кард вай аз гардани мўйсафед 

бўсида. 
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Онҳо дар оғўши ҳамдигар чанд лаҳза хомўш истоданд. 

- Пас аз ба госпитал рафтани ту, - мўйсафедро  аз оғўшаш раҳо карда, ба гап 

даромад Ҳаким-бобо, - аз ҳамяроқонат дар бораи  корнамоиҳои  аҷибат қиссаҳо 

шунида, сарам ба осмон расид, ки намояндагони  миллатҳои дигар ба далерию 

шуҷоати як нафар тоҷики кўҳистонӣ тан додаанд. Афсўс, ки баталони моро ба 

мавқеи  дигар  фиристоданду имконияти дуюмбора вохўрдан нашуд. 

- Хотираат қавӣ будааст. Баъди ин қадар солҳо чӣ хел маро шинохтӣ? 

- Қариб ним соат боз туро назора мекунам. Ду маротиба аз наздат гузаштам, сар 

набардоштӣ. Оқибат таваккал карда омадам. Баъд аз пои чўбинат... Чанд сол пеш як 

ҳамдеҳаатро вохўрда аз ту пурсон шудам. Саргузаштатро нақл карда, гуфт, ки пас аз 

ҷанг ба шаҳр  кўч бастаӣ... То ҳол риш намондаӣ... агар ожангҳои рўю ҷабинатро 

сарфи назар кунем, қариб тағйир наёфтаӣ. 

Мўйсафед хост номаълум дастрўймоли  дасташро ба киса андозад, аммо Ҳаким -

бобо  ба ин монеъ шуд. Вай хомўш онро аз дасти мўйсафед гирифта, ордену 

нишонро ба пиҷаки рангпаридаи вай кашол кард. Ва баъд  чанд лаҳза ба чашмони 

мўйсафед нигариста, гуфт: 

- Ман медонам, ки ту бо чӣ  ҷонбозиҳо  ин  ордену медалро соҳиб шудаӣ. 

Мўйсафед Ҳаким-боборо дубора ба оғўш гирифта, пичирросзанон гуфт: 

- Кампирам бемор. Духтурон барои ҷарроҳӣ  пули калон талаб карданд. 

Пасандози нафақаамон нарасид, яхдону телевизорро фурўхтам... маҷбур шудам. 

- Мефаҳмам... Фарзандон кўмак накарданд? 

- Худо ба мо фарзанд надод. 

- Афсўс... Ҳеҷ гап не, барои ҷарроҳӣ пул меёбем, - гуфт Ҳаким -бобо. - Писари ман 

кўмак мекунад. 

Дар чашмони мўйсафед ашк ҳалқа зад. 

- Рафиқ лейтенант! - гуфт Ҳаким-бобо бо оҳанги сарзаниш. - Ба шумо чӣ шуд? 

Наход пирӣ асар карда бошад, а?! 

- Ҳозир мегузарад, - гуфт, мўйсафед бо дастрўймол оби чашмонашро  пок карда. - 

Ин асари дар фронт осебдидагии сарам аст. Агар каме ба ҳаяҷон оям, оби чашм 

мекунам. Ҳеҷ  гап не, ҳозир мегузарад. Лекин... Магар мо ба ҳамин умед ҷон ба каф 

гирифта, бо  фашистон даст ба гиребон шуда будем, ки  имрўз дар пеши як духтури 

ҳанўз аз даҳонаш бўи шири модар нарафта мўҳтоҷ шавем, хору залил гардем? 

Ҳарчанд зора кардам, ки зудтар ҷарроҳӣ кунад, ҳамон  пули  зормондаро аз таки 

ҳафт қабати замин бошад ҳам, ёфта меоям, розӣ нашуд. Аввал биёр  гуфт. Ноинсоф! 

Пойҳои  кампирам мисли  кунда варам кардаанд. Мегўянд, ки ҳарду гурдааш аз кор 

мондаасту ҳатман ҷарроҳӣ кардан лозим... 

- Парво накун, ошно. Дар ин дунё кас ҳаст, нокас ҳаст. Охир, панҷ панҷа баробар 

нест-ку! Нашавад, ки ҳамаашонро яксара бурида, баробар кунӣ. 

- Рафтем, - гуфт Ҳаким -бобо дасташро  ба миёни мўйсафед гузаронда. 

Мўйсафед, дар дасти росташ асо, дасти чапаш дар гардани ҳамяроқаш, лангида ба 

роҳ даромад. 
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Ҳаким-бобо мисли он ки чандин сол пеш лейтенанти  ба хоку хун ҷўлидаро аз 

хандоқ бароварда буд, ўро аз миёнаш дошта, аз ин бозори сермағал, ки ҳама чиз 

харидаву фурўхта мешавад, берун бурд...   

 

АСИРИ ЛОНАИ ИШҚ 
 

Мошини тамғаи ЗИЛ пас аз сӣ-чил километр роҳи пасту баланд, баъзе ҷойҳояш 

мумфаршу баъзе қисмҳояш шағалпўш ва ҷо-ҷо поргишударо тай кардан, ногоҳ аз  

ҳаракат бозмонд. Ронанда «ё тавба, тавба!» гўён ҳаросон онро  дар канори роҳ 

боздошт. 

-Тинҷӣ? - пурсидам ман, аз ин рафтори ронанда ҳайрон шуда. Чашмони калон-

калони ў, ки аз тарс қариб аз косахонаашон мебаромаданд, тааҷҷубамро бештар 

меафзуд. - Чӣ шуд? 

- Яқин дар пушти ҳардуямон ягон бузургу авлиёҳо будаанд. Агар не, бехабар 

мемондем, ки чи тавр ба он ҷарии бетак фурў рафта, дар як лаҳза ҷон ба ҷаббор  

месупоридем, - гуфт ронанда, аз мошин фуромада. 

Ва баъд ба он тарафи роҳ гузашта, сангеро бардошта ба назди мошин омад ва 

онро ба пеши чархи мошин гузошту бо нўги пойҳояш онро маҳкам ҷойгир намуд. 

- Ҳеҷ чиз  намефаҳмам, равшантар гап зан! - овозамро  баланд кардам ман. 

- Самоторможения1 - гуфт ронанда, чангу хоки  кафи дастонашро такида. 

- Ин чӣ гуфтагӣ гап? 

- Худ ба худ чанбари фармон сахт шуд. Ҳис накардӣ?  

- Не, ман умуман техникаро сарфаҳм намеравам. 

- Набошад, хап кун, ошно. Кор чатоқ! 

- Акнун чӣ кор мекунем? 

- Ягон илоҷ ёфта, соз кардан даркор. Лекин чӣ хел, худам ҳам сарфаҳм намеравам. 

- Ҳуҷҷати ронандагиро харида будӣ,чӣ?! 

Ронанда ба ин кинояи ман ҷавоб надода, зери лаб табассум кард ва сарпўши 

моторро боло бардошта, як сими наонқадар ғафсро зери он тирак гузошту ба болои 

мотор хам шуд. Ман чанд лаҳза ба ҷунбуҷўши ў, ки кадом як қисми  мошинро зўр 

зада кушодан мехост, зеҳн монда истодам. 

Дар ин байн бо хоҳиши ронанда ду маротиба ба кабинаи  мошин даромада, 

чанбари фармонро хостам ба чапу рост тоб диҳам, аммо он мисли мехи ба замин  

кўфта намеҷунбид. Сипас аз назди мошин чанд қадам дуртар, ба  лаби ҷар рафта, 

сигарета даргирондам. Аз байн фосилаи  зиёд нагузашта ронанда низ омад ва аз ман 

сигор пурсид. 

- Нашуд? - пурсидам ман. 

- Не, - гуфт вай ва андаке хам шуда, сигори лабашро аз оташи сигаретаи ман 

даргиронд. - Ягон мошин ҳам намегузарад, ки ба ронандааш нишон диҳем. 
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Аз  байн тақрибан ним соат гузашт. Дар ин вақт қасд кардагӣ барин ягон мошини 

боркаш наомад. Ду нафар ронандаи мошинҳои сабукрав ҳарчанд кўшиш карданд, ба 

дарди мошини мо даво шуда натавонистанд. 

Мо ҳайрон мондем. 

Рўз бегоҳ мешуд. Бар замми ин заҳри ҳаво торафт хунук шуда, аз осмон зарра-

зарра барф меомад. 

- Ҳозир агар ягон мошин биёяд, савор шуда ба деҳа меравем,- гуфт ронанда, ба 

деҳае ки дар поён чароғҳояш  яке паси дигар равшан мешуданд, ишора карда. - 

Шабро дар ягон хона рўз карда, пагоҳ аз паи таъмир мешавем. Дар он ҷо ягон усто 

будагист... 

- Мошин чӣ мешавад? - пурсидам ман, аз ин қарори ронанда дар дил хурсанд 

шуда. 

- Ҳамин ҷо меистад, ягон бало намезанад... Дари кабинаро қулф мекунем. Дар 

болои мошин хоки сиёҳ ҳам нест, ки дузданд. Агар мебуд ҳам, дар ин туф куну ях кун 

ягон кас хуши  ба болои он нигоҳ кардан ҳам надорад. 

Тақрибан баъд аз як соат мо ба як мошини сабукрав нишаста, ба деҳа расидем. 

Деҳа сернуфуз ва  сердолу дарахт буд. Дар ду тарафи роҳи калони мошингард, ки 

аз байни деҳа мегузашт, қатор хонаҳои яксохту замонавӣ тўл мекашид. Мо аз мошин 

пиёда шуда, чанд  лаҳза дар сари роҳ ҳайрон мондем. Ҳаво  торафт хунук мешуд, 

шамоли омехта ба барфу борон торафт шиддат мегирифт. Аз дуру наздик гоҳо 

канда- канда ва гоҳо ба ҳам ҷўр шуда, овози сагҳо меомад. 

- Акнун таваккал  карда, дари ана он ҳавлиро, ки чароғҳояш аз ҳама равшантар  

аст, мекўбем, - гуфт ронанда. 

- Дар ин ҷо ягон меҳмонхона бошад, ки.. 

- Э гард! - сухани маро бурид  ў. - Дар деҳа  меҳмонхона аз куҷо? Рафтем, аз қафои  

ман биё, натарс. 

- Дар колхози мо ҳаст, - гуфтам ман аз ҷой наҷунбида. 

-То деҳаи шумо яксаду бист  километр, - табассум кард ронанда. - Рош! 

Вақте ки ба назди дарвоза расидем, ронанда чанд бор онро ба мушт кўфт, аммо 

касе ҷавоб надод. Сипас ў дарвозаро оҳиста ба дарун тела дод. Дарвоза боз шуд.  

- Саг набошад? - гуфтам ман, бо овози паст. 

- Яқин, ки нест. Агар не, кайҳо садои даркўбии моро шунида, меомад. 

Мо чида- чида қадам гузошта, ҷониби хона рафтем. Вақте аз назди тиреза, ки ба 

тарафи роҳрави симонпўш кушода мешуд, мегузаштем, аз даруни хона аввал доду 

фарёди зане баланд шуд, сипас зарфе ба чизе бархўрда шикаст. «Мекушам, очағар! - 

дод зад марде. - Дар қатраи  хунат б... Мекушаму ҷавобатро ҳам медиҳам! Гум шав, 

хонаамро ҳаром кардӣ! 

Ногаҳон дари хона, ки рў ба самти офтоббаро меистод, кушода шуд ва зани 

қоматбаланде тирвор  аз назди мо гузашта, аз ҳавлӣ берун шуд. 

Мо ҳайрон мондем. Намедонистем, ки соҳиби хонаро садо кунем, ё аз роҳамон 

баргардем. 
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- Аз борон гурехта, ба барф задем-ку! - гуфт ронанда, ба қафо тоб хўрда. - Аз бало 

ҳазар... биё, рафтем. 

 Мо ақиб  гаштем. Аммо ҳамин вақт « Куҷо шудӣ, қанчиқ!» - гўён марде пои 

бараҳна аз хона берун шуд ва чашмаш ба мо афтида, дар ҷояш таққӣ истод. 

- Кистед? - дод зад вай, пас лаҳзае ба худ омада. 

- Мо, додар, мусофирем, - гуфт ронанда, барои салом даст дароз карда. - Дар роҳ 

мошинамон  вайрон шуд... 

Агар шароит дошта бошӣ, як шаб ҷой медодӣ. 

- Нафаҳмидам, - гуфт мард  калавида ва аз таки манаҳамон  зеҳн монда, чанд 

сония ба чеҳраамон нигарист. Аз даҳони ў бўи бади арақ омехта ба сирпиёз меомад. - 

Ҷой диҳам? Чӣ, ин ҷо барои шумо  меҳмонхонаай?! 

- Мебахшӣ, додар, -гуфт ронанда, - мо ҳам мусулмонем. 

- Хайр, мусулмон бошӣ, чӣ? Ба ман чӣ фарқ дорад, ки ту киӣ! - мард беист чанд  

бор оруғ зада, афзуд.-Ту аз ман чӣ мехоҳӣ?! 

- Мебахшӣ... Як шаб ҷой деҳ, гуфтем. 

- Ҷой? - гуфт мард, чашмонашро пўшида ва яқин  аз ғояти мастӣ дилаш беҳузур 

гашта, сараш чарх зад, ки  шикамашро  дошта, оҳиста нишаст ва чанд бор бо нафрат 

ба замин туф карда, гуфт: 

- Ҷойи хоб мефоратон? Дар сари фалонам ҷой диҳам, ҳардуят хоб меравӣ?! 

- Даҳонатро пўш, нокас! - дод зад ронанда, қадаме  пеш монда. 

- Ҷой диҳам будааст, - дастонашро ба замин тиргак монда, ба по шуд мард. - 

Очаатонро отам на... 

- Даҳони  ифлосатро пўш гуфтам! - ногаҳон наъра кашид ронанда ва қадаме пеш 

гузошта, ба мард лагат андохт. Мард аз  зарбаи  ногаҳонӣ  мисли тўби футбол 

парида, ба танўри канори роҳрав бархўрду як нолиш карда, ором шуд. 

- Мурд, чӣ? -  гуфтам ман ва хостам ўро, ки  ба даҳон мехобид, якпаҳлў гардонам. 

Аммо ғайричашмдошти ман:  

- Мекушӣ, куш! - гуфт мард, пойҳояшро ғундошта ва ба гиря даромад. 

- Биё, рафтем, - гуфт ронанда, аз оринҷам кашида. -Сараша хўрад хонааш. 

Мо аз ҳавлӣ берун шудем. 

Барф меборид. Шаб торик буд, базўр пеши поямонро медидем. Аз ҳар тараф 

ҳамоно ҷакидани баҳсмабаҳси сагҳо ба гўш мерасид. 

- Ин деҳа сагхона барин, - гуфт ронанда асабиёна ва нохост  пояш лағжида, афтид. 

- Зор монад... дастам лой шуд. 

- Биё, ба ин ҳавлӣ медароем, - гуфтам ман,  ба дарвозаи  сари роҳ ишора карда. - 

Наход дар як деҳаи калон ҷой наёбем. Ҳама маст набудагистанд? - Ва ҷавоби ўро 

мунтазир  нашуда, ҳалқаро канда-канда ба дар задам. Аз байн фурсати зиёд 

нагузашта, писарбачаи тахмин даҳ-дувоздаҳсола дарвозаро ба рўямон кушод. 

- Дар хона кӣ ҳаст? - пурсидам ман. 

Писарбача ҳайрон аз мо чашм намеканад. 

- Падарат дар хона?! - пурсид ронанда, ки то ҳол асабӣ менамуд, бо зарда. 
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- Ҳа, - ҷавоб дод писарбача. 

- Ҷеғ зан. 

Писарбача тозон ҷониби хона рафт. Дере нагузашта марди қоматбаланде 

роҳравон ҷомаашро ба бар  карда,  ҷониби мо омад. 

- Ассалому алейкум, - гуфт ронанда, барои салом даст дароз карда. - Ака, бубахш, 

ки дар ин бевақтӣ ташвиш додем. Мо  мусофирем, мошинамон дар  ағбаи  Чакчак 

вайрон шуд. Агар бемалол бошад, ба мо як шаб ҷойи хоб медодӣ. 

- Марҳамат, марҳамат! - гуфт мард ва худ пеш даромада, моро ҷониби хона ҳидоят 

кард. - Як шаб ҳам гап... сад шаб ҷой медиҳам. 

Соҳибхона аз зинҳои сангин бало шуда, дари хонаи кунҷакиро боз карду чароғи 

онро гиронида, моро дарун даровард ва «ман ҳозир  ба бачаҳо гап занам, алов 

кунанд» - гўён берун рафтан хост. 

- Алав лозим нест, ака, - эътироз кард ронанда,- ҷогаҳ партоянд, мо хоб меравем, 

ташвиш надеҳ. 

- Дар ин яхдон хобатон намебарад, - гуфт соҳибхона  хандида. - Ҳозир... шумо ба 

ҳузур шинед. 

Пас аз чанд дақиқа ҳамон писарбача як бағал ҳезуми арча оварда, назди бухории 

чўянии кунҷи хона  монд ва баъд чойники дар болои бухорӣ бударо гирифта, ба 

фарш гузошт ва аз кисааш як порча коғазу гўгирд бароварду аввал  коғаз  ва аз  болои 

он чанд бурида ҳезуми хушкро гузошта, оташ  гиронд. Сипас чойникро баргашта ба 

ҷояш гузошту аз хона берун шуд. 

Соҳибхона дар як даст чойник ва дар дасти дигараш дастархон баргашт. 

- Ака, лозим набуд, - гуфт ронанда. 

- Оббо! Ака, меҳмон бошӣ, илтимос , сари мизбонро гаранг накун! - Соҳибхона 

дастархонро паҳн кард. - Як пиёла чой киро куштааст. Ман дар пеши шумо гўсфанд 

куштанӣ нестам. 

Ҳамин вақт дар таки айвон ғалоғула бархест. 

- Э ин ҳамсоя тоза безор кард, - гуфт соҳибхона норозиёна. - Одам ҳам ҳамин хел 

мешудасту...Ҳамон зормондаро бардошта натавонӣ, чаро  менўшӣ?... Як ҳамсоя 

дорем, ҳар рўз маст шуда, занаша мезанад. Занаш кайвонӣ, аз панҷ панҷааш ҳунар  

мерезад. Ман  намедонам,  ин бадмаст аз вай чӣ мехоҳад. Ҳар рўз мезанад-э! Ун 

пошикаста мусофир, ҷои рафтан  надорад, ҳамеша аз чанголи шавҳар  гурехта, ба 

хонаи мо мебиёяд. Ин бадмаст бошад, аз қафои ў омада, то нисфи  шаб  мисли саг  

меҷакад, падару модар, хоҳару акаҳои занашро аз ғалбер мегузаронад. 

- Ку-ушт! - садо кард касе. 

- Садқаи ҳамин хел зан шавӣ! - ҷаста аз ҷой хест соҳибхона. Аз таки айвон  садои 

гурс-гурс поймонӣ ва доду фиғон  торафт баланд мешуд. Мо низ аз паи  соҳибхона то 

дами  дар рафтем. 

Ҳамон марди маст занашро аз мўйҳояш дошта, мушту лагаткорӣ мекард. Чанд 

нафар мехостанд занакро аз чанголи мард халос кунанд, аммо зўрашон намерасид. 

Соҳибхона дартоз рафта, мардро аз гиребонаш дошту, ба қаҳр тела дод. Мард 
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мувозинаташро гум карда, якпаҳлў афтид. Зан, гирён мўйҳои паҳну парешонашро 

ғун дошта, рўймолашро баст ва такя ба девор дода, оҳиста дар ҷояш нишасту: 

- Илоҳо дастакат шиканад, кабудата пўшам, - гўён ба нолидан оғозид. 

- Забоната каш, ҳаромӣ! - аз ҷой нимхез шуд мард. 

- Э мардак, ту аӣбу шарма медонӣ ё не?! - гуфт сохибхона, аз китфи мард зер 

карда. - Дар хона меҳмон дорам. 

- Абдулаҳад-амак, шумо кордор нашавед, ин ифлосро аз хонаатон пеш кунед. 

Ҳаром мекунад хонаатонро! Ман агар  имшаб  аз хуни ин қанчиқ як чумча нанўшам, 

номамро мегардонам.Дар зоту зурриятат... 

- Бас кун-э, аҳмақ!- гуфт Абдулаҳад-амак, бо қаҳр аз таки каши мард гирифта. - 

Хез, хонаат рав, айб аст. Наход одам дар ҳаққи зани ҳалоли худаш ҳамин  хел гапҳо 

гўяд. 

Абдулаҳад-амак мардро ба зўрӣ ҷониби ҳавлиаш бурд. Як зани миёнаумр, - яқин 

ҳамсари Абдулаҳад-амак -занро, ки ҳамоно гирён сархам менишаст: 

-Хез, Садбарг, хез, гиря накун, - гўён аз ҷояш хезонда, ба хонаи шафат даровард. 

Маро, гўё ногаҳон  қувваи барқ зада бошад, тамоми вуҷудам  ларзида рафт. Охир, 

ин Садбарг, ҳамдеҳаи ман буд. Чӣ хел  тағйир ёфтааст, ки ман ўро нашинохтаам... 

Вақте, ки Абдулаҳад-амак баргашта омад, ман аз ў пурсидам, ки  зани  ҳамсояатон 

аз куҷост? 

- Э напурс, додар, - гуфт вай, оҳ кашида. - Пешониаш шўр  будаст ин муштипарро 

. Чӣ хеле гуфтам вай мусофир. Аз рўи шунидам аслаш  аз  тарафҳои Файзобод. Ин 

бадмасти мо, ки муҳандиси барқ шуда кор мекунад, ҳангоми ба деҳаи онҳо сим 

кашидан  бо духтар шинос шуда, ба гап андохтааст. Ҳарду аҳду паймон  кардаанд. 

Намедонам ин бадмаст рост мегўяд, ё дурўғ, ду-се нафар  ҳамкорашро  ба хонаи  

арўсшаванда  хостгорӣ ҳам фиристода будаст. Аммо  падари духтар  мутлақо  розӣ  

нашудааст. Духтар  бошад, дасти ману домани ту гўён баъд аз ба охир расидани 

сафари хидматии ин бадмаст думи ўро гирифта, ба деҳаи  мо омад. Ҳашт сол боз 

якҷоя зиндагӣ мекунанд. Аввал зиндагиашон ширин буд, аммо  баъд  чашм расид. 

- Ман ўро мешиносам, - гуфтам ман. 

- Киро? 

- Зани ҳамсояатонро... вай аз деҳаи мо. 

- Наход! - нидо  кард Абдулаҳад-амак ва чанд лаҳза аз ман  чашм  наканда, илова 

намуд. - Падару модараш чи хел инсон, а! Наход одам то ба ин дараҷа фарзадбезор 

шавад. 

- Онҳо, пас аз думи  бадмасти  шуморо гирифта омаданаш, Садбаргро оқ карданд. 

- Ана гапу! О мо дар асри миёна зиндагӣ  намекунем-ку! Хайр, духтари бечора  

беақлӣ кардааст. Ба қавли  ҷавонҳои имрўза ошиқ шудааст.. Ба  дили  сабил  фармон  

дода  нашавад. 

- Садбарг ҳам  кори хуб  накард, - гуфтам ман. - Вай дар фотиҳа буд, баъди се моҳ 

бояд тўй барпо  мешуд. Аммо вай... Падараш  то ҳол ба модари бечорааш  рўз 
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нишон  намедиҳад, ки духтаратро ба  роҳат андохта  натавонистӣ, ману акаҳояшро 

дар байни мардум шармандаву хандахариш  карда рафт. 

- Надонистам, - гуфт Абдулаҳад-амак. - Кӣ ҳақ, кӣ ноҳақ, танҳо худо худаш 

медонад. 

-2- 
Субҳ барвақт бедор шудам. Ронанда дар хоби ширин буд. Чароғро гирон накарда, 

либосҳоямро пўшидаму  ба айвон баромадам. Шабона барфи баланд ғалтида, ҳама 

ҷоро сап-сафед карда буд. Ҳаво тоза. Аз ин ҳавои форами олуда ба бўи барф сархуш 

гашта, чуқур-чуқур нафас гирифтам. 

Абдулаҳад-амак дар як дасташ бандчаи ҳезум, дар дасти дигараш як сатил ангишт 

аз як гўшаи ҳавлӣ меомад. Вай ба назди ман расида, чанд бор  мўзаи кирзагиашро 

тап-тап ба замин зада,  барфҳояшро афшонд ва баъд  ҷониби чанд хонаи паст-пасти  

қатор, ки бомҳояшон  пур аз барф буданд, ишора карда гуфт, ки ҳоҷатхона дар ҳамон 

ҷост. 

Вақте ки таҳорат шикаста омадам, Абдулаҳад-амак дар дасташ офтоба ва дар сари 

китфаш дастпок маро мунтазир  меистод. 

- Садбарг шуморо дидан  мехоҳад, - гуфт вай, ба дастам об рехта. - Ҳамроҳатон хоб 

аст? 

- Ҳа. 

Дастонамро пок карда, даспокро ба Абдулаҳад-амак баргардондам. Ҳамин вақт 

дари ҳуҷраи шафат кушода шуда, Садбарг берун омад. 

Баъд аз вохўрдӣ кардан, худро  дошта натавониста чашмонаш ғарқи об шуданд. 

Аз он Садбарги шукуфону  хандони мо, ки қариб нисфи бачаҳои деҳаамон ошиқ 

буданд, танҳо ном монда буду халос: ба ҷавониаш  нигоҳ накарда дар ҷабинаш  

бармаҳал ожанг  пайдо  шуда, чашмони як замон шаҳлояш оташи худро гум карда 

буданд. Гул барин андомаш лоғар ва пажмурда гашта, ранги рўяш мисли заъфарон 

буд. Вақте нигоҳ мекард, чашми чапаш  худ ба худ мепарид. 

- Гиря накун, Садбарг, - гуфтам  ман, ба зўр ашки чашмонамро дошта. - Аҳволат 

чӣ хел? 

- Аҳволамро шаб дидӣ-ку! - ашки чашмонашро бо остини ҷомаи рангпаридааш 

пок карда,  гуфт вай. 

Чанд лаҳза ҳарду хомўш мондем. 

- Дар ин тарафҳои мо чӣ кор мекунӣ, - пурсид Садбарг.  

- Аз Хоруғ меоям... ҳамхизматам ба тўй даъват карда буд. Дар роҳ мошинамон 

вайрон шуд. 

- Ронанда ҳам аз ҷойи худамон? 

- Не, як мошини роҳгузар, Душанбе меравад. 

- Очам чӣ хел? 

- Нағз, гаштаанд. 

- Албатта, маро ҳеҷ кас ёд намекунад. Ҳеҷ кас намегўяд, ки мурдааст, ё зиндааст... 

- ..... 
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- Ҳашт сол боз ягон кас напурсид, ки чӣ ҳол дорӣ? Чӣ кор кунам... Худкардаро 

даво нест, во вайлои пинҳонӣ, гуфтаанд. Шўри пешонии ман хуш шавад. 

Абдулаҳад-амак, ки ҳангоми  вохўрдӣ кардани мо «ман офтобаро аз об пур 

кунам» гўён хона даромада буд, ҳамроҳи занаш берун омада: 

- Ҳаво хунук, хона даромада сўҳбат  кунед, - гуфт.- Кампир  говро ҷўшад, ман ба 

пода ҳамроҳ карда меоям. 

Онҳо, зану шавҳар, аз заминҳои сангин, ки шабона ях баста буд, боэҳтиёт қадам 

гузошта, поин шуданд. 

- Ту, албатта, воқиаи  шабонаро дида  хурсанд шудӣ,-а? - гуфт  Садбарг, вақте ки  

ба хона даромадем. 

- Аз кадом воқиа? - нафаҳмидам ман. 

- Худатро ба нодонӣ назан, Бахтиёр. Нағз фаҳмидӣ, ки ман рафтори  шавҳарамро 

дар назар дорам. 

- Ин хел нагўй, Садбарг, - эътироз кардам ман. Дар байни  зану шавҳар  ҷанҷол 

мешавад... ба дил нагир, вай маст буд. 

- Дигар тоқат карда наметавонам. Ҳар рўзи худо аҳвол ҳамин, - аз нав оби чашм 

кард Садбарг. 

- Барои чӣ мезанад? 

- Дупула гапа баҳона карда... Медонад, ки мани рўсиёҳ ягон  пушту паноҳ 

надорам, хешу таборам аз ман рўй гардондаанд, ҳатто  ба хонаи падарам рафта 

наметавонам. Хайрият, ки ҳамин ҳамсоя ҳаст, вагарна мурдаам кайҳо дар таки ягон 

ҷар тўъмаи зоғу калоғ мешуд. Зиндагӣ ба дилам задаст, аз ҷонам сер шудам. 

- Биё, ҳамроҳ ба деҳа меравем. 

- Ту нағз медонӣ, ки ҳама дарҳои деҳа ба рўи ман  баста. Бо ду думрав ман ба дари 

кӣ меравам? Агар хабар дошта бошӣ, шаш сол пеш рафта будам. Лекин аз рафтанам  

сад бор пушаймон шудам. Кошкӣ намерафтам. Акаҳоям ба дари ҳавлӣ даромадан 

намонда, на танҳо  ман, балки  шавҳарамро низ зада, атолахўр карданд.Шабона бо як 

азоб ҷонамонро халос карда, гурехтем. Баъд... дар  зери таънаву  маломати 

шавҳараму  хешовандонаш мондам. Аслан, решаи  дилхунукии шавҳарам аз таъсири  

ҳамон  шаттаҳои  хўрдааш аст. Беинсофҳо шаш дандону биниашро зада шикастанд. 

Қариб ду моҳ бо қошуқ ба ҳалкаш  хўрок меандохтам. 

Боз ту мегўӣ, ки ба деҳа равем. Не! Ман акнун  то охири умр  асири лонаи ишқи 

ғуррамарги худ мешавам. Сазои сарам! 

- Аз аввал  фикр  кардан даркор буд, - гуфтам ман, вале зуд аз  гуфтаам пушаймон  

шудам. Зеро ин сухани беҷои  ман  метавонист ба ҷароҳати  сўзони  дили Садбарг 

намак пошад. 

- Чашми ошиқ кўр мешудааст, - оҳ кашид Садбарг. - Намедонам чи тавр ба ў дил  

бохтам.Шояд  ба ҳусни зебою суханҳои хушаш, ба забони ширину ба дипломаш 

мафтун шудам. Ўро аз ту, колхозчиии оддӣ, афзал донистам. Вақте ки он рўзҳо 

хаёлан ҳардуятонро пеши назар меовардам, ў шоҳу ту гадоро мемондӣ. Намедонам 

ба ту чӣ хел фаҳмонам, Бахтиёр! 
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- Ин тавр бошад, чаро ба фотиҳа кардан розӣ шудӣ? 

- Розигии маро кӣ пурсид? «Кадом духтар ҳа ман розӣ мегўд» гуфтанду нон 

шикастанд. 

- Лекин ман то ҳол туро дўст медорам. 

- Кошкӣ ба ту мерасидам. Зан гирифтӣ? 

- Ҳа. 

- Духтари кист? 

- Намешиносӣ... як хеши дурамон. 

- Хоҳарамро ба шавҳар доданд? 

- Ҳа. Домод аз ноҳияи ҳамсоя. 

Мехостам ҳарчӣ зудтар риштаи сўҳбатро ба дигар  тараф битобам. Зеро ба 

Садбарг дурўғ мегуфтаму аз шарм вуҷудам  месўхт. Охир,  наметавонистам ба хоҳари 

ў ҳамхона шуданамро иқрор шавам. Ҳарчанд, ки мо бо исрори падар ва акаҳои 

Садбарг издивоҷ кардем.Пас аз гурехтани Садбарг  падараш рўзе падари маро ба 

хонааш  ҷеғ зада,  гуфтааст, ки барои бастани  даҳони бефаровези мардум беҳтараш 

тўятонро барнамегардонем ва писаратон духтари хурдии моро ба иҷобаш  дарорад. 

Ин  таклиф ба падари ман низ маъқул меафтад. 

- Чаро ба фикр фурў рафтӣ? - маро аз олами хаёлот берун  кард Садбарг. - Гап зан, 

дар деҳа чӣ гап? 

- Чӣ гап занам. Ҳамон деҳаи дидагиат, ҳамон одамон, ҳама аз паи ташвиши 

рўзгор, аз паи бузу бузғола, хару хингала... 

Ҳарду лаҳзае хомўш мондем. 

- Ба деҳа  рафта чӣ гўям? - пурсидам ман. 

- Чӣ ҳам  мегуфтӣ, - оҳ кашид Садбарг. - Ман дар онҷо ягон  одами дилсўз 

надошта бошам. 

- Ин фикрат ғалат. Модарат, хоҳарат, хешу табор туро аз ёд набаровардаанд. 

- Агар ёд мекарданд, дар муддати ҳашт сол як бор омада хабар мегирифтанд. 

- Худат нағз медонӣ, ки онҳо аз ҷаҳли падару акаҳоят метарсанд. 

- Ҳамааш баҳона. Агар дил сўзад, ягон чиз садди роҳ шуда наметавонад. 

Ҳамин вақт соҳибхоназан сар халонда, ба Садбарг гуфт: 

- Духтарам, шавҳарат туро мепурсад. 

Садбарг зуд  аз ҷой хеста, «хайр» гуфт ва ҷониби  дар рафт. Дасташ  дар дастаи 

дар ба ақиб рўй овард ва оҳиста «ба ҳама салом гўй» гўён берун шуд. 

 

-3- 
Ҳамон бегоҳ ман ба хона расидам. Пас аз мошин пиёда шудан  аввалин касе, ки 

вохўрдам хусурам, яъне падари Садбарг, Зиё-амак буд. Ҳарду пои пиёда сўҳбаткунон 

ҷониби хонаи ман равон шудем. Пас аз дудилагиҳои зиёд ғайрат оварда, дар хусуси 

Садбаргро диданам гап кушодам. 

Зиё-амак аз гаштан бозистода, асабиена гуфт: 

- Шодиёна диҳам? 
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- .... 

- Ту, домод, нағз медонӣ, ки ман Садбарг ном духтар надорам. Вай дар қатори 

мурда ҳисоб . 

- Аз гуноҳаш гузаред, амак. 

-Ин гапро ту ба ман мегўӣ?! - писханд зад Зиё-амак. - Фаромўш накун, ки ун 

рўсиёҳ дар  баробари телпаки  ману акаҳояш аз они туро низ ба замин зад. Охир, вай 

номзади ту буд? Ё фаромўш кардӣ! 

- Амак... 

- Шуд. Ту расо беақл будаӣ-ку! Ман туро одами дуппа-дуруст  мегуфтам, аммо  ба 

фарқи сиёҳу сафед намерафтаӣ... Ё маро масхара мекунӣ! - якбора оташ гирифт Зиё-

амак. 

Ман дигар  лаб накушодам. 

Аз байн  се рўз гузашт. 

Як пагоҳӣ хаткашони деҳа хабар овард, ки шаби гузашта духтари Зиё-амак 

Садбарг фавтидааст. 

Ин хабарро як нафар ба шўъбаи алоқа занг зада, расондааст. Баробари шунидани 

хабари  марги Садбарг дарҳол чеҳраи пажмурдаву чашмони ҳазинаш пеши  назарам 

ҷилвагар шуданд. Алалхусус нигоҳи охирини ў, ки даст дар дастаи дар  ба қафо  

нигариста, бо овози  хаставу ҳазин бори охир  «хайр» гуфта буд, ҳеҷ аз пеши 

чашмонам  дур  намешуд. 

Хабари марги Садбарг барқсон  дар деҳа паҳн шуд. Ғайричашмдоштам қариб 

бист нафар барои ба ҷаноза рафтан тайёр шуданд. Бародари калонии Садбарг, 

Маҳмуд зуд рафта автобуси колхозро киро карда омад. Хешу таборон, модару 

хоҳарони Садбарг ва Маҳмуд ба автобус нишастанд. Аз ҳама охир  Зиё-амак дар тан  

ҷомаи велюри сиёҳ, дар сар тоқии чоргул аз ҳавлӣ берун шуда, зуд дохили автобус 

шуд. 

Вақте ки ба хонаи Садбарг расидем, рўз аз нисф гузашта буд. Ду-се нафар мард 

дар дами дарвоза рост истода, аз кадом хусус сўҳбат доштанд. Модари Садбарг 

Зайнаб-хола баробари аз автобус фуромадан «во духтари ғарибам!» гўён овоз андохту 

аз ҳуш рафт. Занҳо  «во хоҳарам!»- гўён садо  баланд карда, вориди ҳавли шуданд. 

Дар даруни ҳавлӣ одами зиёд набуд. Тақрибан  чил- панҷоҳ нафар  мардон  дар зери 

лабгўшаи боми паст қатор истода буданд. Мо, мардҳо, рост ба назди онҳо рафтем. Аз 

даруни хонае, ки тирезааш ба тарафи  роҳрав кушода мешуд, навҳаи занҳо меомад. 

Мардум, ки маҳз омадани моро  мунтазир будаанд, зуд аз паи шустани майит 

шуданд.Ин кор ба зиммаи  чор  нафар зан, аз ҷумла  ҳамсари ман  Ҳанифа гузошта 

шуд. Дере нагузашта Абдулаҳад-амак, ки саробонии ин маросимро  ба дўши худ  

гирифта  буд, чанд нафар  ҷавонҳоро  аз паи худ ҷониби айвон бурд. Аз нав садои  

нолаву гиря баланд шуд. Ҷавонҳо аз хона  тобутро бардошта баромаданд. 

Вақте ки издиҳом тобут сари даст ҷониби дарвоза равон шуданд, Абдулаҳад-амак 

аз қафо садо кард: 

- Ҷанозаро дар куҷо мехонанд? 
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- Ба ин маӣит ҷаноза раво набудаст, - гуфт оҳиста пирамарде. 

- Кӣ гуфт? - пурсид Зиё-амак, ки то ин вақт сухане ба забон наоварда буд. 

- Мулло.  

- Барои чӣ раво набудааст? - пурсид Абдулаҳад-амак. 

- Ба одами худкушикарда ҷаноза  намехондаанд. 

- Гапи  беҳуда, - оҳиста луқма партофт Зиё-амак 

Аммо ба ин гапи ў касе аҳамият надод. Гўё онро нашуниданд. 

- Номаъқул кардаст мулло! - шўрид Абдулаҳад-амак ва издиҳомро дарида, пеш 

гузашту ба мулло, ки дар сафи аввал мерафт, расида гирифт. 

- Домулло, чаро ҷаноза нахондед? 

Мулло каме суръати гашташро суст карда, оҳиста гуфт: 

- Ба ин майит ҷаноза раво нест. 

- Чаро раво набудаст! 

- Наход надонед... Шумо чӣ хел  мусулмон? 

- Ин-ку як заиф буд, муштипар буд, - гуфт Абдулаҳад-амак, ки  аз  шиддати  ғазаб  

меларзид, ба сўи тобут  ишора  карда. - Ба  дарду  шиканҷае, ки вай дар ин хонадон  

дошт,  ману  шумо  ҳам тоқат  карда  наметавонистем. Зўр буд  азобаш, домулло! 

Худо гўед, ки онро  ба номаш духтари мусулмон  нишон  надиҳад. Аммо  ягон кас 

боре аз дараш даромада напурсид, ки чӣ ғам дорад ў. Чаро гул барин  зан дар 

муддати  ду-се соли охир дар пеши назари ҳама хазон гашт. Масалан, худи  шумо, ки 

дар ҳама давраҳо аз худову расул, меҳру оқибат, ҳарому ҳалол соатҳо гап  мезанед, 

ақаллан боре  шавҳари  бадмасти  ўро дар  раҳу рў боздошта, ду даҳон  насиҳат  

кардед... ки чаро бо сари  зани  ҳалоли  худаш  ин қадар  ситам мекунад.Гап задед? 

Не, назадед? Ҳол  он ки  ман  чанд  бор аз шумо ҳаминро хоҳиш карда будам. 

- Ман  ба зиндагии дигарон чӣ кор дорам?Ягон гуноҳ доштагист, ки  азоб  медод. 

- Ана дидед, чӣ кор дорам, мегўед. 

- Ту аз ман чӣ мехоҳӣ?! - аз гаштан боз истод мулло. 

- Хонед ҷанозаша! 

-Намехонам! Ман бори ин гуноҳро ба гардан намегирам, аз фармудаи шариат 

берун намебароям. Агар тавонӣ, худат хон! 

Мулло роҳашро идома дод. Издиҳом низ  аз паси ў раҳсипор гашт. 

- Э ришат резад, ту барин муллоро, - гуфт аз қафо Абдулаҳад-амак. 

- Астағфируллоҳ гўед, - гуфт мўйсафеди нуроние оҳиста аз оринҷи Абдулаҳад-

амак  дошта. 

Вақте ки чашми Абдулаҳад-амак ба ману  Зиё-амак, ки китф ба китф мерафтем, 

афтид, чанд лаҳза аз мо чашм  наканда, худ ба худ гуфт: 

- Ҳай дареғ! Ҳай дареғ! Бечора, Садбарг, дар ду дунё ҳам рўз надид. 
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ГАРМУ ХУНУК 
   

 Додрас Сурат Завқӣ дар утоқи кории худ паси мизи рўяш ялаққосӣ нишаста, 

рўзномаи навро варақ мезад. Дар ҳаҷми як саҳифаи рўзнома порахўрии раиси 

корхонае мазаммат карда мешуд. Муаллиф бо мисолҳои мушаххас ришвахории 

роҳбарро собит карда, аз хонандагон мепурсид: Оё чунин одами фурўмоя ҳақ дорад 

инсон номида шавад? 

Сурат Завқӣ мақоларо то охир хонда, бо тамасхур рўзномаро ба зертахтаи 

тирезаи барқад ҳаво дод. “Аҳмақ, - хаёлан бо муаллифи мақола муҷодала оғозид вай. 

- Ба ин маоши ночиз чӣ хел инсонвор зиндагӣ мекунӣ? Ку, ту, зиндагӣ кун, ман 

бинам. Эҳтимол, худат маоши калон гирӣ ва ба гумонат дигарон низ мисли ту 

маощи калон мегиранду боз шарм надошта порахўрӣ мекунанд.” 

Сурат Завқӣ дар қайди чунин андешаҳо буд,ки дари утоқи ўро касе кўфт. 

- Дароед, -  садо баланд кард додрас. 

Дар кушода шуда ҳамсояи ў Шарофат-хола ворид гашт. 

- Биёед, - ба истиқболи зан аз ҷой бархост Сурат Завқӣ ва ба вай ҷойи нишаст - 

курсии холиро нишон дод. 

Шарофат-хола дар рў ба рўи додрас нишаст ва бо аломати савол ба ў нигарист. 

Зеро дирўз онҳо дар хусуси тақдири писари Шарофат-хола - Анвар, ки дар корхонаи 

собунпазӣ кор мекарду ҳамчун гумонбар дар камомади калони корхонаашон даст 

доштанаш боздошт шуда буд, гапзанон карда буданд. Сурат Завқӣ ваъда дода буд, ки 

барои халос кардани ў кўмак мекунад. Ва дар ҳақиқат ҳамин пагоҳӣ бо он парвандаи 

ҷиноӣ шинос шуд. Тибқи хулосаи додситон бинобар исбот нашудани гуноҳаш Анвар 

бояд бо ситондани ҷарима озод карда мешуд. 

- Хоҳиши маро иҷро кардед? - пурсид Шарофат-хола 

- Ман имрўз бо чанд кас гапзанон кардам, - гуфт Сурат Завқӣ, ба худ ваҷоҳати 

ҷиддӣ гирифта. - Кор чатоқ. Мегўянд, ки бояд ҳабс шавад, - камаш як-ду сол. 

- Хонаам сўхт! - нидо кард Шарофат-хола. - Ягон илоҷи кор нест? 

- Ман кўшиш мекунам. Аммо... 

Шарофат-хола аз ин забонхоиҳои ҳамсояаш ба тарзи худ рамуз гирифта, аз 

бағалкисаи палтояш ду дона коғази саддоллараро бароварда, болои миз гузошт ва бо 

нўги рўймол  ашки чашмонашро пок карда, гуфт: 

- Ният доштам, ки сари Анварҷонро ҷуфт кунам, аммо Худо нахост. Ноҳақ ўро ба 

тўҳмат печонданд. 

- Гуноҳ намедошт, ба маҳкама намекашиданд. 

- Гуфтам-ку тўҳмат заданд ба вай. Гунаҳкорон дар озодӣ гаштаанд, аммо писари 

бе касу кўйи маро ба ҷойи онҳо ҳабс карданианд. Онҳо пулдор, мо бошем худатон 

медонед, ба зўр рўзамон мегузарад. 

- Ман надонам, хола. 
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- Медонам, шумо одами хайрхоҳ... Ягон илоҷашро ёбед. Агар кам  бошад, - ба пул 

ишора кард вай, - аз ягон кас боз каме қарз мегирам. Қурбонатон шавам, мани пира 

аз ин бало халос кунед. 

- Кўшиш мекунам, - гуфт Сурат Завқӣ пулро ба ғалладони мизаш гузошта. - 

Аҳволи шуморо ба онҳо мефаҳмонам. Агар кам гуфта нозу нуз кунанд, худам камтар 

пул зам мекунам. 

 - Илоҳо барака ёбед. Як умр дар ҳаққатон дуо мекунам... Чўрии дари хонаатон 

мешавам. 

- Хуб, ман боз як кўшиш карда мебинам. Бояд розӣ шаванд. Охир, ман ҳам чандин 

хоҳиши онҳоро ба ҷо овардаам. Бояд розӣ шаванд. 

- Кошки.То зинда ҳастам ин некии шуморо фаромўш намекунам, чўрии дари 

хонаатон мешавам.   

  Шарофат-хола ҳафт пушти Сурат Завқиро  дуокунон аз ўтоқи ў берун шуд. 

Додрас ўро то дами дар гуселонида баргашт ва долларҳоро аз ғалладон гирифта,ба 

киссаи пиҷакаш андохт. Ва аз назди тиреза рўзномаро гирифта, боз ба ҳамон мақола 

чашм давонд ва худ ба худ гуфт: ”Ана бародар , ту ба ин чӣ мегўӣ? Охир, ин мардум 

худашон бо ду дасти адаб ба ман пора диҳанд, ман чи кор кунам? Нагирам? Не, 

дўстам, мегирам.” 

 Ҳамин зайл бо муаллифи мақола туву ман гўён рўзномаро баргашта ба ҷояш 

гузошт ва сигарета даргиронда, дар ўтоқ пасу пеш қадамзанон суруди 

дўстдоштаашро замзама кард: 

Ман нагўям, ки маро аз қафас озод кунед... 

Пас аз пасмондаи сигаретаро дар хокистардони булўрин хомўш кардан, даст ба 

гўшаки телефон бурд ва бо як ҳисси ифтихормандӣ, ки рохи зиндагиро ёфтаасту ба 

истироҳат кардан низ ҳақ дорад, чанд рақамро паи ҳам чида, каме мунтазир шуд. 

Чун аз он ҷониб овози маҳини зане ҷавоб дод, ба гап даромад: 

 - Алло... саломалейк, ҷонакам. Аҳволи шумо чӣ хел ? Мо нағз. Чи хеле ки шумо 

мегўед, авбошонро ҷазо дода гаштем. - Вай чанд лаҳза ба ҳамсўҳбаташ гўш дода, 

афзуд. - Ман ҳам озод... Бале! Бале! То соати ҳашт гўё дар ҷойи корам... Албатта, 

меравам. Пас аз бист дақиқа... Хуб...Яхмос мебарам. 

Сурат Завқӣ бегоҳӣ дер ба хона омад. Ҳамсараш, зани фарбеҳу қадпаст, ўро 

ширакайф дида қавоқ андохт. 

- Чаро ин қадар бевақт? 

- Кор... аз мўи сар ҳам бисёр. 

- Майнўшӣ будагист коратон... 

- Бо бачаҳо камтар нўшидем. Ба гуфти ҳамкорамон Теша Муқаддас баъд аз бо 

ҷинояткор рў ба рў нишаста, пастфитратиҳои ўро аз забони худаш шунидан, 

нанўшӣ, девона шудан мумкин. Эй Худо, бандаҳои ношукратро бубахш... чӣ корҳое 

ки намекунанд. 

- Хўрок биёрам? 
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- Не, иштиҳо надорам, - гуфт Сурат Завқӣ ва ба хонаи хоб даромада, худро болои 

кат партофту пас аз чанд дақиқа хобаш бурд. 

Нисфи шаб бедор шуд.  Сараш дард мекард, тамоми аъзои баданаш дар кўраи таб 

месўхт. “ Шамол хўрдаам, - бо надомат аз дил гузаронд вай. - Беҳуда ҳамон яхмоси 

сабилро хўрдам. Қанчиқ... - маъшуқаашро, ки ҳангоми мулоқот ба ҳолу чонаш 

намонда ба ў яхмос хўронда буд ҳақорат дод Сурат Завқӣ. - Хўред, ҷонакам, хўред. 

Ана оқибаташ! 

- Занак! - ҳамсарашро, ки то ҳол дар хонаи дигар телевизор тамошо дошт,садо 

кард Сурат Завқӣ. 

- Чӣ мегўед? 

-Табам баланд. 

Занак ба назди шавҳараш ҳозир шуда, амонат ба лаби кат нишаст ва ба пойҳои ў, 

ки як ваҷаб аз таки кўрпа баромада меистоданд, даст зад. 

- Ях барин-ку поятон. 

- Чӣ... маро масхара мекунӣ? 

- Ҳоло ҳам мастиатон нагузаштааст... 

Сурат Завқӣ пояшро ғундошта, ба кафи даст гирифт. Воқиан ях барин хунук буд 

пояш. 

- Тавба! - ҳайрон шуд вай ва дасти занашро ба пешонаи худ гузошт. Ин дафъа 

занак ҳайрон монд. Зеро пешонаи шавҳараш дастро месўзонд. Чанд лаҳза ҳарду 

нигоҳи ҳайратовар аз якдигар наканданд; Нигоҳи зан пурсуол буд, нигоҳи мард 

имдодталаб. Зан аз чой хеста хонаи дигар гузашт ва дар даст асбоби ҳароратсанҷ 

баргашт. 

Вақте ки Сурат Завқӣ ҳароратсанҷро аз таки кашаш гирифта, ба ҳамсараш дароз 

кард, ҳайрати зан бештар афзуд: сивунўҳ дараҷа нишон медод ҳароратсанҷ.  

Сурат Завқӣ ҳаросон даст ба пояш бурд; сардӣ то зонуяш расида буд. 

- Занак, ман мемурам, - гуфт вай нигоҳаш ба рўи завҷааш пилелида. 

- Худо нигаҳ дорад. 

- Ана, бин, - дасти занро болои зонувони худ гузошт. - Аллакай то зонуям хунук 

шудааст. Мегуфтанд, ки баромадани ҷони одам аз нўки пояш оғоз ёфта, то ҳалқаш 

меояд, рост будааст. 

-Дур кунед аз саратон ин гапҳои беҳударо... ман ҳозир лимучой меорам. 

“Ҳай дареғ, - аз дил гузаронд Сурат Завқӣ. - Нафси бадам дар гўр. Як яхмос сабаби 

маргам шуд.” 

- Нўшед ин чоя, табатонро мефарорад. 

- Бефоида... мемурам, - нолиш кард Сурат Завқӣ ва тарсон айнаки зонуяшро 

дошт. Сардӣ то миёнаш расида буд. 

- То миёнам омад... ҳамин замон ба ҳалқам мепечаду “пуф” гуфта сар медиҳам ва 

тамом! 
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- Ҳар гуна фикри бад накунед, - оби чашм кард зан. - Ба кўрпа печида хобидед, 

шояд барои ҳамун тафси баданатон баланд шуда бошад. Ман ҳозир доруи таб 

меорам. 

Сурат Завқӣ танҳо монд. 

“ Дар зиндагиам ягон кори хайр накардам. Акнун дар ун дунё чӣ чавоб медиҳам... 

Фақат фиреб додам, пора гирифтам, ба чашми одамон хок пошидам. Шарофат-

хола... дуои ў гирифт маро. Охирин пулашро бо фиреб аз дасташ кашида гирифтам. 

Ҳарчанд медонистам, ки писараш гуноҳе надораду бояд халос шавад. Баргардонидан 

лозим пулҳояшро. Дар дами марг тавба кунам, шояд Худованд гуноҳҳоямро 

бахшад.” 

Вақте ки ҳамсараш дар даст шишаи дору наздаш ҳозир шуд, Сурат Завқӣ бо овози 

хаста пурсид: 

- Ҳамсоя бедор бошад? 

- Кадом ҳамсоя?  

- Шарофат-хола. 

- Намедонам. Чӣ буд? 

Сурат Завқӣ чанд лаҳза андеша кард ва баъд гуфт: 

 - Дар кисаи пиҷакам дусад доллар ҳаст. Ҳамин пагоҳӣ барои халос кардани 

писараш Шарофат-хола дода буд. Ҳамонро баргардон. Гўй, ки додаратон масъаларо 

ҳал кардаанд, писаратон пагоҳ ё фардо халос мешудааст. Пулро гиред гўй... 

писаратонро хонадор кунед гўй. 

- Дар ин бевақтӣ... шаб нисф шуд... пагоҳ медиҳед. 

- Не, ҳозир бар. Ман бо хотири ҷамъ ҷон диҳам. 

- Худо нигаҳ дорад, натарсонед, мардак. 

- Аз афташ нигоҳ намедорад, - даст ба ҷабинаш бурд Сурат Завқӣ. -  Ҳамоно сўзон. 

- Рав, занак, илтимоси охиринамро ба ҷо биёр. 

Занак рафт. Ва пас аз даҳ дақиқа як коса шир дар дасташ баргашт. 

- Додӣ? - пурсид Сурат Завқӣ. 

- Ҳа. 

- Чӣ гуфт? 

- Чӣ ҳам мегуфт? Аз шодӣ ҷои нишаст намеёфт. Ашк рехт, шуморо дуои нек 

карда, як коса шир дод. 

- Нағз, - гуфт Сурат Завқӣ. - Ҳай дареғ! Ҳай дареғ! Бачаҳоямро эрка калон кардам. 

Акнун хор мещаванд. 

 - Ин хел нагўед, мардакҷон, - боз оби дида рехт ҳамсараш. - Натарсонед. Наход 

одам аз таб кардан... 

- Рўз пур шуда бошад, одам аз атсазанӣ ҳам мемурад. Агар баъзан гапи сахт 

мегуфтам ва ё ранҷонда бошам бубахш...  

“ Ин паршикастаро низ хеле азоб додам. Дар ҷавониам фақат мезадамаш. Зани 

ҳалоли худам дар хонаву корам маъшуқабозӣ буд. Лекин ин худро ба нодонӣ занад 

ҳам, ҳамааашро медонист. Ҳозир шояд аз шодӣ ашк мерезад. Шояд пас аз мурданам 



www.komron.info 
 

шавҳар ҳам кунад. Хайр, ихтиёраш. Дигар аз дасти ман ҳеҷ кор намеояд, лачоми 

зиндагӣ аз дастам раҳо мешавад. Эй Худо, бандаи пургуноҳатро бубахш!” 

Сурат Завқӣ ғарқи чунин андешаҳо нафаҳмид, ки кай хобаш бурд. 

Вақте ки субҳ бедор шуд филҳол даст ба пешониаш бурд. Мўътадил буд тафси 

баданаш. Вай чанд лаҳза ба шифти хона ва қандили зебои тори сараш нигоҳи гунг 

дўхта, шаби гузаштаро ба ёд овард; Гарму хунук шудани ҳарорати баданаш, 

васиятҳои ба занаш кардааш, баргардондани пули Шарофат-холаро ба ёд овард. Ва 

намедонист, ки ҳоло аз зинда буданаш хурсанд шавад ё ғамгин?! 

 

ДАР  ҶУСТУҶЎИ  ЧАТР 
 

Автобуси тамғаи «Икарус» ғурросзанон баландиеро баромаду як такон хўрда, дар 

роҳи ҳамвор ҷавлонзанон роҳашро идома дод. Солони он, ки дар оғози сафар хеле 

хунук буд, торафт гарм мешуд. 

Баъзе мусофирон аллакай палтову борониҳои худро кашида буданд. Ҳарчанд 

толори автобус пур аз одам буд, хомўшӣ ҳукм меронд. Танҳо садои якнавохти 

матори он ба гўш мерасид. Мусофирон ба фикру андешаҳои худ банд буданд: Яке аз 

тиреза ба табиати акнун аз хоби зимстон бедоршуда, сабзаҳои наврустаи канори роҳ 

ва қуллаҳои то ҳол барфпўши кўҳҳои салобатнок дида медўхт. Дигаре китоби ҳамроҳ 

гирифтаашро кушода, ғарқи мутолиа буд. Сеюмӣ, фориғ аз ҳама гирудори зиндагӣ 

дар ҳавои гашти якранги автобус ба хоби роҳат рафта буд. Танҳо дар баъзе 

нишастгоҳҳо одамони ба якдигар шинос ва ҳамроҳ ба сафар  баромада паст-паст 

байни ҳам сўҳбат доштанд. 

Вақте ки автобус аз байни як деҳаи наонқадар калон мегузашт, зане даст бардошт. 

Ронанда аз назди ў даҳ-дувоздаҳ қадам гузашта, мошинро дар канори роҳ боздошт. 

Зан тозон омада ба дари автобус сар халонд ва ба зўр нафасашро рост карда, ба 

ронанда муроҷиат кард: 

- Додар, дина ман дар мошинатон як қуттиро фаромўш кардаам. Дар дарунаш 

мошини дарздўзӣ буд. Наппа-нав. Аз бозори Душанбе харида будам. Агар дар 

ёдатон бошад, худатон гуфтед, ки ба салон надарор, ба мусофирон халал мерасонад. 

Баъд ҳамроҳатон ба дасти худаш дар боғоҷмонак ҷойгир кард. Гўр беҳушии ман 

шавад, вақти фуромадан саросема шуда, гирифтанашро фаромўш кардаам. Баъди 

раҳакӣ шудани автобус ба ёдам расид. 

Ронанда чанд лаҳза ба рўи зан нигоҳи тааҷуб дўхта, гуфт: 

- Он қуттӣ аз они шумо буд? 

- Ҳа, додарҷон, - яқин ба дилаш шўълаи умед дурахшида, тасдиқ кард зан. – 

Ҳамсояам пул дода буд, барои ҳамун харида будам. 

- О ун қуттиро дар Қўрғонтеппа як мўйсафед гирифт-ку! 

- Чӣ хел? – якбора тағйир ёфт овози зан. – Чӣ хел мўйсафед гирифт? 

- Надонам. Халтаи ў ҳам дар ҳамон ҷо будааст. Вақте халтаашро мегирифт, 

азбаски дигар ягон мусофир намонда буд, ман гумон кардам, ки қуттӣ низ аз вай 
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будагист. Ҳатто қуттиро нишон дода пурсидам, ки ин ҳам аз шумост? Ҳа, додар, аз 

ман гуфт. Ман аз куҷо донам, ки ун беимон дурўғ мегўяд. 

Зан маҳзун сар хам кард ва баъди андаке ҳайрон сукут варзидан сар бардошта, 

пурсид: 

- Хонаашро намедонед? 

- Холаҷон, ҳар рўз ба ин автобус шаст-ҳафтод нафар савор мешавад. Ман хонаи 

ҳамаи онҳоро аз куҷо медонам, - табассум кард ронанда. 

Мусофире, ки дар қатори аввал менишаст, яқин аз соддагии зан баланд 

хандид.Аммо баъд шояд беҷо будани хандаашро фаҳмид, ки ба зан рўй оварда гуфт: 

- Ба истгоҳ, ё бозори Қўрғонтеппа рафта пурсед, шояд ягон кас шиносад ўро. Кори 

хуб нашудааст… 

- Хонаам сўхт. Акнун ба ҳамсоя чӣ мегўм. Гум шуд гўям бовар мекунад магар? 

Охир, вай пули кам не – 200 сомонӣ дода буд. Ман ўро акнун аз куҷо меёбам… 

Аз қафо чанд нафар мусофирон аз зиёд истодани автобус бетоқатӣ карданд. Зан 

ноилоҷ  аз автобус фуромаду ронанда дарро пўшида, мошинро ба ҳаракат даровард. 

Ман аз тиреза ба қафо нигоҳ кардам. Зан ҳамоно дар канори роҳ музтар  меистод. Гўё 

дар ин автобус ҷигарбандашро мебурда бошанд, то аз назар ғоиб шудан чашм аз он 

намеканд.  

Қазияи гум шудани бори зан ҳамаро ҳушёр кард. Яке аз беимонии он марди 

қаллоб сар меҷунбонду дигаре ба ҳоли зани бечора афсўс мехўрд. Дар курсии қатори 

пеш аз ман ду нафар марди миёнаумри деҳқонсурат менишастанд. Дар сари 

ҳардуяшон тоқии чоргул, дар тани яке яктаҳи хокистарранг буд, дигари ҷомаи 

хушдўхтӣ сиёҳ дошт.  

-Тавба, - гуфт марди яктаҳпўш. – Аз бандаҳои беимонат гардам, худо! Одамон 

инсофро фаромўш кардаанд, ҳаромро аз ҳалол фарқ намекардагӣ шудаанд. Ина 

бинед, а, дар рўзи равшан моли як бечораро аз худ кардааст. Э ришат резад ту барин 

мўйсафеда!  Магар ҳамин ҳам мусулмонӣ шуд?! 

- Ман бовар дорам, ҳамон мўйсафед дар давра ба ману шумо баринҳо гап 

намедиҳад. Дар бораи дину оин, худову расул, одаму одамгарӣ, ҳарому ҳалол чунон 

амри маъруф мекунад, ки кас мехоҳад дар бари ҷомааш намоз гузорад, - гуфт 

ҳамраҳи ў.  

- Шояд, - тасдиқ намуд марди яктаҳпўш андешамандона. – Ҳарчанд бори гуноҳ 

нисбат ба синну сол каму беш намешавад, вақте ки пиронсолон ягон гуноҳ содир 

мекунанд, дилам ба онҳо месўзад. Чунки  агар ҷавоне гуноҳ кунад, ба умед мешавем, 

ки шояд дар оянда ислоҳ шавад. Аммо марди пир… бори ҳамон гуноҳ ба дўшаш он 

дунё меравад. Зеро дигар фурсати дуруст шудан надорад, тавба кардан бошад дар 

ҷавонӣ мезебад. Ҳайфи умри бар бод додааш, ки на аз устод, на аз китоб, на аз 

зиндагӣ сабақе набардоштааст.  

Ҳамроҳи марди яктаҳпўш сар ҷунбонда, фикри ўро тасдиқ мекард.  

- Ду моҳ пеш бо ман низ чунин воқиа рўй дода буд, - ба гап даромад вай. – Хабар 

доред, ки кампирам чанд моҳ боз бемор. Духтурон як дунё дору фармуданд. Касе 
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гуфт, ки дар Душанбе дору арзон аст, аз ҳамон ҷо биёрӣ беҳтар. Хулоса, Душанбе 

рафта ба якумин дорухонаи сари роҳ даромадам. Фурўшанда, як духтараки 

навниҳоли хандонрў, маро бо чеҳраи кушода пешвоз гирифт. Зебо, ҳамеша табассум 

мекард. Гўё аз модар хандон таваллуд шуда бошад. Намедонам аз муомилаи хуши ў 

саргарм шудам ва ё аломати пирӣ, ки чатри дар дастам бударо ҳамон ҷо фаромўш 

кардаам. Ёд дорам, ки ҳангоми доруҳоро харидан ба пештахтаи дорухона овезон 

карда будам.  

Баъд аз дорухона баромадан ба бозори шафат даромадам. Пас аз хеле бозорро 

гаштан, ногоҳ ба ёдам расид, ки дар дорухона чатрро фаромўш кардаам.  

- Шумо бо худ чатр ҳам мегардонед? – Пурсид бо лабханд марди яктаҳпўш.  

- Э не! Аз они писари студентам буд. Ҳангоми ба таътили зимистона омаданаш 

дар хона фаромўш карда рафтааст. Қисса кутоҳ, зуд аз роҳам баргашта, сўи дорухона 

шитофтам. Ҳамон духтараки хандонрў ба мизоҷон савдо мекард. Чанд дақиқа 

мунтазир шудам. Вақте ки дорухона аз харидорон холӣ шуд, мақсади баргашта 

омаданамро ба ў фаҳмондам.  

Духтарак низ мисли ронандаи мо ҳайрон шуда пурсид:  

- Чатри шумо буд?  

- Ҳа, духтарам, аз они ман буд, - гуфтам ва барои он ки шубҳа накунад, шарҳ 

додам –Писари студентам ҳангоми таътил дар хона фаромўш кардааст. Ҳозир ба 

хобгоҳаш бурда доданӣ будам.  

- Пас аз рафтани шумо ана ин ҳамсояамон, - ба тарафи рост ишора кард духтарак, 

- даромада чатри дар пештахта овезонро дида, гуфт, ки аз они вай фаромўш шудааст. 

Ҳарчанд гуфтам, шояд ягон харидор фаромўш карда бошад, баргашта меояд, аммо 

вай қасам хўрд, ки чатри худаш аст. Пагоҳӣ, вақти ба инҷо даромаданаш, монда 

рафтааст. Лекин ба дорухона даромадани ўро ба чашмонам дида будам, дар дасташ 

чатр надошт. Ё шухӣ кард?  

Духтарак чанд лаҳза хомўш монда, баъд гуфт:  

- Рафтем. Вай, ҷавон, дар дўкони дигар савдо мекунад.  

Бечора аз барои ман дари дорухонаро қуфл заду ба ҷустуҷўи ҳамон ҷавон рафтем. 

Дўконаш чор дар дуртар аз дорухона будааст. Аммо ўро дар ҷояш наёфтем. 

Ҳамроҳаш, занаки қадпасти бадқавоқ гуфт, ки Мурод хўрокхурӣ рафтаасту 

намедонад, ки кай меояд.  

- Ягон гапи зарур доштӣ? – Пурсид зан аз духтарак.  

- Як соат пеш дар дорухона чатреро гирифта буд, соҳиби ҳамон чатр ин мардак 

будааст, - гуфт духтарак маро нишон дода.  

Зан сар то пои маро норозиёна бо нигоҳ палмосида, намедонам гуфт.  

Мо ноилоҷ баргашта ба дорухона омадем. Сипас худам ду бор рафта хабар 

гирифтам. Аммо аз ҷавон дарак набуд. Оқибат, духтарак ба саргардониҳои ман 

раҳмаш омада:  

- Амак, шумо равед, ман худам ўро ёфта  чатратонро мегирам, - гуфт. – Баъд пагоҳ 

омада мегиред.  
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Ман розӣ шудам. Баъд ўро дуокунон аз дорухона баромада, ба хобгоҳи писарам 

рафтам. Ҳарчанд табъам каме хира шуд, дилам пур буд, ки чатрам ёфт мешавад. 

Агар ҷавон моли бесоҳибро дида, азони худ карданӣ шуда бошад ҳам, баргардонда 

медиҳад, - меандешидам ба худ.  

Аммо вақте ки рўзи дигар ба дорухона омадам, тарбуз аз бағалам афтид. Духтарак 

маро дидан замон гунаҳояш лолагун гашта, гуфт:  

- Амак, он ҷавон мегўяд, ки дина чатрро нагирифтааст, гашта ба ҷояш мондааст. 

Шояд ягон харидор гирифта бошад, мегўяд.  

Ман аз ҳайрат чӣ гуфтанамро надонистам.  

- Лекин гирифта рафтанашро дида будам, - гуфт духтарак сар ба зер афканда.  

- Хайр, ҳеҷ қисса не, духтарам, - тасалло додам ўро. – Медонам, ки дурўғ намегўӣ. 

Ман одами дурўғгўйро аз чашмонаш мешиносам. Як чатр гум шуд, гум шуд-дия! 

Ҷони одам нест–ку! Тану ҷон сиҳат бошад, чатр ёфт мешавад.  

Ҳамин тариқ ўро тасалло дода, аз дорухона берун шудам. Ҳарчанд аз чатр 

умедамро канда будам, хостам ҳамон ҷавони қаллобро як назар  бинам, ки чӣ сурату 

симо дорад. Бо ҳамин мақсад ба дўкони ў даромадам. Дар ҷои кораш будаст. Як 

ҷавони ҳузарб, кўҳро занад кўҳ талқон мешавад. Либосаш ҳам фохирона. Дар дасташ 

тилфонҳои навбаромад, бо касе тилфонӣ сўҳбат дошт. Зан аввал маро харидор 

пиндошта, ба пешвозам аз ҷой хест. Аммо баъд шинохт магар, ҳеҷ чиз нагуфта, 

норозиёна ба ҷояш рафта нишаст. Аввал хостам ба ҷавон як-ду даҳон гапи сахт занам. 

Гўям, ки ту чӣ хел дар дўкон барин ҷои муқаддас нишаста, дурўғ мегўӣ, мижаат хам 

нахўрда моли як мўъмина таҳ мезанӣ? Лекин боз мулоҳиза кардам. Сараша хўрад 

ҳамон чатр гуфтам, насиб накунад, гуфтам.  

- Гўед буд, - гуфт марди яктаҳпўш. – Ман мешудам, дар назди харидорон ба рўяш 

кашида, шармандааша мебаровардам.  

- Духтаракро андеша кардам, - гуфт мард. - Пас аз рафтани ман ба ў ягон зарар 

нарасонад, гуфтам. Охир, ин хел зотҳои касиф кинагир мешаванд.  

Ҳарду лаҳзае хомўш монданд. Баъд мард ба ҳамраҳи яктаҳпўшаш рўй оварда, ба 

дард гуфт:  

-Чӣ хел моли як кас ба чунин одамон насиб мекунад, а! Аз рўзи қиёмат 

наметарсида бошанд?  

Автобус нолишкунон кўтали баландро боло мешуд.        
 

РИШТАИ УМЕД 
 

Мебоист ба шаҳри Қурғонтеппа мерафтам ва азбаски рўз аз нисф гузашта буду 

дигар ба он тараф автобус намерафт, дар канори Душанбе ба як мошини сабукрави 

роҳгузар нишастам. Ронанда марди тахминан чил-чилу панҷ солаи чеҳракушод ва 

хушсўҳбате буд. Аз пасту баландии зиндагӣ суҳбат карда, роҳро кўтоҳ мекардем. Пас 

аз хеле роҳ паймудан ронанда мошинро дар назди дарвозаи канори роҳ воқеъ буда 

нигоҳ дошт. Ва аз мошин фаромада сандуқи ақиби онро боз намуду баргашта ба 
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назди ман омада, хоҳиш кард, ки ба ў кўмак кунам. Мо ҳарду аз дохили сандуқи 

мошин як халта ва ду қуттии андарунаш анвои хўрока доштаро берун оварда, ба 

ҳавлӣ даровардем. Ҳавлии на он қадар васеъ ду дар хона ва айвони кушод дошт. Дар 

таги айвон пиразане рўи намадпорае нишаста ресмон мересид. Каме дуртар аз ў ду-

се нафар кўдакон машғули бозӣ буданд. Яке аз онҳо, ки нисбат ба дигарон калонсол 

менамуд, баробари чашмаш ба мо афтидан “Амаки Фазлиддин омад!” гўён, тозон  

зинаҳои сангинро поин шуд. Кампир аз ресидан бозистод ва ҷониби дарвоза рўй 

оварда, гўш ба қимор шуд. Нигоҳаш бефарқ - яқин чашмонаш хира буданд. Мо бори 

дастамонро болои кати чўбин, ки ду-се қадам дуртар аз зинапоя гузошта шуда буд, 

мондем.  Ронанда аз зинаҳо боло шуда, назди кампир рафт. 

- Салом, оча! 

- Ваалайкум ба салом,  бачам! Сиҳат - саломат ҳастӣ? - ба пурсупос даромад 

кампир. - Бачаҳакот нағзанд? Чанд вақт боз бедарак будӣ, алағда шудам. Ягон хату 

хабар овардӣ? Гуфта будӣ, ки то иди Наврўз меояд, наомад-ку! – гуфт кампир 

гилаомез.  

- Меояд, оча. Ҷойи кори нағз ёфтааст, агар онро партофта биёяд, дигарон соҳиб 

мешаванд. Дирўз як нафар шиносам омад, ба дасти ҳамон барои шумо савғо 

фиристодааст. 

- Бечора бачаҳакам, дар мусофирӣ саргардон шуд. Мегўянд, ки он ҷойҳо бисёр 

хунук, мардикорҳо азоби гўра мекашанд. Кошки сиҳату саломат тезтар бармегашт. 

- Албатта, меояд, оча. Шумо бехуда алағда нашавед. Ҳозир биёяд ҳам, дар ин ҷо 

ҷои кор ёфтан мушкил. 

- Мефаҳмам. Ҳаргиз аз ин савғотии фиристодааш ношукрӣ намекунам, болои 

дида мегузорам онро. Агар вай намебуд, дар ин чанд соли нодориву дармондагӣ 

азоби сага мекашидем. Худат хабар дорӣ, соли гузашта пул фиристод, боми 

хонаамро шиферпўш карда, фасли боронгарӣ аз азоби чак-чак холос шудем... Аммо 

ёд кардам бачама. Ғами бародараш гаронӣ дорад, чашмонам хира шудаанд. Мехоҳам 

дар барам бошад, рўзи марг мурдаамро соҳиб шавад. Охир, ман дар ин дунёи 

равшан ғайри ў дигар ҳеҷ кас надорам. Кўдаконаш низ ўро ёд кардаанд. 

Ронанда аз чи бошад нигоҳашро аз кампир гурезонда, дуру дароз гарди орди ба 

остини пиҷакаш нишастаро такид. 

-  Ман ҳам тобистон ба Руссия меравам, оча. Ба додарам таъин мекунам, ў аз ҳоли 

шумо хабар мегирад... Баъд акаи Акобирро ҳамроҳ гирифта меоям... 

Мо бо кампир хайру хуш карда, роҳамонро давом додем. Ронанда хомўш буд. Аз 

он ҳолати хуши пештарааш осоре намонда буд. Андешамандона мошинро идора 

мекард. 

- Ин кампир кӣ буд? - пурсидам ман. 

- Модари дўстам, - ҷавоб дод ронанда аз тасмаи роҳ чашм наканда. 

Боз хомўш хеле роҳ паймудем. 

- Ман бо писари ин кампир ҳангоми гуреза буданамон дар Афғонистон шинос 

шудам, - ба сухан оғозид ронанда. - Акобир буд номаш. Бисёр ҳам инсони меҳрубон, 
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дидадаро ва дилёб буд. Вақте аз дарё мегузаштем, ҷони худашро зери хатар гузошта, 

маро, ки захмӣ шуда будам, аз ғарқшавӣ наҷот дод. Тўли чанд моҳи дар Афғонистон 

буданамон бо мардуми таҳҷоӣ забон ёфта, бароямон шароит муҳайё кард, илоҷи 

ҳарчи зудтар ба ватан баргаштанамонро меҷуст. Аммо бадбахтона чанд рўз қабл аз 

бозгашт ба дарди кўррўда мубтало гашта, фавтид. Пеш аз ҷон додан ба ман васият 

кард, ки агар зиндаву саломат ба ватан бирасам, ба деҳаашон рафта модари ўро 

пайдо кунам. “Аммо нагўй, ки писарат фавтид, - гуфт вай дами вопасин. - Як бародар 

доштам дар оғози ҷанг кушта шуд. Метарсам, ки модарам марги маро таҳаммул 

карда наметавонаду кўдаконам дар дашт мемонанд. Модарашон чандин сол инҷониб 

бемори рўи ҷогаҳ. “Писаратонро дар Русия дидам гўй, мардикорӣ мекунад, гўй. Агар 

тавонӣ ба модарам ва бачаҳоям кўмак кун. Некиатро ман баргардонида натавонам 

ҳам, Худованд подоши онҳоро бармегардонад.” 

- Дами вопасин ҳамин гапҳоро дар ҳолати назъи равон ба забон оварда, дар сари 

зонуям ҷон ба ҷонофарин таслим кард вай. 

Ронанда чанд лаҳза хомўш монд. Ва пас аз қитъаи ноҳамворӣ роҳро гузаштан 

суръатбардорро ба пеш тела дода, ҳикояашро идома дод. 

- Баъд аз ба ватан баргаштан ба ҳамин деҳа омада, кампирро ёфтам. Бемор буд, аз 

бистар хеста наметавонист. Вақте хабар расондам, ки писарат зиндаву саломат асту 

ўро дар Русия вохўрдам, ба тани кампир гўё ҷони тоза дамида, ба назарам чеҳраи 

пажмурдааш аз нав шукуфт. То дер дастамро раҳо накарда, дуо мекард, ки бо ин 

пайғоми худ ўро аз лаби гўр бозгардондам... 

Баъд аз он рўз мунтазам аз аҳволаш хабар мегирифтам. Ҳарчанд ман дар ноҳияи 

дигар зиндагӣ мекунаму роҳ ҳам хеле дур аст, ҳамин ки фурсат ёфтам, ба аёдаташ 

меомадам. Рўз аз рўз аҳволаш беҳ мешуд. Гўё дурўғи сафеди ман ба тани 

дардмандаш марҳам гашта буд. Азбаски рўзҳои аввал зиндагии худам низ бисёр 

вазнин буд, наметавонистам ба ў кўмак кунам. Зеро баъди гуреза шудани мо 

ҳавлиамонро талаву тороҷ карда, оташ задаанд. Мисли навхонадорон зиндагиро аз 

нав оғоз кардан рост омад. Бо як азоб хона сохтам, ҷиҳози рўзғор ҷамъ овардам. Ана 

дар ҳамон рўзҳои ниҳоят мушкил шунидам, ки дар Душанбе ташкилоти 

башардўстонаи эрониён бо номи Кумитаи имдоди Имом Хумайнӣ ба фаъолият оғоз 

кардаасту ба мардуми бечораву бепарастор, ятимону бенавоён дасти кўмак дароз 

мекардааст. Ба назди онҳо рафта ёрӣ хостам. Аҳволи кампирро низ , ки хеле вазнин 

буд, ҳикоя кардам. Як нафар намояндаашон ба хонаи кампир омада, аз аҳволаш 

огаҳӣ ёфт ва инак чанд сол аст, ки ҳар сари чанд вақт барояш кўмак мекунанд ва ман 

онро аз номи писараш ба ў оварда месупорам. Ҳозир худат шоҳид будӣ... Боми 

хонаашро низ бо кўмаки кумита шиферпўш кардем. 

- Ба ҳар ҳол кампирро аз марги писараш огаҳ кардан лозим, - гуфтам ман 

маслиҳатомезона, - беҳуда шабу рўз роҳ напояд. Охир, аз тақдир ҷойи гурез нест. 

- Наметавонам, - гуфт ронанда. - Рўзи аввал ҷуръат накардам... акнун... намехоҳам 

он риштаи охирине, ки ўро ба зиндагӣ мепайвандад, канда шаваду наберачаҳои 
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хурсолаш бесаробон монанд. Охир, кампир маҳз ба ёди писараш зинда аст, ба ёди 

дидори рўи ў нерўи тоза мегирад. 

Ронанда чанд лаҳза хомўш монд. 

- Рости гап, рўзи аввал хостам бо ягон роҳ марги писарашро ба ў фаҳмонам. 

Аммо, чи хеле гуфтам, дар ҳолати назъи равон буд, нахостам руҳашро озурда созам. 

Ором ҷон диҳад гуфтам. Намедонам Худованд ин дурўғи маро меомурзад ё не, аммо 

дигар наметавонам он ҳақиқати талхро ифшо кунам. Ҳар гоҳе хайрияи Кумитаи 

Имом Хумайниро ба хонааш меорам, кампир то дер дуои ҷони писарашро мекунад, 

ки барои таъмини рўзгор дар мулки бегона заҳмат мекашад. Бегумон дуои ўву 

набераҳояш ба кормандони ин кумита мерасад. Зеро кори хайре, ки онҳо мекунанд, 

ба ҳазорон ҳазор дуову таҳсин меарзад. Ё не? 

- Дуруст, - тасдиқ кардам ман. 

- Дар ин замона баъзан писар ба волидайнаш кўмак намекунад. Нафареро 

медонам, ки падари мўйсафедашро ба хонаи пиронсолон бурда супоридаасту дар як 

сол як бор ҳам аз аҳволаш хабар намегирад, - гуфт ронанда бо таассуф сар ҷунбонда. - 

Писари аз камараш рўида, а! Аммо кумитаи мазкур аз кишвари дигар омада, ғами 

ятимону бепарастонро мехўрад. Доираи меҳру шафқат ҳамин қадар мешудагист?!  

Мошин бо суръат пеш мерафт. Роҳ баланд буд, паст буд. 

 

РИШВА 
 

Агрономи ҷавон Толеъ Мадад барои овардани азот  ба маркази вилоят рафт. Вай 

дар даст коғаз дошт ва мебоист бар тибқи он барои заминҳои  

хоҷагиашон ду тонна азот меовард. Дилпур буд, ки то нисфирўзӣ кораш барор 

мегирад ва бегоҳ бояд ба деҳа баргардад. Аммо дар анбор ба вай фаҳмонданд, ки бе 

имзои раиси корхонаашон наметавонанд ҳоҷати ўро бароранд. 

Толеъ Мадад ноилоҷ ба суроғи раис рафт. Дар ошёнаи дуюми бинои сеошёна 

дафтари кории ўро пайдо карда, пас аз интизории тўлонӣ ба наздаш даромад. 

Раис марди қадпасти фарбеҳ дар даст гўшаки телефон бо касе сўҳбат дошт. 

Вай баробари ворид шудани агрономи ҷавон бо ишораи даст ба ў ҷои нишаст - 

курсии холиро нишон дод. Толеъ Мадад анҷоми сўҳбатро мунтазир истод ва чун 

раис гўшаки телефонро ба ҷояш гузошт, аз ҷой хеста, бо ў вохўрдӣ кард. 

- Хизмат? - пурсид раис. 

Толеъ Мадад коғази дасташро ба ў дароз кард. 

- Шумо аз куҷо? - пурсид раис, коғазро аз дасти вай гирифта. 

- Дар ҳамон ҷо навиштагӣ, - ба коғаз ишора кард Толеъ. - Аз Сангоб. 

- Колхози Сангоб... Ин ҳамон хоҷагии асалпарварӣ? 

- Бале. 

- Асал ҳаст? 

- Ҳаст. 

- Бист кило асали тоза лозим. 



www.komron.info 
 

- Пулашро ба суратҳисоби колхоз гузаронед, бачаҳо оварда медиҳанд. Ман ба онҳо 

гап мезанам. 

- Ба пули нақд намешавад? - табассум кард раис. 

- Мешавад. 

- Бепул чӣ? 

- Чӣ хел бепул? Моли хоҷагира магар бепул дода мешавад? 

- Қонундон менамоӣ, бача! 

- Кўшиш мекунам, ки қонунро риоя кунам. Одат шудааст. 

- Одати нағз... ба мартабаҳои баланд мерасӣ! 

Раис боз ба коғази дар дасташбуда чашм давонда, кўтоҳакак гуфт: 

- Нест азот. 

- Ҳозир ман дар анбор будам, - илтиҷоомез ба гап даромад Толеъ Мадад. - 

Гуфтанд, ки бор ҳаст, танҳо имзои раис лозим. 

- Дуруст, ҳаст, аммо онҳо соҳиб доранд. Шумо танҳо нестед... боз чандин хоҷагиҳо 

аз мо нурӣ мегиранд. 

- Кай мешавад? 

- Намедонам. Мумкин пагоҳ, ё фардо... Хулоса, мунтазир  шавед. 

Толеъ Мадад аз идораи раис ба табъи хира берун шуд. Ва ронандаи мошини 

боркашро, ки ҳамроҳ оварда буду мехост сари қадам ба хонаи хоҳараш меҳмонӣ 

равад, то пагоҳ ҷавоб дода, ба меҳмонхона рафт. 

Бегоҳӣ дар меҳмонхона бо ҳамсабақи собиқаш Раҳим, ки мисли ў дар колхози 

худашон агроном буд, вохўрд. Толеъ Мадад пагоҳӣ ўро дар назди анбор дида буд, 

аммо намедонист, ки вай низ дар ин меҳмонхона ҷой гирифтааст. 

- Корат буд шуд? - пурсид Раҳим. 

- Не. 

- Чаро? 

- Мегўянд, ки азот нест... интизор шавам. 

- Чӣ хел нест? Ман баъд аз ту гирифтам-ку! 

- Надонам, - китф бар ҳам кашид Толеъ. 

- Нағзакак пурсида натавонистӣ. 

- Дар дастам ҳуҷҷат доштам, боз чӣ хел пурсидан даркор буд? 

- Э, ҳафтафаҳм! Магар ҳозир ба ҳуҷҷат кор буд мешавад. Камтар пора додан 

лозим буд. Худат медонӣ, ҳозир азот тухми анқо... 

- О ман доруро барои замини шахсиам намебарам-ку! Вай замини давлат, 

маҳсулоташро ҳам ба давлат месупорем. 

- Фарқ надорад. 

- Чӣ хел фарқ надорад? Ман аз анбори падари раис азот наталбидаам... 

- Ту намефаҳмӣ. Кадом раиси гаранг туро агроном таъин кардааст. 

Толеъ Мадад чанд лахза ба дўсташ нигоҳи гунг дўхта, гуфт. 

- Ман дар умрам ба касе пора надодаам. Умуман намедонам, ки чӣ хел пора 

медиҳанд. 
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- Ёд гирифтан даркор. Агар хоҳӣ, ки корат пешрав бошад, ин кор ниҳоят осон аст. 

- Масалан? 

- Ба ту чӣ хел мисол даркор? 

- Пораро чӣ гуфта медиҳӣ? Чӣ хел ба роҳбарон, ки гоҳо ваҷоҳаташон ба тани кас 

рашъа медавонад, пул медиҳӣ. Охир ин ҷиноят аст. Рафту пораи додаатро 

баргардонда ба рўят зананд, чанд пула одам мешавӣ... 

- Албатта, ин пора аст, гуфта намедиҳӣ. Мегўӣ, ки як чой хўред... ё ин савғо аз 

хоҷагии мо. Дар дунё чи бисёр - гап! 

- Масалан, ту имрўз чӣ хел пора додӣ? 

Раҳим табассуми фарохе кард ва баъд даст ба китфи Толеъ Мадад гузошта, гуфт. 

- Аввал ба ман ҳам нест гуфт. Аммо ҳангоми даст дода хайрухуш кардан, ба 

дасташ қапондам. Дарҳол имзо кард. 

- Шўхӣ накун. 

- Дурўғ бошад, худо занад. Магар ту намедонистӣ, ки ин раис дар порахўрӣ 

устухон надорад. Инро ҳама медонанд.  

- Аҷиб! Лекин ман пора додан наметавонам. 

- Ёд гир! 

 Бо ҳамин дар ин мавзўъ сўҳбати онҳо қатъ гашт. Ва ҳарду барои дар ягон 

тарабхона хўроки шом хўрдан аз меҳмонхона берун рафтанд. 

Шаб Толеъ Мадад дар ҳуҷраи хурдакаки меҳмонхона нишаста, чандин воситахои 

пора доданро дар кўраи акли худ гудохта, дар тарозуи адлу инсоф баркашида, қарор 

дод, ки пагоҳ боз ба назди раис медарояд. Вай дар кисааш пул дошт ва онро барои ба 

бачаҳои мактабраваш сарулибос харидан оварда буд. “Бачахо тоқат мекунанд. - ба 

хулоса омад ў. - Нархаш каме гарон бошад ҳам, дар маркази ноҳия ёфт мешавад. 

Ҳозир муҳимаш кор буд шавад. Бе ин ҳам кишту кор ақиб мондааст. Ана-мана 

нагуфта тобистон ҳам медарояд.” 

Пагоҳӣ Толеъ Мадад барвақт ба анбор омад. Ронанда аллакай ўро дар он ҷо 

мунтазир буд. 

- Ту ҳамин ҷо бош, - гуфт Толеъ ба ронанда. - Ман ҳозир... боз як кўшиш карда 

мебинам. 

Вай мисли дирўза акнун дар поғундаҳо боустувор қадам намегузошт, як кунчи 

дилаш торик буд. Гўё дуздӣ мерафта бошад, ҳаросон ба атроф чашм андохта, аз 

зинаҳо боло мешуд. Шояд ҳоло барвақт буд, ки дар қабулгоҳ ба ғайр аз котиба касе 

набуд. 

Раис агрономи ҷ авонро сард пешвоз гирифт. 

- Боз чӣ гап? - гуфт вай норозиёна. - Ман дина ба ту гуфтам-ку - нест! 

Толеъ Мадад гапро аз чӣ оғоз карданашро надониста, мисли талабаи бадхон дар 

назди устоди сахтгир чанд лахза лол монд. Ва баъд оҳиста ба курсӣ нишаст. 

- Медонед-чӣ, раис, - бо овози ларзон оғозид вай. - Ҳозир мавсими кишту кор... 

баъд дер мешавад. 

- Хайр, айби ман чӣ?! Ман завод надорам, ки азот истеҳсол кунам. 
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- Ягон илоҷ кунед, - даст ба ҷайбаш бурд Толеъ Мадад. 

- Ту аҷаб бачаи шилқин будаӣ! Ман ба забони тоҷикӣ фаҳмонам, боз мегўӣ, ки 

ягон илоҷ  кунед. Ё маро масхара мекунӣ?! 

- Не, - гуфт Толеъ ва ҳама ҷасораташро ғун карда, аз кисааш як бандча пулро, ки 

пеш аз ин ҷо омадан дар меҳмонхона тайёр карда буд, рўи миз гузошт. 

- Ин чӣ? - пурсид раис. 

- Пул... чой мехўред. 

- Гир пулатро! Маро ба ҷиноят тела медиҳӣ? Дина одатам қонунро вайрон 

намекунам гуфта, кӣ мушт сари синааш зада буд?! 

- Не.. ин аз хоҷагии мо тўҳфа, - каме овазаш ларзида, гуфт Толеъ Мадад. 

- Аҷаб хоҷагии сахие! Шумо ба ҳама идорахо чунин тўҳфа меоред. 

- Муҳим кор буд шавад. 

- Ин кор ба пул буд намешавад. Ба кисаат андоз пулатро. Дигар ин номақулиро 

накун. Ҳоло ҷавон ҳастӣ... одат мекунӣ. 

“Шояд кам дода бошам?” - аз дил гузаронд Толеъ Мадад. 

- Худатон медонед, ҳозир мавсими киштукор. Ҳар лаҳза ғанимат аст... нурӣ мисли 

обу ҳаво ба мо зарур. Агар кам бошад, боз меорам. 

Раис чанд лаҳза хомўш нишаст. Ва ин хомўшӣ ба дили агрономи ҷавон андаке 

бошад ҳам, нури умед барафрўхт. 

- Ҳой, бача, ман ба ту чӣ гуфтам? - овозашро баланд кард раис. - Ман аз ун 

одамони ту мегуфтагӣ не! Шумо ба пора додан одат карда бошед, мо гирифта одат 

накардаем. 

Ин ҳама гуфтугузори дилбазан, ки воқиан агрономи ҷавонро азият медод, 

номаълум косаи сабрашро лабрез кард. 

- Ман медонам, ки шумо пора мегиред, - гуфт вай оромона. Акнун барои ў фарқ 

надошт, ки раис пулро мегирад, ё не. Аз азот ҳам умедашро канда буд. 

- Чӣ?! - аз ҷой нимхез шуд раис. - Як бори дигар такрор кун 

- Шумо порахўред, - бо ҳамон оҳанги пештара гуфт Толеъ Мадад. - Одат кардаед. 

- Ҳозир ман ба ту нишон медиҳам пораро! - даст ба гўшаки телефон бурд раис ва 

чанд рақамро чида, дод зад. - Алло! Алло! Милитсия! 

Толеъ Мадад оромона аз ҷой хеста, пулҳояшро ба киса андохт ва аз утоқ берун 

шуд. Зинаҳоро тозон поин щуда, ба назди мошин расид. 

- Рафтем! - гуфт вай дари кабинаро сахт пўшида. 

Вақте ки мошин аз  кўчаҳои сермошину пурмағали шаҳр берун шуда, ба роҳи 

начандон калон ворид шуд, дар лабонаш андаке табассум дамида Толеъ Мадад ба 

ронанда рўй овард:  

- Қудрат, ту пора дода метавонӣ? 

- Чӣ хел пора? - нафаҳмид ронанда. 

- А-а! - даст афшонд Толеъ Мадад. - Шўхӣ кардам. 

Мошин роҳи пасту баландро гузашта, ҷониби деҳа медавид.     
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ПАРВОЗИ НОТАМОМ 
 

- Занак, писарат туро ба тўй даъват кардааст. 

- Кадом писарам? 

- Ту чанд писар дорӣ? 

Муҳаббат-хола чанд лаҳза бо аломати тааҷҷуб чашм аз рўи шавҳараш наканда, аз 

ҷой нимхез шуд. 

- Ҳайдарҷон омадааст? 

- Не, мактуб фиристодааст. - Орзуи Ҳамдам аз бағалкисааш лифофаи 

дуқатшудаеро бароварда, пеши занаш партофт. - Дасти бачаҳояшро ҳалол 

мекардааст. Навиштааст, ки мехоҳам дар хатнатўи набераҳоятон шумоён - бобову 

бибии азизашон дар тори сарашон бошеду дуои нек бидиҳед. Ҳамсараш низ 

ҳаминро мехостааст. 

Муҳаббат-хола дарҳол оби чашм карда, беҷуръатона мактубро ба даст гирифт. 

Ҳарчанд саводи казоӣ надошт, мактубро аз лифофа гирифта, ба он чашм давонд. 

- Боз чӣ навиштаст бачаҳакам? - пурсид вай. 

- Туро пазмон шудааст... пас аз бист сол. 

- Бечора бачаҳакам дар ин дунё рўз надид. Мисли ҳамсолонаш аз бўи падару 

модар сер нашуд, сарсону саргардон шуд дар ин дунё! Ҳамааш айби шумо... 

- Шуд, пўш даҳонатро! 

Дар хона якбора сукунати вазнин соя андохт. 

Муҳаббат-хола аз тарси он ки шавҳараш оби чашм кардани ўро дида, ба сараш 

дод мезанад, оҳиста аз ҷой хеста, берун баромад. 

- Ҷўяи помидорро хабар гир, - садо кард аз қафо шавҳараш. - Об монда будам, 

пур шуда, пуштаҳояшро зер накунад. 

Орзуи Ҳамдам танҳо монд. Мактубро аз лаби дастархон гирифта, ба бағалкисааш 

андохт. “Беҳуда ба ин мўйдарози ақлкўтоҳ нишон додам мактубро, - дар дил худро 

маломат кард вай. - Акнун “биё, равем” гўён гўшу майнаамро мехўрад”. 

Муаллифи мактуб - Ҳайдар, писари онҳо буд. Аммо... 

*** 
Орзуи ҷавон пас аз ёздаҳ моҳи адои хизмати аскарӣ аз номи бародараш мактуб 

гирифт. Бародараш пас аз пурсупоси маъмулӣ навишта буд, ки дирўз янгааш, яъне 

зани Орзу писар таваллуд кард. 

Ин хабари хуш ба ҷои падари ҷавонро шод кардан, ба сад кўчаи сарбаста андохт. 

Ў ҳайрон буд, ки чӣ хел пас аз ёздаҳ моҳ ҳамсараш фарзанд таваллуд кардааст. Вай аз 

тарси он ки мабодо ягон ҳамхизматаш аз ин хабар огоҳ шавад, мактубро пора карда, 

ба ахлотдон партофт. 

Орзу дар мактуби ҷавобиаш навишт, ки ун фарзанд аз вай нест ва бародараш 

метавонад янгаашро ҳамроҳи кўдакаш аз хона пеш кунад. 
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Рўзҳо мегузаштанд. Ҳар гоҳе ки фарзанд таваллуд кардани занашро ба ёд орад, 

аламҳои Орзу аз нав тоза мешуд. Ў худро таҳқиршуда меҳисобид ва дар хаёлаш 

нақшаҳои гуногуни қасосгириро мекашид. Аз ҳамхизматҳояш канора меҷуст, 

нисбати атрофиён дағалӣ мекард. Гўё онҳо дар ин фоҷиаи зиндагии ў айбдор 

бошанд. 

Рўзе Орзуро ҳамроҳи се нафар аскар ( онҳо дар баталони сохтмончиён хизмат 

мекарданд) барои таъмири боғчаи бачагона фиристоданд. Боғча хурдакак бошад ҳам, 

тозаву озода ва бо расмҳои гуногунрангу ҷевонҳои гуногуншакл, катҳои хурд-хурду 

бозичаҳои ҳарранга ва гулҳои тару тоза зебо таҷҳизонида шуда буд. Тибқи 

фармоиши мудири боғча аскарон мебоист ба деворҳои ду хона зардеворӣ 

мечаспонданд. 

Вақте ки катҳоро аз хонаи хоб мебароварданд, ҳамроҳи Орзу Хведери чуваш аз ў 

пурсид: 

- Орзу, ту зану фарзанд дорӣ? 

- Зан дорам, аммо фарзанд - не, - ҷавоб дод Орзу, аз чӣ бошад, ноаён нигоҳашр 

гурезонида. - Чӣ буд? 

- Агар фарзанд медоштӣ, аз ин катҳо яктоашро ба хонаат мефиристодем. Бин, чӣ 

хел зебо, а! Ба гумон ки дар ҷойҳои шумо чунин кати зебо сохта тавонанд. 

- Аз ин беҳтарашро месозанд. 

- Ба ҳар ҳол, биё, яктоашро ба хонаат равон кунем. 

- Агар бисёр маъқул шуда бошад, ба хонаи худатон фирист. 

- Ба ҷону дил мефиристодам, аммо ман зан надорам. 

- Ман зан дошта бошам ҳам, кўдак надорам. 

- Кӣ медонад, мумкин то баргаштани ту янга ягон кўдак тайёр карда монад, - гуфт 

Хведер хандида. 

- Чӣ гуфтӣ? - ғайричашмдошти Хведер аз гиребони ў гирифт Орзу. 

- Ту девонаӣ! Ман шўхӣ кардам... Ба занат бовар надорӣ, чӣ? Аз як ҷиҳат ба ў ҳам 

душвор. Аз оғўши гарми ту сер нашуда... Шўхӣ мекунам, - такрор кард  Хведер. 

- Шўхӣ мекунӣ?! - гиребони Хведерро раҳо кард Орзу. Аммо ба ў фурсати 

гиребони ғиҷимшудаашро рост кардан надода, бо як мушт даҳону биниашро 

ғарқоби хун кард. 

Занозанӣ сар шуд. 

Орзу ёд надорад, ки чӣ тавр арматураи нимметраро аз замин бардошта, ба фарқи 

сари ҳамхизматаш зад... 

Вақте Орзу аз маҳас озод шуда, ба деҳа баргашт, Ҳайдар (писарашро чунин ном 

гузошта буданд) дар синфи сеюм мехонд. Орзу аз рўзи аввал ба занаш муноқишаро 

оғозид. Ў боисрор  талаб мекард, ки Муҳаббат ҳамроҳи кўдакаш аз хона гум шавад. 

Азбаски ҳамсари Орзу хеши наздикашон буд, хешовандон баъд аз маслиҳату 

машварати дуру дароз ба хулосае омаданд, ки ба хотири хонавайрон нашудан 

писарбачаро ба хонаи бачаагон супоранд. Ва оқибат хешовандон Муҳаббатро бо як 

азоб розӣ кунонда,  Ҳайдарро ба хонаи бачагон супориданд. Муҳаббат бо вуҷуди зани 
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вазнин ва гапбардор буданаш, баъди ба сағирахона супоридани Ҳайдар бо Орзу 

мисли сагу гурба шуд. Шабе набуд, ки аз ҳавлии онҳо садои дашному гиряву нола 

набарояд. Аммо бо вуҷуди ин ҳама сардиву бадбиниҳо оилаи онҳо побарҷо монд. 

Зеро модари Орзу, ки  холаи Муҳаббат буд, ба писараш шарт гузошта буд, ки агар 

хоҳарзодаи ўро пеш кунад, дар ду дунё ҳам шири ба ў додаашро намебахшад. Ҳар 

гоҳе ки Муҳаббат аз зарби мушту лагати Орзу тоб наоварда, ба хонаашон мерафт, 

хушдоманаш рафта ўро бозпас меовард. 

Бо мурури солҳо ғазаби Орзу паст шуда, бо Муҳаббат  созиш кард. Онҳо соҳиби 

як писару чор духтар шуданд. 

Пас аз ба сағирахона супоридани Ҳайдар Орзу ўро ягон бор надида бошад ҳам, аз 

гапи  мардум медонист, ки вай пас аз хатми мактаб бо  роҳхат ба пойтахт рафта, дар 

як корхонаи азим ба кор даромадааст. 

*** 
- Дадаҷонаш, ҷигар ҷигару дигар- дигар-дия! Дидед бачаҷонама, ҳамин қадар 

зулму ситам карда бошед ҳам, аз хуни худатон, ки ҳаст, оқибат дар рўзи хурсандиаш 

ману шуморо бологузор карданист. 

Орзуи Ҳамдам гўшашро ба каракӣ  андохт. 

- Меравем, а? 

- Намедонам. 

- Чӣ хел намедонед? 

- Ана ҳамин хел! 

- Тавба! Одам ҳам ҳамин қадар сангдил мешудаст. Мўи саратон сафед шуду то ҳол 

ақлатон надаромадааст.  

- Бас кун-э, қанчиқ! - Орзуи Ҳамдам пиёлаи дасташро ҷониби занаш ғурронд. 

Пиёла ба девори хона бархўрда пора-пора шуд. 

- Ман ба ту беақлиро нишон медиҳам. Ҳеҷ чиз нагуфтам забон баровардӣ, а! 

- Чӣ ҳам мегуфтед? - Пас наомад Муҳаббат-хола. - Ҳайфи умри азизам, ки бо ту 

хазон шуд.  Чанд сол инҷониб луқмаи дахонамро заҳру либоси баданам кафанд 

кардӣ. Илоҳӣ, аз худо ёбӣ, ту сангдил!  

- Дар сари муҷодалаи зану шавҳар писари онҳо - Ҳаким, вориди хона шуд. 

 

- Тинҷӣ? - пурсид вай, баъд аз салому алейк. - Чаро аз қошу қавоқи ҳардуятон 

барфу борон мерезад.  

- Э бачем, ин падарат устухони маро сафед кард, - ба нолидан оғозид Муҳаббат-

хола.  

- Чӣ гап шуд? 

- Акаат Ҳайдар моро ба тўи фарзандонаш даъват кардаасту... 

- Хабар дорам, - сухани модарашро бурид Ҳаким. - Дирўз ба ҷои кори ман низ 

телефон карда буд.  

- Чӣ хел? Ту ўро мешиносӣ? - аз ҷой нимхез шуд Орзуи Ҳамдам. 
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- Албаата. Ҳар боре, ки ба пойтахт равам, вомехўрем. Чанд бор дар хонааш низ 

меҳмон будам. 

- Садқаат шавам -э, бачаҷони боақлам, - писарашро ба оғўш гирифт Муҳаббат-

хола. -Чаро то имрўз ба ман як даҳан гап назадӣ!  

- Агар гап мезадам, мисли имрўза ҷангу хархашаи ҳардуятон авҷ мегирифт, - гуфт 

Ҳаким, кулоҳи моҳутиашро ба лаби токча гузошта. Баъд ба падараш рўй оварда, 

афзуд. - Ман ба тайёра се билет гирифтам, фардо ба Душанбе меравем... 

Тайёра аз қабати абрҳо ларзидаву такон хўрда, роҳашро идома медод. Орзуи 

Ҳамдам дар бари занаш нишаста, ғарки фикру андеша буд. Хаёлаш ба сад кўю дар 

сар мехалонд, ба дилаш ҳазор гап меомад. Мулоқоти дар пеш истодаро бо 

фарзандаш, ки қариб бист сол пеш аз хонааш ба зўри пеш карда буд, ба сад ранг 

тасаввур мекард. Ба ҳар ҳол як кунҷи дилаш сиёҳ буд, барои ба ин сафар розӣ 

шуданаш худро маломат мекард. Аммо бо вуҷуди ин ҳама дудилагию пушаймонӣ 

ҳисси кунҷковиаш - он кўдак ҷавони базеб шудагист, - боло мегирифт.  

Ҳарчанд ним соат қабл стюардесса ба мусофирон эълон карда буд, ки тасмаҳои 

курсиашонро гузаронанд, пас аз понздаҳ дақиқа ба майдони ҳавоии Душанбе фуруд 

меоем, тайёра ҳамоно дар фазои шаҳр гирд мегашт. Мусофирон ба таҳлука афтода, 

ҳаросон аз тирезаи доирашакли ҳавопаймо ба замин чашм меандохтанд. 

- Тавба, тавба! Гиребонашро дошт Муҳаббат-хола низ аз чашмони тарсхўрдаи 

мусофирони дигар рамуз гирифта. - Азоб кашем ҳам, бо мошин меомадем беҳтар 

набуд... Тавба кардам, худоҷон, дар паноҳат нигаҳ дор. 

Вақте ки стюардесса бори дуюм дар солон пайдо шуда, бо ранги парида 

мусофиронро ба оромӣ даъват намуда, гуфт, ки бинобар ҷурми техникӣ тайёра ба 

фуруди садамавӣ маҷбур шудааст, барои ҳамагон аён гашт, ки ба ҷони онҳо хатари 

ҷиддӣ таҳдид мекунад. Нидоҳои тавбаю тазаррўъ аз ҳар кунҷи тайёра баланд шуд. 

Тайёра ҳамоно дар болои шаҳр гирд мегашту гирд мегашт. 

- Занак, - оҳиста Муҳаббат-холаро нихта кард Орзуи Ҳамдам. -Ба ҳар ҳол... чӣ хел 

шуд?  

- Чӣ? - нафаҳмид Муҳаббат-хола. 

- Магар ягон зан тифли батнашро ёздаҳ-дувоздаҳ моҳ бардошта гаштааст? 

- Ё тавба! Дар ҳамин лаҳза ин мардак дар чӣ ғам, - гиребонашро дошт Муҳаббат-

хола. - Ман бардоштам-ку! 

- Бовар намекунам. Ин хел шуданаш мумкин нест. 

- Ҳамааш кори худост, мардак. Худо гўед, тавба кунед. Агар вай хоҳад, ҳар кор 

шуданаш мумкин. 

- Бало ба паси ҳамааш... Ман мехоҳам бидонам, кӣ буд ў? 

- Ҳазён мегўед, ё ... - Муҳаббат-хола суханашро ба охир нарасонида, тайёра  сахт 

такон хўрд ва бо суръати ниҳоят тез поин шуда, пас аз чанд лаҳза ба замин бархўрд 

ва садои гўшкаркунандае атрофу акнофро фаро гирифт. 

 

ФАРЗАНДИ БАД 
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Собир Одина акнун даст ба дастаи дари директори мактаб бурданӣ буд, ки он 

ногаҳон кушода шуд ва аз дохил ҷавоне як бандча пулро ҳисобкунон берун шуд.  

Собир  Одина ўро дарҳол шинохт. Вай, ҷавон, дар яке аз беморхонаҳои шаҳр ҷарроҳ 

шуда кор мекард ва чанд моҳ пеш Собир Одина  ба ў корафтода шуда буд.  Ҷавон 

саргарми пулшуморӣ  Собир Одинаро, ки  аз ин мулоқоти ногаҳонӣ каме дасту по 

хўрда,  худро канора гирифта буд, пайхас накард.  Собир Одина бо нигоҳ ҷавонро 

гуселонида, ба дафтари кории шарикдарси собиқаш Сардор Ҷаҳонгиров, ки алҳол 

вазифаи директори мактабро адо мекард, ворид шуд. Дўстон, воқеан ҳам, аз ин 

дидор шод шуда,  якдигарро ба оғўш кашиданд, гарм аҳволпурсӣ карданд. 

- Тинҷист? - пурсид Собир Одина, директорро аз оғўшаш раҳо карда. -  Духтур аз 

идораат пул ҳисоб карда баромад. 

- Эй напурс, -  ба оҳанги ночорӣ даст афшонд Сардор. - Чанд вақт пеш каме нотоб 

шуда будам, ҳамин духтур табобат карда буд. Азбаски хароҷот зиёд буд, он вақт як 

қисм ҳаққи хизматашро надода будам. Имрўз барои ҳамонро гирифтан омада буд. 

Худат медонӣ, ки ҳозир табибон бепул, табобат он тараф истад, ба бемор ҳатто гап 

намезананд.   

- Ўҳ  очаҳаки ин беинсофа... - ҳақорати қабеҳ дод Собир  Одина, - одамгарӣ 

надорад ин падарлаънат... 

Собир Одина худаш бехабар, ин ҳама дашному лаънатномаҳоро дар ҳаққи писари 

Ҷаҳонгиров, ки ҳамин ҳозир  аз падараш каме пул қарз гирифта баромада буд, 

мегуфт. Ҷаҳонгиров аввал хост дарҳол дўсташро огоҳ кунад, ки ин духтур писари вай 

аст, аммо ҷуръат накард. Аниқтараш фурсат наёфт. Аллакай тир аз камон ҷаста буд, 

Собир Одина ба ў фурсати даҳон кушодан надода,  таънаву маломат ва ҳақоратро 

бар сари писари ў мерехт.Ҷаҳонгиров ҳамчунин ба хотири шарм надорондани 

дўсташ хомўширо авло донист.  Собир Одина бошад, аз ҳолати вай бехабар, даҳони 

шикоятро калонтар кушод. 

-  Бовар мекунӣ, порсол, айни зардолупазӣ падарам касал шуданд. Агарчӣ қариб 

ду моҳ дар беморхонаи ноҳия табобат гирифтанд, заррае наъф накард. Баъд бо 

маслиҳати духтурон ба Душанбе овардам. Кош ҳамон вақт мефаҳмидам, ки ту кайҳо 

боз дар пойтахт сукунат дорӣ… Рост ба назди ту меомадам, албатта, ягон духтури 

шинос меёфтӣ… Хўш, пўсткандаи гап, Душанбе овардаму ба дасти ҳамин ноасл 

афтидам. Ҳамон рўз дар шўъба ҳамин навбатдор будааст. Рости гап, аввал нағз қабул 

кард. Мўйсафедро болои кат хобонда, хеле муоина кард. Баъд, аз афташ, барои 

решаи дарди муйсафедро аниқ муайян кардан хоҳиш намуд, ки сурати рентгинӣ 

бигирем.  Ҳатто моро роҳбаладӣ карда, то он утоқ бурд.  Азбаски одами зиёд дар 

навбат буд, маро гўшае бурда, гуфт, ки мабодо рентгенгар фиребам накунад; нархи 

суратгирӣ панҷ сомонӣ. Ман  аз ин хайрхоҳии вай чунон мутаассир шудам, ки қариб 

оби чашм мекардам. 
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Вақте, ки бо сурати рентгенӣ баргашта ба наздаш омадем, вай дар назди тиреза 

суратро бо диққат аз назар гузаронда, гуфт, ки дарди муйсафед сахт асту ҳатман бояд 

ҷарроҳӣ кунем. 

Ман бе чуну чаро розӣ шудам. Зеро ки  муйсафед чанд рўзи охир аз дарди сахти 

миён заминро мегазид. 

Хулласи калом, дар назари аввал ин шайтон хеле ҷавонмарди ширинсухан, 

дидадаро ва меҳрубон намуд. Ҳатто хурсанд шудам, ки Худованд ғами падари 

ҳашодсолаамро хўрда, моро ба ин духтури савобҷўй дучор кард. Мани сода аз куҷо 

медонистам, ки ин оқипадар ба хотири аз мо чанд танга рўйонидан муомилаи хуш 

мекардааст. 

Чи хеле гуфтам, қарор додем, ки мўӣсафедро худи ҳамон рўз бистарӣ кунем. 

Аммо вақте ки ин нокас нархи ҷарроҳиро ба  забон овард, ҳуш аз сарам парид. 

- Чанд пул пурсид? - сухани Собир Одинаро бурид Ҷаҳонгиров 

- Сесад доллар! Кошки ман дар умрам ҳамон доллари зормондаро дида бошам. 

Бовар мекунӣ, ҳозир ҳатто кўдаки гаҳвора долларшиносу ман то ҳол онро ба даст 

нагирифтаам. Намедонам чӣ сиккаву симот дорад ҳамон лаънатӣ.  Хулоса, вақти 

нархи ҳаққи хизматашро гуфт, ҳайрон монда гуфтам, ки додар, ман ин қадар пул 

надорам. 

 “Пул надошта бошед, куҷо омадед?” - гуфт вай бо кароҳат. Ба ту дурўғу ба Худо 

рост, дар як лаҳза чеҳрааш, гуфторашро мисли буқаламун тағйир дод. 

“Хизматрасонии тиббӣ дар мо бепул, - паст наомадам ман ҳам, - ман як муаллими 

оддӣ ба ту долларро аз куҷо ёбам! 

« Э мардак, ман шуморо маҷбур ба ин ҷо наовардам… Худатон омадед… Ҷарроҳӣ 

бепул карда намешавад...” 

Хулоса, гапамон напухт.  Аз назди ў саргаранг баромада, ҳамроҳи муйсафед чанд 

дақиқа дар яке аз харакҳои боғи беморхона, ки ҷо -ҷо дар сояи дарахтон гузошта 

шуда буд, нишастем. 

«Чанд сол боз туро ҳам хеле азоб додам, бачем, - гуфт падарам, шояд аз 

саргарангиам ҳолати рўҳии маро пай бурда, - акнун чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо 

нишастани мо ҳеҷ фоида нест. Медонам, ки ту ҳам он пули духтур гуфтаро надорӣ.  

Акнун таваккали ман ба худо, биё, меравам. То амонаташро гирифтан ба ҳар дарду 

азоб тоқат мекунам. Худованд раҳим аст, иншооллоҳ корам осон мешавад“. 

Марде ки дар хараки шафат танҳо менишаст, ба сўҳбати мо ҳамроҳ шуда, 

муйсафедро хеле дилбардорӣ кард.  

«Мўйсафед иштирокчии ҷанг будаанд, - гуфт вай ҳангоми хайру хуш ба ман, - 

шумо ба назди сардухтур дароед.  Агар вай иҷозат диҳад, бепул ҷарроҳӣ мекунанд”   

Сардухтур марди шасту панҷ ҳафтодсола, арзамро шунида, ба воситаи телефон 

ҳамин падарлаъната ҷеғ зада, аввал хеле ҷомаашро такид ва баъд супориш дод, ки 

беморро ҳатман бистарӣ карда, ба ҷарроҳӣ тайёр кунад. 

Аз ҳамон лаҳза ин морбачча маро бад дид.  Вақте ки аз дафтари сардухтур 

баромадем, рост ба чашмонам нигоҳ карда гуфт: 
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«Хабаркашӣ кори мардон нест». 

«Кӣ хабар кашид?» - ҳайрон шудам ман. 

“ Ман” - гуфт вай бо тамасхур 

«Писарам, ман буду шуди гапро гуфтам. Охир, пул надошта бошам, аз куҷо ёфта 

диҳам?” 

«Ман аз ту кай пул пурсидам?» - ба ту-ту гузашт вай. 

«Ҳозир” 

«Э қишлоқӣ, ман ба ту гуфтам, ки ҳамин қадар пул лозим, ки муйсафедро 

ҷарроҳӣ кунем. Нагуфтам- ку оварда ба ман деҳ”. 

«Бачам, ба ман чӣ фарқ дорад, ки пулро ту мегирӣ, ё ягон духтури дигар. Нест 

ҳамон пули зормонда». 

«Ин хонаи холаатон нест, ки бе пул ҷарроҳӣ кунанд. Гузашт он давраҳое ки давлат 

ҳам зиндаву ҳам мурдаи шумора соҳибӣ мекард” – гуфт вай бо арбада. – Аз пушти ту 

ман чи қадар гап шунидам. 

«Акнун одами камбағал вой-вой гуфта мемурдааст-дия» - гуфтам ман, ўро ба 

инсоф овардан хоста. 

«Пул надошта бошӣ, албатта мемурӣ. Ман аз кисаи худам барои ҷарроҳии 

падари ту дору намехарам-ку! Ягон духтур ин корро намекунад.  Баъд мо ҳам зану 

фарзанд дорем, онҳоро хўрондану пўшондан лозим…» 

Хулоса, ғур-ғуркунон, бо ман туву ман гуён, муйсафедро ба утоқи муолиҷавӣ бурд.  

Пас аз ду рўз таҳти сарварии сардухтур ўро бепул ҷарроҳӣ карданд. Ба қавли 

духтурон хеле хуб гузашт ҷарроҳӣ.  Аммо ин падарлаънат, чи хеле гуфтам, 

муйсафедро, аниқтараш маро чап гирифт Ҳар гоҳе ба дидорбинии падарам рафта, 

ўро дар долони беморхона дучор меомадам, беинсоф ҳатто ба саломам алейк 

намегирифт. Хайр, ин дарди ба хайр, аммо рўзи аз беморхона ҷавоб шудани 

муйсафед оқипадар коре кард, ки то мурдан фаромўш намекунам. Пас аз мурдан 

ҳатто устухонҳоям ёд мекунанд. 

- Чӣ кор кард? - пурсид Ҷаҳонгиров, ки аз сари вақт нагирифтани пеши даҳони 

ҳамсабақаш ҳазор бор пушаймон шуда буд. Албатта, барои вай аҷиб буд, ки мардум, 

алалхусус беморон, дар ҳаққи писари вай чиҳо мегуянд. Аммо боз андеша мекард: 

Чӣ тавр ба ин мардак фаҳмонам, ки он табиби аз ҷониби вай лаънатшуда писари аз 

камари ман рўида аст. 

- Коре кард, ки умуман ба номи инсон, алалхусус табиб иснод меорад. Вақте 

муйсафед лоқу парашро ҷамъ карда, ба долон баромад, мо ба утоқи кории ин 

худобехабар рафтем. Зеро мебоист ў тартиби табобати сарипоиро, ки бояд муйсафед 

таҳти назорати духтури дармонгоҳамон мегирифт, навишта медод. Падарамро дар 

курсие ки барои ҳамшираҳои шафқати навбатдор дар долон гузошта шудааст, 

шинонда, ба назди духтур даромадам. Ў маро дида дар даст қоғазе аз ҷой хесту 

ҷониби  дар омада, гуфт: 

«Даҳ дақиқа дар берун мунтазир шавед, ман ҳамин қоғазро ба лабаратория бурда 

медиҳаму зуд бармегардам. Баъд кори шумора буд мекунам». 
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Аз байн бист дақиқа, чил дақиқа, як соат, ду соат гузашту аз ў дараке нашуд. 

Оқибат аз чанд нафар пурсида, бинои лабараторияро ёфтам. Духтараки мавзунқаде 

гуфт, ки духтур Сардоров як сари қадам омаду рафт. Бо димоғи сўхта ба назди 

падарам баргаштам. Пўсткандаи гап, то вақти хўроки пешин роҳ поидему ин 

худобехабар пайдо нашуд. Аз ман ҳам бештар падарам хеле озурда шуд, ки «наход 

духтур мани пира ҳамин хел аҳмақ кунад». Ҳатто вақте ба хона баргаштем, бо алам 

сар ҷунбонда гуфт: «Писарам, ҳамон рўз, аз афташ, ноҷо ба сардухтур арз кардӣ. 

Ҳамин рафтори ту ба дили ин бача бисёр сахт расида будааст, ки тўли чордаҳ рўзи 

дар беморхона буданам ягон даҳон гапи хуш нагуфт-э бачағар! Доим ҳангоми бо ман 

гап задан қавақҳояш овезон буд. Тавба, наход қадри одам то ба ҳамин дараҷа паст 

шуда бошад, а! Мо магар дар фронт барои ҳаминҳо шуда панҷ соли дароз бо 

фашистон мушт ба гиребон шуда будем?! Шукри худо, давлат он хизматҳои моро ду-

се маротиба зиёд қадр кард. Аммо беинсофии ин духтура бин”. 

- Баъди ҳамон дигар надида будӣ ўро? – пурсид Сардор Ҷаҳонгиров. 

- Киро? – нафаҳмид Собир Одина. 

- Ҳамон духтурро. 

- Дидам. Рўзи дигар худам танҳо рафта, дар утоқи кориаш ёфтам. 

- Чӣ гуфт? 

- Чӣ ҳам мегуфт… Аввал кори зарур баромад, гуфта, баҳона пеш овард. Баъд 

иқрор шуд, ки фаромўш карда ба куҷое рафтааст 

- Ту чӣ гуфтӣ? – пурсид Ҷаҳонгиров. 

- Аввал хостам, ки бо ду даҳан гапи нағз нодуруст будани ин рафторашро 

фаҳмонам. Аммо вай ба ҷои узр хостан, ба ҳуҷум гузашта, хеле гапи пасту баланд 

гуфт.  

«Садқаи одам шавӣ, ту номусулмон», - гуфтаму дарашро сахт пўшида рафтам. 

Ҳарду лаҳзае хомўш монданд. 

- Ҳамин хел инсонро шаш сол дар донишгоҳи тиббӣ сабақ додаанд. Зиёда аз ин 

ўро падару модараш ва ману ту барин муаллимон низ тарбия кардагистанд. Шояд 

падараш дар байни мардум бо даҳони пур гўяд, ки «писарам духтур, одамонро 

табобат мекунад…» Эҳ садқаи одамгарӣ шавад ин хел ҷавонмард. Ё гапам нодуруст? - 

ба Ҷаҳогиров руй овард Собир Одина. 

Ҷаҳонгиров гапи ўро на тасдиқ кард, на инкор. Вай хомўш буд. 

 

ЧОВАНДОЗ 
 

Шиноснома, - гуфт лейтенант ба марди паҳлавонҷуссаи гандумгун рў оварда. 

Мард дар рўбарўи ў рост меистод. Вай яқин матлаби лейтенантро нафаҳмид, ки 

ҳаракате накард. 

- Шиносномаатро деҳ мегўям, - такрор кард лейтенант, бо кароҳат сар то пои 

мардро аз назар гузаронда. Мард дар сар кулоҳи моҳутии нимдошт дар тан 

нимтанаи чармини рангпарида дошт. Пойафзоли варзишиаш низ хеле кўҳна буд. 
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- Шиносномаам дар дасти сержант, - гуфт мард. 

- Сержант, шиносномаи ин ку? – ба милисионери қадбаланди уқоббинӣ, ки чанд 

қадам дуртар аз онҳо дар курсии мулоим менишаст, рўй овард лейтенант. 

Сержант дарҳол аз ҷой хеста, даст ба ҷайбаш бурд ва шиносномаро оварда ба 

лейтенант дароз кард. Лейтенант ҳарчанд чанд дақиқа шиносномаро бо диққат 

варақгардон карда, ному насаби мардро хонд, боз ба вай рў оварда, пурсид: 

- Фамилия? 

- Сангов, - ҷавоб дод мард. 

- Ном? 

- Асад. 

- Мусофирӣ? 

- Бале. Аз Тоҷикистон. 

- Дар куҷо кор мекунӣ? 

- Дар бозори Кузнечик… аробакашам. 

- Чӣ гуноҳ кардӣ? 

- Ягон гуноҳ накардам, рафиқ лейтенант. 

Лейтенант қаламро болои қоғаз гузошта, ба мард чизе гуфтан мехост, ки сержант 

ду қадам пеш омада, ба вай муроҷиат кард: 

- Рафиқ лейтенант, ман ўро дар хиёбони Невский, дар болои кўпруки Аничков 

дастгир кардам. Вай ба яке аз муҷассамаҳои асп, ки дар ду тарафи кўпрук гузошта 

шудааст, савор шуданӣ буд. 

Лейтенант нигохи суололудаи худро ба мард кўчонда, пурсид: 

- Рост мегўяд? 

- Рост, - сар хам кард мард. – Аммо, рафиқ лейтенант, ман ягон нияти бад 

надоштам. Танҳо хостам боре ба он асп савор шавам. Бисёр ҳам маъқул шуд, ба аспи 

ман монанд… Лекин, рости гап, аз аспи ман ҳам зебою чолоктар… 

- Ту ҳушёрӣ ё девона? – аз ҷой хест лейтенант, - вай аспи зинда мешуд, гапи дигар 

буд. Охир, вай ҳайкал аст. 

- Шумо маро фаҳмида наметавонед, - рост ба чашмони лейтенант нигарист Асад. 

- Чиро намефаҳмам? 

- Баъзан ҳолатҳое мешавад, ки онро бо сухан баён кардан ниҳоят душвор. 

- Боз террорист набошӣ? Ба нияти таркондан… 

- Худо нигаҳ дорад, рафиқ лейтенант. Ман агар, чи хеле шумо мегўед, террорист 

бошам ҳам, дар ду дунё аспро наметарконам. Асп барои ман мисли он ки шикорчӣ 

камонашро чун гаҳвараки чашмонаш эҳтиёт мекунад, азиз аст, муқаддас аст. 

- Ту дар ватанат аспбон будӣ? Бишин чаро рост истодаӣ… 

Мардро аз ин илтифоти милисионер чеҳрааш андаке шукуфта, ҷуръаташ зиёд 

шуд. Вай курсиро аз таки миз гирифта, нишаст ва дар лабонаш табассум гуфт: 

- Не. Ман човандоз будам. Танҳо як асп доштам, ки бо он дар маъракаҳои бузкашӣ 

иштирок мекардам. Мо дар тўйҳои худ чунин як мусобиқа барпо мекунем. Бузкашӣ 

ном дорад. 



www.komron.info 
 

- Пойгаҳ? 

- Пойгаҳ гўем ҳам мешавад. Лекин мо мисли пойгаҳи шумо хушку холӣ ба сари 

марра намеоем. Дар оғози маърака бузеро сар бурида ба замин мегузорем ва қариб 

панҷоҳ-сад аспу човандоз ба сари он часпу талош мекунанд. Касе, ки онро аз замин 

бардошта, то ба марра расидан аз даст надиҳад, соҳиби мукофот мешавад. 

- Мукофота кӣ медиҳад? – пурсид лейтенант. 

- Соҳиби тўй. 

- Танҳо як мукофот? 

- Не. Даҳ-понздаҳто. 

- Оҳо! – нидо кард лейтенант, - аз куҷо меёбад ин қадар пулро? 

- Мо, мардум, тамоми умр пул пасандоз мекунем, ки як бор ба мардум нағзакак 

ошу нон диҳем, базму бозӣ кунем. 

- Ин қадар хароҷоти беҳуда ба чӣ хотир? 

- Таомуламон ҳамин хел. 

Лейтенант, гўё он базму бозӣ ва тўю тамошоеро, ки мард дар бораи он ҳарф 

мезад, пеши назар овардан мехрст, ки чанд лаҳза нигоҳи хаёлолуди худро аз рўи 

ҳамсўҳбати хеш наканд. Ва баъд шояд беҳуда будани ин кўшиши худро фаҳмид, ки 

худ ба худ даст афшонда, гуфт: 

- Хайр, аспбоз, гап зан, бо ту чӣ кор кунем? 

Асад бо аломати «худатон медонед» сар ҷунбонд. 

- Ту ба ман аниқ нагуфтӣ, ки барои чӣ ҳайкалро савор шудӣ. Наход фақат аз ишқи 

зиёдат ба ин ҷонвар? 

- Рафиқ лейтенант, магар ягон човандоз, умуман инсоне, ки  як бор дар хонаи 

зини асп нишаста, йўрғаи онро дар ҷисму ҷони худ эҳсос кардааст, метавонад аз 

назди чунин аспи зебо, бигузор вай ҳайкал бошад, бефарқ гузарад. Шумо ягон бор 

ҳамон ҳайкалро дидаед? 

- Не, надидаам, - гуфт тамасхуромез лейтенант. – Ту аз ким-кадом гўшаи дунё 

омада дидиву ман дар ҳамин шахр таваллуд шуда надидаам. 

- Барои саволи беҷоам бубахшед, - узр пурсид Асад, - вақте имрўз чашмам ба он 

асп афтид, аз ҳаяҷон намедонистам чӣ кор кунам… Ҳазорон раҳмат бар падари 

ҳайкалтароше ки муҷассамаи чунин аспи зеборо офаридааст. Аниқ вай ҳам ошиқи 

асп будааст. Агар не, чӣ тавр метавонист дар санг чунин зебоиро таҷассум намояд. 

Не, не одами оддӣ, ҳарчанд истеъдоди фавқулодда дошта бошад ҳам, қудрати 

офаридани чунин шоҳасарро надорад. Ин ҳайкал не, балки аспи зинда аст. Хаёл 

мекунӣ, ки ҳамин ҳозир аз дасти ромкунандаи худ раҳо ёфта, чорхез мезанад. Хулоса, 

аввал хуб тамошо кардам, сипас аз суратгире, ки дар даст асбоби аккосӣ 

хоҳишмандонро сурат мегирифт, хоҳиш кардам, ки дар манзари муҷассамаи ин аспи 

зебо акси маро низ бигирад. Баъд бо суратгир ҳисобӣ карда, азбаски мизоҷе надошт, 

ҳарду хеле сўҳбат кардем. Суратгир низ одами хушчақчақ будааст. Дар бораи 

таърихи ин муҷассама хеле маълумот дод. Нохост дар дилам чунин ҳавас пайдо шуд, 

ки як бор ба ин аспи зебо савор шуда, аз ёлҳои оҳанинаш дорам. 
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- Хоҳиши аҷиб, - луқма партофт лейтенант. 

- Шумо, ки аспсаворӣ накардаед, лаззати онро намедонед, - гуфт Асад андаке 

худписандона. 

- Ин қадар аспсавори моҳир бошӣ, дар ватанат аспсаворӣ карда гард буд, - яқин аз 

таънаи Асад ранҷида, якбора овозашро баланд кард лейтенант. – Кӣ туро маҷбур 

кард, ки аспатро, зану кўдаконатро партофта ба ин дуриҳо биёӣ. 

- Тангдастӣ, - сараш андаке хам, посух дод Асад. 

- Мехоҳӣ, ки пул ҷамъ куниву баъд ҳамаашро дар як тўй ба боди фано бидиҳӣ? 

- Бале, - табассум кард Асад. 

- Ба худо, ки шумо мардум девонаед. Ман дар тўли ин чанд соли охир садҳо ту 

барин мардикоронро вохўрдам… Охир, шумо бо чӣ азобу сахтиҳо чор танга ҷамъ 

мекунеду чаро ба қадри он намерасед, а! 

- Урфу одатро риоя кардан лозим, рафиқ лейтенант. Агар не, радди маърака 

мекунанд. 

- Э хок бар сари ҳамун урфу одат. 

- Чӣ кор кунем, ки аз бобою бобокалонамон мерос мондааст. 

- Мерос мондааст, гуфта, ба ҷони худатон ҷабр мекунед. Ту дар ватанат чӣ кора 

будӣ? 

- Муаллим. 

- Маълумоти олӣ дорӣ? 

- Бале. 

- Ҳозир аробакашӣ мекунӣ. Ба хотири чӣ? Барои он ки пул ҷамъ куниву ба 

мардуми бисёр ош диҳӣ? 

- Албатта, ҳама танҳо барои тўй пул ҷамъ намекунанд. Зиндагӣ…ҳазор каму костӣ 

дорад. Ман худамро барои мисол гуфтам. Худатон бояд фаҳмед, рафиқ лейтенант, 

дар ватани мо ҷои кор нест. Заводу фабрикаҳо кор намекунанд. Аммо зиндагӣ 

кардан даркор. Як шоири классики мо чунин байте дорад: 

Зиндагӣ бар гардан афтодаст, Бедил, чора чист, 

Шод бояд зистан, ношод бояд зистан. 

Асад ба таври худ ин байтро ба русӣ тарҷума кард. 

- Гапат дуруст. Бе гуфтани ту ҳам ҳамаашро медонам. Ҳар рўз даҳ-понздаҳ 

ҳамшаҳриҳои ту меҳмони мо мешаванд. Ана ҳамин хел, мисли ту, бо онҳо низ 

рўбарў нишаста сўҳбат мекунам. Аммо… Чандин нафарашон иброз доштанд, ки бо 

пули мардикорӣ расму таомули аҷдодиро ба ҷо меоранд, Яъне писарчаашонро хатна 

мекунанд. Ба худо шумо мардуми нодонед, фаҳмидан душвор шуморо. Ё аз ҳад 

доноеду мо, русҳо, ҳеҷ сарфаҳм намеравем? 

Лейтенант чанд дақиқа озмоишкорона ба Асад дида дўхт ва баъд маҳин табассум 

карда, аз ҷой хест. 

- Хайр, човандоз, бо ту чӣ кор кунем? Боз ҳайкалсаворӣ мекунӣ? 

Асад сар хам кард. 
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- Воқиан ҳозир гуфтӣ, ки суратгир ба ту дар бораи таърихи он муҷассамаи асп 

ҳикоя кард. Ку бигў, чӣ таърих доштааст вай? 

Асад мисли мактаббачае, ки дар назди муаллими сахтгир вазифаи хонагиро ҷавоб 

медиҳад, аз ҷой хеста, гуфт: 

- Ин муҷассамаро Клодт ном ҳайкалтарош солҳои панҷоҳуми асри нуздаҳ 

офаридааст. Боз… Дар давраи Ҷанги бузурги ватанӣ, вақте ки фашистони лаин 

шаҳри Ленинградро ба муҳосираи дуру дароз гирифта, онро аз дуру наздик 

гулўлаборон мекарданд, ҳайкали мазкурро дар боғи Қасри пионерон гўронда 

буданд. Танҳо баъд аз муҳосира озод шудани шаҳр онро боз ба ҷои худаш гузоштанд. 

- Оҳо, нағз-ку! Дарҳақиқат маълум, ки маълумоти олӣ дорӣ, - воқиан ҳам хурсанд 

шуд лейтенант ва коғазеро, ки чанд дақиқа пеш дар он ному насаби Асадро қайд 

карда буд, ғиҷим карда, ба сатили  ахлот партофта, гуфт: 

- Бирав, човандоз, то ба ватанат баргаштан тоқат кун, дигар ҳайкали аспҳоро савор 

нашав.  

 

ПУЛИ ҚАНДАК 
 

Пули Қандак, ки дар домани кўҳи Беоб воқеъ аст, ду соҳили дарёчаи обаш шўрро 

ба ҳам мепайвандад. Алҳол дар болои ин дарёча пули боҳашамату замонавие 

сохтаанд, ки ҳар рўз аз болои он садҳо мошинҳои гуногунтамғаи сабукраву  боркаш 

рафту о мекунанд. Аммо чанд сол пеш ба ҷои ин кўпруки азими пояҳояш бетонӣ як 

пули назарногири бартанг воқеъ буд, ки аз вазни мошинҳои пурбор дир-дир ба 

ларза меомад.  

    Мардуми Сангоб ин пулро ниҳоят азиз медоранд.  Он мисли  дарвозаест, ки 

онҳоро ба сафарҳои дур гусел карда, ҳангоми бозгашт пешвоз мегирад. Онҳо ҳини 

бозгашт аз гўшаву канори дунё то аз Пули Қандак  нагузаранд, худро дар хонаи худ 

эҳсос намекунанд. Ҳарчанд сарҳади деҳа қариб панҷ километр пештар, дар дашти 

Сиёҳалаф ибтидо мегирад, одамон танҳо баъд аз болои Пули Қандак гузаштан 

мегўянд: Шукри Худо сиҳату саломат ба манзил расидем.  

Ин ҳиссиёти хушу гуворо ва аз овони кўдакӣ барояш шиносро ҳар як сангоби 

борҳо дар ҷисму ҷонаш дарк кардааст. Ҳар гоҳ, ки мошин аз тали Зоғхона нишеб 

мешавад, аввал дар сари тали начандон баланд муҷассамаи сафеди гавазни 

чанбаршохе падидор мегардад, ки гарданаш андаке каҷ аз болои пул ба кўҳи Беоб 

менигарад. 

Нигоҳаш маҳзун, гўё ўро маҳз дар байни шаху дараҳои ин кўҳи пурсалобат дошта 

омадаанду инак вай дар ин пастиҳо ба ёди ҷуфти худ ва фарзандон ҷигарбандаш аз 

кўҳ чашм намеканад, дилаш хун мешавад.  Ба андешаи ман ҳайкалтароши чирадасте 

ҳангоми офаридани ин муҷассама маҳз ҳамин гуна манзараро пеши рў овардааст ва 

ин нигоҳи,маҳзуну дардолудаи гавазни чанбаршохро абаду  даҳр ях кунонидааст. 
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Айёми кўдакиҳои мо дар шафати ин муҷассама, яъне дар паҳлўи чапи роҳи 

мошингард, ду дар хонаи хурдакаки беайвон воқеъ буд, ки дар он хонаи хурдакаки 

беайвон воқеъ буд, ки дар он бобои Қандак ҳамроҳи кампираш мезистанд. 

Бобои Қандаку занаш кайҳо аз дунё гузаштанд ва он ду дар хонаи онҳо хоку пуроб 

шуд, аммо муҷассамаи гавазни чанбаршох то ҳол барҷост.  Мардум ҳанўз  ҳангоми 

дар ҳаёт будани бобои Қандак ин пулро ба номи ў гузошта буданд. Сабаби дар сари 

роҳ ва доманаи кўҳ (қариб шаш километр дур аз деҳа) хона кардани бобои Қандакро 

одамон ҳар хел шарҳ медоданд. Баъзеҳо мегуфтанд, ки вай ба хотири бузу 

гўсфандонаш аз деҳа баромада ҳамин доманакўҳро манзил гузидааст, то ҷонварҳо 

бемалол дар гирду атроф чаро кунанд. Гурўҳи дигар бар он ақидаанд, ки дар замони 

Шўравӣ Пули Қандак дорои аҳамияти бузурги ҳарбӣ-стратегӣ будааст ва 

комиссариати ҳарбии ноҳия, ки он замон касе гапашро ду карда наметавонист, бобои 

Қандакро вазифадор кардааст, ки пулро шабу рўз посбонӣ кунад. 

Аз ин роҳ шабу рўз мошинҳо мегузаранд. Яке мисли шамол сабук аз назди кулбаи 

бобои Қандак гузарад, мошинҳои пурбор аз садонишонакҳои худ дуди ғализ хориҷ 

карда, нолишкунон ба зўр кўтали рў ба рўро боло мешуданд. Ман, ки овони кўдакию 

наврасиям дар ин мавзеъ баъзан ҳамроҳи ҳамсолонам бузу гўсфанд мечарондам, то 

ҳол нолиши он мошинҳои пурбор ва чеҳраи хаёлолуди ронандагонашро, ки ду даст 

дар чанбари фармон аз роҳ чашм намеканданд, баръало мебинаму мешунавам. Агар 

ронадае ақаллан се-чор бор аз ин роҳ гузашта бошад, ҳатман бобои Қандакро 

мешиносад. Зеро ронандаҳо гоҳу бегоҳ ба кулбаи фақиронаи ў сар халонда, об 

менўшиданд, ягон чизи даркориашонро мепурсиданд ва ё агар монда шуда бошанд, 

мошинашонро дар назди кулбаи вай гузошта, як-ду соат хотирҷамъ истироҳат 

мекарданд, кўфтаи роҳи дарозро мебароварданд ва боз роҳашонро идома медоданд. 

Бобои Қандак низ ба ронандаҳо одат карда буд ва бо муҳаббат онҳоро “турнаҳоям” 

мегуфт. Шояд аз он сабаб, ки мисли қатори турнаҳои баҳорӣ даргузаранд. Ронандаҳо 

низ ба бобои Қандак меҳр монда буданд ва баъзан бидуни ягон ҳоҷат сари 

мошинашонро сўи кулбаи назарногиру дар ин дашт мисли ашки ятим танҳоафтодаи 

ў тоб медоданду, агар баҳорон бошад, ҳамроҳи мўйсафед рўи сабзаи навруста 

каҷпаҳлу зада, аз ину он сўҳбат мекарданд. Фасли гармо дўғи хунук менўшиданду дар 

чиллаи зимистон чойи кабуди хушбўй. Ҳамеша онҳо барои мўйсафед аз шаҳрҳои 

калон дастовезе меоварданд. Агар яке барои радиои дастии ў батарея биёрад, дигари 

як қуттӣ чой ва ё ягон намуд меваи дар ин гўшаи кўҳистон камчин меовард, ё агар 

тарбузу харбуза мавизу хурмо кашонанд, ҳатман аз кампири мўйсафед ягон зарф 

пурсида, онро пур мекунанд. 

Бобои Қандак ба деҳа кам мерафт, лекин аз ягон маъракаи суру мотам намемонд, 

ҳамеша шарики ғаму шодии ҳамдеҳагон буд. Мардум низ ўро фаромўш 

намекарданд, ҳатман бача фиристода, ба маъракаи худ мехонданд. Мўйсафед ҳеҷ гоҳ 

шабро дар деҳа намегузаронд. Ҳамин ки маърака ба охир расид, рў сўи кулбаи 

даштиаш мегирифт.  
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- Агар шумо як шаб набошед, ҳамон пулро гург мехўрад, а! - шўхӣ мекарданд 

ҳамдеҳагон. 

- Ҳа албатта, мехўрад, - ба ҳамон оҳанг посух медод мўйсафед. 

- Не гург -ку пулро хўрда наметавонад, -ба гап ҳамроҳ мешуд сеюмӣ, - лекин 

душманон аз набудани бобои Қандак истифода бурда, тарконданашон мумкин. Охир 

давлат ба ин кас беҳуда барои посбонии он пул маош таъин накардааст. 

- Ман маош-паош намегирам, - зуд эътироз мекард бобои Қандак. 

- Нафақа чӣ? 

- Нафақа мегирам, албатта. 

- Пеш аз нафақа баромадан маош намегирифтед? 

- Э, не, - асабӣ мешуд мўйсафед. 

- Пас чӣ хел рўзатон мегузашт?  

- Аз пушти чор бузу гўсфанд. Шумо то ҳамин рўз намедонистед, ки ман аз кадом 

ҳисоб зиндагӣ мекунам, - норозиёна мегуфт бобои Қандак. - Рўятон сафед шумо 

кунҷковҳоя! Ман ин пула ба ихтиёри худ посбонӣ мекунам. 

Гуфта намешавад. Замонаамон, шукри Худо, тинҷу осуда бошад  ҳам, гуфта 

намешавад, дар ин дунё кас ҳаст, нокас ҳаст. Хулоса, барои савоб мекунам ин кора... 

Ҳамин хел шўхиҳо мекарданд сангобиён бо бобои Қандак. Аммо боре муаллима 

Соҳиб Қурбон баъд аз осоишгоҳи Анапа баргаштан воқиаеро ҳикоя карду ҳанги 

сангобиён канд. 

Қисса кўтоҳ, Соҳиб Қурбон рўзи аввал ба ҳамдеҳагони дидорбинӣ омада, ҳикоя 

кард, ки дар осоишгоҳ бо марде шинос шудааст, ки бобои Қандакро мешинохтааст. 

- Бобои Қанда Чӣ хел? - ҳайрон шуданд ҳамдеҳагон. 

- Вай мардак дар ҷавониаш ронандагӣ мекардааст ва чандин бор аз ҳамин Сангоби 

мо гузашта, ду-се бор нону намаки бобои Қандака хўрда будааст, - андак бо оҳанги 

ифтихор гуфт Соҳиб Қурбон. 

- Э қандата ба пули худ зан, бобои Қандак, - ҳама ҷониби мўйсафед, ки одатан 

хоксорона дар охири давра менишаст, рўй оварданд.  

Бобои Қандак аз ин аҳсантхонии ҳамдеҳагон чизе нафаҳмида (ё фаҳмад ҳам, худро 

ба нодонӣ зада) ҳайрон нигоҳ мекард. 

- Мўйсафед, муаллим дар Русия ҷўрата ёфтааст, -овоз баланд кард Абул Осим.- Ба 

ту салому пайғом фиристодааст. 

- Кӣ? - пурсид бобои Қандак. 

- Номаш кӣ буд? - ба муаллим муроҷиат кард Абул Осим. 

- Номаш... Иван Петрович. 

- Иван Петрович будааст номаш. Мешиносӣ? 

- Не, намешиносам - калла ҷунбонд бобои Қандак. - Шояд шинос бошем, аммо 

чеҳраашро ёд надорам. 

- Охир онҳо мисли мурча шабу рўз аз бобои пули шумо равуо доранд, - аз пешгоҳ 

ба луқма партофт Муҳаммади Амин, - кадомаша ба ёд мегирӣ... 

- Рост - тасдиқ кард бобои Қандак. 
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- Э, қандата зан бобои Қандак - аз нав нидои таҳсину офарин хонаро пур кард. 

Хулоса, ин ҳикояи Соҳиб Қурбон обурўи бобои Қандакро дар деҳа дучанд афзуд. 

Акнун вай ифтихори сангобиён буд. Онҳо дар маъракаҳои ҳамсоядеҳҳо бо ифтихор 

ба мардум мегуфтанд, ки аз Русия як марди бою бадавлате ба бобои Қандаки мо 

салому дуруд фиристодааст. 

Аммо бобои Қандакро ба ин ҳангома парвое набуд. Вай медонисту кампирашу 

бист-бисту панҷ бузу бузғола ва як пули ларзон, ки шабу рўз аз болои он мисли 

мўрчагон мошинҳои хурду бузург рафтуо мекарданд. 

Бобои Қандак, ки тамоми умри дарози худ ҳамдеҳагонашро бо амалҳои 

каснофаҳму ғайричашмдошти худ дар ҳайрат мегузошт, дар як рўзи гулрези 

баҳорон, ки ҳама дашту даман аз бўи гулу гиёҳ маст буданд, ногаҳон ҷон ба 

ҷонофарин супурд. Субҳ аҳли деҳа (баъд аз фавтидани кампираш набераи мўйсафед 

Зафар ҳамроҳи ў буд) аз гирёну тозон ба деҳа омадани вай хабари марги бобои 

Қандакро шунида, роҳ сўи хонаи ў гирифтанд. 

Баъди дар кулбаи фақиронааш ҳама русуми аҷдодиро ба ҷо овардан, одамон 

тобут сари даст аз ҳавлӣ берун шуданд. Мошинҳои роҳгузар ин хабари нохушро 

шунида, аз ҳарду самт низ суръаташонро паст карда, беист занг мезаданд. Акси садои 

занги гуногуновози мошинҳоро кўҳи Беоб дучанд мекард. Воқеан ҳам дар он рўзи 

гулрези баҳорон ронандаҳои гуногунмазҳабу гуногунзабон ба хотири бобои Қандак 

аз садои занги мошинҳои худ як симфонияи сарупо аз ғам, як гулчамбари саршор аз 

мусиқӣ офариданд. 

Вакте аз сари пул мегузаштанд, набераи бобои Қандак Зафарҷон ба чанд нафар 

мўйсафедон рўй оварда, гуфт:  

- Бобоям пеш аз ҷон додан васият карданд, ки он касро дар наздикии пул болои ҳо 

ана теппача гўронанд. 

Аммо ҳеҷ кас ба гапи Зафарҷон гўш надод. Ва бобои Қандак манзили охираташро 

дар қабристони деҳа ёфт. 

Ҳамон шаб сели калон омаду Пули Қандакро бурд. Аз он пули ларзон танҳо дар 

ду соҳил сутуни шикаста монду халос. 

Субҳ мардум ин манзараро дида, ангушти ҳайрат газиданд. 

 

ТАЛХИВУ  

ШИРИНИҲОИ МАНСАБ 

 

- Корхонаи хишт, - аз болои коғаз сар бардошта, ба толори пур аз одам рўй овард 

вазир. Ва баъд дар як лаҳза аз қатори аввал то ҳаштумро аз назар гузаронд. Ин вақт аз 

қатори чорум марди қадпасти тоссар вазнин аз ҷой хест. Аввал хост аққалан як 

тугмаи пиҷаки сиёҳашро гузаронад, аммо шиками мисли пуффак дамидааш ба ин 

монеъ шуд. Вай ноилоҷ монда, паиҳам чанд бор сурфид ва баъд ба вазир рўй овард. 

- Супориш чӣ шуд? – пурсид вазир. 

- … 
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- Ман аз ту мепурсам: супориш чӣ шуд? – якбора овозашро баланд кард вазир. – 

Аз ҳамин рўзат мурӣ беҳтар нест. Рўз аз рўз мисли пуффак дам мекунӣ. Дар маҷлиси 

гузашта ман ба ту чӣ супориш дода будаму ту чӣ ваъда дода будӣ? Гап зан! 

- Хокро дар вақташ оварда натавонистем, Сарой Валиевич, - гуфт мард – раиси 

корхонаи хишт Ҷамшед Ҳамза, - чор мошинамон вайрон, қисмҳои эҳтиётӣ нест. 

- Э ҳамон хок кашад ту ландаҳурро! 

Вазир барои ноўҳдабароии сардори корхонаи хиштро равшантар ифода кардан 

ягон сухани муносиб наёфт магар,  ки  чанд лаҳза хомўш нигоҳи ғазаболудаашро аз 

вай наканд. Ҷамшед Ҳамза ба нигоҳи тези ў тоб наоварда, сар ба зер афканд. 

Дар толор хомўшии том ҳукмфармо шуд. 

«Аққалан ягон кас сулфа ҳам намекунад, э! – аз ин хомўшии таъзиқовар ба танг 

омада, аз дил гузаронд Ҷамшед Ҳамза. – Ин истинтоқ кай тамом мешуда бошад? Бас! 

Пагоҳ аризаамро менависаму ҷонамро халос мекунам. Ҳамин қадар одам бе мансаб 

намурдааст-ку! Як рўз бошад, мегузарад… Охир ба ман чӣ даркор ҳамин хел 

мансабдорӣ, ки мунтазам дар маҷлисҳои вазорат мисли бачаи духон рост истода гап 

шунавам. Дуруст мегўяд вазир, дар ҳузури як зол одам пуффаку ландаҳур, хуку хутук 

гўён масхара шудан, мурданам беҳтар». 

- Агар то ҳафтаи оянда сохтмони беморхонаро бо хишт таъмин накунӣ, баъд аз 

худат гила кун. Аз ҳамин толор зада-зада пеш мекунамат, - ҳамоно дўғу пўписаро 

идома медод вазир. – Мо ту аҳмақро одам гуфта ба ин вазифа таъин кардем. Шин, 

садқаи вазифа шавӣ! 

«Ўф-ф, хайрият-э! – бо дастрўймол арақи сарди пешониашро пок кард Ҷамшед 

Ҳамза. Ў дигар қудрати сар бардошта ба минбар нигоҳ кардан надошт. 

- Дафтарчаатон афтид, - гуфт марде ки дар тарафи дасти чапи ў менишаст, ба 

фарш ишора карда. 

- Лаббай? 

- Дафтарчаатонро бардоред. 

-А, ҳа, ташаккур, - Ҷамшед Ҳамза хам шуда, аз пеши пояш дафтарчаи муқовааш 

чарминро бардошт. 

Вате ки маҷлис ба охир расид, Ҷамшед Ҳамза дар қатори аввалинҳо толорро тарк 

гуфта, ҷониби мошини хизматиаш шитофт. 

- Ба идора! – амр дод вай ба ронанда. 

Ронанда моторро ба кор дароварда, мошинро аз байни мошинҳои сабукравӣ 

бетартиб гузошташуда бо як азоб берун карда, ба роҳи калон дохил шуд. 

- Чанд бор ба ту, ландаҳур, гуфтам, ки вақте мошинро ба ягон ҷо мегузорӣ, ғами 

баромаданатро ҳам хўр, - гуфт бо арбада раис, - ман мешинам, ки ту ноўҳдабаро кай 

ин исқотиро ба роҳ медарорӣ! 

- Маҷлис… мошин бисёр… - забон хоид ронанда, - айби ман чӣ? 

Ҷамшед Ҳамза норозиёна ба ў нигоҳ карду чизе нагуфт. 

 Вақте ки ба идора наздик шуданд, ронанда аз оинаи дар рў ба рўяш овезон ба 

раис, ки дар нишастгоҳи ақиб бо чеҳраи гирифта менишаст, назар андохта, гуфт: 
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- Раис, маро ду соат ҷавоб диҳед, занам бемор, назди духтур мебарам. 

- Бегоҳ мебарӣ. 

- Бегоҳ духтурҳо набошанд, назди кӣ мебарам? 

- Назди ман. 

Ронанда сарашро ақиб гардонда, чизе гуфтан мехост, ки раис бо ғазаб гуфт: 

- Пешатро нигоҳ кун, ҳайвон! 

Ронанда зери лаб чизе гуфта, ба пеш нигоҳ кард. 

- Намефорад? Чор тарафат қибла, ба тухми ронанда қаҳт наомадааст. 

- Ман ҳам зиндагӣдорам, охир. Тани гарм бедард намешавад… 

- Хайр, шуд, заифнолӣ накун, кората дон. 

Дар қабулгоҳи Ҷамшед  Ҳамза даҳ-дувоздаҳ нафар роҳи ўро поида менишастанд. 

Вақте ки вай ворид шуд, ҳама аз ҷой хеста, даст пеши бар ба ў салом доданд. Ҷамшед 

Ҳамза бо ишораи сар ба саломи онҳо алейк гирифта, вориди дафтари кориаш шуд. 

Пиҷакашро кашида ба либосовезак, ки дар кунҷи чапи утоқ гузошта шуда буд, 

овехту гиреҳи гарданбандашро суст карда, ду тугмаи болоии куртаашро кушод. Баъд 

аз ҷевон шишаеро гирифта, қадаҳро аз коняк пур карду онро бо як дам нўшид. Боз 

нўшид ва боз… Оҳиста-оҳиста ҳолати ҳузнангези қаблиаш, ки дар маҷлиси имрўза 

гиребонгираш шуда буд, ўро тарк мегуфт. Аниқтараш ҳанўз вақте ки ба қабулгоҳ 

дохил шуда, одамони зиёдеро мунтазири худ дид, ба ҷисму ҷонаш як ҳисси хушу 

гуворо дамида буд. Пас аз нўшидани қадаҳи сеюм он хорию дағдағаи вазир тадриҷан 

таъсири худро гум мекард. 

Котиба  даста коғазро оварда болои миз гузошта, гуфт: 

- Раиси комбинати равған, як муаллими донишгоҳ, аз корхонаи обу корез ва 

янгаам занг заданд. 

- Чӣ гуфт? 

- Кӣ? 

- Янгаат. 

- Шуморо пурсиданд, маҷлис рафтанд, гуфтам. Боз Ҳаким ном ошноятон занг 

зада, шуморо соати дувоздаҳ ба хонаашон даъват карданд. Маърака доштаанд. 

- Хуб. 

- Одамон дароянд? - пурсид котиба, ҷониби дар равон шуда. 

- Ҳоло не, каме мунтазир шаванд, - гуфт Ҷамшед Ҳамза ва гўшаки телефонро 

бардошта, паиҳам чанд рақамро чинд. Котиба, аз афташ, гапи ўро нашунид, ки 

ҳамоно дар дами дар рост меистод. 

- Баъд… ман худам гап мезанам, - гуфт Ҷамшед Ҳамза, ба кафи даст гўшаки 

телефонро пўшонида. 

Котиба берун баромад. 

- Алло! Ҳаким, корҳо читу? Ҳозир аз вазорат омадам. Вазир… хеле дўғу даранг 

кард… Албатта, меравам. Маҷлис дорам, дар паси дар як дунё одам мунтазир. Ҳа, 

дунё ҳамин хел… вазир моро ҳақорат мекунад, мо инҳоро… ҳа, заҳрамонро 

мерезонем, диламонро хунук мекунем, агар не дуд мекунад. 
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Аз он тараф чизе гуфтанд, ки Ҷамшед Ҳамза ба завқ хандида, гўшакро ба ҷояш 

гузошт ва тугмаи дар зери мизаш бударо пахш кард. 

Дар дами дар котиба пайдо шуд. 

- Аввал коргарони худамон дароянд, - гуфт Ҷамшед Ҳамза. 

Вақте ҳамагон дар курсиҳои қатор, ки дар ду тарафи мизи дароз гузошта шуда 

буд, ҷой гирифтанд, Ҷамшед Ҳамза аз болои коғазҳои ҳамин ҳозир овардаи котиба 

сар бардошта, ҳозиринро аз назар гузаронд. 

- Ҳама ҳастанд? – пурсид вай, дафтарчаи дар наздаш бударо боз намуда. 

- Фақат Холов иштирок надорад, - ҷавоб дод муовин, ки дар курсии аввал 

менишаст. 

- Холов? Дар кадом гўр мегардад? 

- Бемор аст. 

- Вай на мурд, на одам шуд, - гуфт бо кароҳат Ҷамшед Ҳамза ва коғазҳоро ба як 

кунҷи миз тела дода, ба муовин ва мудири шўъбаи таъминот рў овард. 

- То ҳол масъалаи хишти беморхона ҳал нашудааст? 

- Не, раис, - аз ҷой хест  марди паҳлавонҷуссаи тоқипўш. 

- Ман ба ту гуфтам-ку дар навбати аввал беморхонаро таъмин кунед. 

- Худатон хабар даред, раис, ду рўз боз хок наовардаанд. 

- Э хок кашад ту гови лавандро! Ман ту аҳмақро одам гуфта, ҷонишин таъин 

кардам… Ба ғайр аз пуффак барин дам кардан дигар кор надорӣ, а! Фақат хўрдану 

маишат кардан. Э садқаи вазифа шавӣ! Мур ба ҳамин рўзат! 

Муовин ва мудири шўъба лом нагуфта, сар ба зер афканданд. 

- Агар пагоҳ то пешин ба сохтмони беморхона як мошин хишт нафиристӣ, аз 

худат гила кун. Рўзатонро мисли ангишт сиёҳ мекунам. Фаҳмо?! 

- Кўшиш мекунем, раис. 

- Аз таги қабр бошад ҳам, ме-ё-бед! Фаҳмидед?!  

- Кўшиш мекунем, раис. 

- Шинед! Садқаи кор шавед шумо, ландаҳурҳо! 

Баъд аз маҷлис Ҷамшед Ҳамза муддате дар дафтари кории худ пасу пеш қадам 

зада, ба соати деворӣ нигарист. Чоряк кам дувоздаҳро нишон медод ақрабаки он. 

«Бигзарад, бигзарад, умри одам бигзарад» - зери лаб зам-зама кард Ҷамшед 

Ҳамза ва баъд чанд лаҳза дар рў ба рўи оинаи барқад истода, мўяшро шона зад, 

гарданбандашро ба тартиб оварда аз нав ҳалқаашро таранг кард ва пиҷакашро 

пўшида, берун баромад. 

Дар қабулгоҳ як марди тахмин чил-чилупанҷсола менишаст. 

-Ман баъди як соат меоям, - гуфт Ҷамшед Ҳамза ба котиба, ки ўро дидан замон аз 

ҷой хеста буд. 

- Раис, ман ба назди шумо, - даст ба ҷайбаш бурда, коғазеро берун овард мард. 

- Чӣ арз дорӣ? 

- Як мошин хишт даркор. Як хонаи нимкора дарам, ду сол боз дар зери барфу 

борон хоб аст. Ана аризаам. 
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- Ҳозир хишт нест. 

-Кай мешавад, раисҷон? 

- Имсол аниқ намешавад. 

Ҷамшед Ҳамза дигар ба нигоҳи илтиҷоомезу гардани каҷи мард эътибор надода, 

аз дари қабулгоҳ берун шуд. Вай дар долон ба саломи зердастонаш бо аломати сар 

алейк гирифта, ба ошёнаи якум фаромад ва баъди чанд лаҳза ба мошин нишаста, 

ҷониби хонаи дўсташ Ҳаким роҳ пеш гирифт. 

Ҷамшед Ҳамза, дар ҳавои гашти ҳамвори мошини кушоду барҳаво,  дар 

нишастгоҳи ақиб каҷпаҳлу зада, маҷлиси пагоҳина, дўғу пўписаи вазирро ба боди 

фаромўшӣ дода буд. Ариза навишта аз кор рафтан умуман дар гўшаи хаёлаш ҳам 

намеомад.  

 

ҚАБРИ ТАНҲО 
 

Қабристони деҳаи Сангоб, ки қариб дар даҳ гектар замин тўл кашидааст, дар он 

атроф назир надорад. Атрофаш бо панҷараҳо дарубанд, қад-қади он дарахтҳои 

арчаву тут, санҷиду бодом шинонида шудааст.. Дар даромадгоҳи қабристон ба 

хотири ҷавонмардони сангобӣ, ки дар майдони Ҷанги бузурги ватанӣ ҳалок ва 

беному нишон гаштаанд, аз мармари сиёҳ лавҳи сангин гузошта шудааст. Дар рўи 

санг бо хатҳои зарҳалӣ ному насаби он ҷавонмардон сабт гардидааст. 

Даҳ қадам дуртар аз қабристон хокдоне ҳаст. Чанд сол қабл он як тали баланде 

буд. Азбаски хокаш сафеду маҳин аст, одамон барои андоваи хонаву танўри худ 

ҳамеша аз он ҷо хок мегирифтанду оқибат он тал ба хокдоне чуқуре табдил ёфт. 

Дар як рўзи офтобии баҳорон, ки табиат саросар гулу гиёҳ ба сар карда буд, Тоҳир 

ва Акмал бо хоҳишу зораи кампири Шодигул, дар даст белу метин барои андоваи 

танўри вай хок меканданд. 

- Одам мурад ҳам, дар баҳорон мурад, - гуфт Тоҳир ба болои хоки маҳини ҳамин 

ҳозир кандаашон дароз кашида. Ва баъд чанд бор чуқур-чуқур нафас кашида, афзуд. 

– Қабр салқинакак…  Бўи хока намегўӣ… одами девона мекунад – Тоҳир як каф хоки 

тарро дуру дароз бў кашида, калла ҷунбонд. - Бўи гулу гиёҳ мекунад. 

- Чунки гулу гиёҳ аз ҳамин хок реша гирифта, нашъунамо меёбад, - луқма 

партофт Акмал. 

- Дуруст, - тасдиқ кард Тоҳир. – Лекин одатан инсонҳо дар фасли баҳор мурдан 

намехоҳанд, Баръакс дар ин фасл дили ҳама ба зиндагӣ гарм шуда, ҳар кас мехоҳад, 

ки солҳои сол дар оғўши ин табиати зебову дилрабо зиндагӣ кунад, давру даврон 

ронад. Аммо афсўс, ихтиёри инсон дар дасти худи ў нест. Вай худ  пай намебарад, чӣ 

тавр ин суруди шўрангезро, ки зиндагӣ ном кардаанд, хонда ба охир расондаасту 

навбати рафтан омада. Рафтан намехоҳад, аммо чора надорад. Эҳ, зиндагӣ, зиндагӣ… 

- Ака, ба худо, аз таъсири баҳор файласуфи таппа-тайёр шудаӣ. 

- Э додар, ту ҳоло чиро медонӣ, кўдаки ту! 

- Ман фақат як чизро медонам, - табассум кард Акмал. 
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- Чиро? 

- Ҳамин ду паллаи хурҷину як халта хокро ту бояд бурда дар ҳавлии кампири 

Шодигул рехта биёӣ. 

- Майлаш, - дарҳол розӣ шуд Тоҳир.  

 Вақте ки Акмал ресмони харро аз симчўби барқ кушода овард, Тоҳир гуфт: 

- Агар баҳор таъсир накарда бошад, магар кампири Шодигули ҳафтоду панҷсола 

ҳавои танўрандовакунӣ мекард. Не, ошно, баҳор одама масту шайдо мекунад. 

Тоҳир тақрибан баъд аз ним соат баргашт. 

- О ту куҷо шудӣ? – изҳори норозигӣ кард Акмал. 

- Сари роҳ ба магазин даромадам, - посух дод Тоҳир ва аз сари хар тугунчаи дар 

дасташ бударо ба Акмал дароз кард. Баъд чолокона фаромада ресмони харро аз нав 

ба кундаи симчўби барқ баст. 

- Ин чӣ? – ба тугунчаи дасташ ишоар кард Акмал. 

- Чӣ мешуд? Агар ҳалқамонро тар накунем, аз таъсири чангу хок пеш аз кампири 

Шодигул пой дароз карданамон аниқ. 

- Дар фасли баҳор чанг аз куҷо? Шаб борон борида буд, хок мисли мўмиё, - гуфт 

Акмал. 

- Ту молекула ном ҷонвара медонӣ? Заррачаҳое ҳастанд, ки ба чашми инсон 

наменамоянд, Аммо бо роҳи нафас ба организми инсон дохил шуда, кори 

худашонро мекунанд. Фаҳмидӣ! Дар вақташ физика, химияро нағз хондан даркор 

буд, додар. 

- Ман нағз мехондам. 

- Медонам, чӣ хел мехондӣ. Аз дасти ту муаллим Муҳаммадин Шароф қариб 

инфаркт мешуд. Хайрият, ки он солҳо мактаби миёна то синфи даҳ буд, агар не як 

сол дарди сари муаллимон мешудӣ. 

- Ту чӣ? Фаришта будӣ? 

- Хайр, шуд. Биё, бе ҷангу ҷанҷол нўшем. Ҳазорон бор тавба, аммо дар ин фасли 

гулрез нанўшидан гуноҳ, - гуфт Тоҳир ва бастаро аз дасти Акмал гирифта, 

рўймолчаи гардиро боз намуд. Дар он ним нон, каме себи пешпазаку зардолуи 

дунбул ва як шиша арақу пиёла буд. 

- Аввал боз як раҳи дигар хок бурда диҳем, ана баъд менўшем, - гуфт Акмал, ки 

ҳамоно рост меистод. 

- Парво накун, мебарем. 

- Не, ака, ту маст шавӣ, баъд ман барои бору савор аз куҷо одам меёбам? 

- Э… Ту чӣ гумон мекунӣ, ки ман бо ним шиша арақ маст мешавам. Хестӣ, ки 

хобат! 

- Рўзе ки боми оғили Зайниддина андова мекардем чӣ кор кардӣ? 

- Кадом Зайниддин? 

- Амонов. 

- Хайр, ун рўз бисёр буд. Ин буду шуд як шиша арақ… Нисфаша заҳру зуқум ту 

менўшӣ. Бишин. 
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- Биё, хока кашонем, баъд дар сари дўнгӣ ҳамроҳи Шўҳрат-ака менўшем. 

- Бишин, ки мезанам. Дар сари дўнгӣ боз ёфт мешудагист. Завод фақат як шиша 

набаровардааст-ку! Бишин, гуфтам. Гапа намефаҳмӣ? 

Акмал ноилоҷ нишаст. 

Тоҳир арақро ба пиёла рехта, ба ў дароз кард: 

- Гир! Қадаҳи аввал барои баҳор. 

Ба навбат нўшиданд. 

Акмал барои қазои ҳоҷат рафт ва аз он ҷо баргашта, аз қумдон ба дасташ об рехта, 

гуфт: 

- Дар он ҷо чӣ хел қабр? 

- Дар куҷо? 

- Ҳо ана, - ба теппачаи ду-се қадам дуртар аз панҷараи қабристон ишора кард 

Акмал. 

- Қабри Оля. 

- Кадом Оля? 

- Дар Сангоб чанд Оля буд… Ҳамон Оляи сандуқсоз… зани мўйсафед Миша. 

- О чаро ўро аз қабристон берун гўр карданд? 

- Чунки вай кофир. Мо мусулмон… барои ҳамин… фаҳмидӣ, каллаварам? 

Ҳарду лаҳзае сукут варзиданд. 

Қадаҳи сеюму чорум низ холӣ шуд. 

- Ҳозир ту рафта як шишаи дигар меорӣ, - гуфт Тоҳир ба қавли Акмал шишаро 

ғавҷида. -  Ба арвоҳи Оля менўшем… нав ба ёдам расид. Охир вай мусофир буд, дар 

ин ҷо ҳеҷ кас надорад. Шавҳараш ҳам ўро гўронду ба ватанаш рафт. Бечора Оля 

танҳо монд. Ягон нафар рўзҳои ид сари қабраш намеояд, дуо намехонад. Агар дар 

ватанаш мебуд… эҳа! Ту ватани ўро надидаӣ, Станиславск ном дорад. Мардумаш 

бисёр ҳам меҳмоннавоз, худотарс. Рўзҳои иди диниашон, ки пасха ном дорад, ҳатман 

ба қабристон мераванд, гирду атрофи қабри наздиконашонро рўбучин мекунанд ва 

ҳар гуна ширинворӣ, тухм ва дигар анвои бо худ овардаашонро ба бенавоёну 

бечорагон тақсим мекунанд. 

- Ту инро аз куҷо медонӣ? 

- Ман дар он ҷо ду сол хизмати аскариро ба ҷо овардам. Биҳишт аст ватани Оля. 

Ман ҳайронам, ки чаро вай онро тарк гуфта, аз қафои як марди осетин дар ин ҷойҳо 

кашола шуда гаштааст. 

- Ишқ, - аз ҷой хест Акмал. 

- Чӣ? – нафаҳмид Тоҳир. 

- Мегўм, ки ошиқ шудагист. Агар одам ошиқ шавад, ҳама чизро фаромўш 

мекунад. 

- Шояд, - розӣ шуд Тоҳир. – Менўшем, а? 

- Ихтиёрат, - сар ҷунбонд Акмал. 

- Ана нав ақлу ҳушат ба ҷояш омад. 

Акмал ҷониби магазини деҳа, ки тақрибан як километр роҳ буд, гом бардошт. 
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- Аз дўкони Наҷмиддин-ака биёр, арақи вай тоза, - садо кард аз қафо Тоҳир ва 

оҳиста рўи замин дароз кашид. 

Вақте ки шишаи дуюм ҳам холӣ шуд, Тоҳир қадаҳашро ба даст гирифта, аз ҷой 

хест ва Акмалро низ маҷбур кард, ки аз қафои ў биёяд. 

- Ин қадаҳро дар сари қабри Оля менўшем, - гуфт Тоҳир аз гаштан бозистода. – 

Фаҳмидӣ? 

- Фаҳмидам, - посух дод Акмал калавида. 

- Ту Оляро мешинохтӣ? – пурсид Тоҳир. 

- Чи хел намешинохтам, девона. Чандин сол боз ҳамроҳи шавҳараш барои 

мардуми мо сандуқ месохтанд, хонаҳоро гаҷкорӣ мекарданд, қодоқи чойникҳои 

шикастаро бо тунука дарбеҳ менамуданд. Хулоса, аз панҷ панҷаи зану шавҳар ҳунар 

мерехт. Чанд моҳ дар хонаамон зиндагӣ карда буданд. Ҳамроҳи шавҳараш нард бозӣ 

мекардем. Одами нағз, улфатӣ буд шавҳараш. 

- Оля чӣ? 

- Вай ҳам зани нағз буд. 

- Аммо бин ўро аз қабристон берун гўр кардаанд ноинсофҳо, - гуфт Тоҳир сари 

қабр нишаста. – Магар ҳамин рафтори мо аз рўи одаму одамгарӣ аст?! 

- О ҳозир худат гуфтӣ, ки Оля мусулмон нест, барои ҳамин ҳам дар қабристон гўр 

накарданд. 

- Кӣ мусулмон нест? Оля? Ҳазорон бор аз ману ту мусулмонтар буд вай. Ёд дорӣ, 

ҳар боре ки шавҳараш бо мо нўшиданӣ мешуд, доду войкунон ўро кашола карда, 

мебурд, ки арақ нўшидан гуноҳ. Ёд дорӣ? 

- Ҳа, ёд дорам. 

- Пас чаро ҷасади ўро ба қабристон роҳ надоданд? 

- Ман аз куҷо медонам… Рафта аз оқсақолҳо пурс, онҳо нағз медонанд. 

- Аз кӣ пурсам? Аз оқсақолҳо? Онҳо чиро медонанд, ки.. 

Акмал норозиёна ба рўи Тоҳир дида дўхт. 

Тоҳир аз қадаҳи дасташ чанд қатра ба болои қабр рехта, гуфт: 

- Осуда бихоб, Оля, агар осмон омада ба замин часпад ҳам, ман қабри туро аз ин 

ҷо ба мобайни қабристон мекўчонам. Ҳа-а, мекўчонам. Агар мардум сангсорам 

кунанд ҳам, ин корро мекунам! 

- Эҳа, ту дар ҷанозаи худораҳматӣ холаат ин қадар оби чашм накарда будиву 

барои як зани бегона ашки чашмонат шашқатор шудааст. 

- Кӣ бегона? 

- Ман, - бо тамасхур ҷавоб дод Акмал. 

- Ҳа ту бегона, аммо ин занак хеши ман. Ноинсофҳо як порча замини қабристонро 

барои ў дареғ доштанд. Мусулмон набудааст… Ин гапи куҷо, а! О ҳама замин замини 

Худо бошад, ҳама банда бандаи Худо бошад, боз чӣ мехоҳанд! 

- Хайр, шуд, фалсафафурўшӣ бас. Хок кандан даркор. 

- Намеканам, даркор бошад, худат кандан гир! Аздусар ягонтаат ба қадрам 

намерасӣ. 
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- Ман ба ту чӣ гуфта будам. Сад грам менўшиву чени сад шиша арақ одама ғам 

медиҳӣ. 

- Ман маст-паст нестам. Фақат ин кори онҳо алам кард. Худат як тасаввур кун, агар 

ту худо накарда дар ягон кишвари бегона ногаҳон фавтиву мурдаи туро мардуми он 

ҷо ба қабристони худ роҳ надиҳанд, алам намекунад? Албатта, мекунад! 

Тоҳир ғайричашмдошти Акмал қабрро оғўш карда, навҳакунон гуфт: 

- Апа, ту парво накун, агар қабри туро ба маркази қабристон накўчонам, номамро 

мегардонам. Ман намегузорам, ки ту берун аз қабристон танҳо бихобӣ. Ҷои ту ин ҷо 

нест, ҷои ту ҳамроҳи кўп. – Тоҳир бо остини ҷомааш ашки чашмонашро пок кард. 

- Хайр, алами дилат паст шуд? Хез, акнун камтар хок канем. 

- Ман хок-пок намеканам, - гуфт Тоҳир калавида аз ҷой хеста. – Аздусар ягонтаат 

қадри меҳнатамро намедонӣ. Шумо ба Оля чӣ кардед? Ана натиҷааш.. Худат кандан 

гир, ман рафтам. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПАС АЗ МУРОФИА 
 

Дар қаҳвахонаи канори роҳ, ки мизу курсиҳояш ҷо-ҷо дар сояи дарахтони 

маҷнунбед гузошта шудаанд, одам зиёд буд. Дар саҳни қаҳвахона як фаввораи 

наонқадар баланд ва ҳавзаш кошинкоришуда сохта буданд, ки дар ин гармои 

тобистон андаке ҳаворо салқин нигоҳ медошт. 

Марди қоматбалади хушлибос аз дарвозаи қаҳвахона (атрофи онро бо панҷара 

дарубанд карда буданд) ворид шуда, чанд сония ба умеди ёфтани мизи холӣ 

қаҳвахонаро аз назар гузаронд. Пешхизмат, зани фарбеҳи мўйҳои малааш ҷингила, 

ки то ин дам дар назди пештахтаи ҷавони оби ҷавфурўш рост меистод, зуд ба назди 

мард расида, ўро ба назди мизе ки дар сояи маҷнунбеди пир гузошта шуда буд, 

ҳидоят кард. Аз қафои мард зани ҳамсоли худаш ва писарбачаи тақрибан ҳафт-

ҳаштсола низ омад. Дар атрофи мизи гирдаи пластикӣ чор курсии ҳамранги он, яъне 

сафед, гузошта шуда буд. 

Пешхизмат аз кисаи пешдоманаш дафтарча ва қалам бароварда, ба мард рўй 

овард 

- Чӣ мефармоед? 

- Меню надорӣ? 

- Ҳозир, - гуфт пешхизмат ва аз мизи ҳамсоя китоби рўйхати таомҳоро оварда, 

назди мард гузошту «шумо интихоб кунед, ман ҳозир меоям» гўён аз назди онҳо дур 

шуд. 

- Чӣ мехўрем? – ба занаш рўй овард мард. 

- Намедонам, - рўй турш кард зан, - барои Диловар яхмос фармо. 

«Қошу қавоқи гирифтаат дар гўр, сўҳони умр, - аз дил гузаронд мард, - хайрият, 

ки аз ту ҷудо шудам, вагарна якумр бояд ин афту башараи баднамои туро тоқат 

мекардам» 

Мард бо ибои даст пешхизматро даъват карда, гуфт: 
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- Ду яхмос, се порс сихкабоб, як шиша оби маъдан. 

Пешхизмат фармудаи ўро ба дафтарчааш қайд карда, рафт. 

Дар атрофи фаввора, ки ҳавзаш аз оби мисли шиша соф пур буд, чанд нафар 

кўдакон бозӣ доштанд. Писари марду зан низ ба онҳо пайваст. 

Мард ва зан ҳарду банди хаёлҳои худ хап менишастанд. Ба назар чунин мерасид, 

ки гўё онҳо одамони тамоман аз якдигар бегона имрўз тасодуфан сари як миз 

нишастаанд ва намедонанд аз ин сукунати барои ҳарду ҳам тазъиқовар чӣ гуна раҳоӣ 

ёбанд. Дар асл онҳо ҳашт сол дар як болин сар монда, нўҳ моҳ пеш бо 

ҳам занозану рўю мўйканӣ карданд ва зан қаҳр када ба хонаи падараш рафт. Мард 

тўли ин моҳҳо танҳо мезист ва имрўз онҳо бо қарори суд аз ҳам ҷудо шуданд. Баъд аз 

мурофаа маҳз бо хоҳиши мард ба ин қаҳвахонаи сари роҳ, ки чанд қадам дуртар аз 

бинои суд воқеъ гардидааст, даромаданд то бори охир ҳамроҳ  сари як миз нишаста, 

хўроки пешин хўранду ба қавли зан аз қафои худ ҳама кўпрукҳоро сўзонанд. 

Пешхизмат фармудаи мардро овард. 

- Диловар, - кўдакро, ки ҳамоно дар гирди фаввора саргарми бозӣ буд, садо кард 

зан – Биё, яхмос мехўрем. 

Кўдак ба даъвати модар ҷавоб надод. 

- Дастата ба об назан, рўсиёҳ! – аз ҷой хест зан ва назди фаввора рафта, аз дасти 

писарбача дошта, кашолакунон ўро сари миз овард ва дар бари худ шинонда, аз як 

сих кабобро ҷудо карда, ба тақсимча гирифт ва ба назди писарбача гузошт. 

- Ман намехўрам, - тақсимчаро аз назди худ дур кард писарбача. 

- Диловар, - теғ кашида нигоҳ кард модар ба ў, - инҷиқӣ накун, ки мезанам. 

- Дилам намекашад, намехўрам. 

- Мехўрӣ! 

- Нахоҳад, маҷбур накун, - гуфт мард маслиҳатомезона. 

- Ҳамин кўдака ту вайрон кардӣ, - гуфт зан, сихи дар дасташ бударо ба қаҳр 

даруни тақсимча гузошта. – Фарзандро тарбия карда, ки наметавонӣ, мон дигарон 

тарбия кунанд. Ба дилам зад ҳамин одати ба ҳар қошуқ нахўд шудани ту! Боз шон 

муаллими мактаби олӣ. Садқаи номи муаллимӣ шавӣ! 

Ҳарчанд ин арбадаи беҷои занаш ба мард сахт расид, вай аз шарми одамон, ки аз 

мизҳои дигар дуздида-дуздида ба онҳо менигаристанд, идома додани ин мунозираро 

ба худ муносиб надонист. Аммо дар умқи дилаш туғёне бархоста, хунро ба майнаи 

сараш мезад. 

«Ҳамааш айби худам, - худро маломат мекард ў, - аз рўзи аввал, ки ҳамин хел овоз 

баланд кард, аз тарси хешу табор наханданд, ҳамсояҳо нашунаванд, дам назадам. 

Гумон доштам, ки фарзанддор шавем ақлаш медарояд. Аммо не, оҳиста-оҳиста 

лаҷомамро ба даст гирифта, ба гарданам савор шуд. То ба худ омадам, ки аллакай 

дер шуда буд ва оқибаташ оилаам вайрон, бачаам зиндаятим ... Эҳ худо, чаро ин 

балоро ба сари ман андохтӣ! Оё ҳамин занро ҳам ту бандаи ман гўён офаридӣ? Охир 

аз чунин банда на танҳо ту, балки номаш фарзанди инсон баракат намеёбад-ку! 
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Магар шарт буд, ки дар рўи ин замини пургуноҳу пурғавғо боз як махлуқи дигареро 

дар сурати ин зани бадзабону дилсиёҳ афзудан» 

- Дар ҷоят қарор истода метавонӣ, ё не?! Наҷунб! – ҳамоно бо қаҳру ғазаб ба 

тарбияи кўдак машғул буд зан. 

- Ман бозӣ кардан мехоҳам, - якравӣ мекард писарбача. 

- Намехўрӣ? 

- Не. 

- Хайр, хез, дафъ шав. 

Занак, пас аз ба назди фаввора рафтани писарбача, як бурида кабобро ба даҳон 

андохта, ба мард гуфт: 

- Хўр, охир, чаро даҳонат воз истодаӣ? Ҳушат ба куҷо рафт? 

Мард бо кароҳат ба ў нигарист. 

- Ин қадар сихкабобро фармудӣ… кӣ мехўрад онҳоро? 

- Ягон кас пайдо мешудагист, - ҷавоб дод мард, ба зўр ғалаёни дилашро фурў 

нишонда. 

Зан яқин аз авзои мард рамуз гирифт, ки хастаҳолона гуфт: 

- Монда шудам. 

Ҳарду лаҳзае хомўш монданд. Ҳар яке сари он меандешиданд, ки воқеан дар тўли 

ин ҳашт сол онҳо дар гирумони ҳаёти заношўӣ бо ҳам часпу талоши зиёд карда, инак 

дар ниҳояти кор аз якдигар дилгиру монда шудаанд. 

Дере нагузашта Диловар ба назди падару модараш омад. Аз қафои ў писарбачаи 

жўлидаўе низ омада, паси мизи шафат нишаст. Вай дар тан либоси фақирона дошт, 

пояш луч буд. 

Вақте ки нигоҳи мард ба он писарбача афтид, худ ба худ гуфт: 

- Ҳамин сихкабобро ба ҳамон бача додан лозим. 

Вай акнун даст ба табақ бурданӣ буд, ки овози зан баланд шуд: 

- Мон дар ҷояш! Ҳаминаш кам буд… 

- Охир, беҳуда исреф мешавад. Ё ту мехўрӣ? 

- Исроф шавад,  шудан гирад… Чӣ, ту хўроки ҳар кўчагарду безориҳоро ба гардан 

гирифтаӣ?! 

- Шояд гушна бошад. 

- Очаашон мисли гурба дар як сол чор маротиба назояду будагиашро тарбия 

кунад. Куҷо наравӣ, як талбандаву гарданкаҷ тайёр. Безор шудем, э! О тарбия карда 

натавонад, чаро мезояд! Тавба! Як даҳон хўроката бемалол  аз гулўят гузаштан 

намемонанд. Хайр, дар бораи бозор ҳоҷати гап ҳам нест. Аммо дар ҳамин ҷо ҳам… 

Ин пешхизмати қанчиқ кадом гўр рафт. 

Зан бо нигоҳ хеле пешхизматро ҷуст то омада ин бачаи хираро аз қаҳвахона берун 

кунад. Аммо пешхизмат наменамуд. 

- Барои чӣ забони ту ин қадар заҳрогин? – гуфт мард ба зан. 

- Кӣ? Ман? Ту ин қадар ғамхор бошӣ, фарзанди худатро соҳибӣ кун. 

-То имрўз ман соҳибӣ накарда, ки шумоёнро хўронда мепўшонд? 
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- Падарам. Баъд аз ту ҷудо шудан зиндагиамон сад бор тинҷу осуда шуд. Падарам 

мемонад, ки азоб кашем? Падарҷонам зинда бошад. 

- Набошад… 

- Дар омади гап гуфтам, - сухани мардро бурид зан. – Аз ҳафт намуди худат ҳам 

безораму чизат ҳам. Ҳазорон бор шукр мегўям, ки аз ту ҷудо шудам. Ин корро бояд 

барвақт мекардам, ҳайфи ҳашт сол умри азизакам, ки бо ту дар зери як бом барабас 

рафт. 

- Бас будагист, - гуфт мард бо овози базўр шунаво ва бо қираи чашм саҳни 

қаҳвахонаро аз назар гузаронида, илова кард, - одамон нигаҳ доранд. 

- Ту якумр ҳамин хел будӣ, то ҳол тағйир наёфтаӣ, - гуфт зан бо ҳамон оҳанги 

пештарааш. 

- Чӣ хел будам? 

- Тарсончак. Аз сояи худат метарсидӣ. Одамон чӣ мегўянд, ҳамсояҳо нафаҳманд, 

хушу табор айб мекунанд, гўён ҳашт сол ҷонамро ба лаб овардӣ. Намондӣ, ки дар 

ҷавониям ҳавасҳои диламро бинам, табъи дилам зиндагӣ кунам. Сўхтӣ ҳаётама, 

илоҳо дар ду дунё ҳам рўз набинӣ! – ногаҳон инони гиряро сар дод зан ва зор-зор ба 

гиря даромад. Оби чашмонаш шашқатор рўи мисли пахта сафедашро мешуст. 

Ҷуссаи мавзунаш аз зарби гиря меларзид. 

Мард аз якбора тағйир ёфтани авзои зан каме дасту по хўрда, гуфт: 

- Ман аз мардум шарм медорам. 

- Туф кардам ман ба мардум! – дод зад зан  гиряолуд. – Кори мардум ба ман чӣ?! 

Чи хеле ки форам, гап мезанам, чи хеле ки форам либос мепўшам… мегардам. 

Мардум даҳони бекор лаққидан мегирад. 

- Оҳистатар. 

- Э рав! – ба қаҳр аз ҷой хест зан. – Дигар ба ман занг назан! Бачаатро ҳам дигар 

намебинӣ. Ман намехоҳам, ки вай низ мисли ту ношуд ба воя расад. Фаҳмидӣ! 

Зан сўмкачаашро, ки ба пушти курсӣ кашол карда буд, гирифту писарбачаро 

пеш-пеш андохта, аз қаҳвахона берун шуд. 

Писарбачае, ки то ин дам паси мизи шафат менишаст, низ аз ҷой хеста, ба роҳ 

даромад. 

- Эй бача, - садо кард ўро мард. 

Писарбача истод. 

- Ин ҷо биё. 

Омад. 

- Бишин, - гуфт мард, табақи сихкабобро тарафи ў тела дода. – Бихўр. 

- Не, - гуфт писарбача. – Ман гушна нестам, амак. Ҳозир дар бозор шакароб хўрда 

омадам. 

- Дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? – пурсид мард. 

- Дар ҳў ана ошёнаи дуюм, - ҷавоб дод писарбача, бо ишораи даст ба яке аз 

тирезаҳои бинои чорошёнаи шафат, ки ҳамагӣ панҷ қадам дуртар аз қаҳвахона воқеъ 

гардида буд, ишора карда. 
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- Падару модар дорӣ? 

- Ҳа. Падарам дар турма. 

- Чаро дар ин ҷо нишастаӣ? 

- Калид надорам. Ҳозир аз бозор омадам, ки очаам дар хона нест. Намедонам куҷо 

рафтаст. 

- Гир, хўр, - гуфт мард. – Чаро падаратро ҳабс карданд? 

- Бо дору қапиданд, - сар ба зер афканд писарбача. – Даҳ сол шинонданд. Лекин 

вай айб надорад, ҷўраҳояш ўро фурўхтанд, айби худашонро ба гардани отаи ман бор 

карданд. 

- Ҳеҷ гап не, мебарояд, хўр, - такрор кард мард. 

- Шикамам сер, - гуфт писарбача. 

- Дар синфи чандум мехонӣ? – пурсид мард. 

- Сеюм. 

- Нағз мехонӣ? 

- Ҳа. 

- Чанд баҳои се дорӣ? 

- Надорам. 

- Дурўғ. 

- Худо занад, амак, ягон баҳои се надорам. Танҳо аз фанни тарбияи ҷисмонӣ чор 

гирифтаму халос. 

- Дигар ҳамааш панҷ? 

- Ҳа. 

- Офарин! 

Писарбача торафт ба мард маъқул мешуд. Гўё  онҳо солҳо боз бо ҳам шинос 

буданд. 

- Гир, - гуфт мард ва як сих кабобро ба даст гирифту сихи дигарро бо тақсимчааш 

назди писарбача гузошт. – Агар нахўрӣ, хафа мешавам. 

Онҳо бо иштиҳо сихкабоб хўрданд. 

- Исто, ки имрўз дарс нест? – пурсид мард. 

- Ҳозир таътил-ку, амак, - табассум кард писарбача. 

- Ҳа, рост мегўӣ, ман фаромўш кардаам, - гуфт мард. – Дар бозор чӣ кор мекунӣ? 

- Мошин мешўм. 

Ҳарду лаҳзае хомўш монданд. 

- Амак, бачае ки ҳозир ҳамроҳи очааш рафт, бачаи шумо буд? 

- Ҳа, чӣ буд? 

- Бачаатон киштичаи маро гирифта, надод. 

-Чӣ хел киштичаро? 

-Ҳамин рўз аз бозор харида будам. Ҳозир ҳамроҳи бачаатон дар назди фонтан 

бозӣ кардем… баъд киштиамро гирифту надод. 

- Ман худам ба ту киштӣ харида медиҳам, - гуфт мард сигарета даргиронда. – Ғам 

нахўр. Пагоҳ ҳамин ҷо биё, ман ба ту киштии калон харида меорам. Агар дигар 
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кабоб нахўрӣ, ба хонаатон рав. Модарат омада бошад, туро кофта нагардад. 

Дарсҳоятро тайёр кун. 

Писарак итоаткорона аз ҷой хеста, чанд қадам монду ба қафо нигариста, гуфт: 

- Амак, киштии ман майдаҳак буд, Киштии майдаяк харед. 

- Хуб шудааст, - табассум кард мард. Ва баъд бо пешхизмат ҳисобӣ карда, аз 

қаҳвахона бадар рафт.  

 

Лавҳи сангин 
(повест) 

Зимистон гузашт. 

Охирин песабарфҳои талу теппа ва доманаи кўҳҳо об шуданд. Табиат аз хоби 

дарози зимистон бедор шуда, дар канори пайраҳаю лаби ҷўйҳо қоқую пудина ва 

сабзаҳои гуногун рўиданд. Офтоб нурҳои роҳатбахши худро бедареғ ба сари замин 

рехта, ба ҷисму ҷони наботот нашъа медавонд. Аз хандаҳои сабзи дарахтон ва 

хониши гуногуноҳанги паррандагону садои ҳашарот табиат тўйхонаро мемонд. Дар 

баробари нумўи табиат тараддуди мардуми деҳа низ оғоз ёфт. Акнун ягон ҳаёт ё боғе 

набуд, ки он ҷо нафаре дар даст белу каланд ҷунбуҷўл намекарда бошад. 

Ба Кабудҷар баҳор омад. 

Дар яке аз чунин рўзҳои нармҳавои баҳорон болои қабри назарногири рўяш 

сабзаҳои ҳархела руста, ки дар канори қабристони деҳа воқеъ буд, лавҳи сангин 

гузоштанд. Рўи тахтасанги мармар бо хатҳои зебову зарҳалӣ чунин навиштаҷоте буд. 

«Дар ин қабр модари ҷигарсўхта хоб аст. Ёдгорӣ аз фарзандони нохалаф.» 

Ду нафар усто пас аз пояи санг ва атрофи қабрро кошинкорӣ кардан, асбобу 

ускунаи худро ҷамъ оварда, ба сўи дарвозаи қабристон роҳ пеш гирифтанд. Дар сари 

қабр марди тахмин бистуҳашт – сисолаи қоқинаи қаддароз, ки ба ҷавониаш нигоҳ 

накарда аз нисф зиёди мўи сараш рехта буд, ҳамроҳи зани ҳамсоли худаш танҳо 

монд. 

Мард рўи майсаи мисли бахмали сабз сар то сари қабристон доман густурдаи 

баҳорон оҳиста нишаст. Зан ду - се қадам дуртар мунтазири ў ҳамоно рост меистод. 

«Ана, модар, болои қабрат санг ҳам гузоштем. Аммо то ҳол  намедонам, ки чаро 

маҳз мармари сиёҳро интихоб кардам. Охир, ман ранги сиёҳро чашми дидан 

надоштам-ку! Бо вуҷуди ин вақте устои пири сангтарош маро ба таҳхонаи дўконаш 

фароварда, сангҳои гуногуншаклу ҳаррангаро нишон дод, дарҳол ҳамин мармари 

сиёҳи қадаш якунимметраро хуш кардам. Сохташ ҳам аҷиб: мисли он сангҳои 

ёдгориест, ки дар сари қабри аскарони шаҳид мегузоранд. Танҳо дар он лавҳҳо 

нақши ситораи панҷгўша ҷило медиҳад. Ман ҳам мехостам, ки дар рўи санги мазори 

ту сурати ситора нақш ёфта бошад. Аммо ин дархости ман ба усто мақбул наафтод. 

Ҳарчанд вай ин фикри маро инкор накард, маслиҳат ҳам надод. Он вақт усто қиссаи 

қаҳрамонии туро намедонист. Намедонист, ки ту агарчи мисли он сарбозони 

диловар дар даст силоҳ бар зидди душман мубориза накарда бошӣ ҳам, рафторат 
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қаҳрамонона буд, гуфторат қаҳрамонона буд. Бесилоҳ сарбоз будӣ – сарбози роҳи 

ҳақиқату адолат ва одаму одамгарӣ.» 

Зан лангон-лангон аз қафо омада, ба китфи мард даст монд ва чанд сония ба 

навиштаҷоти рўи санг мутаваҷҷеҳ шуд. 

- Яҳё, чаро ин матнро интихоб кардӣ? Ягон байт менависондӣ, беҳтар набуд? – 

пурсид ў. 

Мард, ғарқи андеша, ба саволи зан дарҳол ҷавоб надод. 

1 

- Меравӣ? – сукунати вазнини дар хонаи ёздаҳболора соя андохтаро шикаст 

Самандар-амак.   

- Бояд равам, додо, - гуфт Яҳё. – Аҳволи модарам вазнин. Дина оҳувоҳашонро 

дидед-ку! Дигар тоқати шунидани онро надорам. 

- Ўро ҳам фаҳмидан мумкин. Модар аст, ба духтараш дилаш месўзад. 

Писар бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. 

- Лекин як-ду рўз сабр кун, мегўям. Дида истодаӣ, ки замона нотинҷ, мардум 

гўшти якдигарро хўрда истодаанд. Коҳи чандинсоларо бод дода, аз паи интиқом 

афтодаанд. Агар дар соли анд нохост пишаки нохалаферо «пишт» гуфта бошӣ,  

ҳозир ҳамон ба ёдаш расида, аз гиребонат мегирад. Хайр, муносибати кабудҷариҳо 

ба худат маълум. Онҳо, ҳатто дар замони ҳукумати шўроҳо, ки  қонуну тартибот ба 

дараҷаи  аъло буд, ҳар намози ҷумъа барои якпула гап мисли хурўсчўҷа  ба бачаҳои 

мо дармеафтоданд. Ягон тўю маърака набуд, ки ҷавонҳо занозаниву гиребонгирӣ 

накунанд. Ҳозир бошад, ҳама яроқнок, аз нўки бинӣ боло гап зада намешавад. Агар 

ба касе нохост каҷ нигоҳ кунӣ, дар бало мемонӣ. 

- Воҳима  накунед, додо. Дар ҳама ҷо одами нағз ҳаст, бад ҳаст. Дар Кабудҷар  ман 

рафиқони зиёд дорам, чанд сол дар донишгоҳ ҳамроҳ хонда, аз онҳо ягон бадӣ 

надидам. Ёру рафиқ будем, дар як хобгоҳ зиста, аз як дастархон нон мехўрдем. 

- Гапат рост, бачем. Аммо… гуфтам-ку, ҳозир одамонро шинохта намешавад. Дар 

як дам пўстинашонро  даҳ бор иваз мекунанд. Дўстро аз душман фарқ кардан ниҳоят 

кори мушкил шуд. Демократия гуфта нўхтаи ҳамаро сар дода монданд. Дамдуздаку 

тафкандаҳои дирўза имрўз яроқ дар даст марди майдон шуданд. Агар 

демократияашон ҳамин бемазагӣ бошад, туф кардам ба он. 

Яҳё чанд лаҳза хомўш сар ба зер афканда, гуфт:  

- Аз ин зиёд мунтазир шуда наметавонам. Баъди ду рўз бояд дар Душанбе бошам. 

Рўзи ҳимояи кори илмиам наздик… тайёрӣ дидан лозим. 

- Медонам, - гуфт Самандар-амак андешамандона ва баъд илова кард. – Ту 

беҳтараш ба Душанбе рав, аз паи корат шав. Хоҳаратро ман як илоҷ карда, хабар 

мегирам. Аслан ба гапҳои Мурод бовар карданӣ мо хато. Вай як одами воҳимачӣ. Аз 

пашша фил месозад. 

Ҳамин вақт зане, ки дар кунҷи хона зери кўрпа ғунча  шуда мехобид, ба китфи чап 

гашта, оҳкашон чашм кушод. 

- Оча, аҳволатон чӣ хел? – аз ҷой  нимхез шуд Яҳё. – Табатон фуромад? 
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Зан гўё саволи писарро нафаҳмида бошад, чанд лаҳза ба рўи вай нигоҳи гунг 

дўхта, сипас нигоҳашро ба мўйсафед кўчонд. 

- Чой диҳем? –пурсид Яҳё. 

Зан бо аломати «не» сар ҷунбонида, чашмонашро аз нав пўшид. 

Самандар-амак асабиёна пешониашро молида, ба Яҳё  рўй овард. 

- Дина як сари қадам ба масҷид даромадам. Хостам бо одамон чорта чақ-чақ 

карда, занги дил барорам, аз навигариҳо хабар ёбам. Аммо як нохалаф табъамро 

хира кард. Ҳанўз ба масҷид надаромада, дар саҳни ҳавлӣ ба Ҳомиди ҷуҳуд рў ба рў 

шудам. Вай дилу бедилон бо ман нўкидастӣ салом карда гузаро шуд, ва аз дарвоза 

берун шуда, ба касе бо овози баланд мегуфт:  

- Чашм нарасад, коммунистҳо ҳам масҷидрав шудаанд. 

- Кадом Ҳомид? – пурсид Яҳё. 

- Ҳомиди ҷуҳудро магар намешиносӣ?  Солҳои раисии ман рўзе набуд, ки дар 

ҳавлиамон сояашро нишон надиҳад. Аз болои ҳама аъзои колхоз ба ман хабар 

мекашид. Оқибат бо зориву тавалло ва аризабозӣ вазифаи мудири анборро соҳиб 

шуд. Бало занад ун ҳаромиро. Мардум аз гандагиву дунёсўзӣ  ва муғамбириаш 

«ҷуҳуд» лақаб монда буданд. 

- Гапашро гардонда ба даҳонаш назадед, - гуфт Яҳё. 

- Садқаи дастам шавад. Вай худаш кист, ки гапаш бошад. Ту гумон мекунӣ, ки  ў аз 

дини ислом бўе бурдааст. Не! Алифро таёқ мегўед… Ман он рафтори Ҳомиди 

ҷуҳудро, барои он ба ёд овардам, ки ана ҳамин хел зотҳои паст дар байни мардум, 

тухми низоъ пошида, ба решаи  меҳру оқибат теша мезананд. Имрўз ин гуна 

косалесон майдонро холӣ ёфта, мулкро бе соҳиб дониста ҳай ба чапу рост аспи ғурур 

меронанд, савлат мекунанд. Ҳай дареғ!  Ҳай дареғи давлати шўроҳо! Магар вай 

мемонд, ки ҳар тиҳимағз ба сари мардум зўр шавад. Хулоса, замона нотинҷ, бачем, - 

гуфт Самандар-амак маънидорона ба писараш нигариста. – Оқибаташ ба хайр 

шавад, мегўям. 

-Ўф-ф. Аҳволи Маъсума чӣ шуд? – аз нав чашм кушода, нидо кард зан. Падару 

писар ба ҷониби зан рў оварданд. – Касал мегўянд. Ба балои ин ун шавҳари 

гўрсўхтааш талоқашро додааст, мегўянд. 

- Кӣ гуфт? – оташин шуд Самандар-амак. 

- О дина Мурод дар пеши худатон нагуфт? 

- Мурод даҳани бекор гуфтан мегирад. Вай аз худи Маъсума ё шавҳарашро надида 

бошад, аз худи онҳо гап нагирифта бошад… Як ҳамсояашон гуфт, мегўяд. 

- Шамол набошад, шохи дарахт намеҷунбад. Наход ҳамсояаш дурўғ гўяд. 

- Хайр, бигузор гапи Мурод рост бошад. Аммо ҳозир Яҳё чӣ хел ба он ҷо меравад. 

Мошин нест… замона нотинҷ. Кошкӣ  наздик бошад, - саду бист километр. 

- Наравад, - гуфт зан бо истеҳзо ва баъд бо ҳошияи рўймол оби чашмонашро пок 

кард. – Шумо аз аввал ба фарзандон як зарра меҳр надоштед. Панҷ фарзанд дар 

пеши назаратон калон шуду боре ба бағалатон гирифта набўсидед. 

- Хайр, шуд, ту бўсида бошӣ кифоя. 
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- Ҷанҷол накунед, додо, - ба мобайн даромад Яҳё. – Ман имрўз рафта Масъумаро 

гирифта меоям. Бигузор то сиҳат ёфтан дар ҳамин ҷо бошад. 

 - Илоҳо барака ёбӣ, бачем, - нолишкунон дуо кард зан. – Хоҳаракат то ҳаст, дуои 

ҷоната мекунад. Фарзанди заиф як дуогўи беминнат, бачем. 

Яҳё сабук аз ҷой бархост. 

Самандар-амак низ аз дунболи ў берун баромад. Онҳо пасу пеш аз зинаҳои сангин 

поин шуда, ҷониби дарвоза рафтанд. Дар дами дарвоза падар даст ба дуо бардошта, 

ба писараш роҳи сафед талабид. 

Дар истгоҳи валонгори канори деҳа се нафар нишаста буданд. Яҳё бо онҳо вохўрӣ 

карда, дар барашон ҷой гирифт. 

- Куҷо, Яҳё? – пурсид яке аз нишастагон, ки ҳамсинфи ў буд. - Роҳи Душанберо 

гум кардӣ магар? 

- Ба Кабудҷар. 

- Тинҷист? 

- Тинҷӣ. Хоҳарам бемор… 

- Ҳозир он ҷо рафтан бисёр хавфнок. Як ҳафта пеш ду нафар бачаҳои моро 

гаравгон гирифтанд.То ҳол даракашон нест. Ҷанг… 

- Кӣ гаравгон гирифтааст? 

- Мегўянд, ки Самеъ паҳлавон. Ёд дорӣ, чанд сол пеш дар гўштини тўи кали 

Субҳон ҳамон Самеъ-паҳлавон низ омада, бо Ҷумъа-паҳлавони мо гўштин гирифта 

буд. Баъд намедонам бо айби кӣ занозанӣ сар шуд. Самеъ-паҳлавон даъво мекард, ки 

Ҷумъаро ҳалол ба тахтапушт хобондааст, аммо бакавулҳо мегуфтанд, ки – не! Хулоса, 

занозанӣ сар шуд.Бачаҳои мо Самеъ-паҳлавону чор-панҷ нафар ҳамроҳонашонро 

зада, атолахўр карда фиристоданд. Ана ҳамон паҳлавон имрўз командир шудааст. Ва 

яке аз бачаҳои дар ҳамон занозанӣ иштирок кардаи моро шинохта, гаравгон 

гирифтааст. 

Ҳарчанд Яҳё бо азми қавӣ ба сафар баромада буд, пас аз суханҳои  падар ва 

гуфтаҳои ҳамсинфаш ноаён тарс дар дилаш сар мехалонд, бо торҳои асабаш нохун 

мезад. Баъзе ҳодисаҳое ки худ дар кўчаҳои Душанбе шоҳид буд, овозаҳои ҳархела, ки 

таи моҳҳои охир паҳн мешуданду ў аҳамияти ҷиддӣ намедод, дар хаёлаш аз нав 

зинда шуда, рўҳашро таъзиқ медод. “Дар умрам ба касе бадӣ накарда бошам, киро 

ба ман кор аст. Ҳамеша аз паси бечорагии худ будам, на ба бадӣ одамон кор дорам, 

на ба некашон,” - худро тасаллӣ доданӣ мешуд вай. 

- Хайр, ба ман чӣ? Дар он занозанӣ иштирок накарда бошам. Ҳамон тўйро ёд ҳам 

надорам, - гуфт Яҳё. 

- Э барои ў фарқ надорад, ки ту иштирок карда будӣ, ё не! Қасам хўрдааст, ки 

тухми бачаҳои моро хушк мекунад. 

- Гапи беҳуда... 

Мошини боркаш чанги хоку шағали канори роҳро ба ҳаво хезонда, каме дуртар аз 

истгоҳ истод. 
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- Ҳамин мошин ба ҳамон тараф меравад, - гуфт ҷавони қадпасти ҷомапўш, ки дар 

тарафи рости Яҳё менишаст, ба ў рў оварда. – Дина ба колхози ҳамсоя ангишт бурда 

буд. Аз афташ ақиб гаштааст.  

Яҳё саросема аз ҷой хеста, ба назди ронанда, ки сарпўши маторро кушода, сараш 

хам, кадом як қисми онро муоина мекард, рафт. 

2 

Вақте Яҳё бо иҷозати ронанда худро ба болои мошин гирифт, чор нафар 

мусофироне, ки рўӣ тахтаи ба қади борти мошин кўндаланг гузошта шуда 

менишастанд, ба ҳадигар ҷафстар шуда, ба ў ҳам ҷой доданд. Борти мошинро то 

нисф бо матои брезентӣ пўшонида буданд. Ҳарчанд матоъ ҷо-ҷо дарида буд, 

мусофиронро аз шамоли сарди фасли поиз паноҳ медошт. 

Мошини боркаш, ки аз поргиҳои кабинааш кўҳна буданаш аён буд, хеле суст 

ҳаракат мекард. 

- Ту куҷо меравӣ, бачем? – ба Яҳё муроҷиат кард мўйсафеде, ки дар канори чап 

менишаст. 

- Ба Кабудҷар. 

- Роҳамон қариб як будааст. Мо ҳам ба ҳамон тараф равонаем, -гуфт ў бо ишораи 

даст худаш  ва духтари навниҳолу оҳучашми дар бараш нишастаро нишон дода. – 

Ана ин ду ҷавон то Чорбоғ мераванд. Илоҳо, роҳамон бехатар шавад, - даст ба рўй 

кашид мўйсафед. 

Дигарон низ ба ў пайравӣ карданд. 

- Аз ҳамин колхозӣ? – пурсид мўйсафед деҳаро, ки торафт қафо мемонд, нишон 

дода. 

- Ҳа, - ҷавоб дод Яҳё. 

- Писари кӣ мешавӣ? 

- Писари Самандар. 

- Кадом Самандар? Самандари раис? 

- Ҳа. 

- Оббо! Падарат сиҳату саломат аст? Чанд сол шуд, ҳамдигарро надидаем. Солҳое, 

ки падарат дар ҳамин колхозатон раис буд, ман дар савхози худамон вазифаи 

аграномро иҷро мекардам. Ман аз савхози Жданов. Он солҳо дар маҷлису идораҳои 

ноҳия тез-тез вомехўрдем. Падарат одами ростгўй, коркун, давраоро. Ман чанд 

маротиба дар хонаатон низ меҳмон шуда будам. Албатта, ту он вақт кўдак будӣ, дар 

хотират нест. Худо хоҳад, вақте аз сафар баргаштӣ, аз номи ман ба падарат салом гўй. 

Гўй, ки ошноятон Икроми понял сараша гирифта рафт. – Механдӣ, а! – гуфт 

мўйсафед ба Яҳё, ки баробари шунидани лақаби ў табассум карда буд. – Ҳамин 

лақабро ба ман падарат монда буд. 

Он ду ҷавони ҳозир низ ба сўҳбати онҳо мутаваҷҷеҳ шуданд. 

- Тақрибан  сивупанҷ – чил сол қабл дар маркази ноҳия маҷлис барпо шуд. Аз 

Душанбе як занаки ўрус омада, дар хусуси шудгори замин хеле гап зад. Ман, ки 

забони ўрусиро нағз намедонистам, ба вай якчанд савол додам, ки ў бо кўмаки 
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тарҷумонии котиби сеюми райком он масъалаҳоро аз нав фаҳмонд. Ва ман аз 

ҷавобҳои ў қаноатманд «понал», яъне фаҳмидам гўён ба ҷоям нишастам. Падарат, ки 

дар ҳамон маҷлис иштирок дошт, ҳамин гапро шўхӣ ба шўхӣ дар ҳама ҷо гуфта, 

оқибат ин лақабро ба гўшам ҳалқа кард. 

Мўйсафед яқин чанд лаҳза ба ёди он айёми ҷавониву беғамиҳояш банд шуда, 

сукут кард ва баъд сар бардошта, гуфт: 

- Эҳ, чӣ рўзҳои нағз буданд он рўзҳо. Ҳеҷ кас ба каси дигар бадиву бахилӣ надошт. 

Фақат кор мекардем, хушбахтии инсонро танҳо дар кор медидам. Зиндагиамон тинҷ, 

серу пур буд. Аммо имрўз… чӣ бало зад одамонро… 

Тақрибан пас аз як соат роҳ паймудан, мошин дар миёни дашти фарох истод. 

- Чӣ гап шуд? – Мўйсафед ғур-ғуркунон аз ҷой хеста, ба поён нигоҳ кард ва зуд ба 

ҷояш баргашта, - пост, - гуфт. – Ҳуҷҷатҳои ронандаро тафтиш мекунанд. 

Дере нагузашта ҷавони тақрибан ҳабдаҳ-ҳаждаҳсола аз лабаи қафои мошин сар 

кашида, чанд лаҳза ноҷунбон ба мусофирон чашм давонд. Дар сари китфи чапаш 

тасмаи автомат овезон буд. 

- Фароед, - амр дод ў. 

- Куҷо фуроем, бачам? – пурсид мўйсафед. 

- Ба куҷо мефаромадӣ… Астағфируллоҳ. Ба даҳонам як гапи соз омаду… - ҷавон 

давоми гапашро нагуфта, ба қаҳр худро ба замин гирифт. 

Мусофирон чӣ кор карданашонро надониста, ҳайрон ба якдигар нигаристанд. 

-Тавба кардам, худо, тавба, - мўйсафед гиребонашро дошта, оҳиста аз ҷой хест. 

Ҳамин вақт ду силоҳбадаст болои мошин баромаданд. Ҷавоне, ки чанд дақиқа қабл 

онҳоро ба фаромадан амр карда буд, бо қавоқи гирифта ҳуҷҷат пурсид. Ба ғайр аз 

духтар ҳама ҳуҷҷатҳояшонро бароварда нишон доданд. Ҷавон ҳуҷҷатҳоро сарсарӣ аз 

назар гузаронду ба духтар рўй овард: 

-Ҳуҷҷат… Куҷо меравӣ? 

- Ин духтари ман. Мо ба Сангрез меравем. 

- Худаш забон надорад? – сухани мўйсафедро бурид нафари дуюм, нигоҳи 

хуморолудашро аз рўи духтар наканда. – Куҷо меравӣ, духтари нағз. 

Духтарак мисли оҳу рамида, худро ба падар ҷафс кард. 

- Бачам… ин духтари ман. 

- Фаҳмидам, мўйсафед, духтари ту. Лекин ҳуҷҷат надорад. Мо фармон гирифтем, 

ки одамони беҳуҷҷатро боздорем. 

- О ин духтари шонздаҳсола, аз куҷо ҳуҷҷат дорад.  

- Метрика дорад? 

- Дораду… дар хона. 

- Мумкин нест. Фаро! – гуфт ҷавон ба духтар. 

- Бачам! 

- Хап, мўйсафед! 

- О, бачам! 
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- Мўйсафед, асабӣ накун, ки бе ту ҳам сарам вайронай… А дихтар, чашмота садқа, 

намефаҳмӣ?! Бихамб тез! 

- Намехамбад! - парида аз ҷой хест мўйсафед. – Ин чӣ бедодист! Шумо кистед? Кӣ 

ба шумо, кўдакони дирўза, ҳуқуқ додааст, ки духтараи ноболиғро бо баҳонаи ҳуҷҷат 

аз роҳ боздоред. 

- Ҳамин ноболиғай? – гуфт ҷавон бо ришханд, гоҳ ба мўйсафед ва гоҳо ба духтар 

нигариста. – Агар ҳамин рўз ба шавҳар диҳӣ, баъди як ҳафта мезояд. 

Ҳамроҳаш аз ин гапи ҷавон завқ бурда, баланд хандид. 

- Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан! Ту ҳам хоҳар доштагистӣ. 

- Рост мегўм, мўйсафед. Бовар накунӣ як шаб дар ихтиёри ман мон, ана баъд 

бовар мекунӣ. 

- Эй халоиқ! Ногаҳон чун шер наъра кашид мўйсафед. – Ин чӣ бедодист, дунё 

соҳиб дорад ё не?!  

- Хап куне, пирхар! – ба сари мўйсафед мушт бардошт силоҳбадаст. 

Ҳамин вақт аз поён овози ғафси мардона пурсид: 

- Чӣ гап? 

Ҷавон баробари шунидани овоз ба поён гардан ёзонда, гуфт: 

- Як духтари ху-ушрў ҳуҷҷат надорад. Чӣ кор кунем? 

Ҳоло соҳиби овоз ҷавоб надода, мўйсафед ҷаста аз ҷой хеста, ба поён рў овард: 

- Додар, мон, аз роҳамон намонем. 

- Ин қадар куҷо саросемаӣ, мўйсафед? 

- Роҳамон дур, додарҷон, илоҳо барака ёбӣ, ин шербачаҳоятро ҷеғ зан. 

- Монед раванд, - фармон дод ҳамон овоз. 

Силоҳбадастон дилубедилон аз мошин поин шуданду баъд аз ду-се дақиқа он ба 

ҳаракат даромад. 

Аммо ҳанўз аз ғави дар сари роҳ кўндаланг гузошташуда даҳ-дувоздаҳ метр 

ҳаракат накарда, аз қафо ғалоғула бархоста, садои тир баромад. Касе аз қафо тозон 

омада, ба ронанда амр намуд. 

- Қафо баргард! 

- Ҳозир иҷозат доданд-ку, - гуфт ронанда. 

- Командир мегўяд, ки қафо гарданд. 

Мошин қафонокӣ ҳаракат карда, аз ғав гузашту дар ҷои аввалааш қарор гирифт. 

Боз ҳамон ҷавон аз лабаи қафои мошин сар кашида: 

- Фароед, - гуфт. – Тезтар! 

Мусофирон аз мошин поин шуданд. Танҳо ду кампир дар кабина монданд. Дар 

назди вагончаи канори роҳ панҷ нафар рост меистоданд. Дар байн марди қадбаланди 

пуррапайкар сигор дар лаб аз мусофирон чашм намеканд. 

-Дар мобайн, аз афташ, сардорашон, - гуфт мўйсафед худ ба худ пичирросзанон. – 

Хоб будааст-чӣ? 

Вақте ки ба назди вагонча расиданд, ҳамон ҷавони қоматбаланд онҳоро дар назди 

вагонча саф кашонд. 
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- Кӣ ҳуҷҷат надорад? – пурсид вай пасмондаи сигорашро ба пеши пояш ҳаво дода. 

Ҳама хомўш буданд. 

- Ана ин духтарак, - гуфт ҳамон ҷавоне, ки ҷанд дақиқа пеш ҳуҷҷатҳоро тафтиш 

карда буд. 

- Бачам, ин духтари ман. Мо ба Сангрез равонаем. Ҳозир ба рафиқонат 

фаҳмондам. Ин ҳоло синфи даҳро хатм накардааст, шиноснома надорад.  

- Шиноснома надошта бошад, дар хона шинад. 

-Э, бачам, мо магар ба сайру саёҳат меравем… маҷбур шудем. 

Қоматбаланд дигар ҳеҷ чиз нагуфт. Баъд ба яке аз ҳамроҳонаш рўй оварда, 

фармуд: 

- Мардҳоро бибар. 

Одами фармоишгирифта Яҳёву ронанда ва он ду ҷавонро аз қафои худ ҳидоят 

карда, аз баландӣ нишеб шуд. 

- Онҳоро куҷо бурданд, бачам? - пурсид мўйсафед. 

- Натарс, ҳеҷ бало намезанадашон. Барои ҳоҷатхона  чуқурӣ мекобанд. Шумо ҳам 

равед, - гуфт қоматбаланд аз чи  бошад табассум карда ба мўйсафеду духтараш. Вақте 

ки падару духтар ба қафои вагонча мегузаштанд, қоматбаланд аз қафо гуфт. – 

Мўйсафед, ту биргадир, назорат кун, чуқуртар бикобанд… 

Мошин дар дашти фарох роҳашро  идома дод. 

Мусофирон хомўш буданд. 

Ё тавба, - ниҳоят хомўширо шикаст мўйсафед. – Аз бандаҳои халқ кардаат гардам, 

худо! – Баъд чанд лаҳза лаб фурў баста, ба Яҳёву он ду ҷавон нигариста, гуфт: 

- Ҳама бадбахтӣ аз бепарвоии инсонҳо сар мезанад. Масалан, чаро ҳозир ягонтаи 

шумо овоз баланд накардед, пеши роҳи он ду оқипадарро нагирифтед. Нагуфтед, ки 

эй ошно, дар ҳаққи духтари мардум ин хел гапҳои носазо нагўй, ба марди мўйсафед 

чунин дағалӣ накун, ба сараш мушт набардор. Охир, ту ҳам падару модар, апаву 

хоҳар доштагистӣ. Ин корат нағз не, нагуфтед. Хомўширо авло донистед. Тарсидед. 

Аммо… имрўз бо мани пиру духтари муштипарам чунин дағалӣ карда бошанд, 

пагоҳ ба падару хоҳари шумоён низ чунин рафтор мекунанд.  

Мўйсафед ин суханҳоро бо алам, бештар ба Яҳё нигариста ба забон овард.  

«Аз як ҷиҳат рост мегуяд мўйсафед, - аз дил гузаронд Яҳё. – Кори хуб нашуд. Чанд 

дақиқа бо он силоҳбадастон танҳо туву ман карду мо ба ҳимояаш лаб накушодем. 

Тарсидем, ки агар тарафи ўро гирем, силоҳбадастон ба ғазаб меоянд, мўйсафеду 

духтарашро ба ҳолашон гузошта, ба мо мечаспанд» 

- Магар ҳозир ба онҳо гап фаҳмонда мешавад? – гуфт яке аз он ҷавонон. – Ба 

насиҳат лаб накушода, мағзи саратро дар ҳаво чош медиҳанд. Беҳтараш аз онҳо 

дуртар гаштан лозим  

-Ту худатро дур бигирӣ, ман чашм пўшам, оқибат чӣ мешавад? Оё ин дунёи 

равшан ба зулмот табдил намеёбад. Туро газад маро чӣ ғам гуфтем, ки ба ин рўзи 

сиёҳ расидем. 

Мўйсафед дигар гилагузориро бас карда, ба андеша рафт… 
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Мошин дашти лучу урёнро қафо гузошта, инак, аз миёни деҳаи наонқадар калон, 

вале сердолу дарахт пеш мерафт. Рўз бегоҳ мешуд. Дари магазине, ки мошин аз 

назди он гузашта истод, кушода буд. Кампирони дар кабина нишаста ба манзил 

расиданд, онҳо бо ронанда хайру маъзур карда, ҷониби магазин рафтанд. Яке аз 

ҷавонҳо аз ронанда пурсид, ки оё метавонад аз магазин сигор бихарад. 

- Метавонед ҳамаатон фуроед, - гуфт ронанда. – Ман ҳам ба хона расидам. Ҳозир 

дар гардиши якум ба тарафи дасти рост мегардам. Хонаам дар он тарафи сой. Шумо 

беҳтараш дар ҳамин ҷои обод шабро рўз кунед. Чунки дигар мошин шуданаш ба 

гумон. Дар назди ана он бинои дуошёна чойхона ҳаст. Агар аз чойхоначӣ барои як 

шаб ҷой пурсед, не намегуфтагист. 

Он ду ҷавон қарор доданд, ки то гардиш мераванд. Ба ҳар ҳол то хонаашон, ки дар 

ҳамин қарибиҳост, роҳ кўтоҳтар мешавад. 

Мўйсафед, духтар ва Яҳё ноилоҷ аз мошин фуромаданд. 

Мошин рафт. 

- Ўҳ, ноаҳлҳо-е! – калла ҷунбонд мўйсафед аз қафои мошин. – Ақаллан барои 

диламон ба хонааш даъват накард-а! Дар ин ҷойи ношинос моро танҳо партофта 

рафт… 

Дари чойхона баста буд. Дар атроф касе наменамуд. 

- Хонаи чойхоначӣ дар куҷо бошад? – ба Яҳё нигариста пурсид мўйсафед. – Дар 

дашт мемондагӣ барин-ку. 

Ҳамин вақт аз боғи ақиби чойхона писарбачае гови алои бузургҷуссаро пешандоз 

карда, баромад. 

- Хонаи чойхоначӣ дар куҷост? – пурсид Яҳё, вақте ки писарбача аз назди онҳо 

мегузашт. 

- Ҳў ана, – ба самти ҷануб ишора кард писарбача. – Дар охири кўча дарахти 

чормағзро дидед? Дар рў ба рўи он як дарвозаи кабуди оҳанин ҳаст. Ана ҳамон 

дарвозаи чойхоначӣ. 

Мусофирон ҷониби дарахти чормағз гом бардоштанд. 

Баробари баланд шудани тақ-тақи дарвоза саге ҳавлиро ба сараш бардошта, 

ҷониби дарвоза давид ва дуру дароз ҷакид. Баъд аз ду-се дақиқа овози марде 

баромад, ки сагро дашном медод. 

Дарро ба рўи мусофирон марди миёнқади газгўшт, ки дар тан ҷомаи обшуста ва 

дар пой калўш дошт, боз кард. Ва чанд лаҳза ба рўи меҳмонони нохонда нигоҳи суол 

дўхт. 

- Додар, мо дар мулки шумо мусофирем, - гуфт мўйсафед. – Дар роҳ мондем. Агар 

илоҷ бошад, дар чойхонаат як шаб ба мо ҷой медодӣ. 

- Марҳамат, дароед, - аз дами дарвоза худро канор гирифт мард. Ва сагашро, ки 

ҳамоно ғур-ғур карда, аз меҳмонон чашм намеканд, «гум шав!» гуён ба кунҷи рости 

ҳавлӣ пеш карду меҳмононро ба сўи меҳмонхонааш раҳнамун шуд. 
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Меҳмонхона ҷиҳози зиёд надошт. Дар фарши он ду қолини рангбохта густурда 

шуда буд. Дар пешгаҳ як ҷевони дарунаш пур аз чойнику пиёла ва ду сандуқ, ки 

болояшон ду тахт кўрпаву болишт ба тартиб чида шуда буд, менамуд. 

- Сафарҳо ба хайр, - пурсид чойхоначӣ пас аз духтари мўйсафедро ба хонаи дигар, 

назди зану духтаронаш монда баргаштан. Ва ҷавоби меҳмононро мунтазир нашуда, 

аз кунҷи хона хонтахтаро гирифта, ба мобайн гузошт, дастархони ҳамроҳ 

овардаашро дар рўи он боз кард. 

- Э напурс, додар, - гуфт мўйсафед оҳ кашида. – Ин ҷанги лаънатӣ мисли балои 

осмонӣ ногаҳон ба сарамон омад, рўзамонро сиёҳ кард.  

 – Шумо аз куҷо мешавед? 

- Аз тарафҳои Дарёобод… Ҷойҳои шумо тинҷ аст? 

- Хока тинҷ… Маҳалбозӣ, гурўҳбозӣ, фитнаангезӣ, зўроварӣ, дуздиву ғоратгарӣ 

дар авҷи аълояш. Хайр, ҷавонҳоро хом гуфтем, хунашон дар ҷўш, гуфтем, аммо 

намедонам ба пирон чӣ бало зад. Ҳатто масҷид – хонаи худои яккаву ягонаро тақсим 

кардаанд, алоҳида-алоҳида намоз мегузоранд. Ҳар гурўҳ худашро соҳиби масҷид 

медонад, тарафи муқобилро ба он роҳ надоданӣ мешавад. Ман таҳҷоӣ – ту омада… 

ту дар вақташ коммунист будӣ, бо ту якҷоя намоз хондан ҳаром ва ғайраву ҳоказо 

гўён ҳар рўз хархаша мекунанд. Хулоса, нотинҷӣ. 

- Дар ноҳияи мо ҳам аҳвол ҳамин. Як ҳафта пеш се нафар шабона ба хонаам 

даромаданд. Дар дасташон автомат, рўяшон ниқобпўш. Пула барор, гуфтанд. Дарҳол 

пайхас кардам, ки ҳамсояҳоянд, ё гумоштаи онҳо. Зеро танҳо ҳамсояҳо медонистанд, 

ки ман ҳамон рўз лимуҳои ҳавлиамро ба пули калон кўтара савдо карда будам. 

Хулоса, он шаб ҳама пули дар бисотам бударо бароварда додам. Хайрият, ки ин 

духтарам дар хонаи апааш буд. Худам танҳо будам дар хона. Духтари калониамро 

дару хонааш алоҳида. Понздаҳ сол пеш занам бандагӣ кард. Ҳамин духтарамро 

худам калон кардам гўям, хато намешавад. Аз тарси он ки моиндар азобаш медиҳад, 

дигарбора хонадор нашудам… Қисса кўтоҳ, рўзи дигар ба милиса хабар додам. Дар 

назди ҳамдеҳагон, ба ҳама шунавонда, ба милисаҳо таҳдид кардам, ки агар 

ғоратгаронро пайдо карда, ҷазо надиҳед, ин корро худам мекунам. Лекин баъд маро 

ҷинояткор ҳисоб накунед. 

- Шумо дар ҳақиқат онҳоро шинохта будед? – пурсид чойхоначӣ. 

- Не. Лекин ҳарчанд он лаънатиҳо бар замми ба рўяшон ниқоб кашидан, 

овозашонро низ тағйир доданд, тахмин мекардам. Чи мегўед, ки онҳо шаби дигар 

боз омаданд, дўғу пўписа карданд, ки беҳуда милисаравӣ накунам. «Фаромўш накун, 

ки духтари хона дорӣ, а, мўйсафед. Агар пагоҳ аз деҳа гум нашавӣ, баъд аз худат гила 

кун. Дар таки ҳафт қабати замин ҷо кунӣ ҳам, духтаратро ёфта, зан карда ба дастат 

оварда месупорем… 

Чойхоначӣ, пас аз шунидани саргузашти кўтоҳи мўйсафед, нисбати ў боз 

меҳрубонтар шуд, ҳар замон ўро ба дастархон муроот мекард. Баъзан ба Яҳё низ рў 

оварда «пештар шин, додар, ба дастархон нигоҳ кун» мегуфт. 
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Онҳо аз ҳар дар сўҳбат карда, то як поси шаб нишастанд. Вақте ки чойхоначӣ 

дастархонро ҷамъ карда, аз таҳмон кўрпаву болишт гирифта, барои онҳо ҷойи хоб 

андохт, мўйсафед, ки дар тараддуди берун баромадан буд, ба соҳибхона гуфт: 

- Додар, аз рўи гапат ин ҷойҳо хеле нотинҷ будааст. Чӣ мешавад, ки ман 

духтарамро чандрўза дар хонаи ту монда, роҳамро танҳо давом диҳам. Ҳамин ки 

хешовандонамро ёфтам, омада ўро мебарам. Худат медонӣ, дар ин вазъияти нобоб 

бо духтари қадрас гаштан беақлист. Дар раҳу рў кас ҳаст, нокас ҳаст. Воқиаи имрўз 

дар роҳ рухдода диламро хиҷил кард. 

Мўйсафед ин суханҳоро бисёр ба дард ва ба оҳанги илтиҷову зорӣ ба забон овард. 

- Агар илоҷ медоштам, ба ҷону дил, - гуфт соҳибхона. – Вай ба рўзгори ман ҳеҷ 

вазнинӣ намеорад, баръакс ба кору бори занак дастёрӣ мекунад. Аммо худатон 

дидед, ки вазъият чӣ гуна аст. Худо накарда ин духтари бегона аз куҷо пайдо шуд, 

гуфта ба сарам биёянд, чӣ мегўям. Ҳозир писар ба гапи падар гўш накарда монд. Аз 

дасти яроқдорон ҳар кор меояд… Баъд як умр дар назди шумо рўсиёҳ мешавам. 

Дар хона сукунати вазнин соя андохт. 

- Ягон писари зангир надорӣ, ки ўро ба никоҳаш дарорад, - гуфт мўйсафед. 

- Не, ака. Як писар дорам, ки кайҳо хонадор карда будам, ҳоло се фарзанд дорад. 

- Шинос чӣ? 

- Намедонам, ака. Ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Ҳозир ба ягон кас бовар карда 

намешавад… 

Мўйсафед, аз афташ, то субҳ мижа таҳ накард: оҳ мекашид, аз паҳлў ба паҳлў 

мегашт, гулў меафшонд. Пагоҳӣ барвақт хеста, таҳорат кард ва ҳамроҳи соҳибхона 

намоз гузориданд. Пас аз ноништа ҳамроҳи чойхоначӣ ба назди чойхона омаданд. 

Чойхоначӣ пас аз рўбу чин онҳоро ба яке аз тахтакатҳо, ки дар айвони чойхона 

гузошта шуда буд, шинонд. Ҳарчанд исрор карданд, гўш накарда наздашон як 

чойник чой, ду нон ва дар як тақсимча қанди печак оварда гузошт. Ва таъкид кард, ки 

бемалол нишаста чой нўшанд, ў худаш онҳоро ба ягон мошини роҳгузар савор 

мекунад. Воқиан ҳам пас аз як-ду соат мўйсафедро ҳамроҳи духтараш (дигар ҷой 

набудааст) ба як мошини майда нишонда, гусел кард. 

Мўйсафед ҳангоми хайрухуш Яҳёро ба оғўш кашида, чашмонаш мал-мали об 

гуфт: 

- Паноҳат ба худо, бачем. Вақте ба хона баргаштӣ, гапи ман аз ёдат набарояд. Ба 

падарат гўй, ки ошнои поналатон сараша гирифта рафт. Дидорҳо ба қиёмат, гўй. 

- Ин хел нагўед, амак, - гуфт Яҳё ба зўр худро ба даст гирифта. –Ҳоло ба хонаамон 

мебиёед, ман дар пеши поятон гўсфанд мекушам. 

- Кошкӣ, - гуфт мўйсафед.    

3 

Яҳё нисфирўзӣ ба Кабудҷар расид. Пас аз мошин фуромадан дар оби ҷўи чанд 

қадам дуртар аз роҳи калон ҷорӣ, даст шуста, бо кафаш об нўшид. То хонаи хоҳараш, 

ки аз роҳи калон ёздаҳ километр дуртар воқеъ буд, бояд пиёда мерафт, ё ягон 

мошини раҳгузарро мунтазир мешуд. Оқибат қарор дод, пиёда биравад. Дар гирду 
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атроф ҷонзоде наменамуд. Дар ин танги тирамоҳ деҳа гўё ҳуввас мезад. Дарахтони 

саросар баргашон рехта, лучу урён, ба дили кас тазъиқ меоварданд. Аз паси дарвозаи 

ҳавлии шафат пайваста аккоси саг меомад. Вай, саг, аз афташ аз роғи дарвоза суроби 

Яҳёро дида, беист меҷакид. 

Яҳё ба роҳ даромад. Ў раҳораҳ меандешид, ки имшаб дар хонаи хоҳараш хоб 

мекунад ва агар ў розӣ шавад, пагоҳ ҳамроҳ ба хона бармегарданд. Баъд ба Душанбе 

меравад. Вай дар сар ҳамин гуна андешаҳо аз назди осиёи обӣ, ки онро як ҷўй оби 

мусаффо гардон мекард, мегузашт, ки ногоҳ аз қафои боми пастаки дар назар 

валангори осиё садои мусалсали тир баромад. Дар як дам ба сукунати деҳа рахна 

афтода, садои пой омехта ба дашному ҳақорат баланд шуд. 

Яҳё аввал аз ин гирудор чизе нафаҳмид ва вақте ба худ омада, хост худашро ба 

кунҷе гирад, дер шуд. Зеро акнун аз пайроҳа бероҳа шуданӣ буд, ки се-чор нафар 

силоҳбадастон аз паси осиё баромада «ист!» гўён сўяш тохтанд. Яҳё дар ҷояш ях баст. 

Як ҷавони қадпасти дар бари рўяш асари ҷароҳат дошта нахустин шуда ба назди ў 

расид. Ва вақте ҳамроҳонаш низ расиданд, ба яке аз онҳо муроҷиат кард: 

- Ҳамин буд? 

- Не, - гуфт марди миёнсол. – Қади вай баланд буд, дар тан ҷома дошт. 

- Ту кистӣ? – пурсид қадпаст. 

- Ман мусофир… ба хонаи хоҳарам равонаам. 

- Хоҳарат кист? Дар куҷо зиндагӣ мекунад? 

- Масъума… Хонааш дар назди кўпруки боло. 

- Мешиносӣ? – пурсид қадпаст аз марди миёнасол. 

- Чунин номро бори аввал мешунавам. 

- Шавҳараш Ҳасан ном дорад, - забон хоид Яҳё. – Чандин сол мудири анбори 

колхоз буд. Мегўянд, ки ба қарибӣ раис интихоб шудааст. 

- Аҳа! – якбора авзояш тағйир ёфта, нидо кард қадпаст. – Худат аз куҷоӣ? 

- Ман дар Душанбе зиндагӣ мекунам.  Дар мактаби олӣ дарс мегўям. 

- Аҳа!  Боз шпион
1
 набошӣ? 

- Худо нигоҳ дорад. 

- Чӣ, худо нигоҳ дорад? 

- Аз шпионӣ. 

- Ҳозир ҳамроҳи мо ба штаб меравӣ. Мо бояд бифаҳмем, ки ту ба чӣ мақсад 

омадаӣ. Ҳуҷҷат дорӣ? 

- Дорам. 

- Ҳамаашро дар ҳамон ҷо тафтиш мекунем.Агар таги думат тар набошад, роҳат 

сафед. 

- Дар ҳамин ҷо тафтиш карда намешавад? 

- Не, намешавад, командир худаш бояд бубинад.  

- Он се нафар, ки то ин дам хап ба гуфтугўи оҳо гўш медоданд, бо як овоз 

ғазаболуд гуфтанд. 
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- Чӣ бо ин ҳафту ҳашт карда нишастаӣ! Паси сараш ду мушти обдор фурор, чунон 

йўрға мекунад, ки ҳеҷ кас нагуфтааст. 

- Пеш даро, -  амр дод қадпаст. 

Яҳё ноилоҷ пеш-пеши онҳо ба роҳ даромад. 

Штабе, ки силоҳбадастон дар назар доштанд, ду километр дуртар аз роҳи калон, 

дар бинои мактаб воқеъ будааст. Вақте Яҳё аз паси қадпаст ба долони дарози мактаб, 

ки дар тани деворҳояш портретҳои шоирони классик Рўдакӣ,Фирдавсӣ, Саъдӣ, 

Сайидо овезон буд, ворид гашт, аз чӣ  бошад баробари дидани симои нуронии онҳо 

дилаш равшан шуд, хотираш болида гардид, асаби тарангаш ором гирифт. «Дар ҷое, 

ки ин бузургону орифон ҳастанд, набояд рафтори зишт кунанд. Арвоҳи ин 

бузургмардон дастгирам мешаванд,» - роҳравон меандешид Яҳё.  Қадпаст дар назди 

дари чарминпўш, ки дар танааш «Директор» навишта  шуда буд, бозистод ва як 

лаҳза ба он навиштаҷот бо тамасхур назар  андохта, гуфт: 

- Ҳозир ба қабули директори мактаб медароӣ. Агар талабаи бадхон бошӣ 

гўшҳоятро мебурад. Фаҳмидӣ? Ҳамин ҷо бош, боз нагурезӣ. - Вай аввал худ ба 

кабинет ворид шуд, ва пас аз ду-се дақиқа  берун омада, Яҳёро ба дарун хонд. 

Кабинет кушоду барҳаво буд. Ду тирезаи панҷарапўши он, ки ба тарафи  боғи 

мактаб кушода мешуд, то нисф пардаи сафед дошт. Дар пешгаҳ  як ҷевони барқад 

меистод, ки андарунаш дар чор қатор китобҳои гуногун чида шуда буд. Дар кунҷ 

баробари қади ҷавон байрақи алвониро рост монда буданд. Дар девор харитаи 

сиёсии дунё ва каме болотар  портрети Ленин дар даруни чаҳорчўбаи зарҳалӣ овезон 

буд. Дар болои мизи пойҳояш кандаккорӣ шуд ғарами коғаз,қаламдони пур аз 

қаламҳои гуногуну хаткашак ва каме дуртар як глобус гузошта шуда буд. Маълум 

буд, ки то рўзҳои наздик директори мактаб дар ҷои кори худ кор кардааст. 

Алҳол паси миз марди қоматбаланди мўйҳояш кўтоҳ қайчӣ задашуда, дар тан 

камфуляжи оҳараш напарида нишаста, аз тиреза ба берун менигарист. Вақте ки 

қадпаст аз паси худ дарро пўшид, мард аз тиреза  чашм канда, ба онҳо рўй овард. 

Қадпаст берун баромад.Мард чанд лаҳза бо нигоҳ сар то пои Яҳёро палмосида гуфт: 

- Хўш? 

Яҳё хост чанд қадам пеш монда, бо мард вохўрӣ кунад, аммо аз воҷаҳати ў аён буд, 

ки вай он қадар рағбати бо Яҳё салом кардан надорад. 

Мард ҳамоно аз Яҳё чашм намеканд. 

Яҳё чанд лаҳза чӣ кор карданашро надониста, ҳайрон монд. Дасташро гоҳ ба киса 

меандохот, гоҳ берун мекард. Намедонист дасташро куҷо кунад. 

Мард ҳамоно хомўш буд. Нигоҳ мекард. 

- Ман ба хонаи хоҳарам равон будам, - ба гап даромад Яҳё – бачаҳоятон дар назди 

осиё боздоштанд. 

- Хонаи хоҳарат? 

- Бале. Вай бемор гуфта шунидем. Хабаргирӣ омадам. 

-  Дурўғ намегўӣ? 

-  Не, ба худо рост мегўям. Ба шумо дурўғ гуфта чӣ мегирам. 
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- Аз Дарёбод мешавӣ? 

- Ҳа. Лекин ҳоло дар Душанбе зиндагӣ мекунам. 

- Дар кадом кўча? 

- Гипрозем. 

- Дар минтингҳои  кадом майдон иштирок мекардӣ? 

- Дар ягон майдон наменишастам. Ман як муаллими оддӣ, ба сиёсат кор надорам. 

- Дурўғ намегўӣ? 

- Не. 

- Ислома мешиносӣ? 

- Кадом Ислом? 

- Аз деҳаи шумост вай. 

- Не, намешиносам. 

- Хайр, шиносӣ ҳам, қоил намешавӣ. Ин барои  мо муҳим нест. 

Ҳамин вақт телефони рўи миз садо дод. Мард ҳамоно аз Яҳё чашм наканда, 

гўшакро гирифт. Аз гуфтугузораш маълум буд, ки ўро таъҷилан ба куҷое ҷеғ 

мезананд. Мард гўшакро ба ҷояш гузошта, назди дар рафт ва онро боз карда, ба касе 

фармон дод, ки Салимро ба назди ў ҷеғ занад. 

Пас аз чанд лаҳза як нафар силоҳбадаст саросема ба кабинет ворид шуд. 

- Ҷеғ задед, командир? 

Яҳё ўро зуд шинохт. Охир, онҳо чанд сол пеш дар донишгоҳ ҳамсабақ буданд, дар 

як хобгоҳ мезистанд. Хонаи Салим дар ошёнаи чорум буд. Инро Яҳё нағз дар хотир 

дорад. Зеро дар ҳамсоягии ў Манзура мезист. Манзураи дилбару зебо. Манзурае, ки 

ҳам Яҳё ва ҳам Салим ба ў дил бохта буданд. Азбаски Салим ва Манзура ҳамдеҳа 

буданд, вай беибо ба хонаи Манзура медаромад, ҳар қадами ўро таҳқиқ намуда, ба 

рафтору гуфтори ў хурдагирӣ мекард. Ба ҳамин роҳ гўё ўро аз роҳи бад бозмедошт, 

посбонӣ мекард. Аммо дар соли дуюми таҳсил Салимро барои авбошияш аз 

донишгоҳ хориҷ карданд. Баъд вай ҳамроҳи Яҳё ва чанд нафар ҳамсабақони дигар, ки 

тибқи фармони нав ҳангоми таҳсил ба хизмати аскарӣ даъват шуданд, ба хизмат 

рафта, пас аз адои хизмат онҳо боз якҷоя таҳсилро давом доданд... 

Яҳё Салимро дида, хурсанд шуд, каме рўҳ гирифта, гарм табассум кард. Аммо 

Салим, гўё ўро умуман намешинохта бошад, ба сўяш як назар нигоҳи сард андохта, 

ба командири худ, ки алҳол аз ғаладони миз чизе мекофт, рўй оварда, такрор кард. 

- Ҷеғ задед, командир. 

- Ман тақрибан баъди ду-се соат меоям. Ту ҳозир аввал ўро бурда маҳкам кун, - ба 

сўи Яҳё ишора кард командир. – Баъд аз паси ҳамон кор шав. 

- Хуб шудаст. 

Яҳё ҳарчанд аз рафтори Салим ҳайрон монда, ба сад гумон мерафт, аз чунин сурат 

гирифтани воқиа хурсанд буд. 

Вақте ки аз кабинет баромада долони дарози мактабро мегузаштанд, Яҳё ба умеди 

он ки Салим бо ў дар танҳоӣ ҳамгап мешавад, ду-се маротиба ба ақиб нигоҳ кард. 
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Аммо Салим хомўшу ҷиддӣ буд, аз ваҷоҳаташ барфу борон мерехт. Гўё Яҳёро 

умуман намешинохта бошад, ба ҷуз чашми нигаҳбонӣ ба ў назар намеандохт. 

“Наход ин ҷанги лаънатӣ ўро то ба ҳамин дараҷа тағйир дода бошад.  дар назди 

силоҳбадастон намехоҳад, ки бо ў шинос буданашро ошкор кунад,” - меандешид Яҳё. 

Вақте аз бинои мактаб берун шуда ба роҳрави симонпўш дохил шуданд, ҳамон 

ҷавони қадпаст ва як нафари дигар, ки дарахтҳои буридаи боғи мактабро ба мошини 

дар назди дарвоза истода мекашонданд, Салимро садо кард. 

- Акаи Салим, куҷо мебарӣ маълима? 

- Имтиҳонсупорӣ, - заҳрханд кард Салим. 

- Намешавад, ки аввал ҳамин ҳезумҳоро кашонад. 

- Майлаш. 

- Биёруш. 

- Салим, - гуфт Яҳё ҳайрон шуда. – Наход маро нашинохта бошӣ. Ман Яҳё. 

- Якум, ман ба ту Салим не, акаи Салим, ё командир. Дуюм, шинохтам, - бо мили 

автомат аз қафои Яҳё нехта кард Салим. – Аммо ин ҷони туро халос намекунад. Роҳ 

гард. 

- Мо ҳамсабақ будем, наход ҳаминро хотир накунӣ. Дўст будем, дар... 

- Як духтарро дўст медоштем, - миёни сухани Яҳёро шикаст Салим. – Он дўстият 

низ аз ёдат нарафтааст? 

- Кадом духтар? 

- Воқиан ҳам аз ёдат рафтааст, ё худатро ба муғамбирӣ меандозӣ? 

- Ҳа-а! Манзураро мегўӣ. Оқибат ба ҳардуямон ҳам насиб накард. Аз рўи шунидам 

вай ба як хешбачааш оиладор шудааст. Чӣ ҳол дорад? Як ҳафта пеш дар Душанбе 

Саломатро дида будам, ҳамон гуфт. 

- Шуд, гапа бисёр накун, роҳ гард. 

- Акаи Салим, гапата гўш намекунад-чӣ? - садо кард қадпаст. 

- Гўш накарда, рўзаша бинад. Гарданаша мешиканам. 

Яҳё маҷбур чанд банд ҳезуми боқимондаро ба мошин бор кард. 

Салим Яҳёро аз нав пешандоз карда, аз боғи мактаб берун шуд ва ду дарвоза он 

тараф ба як ҳавлӣ даровард. Аз тарафи чапи дарвоза девори каҳдону оғил ва аз 

тарафи рост чанд дар хонаҳои пастак тўл кашида буданд. Дар зери болодарвоза, ки 

онҳо қарор гирифтанд, як ғарам чўбу тахтаҳои миёнашон симпеч гузошта шуда буд. 

Дар болои он панҷ-шаш банд хасбеда бетартибона мехобид. Каме дуртар як мошини 

фарсудаи тамғаи “Москвич” меистод, ки болои онро ҷо-ҷо бо намадпораву гилемҳои 

кўҳна пўшонида буданд. Дар пешгоҳи ҳавлӣ чор дар иморати айвондори бомаш 

шиферпўш ба назар менамуд. Дар таги айвон зане машғули коре буд. 

Салим ба тарафи рост тоб хўрда, дари дуюмро боз кард ва Яҳёро дарун дароварда, 

дар як миҷа задан дасти рости ўро ба пушт тобид ва аз кисааш ресмон бароварда, 

дастони ўро саросема баст. 

- Ту чӣ кор мекунӣ? - аз ғояти дард хам зад Яҳё. 
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- Намебинӣ, ба дастат кишан меандозам. Наҷунб. Агар ҷунбидӣ, напарронам, 

модарам ба ҷои занам. 

- Ҳай, ноодам, садқаи модар шавӣ. Наход... 

- Охир, ту бандиӣ. Ё гумонат туро ба меҳмонӣ даъват кардам? Шояд чойро ҳам 

мунтазир бошӣ?  Ту асирӣ! Ба асирон нону ош намедиҳанд. Мебахшӣ, маълимҷон. 

Яҳё мехост чизе бигўяд, аммо Салим ба гапи ў гўш надода, берун рафт ва аз пушт 

дарро қулф зад. 

4 

Вақте ки Салим аз зинаҳои сангин боло шуда аз назди модараш мегузашт, кампир 

норозиёна ба ў чашм дўхта, пурсид: 

- Боз киро овардӣ? 

Салим гўё саволи модарро нашунида бошад, онро беҷавоб гузошта роҳашро 

давом доданӣ буд, ки Меҳрӣ-хола овозашро баланд кард. 

- Ман аз ту мепурсам, ки боз ба сари кадом бечора об рехтаниед шумоён. 

- Корат набошад, оча. Ҷомадўзиатро дон. 

- Дина ба ту нагуфтам, ки дигар ягон касро ба ин ҳавлӣ надарор. Ин писари 

Маҳмадмуроди говдузд кадом рўзе туро беаҷал мекушад. 

- Хап кун, оча. 

- Хап намекунам, дигар тоқати хап кардан надорам. Агар вай худашро шоҳи ҷаҳон 

пиндоштааст, бигузор дар ҳавлии худаш одамонро қину азоб кунад. Ҳавлии ман 

барои вай милисахона нест. 

- Соҳиби ин ҳавлӣ манам. 

- Номаъқул кардӣ. Ту дар ин ҳавлӣ миёни ду шонаата ҷиззӣ накунондӣ, ки онро 

соҳибӣ кунӣ. 

- Аз падарам мерос мондааст. 

- Агар падарат дар зиндагиаш думрави бачаи дузди Маҳмадмурод шуданатро 

медид, дар як зум оқат мекард. Мерос, а! Хестӣ, ки хобат. Наход ту аз пушти камари 

ҳамон падар рўида бошӣ. 

- Чанд бор ба ту гуфтам, ки ба падари командир кордор нашав. Агар “дузд” 

гуфтанатро фаҳмад, забонатро мебуррад. Мефаҳмӣ? 

- Рўи камандири ба зўр азизат сиёҳ! Дузда дузд мегўянд, ғарра ғар, қаллоба 

қаллоб. Аз ҳурмату эҳтироми ду-се ту барин косалес падари дузди вай ҳаким 

намешавад. Тамғаи дузд то рўзи қиёмат дар пешонаи вай мўҳр шудагӣ. Агар сад бор 

ҳаҷ кунаду писараш дар сари қабраш қуббаи тилло гузорад ҳам, мардум мегўянд, ки 

ана ҳамон қабри қуббаи тиллодор, гўри Маҳмадмуроди говдузд аст. 

- Кадом мардум? - ришханд кард Салим. – Ту ҳозир рафта дар пеши писари вай 

шашқад шуда таъзим кардани мардума бин. 

- Хўроката гарм нахўр, бачем! Кори дунё бе ҳисоб нест. Имрўз агар вай чашми 

мардума бо яроқ тарсонда бошад, рўзе мерасад, ки аз чашми мардум тарсида, 

намедонад худашро ба кадом гўри торик занад. Бадӣ ҳаргиз фаромўш намешавад. 

Ҳа-а! Имрўз ҳама аз ў тарсон шуда бошанд, фардо вай аз ҳама метарсад. Аз як кас 
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тарсидани ҳама дарди саҳл аст. Зеро хоҳу нохоҳ як кас фоношаванда аст. Аммо аз 

ҳама тарсидани як нафар дарди бедавост, марги батадриҷу пуразоб аст. Беҳуда 

нагуфтаанд, ки ранҷи интизории марг, аз худи марг ҳам сангинтар аст. 

- Хайр, шуд, - роҳи худро ба сўи хона давом доданӣ шуд Салим.  - Хеле марал1 

хондӣ. 

- Кошкӣ ҳамин гапҳои ман ба ту беақл кора мекард. Аз гўши чапат медарояду аз 

росташ мебарояд. Чанд бор гуфтам, ки акнун соҳиби хонаву дар, бачу кач, як зан не – 

ду зан шудӣ, ба ҷои оворагардиву нашъамандӣ ҳунар омўз, ки ҳамма чизро дузд 

барад ҳам, ҳунарро бурда наметавонад. Маълимӣ ба ту маъқул набошад, дўкони 

падаратро соҳибӣ кун. 

- Падарам, ки ба қавли ту аз панҷ панҷааш ҳунар мерехт, чӣ обрў дид, ки ман 

бинам. 

- Ҳунараш буд, ки мардум то имрўз ўро ба некӣ ёд мекунанд, ману туро дар кўча 

дида, бо эҳтиром салом медиҳанд, дар давраҳо боло мешинонанд. Агар не ману ту ба 

мардум чӣ некӣ кардем, ки соҳиби эҳтиром бошем. Гумонат чанд сол пеш милисаҳо, 

ки аз кисаат банг ёфтанд, барои чашмакои зебоят ҷавобат доданд, ё аз киссаи холият 

ду-се танга бароварда пора додӣ? Арвоҳи падари ҳунармандата, ки нисфи иморатҳои 

деҳаро сохтааст, хотир карда ба сари суд накашидандат. Фаромўш кардӣ?! 

- Э, милиса-милиса гуфта безор кардӣ-ку! Ку имрўз ягон милиса ба ман рух 

шавад. Очаи зораша дар чашмонаш нишон медиҳам. Гузашт дағдағаву 

ҳамҳамаашон. Моро бинанд, мисли муши мурда дам ба дарун зада, ягон хаволи холӣ 

намеёбанд, ки сарашонро пеш кунанд. Ҳозир соҳиби зиндагӣ моем, мефаҳмӣ, оча, 

моем! 

Салим дигар ба гапи модараш гўш надода, рақскунону зам-замакунон ҷониби 

гўшагардон рафт. Аммо дар дами дар чашмаш ба ҳамсараш Манзура афтода, якбора 

ба худ ваҷоҳати ҷиддӣ гирифт. 

- Хўрок тайёр шуд? 

- Ҳа, — ҷавоб дод Манзура. – Дар чӣ кашам? 

Салим чанд лаҳза ба чашмони Манзура нигоҳи хашмолуд дўхта, гуфт: 

- Дар тоқии ман, - баъд якбора чашм ало карда, дод зад. – Дар... фалони очат каш! 

Аз ман мепурсӣ, бева. Кай боз ман ба дегу дегдон ҳамроҳ шудам. 

- Як даҳон пурсидам, осмон омада ба замин начаспидаст-ку! — чашмонаш мал-

мали об гуфт Манзура. 

- Ту, қанчиқ, забон баровардӣ, а! Ҳушёр шав, забоната бурида ба як ҷоят месихам. 

- Шуд! - аз таки айвон нидо кард Меҳрӣ-хола. – Боз кадом саги девона газид тура. 

Як даҳан пурсидаст... 

Манзура сархам сўи ошхона рафт. Ва дере нагузашта дар як даст дастархон, дар 

дасти дигараш як коса шўрбо ба хона ворид шуд. Дастархон паҳн карда, шўрборо ба 

пеши Салим гузошт. 

- Ин чӣ? 
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Манзура лаҳзае чӣ ҷавоб доданашро надониста, ҳайрон монд ва баъд ҷуръат 

карда, гуфт. 

- Хўрок. Худат гуфтӣ, ки хомшўрбо паз, барои бачаҳо мебарам. 

- Ман ба ту чанд бор гуфтам, ки ба ман “шумо” гуфта муроҷиат кун. Ту гапа 

намефаҳмӣ! 

Сараш хам, Манзура лом нагуфт. 

- Ба ман ҳам аз ҳамон дег овардӣ, а! Ман барои ту кӣ?! 

- ... 

- Ту бо ман хуши гап задан надорӣ? — Салим аз ҷой хест. – Ё назарат намегирад. 

А? Ё то ҳол дилат ба шавҳари нимколаат кашол аст? Ба умед нашав, вай дигар 

намеояд. Надидӣ, ки ман чӣ хел дар пеши назарат ўро ба ҷаҳаннам фиристодам. 

Дидӣ ё не?! 

- Дидам, - гуфт Манзура аз тарс як қад парида. 

- Чиро дидӣ? 

- Ба сари синааш тир андохтанатонро. 

- Ту ин гапа ба ҳама мегўӣ? 

- Чӣ гапа?  

- Чӣ хел ман шавҳари ношуди туро паррондам. 

- ... 

- Гап зан, э, очағар! 

- Чӣ гап занам? Э, худоҷон, безор шудам. 

- Эҳа, дар даҳони кўҳна гапҳои нав-ку! - гуфт Салим ва нохост ба миёни занак лагат 

андохт. Манзура аз ғояти дард дуқат шуда, дар ҷяш нишаст. 

- Хез! - дод зад Салим. – Баъди бист дақиқа як табақ гўштбирён карда меоӣ. Тез... 

вақт рафт, - гуфт ў ба соати дасташ чашм андохта. 

Вақте ки Манзура миёнашро қапида аз хона берун шуд, Салим худ ба худ гуфт: 

ҳозир навбати хушдорат ҳам мерасад. 

Ҳамин вақт Меҳрӣ-хола ба хона ворид шуд. Вай чанд лаҳза аз рўи Салим чашм 

наканда, сар ҷунбонид, ва баъд якбора шўрид: 

- Ту духтари мардума куштаниӣ?! Хайр, шавҳараша куштӣ, хуни вай то қиёмат 

дар гарданат. Акнун навбати ин бечора расид. 

- Оча, рав, гапа бисёр накун. Зани худам, хоҳам мекушам, хоҳам месўзам. Кордор 

набош. 

- Ҷувонимарг шавӣ. 

- Рав гуфтам, - чашм ало кард Салим. 

- Хайр, ихтиёрат. Фойдат бошад, кардан гир. 

- Корат набошад. 

- Кордор намешам. Гўри ҳар кас ҷудо. Лекин аз шири додаам дилам месўзад. 

*** 

Салим дар назди мактаб як мошини роҳгузарро дошта, ба идораи колхоз рафт. 

Раис Ҳасан Асадулло, ки дар ҷойи кор буд, Салимро дида, ранги рўяш канд. 
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- Шиштӣ, раис, - гуфт Салим пас аз вохўрӣ кардан, ба лаби мизи кории раис 

амонат нишаста. 

- Шиштем, - аз ҷой хест Ҳасан Асадулло. Нигоҳаш ҳамоно тарсгин буд. 

Салим аз ин ҳолати ў дарун-дарун завқида, аз кисааш қутии сигарета баровард ва 

якеро ба лаб гузошта, хост даргиронад, аммо ҳамин лаҳза чашмаш ба яхдони кунҷи 

ўтоқ афтид. 

- Ин ҳоло ҳам дар ҳамин ҷо-ку! 

- Чӣ? — нафаҳмид Ҳасан Абдулло. 

- Яхдон. Ман дирўз ба ту чӣ гуфта будам? 

- Охир, ин аз они давлат аст. Моли шахсии ман набошад. 

- Чӣ хел давлат? Давлат кайҳо мурд, ту акнун ғамхору дилсўзи давлат шудӣ. Вақте 

ки муш барин нисфи моли давлата аз анбор ба хонаат мекашондӣ, давлат ба ёдат 

намерасид... Ҳозир барои ту давлат ман, мефаҳмӣ?! Аз афташ дирўз туро кам задем. 

Маълум, ки аз худ рафтаӣ, гапа гўш намекунӣ. 

- Хайр, агар бисёр зарур бошад, бар. 

- Кӣ? Ман пуштора карда барам, а? Гапа намефаҳмӣ, раис. Аз худ нарав, бе ин ҳам 

дар бораи ту гап бисёр аст. 

- Чӣ гап? 

- Имрўз додарарўсата қапидем. Мулло Яҳё - я! Медонӣ чӣ мегўяд? Гўё ту ба зери 

пои бачаҳои мо об монданӣ будаӣ. Ба мо хиёнат карда, бо дарёободиҳо аҳду паймон 

бастаӣ... Хулоса, гап мўл. Яҳё дар назди командир ба ҳамааш қоил шуд. 

- Зани ўро... – ҳақорати қабеҳ дод Ҳасан Асадулло дар ҳолате, ки овозаш меларзид. 

- Командир қасамата хўрд. 

Ҳасан Асадулло бо кафи дастон сарашро дошта, хомўш менишаст. Дигар ёрои 

сухан гуфтан надошт. 

- Худат медонӣ, — гуфт вай имдодталабона ба Салим нигариста, - пас аз ин 

даргириҳо ман занамро талоқ додам. Маҳз ба хотири дарёободӣ буданаш. 

- О занат дар хона-ку! 

- Пешаш мекунам, намеравад. Худам бурда партофта натавонам. Он лаънатӣ яқин 

барои бурдани хоҳараш омада, ба дасти шумо афтодааст. 

- Хайр, ту ғам нахўр, - гуфт Салим маслиҳатомезона. – Ман метавонам ҷони туро 

харам. Албатта, барои раҳмати хушку холӣ не. Ғазаби командир ба худат маълум. Ту 

дар ин бора ба командир ҳеҷ чиз нагў, ман худам аз дилаш мебарорам. 

- То ҳастам хизмататро мекунам. 

- Хизмат ҳаст. Ман ба қарибӣ сисола мешавам... Пир шудем, раис, пир. Мехоҳам 

ҷашн гирам, бо ҳама қоидаҳояш. Як гову ду-се гўсфанд ба зиммаи ту. Боз меваю 

дона... худат мефаҳмӣ. 

- Ягон илоҷ мекунем. Лекин масъалаи гов мушкил. Худат хабар дорӣ порсол 

ҳангоми ҳаҷравии падари командиратон чор гова фурўхта додам. Масъалаи гов 

чатоқ. 
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- Ман намедонам. Лекин бе каму кост шавад. Ту феъли маро медонӣ. Аввал ба 

хубӣ мегўм... 

- Хуб, кўшиш мекунам. 

- Ана ин гапи дигар. Агар бошад, бирез, барои халосии ҷони ту менўшем. 

- Ҳозир, хонаи гург беустуғон намешавад... 

5 

Чашми Яҳё тадриҷан ба торикӣ одат мекард. Аз тирезачаи дуваҷаба, ки дар мағзи 

девор гузошта шуда буд, равшании хирае ба чашм мерасид. Сақфу фарш ва 

деворҳои ҳаммом, ки се метр андар се метр буд, симонпўш буданд. Дар девори 

даҳлези хурдакак, ки дари ҳаммом аз он ҷо кушода мешуд, як оинаи аз нисф 

ҷағрафта ва либосовезаки кўҳна кашол буд. Дар даруни ҳаммом ба ҷуз як сатили 

кўҳна дигар чизе ба назар намерасид. 

Яҳё буду шуди ҳаммомро аз назар гузаронида, бо нўки пой сатилро чаппа карда, 

болояш нишаст. Дилаш зиқ буд. Беихтиёр воқиаҳои дар ду рўзи охир ба вуқўъ 

пайвастаро пеши назар оварда, бо алам пеши худ иқрор мешуд, ки то кадом андоза 

одамон тағйир ёфтаанд, бераҳм шудаанд. Чаро якбора ба пойдевори интизому 

тартибот футур рафта, осиёи  авбошону дуздон гардон шуд? Хайр, ин тоифа ашхоси 

фурўмоя ҳамеша пайт меҷустанд, ки майдонро бе соҳиб дида, ба тохт оянд. Аммо ба 

одамони хондагиву бофарҳанг чӣ шуд? Маълум мешавад, ки бисёрии онҳо то имрўз 

ба рўй ниқоб кашида мегаштаанд. Зеро чун ин бесарусомониву гурграбоиҳо оғоз 

шуд, онҳо якбора пўстини худро чаппа пўшида, оҳанги гуфтору тарзи 

рафторашонро тағйир доданд. Баъзеашон ҳатто шарм накарда, ба ҷойи кори 

чандинсолаашон туф карда, ба даст силоҳ гирифтанд, аз паи қассос афтоданд, ба 

озори мардуми бепуштибон камар бастанд. Аммо касе садди роҳашон нашуд, «туро 

газад, маро чӣ ғам” сармашқи ҳама кор гашт. 

“Худи ман чӣ? — ба худ савол дод Яҳё ва воқиаи дирўз дар роҳ рух дода, 

муомилаи таҳқиромези силоҳбадастонро бо мўйсафеду духтараш ва суханҳои 

бадарди ба ўву ду ҷавони дигар гуфтаи пирамардро бори дигар ба ёд оварда, 

гунаҳояш ба сўзиш омаданд. Оё ман наметавонистам тарафи мўйсафедро гирам, аз 

ҷой хеста, овоз баланд кунам? Метавонистам. Аммо тарсидам. Нахостам аз барои як 

одами бегона шуда, ҷони худро зери хатар монам... Ҳозир дар куҷо бошад мўйсафед. 

Кошки ҷони пирашро, духтари навниҳолашро сиҳату саломат ба назди хешовандони 

дураш бурда расонад”. 

Яҳё дар қайди чунин андешаҳо буд, ки дари ҳаммом кушода шуда, дар даст 

фонуси дастӣ ва дар китф автомат Салим ворид шуд. Аз ваҷоҳаташ аён буд, ки 

ширакайф аст. 

- Чӣ хелӣ, ошно? - гуфт вай равшании фонусро ба рўи Яҳё дошта. – Зинда ҳастӣ? 

Чаро овозат намебарояд? — Салим бо қаҳр бо нўки пояш Яҳёро нихта кард. – Вақте 

ки ман даромадам, ту бояд аз ҷоят бихезӣ. Фаҳмидӣ? 

Яҳё хомўш буд. 



www.komron.info 
 

- Фаҳмидӣ ё не? — ин дафъа пояшро ба даҳону бинии Яҳё гузошт Салим. – Чӣ хел 

фаҳмидӣ, мегўм. 

- Фаҳмидам, - гуфт Яҳё бо китф пои Салимро аз худ дур карда. 

- Нафаҳмидӣ! - гуфт Салим ва ногаҳон ба таки фуки Яҳё муште фуровард.Тасмаи 

автомат аз китфаш лағжида, шаққарасзанон ба фарши симонпўш бархўрд. – Аз ҷоят 

хеста ба ман ҷой деҳ, намебинӣ дигар курсӣ нест, - гуфт Салим автоматашро аз замин 

бардошта. 

Яҳё оҳиста аз ҷой бархост. 

Салим сатилро пештар кашида нишаст ва автоматро болои зонувонаш кўндаланг 

гузошта, гуфт: 

- Бишин. 

Яҳё ҳамоно дастонаш ба пушт баста рост меистод. 

- Бишин гуфтам, ҳашарот! - бо қаҳр аз ҷой хест Салим ва Яҳёро аз китфонаш зер 

карда, рўи фарши симонпўш шинонд. – Ҳозир аз назди командир омадам. Вай 

тақдири туро ба дасти ман супурд. Акнун ман ҳар коре хоҳам, мекунам: хоҳам сар 

мезанам, хоҳам ба дор меовезам, ё ба думи асп баста, бузкашӣ мекунам. 

- Наход ту то ҳамин дараҷа паст афтода бошӣ?! - гуфт бо нафрат Яҳё. 

- Чӣ гуфтӣ? Як бори дигар такрор кун. Ман пастам? Ҳоло ту пастиро надидаӣ. 

Сабур бош, ман пастиву баландии зиндагиро ба ту нишон медиҳам. 

- Ку нишон деҳ! - гуфт бо ғазаб Яҳё, ки дигар аз анҷоми неки кори худ умедашро 

канда буд. – Мард бошӣ, дастамро ҳуй кун, тан ба тан мезанем. 

-Дигар чиз намехоҳӣ? Шояд ягон доварро низ даъват кунам. 

Яҳё чизе нагуфт. 

- Чаро хомўшӣ? Гап зан, охир. Солҳои донишҷўӣ ҳамеша булбулакат мехонд, ягон 

маҷлису маҳфил набуд, ки овози чирросии ту шунида нашавад. Он маҷлисе, ки маро 

аз донишгоҳ хориҷ карданд, ёд дорӣ? Ба ҷойи тарафи маро гирифтан, санги ҳамон 

кампири фартут, қаровули хобгоҳа задӣ. 

- Ҳа, ёд дорам. Мая-хола ҳақ буд. Хобгоҳ фоҳишахона нест, ки ту ҳар зани 

сабукпои кўчагиро он ҷо дарорӣ. 

- Ман аз аввал маишатӣ будам, кайфу сафо мекардам. Аммо ту… Худатро дар 

назди маълимҳо нағз кардан мехостӣ, а! Лекин ту бало. Оқибат ба мақсадат расидӣ, 

дар донишгоҳ мондӣ. Мо барин сағираҳои гўлу гаранга ба дастамон диплома 

қаппонда, як шатта заданду ба қишлоқ ҳай карданд. Ту бошӣ, дар шаҳр реша 

давондӣ. 

- Агар ту ҳам имтиҳонро бо баҳои аъло супорида, хоҳиши кори илмӣ кардан 

медоштӣ, дар донишгоҳ мемондӣ. 

- Не-е, ба мо сағираҳои бе пушту паноҳ кӣ иҷозат медод! 

- Ба ман иҷозат доданд-ку! 

- Ту писари раис будӣ. Мулло ҷиринг туро мононд. 

- Ин ҷо пул чӣ муносибат дорад? Ман худам нағз мехондам. 
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- Хайр, бигузор, нағз мехондӣ. Оқибат чӣ шуд? Ҳозир ту асири ман. Акнун даври 

мо омад. Осиё ба навбат мегуфтанд, аммо ту ба фиркам, бовар намекардӣ. Дина 

раиси ноҳия ғайб зад. Аниқтараш думаша хода карда гурехт. Ба ҷои вай командир 

раис мешавад. Ба ман ҳам вазифа ваъда кард. Заводи орда мегирам. Ҷанг аст, тинҷӣ 

аст, одамон як умр ба орд этиёҷ доранд. Бе нон зиста намешавад. Хулоса, заводи орда 

гирифта, дар як гўшааш чарида мегардем. Чӣ гуфтӣ, маълим? 

«Ин тирамағз бошад ҳам, дар кори худаш ҳушёр, -  аз дил гузаронд Яҳё. – Аллакай 

ҳисобу китоби дунёро гирифта, ресмона дароз партофтааст.» 

- Ту ҳамун завода ўҳда карда метавонӣ? – пурсид Яҳё. - Ақлат мегирад? 

- Ту барин олимҳо барои чӣ даркоред… Кор мефармоям. Агар ҳар рўз панҷсад 

халта орд фурўшам… медонӣ чӣ қадар пул мешавад. Эҳа! – дасташро ба ҳам совид 

Салим ва аз ғояти кайфчоқӣ ба даҳонаш оби ширин омаду онро зуд фурў бурд. 

- Ту бо ин гапҳо чӣ гуфтан мехоҳӣ? 

- Мехоҳам ба ту адаб ёд диҳам. Имрўз туро созакак ба гап дароварда, пагоҳ назди 

командир барам. Ту медонӣ, ки бачаҳои ноҳияи шумо додари командира бо чӣ 

азобҳо куштанд?  

- Хабар надорам. Командири шумо кист? 

- Пагоҳ нағз шинос мешавӣ. Вай қасам хўрдааст, ки ҳар нафаре аз ноҳияи шумо ба 

дасташ афтад, пўст меканад, зиндаю зор. 

- Пас маро пўст канданист. 

- Нав фаҳмидӣ? 

- Бале. Бигузор кушад. Ман аз мурдан наметарсам. Лекин мехоҳам, пеш аз марг ба 

ту ду-се даҳан гап занам. Ман хоҷаи туро як назар дидам, намедонам дар асл чӣ 

касест. Лекин туро нағз медонам. Медонӣ барои чӣ ҷавонмардон ҳамеша 

ҷавонмарганд? Зеро ба ҳеҷ кас тан намедиҳанд, сар намефароранд, ҳиллагарию 

ғаммозӣ ва хушомадгўиро намедонанд. Танҳо сари танҳояшон медонаду виҷдони 

покашон. Ман нағз  медонам, ки агар имрўз ту ба ҷойи ман мешудӣ, чӣ кор мекардӣ. 

- Чӣ кор мекардам? 

- Ба назди ҳамон командир сари зону мезадӣ, айёриву лаганбардорӣ мекардӣ, 

зорию тавалло мекардӣ то зинда монӣ, номард бошӣ ҳам, зинда бошӣ. Аммо як 

чизро аз ёд набарор, ки бадӣ ҳаргиз беҷазо намемонад. Бигузор дер бошад ҳам, рўзи 

ҷазо мерасад. 

- Кӣ ҷазо медиҳад? Ту? – аз ҷой хест Салим ва паиҳам ба сандуқи синаи Яҳё се-чор 

мушт зад. Яқин аз ин кор хушаш омад, ки мисли муштзанҳои касбӣ ин тараф- он 

тараф ҷастухез карда, сару рўи Яҳёро мешткорӣ кардан гирифт. 

Яҳё аз зарбаҳои паёпай нафасаш гоҳо дарун задаву аз ноилоҷии худ ғазабаш 

ҷўшида дандон ба дандон монда,тоқат мекард, наменолид. Баъд аз муштзании зиёд 

монда шуда, қарор гирифтани Салим Яҳё канда-канда гуфт: 

-Ёфт… мешавад… одами ҷазодиҳанда, - баъд каме сукут карда, илова намуд. – 

Умуман гап дар сари ману ту нест. Ман подоши бадиву бахилии номаш фарзанди 

инсонро дар назар дорам. 
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- Дар донишгоҳ монда файласуф шудӣ, мегўм. 

- Ин фалсафа нест. Як ҳақиқати оддии зиндагист. Медонӣ, имрўз, вақте ту маро 

дар назди хоҷаат дида, худатро тамоман ношинос вонамуд кардӣ, ба ту нафратам 

омад. Ҳарчанд мефаҳмам; метарсӣ, ки боз хоҷаат гумони бад набарад. Зеро мо, 

фарзандони як миллати бадбахт имрўз ба маҳалҳо тақсим шуда, муқобили якдигар 

сангар гирифтаем, сояи якдигарро аз девор тарошида, хокамонро мебезем. 

Мефаҳмам, дўстам, ту аз ҷони худат дар ҳаросӣ. Ҳозир агар ягон одами бегона маро 

як мушт занад, ту аз тарси он ки  хоҷаҳоят раҳми душманро хўрд нагўянд,  ду мушт 

мезанӣ. Чунки тарсўӣ! 

- Ха-ап! – ба даҳону бинии Яҳё лагад андохт Салим. – Ду даҳан гап дорам гуфта, як 

достон хондӣ-ку! Ёфти вақти маралхониата. Фойидаат намекунад-е, сағира. Рўзи ту 

ба шумор мондагӣ. 

Аз зарби ботинкаи сарбозӣ даҳону бинии Яҳё ғарқоби хун шуд. Ҳатто як 

дандонаш шикаста, ба ҳалқаш рафт ва ў онро ноилоҷ фурў бурд. 

- Медонам, ки ҳеҷ гуноҳ надорӣ, - гуфт Салим аз Яҳё, ки ҳар замон бо нафрат хуни 

даҳонашро туф мекард, чашм наканда. – Ба дидорбинии хоҳарат омадаӣ. 

Метавонистам инро ба камандир фаҳмонам ва ҷони туро халос кунам. Аммо… 

мехоҳам азоб кашӣ, тавба кунӣ… 

- Чунки палидӣ, - гуфт Яҳё ба пеши пояш туф карда. – Нотавонӣ. 

-Кӣ?  Ман нотавонам? – писханд зад Салим. Фалонама хўрдӣ. Ман кори хостаамро 

мекунам. Ту медонӣ, Манзурае, ки як умр дар ғамаш сўхтӣ, имрўз дар куҷост? Зани 

ман!  Ҳайрон шудӣ, а !  Ҳайрон нашав. Дод гўй, охир, ба ёрӣ ҷеғ зан ўро. Ҳа-ҳа-ҳа! 

Ҳарчанд чанд сол пеш ту мурданивор зўр зада дар пеши роҳи ман ғавчўб шудӣ, 

росту дурўғ гуфта дили ўро аз ман хунук кардӣ, аммо оқибат фойдат накард. Оқибат 

ман ўро ба зўрӣ аз они худ кардам. Ҳоло вай ҳар шаб дар таки пои ман мисли 

мусичаи ба дом афтода питиррос мезанад, нолиш мекунад, аз нўки нохун то тори 

сарамро мелесад. Аммо як вақтҳо дар пеши назари ман бо ту дасто ба даст мегашт, 

хандаю шўхиҳо мекад. Ҳарчанд, биё, кино равем гўям ҳам бо ҳазору як баҳона рад 

карда, ҳамроҳи ту ҷон-ҷон гуфта мерафт. Аммо ҳозир... ҳай нолиш мекунад. 

- Аблаҳ! 

Пўш даҳони ифлосата! - наъра кашид Салим аз ғазаб ва бо қундоқи автомат ба 

сандуқи синаи Яҳё бедареғ чунон зад, ки вай мувозинаташро гум карда, ба тахтаи 

пушт афтида, сараш ба фарши симонпўш бархўрд. 

Салим ду қадам пеш омада, дар болои пайкари беҳуши Яҳё мезид.   
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Касе зўр зада қуфли дарро кушодан мехост. Чанд бор ба даҳони он калид андохта 

кўшиши тоб додан кард, ҳатто такон дод, аммо боз нашуд қуфл. 

Яҳё, ки ба ҳуш омада буд, сари дардмандашро бардошта, мутаваҷҷеҳ шуд: кӣ 

бошад? Ё Салим аз ғояти мастӣ калиди мувофиқро намеёбад. Яҳё калавида ба по 

шуд ва ба назди дар рафта, гўш дод. 

- Сабил монад, кадомаш бошад, - мегуфт овози занона.    
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Яҳё ҳайрон баргашта дар ҷои аввалааш нишаст. Тамоми аъзои баданаш зирқ-зирқ 

дард мекард. Гўши чапаш мисли он ки касе дар бехи он болғакўбӣ мекарда бошад, 

садо дармедод. 

Пас аз чанд дақиқа дар кушода шуд. Дар даст чароғи хирасўз зан ба дарун қадам 

гузошт ва Яҳёро дида, андаке ҳаросид. Баъд пештар омад, дар партави чароғ чанд 

сония ба рўи Яҳё дида дўхта, пичиррос зад: 

- Зуд бош... гурез... Намедонам кистӣ ва чӣ гуноҳе содир кардаӣ, аммо ба ҳолат 

дилам месўзад. Эҳ, ҷувонҳо, ҷувонҳо... Оқибат сари якдигаратонро мехўред, ба ҷони 

ҷавонатон раҳм намекунед. Намедонед, ки дар ғами шумоён модарон обу адо 

мешаванд, ғуссамарг мешаванд. Исто, ки ту писари кӣ мешавӣ? 

- Шумо маро намешиносед, холаҷон, ман аз ноҳияи дигар. 

- Хайр зуд бош… Агар Салими ҷигарррехта бедор шавад, ҳардуямонро ҷо ба ҷо 

мекушад. Хайрият, ки маст аст. Агар маст бошад, мурда барин хоб меравад, дар тори 

сараш санги осиёро гардонӣ ҳам, бедор намешавад. Ин калитҳоро занаш аз кисааш 

гирифта дод. Динашаб бачаи Маҳмадмуроди говдузд омада буд. Куш мегўяд туро. 

Ҳангоми чой даровардан ба гўшам шунидам. Ун хонасўхта мисли падараш на имон 

дорад, на виҷдон. Ту ҳозир ҳарчи тезтар аз деҳа берун шав. Ба дари ягон кас нарав. 

Ҳозир ба одамон бовар карда намешавад. Мабодо боз ба дасти ягон худобехабари 

дигар наафтӣ. Беҳтараш ба дашт рав. Дар деҳаи ҳамсоя дари ягон касро кўбӣ, ҷой 

медодагист. Он тарафаш таваккалат ба худо, бачам. Агар умрат боқӣ бошад, халос 

мехўрӣ. 

 Аз суханони нарми зан ба тани Яҳё ҷони тоза дамид. 

- Дастам, - гуфт ў ба дастони бастааш ишора намуда. - Кушоед. 

- О, ман инро чӣ хел кушоям, - ҳайрон монд зан - Ин чӣ хел кушода мешавад. Ман 

надонам, - ба Яҳё наздик шуд ў ва нўки ресмонро ёфта, афзуд. - Кўргиреҳ задаст-чӣ? 

Ба курмак монанд. Ҳозир... 

Зан бо як азоб дастони Яҳёро боз кард. 

- Ман ин некии шуморо то дами мурдан фаромўш намекунам, - гуфт Яҳё банди 

дастони чангакшударо молиш дода. - Аз ҳамин лаҳза инҷониб ман шуморо модар 

мехонам. Ба Манзура салом гўед, дар ҳаммом Яҳё будааст гўед. 

Зан чанд лаҳза ҳайрон ба Яҳё нигариста, пурсид: 

- Ту ўро мешиносӣ? 

- Ман бо Салиму Манзура ҳамсабақам. 

- Ха-айр… Зуд бош.  

Яҳё аз дарвоза баромада лангон – лангон дар оғўши торикӣ ғайб зад. Мекўшид 

ҳарчи тезтар аз ин макони марг гурезад. Аввал хост ба хонаи хоҳараш биравад, ки аз 

ин ҷо тақрибан ҳашт – даҳ километр дур буд. Аммо зуд аз фикраш гашт. «Пагоҳ 

хабар ёбанд, аввал рафта хонаи ўро такурў мекунанд» - аз дил гузаронд Яҳё. 

Ҳарчанд роҳ гаштан барояш душвор буд, лаҳзае бознамеистод, пеш мерафт. Тани 

дардманду абгоршудаашро ба як азоб кашола карда, қадам мезад. Пас аз хеле роҳ 

паймудан аз деҳа бурун шуда, ба дашт баромад. Акнун ў аз паҳлўи деҳа мерафт. Дар 
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доманаи тали фарози кўҳ, ки роҳи мошин мегузашт, хира – хира равшание менамуд. 

Ин равшании чароғи сақфи кабинаи мошин буд. Шояд ба ягон ронанда хоб ғолиб 

омадааст, ки маҷбур мошинро канори роҳ нигоҳ дошта, хоб рафта буд. Ва ё ягон 

қисми мошинаш вайрон шуда… Хулоса, он равшанӣ дар ин дашти нопайдоканор гўё 

миное буд, ки ўро ба сўи худ мехонд. Ҳарчанд лаҳза ба лаҳза мадораш рафта, дилаш 

беҳузур мешуд ва сандуқи синааш ҳангоми нафаскашӣ ба дард омада, сараш ноаён 

чарх мезад, Яҳё ҳама рагу пайашро ҷамъ оварда, сўи он мино гом бардошт. 

*** 

Сапеда медамид. Аз дуру наздик хурўсҳо ба якдигар тақлидкунон гулў даронда, 

ҷеғ мезаданд. 

Вақте, ки Яҳё дар кабинаи мошин нишаста, ба роҳ даромад, дар ҳавлии Меҳрӣ-

хола садои тир сукунати субҳгоҳонро рахна намуда, ҳамсояҳоро аз хоби ширин бедор 

кард. Зеро ин лаҳза Салим аз хоб бедор шуд ва даруни ҳаммомро холӣ ёфта, ҳавлиро 

ба сар бардошт, девонавор наъра кашида, сўи ҳаво тир андохт. 

Аввал Манзураро зери мушту лагат андохта, хеле истинтоқ кард. Аммо аз даҳони 

ў гап гирифта натавониста, қаҳру ғазабаш дучанд аланга гирифт. Девонавор ба пои ў 

тир андохта, маҷрўҳ кард. Меҳрӣ-хола девонагиҳои писарашро таҳаммул карда 

натавониста, ба сару рўи ў чангол зад, дуои бад кард: илоҳӣ, ҷувонимарг шавӣ. Нарас 

ба зани бечора, вай айб надорад. Ман кушодам дари ҳаммомро. 

Салим баробари шунидани ин суханон дар болои сари модар мусалсал сўи ҳаво 

тир кушод. Меҳрӣ-хола, аз тарс гўшҳояш ба тамом қуфл зада, парў афтид. Дигар 

ҷисми беҷони ў садои тирро намефаҳмид, ҳақоратҳои писарро намешунид. 
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- Чаро ин матнро интихоб кардам? – сар бардошта саволи занро такрор кард Яҳё. 

Ин интихоби ман нест. Вақте барои ин сангро супориш додан ба назди усто рафта, 

арзамро баён кардам, вай ба ман гуфт, ки аввал санги дилхоҳамро интихоб карда, 

матнашро нависам, ана баъд нархашро гапзанон мекунем. 

- Матн ҳоло тайёр нест, - гуфтам ман. – Мехоҳам як байти хубро хакокӣ кунем. 

- Ман шоир набошам, - бассум кард усто. – Одамон ҳар чиз фармоянд, ҳамонро 

ҳакокӣ мекунам. Вазифаи ман аз ҳамин иборат аст. Лекин ба фикрам байти муносиб 

ёфтан он қадар душвор нест. Зеро, шукр, шоирони зиёд дорем, шоҳбайтҳояшон ба 

ҳафт пуштамон мерасад. Агар мо, тоҷикон, аз камии шеъри хуб шикоят кунем, кўр 

мешавем. Барои кӣ санг гузоштаниед? Модаратон? 

Ман маҷбур шудам саргузашти худро ба ў ҳикоя кунам. 

- Писараш ҳоло дар куҷост? 

- Дар ҷанг кушта шудааст. 

- Сазои сараш. Ҳай нобакор! Ҳай носипос! – гуфт усто сар ҷунбонда. – Ин гапи 

куҷо, а! Писар – қотили модар!.. 

Устои пир ҳамин тариқ афсўсхўрон дар устохонаи хурдакаки худ пешу қафо 

қадам зада, гўё чизи муҳиме ба ёдаш расида бошад нохост дар ҷои худ истод ва ба 

ман рў оварда гуфт: 
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-Барои санги мазор байти мувофиқ намеёбам гуфтӣ,а! Беҳтараш бинависем, ки 

«Дар ин қабр модари ҷигарсўхта хоб аст. Ёдгорӣ аз фарзандони нохалаф» Чӣ гуфтӣ? 

Бигузор, ин санги мазори ҳама он модарони ғуссамарги тоҷик бошад, ки ин ҷанги 

бемаънӣ аз байн рабуд. Ҳарчанд шоирона нест, аммо мувофиқи мудаост. Чӣ гуфтӣ? 

Ман розӣ шудам… 

Зан ҳамоно аз санги сари мазор чашм намеканд. Чанд қатра ашк аз чашмони ў 

шорида ба китфони мард рехт. 

- Хез, Яҳё, хез рафтем. Ба ту дер мешавад… 

Мард вазнин аз ҷой бархост. Онҳо оҳиста – оҳиста аз назди қабр дур шуданд. 

 


