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ПЕШГУФТОР  
 

Ќиссаи «Марги судхўр» аз тарафи суханшиносони 
ватанию хориљї чун ќуллаи баландтарини њаљви бадеї 
дар адабиѐти давраи нави тољик эътироф шудааст. Ба 
гуфти адабиѐтшиноси маъруфи чех Иржи Бечка: «Садрид-
дин Айнї дар «Марги судхўр» дар тасвири олами рўњии 
судхўрон ба комѐбињои калон ноил гардид». 

Ба тавассути ин ќисса њаљви С. Айнї ба тасвирњои 
њаљвии В. Шекспир, О. Балзак, А. С. Пушкин, Н. В. Гогол, 
С. Шедрин, Содиќ Њидоят барин нависандагони маъруфи 
дунѐ ќиѐс гардида, образи Ќориисмат дар пояи образњои 
барљастаи њаљвии адабиѐти љањонї Шейлок, Гобсек, рит-

сари хасис Плюшкин, Иудушка Головлев, Њољиоғо ќарор 

мегирад. 
Ин ќисса дар як муддати кўтоњ ба забонњои бонуфу-

зи дунѐ, аз љумла забонњои русї, олмонї, фаронсавї, чехї, 
лањистонї, маљорї, руминї, украинї, литвонї, эстонї, 

ќирғизї тарљума ва чоп гардид. 

Сабаби асосии чунин маъруфият дар он аст, ки 
«Марги судхўр» аз тарафи нависанда борњо тањриру так-
мил дидааст ва агар аввалин мулоњизањои адибро оид ба 
офаридани ин ќисса ба эътибор гирем, таърихи эљоди асар 
аз соли 1935 то соли 1953 давом кардааст. «Кори С.Айнї 
аз болои «Марги судхўр» гувоњ бар он аст, ки ин асар ќа-
риб бист сол аќлу дили нависандаро ба худ банд карда 
буд», – гуфтааст адабиѐтшиноси рус В.Панкина. 

Ин асар ба забони тољикї борњо бо њуруфи арабиа-
соси тољикї, лотинї ва кириллї ба табъ расидааст ва та-
биист, ки дар матнњои он ѓалатњои хурду калони зиѐд роњ 
ѐфтаанд. Аз ин рў, мо дар асоси татбиќи  се нусхаи ќаламї 
ва се нусхаи чопї матни илмї ва сањењи ќиссаро ба чоп 
тайѐр кардем, ки соли 2010 аз тарафи нашриѐти «Адиб» 
пешкаши хонандаи мутахассис гардида буд. Матне, ки 
шумо дар даст доред, аз рўйи матни илмї  чоп  гардида-
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аст. 
Соли 1953 нависанда ќиссаро љиддан тањрир карда, 

ба он муќаддимае њам бо номи «Як-ду сухан дар бораи 
«Марги судхўр» навишта буд. Лозим донистем, ки ќисса-
ро аз муќаддимаи нависанда оѓоз намуда, дар охири матн 
бахши тавзењотро низ ба хонанда пешнињод намоем. Маф-
њумњои эзоњталаб бо раќамњои арабї (1, 2…) ва вожањое, 
ки аз љониби адиб дар повараќ эзоњ ѐфтаанд, ба аломати 
ситорача (*) ишора шудаанд. 

Умед аст, ки ќиссаи арзишманди «Марги судхўр» та-
ваљљуњи  хонандагони љавонро ба худ љалб менамояд. 
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ЯК-ДУ СУХАН ДАР БОРАИ 
«МАРГИ СУДХЎР» 

 
Ман тањрири «Марги судхўр»-ро дар соли 1936 та-

мом карда, дар хониши умумї ва муњокимаи Иттифоќи 
нависандагони советии Тољикистон гузошта будам. Дар 
омади сухан њаминро њам ќайд кардан даркор аст, ки 
«Марги судхўр» аввалин асарест, ки бо таклифи муаллиф 
пеш аз чоп шуданаш дар Иттифоќи нависандагони сове-
тии Тољикистон муњокима шуда буд. 

Ман маслињатњои дар хониши умумї аз тарафи кол-
лективи нависандагон додашударо ба назар гирифта, 
асарро дубора тањрир карда, ба Нашриѐт супурда будам. 

Ин асар дар чопњои гуногуни тољикиаш ва инчунин 
дар чопњои чандинбораи тарљумаи русиаш аз хонандаго-
ни советї хеле бањои баланд гирифт ва мунакќидон њам 
дар танќидоти худ ба ин китоб камбудии ба назар намоѐ-
неро нисбат надоданд. 

Аммо баъд аз чопи якуми тољикиаш, ваќте ки бо 
назари худтанќидкунї хонда баромадам, дар ин китоб як 
камбудии муњимро дарѐфтам: ин камбудї асосан иборат 
аз њамин буд, ки дар воќеањои дар ин китоб наќлѐфта халќ 
кам иштирок мекард: дар асар образи Ќориишкамба ба 
сифати як судхўр пурра нишон дода шуда, хислатњои уму-
мии судхўрон ва сифатњои шахсии судхўри мазкур акс ку-
нонда шуда, муомилаи ў бо майдасавдогарон ва дукондо-
рони шањр тасвир ѐфта бошад њам, тарзи торољ кардани ў 
оммаи мењнаткашонро, хусусан дењќононро, бо мисолњои 
равшан наќл наѐфтааст. Ва њол он ки дар ваќтњои ба вуќўъ 
омадани амалиѐти судхўрии Ќориишкамба судхўрони 
шањр ва аз ин љумла Ќориишкамба њам, ки як шахси реа-
лии таърихї аст, баъзан худњошон ва бештарин ба воси-
таи судхўрони заминдори дењот дењќонони мењнаткашро 
торољ мекарданд. 

Ғайр аз ин дар ваќтњои болоравии амалиѐти суд-
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хўрии Ќориишкамба дар Осиѐи Миѐна ва аз ин љумла дар 
Бухоро аз тарафи буржуазияи молии Русияи подшоњї 
бонкњо кушода шуда, дар додугирифти савдогарон ва суд-
хўрони калон ба сифати њуљљати ќарздорї вексел љорї 
шуда, васиќаи ќозихонагї дар муомилањои пулї обрўи 
худро гумм карда буд. Зеро муомилањои пулї, ки бо ва-
сиќа ба амал меомаданд, дар ваќти ќатъ кардани бешта-
рини он муомилањо кор ба даъво ва хархаша оид мешуд. 
Ин гуна даъвоњоро ќозињо ва намояндагони онњо ва муф-
тињо ривољ ва кашол медоданд, чунки ин гурўњ аз он гуна 
даъвоњо ва кашол ѐфтани онњо фоида мебурданд. Бешта-
рини савдогарон ва судхўрони калон барои давидан аз па-
си ин гуна даъвоњо фурсат намеѐфтанд. Бинобар ин инњо 
дар муомилоти байни худ ва дигарон ба сифати як 
њуљљати ќатъии молї векселро ќабул карданд, ки ба 
муќобили вай дар мањкамањои Бухоро даъвоеро бардош-
тан мумкин набуд. 

Вексел ду навъ буд – муњлатнок ва бемуњлат. Дар 
вексели муњлатнок рўзи адои ќарз муайян карда навишта 
мешуд ва ќарздор маљбур буд, ки дар њамон рўзи муайян 
кардашуда ќарзи худро адо намояд, вагарна молу мулкаш 
бо музояда (торгї) фурўхта шуда, маблағи ќарз рўѐнда 
мешуд. 

Дар вексели бемуњлат рўзи адои ќарз навишта 
намешуд ва ваќти адои ин гуна ќарз ба талаби ќарзхоњ во-
баста буд, ќарзхоњ кадом ваќт, ки хоњад, маблағи дар век-
сел ќайдшударо аз ќарздор талаб карда гирифта метаво-
нист. 

Ана њамин хусусияти вексели бемуњлат, ки онро век-
сели сафед њам мегуфтанд, барои пўст кандани дењќонони 
мењнаткаши бесавод дар дасти судхўрон хизмати корди 
буррои ќассобиро ба љо меовард. Чунончи, як судхўр ба 
як дењќон дусад сўм пули наќд дода, фоидаи яксолаашро, 
масалан сад сўм њисоб карда, ин маблағро ба тани пул зам 
намуда, аз дењќон вексели сафеди сесадсўмиро даст монон-
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да мегирифт. 
Судхўр ба дењќон барои адои ќарз забонї як сол 

муњлат дода бошад њам, азбаски ин муњлат дар вексел 
ќайд намеѐфт, баъд аз як њафта ѐ як моњ, бисѐр дер монад, 
баъд аз ду моњ, векселро ба воситаи нотариус протест ку-
нонда, маблағи дар вай ќайдшударо, яъне тани пулро бо 
фоидаи яксолааш аз дењќон меситонд ва агар дењќон 
надињад ѐ дода натавонад, ба воситаи иљрокунандаи њук-
ми суд ва мулозими ќозї молу мулки ўро бо музояда 
(савдои «кї зиѐд?») фурўшонда, маблағи дар вексел 
ќайдшударо мерўѐнид. 

Ба бадї кор фармудани вексел дар њама љойи мус-
тамликањои подшоњї љорї бошад њам, бадтарин, бе-
рањмонатарин ва пурфољиатарин љоњои ба амал омадани 
ин кор Бухорои амирї ва музофотњои он буд, чунки њуку-
мати подшоњии Русия идора кардани ин ќисми мустамли-
каи худро ба амир ва амалдорони ў вогузошта буд ва инњо 
дар дохили љойи њукмронии худ ба иљро кардани њар гуна 
кори бад ва љавру бедод «мустаќил» буда, ба њељ гуна ќо-
ида ва ќонун амал намекарданд (зотан дар идораи њуку-
мати амирї њељ гуна ќоида ва ќонун њам набуд). Ба болои 
ин њокимони Бухорои амирї ба вексел на танњо ба сифати 
як њуљљати молии ќатъї будани он нигоњ мекарданд, бал-
ки онро як «фармонномаи имперотурї» шумурда сазово-
ри њурмат њам медонистанд. Бинобар ин агар дењќоне дар 
як њафта ѐ дар як моњ рўѐндани фоидаи яксоларо ба асоси 
вексели сафед бедодгарии бењаѐѐна шумурда доду фарѐд 
кунад, баъд аз рўѐнда гирифтани пули дар вексел 
ќайдшуда он дењќонро ба сифати тањќиркунандаи «фар-
мони имперотури аъзам» мезаданд ва ба њабс меги-
рифтанд. 

Ман дер боз дубора кор карда баромадани «Марги 
судхўр»-ро орзу доштам, аммо муяссарам намешуд. Нињо-
ят имсол – соли 1952 маро фурсате даст дод, ки ин асарро 
дубора кор карда баромадам ва дар ваќти кори дубора, 
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чунонки камбудии асосии ин китобро ислоњ кардам, ин-
чунин муомилањои векселиро њам, ки ба судхўрон вобас-
тагии ќавї дошт, Ќориишкамба њам ба ин кор машғул 
шуда буд ва дар таърихи иќтисодиѐти Бухорои амирї як 
сањифаи пурфољиаеро ташкил мекард, тасвир намуда ба 
љоњои муносиби асар даровардам. 

Дар ваќти тањрири ин парчањои нав ќайд кардани 
раќобат ва зиддиятњои байни судхўрони шањр ва сањроро, 
бо њамаи ин дар мавриди торољ кардани дењќонони 
мењнаткаш бо њам созиш карда, аз як гиребон сар баро-
вардани онњоро фаромўш накардам ва инчунин дар рафти 
воќеањои сањро як шахси реалии намояндаи њукумати Бу-
хороро иштирок кунонда дар торољи дењќонон чї гуна 
ѐрї додани онро, њатто дар ваќти боло гирифтани зидди-
яти байни судхўрон ба воситаи ў ба созиш омадани 
онњоро нишон додам (ин шахс Мирзохўља ном ноиби 
ќозикалон аст, ки амалиѐти идоравї ва ањволи хусусии 
ўро хуб медонистам). 

Нињоят боз як воќеаи њаќиќї – чї навъ ба тарзи 
пинњонї аз судхўр интиќом гирифтани дењќонони баљон-
расидаро тасвир намудам. 

Умедворам, ки хонандагони муњтарам дар бораи ва-
рианти азнавкоркардашудаи ин китоб мулоњизањои худро 
баѐн хоњанд кард. 

 
 

Сентябри соли 1952. 
Самарќанд.  

 
С. Айнї. 
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              Судхўр аз пули худ нон шиканад гар, ба масал, 
Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад. 

 
I 

Ман дар солњои 1312 њиљрї,1 ки талабаи мадрасањои 
Бухоро ба шумор мерафтам, бе бошишгоњ мондам ва дар 
Бухоро, ки таќрибан сад дар мадрасаи калон ва ќариб 
њамин ќадар мадрасаи хурд дошт, барои ман њуљраи 
ќобили истиќомате ба зудї ѐфт нашуд. Зеро, њарчанд 
њамаи мадрасањои Бухоро расман ваќф2 буда, хариду 
фурўши онњо аз рўйи шариат раво набошад њам, дар за-
монњои охир бо фатвои3 уламои дин, ки дар масъалањои 
динї њилањои шаръиро ба кор мебурданд, њамаи њуљрањои 
мадрасањо ба тарзи хариду фурўш мулки хусусї шуда ба 
дасти одамони пулдор афтода буд ва талабањои фаќир дар 
љойи истиќомат ѐфтан ба душворињо меафтоданд. 

Дар њамон рўзњое, ки ман дар љустуљўйи њуљра бу-
дам, яке аз дўстонам бо роњи маслињат ба ман гуфт: 

– «Ќориишкамба» ном як кас њаст, ки чанд дар 
њуљраи зархарид4 дорад, агар аз вай пурсї, шояд яке аз 
њуљрањояшро ба ту ба орият* бидињад.  

Бо шунидани ин маслињати он дўстам диќќати ман аз 
њуљра додан ѐ надодани он одам зиѐдатар ба номи ў каши-
да шуд. 

– «Ќориишкамба»? 

Дар њаќиќат њам, ин ном хеле ғалатї буд. Ман медо-

нистам, ки халтаи меъдаи њайвонотро, ки дар он љо хўро-
ки хўрдашуда љамъ мешавад, «ишкамба» меноманд. Аммо 

                                           
* Орият – чизеро ба касе барои истифодаи муваќќатї додан аст. Дар 

истилоњи мадрасањои Бухоро талабагонеро, ки дар њуљраи касони ди-
гар зиндагї мекарданд, «ориятнишин» мегуфтанд. 
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«ишкамба» номида шудани одамро дар умри худ нахустин 
бор шунида истода будам ва «сабаб чї бошад, ки одамро 
«ишкамба» номидаанд?» гўѐн дар дили худ тааљљуб ме-
кардам ва ин тааљљубамро ба он дўстам изњор намуда аз 
вай эзоњ пурсидам. 

– Номи аслии он одам Ќорї Исмат аст, – гуфт дўстам 
дар љавоб, – лекин ишками он кас калон аст, шояд ба 
њамин муносибат бошад, дар ваќтњои аввал баъзе касон 
ўро «Ќорї Исмати ишкам» гуфтаанд ва баъзе ширинко-
рон «Ќорї Исмати ишкамба» хитоб намудаанд ва рафта-
рафта калимаи «Исмат»-ро партофта «Ќориишкамба» 
гуфтаанду мондаанд ва чунонки мегўянд, «лаќаб равшан-
тар аз ном аст», номи аслии он шахс аз забонњо афтода 
дар байни мардум бо унвони «Ќориишкамба» шуњрат ѐф-
тааст. 

– Бояд аз касе, ки мардум ба ў лаќаби «Ишкамба»-ро 
сазовор дидаанд, умеди хайре карда нашавад, – гуфтам 
ман ба дўстам. – Бо вуљуди ин, ту ўро ба ман шиносо кар-
да мон! Чї зарар дорад, «шавад обї, нашавад лалмї» гўѐн 
ман аз вай њуљра мепурсам. Агар ў ба ман њуљра надињад 
њам, ман чї гуна будани «Ишкамба-одам»-ро дида мемо-
нам. Худи њамин барои ман як фоида аст. 

– Худам шахсан бо вай шинос нестам, ки туро шино-
со кунам, – гуфт он дўстам, – фаќат кї будани ўро медо-
нам ва метавонам, ки дар яке аз кўчањо ўро ба ту нишон 
дињам ва баъд аз он худат роњ ѐфта, бо ў шинос шуда, аз 
вай њуљра мепурсї. 

Ман ба ин таклифи дўстам розї шудам ва ба воситаи 
ў дар пайи ѐфта, дида, шинохтани Ќориишкамба афто-
дам… 

 
II 

Рўзе аз рўзњо бо он дўстам дар лаби њавзи Девонбе-
гии шањри Бухоро, ки ягона сайронгоњи он шањр буд, 
саѐњат карда мегаштем, ки ў якбора ба њаяљон омада: 
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– Ана, Ќориишкамба њамин одам аст! – гўѐн касеро, 
ки ба як сартарошхона медаромад, ба ман нишон дод. 

Ман танњо пушти он одамро дида мондам ва чигу-
нагии симою сураташро муайян карда натавонистам ва 
дар пеши худ ќарор додам, ки то мўйсари худро тарошо-
нида баромадани он одам дар њамон љоњо истода шаклу 
шамоилашро тамоман шинохта мегирам ва агар рост ояд, 
бо ў шинос шуда, аз вай њуљра мепурсам. 

Аммо дўстам дар ин кор ба ман њамроњї накард ва 
кореро сабаб нишон дода, аз ман људо шуда рафт ва ман 
рафта ба лаби суфачаи сартарошхонае, ки Ќориишкамба 
он љо даромада буд, нишастам ва бе он ки ба ў фањмонам, 
сару сурат ва тамоми ќиѐфаи ўро аз назар гузаронидам. 

Ў як одами миѐнаќади фарбењи ишкамкалони гар-
данкўтоњ буда, ғафсии гардан ва пуррагии сару рўяш њам 
аз ғафсии шикамаш ќариб фарќ надошт, агар риши кало-
ни ғулии монанди алафи гандадарав ба њам печидаашро, 
ки тамоми рўяшро фурў гирифта буд, тарошида ме-
партофтанд, сару тани ин одам дар як љо ба ишкамбаи 
холї карданашудаи шутур монандї пайдо мекард, ғояташ 
ин ки ин аз вай калонтар буд, монанди љуссаи шутури ба 
дарди хориш гирифторгардидаи мўяш рехтагї сурхчатоб 
менамуд. 

Баъд аз дидани ин гуна шаклу шамоили ин одам дар 
дили ман гузашт: шояд мардум на аз љињати калонии ши-
камаш, балки аз љињати он ки баъд аз тарошидани ришаш 
тамоми баданаш ба як шикамбаи калон монандї пайдо 
мекард, ба ў ин лаќабро муносиб дида бошанд. 

Дуруст аст, ки шиками ин одам аз шикамњои одамо-

ни одї аз њад зиѐд калон буд, лекин ғафсии дигар љойњои 

баданаш, њатто гардану рўяш њам, ба дараљае буд, ки он 
шиками калон дар пеши онњо номаълум ва одї шуда ме-
монд. Бинобар ин, дар сабаби лаќаби ин одам фикри охи-
рии нависандаи ин сатрњо ба њаќиќат наздик менамуд. 

Навбати мўйсаргирї ба Ќориишкамба расид ва 
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сартарош покуи5 худро санг зада истода ба ў: 
– Ба болои сандалича марњамат кунед! – гуфт. 
Ќориишкамба, аз љињати вазнинии баданаш ѐ ба са-

баби ягон беморї, аз љояш базўр бархост ва дасторашро 
аз сар гирифта хост, ки вайро ба сари мехи лўнгиовезии 
сартарош монад. Аммо сартарош ба ин кор роњ надод ва 

чолокона теғу сангро ба рафчаи пеши оина гузошта дудас-

та дасторро аз дасти Ќориишкамба гирифта истода: 
– Саллаи шумо ќариб панљсер6 вазн дорад ва агар ба 

сари мех мемондед, мех мешикаст ва лўнгињои ман ба за-

мин ғалтида чиркин мешуданд, – гуфт бо оњанги њазломез. 

Дар њаќиќат саллаи Ќориишкамба бисѐр калон буда, 
аз дастори њар гуна муллоњои саллакалон ду баробар 
меомад, бо вуљуди ин, вай он ќадар вазн надошт, ки мехи 
лўнгиовезиро шиканад. Шояд бар мехи лўнгиовезї ба гу-
зоштани он салла роњ надодани сартарош барои он 
бошад, ки вай бисѐр чиркин буд ва ба болои лўнгињои 
мўйсаргирї истодани он саллаи чиркин сабаби нафрати 
мўйсаргирони дигар мешуд. 

– Хайрият, ки ба хотири лўнгињоятон дастори маро 
нигањдорї кардед, – гуфт Ќориишкамба, – вагарна бо ши-
кастани мех дар ќатори лўнгињои шумо саллаи ман њам ба 
замин афтода ба хок мељўлид, ки барои шуста тоза кардани 
он панљ мисќол7 собун сарф шуда, ба ман зарари калон ме-
расид. 

– Дастори шумо ба сабаби ба замин афтодан аз хок 
њељ зарар намедид, – гуфт сартарош, – магар дер боз рўйи 

тағораи љомашўйиро надида будааст, ки аз хоки замини 

дукони ман чиркинтар менамояд. 
Њаќиќатан њам аз печњои дастори Ќориишкамба гўѐ, 

ки дар вай дастмолњои дегшўиро печонда баста бошад, 

тасма-тасма чиркњои равғанолуд намоѐн буд. 

– Ин гуна дастори калонро њар њафта як бор ба 

тағораи љомашўйї андохта шустан мумкин нест, – гуфт 
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Ќориишкамба, – дар он сурат хонаи собун месўхт. 
– Чаро дасторро хурдтар намекунед, ки њам дока 

камтар раваду њам шустанаш осонтар шуда, собун камтар 
сарф шавад? – гўѐн сартарош пурсид. 

– Ин саллаи ман дастори «ертишгиру* тўйхўр» аст! – 
гуфт Ќориишкамба дар љавоб, – ваќте ки бо ин дастор ба 
сари дафни мурдае њозир мешавам, ба њар кас як газ ер-
тиш дињанд, ба ман ду газ медињанд ва инчунин дар тўйњо 

њам табаќи сергўшту равғани палав ба пеши ман меояд… 

Сартарош чор дањан гап зада, як бор покуро ба санг 

зада, охир теғро мувофиќи табъаш тез кард ва лўнгиро ба 

гардани Ќориишкамба баста истода ба сухан давом 
намуд: 

– Албатта, касе, ки шуморо намешиносад, на ба 
љаноза хабар мекунад ва на ба тўй, аммо он касоне, ки 
шуморо мешиносанд ва ба љанозаю тўяшон хабар меку-
нанд, хоњ дасторатон калон бошад, хоњ хурд, ба шумо он 
муомиларо мекунанд, ки шуморо ба он муносиб медо-
нанд. Ба фикри ман, барои ин барзиѐд сарф кардани дока 
бефоидааст. 

– Шумо сода будед, бародар! – гуфт Ќориишкамба 
ба сартарош, агар ман ба ертиши мурдањое, ки ба љанозаи 
онњо маро хабар мекунанд, ќаноат карда мегаштам, пас 
пули мўйсарро аз куљо ѐфта ба шумо медодам? Ман њар 
рўз намози пешинро дар хонаќоњи Девонбегї8 мехонам ва 
ба он љо њар мурдаеро, ки барои љанозахонї оварда 
бошанд, хоњ шинос бошад, хоњ бегона, баъд аз хондани 
љаноза ба сари ќабраш меравам ва ба ќадри насиба ертиш 
гирифта мегардам. 

– Шумо ба мўйсаргирї пули бисѐр сарф намекунед, 
ки барои ин дар ташвиш афтед, – гуфт сартарош, – њар кас 

                                           
* Ертиш – порчаи суф ва ѐ чит, ки дар ваќтњои пеш дар њангоми дафни 

мурда ба тарзи садаќа ба касоне, ки ба сари  ќабр љамъ омадаанд, до-
да мешуд. 
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дар як њафта ѐ дањ рўз мўйсар гирад, шумо дар ду моњ як 
бор мўйсар мегиред ва музди дастро њам баробари нимаи 
музди дигарон дода мегурезед. 

Ман аз ин сухани сартарош огоњї ѐфта, ба сари 
Ќориишкамба бо диќќат назар андохта дидам, ки дар 
њаќиќат мўйсараш монанди зиндониѐни даври амирї ба-
ланд расида, то пешонї ва буни гарданаш фуромадагї бу-
да, торњои мўйсараш бо торњои ришаш монанди тору пу-
ди дар дастгоњи бофандагї бофташуда ба њам печида бу-
данд ва бар хилофи сарњои одї дар теппаи сараш ба ќадри 
кафи даст як љойи бемўй њам менамуд. 

Ќориишкамба аз сухани охирини сартарош ќадре ба 

ғазаб омада ва сари худро аз зери дасти ў, ки тар карда 

молиш медод, ба ќафо кашид ва чашми худро ба чашми ў 
дўхта истода гуфт: 

– Ман хоњ дар як њафта як бор мўйсар гирам, хоњ дар 
ду моњ, ин кори ман аст ва ба шумо њељ дахл надорад. 

Мўйсари ман хоњ баланд бошад, хоњ паст, шумо як бор теғ 

меронед ва барои мўйсари баланд ду бор теғ намеронед, 

ки хизмати барзиѐд карда бошед. Агар ман ба шумо нис-
бат ба дигарон камтар музд медода бошам, шумо ба 
шикоят кардан њаќ надоред, зеро худатон дида истодаед, 

ки нимаи сари ман бемўй аст ва шумо ба он љо њељ теғ 
намеронед, бинобар ин, дар ваќти музд гирифтан њамин 
нуктаро ба назар гирифтанатон лозим аст. 

Бояд барои паст кардани оташи ғазаби Ќориишкам-

ба бошад: 
– Ман њазл кардам, – гуфт сартарош нармона, – ва-

гарна музди хизмати маро хоњ кам дињед, хоњ зиѐд дињед, 
ман аз шумо миннатдор шуда мегирам ва пули шуморо 
табаррук9 медонам… 

Сартарош сари Ќориишкамбаро тарошида шуд ва 
лўнгиро аз гардани ў кушода гирифта, ба ќуттии мўйсар-
дон афшонда, хост, ки дубора ба гардани ў бандад, то ки 
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дубора тар карда чиркњои таги мўйсарро тарошида гирад, 
аммо Ќориишкамба ба ин кор роњ надод: 

– Дубора тарошидан лозим нест, – гуфт ў – мўйла-
бамро кўтоњ кунед, кифоя аст, ваќти барзиѐд надорам. 

– Магар ба ягон љаноза нигаронед? – гуфта пурсид 
сартарош. 

– Не! – гуфт Ќориишкамба, – агар љанозае вохўрад, 
дар њамин љо – дар сањни хонаќоњ дар соати дувоздањ во-
мехўрад, – ва ба соати девории сартарошхона нигоњ кар-
да, илова намуд, – њоло соат дањ аст. 

– Пас, чї гуна кори зарур доред? – сартарош пурсид 
ва њазломезона боз суол дод. – Магар ба ягон тўй ногуфт 
рафтан мехоњед? 

– Њамин ваќт ваќти чойнўшии чоштгоњии ходимони 
бонк аст. Агар дер монам, аз чойи серќанди ройгон 
мањрум мешавам… 

Ман аз њамаи ин гуфтугузорњо чизе нафањмида дар 
њайрат будам ва дар дили худ фикр мекардам: «Агар ин 
одам чанд њуљраи зархарид дошта бошад, пас чаро зинда-
гонии худро, њатто пули мўйсарашро ба болои ертиши 
мурдагон мондааст, ки ин кори гадоѐни бекасукўй аст, на 
пешаи одами сарватманди чандњуљрадор? Агар ин одам 
дар њаќиќат гадои бекасукўй бошад, ўро ба бонк ва ходи-
мони бонк чї муносибат аст, ки ба сари чойи чоштгоњии 
онњо расида рафтан мехоњад? Дигар он ки чаро дўсти ман 
маро барои њуљра умедвор карда, ба пеши ин гадои бекасу-
кўй фиристод ѐ ин ки ў маро бозї додан мехост?..» Ва боз 
дар худ меандешидам: «Агар дўстам маро бозї додан хос-
та бошад њам, зарар надорад, чунки ин одам одами бисѐр 
аљиб менамояд, ин одамро шинохтан ва њамаи кирдору 
гуфторњои ўро омўхтан барои ман, ки табиатан кунљков 
воќеъ шудаам, аз њуљра ѐфтан њам бењтар аст. Дар њар њол 
ман ин одамро то охир таъќиб ва дунболагирї хоњам 
намуд. Њуљра надоштани ў ѐ ба ман њуљра надоданаш ба 
ин кори ман монеъ нахоњад шуд. Њар чї бошад, масъалаи 
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њуљра барои ба даст даровардани ин маќсад ба ман як ва-
сила ва бањона хоњад шуд…» 

Ќориишкамба бо кўтоњ кардани мўйлабаш њатто ба 
кушода гирифтани лўнгї мунтазир нашуда, аз љояш љаста 
бархост ва то аз гарданаш гирифтани лўнгї дасторашро 
аз суфача гирифта, ба сари худ гузошта, шитобкорона аз 
дукони сартарош баромад. 

– Ќориамак, пули мўйсар чї шуд? – гўѐн сартарош аз 
пушташ овоз дод. 

Ќориишкамба бе он ки аз роњаш бозистад ва сараш-
ро ба тарафи сартарош гардонад: 

– Дар оянда пули ду мўйсарро якљоя медињам, – гўѐн 
бо ќадамњои калон-калон дар як даќиќа аз пеши сарта-
рошхона дур шуд ва дар он љо маро муяссар нашуд, ки 
масъалаи њуљраро дар пеши ў монам ва ба ин муносибат 
бо ў шахсан шиносо шавам… 

Баъд аз баромада рафтани Ќориишкамба аз лаби 
њавзи Девонбегї ман њам аз он љо рафтам ва бо умеди дар 
ягон љойи дигар рост овардани ў њамон рўз то бегоњї рас-
таву бозорњоро сарсариѐна гаштам, аммо ба дидани ў  
комѐб нагардидам. 

 
III 

Фардои он рўзе, ки ман Ќориишкамбаро дар сарта-
рошхона дидам, пагоњонї дар пайи ѐфта дида шинос шу-
дан бо ў ба кўча баромадам: аввал лаби њавзи Девонбеги-
ро гардиш карда баромадам ва аз он љо ба растаи баззо-
зї10, ки аз љануби хонаќоњ ва њавзи Девонбегї аз шарќ ба 

ғарб мерафт, гузашта он љоро њам то сесў бо диќќат аз 

назар гузаронидам. Чун аз он љоњо матлаби худро наѐф-
там, ба растаи чинифурўшї, ки аз охири растаи баззозї 
сар шуда аз љануб ба шимол мерафт, гузаштам… 

Дар растаи чинифурўшї, њанўз дањ ќадам дур нараф-
та, ба ногоњ дидам, ки Ќориишкамба ба сари дукони як чи-
нифурўш пойњои худро ба замин овезон карда, бар лаби 



19 

 

суфачаи пеши он дукон нишастааст ва ман њам ќадре дур-
тар аз он дар он тарафи раста, ки муќобили љойи нишасти 
ў ба шумор мерафт, бар суфачаи як дукони дарбаста ни-
шастам ва монанди гурбае, ки мушро мепояд, бе он ки ба 
худи ў фањмонам, њаракатњояшро дар зери назари диќќат 
гирифтам. 

Ќориишкамба бо чинифурўш чой менўшид. Дар 
њамин ваќт як нонфурўш, ки ба сараш як сабад ва ба дас-
таш як сабади дигар пури нон буд, «гарм, дастсўз, обаш 
равған, ордаш шакар, нахўрда намонед, ки дар њасрат ме-
монед!…» гўѐн аз раста гузаштан гирифт. 

Ќориишкамба нонфурўшро љеғ зада ба пеши худ 
оварда, аз сабади рўйи дасти он ду нонро људо карда ги-
рифта бе он ки нархи онро пурсад ва бо нонфурўш савдо 
кунад, онњоро ба рўйи бодбезак, ки бо вай магасонро 
ронда нишаста буд, гузошт ва гўѐ, ки пули нонњоро медо-
да бошад, дасташро ба љайбаш бурда, баъд аз ќадре 
кофтуков кардани кисааш дасташро холї бароварда дар 
њолате, ки нонњоро шикаста барои хўрдан омода мекард, 
ба чинифурўш: 

– Бародар, пули майдаам набудааст, марњамат карда 
шумо пули нонњоро дињед! – гўѐн худ ба нонхўрї сар кард. 

Чинифурўш як ба нон ва як ба Ќориишкамба бо 
тааљљуб нигоњ карда, оќибат аз нонфурўш нархи нонњояш-
ро пурсида, паси сари худро хорон-хорон аз ғалладон пул 
бароварду ба нонфурўш дода ўро гусел кард. Аммо Ќори-
ишкамба на ба чинифурўш нигоњ мекард ва на ба нонфу-
рўш, ў ду чашми худро бар рўйи бодбезак, ба нонњои ши-
каста дўхта истода, бурдањои нонро дуќат ва сеќат карда 
ба лунљи худ меандохт. 

Чинифурўш дид, ки ў нахўрад њам, аз он нонњо ягон 
бурда боќї нахоњад монд ва њарчанд Ќориишкамба ўро ба 
нонхўрї таклиф накарда бошад њам, як луќма нонро ба 
дањон андохта як пиѐла чоеро, ки дар пешаш буд, ба 
нўшидан сар кард. Чинифурўш пиѐлаи чойро њанўз холї 
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накарда Ќориишкамба дањони худро аз нон чунон пур 
кард, ки акнун на нонро хойида метавонист ва на њарф за-
да ва ў дар њамин њолат, аз тарси он, ки чинифурўш нони 
боќимондаро хўрда намонад, як дасти худро ба бурдаи 
охирини нон, ки ба рўйи бодбезак буд, гузошта, бо дасти 
дигараш ба чинифурўш ишора кард, ки зудтар пиѐларо 
холї карда ба ў чой кашида дињад, то ки вай нонњои 
нимхоидаи дар лунљаш бударо бо ѐрмандии чой фурў 
бурда тавонад. 

Чинифурўш чойи нимсардшудаи пиѐларо ба зудї 
нўшида, ба он пиѐла чой рехта, ба Ќориишкамба дода, бо 
табассуми истењзоомез нонхурї ва чойнўшии ўро тамошо 
карда истод. 

Ќориишкамба пиѐларо ба даст гирифта, аз љињати 
гармии чой пуф-пуфкунон кам-кам нўшида, дањони худро 
ќадре аз нон холї кард ва бо дасти дигараш, ки њанўз бар 
рўйи нон буд, бурдаи охиринро бардошта, ба дањон ан-
дохту он бурдаро њанўз тамом нахойида ва фурў набурда, 
пиѐларо бо чойи боќимондааш ба замин гузошта, худ аз 
љой бархоста ба пеш равон шуд ва ман њам аз дунболи ў 
ба њаракат даромадам… 

Ќориишкамба њанўз бист ќадам роњ нарафта дар наз-
ди сарои сандуќ дар пеши дукони як сандуќфурўш нишаст 
ва ман, ки аз дунболи ў мерафтам ва дар рў ба рўйи дуко-
ни сандуќфурўш љойи муносибе наѐфтам, ночор аз он љо 
гузашта, ба дуртар рафта нишастам. 

Дар ваќти гузаштанам аз пеши дукони сандуќфурўш 
бо гўшаи чашми худ дидам, ки соњиби дукон дар дарунта-
ри дукони худ нишаста ва чути њисобро монанди деворча 
рост гузошта ва дар паси вай кадом як чизи хўрданиро 
монда, аз назари роњгузарон пинњон карда мехўрд. Аммо 
чашми тезбини зоғмонанди Ќориишкамба он чизи хўрда-
ниро дида, ба он љо нишастааст, ки фавран ба як пањлу 
ѐзида ва дасти худро ба паси чут ѐзонда, дар хўрдани он 
чизи «пинњон кардашуда» ба соњиби дукон шарик шуд. 
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Азбаски љойи нишасти ман аз љойи нишасти Ќори-
ишкамба дур буд, дар байни ў ва сандуќфурўш чї 
гуфтугузор шуданро шунида натавонистам. Аммо гумон 
мекунам, ки дар байни онњо гуфтушуниди барзиѐд бояд 
нашуда бошад ва њамон ваќте ки Ќориишкамба ба сари 
дукони он одам нишаст, бояд ба хўрдани он чиз сарф 
шуда бошад, чунки бо тамом шудани он чизи хўрданї, ки 
ин аз чутро аз миѐн бардошта ба як сў гузоштани соњиби 
дукон маълум мешуд, Ќориишкамба њам зуд аз љо бар-
хоста ба роњ даромад. 
 

* * * 
Ќориишкамба ба як растачаи танги болопўшида, ки 

аз ғарб ба шарќ дар байни растаи чинифурўшї ва атторї 
воќеъ гардида тимча номида мешуд ва дар он љо тоќияву 
шоњї мефурўхтанд, даромад ва ман њам аз роњ баргашта 
аз дунболи ў ба тимча даромада, чолокона ќадам гузошта, 
ба вай расида гирифтам. 

Ќориишкамба дар тимча дар пеши дукони як тоќия-
фурўш рост истода аз вай: 

– Тоќияњои маро фурўхтед? – гуфта пурсид. 
Ин суоли Ќориишкамба тааљљуби маро аз аввала зи-

ѐдтар кард, чунки шахси монанди гадоѐн аз мурдањои но-
шинос ертишгиранда, ба тўйњои нохонда рафта палав-
хўранда ва дар айни замон ошнои наздики ходимони бонк 
њоло дар пеши ман тоќиядўз ѐ ин ки тоќияљаллоб шуда 
баромада буд. Бинобар ин, њаваси ман ба шунидани 
гуфтугузори ў бо тоќияфурўш зиѐд шуда, ман њам дар он 
љо, дар пањлуи ў, аммо ќадре пасттар аз ў рост истодам. 

– Не, њанўз нафурўхтаам! – тоќияфурўш ба Ќорииш-
камба љавоб дод. 

– Бояд фурўхта бошед, – гуфт Ќориишкамба ба љаво-
би тоќияфурўш изњори нобоварї карда, – лекин бояд ме-
хоста бошед, ки пули онњоро рўзе чанд дар хариду фурў-
ши худ кор фармуда, чаллонда,11 ба манфиати худ фоидаи 
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барзиѐд ѐбед! 
– Ќориамак, шумо аљаб одами нобовар мебошед, – 

гўѐн тоќияфурўш якрўя шуда пуштнокї хам шуд ва ба зе-
ри пардае, ки дар пеши рафчањои дукон кашида шуда буд, 
даст дароварда, аз он љо як даста тоќияи дарун ба дарун 
гузошташударо баровард ва дар пеши назари Ќорииш-
камба гузошта, аз вай пурсид: 

– Магар њаминњо тоќияњои шумо нестанд? 
Баъд аз он ки Ќориишкамба аз они худаш будани он 

тоќияњоро тасдиќ кард, тоќияфурўш дастаи тоќияњоро 
ќадре ба тарафи ў тела дода илова намуд: 

– Бардоред, инњоро гирифта баред! Маро тоќати он 
нест, ки њам ба шумо хизмат кунам ва њам туњмат шуна-
вам. 

Ќориишкамба шўридани тоќияфурўшро дида, ба 
узргўйї даромад: 

– Аввал ман сухани шуморо ва то њол ба фурўш 
нарафтани тоќияњоро бовар карда будам, лекин њазл кар-
да будам, вале шумо њазлро љиддї дониста ба ғазаб ома-
дед. 

– Ман чаро ба ғазаб омада бошам, ман ин гуна 
њазлњои љиддинамои шуморо акнун нашунавидаам, – гуфт 
тоќияфурўш дар њолате ки аз шўриш фуромада буд. 

Ќориишкамба паст шудани оташи ғазаби 
тоќияфурўшро дида, аз ў бо чоплусї ва хушомадгўйї аз 
роњи дигар фоида бурдан хоста гуфт: 

– Њазлро ба як тараф монем, љиддї мегўям, ки ман 
њамин рўз ба пул эњтиѐљи зиѐд дорам, чї мешавад, ки 
њољатбарорї карда пули њамин тоќияњоро, њељ набошад 
нимаашро, њамин рўз ба ман пешакї дињед! Илоњї сало-
мат бошед! Дар њаќќи фарзандонатон њам дуо мекунам. 

– Ин суханатон њазл бошад њам, дуруст нею аз таги 
дил бошад њам! – гуфт тоќияфурўш бо оњанги љиддї. 

– Чаро? – тааљљубкунон пурсид Ќориишкамба. 
– Охир, шумо аз ман хоњиш карда будед, ки 
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тоќияњотонро ба харидорњои беруна бо нархи яккафурўшї 
– бо нархи баланд фурўхта дињам. Албатта, дар фурўши 
дона-дона ва бо нархи баланд инњо ба зудї фурўш намеша-
ванд ва дер мемонанд. Дар ин сурат ман як ќисми сармояи 
худро ба моли шумо банд карда монам, аз куљо пайдою па-
сандоз мекунам, харољоти рўзгорамро ва иљораи дуконро 
аз куљо ѐфта мегирам ва ба њар сад тангаи ќарзе, ки аз шу-
мо дорам, бо кадом роњ даромад карда, њар моњ дувуним 
танга фоида медињам… 

Тоќияфурўш ќадре сокит монда ва нафасашро рост 
гирифта илова намуд: 

– Биѐед, шумо ќарзатонро, ки ба гардани ман њаст, 
як моњ бефоида, ба сифати ќарзи њасана монед ѐ ин ки 
тоќияњотонро бо нархи яклухтфурўшї (бо нархе, ки во-
фурўшон12 аз дўзандагон мехаранд) бањо карда дињед, дар 
он ваќт ман њамаи пули тоќияњотонро якљоя наќд ба шумо 
медињам. Чї гуфтед, розї њастед? 

– Не, ин кор ба ман баробар намеояд ва дар он ваќт 
ман ќариб чоряки пули тоќияњоро аз даст медињам, – гўѐн 
Ќориишкамба рафтан хост. 

– Наравед, нишинед! Аз болои пули тоќияњотон ба 
шумо як чойник чой дам карда дињам, – гуфт тоќияфурўш. 

– Не, лозим нест, саломат бошед! Ман њозир ба бонк 
рафта чой менўшам, – гуфт Ќориишкамба ва ба оњанги 
шўхї илова намуд: – ба љойе, ки аз болои пули тоќияњои 
ман муњайѐ мешуда бошад, на дандони шумо меғўтад ва 
на дандони ман. 

Ваќте ки Ќориишкамба рафтагор шуда аз пеши ду-
кон ба роњ даромад, ба ман, ки дар ќафотари ў истода бу-
дам, чашми тоќияфурўш афтода: 

– Ба шумо чї даркор? – гуфта пурсид. 
– Ба ман тоќия даркор, – гуфтам дар љавоби ў сухани 

дигаре наѐфта. 
Ќориишкамба бо шунидани ин љавоби ман аз роњаш 

бозгашта, ба тоќияфурўш рў оварда: – Ба ин кас аз 
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тоќияњои ман нишон дињед! Шояд ягонтаашро дар пеши 
назари худ фурўшонда пули наќд карда гирам. Ба Худо, 
ки ба пул эњтиѐљам зиѐд аст. 

Тоќияфурўш дастаи тоќияњои Ќориишкамбаро ба 
дасти ман дода: 

– Яке аз инњоро хоста гиред! – гуфт. 
Ман, ки дар њаќиќат тоќия намехаридам, тоќияњоро 

бепарвоѐна аз назар гузаронда яке аз онњоро ба 
тоќияфурўш нишон дода: 

– Њамин чанд пул? – гуфта нарх пурсидам. 
– Панљ танга! – гуфт тоќияфурўш. 
– Ду танга, – гуфтам ман дастаи тоќияњоро ба 

фурўшанда гардонда дода истода ва дар дили худ «агар 
фурўшанда розї шавад, бо чї бањона ин байъро мегардо-
нам» гуфта меандешидам ва бањонаи маъќуле наѐфта, аз 
бими шармандагии оянда аз сару рўям араќ мерехт. 

– Инсоф кунед, додар! – гуфт Ќориишкамба ба ман 
нигоњ карда, – охир масолење, ки ба њар кадоми онњо сарф 
шудааст, аз чор танга зиѐдтар меистад, ба болои ин музди 
дўхт њам њаст. Хуб, биѐед, зиѐдатии ќимати масолењро ва 
музди дўхтро ба шумо гузашт кунем. Шумо чор танга 
дињед! Ман ба ин суханони Ќориишкамба чизе нагуфта ва 
гўѐ, ки сухани ўро ношунида бошам, худро ба нофањмї 
задам. 

Фурўшандаи таљрибакор, ки љиддї ѐ булњавас буда-
ни харидорро аз чашмони ў мефањмид, харидори бардурўғ 
будани маро пай бурда, дастаи тоќияњоро аз дасти ман 
гирифта, дар зери парда ба рафча монда истода ба Ќори-
ишкамба: 

– Ќориамак, бењуда хомтамаъ нашавед, ин кас тоќия 
намехаранд! – гуфт. 

Ќориишкамба аз харидории ман умедашро канда ба 
роњ даромад ва ман њам аз дунболи ў… 
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* * * 
Ќориишкамба аз дањанаи тарафи растаи аттории 

тимча13 баромада ба пеши дукони як аттор истод ва ман 
њам аз паси ў рафта, бо таљрибае, ки аз сари дукони 
тоќияфурўш гирифта будам, худро харидор сохта, дар 
пањлуи ў рост истодам. 

Ќорї баъд аз салом додан ба соњиби дукон: 
– Ба њисоби аберааш як хўрок гулќанд14 марњамат ку-

нед! – гуфт. 
Аттор табассумкунон сарпўши як тоси мисинро, ки 

дар пешаш истода буд, кушода, аз даруни вай бо белчаи 
оњанин чормағз барин гулќанд канда гирифта ба тарафи 
Ќорї дароз кард. 

Ќориишкамба белчаро аз дасти аттор гирифта аз 
нўги вай гулќандро бо дандонаш канда гирифт ва дар њо-
лате ки гулќандро мехоид, белчаро ба аттор гардонда до-
да истода: 

– Аберааш бисѐр хурд будааст, ба буни дандонњоям 
банд шуда монда, чизе аз вай ба дарун надаромад. 

– Дуконам танг аст, мол аз сармояам кам, ба болои 
ин бештарин молњои ман «кас махару кас маѐб»15, бинобар 
ин савдо њам кам мешавад ва дар ин гуна ањвол аберааш 
ба зудї калон намешавад ва ба воя намерасад. 

– Хуб, ба њисоби аберааш нею барои Худо боз як 
белча гулќанд дињед, ки меъдаам хунук шуда рафта аз 
иштињо мондаам. Дуо мекунам: Илоњї тўйи фарзандона-
тонро бинед! 

– Хайрият, ки меъдаатон хунук шуда аз иштињо мон-
да будаед, вагарна тамоми дунѐро нахоида фурў мебурдед! 
– гуфт аттор бо оњанги нимшўхию нимљиддї ва белчаро аз 
дасти ў гирифта ба вай боз як белча гулќанд дод. 

Аттор шояд маро њамроњи Ќориишкамба гумон кар-
да бошад, ки ба ман чизе нагуфт ва аз ман чизе напурсид. 
Аммо Ќориишкамба, ки ба ман аз ваќти дар пеши дукони 
аттор дар пањлуяш истоданам сар карда шубњаомезона 
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нигоњ мекард, дар ваќти гулќанди дуюмро хойида исто-
данаш боз ба ман як нигоњи тези кунљковона карда: 

– Додар! Шумо магар ба ман кор доред? – гуфта пур-
сид. 

Ман ба љойи он ки дар љавоби ў «бале, ба шумо кор 
дорам» гўям ва барои изњори матлаби худ аз вай љойи   
хилват талаб кунам ва агар ў маќсади маро шунидан хо-
њад, масъалаи њуљраро ба пеши ў монам, љавоберо, ки дар 
суоли «ба шумо чї даркор?» гуфтани аттор тайѐр карда 
монда будам, ба ў дода: 

– Ба ман мурч даркор! – гуфтам. 
Албатта, ин љавоби ман ба суоли Ќорї бисѐр бему-

носибат афтод ва медидам, ки ў маро масхара дошта зери 
лаб механдид ва ман аз ғояти саросемагї даст ба љайб за-
дам, то ки ќадре пул бароварда, мурче харида аз он вар-
таи шармандагї зудтар гурезам. Аммо аз бадии толеам 
њамон ваќт дар кисаам ягон пул њам набудааст, аз ин њол 
сурх шуда, сафед шуда ва дар зери обу араќи њиљолат 
монда, ба аттор нигоњ карда: 

– Њоло пулам набудааст. Ман рафта пул оварда баъд 
аз мурчатон мехарам, – гўѐн аз сари дукони ў дур шудам 
ва дар ваќти аз пеши дукони аттор рафта истоданам чаш-
мам ба Ќориишкамба афтод: ў ба аттор нигоњ карда лаби 
зеринашро бар рўйи лаби болоияш кашид ва бо сараш ба 
тарафи ман ишора карда, намедонам, дар хусуси ман чї 
чизро ба ў фањмондан мехост. 

 
                                           * * * 

Он рўз њам шикори ман барор нагирифт, на танњо 
барор нагирифт, њатто дар оянда њам роњи дунболагирии 
он шикор ба ман баста шуд: чунки ман дар пеши Ќорииш-
камба шарманда шуда будам ва дурўғ будани мурчхарии 
ман ба ў чун офтоб равшан шуда буд, њатто бо ќиѐси 
«мурчхариам» дурўғ будани тоќияхариам њам ба ў ошкор 
гардида буд. Ман дигар дар кўчањо аз паси ў гашта барои 
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шинос шудан бо вай фурсатљўйї карда наметавонистам. 
Ба ман ин бисѐр алам мекард, ки ин њама нобарории 

кор аз бетадбирии худам рўй дода буд, агар ман дар 
љавоби «Додар, шумо ба ман кор доред?» гуфтани Ќори-
ишкамба «Бале, ба шумо кор дорам!» мегуфтам ва илова 
менамудам, ки «барои арз кардани муддаоям ба шумо як 
љойи хилват даркор аст», он њама таъќиб кардани ман ўро 
ба назари ў табиї менамуд ва, албатта, ў маро ба гўшае 
бурда матлабамро мепурсид ва ман масъалаи њуљраро ба 
миѐн меовардам. Дар он сурат агар њуљра ба даст надаро-
яд њам, шиносої ба даст медаромад ва дар оянда роњи 
омўхтани ањволи ин одами аљиб, ки диќќати табиати 
кунљкови маро ба тарафи худ сахт кашида буд, ба ман ку-
шода мегардид ва ин барои ман аз њуљра њам муњимтар 
буд. 

Акнун пушаймонї суд надошт ва «афсўсу дареғ» фо-
ида намебахшид, чунки тир аз камон бархато љаста ва 
мурғи матлаб аз дом раста буд. 

Бо њамаи ин дилам намехост аз шиносо шудан бо ин 
одам ва омўхтани ў умедамро тамом канам ва барои ѐф-
тани роњи умедворї фикр мекардам, оќибат дар хаѐлам 
чораи зеринро маъќул намудам: «Бо пурсуков унвон ва 
нишони хонаи ўро меѐбам ва дар як ваќти муносиб рост 
ба хонааш ба пеши ў меравам, дар назди ў дурўғ будани 
тоќияхарї ва мурчхариамро рўйирост иќрор мекунам ва 
аз дунболагириам маќсади аслї њуљраталабї буданро ба ў 
мефањмонам ва бо њамин аз шармандагие, ки дар пеши ў 
ба ман рўй дод, тамоман халосї меѐбам ва дар њамин зимн 
роњи шиносої ва омўзиш њам кушода мешавад…» 

Он шабро бо фикру хаѐл бедор гузаронидам ва дар 
ваќти сањар бо ѐфтани чораи охирин ќадре осуда шуда хо-
бам бурд… 
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IV 
Рўзи дигар ман бо умеди ѐфтани хонаи Ќориишкам-

ба ба кўча баромадам ва Чорсўи шањри Бухороро гардиш 
карда, бо растаи чойфурўшї, ки аз тарафи шимоли хо-
наќоњи Девонбегї дар байни мадрасаи Кўкалтош16 ва 
масљиди Мағоќ17 кашида шуда буд, рањсипор гардидам. 

Дар миѐнаљои растаи чойфурўшї дар тарафи љануби 
кўча, дар рў ба рўйи паскўчаи бозори ангишт «Љаннат-
маконї» ном як сарой бино ѐфта буд. Дар ду пањлуи да-
ромадгоњи ин сарой, берун аз дарвозааш ду суфачаи ба-
ланд воќеъ шуда буд. Бар рўйи яке аз ин суфачањо Рањими 
Ќанд18 ном як кас лаълии ќандфурўшиашро дар пеши худ 
нињода менишаст. Суфачаи дигари ин сарой холї буда, 
ман гоњ-гоњ ба рўйи вай нишаста, бо ќандфурўши мазкур 
суњбат мекардам. Чунки вай як одами бисѐр аљиб буда, су-
ханњояш бағоят завќовар буданд ва гўш кардани њикоя ва 
саргузаштњои вай маро бисѐр хуш меомад. 

Чун дар ин љо номи Рањими Ќанд зикр ѐфт, лозим 
аст, ки бар болои баѐни ањволи ў ќадре истода гузарам, то 
ки хонандагонро бо ин одам, каме њам бошад, шиносо ку-
нам. 

Таваллудгоњи ин одам дар дењаи Фоиќи тумани 
Шофиркоми Бухоро буда, дар шањри Бухоро нашъунамо 
ва касбу камол ѐфта, мусиќиро омўхтааст ва ў аз асбобњои 
мусиќї танбўр менавохт, аммо суруд намехонд. Ин одам 
табиатан бисѐр бечора буда, аз молу ашѐи дунѐї њам чизе 
надошт ва бисѐр фаќирона зиндагонї мекард. 

Ў дар пешаи худ мањорати бисѐр баланд надошт ва ба 
болои ин монанди баъзе мусиќичиѐни он замон маљлисоро, 
суханвар, ширинкор ва хушомадгўй њам набуд. Бинобар 
ин, ўро одамони сарватманд дар тўйњо ва мењмондорињои 
пуртантанаи худ даъват намекарданд. Азбаски харидораш 
кам ва бозораш касод буд, њар кас ўро барои базме даъват 
кунад, дар як шаб ба ду танга музд, ки баробари 30 тин аст, 
розї мешуд. 
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Азбаски нархи танбўрнавозии ў назар ба навозанда 
ва хонандагони дигар хеле арзон буд, муллобачагон – та-
лабагони мадраса дар иљтимоона – дар базмњои љамъиятї 
ва шабнишинињои худ бештар њамин одамро даъват карда 
мебурданд. Ман њам бо ин кас дар њамин гуна иљтимоо-
нањо шинос шуда будам. 

Гоњо муллобачагон дар базмњо ва шабнишинињои 
худ ин одами бечораи беозорро бисѐр озор мерасонданд 
ва ба ў шўхињои вањшиѐнаи азобовар мекарданд. Чунон-
чи, боре шарикдарсони ман, ки аз сад нафар зиѐда буданд, 
барои сар кардани дарси нав аз байни худ 1500 танга љамъ 
карда, 1400 тангаи ин маблағро дар дарсхонаи устоди худ 
бо номи ифтитоњона19 сарф намуданд ва бо сад тангаи 
боќимонда хостанд, ки иљтимоона ташкил дињанд ва дар 
он шабнишинї танбўрнавозеро даъват намоянд. 

Шарикон дар он маљлис маблағи мазкурро сарф 
намуда барои худ ва мењмонони худ зиѐфати миѐнањоло-
нае тартиб доданд ва танбўрнавози ин шабнишинї 
Рањими Ќанд буд ва вазифаи ғазалхонии ин базмро суруд-
хонони њаваскор, ки бо истилоњи мадраса онњоро «савтї» 
мегуфтанд ва онњо аз байни талабагон ба тарзи худомўзї 
расида баромада буданд, адо мекарданд. 

Базм сар шуд, Рањими Ќанд танбўрнавозї мекард ва 
талабагони њаваскор суруд мехонданд. Азбаски дар байни 
шарикон хушовозон бисѐр буданд ва онњо бо навбат 
мувофиќи нағмае, ки Рањими Ќанд менавохт, ғазалхонї 
мекарданд, он ќадар монда намешуданд. Аммо Рањими 
Ќанд, ки ягона навозанда буд ва то нимаи шаб беист ва бе 
дамгирї танбўрнавозї кард, дигар ѐрои ба тор нохун за-
данаш намонд ва ваќте ки ўро боз ба навохтан водор кар-
дан хостанд: 

– Агар кушетон њам дигар наменавозам, – гуфт бо 
оњанги ќатъї. 

– Њоло њамин тавр аст? – гуфт Амини Муш ном яке 
аз талабагон, ки аз сурудхонон буд. 



30 

 

– Њамин тавр аст, дигар наменавозам! – гўѐн матлаби 
худро такрор ва таъкид кард Рањими Ќанд. 

– Шарикон, хезед, «хармурд» мекунем! – гуфта Ами-
ни Муш ба ањли маљлис хитоб кард ва худ рафта Рањими 
Ќандро ба рўйи хона ғелонда пахш кард ва чанд нафар 
талабагони авбош рафта ба Амини Муш ѐрї дода, ба ў 
њамроњї карданд: онњо танбўрнавозро зер карда мушт-
кўбї кардан гирифтанд. 

Рањими Ќанди бечора аввал «оњу вой!» гўѐн фарѐд 
мекашид ва баъд аз он ба гиряву зорї даромад ва оќибат 
боз навохтанро ба гардан гирифта аз ин зарбу лати 
вањшиѐна рањої ѐфт. 

Рањими Ќанд баъд аз «хармурд» бо чашми гирѐн ва 
панљањои ларзон боз ќадре торњои танбўрро «тинг-тинг» 
кунонид, аммо ин садо аз садои танбўр зиѐдатар ба ғинго-
си магасе, ки дар торњои тортанак дармондааст, монанд 
буд… 

Дар ин ваќт оши охирини зиѐфат, ки палав буд, тай-
ѐр шуд ва табаќњои таом дар пеши мењмонон ва шарикон 
ќатор шуданд. Рањими Ќанд њам бе рухсати касе аз тан-
бўрнавозии маљбурї халосї ѐфт, чунки шарикон хўрдани 
палавро аз шунидани танбўр муњимтар медо-                                                                                                                                                                                                                                                                                        
нистанд. 

Ваќте ки маљлиси зиѐфат ба поѐн расида ањли маљлис 
пароканда мешуданд, ташкилкунандагони ин шабнишинї 
ба Рањими Ќанд ду танга барои музди хизматаш, якта нон 
ва як коса ош њам барои бурдан ба бачагонаш ба тарзи 
инъом доданд. 

Рањими Ќанд аз ин инъоми талабагон, ки њељ ба он 
нигарон набуд, бисѐр хурсанд шуда: 

– Илоњї њамаатон мударрис шавед, муфтї шавед, 
аълам шавед, охун шавед, раис шавед, ќозї шавед ва 
ќозикалон20 шавед!… – гўѐн дуо кард. 

– Барои ба ин мансабњо расидани њамаи моѐн, – гуфт 
яке аз талабагон, – бояд њамаи ќозиѐн, раисон ва дигар 
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муллоѐни мансабдори имрўза ѐ бимиранд ва ѐ бекор ша-
ванд. Агар ин дуои туро, ки дар њаќќи муллоњои мансаб-
дори имрўза дар њаќиќат дуои бад аст, онњо шунаванд, ту-
ро «хармурд» карда мекушанд. 

– Майлашон, – гуфт Рањими Ќанд дар њолате ки ла-
бонаш бар хилофи одати муќаррариаш ба табассум моил 
шуда буданд, – агар баъд аз «хармурд» кардан якто нон ва 
як коса ош дињанд, кушанд њам зарар надорад. 

 
*** 

Зиндагонии Рањими Ќанд хеле танг буд: албатта, бо 
ду танга даромад, ки вай њам њар рўз ба даст намедаро-
мад, бо якто нон ва як коса ош, ки онњо њам ба тарзи тасо-
дуфї аз тўйњо ва зиѐфатњои калон дар њафтањо ва моњњо 
ба тарзи «инъом» меомаданд, як оиларо сер кардан мум-
кин набуд. Агар ў ба пешаи дигаре машғулї кардан хоњад, 
њунари дигаре надошт ва барои харидуфурўш сармоя 
надошт. Ночор ў ќандфурўшии дастакиро барои худ да-
ромади иловагї ќарор дода буд, ки њамаи сармояаш дар ин 
кор ќадре ќанд, конфет ва обидандон21 буд, ки њамагї аз 
панљ танга зиѐдтар ќимат надоштанд. 

Ќандро шикаста майда карда, ба њар кадоми 
лўндањои калонтараш ду пул22 ва ба резатараш як пул 
бањо монда, ба як тарафи лаълї мечид ва ба тарафи дига-
ри лаълї канфетњои арзонбањо ва обидандонњоро, ки аз 
лойшакар сохта мешуданд, рехта, ба њар кадоми онњо њам 
якпулї ѐ дупулї нарх мемонд ва њамин лаълии «оростаи 
худ»-ро њар пагоњ бардошта омада, ба рўйи суфаи саройи 
Љаннатмаконї менишаст ва ба толибонаш мефурўхт ва 
харидорони ў бештарин бачагони кўчагард буданд. 

Мардуми Бухоро њамин касби Рањими танбўриро ба 
назар гирифта ва ба номи ў калимаи «Ќанд»-ро илова 
карда, ўро «Рањими Ќанд» мегуфтанд. 

Ман гоњо аз «молњои тиљоратї»-и Рањим ба ду пул 
ќанд ѐ канфет харида, ба дањон андохта, бар суфачаи ди-



32 

 

гар макида менишастам. Ин хариди ман аз љињати 
эњтиѐљам ба ширинї набуда, балки барои шунидани суха-
нони ба мазоќи ман аз ќанд њам гуворотари ў буд. Чунки ў 
бо ин хариди ночизи ман хурсанд шуда, ба сухан медаро-
мад. 

Њикояњои Рањими Ќанд бештар аз саргузашт ва 
ѐддоштњои худаш, аз ањволи худаш ва аз дида ѐ шуни-
дањояш буд. Дар ин љо бояд њаминро њам ќайд кунам, ки 
Рањими Ќанд баъзан чизњои ба хаѐлаш омадаро њам мо-
нанди он, ки худ карда бошад ѐ дида бошад, бо боварии 
тамом њикоя мекард ва ширинтарини гуфтањои ў њам 
њамин гуна њикояњои афсонамонандаш ба шумор мераф-
танд. 

Аз чизњое, ки аз Рањими Ќанд шунидам, ду порча ба 
ѐдам мондааст ва ман мехоњам њамон порчањоро дар ин љо 
наќл намоям. 

Рўзе Рањими Ќанд аз бетамизињои замона ва аз 
санъатношиносињои мардум шикоят карда гуфт: 

– Агар дар мардум тамиз мебуд ва санъатро меши-
нохтанд, њунармандро аз бењунар фарќ карда метавонис-
танд ва ќадри њунармандонро медонистанд, ба созандагони 
дигар он муомила ва ба ман ин муомиларо намекарданд, 
яъне дигаронро ба осмон бардошта, маро ба замин намеза-
данд ва њол он ки аксари ин њофизон ва навозандагон 
шогирдони беустод буда, таълимнадида ва монанди алафи 
бегонаи дар гулзор рўида дар замини санъат худрўй мебо-
шанд. Аммо ањмаќфиребиро хуб медонанд ва дар пеши 
мардумони бетамиз худситої карда хуб пул мекашанд ва 
ман, ки ба чандин устоди забардаст чандин сол хизмат 
карда ин њунарро ба даст даровардаам, ба хўрдан нон 
надораму ба пўшидан танбон.23 

Рањими Ќанд баъд аз ин муќаддима барои исботи 
њунармандии худ ва забардастии устодони худ «ѐддошт»-и 
зерини худро наќл кард: 

– Ман, – гуфт ў, – ба Насруллоњбойи дегфурўш, ки 
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мардум номи ўро кўтоњ карда «Насруллоњи Дег» 
мегуфтанд ва дар шашмаќомдонї ягонаи даврон буд, дањ 
сол ба тарзи шогирдї хизмат кардаам. Баъд аз он ки ман 
дар пеши ў шашмаќомро об карда хўрдам, маро њамроњи 
худ ба мењмонињо бурдан гирифт. 

Рањими Ќанд аз он мењмонињо, ки њамроњи устоди 
худ рафтааст, якеро муњимтар ва сазовори ќайд шумурда, 
ба тарзи зерин наќл кард: 

– Устодам Насруллоњи Дег як шаб маро ба чорбоғи 
домоди ќозикалон, ки дар дењаи Хитоѐн буд, њамроњи худ 
гирифта бурд. 

Дар он љо хонанда ва навозандагони дигар њам бу-
данд, ки њамаи созњоро љўр карда ва њамаи сурудхонон 
њамовоз шуда, то нимаи шаб навохтанд ва хонданд. Баъд 
аз таоми нимишабї, ки њамаи мењмонон ва созандагон ба 
њар тараф пароканда шуда хобиданд, устоди ман ба 
соњиби боғ гуфт: 

– Агар хоста бошед ва рухсат дињед, худам бо 
шогирдам як базми хосагии алоњида карда медињам. 

Албатта, домоди ќозикалон бо хурсандї розї шуд ва 
Насруллоњбой торњои танбўрро ба њавои «Наво» соз кар-
данро фармуд. Танбўрро соз кардам, устод дойраро ба 
даст гирифта усул нигоњ дошта мехонд ва ман менавох-
там. Як ваќт ду булбул парвозкунон омада ба болои шохи 
дарахте, ки мо дар зери вай базм мекардем, нишастанд. 
Булбулон баъд аз ќадре ором истода ба нағмасароии мо 
гўш додан мувофиќи њавое, ки мо менавохтем, ба 
чањчањзанї даромаданд. 

Аз ин кори булбулон устоди ман зиѐда ба шавќ ома-
да, гўѐ, ки бо онњо бањс мабањс мехонда бошад, нолањои 
фалакпеч баровардан гирифт ва ман њам бо нохунњои 
обдори худ торњои танбўрро дилхарошона меларзондам, 
шунавандагон аз нағмањои љонгудози ман гўѐ, ки ба рагу 
пайи онњо нохун зада истода бошам, дар тапиш ва љўшу 
хурўш омаданд… 

Рањими Ќанд дар охири ин ѐддошти худ гуфт. 
– Оќибат булбулон аз мо мағлуб гардида хомўш 
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монданд ва баъд аз ќадре хомўш истодан онњо тамоман 
бењушу беихтиѐр шуда худро аз шохи дарахт ба сўйи мо 
андохтанд, яке аз онњо омада ба гўшаки танбўри ман ни-
шаст ва дигаре – ба гардиши дойраи Насруллоњбой. Ин 
њолро дида шунавандагон ба љўшу хурўш омаданд ва са-
дои тањсину офарини онњо ба осмон расид ва бо њамин 
базм њам тамом шуд. 

Дурўғ будани ин гуна «саргузашт»-њои Рањими Ќанд 
равшан бошад њам, ман ба ў аз ин хусус лаб намекушодам, 
балки худро чунон нишон медодам, ки гўѐ њамаи он су-
ханњоро бовар кардаам. Чунки агар ў ба ин гуна њикояњои 
худ андак нобоварии маро пай мебурд, бисѐр мешўрид, на 
танњо мешўрид, њатто бими он буд, ки ошноии худро аз 
ман бурида, дигар ба ман ин гуна њикояњоро наќл наку-
над. Ва њол он ки шунидани ин гуна њикояњои ў ба ман  
бисѐр завќ медод. Ман, хусусан, аз ин љињат завќ мекар-
дам, ки ў ѐддоштњои худро бо камоли љиддият ва боварї 
наќл мекард ва ба бовар кардани ман њам аќидаи ў комил 
буд. 

 
* * * 

Рањими Ќанд боре ба ман аз ќањрамонињои афсона-
вии одамони зинда њикоя мекард ва суханро бар болои 
љанги амир Музаффар24 бо кўњистониѐн овард, ў каллама-
нораи аз сарњои њисориѐн ва кўлобиѐн сохтаи амирро ва 
дар як соат куштани ў чорсад асирро наќл намуда, ба бо-
лои Азизуллоњ ном яке аз иштироккунандагони он љанг 
зиѐдатар истод. 

Дар асл ин Азизуллоњ аз Балх буда, дар Бухоро 
тањсили илм кардааст ва дар љанги амир Музаффар бо 
кўњистониѐн аскари ихтиѐрї шуда, аз љониби амир ба он 
љанг иштирок намудааст ва дар бадали ин хизмати худ ба 
мансаби раѐсати баъзе љойњо расидааст. Дар ваќте ки 
Рањими Ќанд аз ў ба ман гап мезад, вай дар тумани 
Ғиљдувон раис буд. 

Азизуллоњ ба дурўғгўї шуњрат дошт. Худи ў мегуфт, 
ки агар ман рўзе сад дурўғи барљаста нагўям, он шаб хо-
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бам намебарад. 
Хулоса, Рањими Ќанд дар болои ќањрамонии њамин 

Азизуллоњи дурўғгўй ба ман гуфт: 
– Азизуллоњ дар ќатори навкарони галаботури25 

амир дар љанги кўњистон ба тарафи њисориѐн ва кўлобиѐн 
њуљум овардааст ва дар този асп ба њар шамшер задан дањ- 
дувоздањ касро ќалам карда мепартофтааст. Рўзе дар 
ваќти гармии љанг аспи ў дартоз аз байни ду дарахти тут, 
ки ба њам наздик рўйида шохњояшон ба њам печида буда-
анд, гузаштааст ва дар ваќти гузаштани асп аз байни да-
рахтон сари Азизуллоњ дар шохњои дарахтон банд шуда 
гарданаш канда шуда мондааст. Аммо ў чолокона сари 
аспро пас гардонда омада, каллаи худро аз шохњои дарахт 
људо карда ба љойи худаш гузоштааст, азбаски хунаш 
њанўз сард нашуда будааст, сараш монанди аввала ба та-
нааш часпида мондааст ва ў њам гўѐ ки ба вай њељ воќеа 
рўй надода бошад, мисли пештара ба љанг давом карда-
аст. 

Ман аз шунидани ин њикоя хеле завќ гирифта ва аз 
камоли хурсандї хусусияти табиати Рањими Ќандро аз хо-
тир бароварда ба ў гуфтам: 

– Хайрият, ки Азизуллоњ саросема шуда каллаи худ-
ро ба танааш чаппа нагузоштааст, вагарна чашмони ў ба 
ќафои ў љойгир шуда, дар зиндагї бисѐр душворињо ме-
кашид. 

Рањими Ќанд аз ин гуфтањои ман нисбат ба њикояи 
худ нобовариро бўй бурда якбора ба шўр омада гуфт: 

– Ў кўр набуд ва беаќл њам набуд, ки чї гуна ба тана 
гузоштани каллаи худро надонад! 

Ман узрњо гуфта, боварии худро ба њикояи ў исбот 
карда, шубњаи ўро нисбат ба худам тамом аз дилаш баро-
вардам. Бо вуљуди ин, ў чанд гоњ ин гуна њикояњоро ба 
ман наќл накард. 

V 
Ман ба растаи чойфурўшї рањсипор гардида, то пе-

ши саройи Љаннатмаконї расидам. Дар он љо Рањими 
Ќанд лаълии «хушбор»-и худро дар пешаш монда, ба рўйи 
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суфачаи муќаррариаш нишаста буд, ман аз ў ба ду пул як 
дона обидандон харида ба дањонам андохта, ба суфачаи 
дигари сарой нишастам. 

Имрўз маќсади асосии ман ѐфтани кўча, гузар ва 
њавлии Ќориишкамба буда, њамаи фикру њавосам ба ин 
маќсад банд буд, бинобар ин, барои ба сухан даровардани 
Рањими Ќанд ва њикоя гўѐндани вай кўшише накарда, дар 
фикр фурў рафта будам… 

Ман њанўз обидандони дар дањон гирифтаамро ма-
кида тамом карда набудам, ки Ќориишкамба аз тарафи 
шарќи раста – аз тарафи мадрасаи Кўкалтош намоѐн гар-
дид. Ман барои пурра ва пухта дидани рўйи ў чашмамро 
ба ў дўхтам. Чун ў наздиктар расида назараш ба ман 
афтод, чашмонашро аз ман наканда омадан гирифт. Ман 
аз нигоњњои тези маънидори ў дар њаќќи худам «ин 
дурўғгўйи дирўза!» гуфтани ўро пай бурдам, бинобар ин 
шарм дошта чашмамро аз вай канда, худро ба нодонї за-
дам, лекин бо гўшаи чашм њаракатњои ўро таъќиб мекар-
дам. 

Ў рост ба пеши суфачаи Рањими Ќанд омада, аз 
ќанди майда ва обидандонњои ў якдонагї гирифта ба 
дањонаш зад ва аз конфет њам як дона гирифта, дар њолате 
ки ќоғази вайро људо мекард, ба роњаш давом намуд. 

Рањими Ќанд бо рангњои канда ва лабњои ларзон: 
– Ќориамак, шўхї накунед! Ман одами бечораи аѐл-

манд мебошам, пули ќанду конфету обидандонро дода ра-
вед! – гуфт бо оњанги зорї. 

Ќориишкамба бе он ки ќадами пешпартофтаашро 
пас гузорад ѐ ин ки аз роњаш бозистад: 

– Кўрнамакї накун! Дирўза ошро аз ѐдат набарор! 
Дар ягон мавриди дигар боз ба ту нафъ расонда љойи ин 
моли ночизонаатро чанд-чанд карда пур мекунам, – гўѐн 
ба роњаш давом намуд. 

Рањими Ќанд зери лаб ғур-ғуркунон «искит26, мур-
данї!..» гўѐн ўро дашном медод. 
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– Ин кас кист!– гуфта ман аз Рањими Ќанд пурсидам, 
гўѐ ки ўро њељ намешинохта бошам. 

– Як њиндуи салланок, як судхўри гузаро, як хасиси 
чирки дандонхўр! – гуфт Рањим дар љавоб. 

– Магар ў дирўз шуморо зиѐфат карда буд, ки «кўр-
намакї накун, дирўза ошро аз ѐдат набарор!» гўѐн ба шу-
мо миннат кард? 

– Оши ўро то њол занаш њам нахўрдааст, – гуфт 
Рањими Ќанд, – њикояти «оши дирўза» ин тариќа аст, – 
гўѐн ў њикояти зеринро наќл намуд: 

– Дирўз маро як машкоб ба тўяш хабар карда буд. 
Ман дар он љо дар рўи суфа ба болои кат нишаста танбўр 
менавохтам. Як ваќт дар ќатори мењмонон ин одам њам ба 
хона даромад ва њамроњи онњо ба мењмонхона даромада 
ош хўрда баромад. Баъд аз таом мењмонони дигар 
рафтанд, аммо ин одам бар рўйи кат баромада, ба соњиби 
хона чой фармуда, дар пањлуи ман чой нўшида нишаст. 
Чанд гурўњ мењмонони дигар њам омада ош хўрда 
рафтанд. Ваќте ки мењмонї ќариб ба поѐн расид, ў ба ка-
соне, ки дар он тўй хизмат мекарданд: 

– Ба ин кас њам ош биѐретон, охир! – гуфт маро ни-
шон дода, – њамроњи дасти ин кас шикамашон њам танбўр 
навохта истодааст. Оши ин кас сергўшту серравғантар 
шавад. 

Як табаќ оши палав оварданд. Дар њаќиќат сергўшту 
серравған буд. Аммо дањяки он ош њам насиби ман нашуд: 
бо вуљуди ин ки ў аз мењмонхона дар ќатори мењмонон ош 
хўрда баромада буд, ин ошро бо иштињои аввала хўрдан ги-
рифт. Ў то як луќма хўрдани ман ду-се луќма мехўрд ва 
чунонки шикамбандањо мекунанд, њар луќмаро «дугўштаи 
оринљшор» карда, яъне дар њар луќма ду лўнда гўштро њам-
роњ карда ва равғанашро то оринљи худ шоронда, мегирифт. 

Баъд аз таом ман хостам, ки боз танбўр навозам ва 
ба њамин маќсад гўшакњои танбўрро тофта торњоро соз 
кардан гирифтам, аммо ў дањонашро ба гўши ман наздик 
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оварда пичирросзанон: 
– Биѐ акнун танбўрнавозиро бас кун! Омадурафти 

мењмонњо њам тамом шуд, – гуфт ва илова намуд, – ман аз 
ин тўй ба ту як табаќ ош гирифта медињам, ба њамин 
шарт, ки нимаашро ба ман медињї. Розї њастї? 

– Дуруст, ман розї! – гуфтам ба ў. 
– Ин тавр бошад, аз соњиби тўй рухсат пурс! 
– Акнун иљозат дињед! – гуфтам ман ба соњиби тўй 

танбўрамро ба љилдаш андохта истода. 
Соњиби тўй ду танга пулро бо якто нон ва як каф 

ќандалот оварда ба пешам гузошт. Ман тангаро ба љайби 
худ андохта, нон ва ќандалотро дар рўймолчаи худ бастан 
гирифтам. Дар њамин ваќт ин одам ба соњиби тўй маро 
нишон дода: 

– Ин кас одами аѐлманд мебошанд. Ба ин кас як та-
баќ оши сергўшту равған кашед, ба рўяш якто нони 
тафтон пўшонда дињед! Мавриде воќеъ шавад, ин кас ба 
шумо боз хизмат мекунанд, – гуфт. 

Соњиби тўй сухани ўро ќабул намуда ошро тайѐр 
карда овард. Ў пеш даромад ва ман танбўру табаќи ошро 
бардошта аз њавлї баромадам. Соњиби тўй моро гусел 
карда истода ба ман: 

– Оварда додани табаќро аз хотир фаромўш накунед! 
– гуфт. Њамин ки мо аз тўйхона чанд ќадам дур шудем, ў 
ба ман: 

– Њавлии ман дар сари роњи ту мебошад, аввал он љо 
меравем. Баъд аз он, ки ман аз ош њаќќи худро гирифтам, 
ту табаќро бо боќимондаи ош бардошта ба хонаат ме-
равї! – гуфт. 

Ман розї шудам. Мо бисѐр кўчаву паскўчањоро бу-
рида гузашта, оќибат ба њавлии ў расидем. Маълум шуд, 
ки њавлии ў нисбат ба њавлии ман аз тўйхона дуртар буда-
аст… 

Ман, ки љўѐи дар куљо будани њавлии Ќориишкамба 
будам, фурсатро аз даст надода ва сухани Рањими Ќандро 
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бурида: 
– Њавлии ў дар кадом гузар ва дар кадом кўча буда-

аст? – гуфта пурсидам. 
Дар гузари Кемухтгарон27, дар охири он паскўчаи 

пешбаста аст, ки вай дар пушти саройи кафшу мањси-
фурўшї воќеъ шудааст, – гўѐн Рањими Ќанд ба пурсиши 
ман љавоб дода, боз њикояти худро давом кунонид: – 
Ваќте ки ба дари њавлиаш расидем, ў барои гирифтани 
њиссаи худ табаќи ошро аз дасти ман гирифта ба њавлии 
дарунаш бурд ва баъд аз чанд даќиќа табаќи рўяш ку-
шодаро бароварда ба ман дод. Нону гўшти ошро тамоман 
рабудааст, аз ош њам тахминан њаштяк мондааст ва 
равғани ошро то чакраи охиринаш чаконда гирифтааст, – 
гўѐн Рањими Ќанд њикояи худро тамом кард ва дар охир 
илова намуд: – Ин одам бой бошад њам, бисѐр чашмгурус-
на будааст, барои ситондани ягон чиз аз њељ кор ибо њам 
намекунаду ор њам, бо вуљуди ин, чашмаш сер намешавад. 

Ман дар љавоби ў гуфтам: 
– Њарчанд Саъдии Шерозї гуфтааст, ки «…чашми 

танги дунѐдорро ѐ ќаноат пур кунад, ѐ хоки гўр», ман 
мегўям, ки «чашми танги дунѐдорро на ќаноат пур кунад, 
на хоки гўр».  

Баъди ин сухан ман зуд аз суфача бархостам, зеро 
нишонаи њавлии Ќориишкамба, ки маќсади асосии 
онрўзаам буд, аз ғайри чашмдошти ман аз он суњбат ба 
даст даромада буд. Акнун мебоист ман ба зудї ба хонаи ў 
мерафтам. 

 
VI 

Ман аз дари саройи Љаннатмаконї бо паскўчаи бо-
зори ангишт рањсипор шуда ба гузари Кемухтгарон раф-
там ва дар он љо ба паскўчаи пешбаста даромада, ба охи-
ри вай расидам ва дар он љо дарвозачаи њавлие ба ман 
рост омад, ки аз рўйи нишондоди Рањими Ќанд бояд вай 
њавлии Ќориишкамба бошад. Ман дарвозаи он њавлиро 
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кўфтам ва дар дили худ гуфтам: «Агар ин њавлї њавлии 
Ќориишкамба набошад њам, зарар надорад, чунки дар он 
сурат аз соњиби ин њавлї њавлии ўро пурсида меѐбам». 

Баъд аз даќиќае аз паси дарвоза шарфаи пое шунида 
шуд ва баъд аз он бо њам паст-паст њарф задани ду кас 
маълум гардид. Аммо онњо ба даркўбии аввалии ман 
љавоб надоданд. Ман бори дигар дарро кўфтам. 

– Шумо кї? – гўѐн аз паси дар овози зане шунида 
шуд. 

– Ман як муллобача, ба Ќориамак кор дорам. 
– Ќориамакатон дар хона нестанд! Чї кор доштед? – 

Овози зан такрор шунида шуд. 
– Корамро ба худашон мегўям. Кай ба хона меомада 

бошанд? 
– Он кас беваќт меоянд, гоњо то нимаи шаб ба хо-

нањои ошноњошон мегарданд, – ин њам овози њамон зан 
буд. 

– Агар баъд аз хуфтан ѐ ин ки дертар аз он оям, он 
касро дида метавонам? – ман пурсидам. 

– Не! – гуфт бо ќатъият як зани дигар ва илова 
намуд, – он кас шабона њељ касро ба хонаашон роњ на-
медињанд, њатто дарвозаро њам намекушоянд. Ба мо њам 
таъйин карда мондаанд, ки на рўзона ва на шабона дарво-
заро ба касе накушоем. Дирўз боз таъкид карда гуфтанд, 
ки агар ягон каси шинос ояд њам, дарвозаро накушоем. 
Бинобар ин, ба шумо маслињат медињем, ки барои ба 
њавлиашон даромада бо он кас суњбат кардан бењуда ово-
ра нашавед. 

– Шумоѐн ба он кас чї мешавед? – ман пурсидам. 
– Занњошон! – зани аввалї љавоб дод. 
– Агар писарашон бошад, бо вай гуфтугузор кунам, 

ки вай ба падараш расонда, љавоби он касро ба ман ги-
рифта дињад. 

– Он кас на писар доранд, на духтар ва на хизматгор, 
– ин овози зани аввалї буд ва дар паси ин шунида шуд, – 
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он кас монанди сарви озод яккаву танњо њастанд ва яккаву 
танњо мегарданд, – ин овози зани дуюм буд, ки хандаомез 
мебаромад. 

– Хуб, рўзона кадом ваќт дар њавлї ѐфт мешаванд, 
ки он ваќт оям. 

– Њељ ваќт ѐфт намешаванд, аз сафед шудани рўз 
пештар баромада мераванду ними шаб меоянд, – ин овози 
зани аввалї буд. 

* * * 
Чун дидани Ќориишкамба дар њавлиаш ба ман муяс-

сар нашуд ва дар оянда њам барои дар њавлиаш ѐфта ди-
дани ў дар ман умеде намонд, дубора ба растаю бозор ба-
ромадам ва дар дили худ ќарор додам, ки агар ин дафъа 
ўро дар њар љо ѐбам, пеши роњашро гирифта, ба дурўғњои 
худ иќрор карда, маќсадамро изњор менамоям, то ки аз 
њиљолати дирўза бароям. 

Бо њамин маќсад аз растаи кафшфурўшї гузашта, ба 
тоќи Хоља Муњаммади Паррон30 баромада, аз он љо ба 
растаи чўбкаду ва тамокуфурўшї аз пеши саройњои мави-
зу ғўлунг гузашта, ба растаи атторї рафта, аз он љо ба 
растаи чойфурўшї гузаштам… 

Рўз бегоњї шуда буд, аксари дукондорон дуконњои 
худро баста ба хонањояшон рафта буданд. Дар растањо 
ояндагон ва равандагон њам кам буданд. Агар дар њамон 
ваќт Ќориишкамба ба ман рост меомад, барои бо вай 
гуфтугузор кардан фурсати муносиб буд. Аммо ў дар он 
љойњо ба ман вонахўрд. Ман ваќте ба дари саройи Љан-
натмаконї расидам, ки Рањими Ќанд палоси худро дар 
бағал ва лаълиашро ба даст гирифта омодаи рафтан шуда 
истодааст. 

Чун чашми ў ба ман афтод, лаълию палосашро ба 
рўйи суфача монда, худ ба он суфа такя карда истода, бо 
лабњои хандон маро ба пеши худ љеғ зад. Ман аз хан-
донрўйии ў дар тааљљуб афтодам, чунки дар умри худ як 
бор, чунонки дар боло наќл ѐфт, шаби иљтимоона бо ги-
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рифтани як коса ош ўро дар табассум дида будам. Дигар 
ваќтњо, монанди он ки сирко нўшида бошад, пешонаи ў 
турш ва пурчин менамуд. Алњол ў на танњо табассум ме-
кард, балки дар зери лаб механдид. 

Ман ба наздаш рафтам. Ў аз ман пурсид: 
– Шумо дар њаќќи Ќориисмат чї кардаед? 
– Њељ кор накардаам. Чї шудааст? 
Рањими Ќанд ба лаби суфача нишаста сухан сар кард: 
– Ваќте ки шумо аз ин љо рафтед, ў пайдо шуда: 
– Он кас кї буд? – гуфта шуморо аз ман пурсид. 
– Як муллобачаи ғиљдувонї! – ман ба ў љавоб додам. 
– Тахминам дуруст баромад! – гуфт ў сарашро боло – 

пойин љунбонда. 
– Чї тахмин карда будед? – ман аз вай пурсидам. 
Ќориисмат ќадре андеша карда истода гуфт: 
– Мардум маро пулдор гумон мекунанд. Бинобар ин, 

баъзе дуздон ва бељогардон чанд гоњ ба дунболи ман 
афтода буданд. Чун онњо фањмиданд, ки ман дар хонаи 
худ њатто як пули сиѐњро њам нигоњ намедорам, ба дила-
шон оби сард зада, маро ба њоли худ гузошта, паси кори 
худ рафтанд… 

Ќорї ќадре хомўш монда, боз сухани худро давом 
дод: 

– Ду-се рўз боз њамин муллобача аз дунболи ман 
гаштааст. Зоњиран, ў мехоњад, ки аз куљо пул гирифта ба 
куљо гузоштанамро фањмад ва агар равшан фањмад, ки 
ман дар хонаи худ пул бурда мондаам, шабона рафта ма-
ро калла– поча карда (кушта) пулро бардорад. 

– Ин муллобача он гуна кас не, тахминатон хатост! – 
гуфтам ман ба ў. – Фарз кунем, ки худаш росткор бошад, 
аљаб нест њамтуманињояш ўро аз роњ бароварда ба дунбо-
ли ман гузошта бошанд. Дар њар њол аз ғиљдувониѐн тар-
сидан даркор аст». 

Рањими Ќанд мегўяд:  
«Ќориисмат дар охири суханаш ба ман илова карда 
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гуфт: 
– Он муллобача, ки ба ту ошно будааст, ба ў фањмон, 

ки пул надорам, агар ногањонї пуле ба дастам афтад њам, 
вайро ба хонаам бурда намемонам, њатто дар хона ягон 
чизи пурбањо њам надорам, як-ду бистари чиркину дарида 
дорам, ки аз араќчини зери полони хар фарќ надорад. 

Рањими Ќанд њикояти Ќориро ба охир расонда, ба 
ман насињатомезона гуфт: 

– Ба ин гуна одам наздик нашавед, ки аз вай туњмат 
меборад. 

Ман ба Рањими Ќанд нияти аз Ќориишкамба њуљра 
талаб кардан доштанамро, барои бо ў мулоќот кардан, 
чанд рўз аз дунболи ў гаштанамро ва то њамин ваќт фурса-
ти бо вай гуфтугузор кардан наѐфтанамро мухтасаран 
њикоя карда дода: 

– Модом ки ў ин гуна одами бадгумон будааст, дигар 
на рўйи ўро мебинам ва на аз вай њуљра мепурсам, на 
њуљраи ў ба ман даркор аст ва на мулоќоташ. Ба ќавли 
Саъдї, «атои ўро ба лиќои ў бахшидам», - гуфтам ва аз ў 
људо шуда паси кори худ рафтам. 
 

VII 
Аз воќеаи дари саройи Љаннатмаконї чанд рўз гу-

зашта бошад њам, ман Ќориишкамбаро дигар ба љое рост 
наовардам ва дар пайи рост оварда бо ў рў ба рў шудан 
њам набудам, чунки ман хаѐли шиносоии ўро ва њуљраи 
ўро тамоман аз хотир тарошида партофта будам ва аз ин 
одами бадгумони туњматї дур гаштанро лозим медонис-
там… 

Дар њамон ваќтњо рўзе дар сањни мадрасаи Кўкал-
тош ба болои бомчаи як дукони намакфурўшї ба хаѐлот 
фурў рафта нишаста будам, ки ба болои сарам сояи касе 
пайдо шуд. Ман аз бисѐрии фикру хаѐлам ба он соя 
ањамият надода, ба тарафи ў нигоње њам накардам. Баъд аз 
он аз болои сарам бо талаффузи ќоригї садои: 

– Ассалому алайкум! – гуфтани касе баромад. 
Ман сар бардошта ба саломдињанда нигоњ кардам, 
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ки Ќориишкамба буд ва ў бо дандонхилоли аз чўби газ 
тарошида дандонњояшро мекофту резањои хўроки аз бай-
ни дандонњояш ба нўги дандонњилол банд шуда барома-
даро ба дасташ гирифта ба тарафи вай як нигоњ мекард ва 
баъд он резаро дубора ба дањонаш андохта мехўрд. 

Азбаски ман аз тавањњуми29 беасоси ў дар њаќќи ху-
дам аз вай сахт ранљида будам, ба саломаш бо як оњанги 
нофорам љавоб гардонда, боз ба хаѐлоти худ фурў рафтам. 

– Сањни мадрасаи Кўкалтош аљаб њавои хубе дорад, 
– гўѐн ў дар пањлуи ман нишаст. 

Ман ба ин сухани ў на бо тасдиќ ва на бо инкор 
љавобе надодам. 

– Бародар! Шояд шумо ба ман коре дошта бошед, ки 
як-ду рўз аз дунболи ман гаштед? – гуфт ў бо оњанги муло-
имона. 

– Ман мехостам, ки чанд пул доштани шуморо ва 
дар куљо мондани он пулњоятонро фањмам ва баъд аз он 
бо дуздони ғиљдувонї рафта онњоро ғорат кунам, – гуф-
там бо камоли дуруштї. 

– Агар касе дар њаќќи як каси ношинос, ки ўро 
таъќиб мекунад, бадгумон шавад, айб њам нест, аљаб њам 
нест. Чун тафтиш ва пурсуков карда дидам, ки шумо мул-
лобачаи дуруст ва росткор будаед, ба шумо узр гуфтан  
хостам ва њоло шуморо дар ин љо дида ба њамин ният дар 
пањлуятон нишастам, хоњишмандам, ки шумо он бадгумо-
нии маро бубахшед! – гуфт ў њаќиќатан бо оњанги 
узрхоњона. 

Ман дар љавоби ин суханони ў чизе нагуфта бошам 
њам, ў аз вазъияти ман ва аз барњам хўрдани осори ғазаб 
ва кина аз чашму рўям пай бурд, ки ман узри ўро ќабул 
кардаам, пас бо оњанги љиддї илова намуд: 

– Ањволи худро ба шумо фањмонда монам, зарар 
надорад. Чунонки мардум гумон мекунанд, ман одами 
серпул нестам ва агар барои нафаќаи ањлу аѐл панљу чоре 
ѐбам њам, вайро ба хонаи худ бурда намемонам ва ба 
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дасти ягон кас ба тарзи амонат супурда монда дар ваќти 
зарурат ва эњтиѐљ аз ин одам ба ќадри даркорї гирифта 
харљ мекунам. 

Аз ин суханони охирини ў пай бурдам, ки њанўз 
шубњаи ў дар њаќќи ман боќист, аммо ба ин одам, ки 
бадгумонї дар табиати ў монанди як бемории куњнаи до-
имї љойгир шуда мондааст, инод карда нишастанро муно-
сиб надидам ва ўро тамоман ва њељ набошад ќисман аз 
шубња баровардан хоста, ба сухан даромадам: 

– Ман љойи истиќомат мељустам, яке аз дўстонам ба 
ман хабар дод, ки шумо чанд дар њуљраи зархарид дош-
таед, бинобар ин, аз дунболи шумо афтодам, ки фурсати 
муносиб ѐфта њуљра пурсам. Лекин шунидам, ки шумо аз 
дунболагириам дар њаќќи ман бадгумон шудаед, «атои 
шуморо ба лиќои шумо бахшидам», – гўѐн сухани худро 
њазломезона ба охир расонидам. 

– Ман њуљраи зархарид надорам, – гуфт ў бо оњанги 
љиддї ва илова намуд, – зотан ман зар, яъне пули наќд 
надорам. Дуруст аст, ки ду-се дар њуљра дорам. Аммо онњо 
ба ман аз падари марњумам мерос мондаанд… 

Ќориишкамба баъд аз ба њамин тариќа боз як бори 
дигар бепулии худро исбот кардан ќадре хомўш истода, 
дубора ба сухан даромада, аз ман пурсид: 

– Њуљра ѐфтед ѐ ин ки њоло њам бошишгоњ надоред? 
– Не, њанўз њуљра наѐфтаам! 
– Агар шумо њуљра ѐбед, њар рўз дар он њуљра ош 

мепазед? – боз пурсид ў. 
Аз ин пурсиши ў дар хотири ман гузашт, ки магар 

дар дасти ў ягон њуљраи бедудкашу беоташдон мондааст, 
бинобар ин, ош пухтан ва напухтани маро мепурсад ва 
агар ош напухтани маро донад, шояд он њуљраро ба ман 
дињад. Бо њамин мулоњиза ба ин пурсиши ў ба тарзи зерин 
љавоб додам: 

– Барои ман њуљраи бедудкашу беоташдон бошад 
њам, шудан мегирад, чунки ман њељ ош напухта њам зинда-
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гонї карда метавонам. 
– Лекин дар ман њуљрае њаст, ки дудкашу оташдони 

он њар рўз як палави сергўшту равғани дукаса пухтанро 
талаб мекунад, – гуфт ў бо оњанги њазломез ва баъд аз он 
бо оњанги љиддї сухани худро давом дод, – ман ду њуљра 
дорам, њар кадоми онњоро ба ду муллобача ба њамин шарт 
додам, ки онњо њар рўз як оши палави дукаса мепазанд, 
якеашон дар соати 11 рўз, дигарашон гашти рўз – ќариби 
намози дигар. Ман њар рўз дар соати муайян рафта, бо 
њар кадоми онњо ошашонро њамроњ мехўрам… 

– Дар як рўз ду бор оши палав хўрда метавонед? – 
гўѐн ман сухани ўро бурида пурсидам. 

– Агар ѐфт шавад, рўзе чор-панљ бор њам хўрда мета-
вонам, – гўѐн ў ба ман љавоб дода сухани аслии худро да-
вом кунонид, – яке аз он муллобачањо мувофиќи шарта-
мон њар рўз бе тарк дар ваќти муайян ошашро тайѐр ме-
кунад, аммо дигари онњо фиребгарї менамояд: гоњо њуљ-
раро ќуфл зада мегурезад. Фардои он рўз, ки ман ўро дида 
сахтгирї мекунам, «дирўз барои ош пул наѐфтам» ѐ ин ки 
«худам дар љое ба мењмонї будам» гўѐн узрњои нодуруст 
пеш меорад. Ва њол он ки дар олами муомилаи пулсарф-
шаванда ин гуна узрњо ба як пули сиѐњ намеарзад. Дар со-
ли гузашта ў бо њамин гуна узрњо чор бор ош напухт… 

Ќориишкамба аз сухан бозистода байни дандонњои 
худро бо дандонхилоли нўгтезаш кофт, ин дафъа ба љойи 
резаи хўрок нўги дандонхилол хунолуд шуда баромад. Ў 
баъд аз он, ки «туф-туф» – гўѐн дањонашро аз хун тоза 
кард, боз суханашро давом дод: 

– Њозир ман аз пеши њамин муллобачаи дурўғваъда 
ош хўрда баромадам. Дирўз ош напухта гурехта буд, 
имрўз ошашро камгўшту равған кардааст. «Агар ин тавр 
муомила кунї, туро аз њуљра мебарорам» гуфта дўғ зада 
мондам. Агар шумо њар рўз як бор оши палав пухта маро 
зиѐфат карданро ба гардан гиред, он муллобачаро, ќадр-
дон бошад њам, аз њуљра бароварда њуљраро ба шумо 
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медињам. Чї мегўед? 
Ман дар пеши ин одами мумсик аз изњор кардани 

бепулї ва фаќирии худ ор намудам, чунки дар пеши ода-
мони сарватманд пасттарин ва беќадртарини одамон ода-
мони фаќир ва бенаво мебошанд, бинобар ин, сирри худ-
ро пеши ў накушода, бо дурўғи зерин љавоб додам: 

– Дирўз ба ман як кас њуљраи ройгон ваъда карда буд. 
Агар он њуљра ба даст надарояд, аз они шуморо гирам ме-
шавад. Њар рўз як ош пухта як касро зиѐфат кардан кори 
душворе нест. Лекин агар њуљраи ройгон ѐфт шавад, бењтар 
аст. 

– Албатта, њар кас аз њар чиз пештар манфиати худро 
ба назар мегирад, – гуфт Ќориишкамба ва илова намуд, – 
хуб, њар ваќт ба худатон ѐ ба ягон шиносатон њуљра 
даркор шавад, њуљраи ман бо шарти мазкур тайѐр аст. Он 
гуна муллобачаро ман ба замми њуљра додан дуо њам ме-
кунам. Ман одами бечора њастам, њар рўз хўрду хўрокам 
аз њамин гуна роњњо мегузарад. Чунонки одамон гумон 
мекунанд, ман пулдор нестам. 

Шиносоии аввалини ман бо Ќориишкамба бо њамин 
мусоњиба сар шуд. Баъд аз он њар гоњ, ки ў дар кўча ба 
ман рост меомад: 

– Бошишгоњ ѐфтед? – гўѐн мепурсид. 
– Бале, ѐфтам. 
– Ягон ошнои бењуљра надоред? 
– Не, надорам! 
Гуфтугузори сарироњии мо ба њамин тамом мешуд. 

Лекин агар ман рўзе ду– се бор њам бо ў вомехўрдам, ин 
суолу љавобњо такрор меѐфтанд ва ў њељ гоњ ба воситаи 
ман аз ѐфтани ориятнишини «вазифашинос, ки палавро 
њар рўз дар ваќти муайян муњайѐ мекарда бошад» уме-
дашро намеканд. 
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VIII 
Дар Бухоро њар сол дар аввали соли шамсї – дар 

моњи њамал – дар Ширбадан30 ном чорбоғи подшоњї сай-
ри наврўзї барпо мешуд. Дар сайргоњ дар ќатори ошхо-
нањои одї, ки ба хўрандагон таомњои тайѐри гуногун ме-
фурўхтанд, ошхонањое њам кушода мешуданд, ки дегу та-
баќи худро ба касоне, ки бо дасти худ ош пухта хўрдан 
мехостанд, ба иљора медоданд. 

Ин гуна ошхонадорон хаймаю хиргоњу шомиѐна за-
да, дар пеши онњо як ќатор оташдонњо сохта, дегу табаќ 
тайѐр карда ва њезум омода намуда, мунтазири харидорон 
шуда менишастанд ва толибон масолењи таомро худ овар-
да дастї пухта мехўрданд ва ба ошхонадор музде медо-
данд. 

Рўзе дар айѐми сайри наврўзї як гурўњ аз рафиќони 
ман њам дар яке аз он ошхонањо оши дастї пухта хўрдан 
хостанд, ки ошпази онњо ман будам. Рафиќон баъд аз по-
ра карда додани гўшту равғану пиѐз ва сабзї ба сайру-
гашт рафтанд ва ман дар вазифаи ошпазї он љо мондам. 

Ман равғанро доғ карда, гўшту пиѐзро бирѐн намуда 
будам, ки Ќориишкамба дар он љо пайдо шуд. Ў баъди аз 
ман пурсидани даркор ѐ даркор набудани њуљра кињо бу-
дани рафиќонамро пурсид. Ман дар љавоби ў ду-се нафар 
маълумтарини онњоро ном бурдам. 

– Њамаашон азонихудї будаанд, – гўѐн аз пеши ман 
гузашта ба ошхонае, ки дар пањлуи он ошхона буд, даро-
мад. 

Азбаски он ошхонањои аз чодиру шомиѐна бино ѐфта 
деворе надоштанд, аз як ошхона ањволи ошхонаи дигар 
дида мешуд. Ќориишкамба дар ошхонаи пањлуї ба давраи 
гурўње рафта нишаст, ки онњо нигарони кашида овардани 
ошашон шуда нишаста буданд… 

Дар ин миѐн ман биринљро ба дег андохта обашро 
кашонда, ошро дам кардам. Рафиќони ман њам омада дар 
зери шомиѐна давра шуда нишастанд. Дар ин ваќт оши 
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гурўње, ки Ќориишкамба худро ба онњо «шарик» карда 
буд, кашида шуда буд ва њамаи онњо машғули ошхўрї бу-
данд ва касе сари худро аз табаќ намебардошт. 

Аммо Ќориишкамба дар паси њар луќма оше, ки ба 
дањони худ меандохт, сари худро ба тарафи мо гардонда 
аз тайѐр шудан ѐ нашудани оши мо хабардор шуда ме-
истод. 

Оши мо тайѐр шуд, ман ошро кашида як-ду кафги-
рашро «њаќќи чашм» гўѐн барои ошхонадор дар даруни 
дег монда, табаќи пурпалавро бардошта оварда, дар пеши 
рафиќон гузоштам. 

Чун Ќориишкамба дид, ки ман ошро кашида пеши 
рафиќон бурдам, аз даврае, ки нишаста буд, бархост. 
Зоњиран, њанўз дар зери табаќи онњо ягон дањан ош монда 
будааст, ки дубора хам шуда, он ошро ба даст гирифта, ба 
дањонаш бурду дар њолате ки аз байни ангуштонаш 
равғани он ош мечакид, шитобкорона ќадам монда ба 
давраи мо омада бе њељ пурсупос ва салому алек нишаста, 
аз њама пештар дасташро ба табаќ ѐзонд. 

Дар байни рафиќони мо љавоне буд, ки падараш яке 
аз бойњои миѐнањоли Бухоро буд. Ин бойбача яке аз 
дўстони дерини ман буда, бо Ќориишкамба њам ошнои 
њазлкаш будааст. Ваќте ки Ќориишкамба ба давраи мо 
омада нишаст, он бойбача ба ў: 

– Ќориамак, аз дасти шумо магар њељ халосї нест! 
Одам дар њар љой, ки ояд, дар он љо пайдо шуда монанди 
риштаи Бухоро дарњол ба пойи кас мепечед! – гуфт. 

– Хўшачинї, гардам аз саратон, бойбача, хўшачинї! 
Кори одами бечора хўшачинї аст. Бо хўшачинии мо ба-
рин одамони бебизоат аз хирмани шумо барин одамони 
доро чизе кам намешавад. 

– Дар њавлї оши моро «наберааш» гуфта мехўрдед. 
Ин ошро чї гуфта мехўред? – бойбача пурсид. 

– Ин аберааш, гардам аз саратон,– гуфт Ќорї дар 
њолате ки дањонаш пури ош буд ва суханаш базўр фањмида 
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мешуд. 
Ќориишкамба баъд аз ин гуфтугузор ба сухани касе 

љавоб надод ва сарашро њам аз табаќ барнадошт. Ў панљ 
ангушташро васеъ кушода ошро бо гўшту равғанаш чунон 
печонда мегирифт, ки дар њар луќмааш, гўѐ дар обхез ка-
нори дарѐи тезоб фурў рафта истода бошад, дар оши та-
баќ рахнаи калоне пайдо мешуд ва дањонаш чунон аз ош 
пур мегашт, ки дар ваќти хоидан ва нафас кашидан до-
нањои биринљ бо оби дањонаш њамроњ шуда ба рўйи табаќ 
пош мехўрданд. 

Бо дидани ин њол ман аз ошхўрї даст кашидам, њат-
то ба тарафи он ош ѐрои нигоњ карданам намонд. Дига-
рон њам ба тарафи табаќ бо дили нохоњам даст бурда 
меоварданд ва аз зертари табаќ – аз љойњое, ки оби дањони 
Ќорї нарасида буд, кам-кам мегирифтанд. 

Гоњо ба њалќумаш ош банд шуда монда аз гулуяш ба 
зудї намегузашт, дар ин гуна мавридњо ў бе он ки дасти 
росташро аз рўйи табаќ бардорад, бо дасти чапаш косаи 
обро гирифта ќадре нўшида, оши дар гулўяш бандшударо 
дарун мефиристод. 

– Барои ошхўрии шумо як сунба њам даркор будааст, 
Ќориамак, – гуфтам ман ба ў. 

Ў ба ин сухани ман нимханде кард, аммо љавобе 
надод, чунки ба сабаби пурии дањонаш њарф зада намета-
вонист. 

– Сунба чї даркор аст? – яке аз рафиќон аз ман пур-
сид. 

– Барои аз гулу гузаронида ба дарун љой кардани ош, 
– ман љавоб додам. 

– Об барои ош ба љойи сунба ба кор меравад, – гуфт 
як рафиќи дигар… 

Оќибат Ќориишкамба оши моро њам тамом карда 
зуд аз љояш бархост ва дасти равғанолудашро ба масњии 
худ молида «пок» карда, аз ошхона баромада рафт. 

 

* * * 
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Димоғи њамаи рафиќон аз ин мењмони нохондаи 
дилбељокунанда сўхта буд ва аз њама зиѐдтар димоғи ман 
сўхта буд. Чунки ман ба мењнати тамом як оши бисѐр нағз 
пухта, дар натиља аз хўрдани он тамоман мањрум монда ва 
сахт гурусна њам будам. Дигарон бошанд, дар пухтанаш 
ширкат надоштанд ва ба болои ин, кам-кам њам бошад, аз 
он ош хўрда, нафси худро ќадре оромонида буданд. 

Бойбача, ки њамаи ин фалокат ба сабаби ошноии ў 
бо Ќориишкамба рўй дода буд, зимнан аз худаш ранљида-
ни маро пай бурда, оњиста аз давра бархоста пеши ошхо-
надор рафт. Ошхонадор њанўз он ошеро, ки ман барои ў 
«њаќќи чашм» гўѐн гузошта будам, кашида нагирифта бу-
дааст. Бойбача ба ивази он ба ошхонадор пул дода, вайро 
ба табаќчае кашида гирифта, оварда пеши ман нињод. 

Аммо ба сабаби он њама корњои дилбељокунанда 
иштињои ман кўр шуда буд ва дилам чизе наметалабид. Бо 
вуљуди ин, барои хотири дўстон ду-се луќма хўрдам ва бо 
њамин ба сабаби ранљиши хотирамро таќдир карда ќадр-
шиносї намудани он дўстам асабњоям ором гирифтанд ва 
бо чењраи кушода аз он дўстам пурсидам: 

– Ин ғалламусро* аз куљо ѐфта алоќа бастї? 
– Сабаби алоќаи ин одам ба ман дуру дароз аст. Дар 

ягон ваќти дигар наќл мекунам. 
– Ман маънии «наберааш» ва «аберааш»-ро нафањ-

мидам. Ин калимањоро як бори дигар њам аз ин одам шу-
нида будам. Њељ набошад, маънии њамин суханони сарбас-
таро ба ман кушода дењ! Дар он ваќт њам туро мебахшам, 
њам ўро. 

– Ин одам судхўр аст, – гуфт бойбача, – фоидаи пул 
(рибо)-ро «бачаи пул» меномад, фоидаи фоидаи пулро 
«наберааш» ва фоидаи фоидаи фоидаи пулро «аберааш» 
мегўяд. 

                                           
* Ѓалламус – кирме, ки дар гандуму орду биринљ барин ѓаллањои хў-

рокворї пайдо мешавад ва дар якчанд рўз як анбор ѓалларо нобуд 
мекунад. Номи дигари ин кирм мита аст. 
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Бойбача ин суханони худро ба тарзи поин эзоњ кард: 
– Масалан, ў ба касе бо фоидаи пул ба ќарз медињад 

ва аз вай фоидаи пулро мувофиќи шарташон бо пули наќд 
меситонад ва онро бачаи пул меномад; дар муддати ќарз-
дории он ќарздор ба хонааш рафта ошу нонашро мехўрад 
ва инро наберааш мегўяд, ки ба аќидаи ў, ин фоидаи фо-
идаи пул мебошад; баъзан аз ќарздор ба болои таоми 
муќаррарии њаррўза боз ягон чизи дигар – масалан, хар-
буза, ангур ѐ ин ки њалво меситонад ва инро аберааш, яъне 
фоидаи фоидаи фоидаи пул мешуморад. 

 
IХ 

Баъд аз чандин моњи воќеаи сайри наврўзї дар айѐми 
зимистон як бегоњї баъд аз шом бойбача ба њуљраи ман 
омада гуфт: 

– Ман имшаб ба Ќориишкамба як кор дорам, барои 
ин кор бояд соати дањи шаб ба хонаи ў равам. Азбаски 
шабона кўчањои Бухоро хавфноканд, илтимос дорам, ки 
дар ин роњ шумо ба ман њамроњї кунед… 

– Аз рўйи шунидаи ман Ќориишкамба шабона њељ 
касро ба хонааш ќабул намекунад, – гуфтам ман сухани 
ўро бурида. 

– Ин кор аз ман зиѐдатар барои ў фоиданок аст, би-
нобар ин худи ў дар соати мазкур ба хонааш рафтанро ба 
ман таклиф кард. 

– Ту хизматгор дорї, падар дорї, бародарон дорї. 
Бо вуљуди инњо, барои ба хонаи ў рафтан чаро маро њам-
роњи худ гирифтан мехоњї? Ва њол он ки ман аз шакли 
шуми буммонанди ў безорам. 

– Сабаби ин њамин аст, ки ин кори ман аз падар, мо-
дар ва бародаронам пинњонї аст. Як хизматгори сирдон 
доштам, ки ў бемор шуда ба хонаи худ рафтааст. Азбаски 
ғайр аз шумо ба каси дигар дилам пур намешавад ва ме-
донам, ки шумо сирри маро нигоњ медоред, ба шумо рў 
овардам. 
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– Аввал бояд ту «сирри пинњонии худ»-ро ба ман 
фањмонї, то ин ки ба ин кор њамроњї карда тавонистани 
худро ман пешакї мулоњиза карда бинам. Дар он ваќт 
гуфтанам мумкин аст, ки хоњиши туро ќабул карда мета-
вонам ѐ не? 

– Воќеа ин аст, ки, – гуфт бойбача, – ман аз ин судхўр 
аз падарам пинњонї як њазор танга бафоида ба ќарз ги-
рифтаам. Имшаб мехоњам, ки он маблағро ба ў расонам. 
Сабаби он маблағро рўзона нею шабона бурда доданам 
њам барои пинњон доштани сирри ќарздорї аст. 

– Хуб! – гўѐн ман илтимоси бойбачаро ќабул кардам 
ва илова намудам: – ба хонаи Ќориишкамба рафтан барои 
ман маргвор ногувор аст, бо вуљуди ин њамроњи ту мера-
вам, чунки «марги бо дўстон тўй аст» гуфтаанд. 

 

* * * 
Мо наздик ба соати дањи шаб ба роњ баромадем, шаб 

торики абрнок ва бемањтоб буд. Дар шабњои торик дар 
кўчањои тангу каљу килеби бечароғи Бухоро њаракат кар-
дан душвор буд. Хайрият, ки барф меборид ва сафедии 
вай кўчањоро монанди кўрмањтоб нимравшан карда буд 
ва мо метавонистем, ки роњро аз чоњу дарро аз девор бо 
тобиши барф фарќ карда ќадам партофта тавонем. 

Мо ба гузари Кемухтгарон наздик расида будем, ки 
аз дунболи мо миршаб пайдо шуд, ў савори асп буд ва 
одамонаш дар љилаваш таблњошонро кўфта ва садо дода 
меомаданд. 

Одатан миршабњои Бухоро аз дузд тарсида шабона 
ба ў наздик намешуданд ва одами ростро дастгир карда ѐ 
пул мегирифтанд ва ѐ њабс мекарданд. Бинобар ин, ањволи 
мо душвор буд: мо гурехта наметавонистем, чунки дар он 
сурат одамони миршаб рост будани моро дониста, моро 
таъќиб карда, дастгир мекарданд ва рўйирост њам ба 
миршаб рў ба рў шуда наметавонистем, зеро дар он сурат 
онњо моро мешинохтанд ва медонистанд, ки мо дузд       
нестем ва ба пойи худ ба даст меафтодем. 

Бинобар ин, бойбача бисѐр тарсид, чунки агар мо ба 
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дасти миршаб меафтодем, ў маљбур мешуд, ки маблағи 
барои ќарзи Ќориишкамба тайѐр кардаашро тамоман ѐ 
ќисман ба миршаб дињад, инчунин эњтимоли дар њабсхо-
наи миршаб афтода, бими ба пеши падараш кушода шу-
дани сирраш њам буд. 

Аммо ман ўро дилдорї додам, ки натарсад ва аз паси 
ман омадан гирад ва худам аз пеши девори њавлињо 
оњиста-оњиста нотарсона ќадам партофта рафтан гириф-
там. Ваќте ки мо ба растаи рангуборфурўшї расидем, дас-
таи миршаб њам ба мо наздик расид. Мо худро дар тори-
кии зери долони раста гирифта, ба суфачаи дуконе баро-
мада, дар паси сутуни долон пинњон шуда истодем ва ман 
аз суфачаи дукон як порча хишти пухтаро канда гирифта 
ба њар эњтимол тайѐр шуда истодам. 

Одамони миршаб дар зери долон пинњон шудани 
моро фањмидаанд, барои муайян кардани дузд ѐ рост бу-
дани мо яке аз онњо бо овози баланд пурсид: 

– Кист вай? 
Ман ба љойи љавоб хиштпорчаро ба тарафи онњо ња-

во додам. Ба њамин «дузд будани мо» ба миршаб ва ода-
монаш маълум гардид. Миршаб, ки то он ваќт аз паси дас-
та меомад, якбора сари аспашро ба паскўчаи бозори ан-
гишт, ба тарафи Чорсў гардонда, ба сўйи посбонгоњи худ 
рањсипор гардид ва одамонаш њам таблњошонро хобонда 
(накўфта ва садо набароварда) аз дунболи сардори худ 
чобукона шитофтанд. Баъд аз дур шудани дастаи миршаб 
мо аз паси сутун ва зери долон баромада ба роњ даромада, 
аз пеши кўли обгурези гузари Кемухтгарон гузашта, ба 
дасти чап ба паскўчаи пешбаста баргашта, ба пеши 
њавлии Ќориишкамба расидем. 

* * * 
Бойбача ба ман таъин кард, ки ман дар пањлуи 

пањлударии дарвоза истода на овози худамро ва на овози 
поямро набарорам. 

– Агар Ќориишкамба донад, ки, – гуфт ў, – ман њам-



55 

 

роњи худ як одами бегонаро гирифта омадаам, ба шубња 
афтода дарвозаашро нахоњад кушод. 

Ман мувофиќи нишондоди бойбача дар канортари 
пеши дарвоза пинњон шуда истодам ва ў дарро кўфт. 

Зоњиран, Ќориишкамба ба омадани бойбача нигарон 
шуда дар роњрав истода будааст, ки баробари баромадани 
садои таќ-таќи дарвоза ў аз дарун: 

– Вай кист? – гўѐн овоз дод. 
– Ман, ошноятон, Ќориамак, кушоед! 
Ќориишкамба дарвозаро кушод. Аммо баробари дар 

пањлуи бойбача намоѐн шудани сиѐњии як одами дигар ў: 
– Вой! – гўѐн худро пас кашид ва хост, ки дарвозаро 

бандад. 
Аммо бойбача ба ин кор роњ надод, бо бозуи худ ба 

як табаќи дарвоза такя дода вайро кушод, нигоњ дошта як 
пойи худро аз остона дарун гузошт. 

– Натарсед, Ќориамак, ин кас аз они худї, – гуфт ва 
ба ман нигоњ карда, – дароед! – гўѐн аввал маро аз дар да-
роварда, баъд аз он худ даромад ва баъд аз даромадани 
мо Ќорї дарро баста ќуфл зад. 

Роњрави њавлї тангу торик буд ва аз даст-даст карда 
диданамон маълум шуд, ки дар он љо як дари дигар буда, 
зоњиран, вай дари њавлии дарун будааст. 

Аммо Ќориишкамба он дарро накушода дари дига-
реро, ки ба сари зиначае шинонда шуда будааст, кушода 
аз як зинаи тангу торик боло баромадан гирифт ва моро 
њам ба баромадан аз дунболи худ таклиф кард. 

Мо аз паси соњибхона поғундаву деворњои зинаро 
даст-даст карда боло баромадем. Дар боло як рўйи њавли-
чаи танг буд, ки бар болои роњрав бино ѐфта буд ва ба са-
баби пурбарф буданаш њама љояш ба мо менамуд ва ба 
муќобили сари зина, пайваста ба ин рўйи њавлича, боло-
хоначае воќеъ шуда буд, ки ду дар дошт, аз сари зина то 
дари даромади он болохона дар канори рўйињавлича ним-
айвончае бино ѐфта буд, ки Ќориишкамба аз зери вай 
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рафта дари болохоначаро кушода даромад ва моро њам ба 
рафта даромадан таклиф кард. 

Мо њам рафта ба болохонача даромадем. Аммо дар 
он љо чизеро дидан ва љойи нишаст ѐфтан мумкин набуд 
ва соњиби хона дар пешгоњи вай хисир-хисир карда ме-
гашт. 

– Ќориамак, дар он љо чї кор карда истодаед? – гўѐн 
бойбача аз соњиби хона пурсид. 

– Лампаро мекофтам, ѐфтам, – гуфт ў дар љавоб ва 
илова кард: – Гўгирд доретон? 

– Ман надоштаам! – гуфт бойбача баъд аз кофта ди-
дани љайб ва кисањои худ. 

– Ман њам гўгирд надорам, – ман ба сухани бойбача 
илова кардам. 

Ќориишкамба баъд аз шунидани љавобњои мо бо 
пойи худ замини болохонаро кўфтан гирифт. 

– Ин чї кор, Ќориамак? Магар дар он љо раќcида ис-
тодаед? – пурсидам ман. 

– Зери ин болохона хонаи нишасти дарунии ман аст, 
бо њамин пойкўбї аз он хона касе баромада барои дарги-
рондани лампа ба ман ѐрї медињад. – Ќорї љавоб дод. 

Дар њаќиќат фурсате нагузашта овози пойи ба сари 
зина баромада истодани касе шунида шуд. 

– Лампаатро барор, ки аз вай ин лампаро даргиро-
нам! – гуфт Ќорї ба касе, ки дар сари зина пайдо шуда 
буд. 

– Барои даргирондани лампа гўгирд напурсида чаро 
баровардани лампаро талаб кардед? – гўѐн рафиќи ман ба 
соњибхона савол дод. 

– Њамаи харљњои рўзгори ман андозаи муайян дорад, 
аз рўйи њисоб бояд дар як шабонарўз дар хонаи ман як 
дона гўгирд сарф шавад ва бо он гўгирд бояд њар рўз ав-
вали пагоњ оташи чойљўшонї даргиронда шуда, дигар 
оташ ва чароғњои дар шабонарўзї даркоршаванда аз 
якдигар даргиронда шаванд, – гуфт Ќорї ва илова кард: – 
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ба аќидаи мардум панљу чореро, ки ман дорам, њамаашро 
аз судхўрї – аз рибо ѐфтаам. Ин нодуруст аст, ман њар 
чизе, ки дорам, њамаашро аз сарфакорї ѐфтаам; «сарфаи 
сари оташдон, савдогарии Њиндустон» гуфтаанд. 

– Дар ваќти боло бароварда фуровардани лампа, ху-
сусан дар ин ваќт, ки барф борида истодааст, агар шишаи 
лампа шиканад, «харљи мумсик дучандон» мешавад, – 
гуфтам ман. 

– Зарари шишаи шикаста ба гардани касе меафтад, 
ки он лампа аз они вай аст, ба ман чї дахл дорад? – гуфт 
Ќорї ва илова намуд: – бинобар ин, ман лампаи худро ба-
рои даргирондан ба дарун нафиристода, барои ин кор ба-
ровардани лампаи дарунро талаб кардам. 

– Лампаи дарун аз они кист? – ман бо тааљљуб пурси-
дам. 

– Аз они занонам, – гуфт ў дар љавоб ва эзоњ кард: – 
занонам тоќиядўзї мекунанд. Пештар лампа ва равғани 
онро, ки онњо дар рўшноии вай тоќиядўзї мекарданд, ман 
медодам ва нимаи фоидаи холиси аз он пеша ояндаро ман 
мегирифтам. Аммо онњо аз ман њисобдонтар баромаданд: 
«Ба рўшної чї сарф мекунед, ки нимаи музди мењнати 
моро шумо мегиред?» гуфтанд ва баъд аз он њамаи 
харљњои дар рўшної шавандаро аз њисоби худ карда та-
моми фоидаи аз он касб ояндаро худашон соњибї кар-
данд. 

– Ин тавр бошад, шумо он њама љонканињое, ки барои 
бо нархи зиѐд фурўхтани тоќияњо мекардед, барои худатон 
набуда, барои манфиати занонатон будааст (ман бо ин су-
ханњо муомилаеро, ки ў дар пеши ман бо тоќияфурўш кар-
да буд, дар назар доштам). Аммо аз ин фикратон, ки дар 
бораи эњтимоли шикастани шиша изњор кардед, маълум 
мешавад, ки шумо ба манфиати занонатон коре надоред ва 
фаќат фоидаи худро мебинед. Сабаби ин зиддияти кирдо-
ратон чист? 

– Дар он љо њам фаќат фоидаи худро ба назар ги-
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рифта будам, – гуфт Ќориишкамба ва эзоњ дод, – 
тоќияњоеро, ки занонам медўзанд, ман аз онњо бо нархи 
вофурўш – бо нархи яклухтфурўшї бањо карда мегирам 
ва баъд аз он онњоро ба бозор бурда ба воситаи 
тоќияфурўшњои шиносам бо нархи донафурўшї 
фурўшонда мегирам. Фарќе, ки дар байни яклухтфурўшї 
ва донафурўшї њаст, ба фоидаи ман мемонад. 

– Дар ин миѐна гўѐ шумо вофурўш мешавед, – гуфт 
бойбача. 

– Бале, ман худ вофурўш мешавам, – гуфт Ќорї, – 
лекин вофурўше, ки пули худро ба харид банд намекунад 
ва аз ташвиши дар дукон нишаста бо харидорон гуфтушу-
нид кардан озод аст, яъне ман вофурўше мешавам, ки фо-
идаро тамоман муфт меситонад… 

Дар ин ваќт касе лампаи даргирифтаистодаеро баро-
варда бар сари зина нињод. Ќорї рафта он лампаро овар-
да ба болохона дароварда монд ва баъд аз ќадре пасттар 
кардани пилтааш шишаашро бо дасташ гирифта ба замин 
гузошт. 

Магар шишаи лампа бисѐр тафсон буда, дасташро 
сахт сўзонд, ки: 

– Воњ, воњ, дастакам! - гўѐн ў панљаашро ба пеши 
дањонаш бурда, «пуф-пуф» - гўѐн барои таскин додани 
сўзиши сари ангуштонаш кўшиш мекард. 

– На ин ки шишаи тафсонро бо дастатон гиред! – 
гуфтам ман ба ў бо оњанги афсўсхўрї, – бояд бо остин ѐ ин 
ки бо рўймолчаатон мегирифтед! 

– Хайрият, ки бо остин ѐ ин ки бо рўймолчаам наги-
рифта будаам, – гуфт Ќориишкамба дар њолате ки њанўз 
сари ангуштонашро «пуф-пуф» мекард, – дар он ваќт 
остин ѐ рўймолча парт шуда нобуд мегардид, ки товони 
вайро њељ кас намедод ва ба ман зарари калон мерасид. 
Даст сўзад, ямоќаш аз худаш аст, худ ба худ дуруст меша-
ваду меравад ва маро њељ бало намезанад ва зарар њам 
намерасад… 



59 

 

Ќориишкамба баъд аз ќадре ором додани сўзиши са-
ри ангуштонаш лаби палоси хонаро бардошта аз зери он 
як хасбўрѐро бароварда, вайро аз лампаи бешишаи дарги-
рифтаистодаи занонаш даргиронд ва бо вай лампаи боло-
хонаро равшан карда, шишањои лампањоро ба сарашон 
гузошт ва баъд аз ба сари зина монда омадани лампаи за-
нонаш лампаи болохонаро оварда ба сари сандалї нињод. 

Лампа савум буда монанди нўкчаи сари мазор милт- 
милткунон сўхта атрофро нимравшан мекард. Бо вуљуди 
ин, мо палос ва бисоти болохонаро дида тавонистем: ба 
рўйи хона як намади оњакии бисѐр куњнаи љо-љояшро 
куязада пањн карда шуда буд; бар рўйи сандалї як кўрпа 
буд, ки мувофиќи гуфтаи худи Ќориишкамба аз араќчини 
зери полони хар фарќ надошт; аммо кўрпачањое, ки бар 
кодокњои сандалї андохта шуда буданд, аз кўрпаи рўйи 
cандалї чиркинтар буда, ба назари кас монанди араќчини 
зери полони хари пушташ пурреш менамуданд. 

– Марњамат карда бинишинетон! – гуфт Ќорї ба мо, 
ки њанўз дар миѐнаљойи болохона рост меистодем ва ба-
рои нишастан атрофи сандалиро нишон дод. 

Мо барои нигоњдории бадани худ аз чиркинињои па-
лоси болохона љомањои рўямонро ба тани худ сахт печон-
да њар кадомамон дар як кодоки сандалї нишастем ва 
њамин ки пойњоямонро барои гарм кардан ба даруни сан-
далї дароз кардем, гўѐ  ки ба яхдон дароз карда бошем, 
маљбур шудем, ки ба зудї ба зери худ кашида дузону ни-
шинем. Њамоно сармои зери болохона аз оташхонаи бео-
таши сандалї, аз љои палосдори хона зиѐдтар бар рў ме-
зад, ки даруни сандалї назар ба берунаш сардтар буд. 

– Магар дар даруни сандалиатон ба љои оташ ях ан-
дохтаед, ки поњоям дар он љо аз сармо сўзиш карданд, – 
гуфт бойбача ба соњибхона. 

– На ин ки њамин њавои на он ќадар сард ба пойи 
одам таъсир кунад? – гуфт Ќорї дар љавоб. – Нињоят да-
раља нозук будани пойи бойбачагонро акнун фањмидам. 
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– Пойи муллобачаи сањрої њам, ки нозук набуданаш 
маълум аст, аз кор рафт, – гуфтам ман, – дар чиллаи зи-
мистон, дар ваќте ки як ваљаб барф боридааст ва ба дару-
ни кафши равандагон порчањои барф медароянд, пойи 
шутур њам бошад ба сармо тобоварї карда наметавонад. 
Ба кўча баромада як ду гузарро гардиш карда оед, дар он 
ваќт мефањмед, ки сармо ба пойи кас чї гуна таъсир ме-
кардааст? 

– Ман њозир аз кўча омадам, – гуфт Ќориишкамба, – 
на як гузар – ду гузарро, балки нимаи шањрро гардиш 
кардам, ба поњоям њам ғайр аз як кафшу масњии дарида 
чизи дигаре набуд. Бо вуљуди ин, ба поям сармо таъсир 
накард. Маълум мешавад, ки пойи ман аз пойи шутур њам 
сахттар ва ба сармо тобовартар будааст. 

– Маълум мешавад, ки пойи шумо монанди пойи фил 
ғафспўст будааст, – гуфт бойбача. 

– «Чї халад ба пойи филон халачўби говронї» – гўѐн 
ман илова кардам. 

Баъд аз он ман аз Ќориишкамба пурсидам: 
– Ин њама гузару кўчањоро давр зада гашта чї кор 

мекардед? 
– Чї кор мекардам?.. Ба њавлињои ошноњоям рафтам, 

ошњошонро хўрдам, чойњошонро нўшидам. Агар ба бой-
бача ваъдагї намебудам, боз ду соати дигар, то нимаи 
шаб дар хонањои он касоне, ки ошњошонро дер мехўранд, 
даромада мувофиќи насибаи худ навола мебардоштам. 

– Шумо дар хонаи худатон њам њељ ош мехўред? – 
ман пурсидам. 

– Њаргиз! Модом ки дар хонаи дўстон ошу нони тай-
ѐр њаст, чаро дар хона дегу дуд кунонда ва пулеро, ки ба 
сад машаќќат меѐбам, харљ карда ош пазонда хўрам? «Љон 
хонаи мардум, на ғами обу на ғами њезум!» гуфтаанд касо-
ни хирадманд, – гуфт Ќориишкамба ва монанди он касе, 
ки дар гуфтор аз вай аз ғайри ќасд хатое сарбарзада 
бошад, оњангашро якбора дигар карда илова намуд: – Не, 
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дурўғ шуд, соле ду бор дар хонаи худ њам ош мехўрам. 
– Ман бовар намекунам, – гуфт бойбача, – ман њељ 

бовар намекунам, ки шумо пул харљ карда дар хонаатон 
ош пазонда хўред! 

– Пул харљ карда ош пазонда намехўрам… – Ќори-
ишкамба охири калимаи «намехўрам»-ро мад кашида 
гуфт ва эзоњ дод, – занонам соле ду бор – дар моњњои 
муњарраму раљаб аз пули худ ош пухта ќорињоро даъват 
карда ба арвоњи падарашон хатми Ќуръон мекунонанд. 
Азбаски мо фарзанду дастѐр надорем, ошро ба пеши 
ќорињо худам бароварда, њамроњи онњо мехўрам. 

– Худатон, ки ќорї њастед, чаро хатми Ќуръони за-
нонатонро худатон карда пули онњоро намегиред ва чаро 
роњ медињед, ки он пул аз хонаи шумо баромада ба кисаи 
бегонањо даромада равад? – бойбача пурсид. 

– Ман њазор бор ин корро кардан мехостам, аммо 
занони мўйдарози аќлкўтоњ ќабул намекунанд, «шумо Ху-
доро њам фиреб медињед, Ќуръон нахонда пули моро 
мегиред» мегўянд, – гуфт Ќориишкамба ва илова намуд, – 
лекин ман њам барои ба кисаи худ даровардани як ќисми 
он пулњо роњ ѐфтам. 

– Чї навъ? – ман пурсидам. 
– Одатан занонам дар хатми Ќуръон се нафар ќорї 

даъват мекунонанд ва барои њар як кадоми онњо дар як 
коғаз њафт танга печонда ба ман медињанд, ки ба ќорињо 
бароварда дињам. Ман дар роњрав аз њар кадоми он коға-
зпечњо дутангагї гирифта ба кисаи худ андохта боз он 
коғазњоро монанди аввалї печонда бароварда ба ќорињо 
медињам, дар натиља њар кадоми он ќорињо ба панљ танга 
соњиб шаванд, ман ба шаш танга соњиб мешавам. 

– «Шаш тангаро аз њаќќи ќорињо медуздам» гўед! – 
гуфт бойбача. 

– Чаро ин кор дуздї мешудааст? – гуфт Ќориишкам-
ба ќадре шўрида, – агар он ќорињо Ќуръон хонда пул ги-
рифта бошанд, ман њам аз онњо бештар ва хубтар Ќуръон 
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хонда ба арвоњи падарарўсонам бахшида пул гирифтаам. 
Ин кори хуби маро занони ањмаќам надонанд њам, Худо 
медонад. 

– Суханро дароз карда таъсири сарморо паст намуда 
наметавонед, Ќориамак! – гуфт бойбача, – агар аз пул 
умед дошта бошед, базудї як хокандоз оташи навшукуфта 
биѐред, ки поям ях баст, дастам њам карахт шуд, акнун 
тоќати нишастан њам надораму пул шумурдан њам. 

– Љоеро нишон мегиред, ки агар тиратон ба он љо ра-
сад, љони кас мебарояд! – гўѐн Ќориишкамба аз љояш бар-
хост ва ба миѐнаљойи хона рафта он љоро пойкўбї кардан 
гирифт ва илова кард: – агар оташ набарорам, бо пул 
надодан тарсондан аз њамин гуна нишонагарињои шумо 
аст. 

Даќиќае нагузашта овози пойи ба сари зина барома-
дани касе шунида шуд. Ќориишкамба ба он кас: 

– Аз сандалии хонаи дарун як хокандоз оташ барор! 
– гўѐн овоз дод. 

Баъд аз даќиќае дар сари зина як хокандоз пайдо 
шуд. Ќориишкамба рафта хокандозро овард, ки дар вай аз 
оташ зиѐдтар хокистар буд ва ў он хокандозро ба оташхо-
наи сандалї гузошт. 

– Чаро оташро дар сандалї нарехта бо хокандоз гу-
зоштед? – ман аз Ќориишкамба пурсидам. 

– Ин њикмат дорад! 
– Чї њикмат дорад? – боз пурсидам. 
– Баъд мефањмед. 
Мо пойњоямонро ба даруни сандалї дароз кардем. 
Он оташ чандон гармї надошта бошад њам, ях ва 

барфњои масњињои моро об кардан гирифт. 
– Сандалиатон пештар яхдон бошад, акнун яхобдон 

шуд! – гуфтам ман. 
– Зарар надорад, аз хонаи ман, ба љойи ба дилатон 

оби сард задан, яхоб зада меравед, ки ин њам сабаби хо-
тирљамъии шумо, њам боиси осудагии ман мешавад, – 
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гуфта Ќориишкамба зимнан маълум кард, ки њанўз ў дар 
њаќќи ман бадгумон аст. 

– Зудтар дафтаратонро бароред! Њисобиатонро ба-
робар карда барваќттар баргардем, ки дар ин хона одам 
дер монад, ях баста мемирад, – гуфт њамроњи ман. 

Ќориишкамба аз љояш хеста бойбачаро барои берун 
баромадан имо карда, худ аз хона баромад ва бойбача њам 
ба ман як чашмак зада аз дунболи ў берун рафт. Баъд аз 
он ки њардуи онњо дар берун ќадре гўшакї карда бо њам 
паст-паст гап заданд, Ќорї аз зина фуромада рафт ва бой-
бача хандакунон ба хона даромад. 

– Чї кори махфї будааст? – ман аз бойбача пурси-
дам. 

– Њељ кор не, одати судхўрон њамин аст, – гуфт бой-
бача ва эзоњ дод, – ў мегўяд, ки «ман шабона аз шумо 
пулро гирифта дар пеши як одами бегона дар хонаам 
намемонам. Ман рафта касеро гирифта меорам, ки ба ў 
дилам пур мешавад ва эътимод дорам, баъд аз он аз шумо 
пул мегирам ва ба дафтар менависам. Баъд аз он њамроњи 
он одам пулро бардошта бо њамроњии шумоѐн ба кўча ме-
бароем, шумо ба љойи худ меравед ва ман бо он одам 
пулро бурда ба љое, ки худ медонам, мегузорам. То ин ки 
рафиќи шумо гумон накунад, ки ман шабона дар хонаам 
пул мемондаам. 

Ман бо шунидани ин суханњо аввал аз Ќорї сахт 
ранљида бошам њам, зуд ранљишам бартараф шуд, чунки 
ба ин дараља расидани шубња ва бадгумонии одам аз љум-
лаи беморињои девонагї аст, гуфта дар дили худ ќарор 
додам. Албатта, аз девона ранљидан дуруст нест, њатто ба 
њоли вай рањмам омад, ки он бечора то охири умраш дар 
натиљаи ин беморї азоб хоњад кашид… 

Ман дар ин гуна фикру хаѐлњо будам, Ќориишкамба 
бозгашта омада аз зина ба болохона баромад. Аммо ў 
танњо буд. 

– Магар одаматонро наѐфтед? – гўѐн бойбача ба ў 
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суол дод. 
– Њанўз ба он одам нарафтаам, як кори зарур ба ѐдам 

омад, ки аз роњ баргашта омадам, – гуфт Ќориишкамба ба 
мо наздик расида омада ва «кори зарураш»-ро эзоњ кард: – 
шумо њарду якдигарро ва овози якдигарро мешиносед ва 
њозир ғайри суњбат карда нишастан кори дигар њам надо-
ред, барои ин кор лампа сўхтан њољат нест, исроф аст. 
Харљи барзиѐд аст. Бинобар ин, ман лампаро хомўш кар-
да, бурда ба сари зина мемонам ва дар ваќти омаданам 
боз аз лампаи занон даргиронда оварда, дар рўшноияш 
њисобро баробар мекунем. Дуруст аст? 

Пеш аз он ки мо ба ин суолаш љавоб дињем, лампаро 
аз пеши мо бардошта гирифта бурд ва ба сари зина вайро 
хомўш карда монда, аз дарвозааш баромада рафт. 

* * * 
– Модом ки «мо якдигарро ва овози якдигарро ме-

шинохта бошем ва барои суњбат карда нишастанамон 
рўшнойї зарур набудааст», биѐ, бо њам гуфтугузор карда 
нишинем, – гуфтам ман ба бойбача ва илова карда пурси-
дам: – Ту, ки падари савдогар дорї ва ман медонам, ки та-
моми наќду насяи падарат дар дасти ту аст, пас чаро ту ба 
ќарз муњтољ шудї? Ин масъала дар пеши ман монанди му-
аммо сарбастааст, агар ин муамморо кушода медодї, ман 
хеле хурсанд мешудам ва дилгирие, ки аз суњбати ин мум-
сики дарунсиѐњ дар ман пайдо шуд, бартараф мегардид. 

– Модом ки дили ман ба шумо пур шуда њамроњи худ 
гирифта оварда сирри ќарздории худро ба шумо кушода 
додам, аз кушодани сабаби ќарздориам њам њељ ибо ва 
мулоњизае надорам, – гуфт бойбача ва сабаби ќарздори-
ашро шарњ дод, – чунонки медонед, ман бо падарам дар 
як дукон менишинам ва азбаски падарам бесавод аст, чу-
нонки худ гуфтед, њама наќду насяњояш дар дасти ман аст. 
Ман гоње ба таќозои љавонї панљсад ѐ њазор тангаро аз 
пули аз фурўшомада гирифта ба комљўйињои худ сарф ме-
кунам. Гоње мешавад, ки баъд аз ин гуна харљи ман ба 
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бонк ѐ ба савдогарони калоне, ки мо аз онњо мол мегирем, 
пул додан даркор мешавад. Дар ин гуна мавридњо барои 
нафањмондани камомади дукон ба падарам он маблағро 
аз љое ќарз гирифта љойи он камомадро пур карда мемо-
нам ва њамин тарз шуда ман ба ќарз муњтољ мешавам. 
Баъд аз он аз савдои њаррўза кам-кам бозѐфт карда маб-
лағи ќарзу фоидаи вайро тањия намуда ба ќарзхоњ мепар-
дозам. 

– Дуруст аст, ки њамаи инњо дар зиндагонии бойба-
чањо шуданист, – гуфтам ман, – модом ки ба ќарз муњтољ 
шудї, чаро аз њамин њайвони дупо ќарз мегирї? Чаро аз 
ягон њинду ѐ аз ягон судхўри дигар ќарз намегирї? 

– Аввал ин ки њамаи судхўрон хоњ њинду бошанд, хоњ 
мусулмон бо њамин атвору кирдор њастанд, ки дар Ќори-
ишкамба дидед! Дувум ин ки аз љойи дигар ќарз кунам, 
бими кушода шудани сиррам дар пеши падарам њаст. 
Ќориишкамба бошад, дар бобати ќарздињї ва пулгирї сар 
медињад, ки сир намедињад. Бинобар ин, аз ин «њайвони 
дупо» ќарз мегирам… 

* * * 
Бо шунида шудани овози пойи касе, ки аз зина боло 

мебаромад, сухани бойбача бурида шуд. Оянда Ќорииш-
камба буд, ки лампа ба даст меомад ва дар паси ў як каси 
дигар буд. Ќорї лампаро оварда бар рўйи сандалї гу-
зошт, мо дар рўшнойї одамеро, ки Ќорї њамроњи худ 
оварда буд, шинохтем: ин саройбони саройи «Кафказ» 
буд, ки дар вай кантураи «Кафказ – Меркурий» ном шир-
кати наќлиѐтии Русия љой гирифта буд. 

Ќориишкамба баъд аз лампаро оварда ба рўйи сан-
далї нињодан рафта аз хонаи дарун дафтарашро овард ва 
ба бойбача њисобашонро баробар карда, пули наќдро 
Ќорї ќабул намуд ва санади ќарздориро бойбача гирифта 
дарронда дар кисааш гузошт. Мо барои рафтан аз љой 
бархостем. 

 – Андак сабр кунед! Њамроњ мебароем, – гуфт Ќори-
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ишкамба. Ў лампаро ба дасти саройбон дода, дафтарро ба 
дасти худ гирифт ва бо дасти дигараш аз сандалї 
хокандозеро, ки дар аввали омадани мо бо оташ гузошта 
буд, бардошта баровард. Дар хокандоз осори оташ наме-
намуд ва ба љойи оташ хокистар буд. 

– Ин хокистарро чї мекунед? – Ман аз Ќорї пурси-
дам. 

– Ин тамоман хокистар не, њанўз оташ дорад. Агар 
бо хокандоз нагузошта дар даруни сандалї мерехтам, ал-
батта, то њол тамоман хокистар мешуд. Акнун бояд њик-
мати оташро дар сандалї бо хокандоз нињоданамро 
фањмида бошед, – гуфт Ќорї ва барои љавоби пурсиши 
ман илова намуд, – ин хокистари оташолудро дар санда-
лии хонаи дарун меандозам ва то рўз пойњоямро бар рўйи 
вай дошта гарм карда мехобам. 

Мо аз зина ба роњрав фуромада, аз он љо ба кўча ба-
ромадем. Ќориишкамба занонашро љеғ зада ќуфл карда 
мондани дарвозаро ба онњо таъин намуд ва ба касе наку-
шоданашонро људогона таъкид карда, аз дарвоза барома-
да, бо мо ба роњ даромад. 

Аз сари растаи кафшу масњифурўшї мо аз њам људо 
шудем: Ќорї бо саройбон аз таки долони раста рањсипор 
шуданд ва мо аз пеши кўли обгурези гузари Кемухтгарон 
гузашта, ба тарафи манзили худ рафтем. Њанўз барф ме-
борид, барфи кўча то буљулаки пойи одам мерасид. Сар-
дии њаво баланд шуда буд. 

Х 
Акнун, ки ба муносибати воќеаи Ќориишкамба дар 

бораи ошнои деринаам – бойбача ќадре сухан ба миѐн 
омад, лозим шуд, бар болои ањволи ў васеътар истам. 

Ошноии ин бо ман аз марњум Муњаммадсиддиќи 
Њайрати33 шоир, ки яке аз дўстони наздики ман буд, ба 
ман мерос монда буд. Бойбача љавони бад набуд, ба мо 
барин муллобачањои пойлучи сањрої монанди бойбача-
гони дигари Бухоро калонгирї ва бадњавої намекард, 
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улфат ва рафтуояш њам бо мо буд, аз љамъияти бойбача-
гон канора гирифта буд. 

Падари ин бойбача боз як симои дигар буд. Ў беса-
вод буд, лекин бесаводии худро аз њама, њатто аз ман њам, 
ки бо писараш ошнои наздик будам, пинњон медошт. Бис-
ѐр воќеъ шудааст, ки ман аз раста аз пеши дукони ў гуза-
рони роњ мешудам. Дар њамон ваќт агар писараш, ки са-
воднок буд, дар дукон набошад ва хате њам аз љое омада 
бошад, маро љеғ мезад: 

– Марњамат кунед, як пиѐла чой хўред! 
Ман ба сари дукони ў менишастам. 
Ў он хатро бароварда ба дастам медод. Ман хатро аз 

назарам гузаронида: 
– Хонда дињам? – гуфта мепурсидам. 
– Не, њама љояшро хондан лозим нест, худам хондам, 

лекин баъзе љойњояшро дуруст бароварда натавонистам, 
чашмам пирї кард, њамон љойњояшро нишон медињам, ба 
ман фањмонда дињед, мешавад. 

Ў бо нишон додани «баъзе љойњои» хат сар мекард: 
як сатрро аз поѐнтари хат, ки одатан дар он љоњо муддао 
менавиштанд ва ба болояш ќалам кашида њам мемонданд, 
нишон медод. Ман мехондам. Агар аз он љо муддао ду-
руст равшан нашавад: 

– Андак аз болотар хонед! – мегуфт. 
Ин муддаоро, ки фањмид, боз як љойи дигари ба бо-

лояш ќалам кашидашудаи хатро нишон дода мехононд… 
Ба њамин тариќ ў гоње аз поѐн, гоње аз боло нишон 

дода тамоми хатро ғайр аз чанд сатри аввали хат, ки ода-
тан дар он љо дуову салом менавиштанд, нишон дода ме-
хононд. 

Ў муллотарош буд. Дар ваќтњое, ки дасташ аз савдо 
холї бошад, баъзе муллоњоро ба сари дуконаш љеғ зада, 
баъзе масъалањои диниро, ки нўгирўмолї* карда гирифта 

                                           
*Масъалањои нўгирўмолї – дар истилоњи мадрасањои Бухоро масъала-

њое буданд, ки касе онњоро дањанакї ѐд карда гирад ва дар њар љо 
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буд, ба миѐн меандохт ва бо онњо мунозира мекард. 
Баъзе ваќт ба пеши ман њам њамин гуна масъалањоро 

монда маро ба мунозира кашидан мехост. Аммо ман «ваќт 
надорам» ѐ «њавсала надорам» гўѐн гузашта мерафтам. 

Ў бо ин љавоби ман табассуми истењзокоронае карда 
истода: 

– «Шайхро њунар нест, хонаќоњ танг аст» – гўѐн ба 
ман таъна мезад ва баъд аз он ба насињат медаромад: 

– Шумо, домулло, ба «Љузъиѐт»* ғарќ шуда рафта аз 
корњои зарурї дур мондед. Шумо ба шеърхонї ва ба 
шеъргўйї бисѐр машғул нашавед. Кадом шоир бой шуда-
аст, ки шумо шавед? – мегуфт. 

Ў шайхтарош ва таќвофурўш34 буд ва зўр мезад, ки 
њар корашро мувофиќи шариат карда адо намояд. Ба ха-
лољо пойи чапро пеш партофта даромадан, ба масљид ва 
ба хонањои дигар пойи ростро аввал партофтан корњое 
буданд, ки ў инњоро њељ тарк намекард ва ба дигарон њам 
таълим медод. 

Писарашро њам сахгирї мекард, ки њама ваќт муво-
фиќи шариат њаракат кунад, њатто ўро аз чилимкашї, ки 
дар Бухоро ќариб умумї буд, манъ мекард. 

Аммо писараш аз ў пинњонї на танњо чилим мека-
шид, њатто шароб њам менўшид, ки ин кор он ваќтњо дар 
Бухоро сахт мамнуъ буд. 

Ў дар харљи рўзгораш хеле сарфакорї мекард ва 
њамаи харољотро аз дасти худ мегузаронид. Писарашро 
сахт манъ карда буд, ки на дар хона ва на дар кўча як пули 
сиѐњ њам харљ накунад. 

Писараш соле ду бор бо ризои падараш мењмондо-
рии рўйирост мекард, яке аз инњо дар беруни шањр – дар 

                                                                                              
дастмояи мунозира созад. 

* «Љузъиѐт» – дар истилоњи мадрасањои Бухоро шеър ва адабиѐтро 
«љузъиѐт» меномиданд ва касеро, ки ба адабиѐт шуѓл дошта бошад, 
«љузъиѐтчї» мегуфтанд. Баъзе муллотарошњо њам аз забони мадраса 
гирифта шоиронро «љузъиѐтчї» мегуфтанд. 
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боғаш, дигарї њам дар беруни шањр, дар ваќти сайри Гули 
Сурх, дар сари мазори Бањоуддин33 барпо мешуд. 

Мењмононе, ки дар ин зиѐфатњо бо ризои бой хабар 
карда мешуданд, аз панљ ѐ шаш нафар зиѐд набуданд, ба 
инњо ду писари хурди бой ва як хизматгораш њам зам 
мешуданд. Аммо бойбача пинњонї њамаи ошноњояшро 
хабар мекард. 

Бой дар рўзи зиѐфат мувофиќи он касоне, ки шумо-
раи онњоро медонист, аз хона бадаста биринљу равған ва 
нони хонагї медод. Гўшт, сабзию пиѐзро њам аз бозор ху-
даш харида медод. Барои саворї аробаи кўтаки34 худро ба 
асп мебандонд. Ду писари хурдашро дар гўшае бурда 
гўшашонро тофта таъин мекард, ки агар бародарашон њар 
кори пинњонї ѐ харљи барзиѐд, ки кунад, омада ба вай ха-
бар дињанд. 

Дар ин гуна зиѐфатњо ман њам яке аз он мењмонони 
рўйирост будам. Хўрокворињоро дар хўрљин андохта, 
аробаи кўтакро савор шуда, ба роњ медаромадем. 

Њамин ки аз шањр баромадем, бойбача аробаи 
кўтакро дар гўшае аз роњ бозмедошт ва аз бародарони 
хурдтаракаш мепурсид: 

– Фойтун савор шуданро мехоњед? 
– Мехоњем, мехоњем! 
– Ба њамин шарт фойтун мебиѐрам, ки њељ корро ба 

падарам хабар надињед, њарчанд пурсанд њам чизе 
намегўед. 

– Намегўем, намегўем! 
Бойбача ба биржа рафта ду фойтуни нави дуаспаи 

аспонаш бардами зангўладорро меовард. Мо ба он фой-
тунњо савор шуда рањсипор мегардидем. Аммо ба аробаи 
кўтак, ба љойи мо, ба болои хўроквории аз њавлї оварда-
шуда хўрокворињои гуногуни дигар, ки бойбача аз таги 
дарвоза мехарид, бор карда мешуданд. 

Ваќте ки ба зиѐфатгоњ расидем, аз дунбол мењмонони 
пинњонї њам ба фойтунњо савор шуда расида мерафтанд. 
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Албатта, пули кирои он фойтунњоро њам бойбача медод… 
Аммо бой дар дили худ «ба зиѐфатњое, ки писарам як 

соли дароз хўрда омадааст, ба ин гуна осонї ва бо харљи 
кам љавоб гардондам» гўѐн хурсандї мекард. 

 
* * * 

Чиллаи зимистон буд, сармои сахт њукмронї мекард. 
Дар Бухоро, ки одатан камбориш аст, як њафта боз – аз 
шаби ба њавлии Ќориишкамба рафтанамон боз - монугир 
барф меборид. 

Мардуми Бухоро њавлињои танги худро, ки гўѐ њама 
љояш бом аст, рўзе ду-се бор рўфта барфашро ба кўчањо 
мепартофтанд. Кўчањои танги шањр аз барфи њавлињо 
чунон пур шуда буданд, ки ќариб ба бомњо мерасиданд. 
Њар кас барфи пеши њавлии худро бо бел ва каланд чоњча-
вор кофта, дар он љо зина сохта ба кўча мебаромад. 

Ман, ки либосам он ќадар гарм набуд, дар рўзи охи-
рини њафтаи дарси мадрасањои Бухоро, ки сешанбе буд, ба 
дарс нарафтам, дари њуљраро баста хобидам… 

Соатњои дањи рўз дари њуљраам кўфта шуд. Кушода 
дидам, ки бой будааст. Ман бисѐр тааљљуб кардам, зеро ў 
ба њуљраи ман њељ наомада буд. Аз саросемагї ба љои ин 
ки «марњамат кунед» гўям: 

– Ња, чї хизмат? – гуфта сар додам. 
– Як сари ќадам ба њавлии ман биѐед, – гуфт ў. 
– Хуб, – гуфтаму бо њамроњии ў ба роњ даромадам. 

Бой дар роњ чизе нагуфт. Ман њам сухане надоштам, ки ба 
ў гўям. Хомўшона роњ мерафтем. Аз ваљоњати бой маълум 
мешуд, ки дар сараш рўзи хеле сахте афтодааст… 

Мо ба њавлии ў даромадем. Мењмонхонаашро ку-
шод. Ман дар сандалї нишаста, пойњоямро ба оташ тоф-
там. 

Бой ба хонаи дарунаш рафта барои ман чою нон 
оварда ба болои сандалї гузошт. Худаш њам дар як кодок 
нишаст. Мо ба чойнўшї даромадем. 



71 

 

Њоло њам бой чизе намегуфт ва дар њавлии берунаш 
ғайр аз худаш каси дигар њам набуд. 

Оќибат ман аз дам нишастан танг шуда: 
– Писаратон дар куљо? – гўѐн пурсидам. 
– Дар дукон, – гуфт дар љавоб ва илова кард: – Ман, 

ки ин љо омадам, дар дукон нишастани ў лозим аст. Ду-
конро рўзона баста монда намешавад. 

– Шумо чаро дар ваќти гармии бозор дуконро 
партофта ба хона омадед? 

– Ба шумо як кор доштам… 
Ман дар андеша афтодам, ки ба ман чї кор дошта 

бошад? То њол ў маро барои коре љеғ назада буд. Як кори 
хатхононї дошт, ки вай њам гоњо дар раста ва дар набуда-
ни писараш мешуд. Магар аз бељохарљињои писараш ха-
бар ѐфтааст ва ањволи ўро аз ман, ки ошнои наздики ў 
њастам, мепурсад… Агар аз ин хусус пурсад, чї љавоб 
хоњам дод? Агар ањволи писарашро ба ростї гўям, ба ош-
ної хиѐнат мешавад, агар пинњон дорам, дурўғ мешавад…  

Ман дар ин гуна андешањо ғарќ шуда пурсидам: 
– Ба ман чї кор доред? 
– Як кор дорам, намедонам мекунед ѐ не? 
– Агар аз дастам ояд, мекунам. 
– Ин кор танњо аз дасти шумо меояд. 
– Хуб, марњамат кунед, коратонро гўед. 
– Кори ман ин аст, ки шумо як сари ќадам ба дењаи 

Розмози тумани Вобканд рафта меоед. 
– Аз шањр то Розмоз аз њуљраи ман то њавлии шумо 

нест, ки одам як сари ќадам рафта ояд. Он љо аз шањр чор 
санг35 дурї дорад. Ба он љо рафта омадан, хусусан дар ин 
њаво, осон нест. 

– Пиѐда намеравед… – гуфт ў мад кашида, – ман ба 
шумо аспи худамро зин карда медињам. 

– Либосам тунук ва барфу боронгузар аст, чакман ѐ 
ин ки љомаи боронї надорам. 

– Ман ба шумо чакмани босмаи худро медињам, ки аз 
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вай на хунук мегузарад ва на барфу борон, – гуфт бой ва 
як сония хомўш монда, ба андеша фурў рафт. Магар фикр 
мекард, ки мабодо ман чакманро тамоман аз они худам-
шуда напиндорам, бинобар ин илова кард: 

– Ман чакманамро тамоман ба шумо медодам, лекин 
худам чакмани дигар надорам. Ба њар њол хизмати шумо-
ро муфт намеравонам, ѐ чой ѐ пули чойро медињам. 

– Агар ман ин хизмати шуморо адо кунам, на аз ба-
рои музд, балки барои ошноии чандинсолаи писаратон 
мекунам. Вагарна оќил дар ин гуна њаво барои музд худро 
дар тањлука намеандозад. 

– Офарин, домулло! – гуфт бой бо хурсандї. 
– Ман шунида будам, ки ғиљдувонињо36 дар роњи ош-

ної худро ба куштан њам медињанд. Дар њаќиќат рост бу-
дааст… 

Бой аз љойи бисѐр нозуки ман гирифта буд. Ман он 
ваќтњо як ғиљдувонии бисѐр ањмаќ будам, як корро дар 
роњи ошної накардан ѐ карда натавонистани як ғиљдуво-
ниро барои њамаи ғиљдувонињо ор медонистам. Ман он 
ваќтњо чунин њис мекардам, ки агар ман ин корро наку-
нам, гўѐ њамаи ғиљдувонињо ба ман мегуфта бошанд, ки 
«ту як кўчароњи андак душвори ошноиро нарафтї, номи 
ғиљдувонињоро паст кардї ва обрўйи њамаи моро дар пе-
ши шањриѐн резондї, туф бар ту!». 

– Хуб, ин як кўчароњи ошної аст, њар чї шавад, ме-
равам, – гуфтам ман бо ќатъият. 

Бой чун дид, ки сухани охиринаш ба ман хуб таъсир 
кард, маро боз ањмаќтар кардан хоста гуфт: 

– Абдунабї ном як хизматгори нотарси ќадрдон  
доштам, медонед, ки ў бемор шуда ба хонааш рафт ва 
мурд. Писарам он дилу гурдаро надорад, ки дар айѐми 
зимистон, дар ваќтњое ки њамаи ѐбонњо холианд, ба чор 
санг роњ рафта омада тавонад. Хусусан ба тарафњои Роз-
моз, ки бештарини онњо авлоди Файзиавлиѐанд,* на танњо 

                                           
* Файзиавлиѐ аз яккадуздони машњури Розмоз буда, хонаи бойњо ва 
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писари ман, њељ кадоми аз шањриѐн њам дар ин ваќти сол 
ба он љоњо рафта наметавонад, агар равад њам, камаш асп 
ва либосашро мегиронад. Бинобар ин, ман шуморо зањмат 
додан хостам, ки як ғиљдувонии бисѐр нотарсед. 

– Зарар надорад, авлоди Файзиавлиѐ он тараф истад, 
худи Файзиавлиѐ зинда шуда аз пеши роњам барояд њам, 
ман «калло балло» гуфта метавонам! – гуфтам бо ғурури 
ғиљдувонигї ва илова намудам. – Кай меравам? 

– Њамин рўз, њамин соат. 
– Рўз беваќт шуд. То тайѐр шуда баромадан соат як 

мешавад, то шаб чор соат ваќт мемонад, дар ин муддат, 
дар ин њаво ва ин роњи вазнинро тай карда ба он љо рафта 
расидан мумкин нест. 

– Душвории ин кор њам дар ин аст, ки њамин рўз 
рафта ба он љо расидан даркор аст. Фардо аз он љо ду 
одамро њамроњи худ гирифта меоред. Онњо ба ман рўзи 
панљшанбе пагоњонї дар ваќти чой даркоранд. Агар ин 
маќсад дар ваќти муайяне, ки гуфтам, ба даст надарояд, аз 
њељ ба даст надаромадан фарќ надорад. 

– Хуб, њар чї бодо бод, аспро зин кунед, – гуфтам 
ман бо ғурури аввалї. 

Вай ба зин кардани асп рафт. Ман дар хаѐли худ 
роњи пурбарфу яхи чорсангиро, ки сию ду километр ме-
шавад, тасаввур мекардам… 

Бой аспро зин карда, бозгашта омада ба ман: 
– Марњамат кунед, асп тайѐр шуд! – гуфт. 
– Охир, ман он љо ба пеши кї меравам ва кињоро ги-

рифта меорам? – гуфтам бо тааљљуб. 
– Дар воќеъ ман аз саросемагї ин љойи корро фа-

ромўш кардаам, – гуфт бой кисабағалашро кофта истода 
ва аз он љо як хатти лифофанокро бароварда ба ман дода 
давом намуд: 

– Дар дењаи Розмоз арбоб Њотам ном як одами 

                                                                                              
пулњои аз андоз ѓуншудаи амлокдорњои амирро ба танњої медуздид. 
Ӯро амир Музаффар ба даст дароварда аз манори Бухоро партофта 
кушта буд. 
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баобрўй њаст. Рост ба њавлии ў меравед, ин хатро бо 
нимча чой, ки онро дар хўрљин андохтаам, ба ў медињед. 

Ў он одамонеро, ки ба ман даркоранд, ѐфта ба шумо 
њамроњ мекунад. Шумо гирифта овардан мегиред. Ман 
хатти бойро ба кисабағали худ монда, чакмани ўро пўши-
да, аз мењмонхона баромадам. Бой хўрљинро, ки дар як 
лингаш як нимча чой буд, бар рўйи зин партофт, аспро 
кушода ба сараш лаљом зад, нўхтаи аспро дар линги холии 
хўрљин андохт. Аспро етак карда аз дарвоза ба кўча баро-
вард. 

Ман дар сари кўча ба асп савор шуда, аз дасти бой 
ќамчинро гирифтам. Бой аз бағалаш як нони хонагї баро-
варда ба ман дода: 

– Дар роњ нон гирифта баромадан хосияти бисѐре 
дорад, бо шарофати нон раванда аз хатарњо эмин мемо-
над, – гуфт ва ба ќибла нигоњ карда дастонашро ба њаво 
бардошта, – Худо ба шумо роњи сафед дињад! – гўѐн дуо 
кард ва дастонашро бар рў кашид. 

Ман нонро дар бағалам андохта ба роњ даромадам… 
 

* * * 
Аз кўчањои танги Бухоро, аз болои тўдањои ќатор-

кўњмонанди барфњо савора гузаштан душвор буд. Бино-
бар ин ман ба зудї худро дар роњи калони аробагузари 
дарвозаи Мазор37 гирифтам. Њарчанд чап њам бошад, бо 
он роњ рафта аз дарвозаи Мазор аз шањр баромадам ва 
баъд аз он таг-таги ќалъа рафта, аз пеши майдони Машќи 
сарбоз38 гузашта ба пањлуи дарвозаи Самарќанд расидам 
ва аз он љо ба роњи калони Бухоро – Ғиљдувон дарома-
дам… 

Ин роњ хеле васеъ буд, дар ин роњ тўдањои барф набу-
данд, лекин ба љойи онњо сар то сари роњро, гўѐ ки ас-
фалтфарш карда бошанд, яхи сахти сиѐњчаранг фаро ги-
рифта буд. Барфи бисѐр бо суми аспу хари равандагон ва 
бо чархи оњандори аробањо молиш хўрда фарши «асфал-
тї» шуда буд. Дар ин роњ асп њар ќадаме, ки мемонд, пояш 
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лағжида мерафт, ки шикамаш ќариб ба замин мерасид… 
Ду тарафи роњ – майдонњои кишт, кўлњои обпарто, 

зањкашњо, љўйњо, љарњо ва њамаи пастию баландињо бо 
барф пур шуда њамвор гашта буданд, ба њар тараф, ки ни-
гоњ кунед, барфи дурахшони сафед чашматонро мебурд. 

Љўйњои сарироњї њам дамида баромада, бо пулњо ва 
роњњо њамрўй шуда буданд. Баъзан обњои љўйњо бар рўйи 
яхњои роњњо шорида рафта, ях баста, «асфалт»-и роњро 
дуќабата карда буданд. 

Дарахтони бед, гуљум ва тут њам монанди зардо-
луњои дар бањорон шукуфта, шукуфазореро ба назаратон 
љилва мекунониданд. Њайфо, ки аз тарси хароб шудани 
чашм ин «шукуфазор»-ро бо серї тамошо кардан мумкин 
набуд. 

Дар сањро њељ љонзоде наменамуд, танњо зоғњои ало 
гурўњ-гурўњ шуда барфбозї карда мегаштанд, чунонки 
мурғњои хонагї хокбозї кунанд, онњо бо сари синаашон 
ба барф хобида, бо панљањошон барфњоро ба зери болњо-
шон пош медоданд ва ба тариќе ки мурғобињо сари худро 
ба об фурў медињанд, инњо њам сари худро ба барф 
меғўтонданд. Агар ихтиѐри луғат ва ном сохтан ба дасти 
ман мебуд, ман зоғњои алоро «мурғи барфї» меномидам. 
Хомўшии ин сањрои мурдаи пурбарфро њам танњо ќар-
ќари њамин зоғњо халалдор мекард. Дар дењањо њам њељ 
кас наменамуд. Танњо бар болои бомњои аз барф сап-
сафед дудњои сиѐњи ғализи саргин, хазон ва хошок гардиш 
мекарданд, ки танњо њаминњо аломати њаѐт буданд, танњо 
њаминњо буданд, ки вањшати дењањои холї ва хомўшро 
камтар мегардониданд… 

Дар ваќти ба Галаосиѐ расидани ман, ки аз Бухоро 
як фарсах масофат дорад, аср шуда, ба фурў рафтани 
офтоб як соат монда буд. Ман аз бими дар торикии шаб 
дар ин роњи пурдањшат ва сањрои пурвањшат мондан саро-
сема шуда, аспро ќамчин мезадам. Аммо вайро њељ 
маљоли ќадам задан намонда буд. Аз гўш, гардану поњояш 
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монанди чилчўби нишаллопазон кафк мепарид, аз тамоми 
баданаш монанди доши39 пиллакашон бухор мебаромад. 
Ёлу думаш бошанд, монанди мўйи пўпакдори духтарони 
он замон аз ях шавшулак баста буданд. 

Акнун бими он буд, ки дар њар ќадам задани асп ман 
аз болои он, монанди тарбузи бар рўйи зин нињодашуда, 
муаллаќзанон парида равам… 

Ваќте ки ман аз Галаосиѐ гузашта ба тарафи Ялангї 
рањсипор гардидам, аз дур бар болои роњ гурўњњои зоғон 
намуданд, ки онњо гоњо мепариданд ва гоњо менишастанд. 
Аз онњо болотар дар њаво якчанд мурғони лошахўр њам 
менамуданд, ки онњо бол назада гардишкунон чашмашон-
ро бар рўйи замин дўхта буданд. 

Асп хўсидан гирифт, аммо бо зарби ќамчини ман 
маљбур буд, ки ќадам пеш монад… 

Ба гурўњи зоғон наздик расидам. Дар канори роњ ас-
перо пўст канда партофта буданд. Маълум мешуд, ки он 
аспи бечора аз сахтии роњ ѐ беќувватии худаш љон дода-
аст, ѐ ин ки ғалтида гарданаш шикастааст. Соњибаш пўсти 
онро канда гирифта, гўшташро ба мурдорхўрон «садаќа» 
гўѐн монда рафтааст. 

Дар пеши лошаи асп се-чор саг њам буд. Сагњо ба 
якдигар ғур-ғуркунон гўшт меканданд ва мехўрданд. Гоњо 
аз гурусначашмї, уввосзанон ба сару рўйи якдигарашон 
чангол ва дандон мезаданд ва боз гўштхўрии худро давом 
медоданд. Зоғњо аз њар тараф омада, ба ќадри ќувваташон 
насиба мегирифтанд, аммо њамин ки сагњо ба тарафи онњо 
чашм ало карда аккос мезаданд, ба парвоз кардан маљбур 
мешуданд. Мурғони лошахўр бошанд, бо он баландпарво-
зии худ аз сагњо метарсиданд, ба лоша наздик омада наме-
тавонистанд, аммо умедашонро канда дур њам намераф-
танд.  

Ман аз он љо гузашта, ба роњи худ давом намудам. 
Шаб омад, торикии он рўйи љањонро фурў гирифт. Акнун 
роњи «асфалтии» сиѐњчаро дидан мумкин набуд. Аммо ду 
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тарафи роњ бо тобиши барфи якмол сафедча менамуд. Ак-
нун асп бисѐр бо эњтиѐт ќадам мегузошт, пеш аз њар ќадам 
задан ба зери пояш теғ кашида нигоњ карда, ду-се сония 
фах-фахкунон меистод… 

 
* * * 

Дар њамин ваќт ба ман як фикр илњом шуд: «ба та-
рафи дасти чап ба киштзорњо бароям, он љоњоро барфњое 
пўшондаанд, ки њаргиз ќадам нахўрдаанд ва лағжонак 
нашудаанд, ќадам партофтани асп дар он љоњо осон аст. 
Агар дар миѐна баъзе љўйњо, зањкашњо, кўлмакњо бошанд 
њам, зарар надоранд. Он гуна љоњо бояд сахт ях баста 
бошанд. Яхи баъзе љойњо шиканад њам, тарсе нест, аз он 
гуна љоњо асп худро ба осонї хоњад берун кашид». 

Дарњол ин фикрро ба амал овардам ва ба тарафи 
дасти чап аз роњ баромадам. Дар њаќиќат њам ин роњи бе-
роња бисѐр соз омад. Асп, чунонки дар роњи њамвори хушки 
хокї ќадам мезада бошад, озодона роњ мерафт, аз љўйњо ва 
зањкашњо на ин ки ќадам партофта, балки љањида мегу-
зашт… 

Чизе, ки маро ташвиш медод, танњо ин буд, ки ин бе-
роња маро ба маќсад мерасонда бошад ѐ аз роњи калон дур 
афтода аз ягон тарафи дигар сар мебароварда бошам? 

Бо ин андеша дар атроф чашм меандохтам, ба ғайр 
аз сањрои пурбарф чизе наменамуд, аз дењот ва ободонї 
асаре набуд… 

Баъд аз ягон соат роњ рафтан, аз тарафи дасти рост 
ба дурии тахминан њазор ќадам дуди сиѐњи шарораолуде 
намудор гардид, ки ба њаво печида мебаромад. 

Ман донистам, ки ба рў ба рўи сари бозори Ялангї 
расидаам, ин дуд, албатта, аз танўри нонвойхонаи он сари 
бозор ѐ аз гулхани рўињавлигии ягон сарои он љо барома-
да истодааст. 

Дилам ором гирифт, ки ман аз роњи калон бисѐр дур 
нарафта  будаам ва рост ба тарафи шимол нигоњ карда 
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аспро рондан гирифтам… 
Баъд аз ягон соати дигар роњ рафтан аз пешам кишт-

зори фарохе баромад, ки кулўхшудгор* карда шуда буд. 
Кулўхњои ин шудгор чунон калон-калон буданд, ки аз та-
ги барфи њамон ќадар ғафс њам пасту баландии замин 
намудор мегардид… 

Ман ба сари ин шудгор расида аспро бо роњи рост аз 
миѐнаљои шудгор ба тарафи шимол нигоњ карда рондан 
хостам. Аммо асп рамид, якрањагї ва инодкорї кард ва 
пойи худро пеш нагузошт. Ќамчин задам, ба вай таъсир 
нанамуд ва њар боре, ки ќамчин мезадам, сари худро ба 
пеш хам карда фаххос зада меистод, аммо пеш намерафт. 

Ман ќамчинро ба дасти чап гирифтам, ба хамгашти 
тарафи чапи шикаму ронаш, ки аз он пеш он љояш њељ 
шатта надидааст, ду-се зарба шинондам. 

Ба љони асп расид, дар њолате ки фах-фахкунон тум-
шуќи худро ба замин бурда буд, ба пеш ќадам монд, ду 
пойи пеши асп ба шудгор, чунонки ба лой фурў мерафта 
бошад, ғўтид, аммо бисѐр дарун нарафт. Асп боз ба он љо 
ором истоданї шуд, лекин ман њам боз ба тарафи чапаш 
ќамчин задам. Асп ночор ду ќадами дигар пеш рафт, аммо 
њамин ки ќадами савумро бардошта пеш гузошт, чор пойи 
вай њам ба шудгор фурў рафт ва аз љойи фурўрафтаи 
пойњояш балаќќосзанон об баромада ба намади зин расид 
ва об бар рўи шудгор њам равон гардид. 

Ман он ваќт фањмидам, ки ба чї фалокат афтодаам, 
он замини шудгор набуда, балки дарѐи Зарафшони яхбас-
та будааст. 

Одатан обњои калони равон дар сармоњои сахт, на аз 
тарафи боло ва на аз њар љо-њар љо, балки аз поѐн ях баста 
меоянд. Ях бастани обњои калони равон ба ин тариќа аст, 
ки шўшањои ях аз боло бо омади об омада поѐн рафта, ба 

                                           
* Кулўхшудгор – шудгорест, ки тиркашро ба сўрохи нўги амоч андохта, 

огардњоро васеътар гирифта заминро чуќур меронанд, ки аз замин 
кулўхњои калон-калон мехезад. Ин муќобили майдашудгор аст. 
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љое банд мешаванд, ба болои ин боз шўшањои дигар ома-
да зам мешаванд. Шўшањо дар ваќти ба якдигар часпидан 
рост хеста мечаспанд, ки рўи онњо монанди сангњои нота-
рошидаи ќатор чидашуда ноњамвор мешавад ва монанди 
яхи њавз ва кўлњо њамвор ва шаффоф намешавад. 

Њамин намуди зоњирии кулўхмонанд аст, ки шабона 
чашми маро дар хато андохтааст ва ман дарѐи Зарафшони 
яхбастаро замини шудгоршуда гумон карда бар рўи вай бе 
ибо асп рондаам. 

Ваќте ки асп то шикам фурў рафт ва об ба намади 
зин баромад, ман фањмидам, ки ба Зарафшон даромадаам, 
дарњол худро аз рўи зин ба рўи ях гирифтам ва хўрљинро 
њам аз болои асп гирифта ба канор њаво додам. Барои 
эњтиѐт кардан аз ин, ки мабодо ях шикаста худам дар ях-
бурља фурў наравам, бо як дастам узангуро мањкам дош-
там. Агар яхи зери поям мешикаст, ман ба воситаи узангу 
ба асп андармон шуда аз ғарќ шудан рањої меѐфтам. 

То љое, ки тасмаи узангу мерсид, худро пас кашидам. 
Дидам, ки яхи зери поям мањкам аст ва тасмаи узангу њам 
дигар намерасад, онро сар додам. Аммо узангу аз дастам 
људо намешуд ва дастам ба узангуи биринљї ях баста 
часпида монда будааст. 

Дар њамин ваќт асп як љавлон заду узангу аз дастам 
људо шуд. Лекин дастам, чунонки ба љойи сўхтаи он намак 
пошида бошанд, тиззосзанон сўзиш мекард. 

Албатта, дар он ваќт ба сўзиши даст диќќат карда 
истодан мумкин набуд ва ба зудию чолокї худро ба канор 
кашидан даркор буд. Њамин тавр кардам ва ба канори  
дарѐ баромадам. 

Аммо асп њанўз дар даруни яхбурља буд, он бо як 
љавлони дигар поњои пеши худро ба тарафи рафти об гар-
донд, яхи он љо њам шикаст ва асп њам фурўтар рафт. 

Асп баъд аз он ки ќадре ором истода ба худ ќувват 
ғун кард, боз як љавлон зада поњои пеши худро ба тарафи 
канор гардонд. Ба њамин тариќа бо љавлонњои яккадар-
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миѐн ва дам гирифта, дам гирифта асп њам худро ба ка-
нор баровард ва баъд аз он ки худро як бор сахт афшонд, 
сар хам карда истод. 

Асп, чунонки ўро вараљаи сахт гирифта бошад, бар-
ги бедвор меларзид ва дар ларзишњояш ѐлу думи аз ях 
шавшула бастааш шилдиросзанон садо мебароварданд. 

Ман њам то зону тар шуда будам, либосу масњињоям 
ях баста буданд. Маро њам монанди асп «вараља» гирифта 
буд. 

Ман фикр кардам, ки бояд ба сари пули Мењтарќо-
сим  наздик бошам. Бинобар ин хўрљинро ба болои асп 
партофтам, њалќаи љилави тар шуда яхбастаи аспро аз 
рўйи остини чакман ба банди дастам андохтам ва пиѐда 
аспро етак карда, аз канори дарѐ ба тарафи дасти рост, ба 
сўйи шарќ нигоњ карда роњро пеш гирифтам. 

Дар тахмин хато накарда будаам, баъд аз дањ-
понздањ даќиќа роњ рафтанам сиѐњињои иморатњои бозори 
сари пули Мењтарќосим намудор шуданд ва баъд аз чанд 
даќиќаи дигар ман дар растаи болопўшидаи он љо будам. 

 
* * * 

Як дукони самоворхонаро кўфтам. Самоворчї бедор 
шуда дарро кушода дид, ки асп дорам. Одамашро њам бе-
дор кард, ки аз дасти ман он њайвонро гирифта ба сарой 
дарорад… 

Ман ба даруни дукон љойгир шудам ва аспам ба са-
исхона. Самоворчї либосњои тар шуда яхбастаи маро ди-
да сандалиро бардошт ва дар оташхонаи он оташ дарги-
ронда гулхан кард. Либосњоямро аз танам кашида ба тор 
пањн намуд ва ба пуштам як љома партофта кафшу мањ-
сињоямро њам аз поям кашида дар наздикии гулхан гу-
зошт, аммо поњоямро, ки тамом ях баста буданд, рухсат 
надод, ки ба оташ наздик кунам ва кўрпаеро, ки то омада-
ни ман ба рўйи сандалї гарм шуда истода будааст, ба пой-
њои ман печонид. Худам сари синаамро бар рў ба рўйи 
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шуълаи оташ рост нигоњ дошта ба лаби гулхан нишас-
там… 

Баъд аз ќадре ором гирифтан пай бурдам, ки дастам 
њанўз сўзиш карда истодааст ва ба пеши рўшноии гулхан 
бурда дидам, ки як ќабат пўсташ ба узангу часпида канда 
будааст. 

Самоворчї хонањои тортанакро, ки дар он дукон хе-
ле  бисѐр буданд, чида оварда ба рўйи љароњат монд ва бо 
рўмолчаам аз рўяш баст. 

– То пагоњ, «ту дидї, ман надидам» шуда дуруст ме-
шавад, – гуфт. Дар њаќиќат њам ин љароњат бисѐр дер 
накашид ва дар панљ рўз пўсти нав давонд. 

Ман баъд аз саришта карда гирифтани худ њикояти 
ба Зарафшон ғалтиданамро ба самоворчї наќл кардам. 

– Ин тавр бошад, аспро њам гарм кардан даркор бу-
дааст, – гуфт ў ва ба одамаш фармуд, ки дар саисхона 
оташ даргиронда аспро гарм ва асбобашро хушконад… 

Чойљўши лаби гулхан љўшид. Самоворчї чой дам 
кард. Ман нонеро, ки бой ба ман «барои нигоњдорї аз ха-
тарњо» дода буд, шикастам… 

Баъд аз нону чой хўрдан, чунонки беруни баданам аз 
оташ гарм шуда буд, даруни баданам њам гарм шуд. Бо 
рухсати самоворчї поњоямро аз кўрпа бароварда ѐзондам. 
Оташ њам сўхта шуда, даруни гулхан аз лахчањои оташи 
аноргулмонанд пур шуда буд. 

Самоворчї сандалиро ба љояш гузошта ба рўяш 
кўрпаро пањн кард. Ман поњоямро ба сандалї дароз карда 
якрўя ѐзидам. 

Бедор шудам, ки рўз сафед шуда омадааст. Аспро зин 
фармудам. Аммо пуле надоштам, ки ба самоворчї дињам. 
Ночор чоеро, ки бой барои Арбоб дода буд, аз хўрљин ба-
ровардам ва як ќисмашро ба самоворчї бо миннатдории 
бисѐре додам. 

– Миннатдорї даркор нест. Вазифаи мо роњнишинон 
барои дар роњ афтодамондагон ва сармогирифтагон хиз-
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мат кардан аст, – гуфт ва бо лабони нимханда илова кард: 
– Аз шумо чї пинњон кунам, гоњо мешавад, ки «шерба-
чањо» шикорњои калонро гирифта меоранд, аз онњо калла-
почааш ба мо мемонад. Музди хизматњои худоиамон њам, 
ки ба шумо барин касон мекунем, аз он мебарояд. 

Самоворчї бо ин сухани худ ба дуздон ишора ме-
кард… 

Ман ба роњ даромадам, баъд аз гузаштанам аз пули 
Мењтарќосим бо роњи дасти рост, ки аз болои Розмоз ме-
равад, рањсипор гардидам. 

Ин роњ он ќадар бад набуд, ях бастагї бошад њам 
охурчањои чархи ароба њам дошт, ки дар он љоњо асп 
налағжида ќадам мегузошт… 

 
* * * 

Ман дар соатњои дањи пагоњї ба Розмоз расидам, аз 
сари кўча њавлии арбоб Њотамро пурсидам. Њавлии кало-
неро, ки дарвозаи шутур ва аробадаро дошт, нишонам до-
данд. 

Ба он њавлї даромада, аз хизматгор Арбобро пурси-
дам, ў маро ба мењмонхона бурда дароварда: 

– Арбоб ана дар њамин хонаанд, – гуфт. 
– Дар пешгоњи мењмонхона, дар кодоки сандалї як 

шахси сафедчарўйи доғи нағзакдор нишаста буд; ин шахс 
риши калони мошубиринљ дошт, ки панљоњ-панљоњу 
панљсола будани ўро тахмин кардан мумкин буд. 

Каллаи калонаш бо ќомати баланд ва танаи пањлу-
дори ғафсаш муносиб афтода буд. Аммо каљии чашми ча-
паш ин њама њусни ќиѐфаи ўро барбод медод. Аз фарбењии 
бадан ва баромадагињои паси сараш тахмин кардан мум-
кин буд, ки бояд худро њамеша бо ќазї ва гўштњои 
бўрдоќї тарбия карда бошад. 

Аз болои љомањои серпахтаи ќабат ба ќабат, ки аз 
рўйи онњо миѐнашро бо фўта баста буд, як чакмани 
моњути осмониранг пўшида менишаст. Дар сараш як сал-
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лаи калони тибити сафед буд, ки фаши дарози он ба сари 
синааш фуруд омада меистод. 

Дар кодоки поѐни сандалї ду мўйсафед менишас-
танд, ки ќиѐфаи њар дуяшон аз якдигар кам фарќ дошт: 
рўйњои сурхчаи борики дароз, чашмони бемижгони обрав, 
ришњои бузии сап-сафед, мўйлабњои тамоман тарошида-
шуда аз сифатњои муштараки ин ду кас буданд. Фаќат 
фарќе, ки дар миѐни онњо менамуд, ин буд, ки яке бинипу-
чуќ, дигаре камонбинї буд. 

Соли ин ду нафар њам тахминан 65-70 менамуд, ба-
данашон мувофиќи рўяшон борик ва либосашон муво-
фиќи танашон химчаву танг буда, аз тањ љомањои маллаи 
пахтадор, аз рўй љомањои абра-остари миѐншикоф пўшида 
буданд. Саллањошон калону суф ва фашњошон партоф-
тагї буд. 

Дар пеши мўйсафеди бинипучуќ чойник буд, ки ў ба 
дигарон чой кашида медод. 

Ман рафта, мувофиќи одат, аввал бо одами 
пешгоњнишин вохўрдї кардам, дувум бо бинипучуќ, савум 
бо камонбинї. 

Дар ваќти вохўрдї одами пешгоњнишин нимхез шуд, 
аммо он ду мўйсафед кифтњошонро наљунбонда даста-
шонро дароз карданд. 

Ман њам ба љой нишон додан ва «гузаред, гузаред» 
гуфтани онњо нигарон нашуда аз пешгоњнишин поѐнтар 
ва аз он ду мўйсафед болотар дар кодоки миѐна, ки холї 
буд, нишастам ва дастамро бардошта мувофиќи одат фо-
тиња хондам. 

– Пурсидан айб нест, мењмон аз куљоянд ва аз куљо 
пурсем? – гўѐн одами пешгоњнишин гап сар кард. 

– Аз Бухоро, – гуфтам дар љавоб ва ба пурсиши 
дувум роњ надода хатро аз бағалам баровардам. 

Аммо намедонистам, ки кадоми инњо арбоб Њотам 
аст. Аз рўи одат соњибхона дар пеши мењмонњо, хусусан, 
ки он мењмонњо мўйсафед бошанд, бояд дар пешгоњ 
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нанишинад. Ба ин далел дар назди ман арбоб Њотам 
набудани одами пешгоњнишин собит буд. Аммо аз ду мўй-
сафеди поѐннишин намедонистам, ки кадомашон 
соњибхона бошад. Азбаски аз рўйи одат соњибхона хизмат 
мекард, гумон кардам, ки мўйсафеди бинипучуќи чойкаш 
арбоб Њотам аст ва хатро: 

– … Бой салом гуфтанд, – гўѐн ба тарафи вай дароз 
кардам. 

Пучуќ аз дастам хатро нагирифта: 
– Ман бо… бой ошної надорам, њатто номи он касро 

њам нашунидаам, аљаб нест, ки шумо иштибоњ карда бо-
шед? – гуфт. 

– Магар шумо арбоб Њотам нестед? 
Мўйсафеди пучуќ ба одами пешгоњнишин нигоњ кар-

да хандид ва пешгоњнишин: 
– Арбоб Њотам манам. «Агар соњибхона дар пешгоњ 

нишинад, арзонї мешавад» мегўянд, бинобар ин ман аз 
мењмонон боло нишастам, – гўѐн ў њам хандид. 

Ман хатро ба тарафи одами пешгоњнишин дароз 
кардам. Ў хатро аз дастам гирифта лифофаашро кушод 
ва: 

– Хонда метавонед? – гуфта ба ман нигоњ кард. 
– Бинам, шояд хонда тавонам, – ман љавоб додам. 
Арбоб хатро кушода ба ман дод. 
Ман хатро гирифта хондам. Бой дар хаташ баъд аз 

дуою саломи муќаррарї «ду нафар шоњиди бурро ѐфта 
фиристонед ва њаќќи хизмати онњоро дар он љо муайян 
карда ба ман нависед» гуфта навишта буд ва дар охири 
хаташ «барги сабз» гўѐн нимча чой фиристоданашро ха-
бар дода, аз доранда талаб намуда гирифтани онро таъ-
кид карда ва дар оянда боз хизмат карданашро ваъда дода 
хаташро бо љумлаи «ассалому алайкум, аддої… бой» та-
мом карда буд. 

Ман баъд аз хондани хат ба дањлези мењмонхона 
рафта аз хўрљин чойро оварда ба пеши Арбоб мондам ва 
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ба Зарафшон фурў рафтанамро наќл карда, ба самоворчї 
додани як ќисми чойро ба вай часпондам. 

– Зарар надорад, – гуфт Арбоб, – аз њаво омада буда-
аст, боз як ќисмаш ба њаво рафтааст. 

Арбоб мўйсафедонро имо карда њамроњи худ ба рўйи 
суфа баровард. Хизматгорашро љеғ зада, ба вай дастархон 
ва чой фармуд ва илова намуд, ки ќазї њам барорад. Ху-
даш баъд аз бо мўйсафедон ќадре пичир-пичир кардан 
бозгашта бо онњо ба мењмонхона даромад. 

Хизматгор чой, дастархон ва як табаќ ќазии яхниро 
бо корд оварда ба рўи сандалї нињод. Арбоб ќазиро пора 
кард. Мо ба нону ќазихўрї даромадем… 

– Шумо, албатта, имшаб ба мо мењмон мешавед, – 
гуфт Арбоб ба ман. 

Ман њамин шаб ба шањр даромаданам лозим будан-
ро гуфта аз шабхобї узр овардам. 

– Ин тавр бошад, ба асп хўрок додан даркор аст, – 
гуфт ва хизматгорашро љеғ зада фармуд, ки лаљоми аспро 
бароварда ба вай беда партояд. 

– Дар ќишлоќи мо одами хатнок нест. Ба домуллои-
мом чанд бор хат нависонда ба чанд љой фиристодам, њељ 
кас хонда натавонистааст, – гуфт Арбоб. 

– Хат њам ба доди Худо нигоњ мекунад, – гуфт бини-
пучуќ, – одам бо хондан, бо мулло шудан дарњол хатнок 
шудан намегирифтааст. 

– Саводнокї њам њамин тавр аст, – гуфт мўйсафеди 
биникамон. – Агар Худо надињад, одам бо хондан савод-
нок шудан намегирифтааст. Њамин домуллоимоми мо 
хондаанд, мулло шудаанд, њатто ба Розмоз барин љой до-
муллоимом њам шудаанд, лекин њанўз њам хатро дуруст 
хонда наметавонанд. Ман гоњо хатњои ибро ва васиќањоро 
нишон медињам, дуруст бароварда дода наметавонанд, за-
бонашон гирифта мемонад. 

– Худатон хат навишта метавонед? – гуфта Арбоб аз 
ман пурсид. 
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– Кам-кам. 
– Бисѐр хуб, ин тавр бошад, аз номи ман ба бой як 

хат нависед-чї? 
– Мешавад. 
– Ќалам доред? 
– Не, надорам. 
Арбоб хизматгорашро љеғ зада фармуд, ки рафта аз 

домуллоимом ќаламу коғаз биѐрад… 
Хизматгор баъд аз ду даќиќа дасти холї омад. 
– Домуллоимом набудаанд, ба сари осиѐи Дўстбой 

барои хондани як бемор рафта будаанд, – гуфт. 
– Хуб, хат чї даркор? Гапњои маро ба бой забонї ху-

датон мегўед, – гуфт Арбоб. 
Аммо мўйсафеди биникамон ќабул накард: 
– Хат шавад, бењтар аст, њуљљат мешавад, – гуфт. 
– Ин тавр бошад, ќаламу коғаз ѐбед! – гуфт Арбоб ба 

биникамон. 
– Ќалам меѐбам, аммо коғазро намедонам меѐбам ѐ 

не? – гуфт он мўйсафед. 
– Ќалам ѐбед, мешавад, – гуфтам ман ба ў – ба коғази 

чой навиштан мегирам. 
– Барака ѐбед, – гўѐн мўйсафеди биникамон барома-

да рафт. 
Баъд аз фурсате як ќалами ќариндоши41 саршикаста-

еро гирифта овард. 
– Аз куљо ѐфтед? – гуфта пурсид Арбоб бо хурсандї. 
– Аз усто Рўзии дуредгар гирифтам. Як бор дар дасти 

вай њамин ќаламро рўзњои иморати Наврўзбой дида бу-
дам, ки бо ин чўбњоро хат мекашид. 

– Хайрият, ки то њол гум накарда будааст, – гуфт би-
нипучуќ. 

Мўйсафеди камонбинї ќаламро ба дасти ман дод, 
ман нўги вайро бо корде, ки бо он ќазиро пора карда бу-
данд, тарошида соз кардам. 

Арбоб Њотам чойро ба рўймолчааш холї карда, 
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ќоғазашро ба ман дод. Ман коғаз ва ќаламро тайѐр карда 
дар аввали хат «Баъд аз салом маълум карда мешавад, 
ки…»-ро навишта ба Арбоб нигоњ карда: 

– Чї нависам? – гуфта пурсидам. 
– Нависед, ки дуои бепоѐни муштоќона ва саломи 

бешумори ғоибона аз ин фаќири њаќири пуртаќсир, ман 
ки арбоб Њотам њастам… 

– Ман инњоро навиштам, – гўѐн сухани ўро буридам, 
– шумо муддаотонро гўед, мешавад. 

Арбоб ва ду мўйсафед гарданњошонро дароз карда 
ба њарфњое, ки ман ба ќоғаз навишта будам, нигоњ кар-
данд. 

– Ман бисѐр гап гуфтам, навиштаи шумо бисѐр кам-
ку? – гуфт Арбоб бо оњанги нобоварона. 

– Ман гапи бисѐрро ба хатти кам меғунљонам – гуф-
там. 

Мўйсафеди бинипучуќ аз гўша, бе он ки ба ман ни-
шон дињад, ангушташро ба тарафи ман љунбонда ишораи 
тањсин кард. Албатта, ман њам худро ба нофањмї задам. 

– Ин тавр бошад, нависед, ки – гўѐн Арбоб ба имло 
кардан даромад, – ду шоњиди њунарманди забардастро ѐф-
та фиристодем, номи яктаашон Холиќэшон, худашон ба 
эшони Шояхсии калони марњум мурид шудаанд, яктаа-
шон Розиќхалифа ном доранд, ин кас бо Ибодулло-
махдуми авлоди Халифа Њусайн халифаанд ва ба даста-
шон хатти иршод њам доранд. Баъд аз он гўед, ки њар ка-
доми инњоро ќарор кардем, ки агар шумо корро баред, ба 
њар кадомашон панљоњтангагї медињед; боз гўед, ки агар 
бой дињед, ба њар кадомашон биступанљтангагї медињед; 
боз гўед, ки харољоти роњ ва харољоти шањрашонро њам 
медињед; боз гўед, ки њар пагоњ ќаймоќчойи серќаймоќ ва 
њар шаб оши палави серравған карда медињед, ба аспњо-
шон ему беда медињед. Боз гўед, ки ассалому алайкум; боз 
гўед, ки аддої фаќири њаќир арбоб Њотами розмозї… 

Албатта, ман хатро ба тартибе, ки Арбоб гуфт, на-
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навиштам, муддаои ўро кўтоњ карда, ба ду-се сатр ғунљон-
дам ва коғазро чорќат карда ба бағалам андохтаму аз Ар-
боб: 

– Хуб, – Холиќэшон ва Розиќхалифаатон дар куљо-
янд, ки мо зудтар ба роњ бароем? – гуфта пурсидам. 

Арбоб Њотам мўйсафеди бинипучуќро нишон дода: 
– Ин кас Холиќэшонанд, – ва мўйсафеди биникамон-

ро нишон дода, – ва ин кас Розиќхалифаанд, – гуфт. 
 

* * * 
Холиќэшон ва Розиќхалифа аспњошонро зин карда 

савор шуда ба дари њавлии арбоб Њотам омаданд. Ман 
њам аз мењмонхона баромада ба асп савор шудам ва њар се 
нафар роњи шањри Бухороро пеш гирифтем. Офтоб њамон 
ваќт ба ќиѐм рост шуда буд, ки соати 12-ро нишон ме-
дод… 

Аспони њамроњони ман назар ба аспи ман лоғартар 
буданд, аммо онњо бар рўйи ях аз аспи ман хубтар ва чо-
локтар мегаштанд. Ман сабаби инро аз њамроњон пурси-
дам. 

– Наъли аспони мо нав, аспи шумо бенаъл аст ѐ ин ки 
наълаш куњна, – гуфт Розиќхалифа. 

– Аспи шумо бенаъл будааст, – гуфт ба ман Хо-
лиќэшон, ки аз паси мо меомад ва зери суми аспи маро 
дар ваќти ќадам монданаш медид… 

Мо ба сари пули Мењтар ќосим расидем, аз ин љо 
роњи бади «асфалтї» сар мешуд. Ман таљрибаи дирўзаам-
ро, ки ќариб бо марги худам ва њалокати асп ба даст да-
ромада буд, ба њамроњонам гуфтам. Ин таљриба ба онњо 
њам маќбул афтод. Мо аз бероња рањсипор шудем… 

Ваќте ки мо ба Галаосиѐ расидем, офтоб ба фурў 
рафтан наздик шуда буд, агар то хуфтан ба дарвозаи шањр 
нарасем, маљбур мешудем, ки дар беруни шањр, дар ягон 
самоворхона бихобем. Дар роњ шитоб кардан даркор буд. 
Аммо аспи ман њељ шитоб намекард. Хусусан баъди гу-
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заштан аз Галаосиѐ мо маљбур будем, ки бо роњи «асфал-
тї» биравем, зеро атрофи роњи байни Галаосиѐ ва шањр 
серљўю љар, серзањкашу сериморат буда, барои роњ 
рафтан аз болои барф киштзори њамворе набуд. Аммо ас-
пи ман ба роњ рафтан аз болои «асфалт» њељ тан намедод. 
Бо зўри ќамчин, ваќте ки маљбур мешуд як ќадам партояд, 
чор пояш ба чор тараф лағжида мерафтанд. 

Ночор Холиќэшон аз аспаш фуромада маро ба он 
савор кард ва худаш аспи маро пеш андохта пиѐда ба роњ 
даромад. Ба њамин тариќа, мо баробари азони хуфтан ба 
дарвозаи шањр расида пеш аз баста шудани он худро ба 
дарун гирифтем… 

Ман «матоъњои» аз Розмоз овардаамро бо аспи бе-
наъл ва хатти Арбоб бурда ба бой супурдам ва чакманаш-
ро њам, ки доманаш ба об тар шуда, бо оташ хушкида тах-
таи дарахти гуљум барин шах шуда монда буд, аз танам 
кашида ба ў додам ва бо вуљуди хоњишњои сахти бой, бе 
он ки ошашро хўрам ва дар сандалиаш гарм шавам, ба 
њуљраи худ баргаштам… 

Ман бо вуљуди он њама мондагї ва бедорхобї шаби 
дароз хобида натавонистам: дар бораи шоњидњо, дар бо-
раи «агар корро буред, панљоњтангагї медињед, агар бой 
дињед, бисту панљтангагї медињед» гуфта ба бой хат на-
виштани Арбоб ва дар бораи он кори сарбаста фикр ме-
кардам… 

* * * 
Рўзона соатњои нуњ аз љой хестам, баъд аз чой нўши-

дан ба раста баромадам. Њанўз фикри ман ба шоњидњо ва 
маънии хатти арбоб Њотам банд буд. Ман ин муамморо 
танњо ба воситаи бойбача њал карда метавонистам, бино-
бар ин рост ба дукони ў рафтам. Њарчи ў бе падараш 
танњо нишаста будааст. 

Ман ба пеши дукони ў нишастам, њикояти сафари 
худро гуфта мазмуни хатти падарашро, ки ба арбоб Њо-
там фиристода буд ва љавоби Арбобро ба падараш ва фи-



90 

 

ристодани Арбоб ду касро бо унвони «шоњид» ба ў наќл 
намуда аз вай маънии ин воќеаро пурсидам. 

Бойбача баъд аз ќадре андешида истодан: 
– Аз шумо њељ сирро пинњон намедорам ва дилам 

њам пур аст, ки шумо ин сирро ба њељ кас нахоњед гуфт, – 
гўѐн ба гап даромада давом намуд, – падарам дар њаќќи 
Абдунабї, ки хизматгори деринаамон буд, бисѐр ноин-
софї карда истодааст. Абдунабї дањ сол ба мо хизмат 
кард. Аз падарам ғайр аз хўрок ва пўшок чизи дигареро 
надидааст. Дуруст аст, ки ман гоњо ба ў чор-панљ танга аз 
дукон медодам, аммо инро падарам намедонист… 

Бойбача баъд аз нўшидани чойи пиѐлае, ки дар пе-
шаш буд, ба ман як пиѐла чой кашида дода боз суханашро 
давом кунонид: 

– Абдунабї ваќте ки бемор шуд, падарам ўро нафо-
ронид. Ў ночор ба сањро – ба хонаи бародаронаш, ки 
дењќонони камбағаланд, рафт ва дар он љо дер нахобида 
мурд. Баъд аз мурдани ў падарам ба бародарони ў даъво 
кард, ки «ман ба вай пештарак аз бемор шуданаш чорсола 
њаќќи хизматашро пешакї – ду њазор танга дода будам, ў 
ба бадали ин пул њељ хизмате накарда бемор шуда рафт. 
Акнун, ки ў мурд ва шумо њам, ки вориси ў њастед, бояд 
ќарзи ўро бидињед…» 

– Онњо, ки дењќонони камбағал бошанд, ин пул аз 
куљои онњо рўѐнида гирифта мешавад? – гўѐн пурсида су-
хани бойбачаро буридам. 

– Гап дар болои ба гардани онњо бор кардани ин пул 
ва ќарздор кардани онњо меравад, – гуфт бойбача, – ваќте 
ки онњо ќарздор шуданд, рўѐндани он пул ба падарам 
осон аст. Онњо мардикорї мекунанд, њаммолї мекунанд, 
њар чї ѐбанд, нахўрда, напўшида ба фоидаи он пул ба па-
дарам дода мегарданд, яъне то охири умрашон ғуломи па-
дарам шуда мемонанд. 

– Хуб, ин маблағи туњматиро падарат ба гардани 
онњо чї гуна бор мекунад? 
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– Инак њамин «шоњидњо» барои исбот кардани њамон 
даъво ва њамон маблағи туњматї љеғ зада шудаанд, – гуфт 
бойбача ва давом кард: – рўзи сешанбе пагоњонї як муро-
фиа42 карданд. Ќозї аз падарам њуљљат ѐ ин ки шоњид пур-
сидааст. Падарам ваъда додааст, ки рўзи панљшанбе 
шоњиди худро тайѐр хоњад кард ва њозир барои мурофиа 
рафтанд. 

– Хуб, ин одамоне, ки шоњид шуда омадаанд, Абду-
набї он тараф истад, худи падаратро њам намешиносанд, 
дар ин њол инњо чї гуна гувоњї медињанд? 

– Ман њам яќин дорам, ки падарам инњоро аз ин пеш 
надидааст. Лекин дишаб, баъд аз ош, падарам маро аз 
мењмонхона баровард ва бо онњо суњбати пинњонї кушод. 
Ман аз пушти дар гўш додам, њамин ќадарашро фањми-
дам, ки падарам ба онњо гап ѐд медод, аммо чињо ѐд до-
данашро надонистам. 

– Чињо ѐд доданашро ман рафта мефањмам, – гўѐн 
ман аз дари дукони ў хестам ва рост ба ќозихона рафтам… 

 
* * * 

Дар ќозихона мурофиачиѐни бисѐр менишастанд. 
Дар як гўша бой њам бо «шоњидони» худ ва љавобгарони ў 
– бародарони Абдунабї бо оќсаќоли дењаи худ љойгир 
шуда буданд… 

 
Бисѐр дер накашид, ки мулозими43 ќозикалон ба пе-

ши бой омада: 
– Марњамат кунед, навбати мурофиа аз шумост! – 

гуфт. 
Бой бо «шоњидонаш» пеш-пеш, аз дунбол љавобга-

рон ва оќсаќоли дењаашон бар рўйи суфаи баланди айво-
ни ќозихона баромаданд. 

Ќозикалон дар даруни мењмонхоначаи худ дар пеши 
дари боло менишаст. Ў рўйи борики мурғї, риши тунук ва 
ками бузї, чашмони танги бемижгони милксурхи май-
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мунї, гўшњои дарози ба пеш хамхўрдаистодаи харгўшї ва 
бинии дарознўги хами кабкї дошт. 

Дар беруни дар, бар рўйи суфа, дар зери айвон як 
бўрѐ пањн буд. Даъвогар ва љавобгарон ба рўи он бўрѐ 
пањлу ба пањлуи якдигар дузону нишастанд. Ќозикалон 
баъд аз он ки чашмони тангашро боз њам тангтар карда 
даъвогар ва љавобгаронро як-як аз назар гузаронид, аз 
мулозими худ, ки ба пеши дар рост меистод: 

– Чї шуд? – гуфта пурсид. 
– Бой шоњидњошонро оварданд, – гуфт мулозим 

таъзимкунон ва мањзари даъвои шаръиро,44 ки дар дасташ 
буд, ба дасти ќозикалон дод. 

Ќозикалон баъди аз назар гузаронидани мањзар ба 
бой нигоњ карда: 

– Шумо ду њазор тангаро ба кї дода будед? – гуфта 
пурсид. 

– Ба Абдунабї ном бародари инњо, – гўѐн ба љавоб-
гарон бо дасти худ ишора кард ва давом намуд: – ў мурда-
аст ва инњо бародарони зоида ва меросхўри ў њастанд. 

– Шумоњо иќроред ѐ мункир? – гўѐн аз љавобгарон 
пурсид ќозикалон дар њолате ки чашмони танги худро ба 
онњо дўхта меистод. 

– Мо аз мурданамон хабар дорем, аммо аз ин кор ха-
бар надорем!– гўѐн яке аз љавобгарон, ки аз дигараш ка-
лонсолтар менамуд, ба сухан даромад, – мо њамин ќадар-
ро медонем, ки бародарамон Абдунабї ба ин кас дањ сол 
бемузд хизмат кард, ваќте ки бемор шуд… 

Ќозикалон лабњояшро бо забонаш лесида-лесида бо 
овози дањшатнок: 

– Суханро дароз накун, – гуфт, – ту иќрорї ѐ мункир? 
– Мункир, таќсир, – боз њамон љавобгари калонсол 

љавоб дод. 
Ќозикалон ба љавобгари дувум њам њамин суолро до-

да њамин љавобро гирифт ва баъд аз он ба даъвогар нигоњ 
карда: 
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– Шумо санад доред ѐ шоњид? – гўѐн пурсид. 
– Шоњид дорам, таќсир! – бой љавоб дод. 
Баъд аз он ќозикалон ба мулозими худ нигоњ карда 

мањзарро ба дасти ў дода гуфт: 
– Берун бароварда бин, агар ислоњ шаванд, баробар 

кун, агар нашаванд, биѐр, мувофиќи шаръи шариф њукм 
карда мешавад. 

Мулозим ба ќозикалон таъзим карду мањзарро аз 
дасти ў гирифта: 

– Хуш, таќсир! – гуфт ва мурофиачиѐнро ба хестан 
ишорат кард. 

Баъд аз он ки њамагї аз суфаи баланди айвондор по-
ин фуромаданд, мулозим ба мурофиачиѐн нигоњ карда: 

– Љанљол то рўзи сешанбе мавќуф монд, ба шумо ду 
рўзи дигар муњлат дода мешавад. Агар якдигаратонро ѐф-
та оштї шаветон, хатти ибро45 мекунем, вагарна боз рўзи 
сешанбе ба њузури љаноби шариатпаноњї46 медароем. 
Њозир пули харољоти маро дињетон! 

Бой ба мулозим панљ танга бароварда дод. 
– Ин кам аст, гуфт мулозим, – имрўз, пагоњ ва рўзи 

шанбе, – се рўз мешавад ва њар рўз панљтангагї понздањ 
танга доданатон даркор аст. 

– Аз онњо њам мегиред, – гуфт бой, – хуб, суханатон 
нашиканад, – гўѐн боз як тангаи дигар бароварда дод. 

– Акнун навбати шумоѐн аст, – гўѐн мулозим ба 
љавобгарон нигоњ кард. 

Оќcаќоли дења аз тарафи љавобгарон њамѐнашро ку-
шод. Љавобгари калон ба ў наздик шуда: 

– Аз тарафи мо панљ танга дињед, мешавад, – гуфт. 
– Чаро? – гуфт оќсаќол тааљљубкунон. – Шумо, магар 

таомули мамлакатро намедонед? То яктарафа шудани 
љанљол харољотро њар кадоми даъвогарон ва љавобгарон 
баробар мекашанд. Ваќте ки љанљол тамом шуд, ба гарда-
ни кї афтодани харољот ба њукми љаноби шариатпаноњї 
нигоњ мекунад, – гўѐн ў аз њамѐнаш дувоздањ танга баро-
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варда ба мулозим дод. 
– Оќсаќолро хурсанд кунетон, – гуфт мулозим ба 

љавобгарон нигоњ карда. 
– Шумо хурсанд шавед, мешавад, мо якдигарро меѐ-

бем, – гуфт оќсаќол ва бо њамин њама пароканда шуда 
рафтанд… 

Ман хеле афсўс мехўрдам, ки ин љанљол имрўз якта-
рафа нашуд, то ки натиљаашро фањмам. «Дар рўзи шанбе, 
ки рўзи дарси ман аст, ба болои мурофиа расида омада 
метавониста бошам ѐ не?» гўѐн фикр мекардам. Зеро ман 
шаш дарс доштам, ки њар кадоми онњо дар дарсхонањои 
људогона буданд ва дурии миѐни онњо аз як километр кам 
набуд. Дуруст аст, ки ман дар пеши ќозикалон њам як дарс 
доштам ва ваќти вай соати ѐздањ буд. Аммо ба он ваќт 
рост омадани ин мурофиа маълум набуд… 

 
* * * 

Ман рўзи шанбе ба њар кадоми мадрасањое, ки дар 
дарсхонаи онњо дарс доштам, тозон-тозон мерафтам, ме-
хостам, ки зудтар дарсњои дигарамро тамом кунам ва њар-
чи пештар ба дарси ќозихона расида оям. Ва њол он ки бо 
тохта рафтани ман навбати он дарсњо пештар ва муддати 
онњо кўтоњтар намешуд. Бо дониста истодани ин њол ман 
аз дилтангї метохтам, ки шояд гувоњии шоњидони бар-
дурўғ ва харидаро тамошо карда тавонам. 

Оќибат дарсеро, ки пеш аз дарси ќозихона буд, хонда 
баромадам. Акнун тохтани ман бефоида набуд. Давон-
давон ба роњ даромадам. Ва понздањ даќиќа пештар аз 
дарси ќозихона ба он љо расида омадам. 

Дар он гирду пеш чашм андохтам, дарун ва беруни 
ќозихона аз мурофиачиѐн пур буд, аммо он мурофиачи-
ѐне, ки ман мехостам, дар он миѐн нанамуданд. 

Ман афсўcхўрон дар тањти айвони ќозихона дар пе-
ши даромади мењмонхона, дар ќатори шарикони пештар 
омадаам навбати дарсро нигарон шуда нишастам… 
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Кам-кам шарикони мо њамагї љамъ шуданд. 
Љамоаи дарсхононе, ки пеш аз љамоаи мо дар назди 
ќозикалон дарс мехонданд, баромаданд. Мо ба љои онњо 
ба мењмонхонаи калони ќозикалон, ки дарсхонааш њам 
њамон хона буд, даромадем. Мо аз пешгоњи мењмонхона 
то поинаш монанди маъракаи маддоњии он замон давра 
гирифта пасу пеш нишастем. 

Ман имрўз, ки дар ќатори пештар омадагон будам, 
дар  ќатори онњо пештар ба мењмонхона даромада, дар 
наздикии ќозикалон, дар рў ба рўйи он љой гирифтам, ва-
гарна рўзњои пеш, шарикони хушкитфу бозуи мо, ки дари 
даромадро гирифта менишастанд, намегузоштанд, ки мо 
барин пасмондагон ва камќувватон пештар дароянд ва 
худњошон барои хубтар манзур шудан ба ќозикалон ба 
ќадри имкон дар наздиктари ў менишастанд. 

Ќозикалон одатан дар рўзњои дарс, дар миѐни њар ду 
дарс якчанд мурофиаро мепурсид. Имрўз њам дар ваќти 
даромадани мо ў аз дари боло, ки љойи нишасташ пеши он 
дар буд, берун нигоњ карда мурофиа мепурсид. 

Баъд аз тамом шудани он мурофиае, ки ќозикалон 
пурсида истода буд, боз мурофиачиѐни дигар бар рўйи 
бўрѐ нишастанд. Баъд аз хестани инњо боз мурофиачиѐни 
савум омаданд. Бо вуљуди нигарон набуданам дидам, ки 
инњо мурофиачиѐни ман мебошанд. 

Ман њам сар то по чашм гашта ба сўи онњо дўхта ва 
њама тан гўш гардида ба тарафи онњо дода шудам. 

Ќозї мањзарро аз дасти мулозим гирифта боз су-
олњои ду рўз пештар додаашро такрор кард ва љавобњои 
пештараро шунид. 

Ваќте ки бой дар муќобили «санад доред ѐ шоњид» 
гўѐн пурсидани ќозикалон: 

– Шоњид дорам, – гуфт, ќозикалон ба ў: 
– Шоњидњотонро гузаронед! – гуфт. 
Бой ба шоњидонаш, ки дар болои сараш рост истода 

буданд, нигоњ карда, онњоро ишорат ба нишастан кард. 
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Онњо њам дар пањлуи бой дузону нишастанд. 
– «Ў-њў, инњо њамон муъминњои пок ва мусулмонони 

холиси ростгўи муќаррарї-ку» – гуфт худ ба худ ќозика-
лон зери лаб ғур-ғуркунон. 

Ман аз сухани ќозикалон гумон кардам, ки инњоро 
мешинохтааст ва хурсанд шудам, ки баъд аз гувоњї дода-
ни онњо шоњиди бардурўғ ва харида будани инњоро ба 
рўяшон зада, гувоњии инњоро рад хоњад кард ва аљаб нест, 
ки худи инњоро њабс фармояд. 

– Оѐ, шумо шароити гувоњї доданро медонед? – гуф-
та ќозикалон аз шоњидон пурсид. 

– Медонем, таќсир, медонем! – Холиќэшони бинипу-
чуќ ва Розиќхалифаи биникамон пасу пеш љавоб доданд. 

– Барои гувоњї додан мусулмони комил будан шарт 
аст. Шумоњо заруриѐти динияро медонед? – боз ќозикалон 
пурсид. 

– Медонем, таќсир, медонем! – шоњидон љавоб до-
данд. 

– Шумо калимаи шањодатро бо маъниаш, бисту як 
љавоби фарзи айнро47 аз ѐд медонед? – ќозикалон пурсид. 

– Медонем, таќсир, медонем! 
– Ин тавр бошад, шумо инњоро ягон-ягон гуфта 

дињед! – ќозикалон ба шоњидон фармуд. 
Аввал Холиќэшон, баъд Розиќхалифа ин заруриѐти 

динияро чунон рост, пухта ва бурро гуфта доданд, ки њељ 
домуллоимом дар пеши ќозикалон онњоро ба ин буррої 
гуфта наметавонист. 

– Хуб, акнун гувоњї дињед! – ќозикалон ба шоњидон 
фармуд. Аввал Холиќэшони бинипучуќ ќадре пештар ни-
шаста, ба гувоњї додан даромад: 

– Аузу биллоњи минаш-шайтонир-раљим, бисмилло-
њир-рањмонир-рањим. Гувоњї медињам аз барои Худо, на 
аз барои риѐ, ки Абдунабии марњум бародари инњо 
(шоњид дар ин ваќт бо дасти худ ба љавобгарон ишорат 
кард) аз њамин бой, дар пеши мо ду нафар мўйсафед, ки 
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дар хонаи ин кас мењмон будем, барои дар оянда чор сол 
хизмат карда додан ду њазор танга, ки сесад сўм коғази 
русї мешавад, ќарз гирифта буд. Розиќхалифа њам айнан 
њамин тариќа гувоњї дода панљоњ тангаро «њалол» кард. 

Ќозикалон бар хилофи чашмдошти ман ба љавобга-
рон нигоњ карда гуфт: 

– Акнун ду њазор танга ба гардани шумо дайн шуд, 
харољоти ќозихона њам ба гардани шумо меафтад. Шумо 
бояд дар ќозихона ин пулњоро наќд карда дињед, вагарна 
њабс мешавед, агар бойро розї карда тавонед, ќарздор 
шуда, хатти ќозихонагї доданатон њам мумкин аст. 

Љавобгарон «таќсир, таќсир» гўѐн мехостанд ба 
ќозикалон гап зананд, ў даричаи дарпардадорро шарти-
кунон пўшонд ва барои дарсгўї ба тарафи шогирдон ни-
гоњ кард. 

Љавобгарон рост хеста, нолону ларзон ба пеши да-
рича омаданд, ки ба ќозї њарф зананд, аммо мулозим 
онњоро дўғ зада, кашола карда ба поѐни суфа фуровард. 
Лекин овози љавобгарон шунида мешуд, ки онњо бойро 
«ту-ту» гўѐн дашном медоданд, дуои бад мекарданд ва му-
лозимон «гир, банд, њабс кун» гўѐн онњоро тарсонда хо-
мўш кунондан мехостанд… 

Ќозикалон, намедонам, бо чї андеша бошад, сари 
худро хам карда, ќадре хомўш истод (аљаб нест, ки ў аз ин 
њукми ноњаќи худ виљдонан азоб кашида истода бошад) ва 
баъд аз он сар бардошта, ба ќории љамоа – сарсинф – ни-
гоњ карда: – Хонед! – гуфт. 

Ман пеш аз он ки ќории љамоа ба хондан дарояд, ба 
ќозикалон даст пеш гирифта: 

– Таќсир, арз дорам? – гуфтам. 
– Чї арз? – ќозикалон тааљљубкунон пурсид. 
– Ман ин воќеаро, яъне љанљоли њозираро медонам, 

бой туњмат мекунад, шоњидонаш њам харидаанд, онњо аз 
ин пеш на бойро дидаанд ва на Абдунабии марњумро, – 
гуфтам. 
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Ќозикалон баъд аз он, ки лабонашро лесида-лесида 
ќадре ба ман нигоњ карда истод, гуфт: 

– Шариат зоњирбин аст, монанди ту кунљков не. 
Шоњидони мусулмонони комил мувофиќи шариат гувоњї 
доданд, пул ба гардани муддаиалайњњо (љавобгарњо) дайн 
шуд. Аммо ту на туњмат будани ин даъворо исбот карда 
метавонї ва на харида будани ин шоњидонро. Агар 
шоњидон шунаванд, ки ту онњоро «гувоњии ноњаќдењ» 
гуфтаї, њаќ доранд, ки ба ту даъвои њаќорат кунанд. Ал-
батта, ту ноњаќкории онњоро бо ду шоњиди одили мусул-
мон исбот кардан наметавонї. Дар он сурат худат љазо 
хоњї дид. Он бењ ки паси ин корњо нагардї ва ба фањми-
дани дарси худ кўшиш кунї… 

Ман бо шунидани ин «насињат» ғайр аз сар хам кар-
да хомўш мондан чораи дигаре надоштам. Нигоњу 
хандањои масхараомези шарикон, ки аз нишастани ман 
дар наздикии ќозикалон рашк бурда буданд, ба итоби ў 
зам шуда, маро боз њам сархамтар карданд. 

Хайрият ки дарс сар шуд, ќории љамоа – сарсинф як 
љумла аз иборати китобе, ки дарсамон аз вай буд, хонд. 
Шарикон бар болои он љумла гардани худро монанди 
хурўсони љангї дароз карда, мисли гурбагон мўйњояшон-
ро хезонда ва овозашонро баланд карда, бо якдигар ба 
љанг даромаданд. 

Албатта, дар миѐни ин љангу љидоли сагона маро ва 
ањволи маро фаромўш карданд, ман њам ќадре аз таги бо-
ри итоби ќозикалон ва таънаи шарикон сар бардошта 
осуда шудам… 

Баъд аз ягон соат њамин тариќа нофањмида ва овоз 
баланд карда якдигарро дашном додани шарикон навбати 
дашномдињї ба ќозикалон расид, ў: 

– «Ўй, харњо, ўй чапанњо, ўй нодонњо, дам шавед, 
гапро фањмед ва маќсади аслии мусанниф, рањматул-
лоњиалайњро48 фањмидан даркор аст!» – гўѐн шогирдонро 
ба хомўш гардидан маљбур кард. 
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Бо њамин ќадар дашном ва њаќорати якдигар дарс 
тамом шуд, мо њам баромадем… 

Баъд аз баромадан аз дарси ќозикалон аз мулозими 
он фањмидам, ки љавобгарон дар болои ин ки аз бой ду 
њазор танга ќарздор шуда ва сад танга харљи дари ќозика-
лонро ба гардан гирифтаанд, «бо гуноњи» дашном до-
данашон бойро ва мушт баланд карданашон барои задани 
ў њабс њам шудаанд… 

Ман дигар на бойро ѐд кардам ва на бойбачаро, яго-
на коре, ки карда тавонистам, ин буд, ки аз онњо алоќаам-
ро тамоман буридам. 

 
ХI 

Ман кам-кам аз тарљумаи њоли Ќориишкамба хабар-
дор шудам: падараш ўро Исматуллоњ ном нињода буд, 
ваќте ки бачаи хурд буд, ўро ба мактаб монд, баъд аз 
кўрсавод шуданаш ўро ба ќорихона дод. Исматуллоњ баъд 
аз тамоман ѐд кардани Ќуръон «Ќориисмат» шуд. 

Дар ин миѐн падараш мурд, ў аз вай як њавличаи 
хурд ва ду њуљра аз мадрасањои серваќфи Бухоро ба мерос 
гирифт. 

Ќориисмат пулњои ваќфи аз мадраса барои њуљрањо-
яш ояндаро ва пулњои аз хатми Ќуръон рўѐндаашро ба 
одамони камбағали гузараш ва майдадукондорњо бо фо-
ида ба ќарз медод. 

Ғайр аз ин ў боз як роњи дигари фоидаро ѐфт: бо ба-
чагони гузараш љўра шуда, онњоро ба ќиморбозї ташвиќ 
кард, барои онњо буљул ва ќарта ѐфта оварда дод. Баъд аз 
чандгоња бозї бачагони хурдсол ќиморбозиро ба худ пе-
ша карда гирифтанд ва бо пул бозї мекарданд. 

Даромади Ќориисмат њам аз ќиморбозї аз њамин 
ваќт сар шуд, акнун ў буљулњоро чиккаву пукка ранг кар-
да, ба ќиморбозон бо нархи тамом мефурўхт. Ќартањои 
бастааш кушоданашударо њамеша дар бағалаш нигоњ ме-
дошт. Њамин ки дар ваќти бозї ќарта доғдор ва нишона-
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дор шуд, ў ќартањои нави худро ба онњо ба чор баробари 
харидаш пул мекард. Ғайр аз ин ў аз сари ќимор чўтал 
(шатал)50 мегирифт ва пулњои аз чўтал ғун кардаашро ба 
бачањое, ки бепул мемонданд ѐ ин ки «банда»* мешуданд, 
яке бар ду то фардошаб ба фоида мемонд. 

Ќориисмат аз ин даромадњои худ њељ намехўрд, ў 
рўзона аз њуљранишинонаш палав мехўрд ва шабона 
бошад, аз дастархони бачагони ќиморбоз шиками худро 
пур мекард. 

Ошноии ў бо ќиморбозбачагон бисѐр дер накашид... 
Як шаб бозї бисѐр гарм шуд, аз сари шом то ќариби 

рўз давом кард. Дар охири бозї њар кадоми бачагон пули 
худро њисоб карда диданд: баъзе бачагон њамаи пул-
њошонро бой дода ва бе пул шуда монда буданд; баъзењо-
шон на танњо бепул шуданд, балки ба болои ин аз Ќори-
исмат ќарздор њам шуда буданд; баъзе бачагон, бо вуљуди 
чанд бор бурданашон, таги кисаашон кам буд, яъне дар 
кисаашон аз пуле, ки то сар шудани ќимор доштанд, кам 
монда буд. 

Бачагон њамаи пулњошонро якљоя карда дидан хос-
танд, то донанд, ки пулњошон баробар аст ѐ не. 

– Ту аввали шаб чанд пул доштї? – ба њисоби якљоя 
даромаданд. 

– Дањ танга. 
– Ту чї? 
– Бист танга… 
Ба њамин тариќа њамаи пулњои дар аввали шаб дош-

таашонро њисоб намуданд ва ќарзи бачагони аз Ќори-
исмат ќарздоршударо њам ба болои вай зам карданд. Ба 
муќобили ин пулњои њозир доштаашонро монда андоза 
карда диданд, ки нимаи он маблағе њам, ки аввали шаб 
њамаашон якљоя доштанд, намондааст. 

                                           
* «Банда шудан» ба истилоњи ќиморбозон ин аст, ки каси бойдода ба 

касе, ки ўро бурдааст, асир шуда мемонад ва то ваќте ки пули бури-
даи ўро ѐфта надињад, озод намешавад. 
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– «Пас пулњо куљо рафтаанд?» – бачањо њайрон шу-
данд. 

– Эй… – гуфт яке аз бачагон нохост, – пулњои ба 
чўтал ба Ќорї рафтаро њисоб накардаем? 

– Дар воќеъ, – гуфт бачаи дигар ба Ќорї нигоњ кар-
да, – пулњои љўталро бароред, њисоб карда бинем - чї, та-
ги пул баробар меояд ѐ не? 

Ќориисмат бо шунидани ин гап барњои љомаашро ба 
худаш сахт печонда: 

– Не, намебарорам! – гуфт. – Ман пулњоямро ба касе 
нишон намедињам. 

– Бароред, њисоб карда бинем, боз ба худатон гар-
донда медињем, – гуфт яке аз бачагон бо нармї. 

Ќориисмат боз њам худашро сахттар печонда: 
– Не, гуфтам, не! – гуфт бо шиддат. 
– «Не» бошад, бо зўрї бароварда мебинем! – гўѐн як 

бача ба вай часпид. Дигарон њам ба он бача ѐрї доданд. 
Ќориисмат монанди хорпушти шаттахўрда, ки сару 

пояшро ба дарун мекашад, кулўлаю лўнда шуд. 
Бачагон ўро ба њар тараф меғелонданд, ў њам мо-

нанди њаппаки51 бозї ба њар тараф меғелид, аммо дасту 
пойи ба шикам часпидааш кушода намешуданд ва кисааш 
ба рўй намебаромад. 

– Занед! – гуфт яке аз бачагон. 
Муштчањо ба сару тани ў чун борон боридан ги-

рифтанд, аммо монанди донањои бороне, ки ба пушти 
зағома* расанд, – «тип-тип» садо мебароварданду таъсире 
намекарданд. 

Як бача мушташро баланд бардошта ба сари ў 
мањкам зад, аммо худаш «воњ-воњ дастакам» гўѐн мушташ-
ро ба дањанаш бурда љои зарбхўрдаашро макида гирифт 
ва: 

                                           
* Заѓома – гардиши чўбин аст, ки ба як тарафи вай пўст мекашанд ва 

ба вай њар чиз меандозанд ва ба сифати паллаи тарозу њам кор ме-
фармоянд. 
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– Њоло исто, – гўѐн давида ба пешгоњи хона рафту аз 
он љо хишти ќиморбозиро, ки дар ваќти буљулбозї даркор 
мешуд, бардошта оварда, бо он бо сари Ќориисмат зад… 

Ин зарба хеле сахт буд, аз сари ў хун равон шуд, кам-
кам худи ў њам суст шуда, дасту пояш ѐзид ва бачагон аз 
кисаи ў њамаи пулњоеро, ки аз чўтали оншаба ғун шуда 
буд, бароварда гирифтанд ва дар байни худњошон – ба њар 
кас, ба ќадре ки дар аввали шаб дошт, дода он пулро таќ-
сим намуданд ва фотиња хонда, дар миѐнаи худ ањд бас-
танд, ки дигар ќиморбозї накунанд ва ба ќиморбозї кар-
дани бачагони дигари гузарашон њам роњ надињанд. 

Ќориисматро аз хона бароварданд, ки ба њавлии худ 
равад. Аммо ўро маљоли роњ рафтан набуд ва аз сараш 
њанўз хун мерафт. Ночор бар рўйи суфа афтод… 

Модари бачаи соњибхона аз ин воќеа хабардор шуда 
баромад, ба сари кафидаи Ќорї як порча намадро сўхта 
пахш карду аз рўяш бо рўмоле баст ва ўро дубора ба хона 
дароварда хобонид… 

Ў баъд аз соате њушѐр шуда, ба хонаи худ рафт. 
Он доғи бемўе, ки дар сари ў то охири умраш монд 

ва ба ў барои кам додани пули мўйсар бањона мешуд, ѐд-
горие буд, ки дар вай аз он маљлиси ќиморбозї ва чўтал-
гирї боќї монда буд… 

Ќориисмат ваќте ки аз чўталгирї мањрум монд, 
њамаи њиммат ва ғайраташро ба судхўрии кўчагї, ба 
ќуръонфурўшї, ба ошхўрии аз хонаи ќарздорон ва њуљра-
нишинонаш сарф кард. 

 
* * * 

Ваќте ки ў калонтар ва серпултар шуд, майда-
фоидахўрии сарикўчагиро, ки дар он баъзан пулаш 
месўхт, ба як тараф гузошта, бо дукондорони калон ва 
савдогарон муомила сар кард. 

Дар бойњои калон пули ў ќариб хељ насўхтаст: агар 
онњо шикастанї шаванд њам, «боз ягон рўз даркор меша-
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вад» гўѐн аввал пули Ќориисматро тамоман медоданд, 
баъд аз он шикасти худро эълон карда, ба ќарзхоњони ди-
гар ба ќадри расамаашон52 медоданд. 

Аз рўйи ќавли худи ў дар ваќти љавониаш ду бор дар 
ду бои шикастагї пулаш месўхтагї барин шудааст, лекин 
ў духтарони онњоро бе харољот ба занї гирифта, ба бада-
ли њамон пули сўхтагиаш њисоб кардааст. Он ду зани 
тоќиядўзи њунарманд, ки то охири умрашон дар хонаи ў 
буданд, духтарони њамон савдогарони шикастагї буданд. 

Ќориисмат баъд аз муомилаи худро бо савдогарони 
калон сар кардан аз хумори гўшту равғанхўрї баромад. 
Њар шаб ба хонаи чандин бой, ки онњо ќарздорони ў бу-
данд, рафта палави хушгўшту равған, мурғбирѐн, барра-
бирѐн, ќазитушбера ва мантуро њар чи ќадаре ки метаво-
нист, мехўрд. Дар натиљаи ин пурхўрї шикамаш калон 
шуда рафтан гирифт. Мардум ба номи ў калимаи «иш-
кам»-ро њамроњ карда, ўро «Ќориисмати Ишкам» номи-
данд. 

Чун пурхўриаш аз њад гузашт ва бо хўрдан сер 
намешуд, мардум ўро «Ќориисмати Ишкамба» гуфтан ги-
рифтанд. 

Дар ин миѐн баъзе камњавсалањо баромаданд, ки ба 
гуфтани ин номи дароз танбалї карда вайро кўтоњтар 
намуда, «Ќориишкамба» гуфтан гирифтанд. 

 
* * * 

Дар ваќтњое ки ман бо Ќориишкамба шинос шудам, 
мегуфтанд, ки ў панљсад њазор танга, яъне њафтоду панљ 
њазор сўми тилло дорад. 

Дар он ваќтњо ў пули барзиѐди худро, ки аз бойњои 
беруна толибаш намебаромад, ба бонкњо мемонд. 

Дар он миѐна як воќеае рўй дод, ки ќариб буд эъти-
моди ў аз бонкњо барњам хўрад. Ин њодиса ба ин тариќа 
воќеъ шуда буд: 

Яке аз бонкњое, ки дар Бухоро контура доштанд, 
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«Русско-Китайский (Азиатский) бонк» буд, ки Ќорииш-
камба њам пули худро дар вай мегузошт. 

Бинои ин бонк дар паскўчае буд, ки он кўча аз рас-
таи баззозии поѐн сар шуда, аз пеши гулхани њаммоми 
Саррофон ва тангкўчањои печдарпечи мањаллаи яњудиѐн 
гузашта, аз болои пуштаи Зоғон ба дарвозаи Саллоњхона 
мебаромад. 

Як рўз баъд аз амалиѐти муќаррарї дари бонк дар 
соати муайян баста мешавад. Дар паси дарвозаи бонк аз 
дарун як посбони милтиќдор меистод, ў муомиладорони 
дар даруни бинои бонк мондаро баъд аз тамом шудани 
корњошон дарро кушода, ягон-ягон гусел мекард ва аз бе-
рун омадагонро ба дарун роњ намедод ва «бонк баста 
шуд» гўѐн пас мегардонд… 

Њамаи муомиладорони беруна аз бонк баромада 
рафтанд, дар дарун танњо ходимони бонк монданд. Дар 
њамин ваќт дањ-дувоздањ нафар касони ношинос, ки ба та-
нашон либосњои аврупої доштанд, дар паскўча пайдо шу-
данд ва ба зери девори иморати бонк ба девор часпида ќа-
тор шуданд, ки агар посбон дарро кушояд, чашмаш бар 
онњо намеафтод. 

Яке аз онњо, ки дар саргањи ќатор меистод, ба пеши 
дарвозаи бонк рафта дарро кўфт. 

Посбон дарвозаро нимкушода карда, дар љавоби 
даркўбанда гуфт: 

– Соат ду шуд, бонк кайњо… 
Лекин посбон сухани худро тамом карда натавонист. 

Шахси ношинос бо зўрї пахш карда даромада милтиќро 
аз дасти посбон гирифт ва одамони ношиноси дигар њам 
аз паси ў њуљум карда даромаданд. Яке дарвозаро баст, 
дигарон ба посбон таппонча рост карда: 

– Овозатро набарор! – гуфтанд. Табиист, ки посбон 
аз тарси љони худ хомўш монд, касони ношинос дањону 
дасту пойи посбонро баста, ўро ба замин ғелонданд. Яке 
аз он одамони ношинос либоси посбонро пўшида ва мил-
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тиќи онро ба даст гирифта, ба болои сари ў, њам ба љойи ў 
дар паси дарвоза ќаравул шуда истод. Дигаронашон тап-
пончањоро ба даст гирифта ба боло – ба хонаи бое, ки 
коркунони бонк он љо буда ба њисобу китоб машғулї дош-
танд, баромаданд. 

– Дастњотонро боло бардоред! 
Бо шунидани ин овоз, ки аз тарафи одамони си-

лоњдор баромада буд, ходимони бонк беихтиѐр дастона-
шонро боло карданд, баъзењошон ба даст бардоштан 
маљол наѐфта бењиссу њаракат шуда, аз рўйи стул ба рўйи 
замини хона ғелида рафтанд. Чанд нафари он силоњдоро-
ни ношинос таппончањошонро муњайѐи паррондан карда 
истода ходимони бонкро ба садо набаровардан амр фар-
муданд. 

Дигаронашон аз бағалњошон ресмон ва рўймол ба-
роварда дасту пою дањони онњоро мањкам баста ба замин 
ғелонданд, сими телефунро њам буриданд. Баъд аз он кас-
саро кушода, пулњои наќд ва коғазњои пурќиматро баро-
варда ба халтањои пуландозии худи бонк љой карданд ва 
он халтањои пур аз пулро ба љуволчањои кандир андохта 
бардоштанд. Баъд аз он ки боз як бори дигар ходимони 
бонкро ба садо набаровардан ва наљунбидан амр доданд, 
ду нафар таппончадорро ба болои онњо ќаравул монда 
поин фуромаданд. 

Одамони ношиносе, ки дар паси дарвозаи бонк ба 
љои посбон «навбатдорї» мекарданд, дарвозаро кушода, 
онњоро бароварда гусел карданд ва худашон њамчунон 
дар «посбонї» истоданд. Баъд аз ягон соат «ќаравулон»-и 
боло ва «ќаравул»-и дарвоза баромада бо ќуфли худи 
бонк дари оњанини вайро аз берун ќуфл карда рафтанд. 

Одамони бонк то дасту дањонашонро кушода ба фар-
ѐд кардан имкон ѐфтанд, ки боз чанд даќиќаи дигар гу-
зашт. Дар ин муддат, албатта, ғоратгарон аз бинои бонк 
дур рафта буданд. 

 



106 

 

* * * 
Бо фарѐду фиғони ходимони бонк дар атрофи бинои 

ғоратшуда мардум љамъ омаданд. Одамони миршаб, 
шогирдпешагони ќушбегї53, мулозимони ќозикалон ва 
раис њам аз воќеа хабардор шуда, расида омаданд. 

Одамони њокимон ќуфлро шикаста ба бонк дарома-
да, аз ходимон нишонањои дуздонро пурсида, ба кофтуков 
сар карданд. Аммо њарчанд шањрро љустуљў карданд, ягон 
каси шубњанокро наѐфтанд. 

Ќушбегї дар атрофи шањр барои кофтукови дуздон 
аскарони савораи амирро, ки онњоро «Кафказ» меноми-
данд, бароварда фиристод. Инњо њам ба њар тараф асп да-
вонданд. Як гурўњи инњо дар тарафи шимоли шарќии 
шањр дар лаби Шўркўл халтањои пуландозии холии бонк-
ро ѐфтанд, бо он нишона ќувваи бузурги аскарон ба њамон 
тараф рафт, аммо аз дуздон асаре наѐфт. 

Танњо як гурўњи хурди он «даста» дар љануби 
шарќии Бухоро дар наздикии Мурғак ном истгоњи роњи 
оњан ба се нафар одамони ношинос вохўрданд ва хостанд, 
ки онњоро дастгир кунанд. Аммо онњо милтиќ ва таппон-
ча бароварда, ба тарафи аскарон тир парронданд… 

Якчанд даќиќа дар миѐни инњо тирпарронї шуд, яке 
аз аскарони амир бо тири онњо захмдор шуд ва дигарашон 
аз дастгир кардани он одамони номаълум даст кашида, 
пас гаштанд… 

Оќибат дуздон ба даст наафтоданд ва маълум нашуд, 
ки онњо кињо буданд. 

Баъд аз ин њодиса дигаргуние, ки ба кори бонкњои 
дар Бухоро буда рўй дод, ин буд, ки дигар њељ кадоми 
онњо дар контураи шањриашон баъд аз соати кор пул 
намонданд. Кассаи марказиашон дар Когон меистод. Пу-
ли даркории њаррўзаро бо посбони мусаллањ ба шањр 
меоварданд ва баъд аз кор боз пулњоро бо посбонон ба 
Когон мебурданд. 

Баъд аз њодисаи дуздї мардум Ќориишкамбаро «ак-
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нун пулатон дар бонк сўхт» гуфта метарсонданд ва худи ў 
њам ба рўидани пулаш умеди зиѐд надошт, бинобар ин дар 
авзоаш аломати девонагї намудор гардида истода буд. 

Аммо њамин ки бонк кушода шуд ва ў рафта пулаш-
ро талаб кард, бонк бегуфтугў ва фаврї пули ўро дод. 

Бо ин кор эътимоди Ќориишкамба ба бонкњо аз 
пештара њам зиѐдтар шуд ва худи њамон рўз боз пулашро 
ба худи њамон бонк бурда супурд. Баъд аз он њам њар пули 
бирзиѐдеро, ки ба дасташ афтад, дарњол бурда ба бонк 
мемонд. 

Аммо ваќте ки баъд аз баста шудани бонк дар гашти 
рўз ѐ шабона пул ба дасташ меафтид, ў дар ташвиш ме-
монд, аз як тараф, пулаш то фардо бекор мехобид, аз та-
рафи дигар, бими дуздондани пул буд ва аз тарси дуздон 
пулро љое пинњон кардан даркор буд, ки њељ кас надонад. 

Ман рафта-рафта ба ў њолдон шудам, ки вай аз њама 
кас дар шубња будааст, ў мепиндоштааст, ки њама дар 
пайи ў њастанд ва њар кас фурсат мехоњад, ки аз дасти ў 
пулашро зада гирад. 

Дили ў танњо ба саройбони сарои «Кафказ» пур буд, 
танњо он саройбон медонист, ки Ќориишкамба пулњоеро, 
ки баъд аз баста шудани бонк ба дасташ меафтанд, дар 
куљо пинњон мекунад. 

Таърихи пур шудани дили ў ба он саройбон њам хеле 
аљиб аст, ки шуниданист. 

Рўзе дар ваќти баромада рафта истодани Ќорииш-
камба аз сарои «Кафказ» саройбон барои шўхї як тангаи 
понздањтиниро аз кисааш бароварда ба роњрави сарой 
мепартояд. Баъд аз он ўро пас љеғ зада, он тангаро ба вай 
нишон дода: 

– Ќориамак, магар ин пул аз кисаи шумо афтодааст? 
– гўѐн мепурсад. 

Ќориишкамба ба вазъияти касе, ки як чизи муњимми 
гумшудаашро ѐфта бошад: 

– Куљост-куљост? – гўѐн аз роњаш пас мегардад ва бо 
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нишон додани саройбон он тангаро аз замин гирифта, – 
њозир хабардор шудам, ки ин кисаам дарида пулам афто-
дааст, њар чи ба шарофати ту ѐфт шуд, – мегўяд ва аз саро-
семагї он тангаро ба њамон кисааш, ки ба саройбон дари-
дагї вонамуда буд, меандозад ва илова карда мегўяд: – 
Илоњї барака ѐбї, додар! Агар дар љои ту каси дигар ме-
буд, албатта, ин пулро аз они худ мекард. Њарчи дар 
њамин замон њам одаме, ки аз њаќќи кас тарсад, ѐфт 
мешудааст. 

Инак ба сабаби њамин воќеа дили Ќориишкамба ба 
саройбон пур мешавад, ба ў боварии куллї пайдо мекунад 
ва баъд аз њамин воќеа, агар шабона аз љое пул гирифтан 
лозим ояд, њамроњи худ њамон саройбонро мегирад. 

Сабаб њамин буд, ки дар ваќти гирифтани маблағи 
ќарзиро аз бойбача њамон саройбонро оварда пулро дар 
пеши ў гирифт ва он маблағро ба љое, ки худаш ва он са-
ройбон медонист, њамроњи ў бурда монд. 

Лекин эътимоди Ќориишкамба ба он саройбон њам 
бисѐр дер накашид ва дар он миѐн њодисае рўй дод, ки он 
саройбон дар ќатори бадтарин хиѐнатгарон даромад ва 
дар он ваќт назар ба аќидаи Ќориишкамба дар дунѐ касе 
намонд, ки аз њаќќи кас тарсад (Мо воќеаи барњам хўрда-
ни боварии Ќориишкамбаро аз он саройбон дар поинтар 
бо тартиби таърихиаш дар љойи худаш наќл хоњем кард). 

 
 

ХII 
Ќориишкамба дар даруни шањри Бухоро, ки су-

дхўрон бисѐр буданд, њар сад тангаро дар моње зиѐдтар аз 
дуву ним танга ба фоида монда наметавонист, њатто дар 
бойњои калон, ки аз вай бо маблағњои зиѐд ќарздор мешу-
данд, маљбур мешуд дар њар сад танга дар моње ба ду тан-
га ва ба камтар аз он розї шавад, чунки њамаи савдогаро-
ни калонро муомила бо бонкњои Русия буда, онњо аз бонк 
дар соле ба њашт фоиз, яъне њар сад тангаро дар соле бо 
њашт танга фоида додан ќарз гирифта метавонистанд. 
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Онњо дар ваќте маљбур мешуданд аз Ќориишкамба 
барин судхўрон ќарз гиранд, ки бонк мувофиќи дороии 
онњо ќарз додааст, дигар барзиѐд ќарз намедињад. Ва њол 
он ки дар мавсимњои хариди пўсти ќароќўлї ва пахта ба-
рин молњои тиљоратии ќиматбањо ќарзи бонк ба онњо ки-
фоя намекард, дар ин гуна мавридњо онњо ночор ба Ќори-
ишкамба барин пулдорон мурољиат мекарданд ва аз фо-
идаи бонк ду баробар, нињоят дуву ним баробар зиѐдтар 
фоида медоданд. Чунки дар шањри Бухоро як ќисм су-
дхўрон буданд, ки онњо худњошонро сарроф меномиданд 
ва монанди Ќориишкамба ба баќќолон ва савдогарони 
хурд ќарз надињанд њам, ба бойњои калон бо маблағњои 
калон ќарз медоданд. Ќориишкамба бо будани ин 
раќибон аз бойњои калон фоидаи зиѐд талаб кардан наме-
тавонист. 

Дар он ваќтњо дар дењот судхўрони заминдор ба 

дењќонони камбағал њар сад тангаро њар моње то ба дањ 
танга ба фоида мемонданд. Ќориишкамба ин фоидаи ка-
лонро шунида оби дањонаш мерафт ва ба судхўрони сањро 
њасад бурда дар оташи рашк монанди мўйи оташдида ба 
худ мепечид. Лекин аз сањро рафтан ва аз бастани алоќа 
бо дењќонон метарсид ва дар њаќиќат њам ў, ки дар шањр, 
дар зери њимояти њокимони марказї ва бойњои калон ис-
тода, аз њар кас дар шубња буд, наметавонист, ки ба сањро 
дар байни дењќонони пойбарањна ва дар зери раќобати 
судхўрони он љо равад. Ў, ки њар бомдод ба масљиди 
Мағоќи Бухоро рафта «Маснавї»-и Љалолуддини Румиро 
мешунид ва њар гоњ ки њирси судхўриаш боло гирифта 
шавќи ба дењот рафтан дар дилаш љўш занад, байти зери-
ни «Маснавї»-и мазкурро ки 

 
 «Дењ марав, дењ мардро ањмаќ кунад, 
Аќлро бенуру беравнаќ кунад» 

 

мебошад, зери лаб такрор карда ба худ тасалло медод ва 
«ман ањмаќ нестам, ки бо умеди фоидаи калон ба дењот 
рафта, њам љони худро ва њам пули худро, ки аз љон њам 
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ширинтар аст, дар зери хавфи талаф шудан гузорам» 
мегуфт. Ночор ў ба фоидаи њар танга дар моње дуву ним 
тангаи баќќолон ва савдогарони хурд ва ба фоидаи мав-
симии на он ќадар калони бойњои калон ќаноат мекард ва 
зиѐдатии пулашро маљбур буд, ки дар бонк ба фоидаи дар 
соле панљ фоиз гузорад. 

Ќориишкамба аз њамаи муомиладорони худ дида зи-
ѐдатар аз бонк норозї буд: «Бонк, – мегуфт ў, – бо вуљуди 
аз њама бойтар буданаш аз њама хасистар аст, дар ваќте ки 
баќќолон ва дукондорон ба ман дар њар сад танга њар 
моње дуву ним фоиз фоида медињанд, вай дар соле панљ 
фоиз медињад». Дар ин ваќт дењќонони фаќир ба ѐдаш 
омада онњоро, ки ба судхўрон дар њар сад танга њар моње 
то дањ танга фоида медодаанд, «Њотами даврон» мешу-
мурд. «Баракат дар дењот аст, – мегуфт ў худ ба худ, – Ху-
до муяссар мекард, ки бо дењќонон алоќаманд мешудам, 
дар он ваќт аз фоида сер мегардидам ва фоидаи ками ин 
бонки хасисро дањ – понздањ баробар карда аз дењќонони 
кисахолии чашмсер мерўѐнидам». 

 
* * * 

Дар ин миѐн тасодуфе рўй дод, ки барои бо дењќонон 
алоќа бастан ба Ќориишкамба роњи ќишлоќ кушода шуд: 
рўзе аз рўзњо ў бо одати муќаррариаш намози бомдодро 
дар масљиди Мағоќи Бухоро хонда ва маснавии баъд аз 
намози дар он љо хондашавандаро54 шунида ва баъд аз он 
намози ишроќро55 хонда, дар њолате ки тасбењ дар даст 
буд, аз масљид баромад ва бар як суфачаи дари масљид 
нишаста ба вирду авродхонї56 ва тасбењгардонї машғул 
шуд. 

Дар њамин ваќт як дењќони миѐнаќади на он ќадар 
љавон, ки дар тан либосњои дењќонии бечоравор дошт, 
монанди он ки бо Ќорї шинос бошад, омада ба ў бо 
таъзим, њурматкорона даст пеш гирифта, салом дод ва ба 
суфачаи дигари дари масљид нишаста, сар хам карда, бо 
зери чашм ба Ќорї назар дўхт. 
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Ќориишкамба  ба  гумони он ки  он  дењќон яке аз 
назрбастагони масљиди Мағоќ буда, худашро шайхи он 
масљид пиндошта мехоњад назрашро ба ў дињад, лекин аз 
вирду авродхонї фориғ шудани ўро нигарон аст, барои 
ихлоси дењќонро ба худ љалб кардан ва назрро зиѐдатар 
ситонидан дуоњои хонда истодаашро баландтар, бурротар 
ва ќоривор бо адои махраљи њарфњои арабї57 хондан ги-
рифт ва донањои тасбењро њам монанди чўти њисоби 
савдогарон шаќаррос занонда мегардонид. 

Баъд аз он ки таъсири дуохонии худро ба дењќон ба-
санда дид, дастонашро кушода фотиња хонда ба рўяш мо-
лиш дод ва пас аз он ба саломи дењќон љавоб гардонда: 

– Додар! Агар назру ниѐзе дошта бошед, бароред, аз 
љониби њазрати Хизр, ки дар панљ ваќт намоз дар ин 
масљид њозир мешаванд, ќабул мекунам, – гуфт. 

– Ман назру ниѐзе надорам, лекин аз шумо ќарз ги-
рифтан мехоњам, – гуфт дењќон дар љавоб. 

– Бисѐр хуб, ин тавр бошад чанд танга ќарз гирифта 
чї ќадар фоида додан мехоњед ва заркафилатон* кист? – 
Ќориишкамба пурсид. 

Дар ин ваќт аттороне, ки дуконашон дар пањлу ва 
дар рў ба рўйи масљиди Мағоќ буд, ягон-ягон омадан ги-
рифтанд ва онњо пеш аз он ки  дукони худњошонро кушо-
янд, ба суњбати Ќориишкамба бо дењќон гўш доданд. 

Ќориишкамба, ки муомилаи пулиро ва умуман дар 
бораи пул њарф заданро аз њар кас пинњон медошт, аз ин 
ањвол дар ташвиш афтода, пеш аз он ки дењќон ба пурси-
ши ў љавоб дињад, ба ў: 

– Хезед, бародар, аз дунболи ман равон шавед! Ба 
ягон љои хилват равем! – гўѐн аз љойи худ бархоста рост ба 
тарафи шарќ, ба сўи растаи чойфурўшї равон шуд ва баъд 
аз чанд ќадам роњ рафтан ба дасти чап, ба паскўчаи шона-

                                           
* Заркафил – касест, ки дар байни ќарздињанда ва ќарзгиранда миѐн-

равї мекунад ва кафил мешавад, ки агар ќарздор пули ќарзњоро дар 
ваќташ дода натавонад, худи ў ин маблаѓро адо намояд. 
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тарошї баргашта, баъд аз ду-се ќадами дигар мондан ба 
тањоратхонае, ки ба тарафи шарќи он паскўча воќеъ шуда 
буд, даромад ва дењќон њам аз дунболи ў ба он љо дохил 
шуд. 

Њарчанд дар он њангом ваќти ягон намоз наздик 
набуда, барои тањорат кардан дар он љо эњтимоли ба 
тањоратхона даромадани ягон кас набошад њам, Ќорииш-
камбаи эњтиѐткор дарро аз дарун баста ба суфачае нишаст 
ва дењќонро њам дар пањлуи худ шинонда, ба ў суоли дар 
боло гузаштаро дубора дод: 

– Бисѐр хуб! Ин тавр бошад, чанд танга ќарз гириф-
та, чї ќадар фоида додан мехоњед ва заркафилатон кист? 

Дењќон баъд аз он ки аз дењаи Бўлмахўрон соњиби 
панљ таноб замин будани худашро ва заминњояш дар бай-
ни заминњои арбоб Рўзї ном сангсабзї воќеъ шуданашро, 
барои ба даст даровардани заминњои ў арбоб Рўзї бо ар-
боби дењаи худаш – арбоб Њамид – як шуда ба сари ў як 
даъвои туњматї хезонда, кори ўро ба ќозихона оид кар-
данашонро њикоя кард, суханашро давом дода гуфт: 

– Инак дар њамин љанљол панљсад танга аз ман ха-
рољот шуда, даъво дирўз маљљонан58 тамом гардид, маб-
лағи харољотшударо аз самоворчии дари ќозихона ба 
ваъдаи дар њар азон панљ танга, яъне дар як шабонарўз 
бисту панљ танга фоида додан ќарз гирифтам. Њамин рўз 
дар ваќти азони бомдод он панљсад танга бо фоидааш 
панљсаду бисту панљ танга шуд. 

Агар њамин рўз ба ман ќарз дињед, њољатам бо бисту 
панљ танга раво мешавад ва агар фардо дињед, панљсаду 
панљоњ танга даркор мешавад, яъне маблағи ба ман 
даркорї ба кадом ваќт пул ќарз додани шумо нигоњ меку-
над. Чї ќадар фоида додани ман бошад, ба ихтиѐр ва ин-
софи шумо вобаста аст. Шуморо ба ман судхўри боинсоф 
гуфта нишон доданд. 

Ќориишкамба ин «гўсфанди фарбењи ба пойи худ 
омада»-ро дида, оби дањонаш рафта, гулўяш хориш кар-
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дан гирифт. Аммо чи навъ шуда ин «гўсфанд» аз чанголи 
«гургони сањрої» халосї ѐфта, ба пеши «шағоли шањрї» 
омаданашро мулоњиза карда дар шубња афтод, «мабодо 
дар зери ин коса нимкосае бошаду маќсади њарифон ба 
даст афтодани ман бошад» гуфта дар дили худ андешид ва 
бо њамин мулоњиза аз дењќон пурсид: 

– Дар дењаатон магар ягон судхўре, ки ростќавл ва 
соњиби мулку асбоб будани шуморо донад ва ба шумо 
ќарз дињад, набуд, ки шумо ба шањр ба пеши ман омадед? 

– Дар дењањои мо судхўрон њастанд. Арбоб Рўзї ва 
арбоб Њамид, ки ба сари ман даъвои туњматиро оварданд, 
судхўрони калони он љо мебошанд. Лекин онњо ќарз дода 
танњо ба гирифтани фоида ќаноат намекунанд, балки дар 
ваќти ќарз додан аввал заминњои маро ба гарав гирифта, 
баъд аз вазнинтар шудани ќарзи ман, маро аз замин људо 
мекунанд, яъне заминњои маро аз дастам зада мегиранд. 

– Ман њам агар ба шумо ќарз дињам, заминњоятонро 
ба гарав мегирам, – гуфт Ќорї. 

– Шумо заминњоямро ба гарав гиред њам, ба дења ба-
ромада дењќонї намекунед. Бинобар ин ба тамоман азхуд 
кардани он заминњо намекўшед. Шуморо ба ман њамин 
тавр шиносонда маро ба пеши шумо фиристоданд. 

– Хуб, ба њар сад танга њар моњ чї ќадар фоида 
медињед? 

– Ба њар сад танга њар моњ панљ танга фоида 
медињам, – гуфт дењќон. 

– Не! – гуфт Ќориишкамба, – агар ба њар сад танга 
њар моњ дањ танга дињед, ман ин корро мекунам, вагарна 
аз њамон судхўрњо ќарз кунед, ки ба замини шумо чашм 
дўхтаанд. 

– Судхўрони дења, аз он љумла арбоб Рўзї њам ба њар 
сад танга дар њар моњ дањ танга талаб карданд. Ман дар 
натиљаи ин фоидаи вазнин заминњоям аз даст меравад 
гуфта таклифи онњоро рад кардам. Маро ба пеши шумо 
«судхўри боинсоф, ба њар сад танга дар моње ба дуву ним 
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танга фоида ќаноаткунанда» гуфта фиристоданд. Ман бо 
вуљуди ин инсоф карда ду баробари ќарздорони шањриа-
тон фоида доданро худ ба гардан гирифтам. Агар шумо 
њам дањ танга талаб кунед, албатта, ман ин фоидаи ваз-
нинро дода наметавонам ва барои адо кардани ќарзи шу-
мо охир маљбур мешавам, ки заминњоямро ба њамон суд-
хўрњо фурўшам. Шумо як кор кунед, ки «на сих сўзад, на 
кабоб», на заминњоям аз дасти ман раванд ва на шумо аз 
ду баробар фоидаи муќаррариатон мањрум монед. Агар 
шумо ба таклифи ман розї нашавед, бењтар он аст, ки аз 
њамон судхўрони дењот ќарз гирам, ки то душмании онњо 
ба ман зиѐд нашавад ва чунонки гуфтаанд: «то омадани 
табар кунда меосояд» – то аз дастам рафтани заминњоям 
дар дења осуда зиндагї кунам. 

Дењќон ба суоли дувуми Ќориишкамба, ки «зар-
кафилатон кист» буд, љавоб додан хоста давом намуд: 

– Модом ки ман заминњоямро бо васиќаи ќозї ба 
шумо гарав медињам, боз заркафил барои чї даркор аст? 
Агар ман пули шуморо дода натавонам, шумо за-
минњоямро фурўшонда ќарзи худро мерўѐнед. Заркафил 
ваќте даркор мешавад, ки ќарздор чизи ба гаравдињанда 
надошта бошад ѐ чизе ба гарав надињад. 

Дењќон бо Ќориишкамбаи хомтамаъ дуру дароз гап 
зада нишастанро нахоста: 

– Ќориамак, таклифи ман њамин аст, ки агар ба ман 
дилатон пур шавад ва ќарз додан хоњед, ба њар сад танга 
моње панљ танга фоида доданро ба гардан мегирам. Ин 
«оши љуғротнок» аст, хоњед мехўред, нахоњед ба пеши са-
гони сањрої (судхўрони дењот) мерезед, ихтиѐр ба шумост! 
– гўѐн аз љояш хест. Аммо Ќорї ўро дубора шинонда: 

– Хуб! – гуфт бо оњанги ризо, – «оши љуғротнок»-ро 
хўрдан мехоњам, лекин аз шумо хоњиш мекунам, ки ба 
рўйи ин ош як чумча равған њам резед, яъне ба болои панљ 
танга як танга зам карда, ба њар сад танга њар моњ шаш 
танга дињед. Агар пулам ба ин ќадар фоида наарзад, ба 
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бадали ин як танга дар паси њар намоз дар њаќќи шумо 
дуо мекунам. – Вай дасташро ба тарафи дењќон дароз 
кард, – биѐед розї шавед, барака ѐбед! 

Дењќон њам барои як танга ранљондани хўљаини 
ояндаи худро лозим надониста дасти ўро гирифта: 

– Шумо њам барака ѐбед! – гуфт ва илова кард: – ин 
тавр бошад, ман ба ќозихона рафта заминњоямро васиќа 
карда биѐрам, пулро њамин рўз дињед, ки фоидаи само-
ворчї бисѐр вазнин нашавад. 

– Шумо ѐ сода ѐ фиребгар! – гуфт Ќориишкамба ќад-
ре шўрида. – Ман заминњои шуморо надида ва ањволи ху-
ди шуморо аз касе напурсида чї гуна бо як хатти хушк ба 
шумо пул бароварда медињам. Охир, пул љон нест, ки одам 
дар њар куљо ва ба њар чиз фидо кардан гирад. 

– Ин тавр бошад, кай рафта заминњоямро мебинед ва 
ањволамро кадом ваќт пурсуков мекунед? 

– Дар байни њамин ду-се рўз. 
– Љон, Ќориамак! Зудтар равед, ки фоидаи само-

ворчї  бисѐр вазнин нашавад. Ба дењаи Бўлмахўрон рафта, 
«заминњои Њамроњрафиќ кадом аст?» гуфта пурсед, аз 
њафтсола то њафтодсолаи ањолии он љо ба шумо нишон 
медињанд ва мебинед, ки ман панљ таноб59 заминро мо-
нанди гулзори пеши хона чї тавр обод кардаам! 

– Барои зудтар рафтан кўшиш мекунам, лекин бо худ 
пул намебарам, баъд аз баробар шудани корамон пулро 
омада аз шањр мегиред, – гўѐн Ќориишкамба аз љояш хест 
ва њар ду бо њам аз тањоратхона баромаданд. Њамроњра-
фиќ зудтар ба сањро рафтанро боз як бори дигар аз хўљаи-
ни худ илтимос карда, њар ду аз њам људо шуда паси 
корњои худ рафтанд. 

 
* * * 

Ќориишкамбаро, аз як тараф, њирси ба даст даро-
вардани дар њар сад танга њар моњ шаш танга фоида, ки ду 
баробари болотарин даромад аз ќарздорони шањриаш ме-
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бошад, ба сўи сањро кашида мебурда бошад, аз тарафи ди-
гар, дар дењаи Галаосиѐ, ки Сангсабз ва Бўлмахўрон њам 
тобеи вай буданд, ноиби ќозикалон будани яке аз дўстони 
наздикаш ба ў дар ин «сафари пурхавфу хатар» љасорат 
медод. Њатто дер мондан аз ин сафар барои ў хавфнок ме-
намуд, зеро назар ба аќидаи ў аљаб набуд, ки гургони 
сањрої созиши ўро бо Њамроњ шунида ба ў таклифи аз та-
лаби вай арзонтар намуда, – «он гўсфанди фарбењро аз 
чанголи ин шағоли шањрї» зада гиранд. Бинобар ин ў дар 
умри худ нахустин бор намози бомдоди масљиди Мағоќ ва 
маснавихонии он љоро тарк намуда, сањари барваќт аз хо-
на баромада, ба роњи сањро даромад. 

Ў пиѐда мерафт ва бо вуљуди фарбењии аз одат беру-
наш дар роњ ќариб давида роњ мерафт, ки пеш аз барома-
да рафтани ноиб ба дењот- ба ноибхонаи Галаосиѐ рафта 
бирасад, то ки кори худро бо ў дўстона дар хона пазонда, 
баъд аз он бо Њамроњрафиќ кори худро дар њузури ў ба 
поѐн расонад. 

Ќориишкамба ваќте ки ба Галаосиѐ расида ба ноиб-
хона даромад, ноибро дар рўи њавлї савори асп дид, ки ў 
муњайѐи ба дењот баромада рафтан буд. Чун чашми ноиб 
ба Ќориишкамба афтод, фавран аз асп фуромада, ба та-
рафи ў давид, то ки бо дўсти деринаи худ мулоќоти гарму 
љўшон кунад. 

Лекин давидани ноиб аз давидани сангпушт њељ фарќ 
надошт, чунки ў њам монанди Ќориишкамба шикамкалон 
ва фарбењ буда, гўшти зери заќан ва пушти сари ў дамида 
баромада, гарданашро бо шикам ва тахтапушташ њамрўй 
карда буданд. Фарќе, ки ў аз Ќориишкамба дошт, њамин 
буд, ки сараш хурд, ришаш кам ва поњояш аз поњои ў 
кўтоњ буда, аз фарбењї ѐ аз варам монанди зерсутун ғафс 
менамуданд. 

Бо ин шаклу шамоил намуди зоњирии ноиб ба љуволи 
пури гандум монанд буд, ки дањони вайро як ќабза карда, 
бо дањанбанде баста бошанд; њаќиќатан њам, сари хурди ў 
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ба болои он танаи ғафс, ки аз по то гардан њамрўй буданд, 
мисли љойи аз дањанбанд болоистодаи љуволи пурғалла 
менамуд. 

Ваќте ки ин ду дўст бо њам расида якдигарро ба оғўш 
кашидан хостанд, мулозимон ва ходимони ноибхона аз 
ханда худдорї карда натавонистанд, чунки њамоғўшии 
онњо ба ду хуми калон монанд буд, ки дар пањлуи якдигар 
гузошта шуда бошанд ва дар ваќти мулоќот танњо 
нофњошон ба якдигар мерасиданд, аммо барои ба оғўш 
кашидани якдигар, њарчанд кўшиш мекарданд, дастњошон 
њатто ба пањлуи њамдигар њам намерасиданд, зеро дастњо 
барои печонда гирифтани баданњои ғафси фарбењ ва ши-
камњои калон кўтоњї мекарданд. 

Баъд аз ин гуна мулоќоти хандаовар ноиб дўсти худ-
ро ба мењмонхона дароварда, ба мањрами60 худ барои 
мењмон дарњол «аз нўги хамир, фатир» гўѐн дастархон, 
нон ва як табаќ гўшти яхнї оварданро ва аз паси вай бир-
ѐн карда овардани ду мурғи фарбењро фармуда, аз дўсташ 
сабаби бархилофи одати худ ба сањро баромаданашро 
пурсид. 

– Чой фармоед, ки як-ду пиѐла нўшида кўфти роњро 
аз худ дур кунам, њам барои рўфта хўрдани дастархони 
шумо шикамамро омода гардонам ва баъд аз он сабаби ба 
сањро баромаданамро наќл хоњам кард. Як фарсах роњро 
пиѐда тай кардан чунон маро аз кор баровард, ки њозир 
тоќати гуфтор надорам. 

– Магар шумо дар њамин њавои гарм бадани дума-
нии61 худро бардошта роњи якфарсахиро пиѐда тай 
кардед? Чаро ягон савориро киро карда, савор шуда наѐ-
мадед? Чаро дар хонаи худ ягон саворї нигоњ намедоред, 
ки дар ин гуна мавридњо фоида баред? 

– Шумо монанди одамони содаи бедард њарф меза-
нед, ноиб! – гуфт Ќориишкамба, – охир, кадом одами аќл-
нок пулеро, ки ба сад машаќќат ѐфтааст, барои яксоата 
осоиш ба харкорон ва кирокашон медињад? Ман «дандон 
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дорад» гуфта арраро дар хонаи худ роњ намедињаму шумо 
бошед, дар хонаи худ нигоњ доштани асп ѐ харро ба ман 
маслињат медињед, ки онњо торољкунандаи хонадон мебо-
шанд… 

Дар ин миѐн мањрам нону чой ва яхниро оварда, дар 
пеши Ќориишкамба дастархон пањн кард. Ќорї бо дидани 
табаќи пуряхнї ва нони гарм аз сухан бозистода, монанди 
гови гуруснае, ки ба кунљора њарисона мечаспад, даст ва 
дањони худро ба тарафи нону яхнї бурда сари худро аз  
дастархон барнамедошт, ў њатто чойро њам, ки бо кўфти 
роњ ба вай талаб изњор карда буд, аз хотир баровард. 

Ноиб њам гуфтугузорро бо мењмони худ бас карда, ба 
яхнихўрї даромад ва љоњои серравғани гўштро бо корд 
бурида гирифта, ба нони гарм печонда, ба дањони худ ан-
дохта нохоида фурў бурдан гирифт. 

Ќориишкамба ин њоли соњибхонаро дида табаќро 
пештари худ кашида, бо дањони пурнону гўшт: 

– Магар шумо њам то њол ношито накарда будед? – 
гўѐн ғурунгос зад. 

– Пагоњонї дар пеши ман ду мурғи бирѐн оварда бу-
данд, аммо аз он љо ки њамтабаќам ин мањрами чимхўр ва 
бадиштињо буд, иштињои ман њам баста шуд, базўр як 
мурғро хўрда, дигарашро ба хизматгорон додам. Барои 
кушода шудани иштињои ман монанди шумо њамтабаќ 
даркор аст. 

– Лекин барои кушода шудани иштињои ман њељ як 
њамтабаќ лозим нест, хусусан монанди шумо њамтабаќ ло-
зим нест, ки таомро ба номи ман фармуда, ба коми худ за-
над. Зотан иштињои ман њамеша кушодааст ва барои ман 
иштињокушо љои даркорї надорад. 

Ќориишкамба дид, ки дар ваќти њарф задани ў њам-
табаќаш дар табаќи яхнї рахнањои калон кушодааст, та-
баќро боз њам ба худ наздиктар кашида, бо тамоми сари 
калон ва гардани ғафсаш ба рўи яхнї хам шуда, монанди 
калхоте, ки болњои худро пањн карда, кабўтарро дар зери 
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чанголи худ гирад, табаќро тамоман дар зери ињотаи худ 
даровард. 

Соњибхона шояд аз пеши мењмон ба пеши худ каши-
дани таомро мухолифи назокати мизбонї дониста бошад, 
ба табаќ даст нарасонда, аммо як тарафи дастархонро 
ғундошта бо ду зону ба табаќ наздик рафта, сари хурди 
худро дар зери сару гардани Ќорї дароварда, ба рўйи ях-
нї аз вай хамтар ва наздиктар гардид. 

Дар ин ваќт ин ду дўст ба ду барзагови њамюғ ва 
њамкор монандї пайдо карданд, чунонки барзаговон ба 
сабаби њамкорї бо њам унс ва улфат пайдо карда, дар як 
охур хўрок мехўранд ва дар ваќти кунљорахўрї њарчанд 
якдигарро шохзанї накунанд њам, бо сари худ сари њари-
фи худро фишор дода, аз охур дуртар карда, худ бисѐртар 
хўрдан мехоњанд, инњо њам бо сару гардани худ ба табаќ 
наздиктар рафта, њамтабаќи худро танг карда, наволањои 
калонтарро аз они худ кардан мехостанд. 

Ноиб дар пурхўрї ва шикамбандагї аз Ќориишкам-
ба монданї надошт, фарќе, ки дар ин хусус инњо доштанд, 
танњо њамин буд, ки Ќориишкамба шиками худро њамеша 
аз хонаи мардум, аз хонањои ќарздоронаш, њуљранишино-
наш, аз тўйхонањо ва худоихонањо ва аз таомњои сари ду-
кони муомиладоронаш пур мекард ва дар хонаи худ њељ 
гоњ бо харљи худ таом тайѐр кунонда намехўрд, ноиб 
бошад, чунонки шикамашро аз зиѐфатњои арбоб ва ка-
лоншавандагони дењот сер мекард, инчунин бо маблағе, 
ки аз торољи дењќонони фаќир ба даст даровардааст, дар 
хонаи худ њам таомњои сергўшту равған тартиб дода 
мехўрд ва мувофиќи мазмуни «рањ зану эњсон кун» мо-
нанди Ќориишкамба дўстон ва њамкорони худро њам бо-
яду шояд зиѐфат карда мехўронид. 

Баъд аз он ки мизбон ва мењмон мурғбирѐнњоро њам 
бо иштињои «љўалбаќарї» (гуруснагии говона) хўрда ба 
поѐн расонданд, навбати чойнўшї расид ва дар ваќти 
чойнўшї Ќориишкамба сабаби ба сањро баромадани худ-
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ро дар зимни наќли созише, ки бо Њамроњрафиќ карда 
буд, гуфта, аз ноиб ањволи дењќони мазкурро пурсид. 

Ноиб дар љавоб, баъд аз наќли дењќони миѐнањол, 
коркуни фаъол, соњиби панљ таноб замин, як сар гови 
корї ва як сар модагов будани Њамроњрафиќ, гуфт: 

– Ў одами ростќавл, содаи зудбовар аст, бинобар ин 
аз ќабили «аз борон гурехта, ба новадон афтодан», аз суд-
хўрони сањро гурехта ба доми шумо афтодааст. 

Ќориишкамба баъд аз завќида хандидан аз сухани 
охири ноиб: 

– Яъне «як говмеши љавони сершири дарозшир ба 
дасти ту афтодааст» гўед! – гуфт ва илова намуд: – Лекин 
агар ин гуна одами содалавњи зудбоварро ягон њариф аз 
роњ бароварда, нияташро вайрон кунонад, дар он ваќт чї 
хоњам кард? 

– Дар он сурат, – гуфт ноиб, – васиќаи шаръие бо 
муњри ќозикалон мисли корди буррон шуда дар ихтиѐри 
шумо меафтад ва ба кор дароварандаи он корд њам дар ин 
тарафњо ман мебошам, бо вай пўсти ўро канда калла-
почаашро аз вай људо карда, ба шумо супурдан вазифаи 
ман аст. 

– Ин тавр бошад, – гуфт Ќориишкамба, – зудтар 
Њамроњрафиќро кас монда оварда, заминњои ўро ба ман 
васиќа кунонда дињед ва ман бозгашта ба шањр рафта ба ў 
пул дињам. Агар дер монем, метарсам, ки ягон судхўри ди-
гар ин луќмаи чарбу нарми ба дањони ман наздикомадаро 
зада гирад. 

– Ба он дења рафта, дар назди арбобу калонони он љо 
васиќа кардан лозим аст, – гуфт ноиб, – «Арбобро бину 
дењро тоз» гуфтаанд, коре, ки дар дењот бе хабардории ар-
боб ва калоншавандагон карда шавад, натиљаи хуб на-
медињад. 

– Ин тавр бошад, зудтар ба њамон дења равем! – гуфт 
Ќорї. 
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– Меравем! – гуфт ноиб ва ба мулозимони худ тайѐр 
кардани аспњоро фармуд. 

 
* * * 

Ноиб бо гурўњи мулозимони худ ва Ќориишкамба бо 
онњо ба роњи дењаи Бўлмахўрон даромаданд. Ќориишкам-
ба дар умри худ асп савор нашуда буд, бо вуљуди ин ноиб 
ўро, шояд барои бозї бошад, ба як аспи љавмасти шўхи 
љавон, ки њанўз дастром нашуда буд, савор карда ба роњ 
даровард. Асп шўхию бозї мекард ва аспони дигарро ла-
гадкўбї кардан мехост, гоњо бо поњои пасаш истода, 
поњои пешашро ба њаво мебардошт, гоњо поњои пешашро 
ба замин устувор дошта, поњои пасашро љуфтакзанон ба 
њар тараф њавола мекард ва бо ин њаракаташ, гўѐ аз 
њуљуми аспони аз пас оянда худро мудофиа менамуд. 

Дар ин ањвол Ќориишкамба дудаста ба ќоши зин 
мањкам часпида, «вой мурдам!» гўѐн фарѐд мекард ва ў 
ноибро, дењаи Бўлмахўронро, Њамроњрафиќро ва дар 
охир худашро, ки бар хилофи тавсиаи Љалолуддини Румї 
ањмаќї карда, ба дењот баромадааст, бо алфозњои ќабењ 
дашном медод, «ба умеди зиѐд кардани пул аз пулњои 
мављудаам мурдаљудо мешавам» гуфта њасрат мехўрд. 
Одамони ноиб ба ин ањволи ў хандида ўро масхара ме-
доштанд. 

Дар њаќиќат њам, агар як мулозими аспдон ва 
аспбози ноиб њамеша дар љилави аспи Ќориишкамба са-
вора рафта, тасмаи лаљом ва ресмони гулавсори (гулафсо-
ри)62 аспи ўро бо дастони ќавиаш мањкам дошта, вайро 
моњирона идора намекард, аспи нороми беором дар авва-
ли бозии худ ўро бардошта бурда дар як канори роњ ѐ 
киштзор ба замин зада, куштанаш муайян буд. 

Дар ваќте ки дастаи ноиб ба дењаи Бўлмахўрон 
расид, масхарабозї боз њам болотар гирифт: ноиб бо аспи 
худ ба паси Ќориишкамба гузашта вайро ќамчинкорї ме-
кард ва ба аспи худ сағрии аспи ўро газонда он аспи но-
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ромро боз њам беоромтар мегардонид. 
Саллаи калони Ќориишкамба вайрон шуда, калова-

вор ба гарданаш афтода, њалќањои вай камандвор ба та-
моми баданаш печида ва барњои љомањои тагурўй пўши-
дааш ба њар тараф пањну парешон шуда рафта буданд. 

Ањолии дењаи Бўлмахўрон, ки омад-омади ноибро 
шунида барои пешвозгирии ин балои ногањонї њамагї ба 
сари роњ баромада буданд, дар умри худ нахустин бор дас-
таи ўро, зоњиран њам бошад, бо хандаи ќањќањаи шодиѐна 
пешвоз гирифтанд, хандањои онњо ва шўру ғавғои бачаго-
ни дења, бо ханда ва њаѐњуи одамони ноиб њамроњ шуда, 
аспи Ќориишкамбаро боз зиѐдтар бармеангезониданд ва 
шўр медоданд. 

Чун даста ба њавлии арбоби дењ – арбоб Њамид да-
ромад, ноиб ва одамонаш аз асп фуромаданд, чанд кас 
даври аспи Ќориишкамбаро гирифта, вайро ором нигоњ 
дошта, Ќориро аз болои зин бар рўи дастњо бардошта бар 
болои шањсуфаи сарњавз гузоштанд. Дар ваќти аз асп фу-
роварда бар рўи суфа гузоштан фарѐду фиғони Ќорииш-
камба боз њам љонкоњтар шуд, зеро либоси зерини ў, ки ба 
зери рони фарбењу нарми њељ саворї надида ва дар ин 
бардорузани асп шалњида хуншор шудааш часпида буд, 
дар њар љунбидан ва љунбондан бо як ќабат пўст аз ба-
данаш канда ўро азоби тоќатнопазир медод. 

 
ХIII 

Ноиб ва одамони ў бар рўи шањсуфа саф кашида ни-
шастанд, барои Ќориишкамба, ки ба сабаби озори зери 
ронаш дуруст нишаста наметавонист, дар пешгоњи суфа 
љои алоњида муњайѐ карданд: дар он љо чор ќабат кўр-
пачаи серпахта пањн карда, дар ду тарафи он ду даста бо-
лиш нињоданд, Ќориишкамба ба болои он кўрпачањо, гоњ 
ба ин пањлу ва гоњ ба он пањлу ѐзида, ба болишњо такя 
карда менишаст. 

Калонтарони дења њам ба шањсуфа баромада дар ќа-
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тори мењмонон љой гирифтанд. Соњибхона арбоб Њамид 
баъд аз он ки «мењмонон хуш омаданд» гўѐн дар поѐнтари 
суфа нишаст, одамони ў як барраи ширбози фарбењро ба 
наздики суфа оварда дар љое, ки чашми ноиб меафтод, сар 
буриданд. Ин эњтироми људогонаи Арбоби дењ буд ба но-
иби ќозикалон. 

Баъд аз он одамони Арбоб дар пеши мењмонон дас-
тархон густурда, бар рўйи вай нонњои ширдор, кулчањои 
равғанин ва мевањои гуногун гузоштанд ва чойникњои чой 
њам бо пиѐлањо дар пеши мењмонон гузошта шуданд. 

Дар ваќти нонхўрї ва чойнўшї ноиб оммаи 
дењќонони љомадаридаро, ки дар поѐни суфа ба дарахтњо 
ва деворњо такя карда сари дупо нишаста буданд, аз назар 
гузаронид ва дар байни онњо Њамроњрафиќро надида аз 
арбоб Њамид: 

– Њамроњрафиќ дар куљост, дар байни мардум на-
менамояд? – гуфта пурсид. 

– Ў дењќони пуркор аст, ваќташро бекора намегуза-
ронад, бояд дар сањро гандум даравида истода бошад, – 
Арбоб љавоб дод ва илова кард, – агар ба ў кор дошта 
бошед, љеғ зада биѐрам. 

– Љеғ занед, хуб мешавад. 
Арбоб касеро аз ќатори дар поини суфа нишастагон 

барои овардани Њамроњрафиќ фармуда, «ноиб ба ў чї кор 
дошта бошад» гуфта андешид ва дар охир аз ноиб пурсид: 

– Ба Њамроњрафиќ чї кор баромад? Магар аз тарафи 
ў кушта шудани Тўрамурод муайян гардид? 

– Не-е, – гуфт ноиб дар љавоби суоли охирини Арбоб 
ва давом намуд, – дар байни ў ва љаноби Ќорї (ба Ќори-
ишкамба ишора карда) дар бораи ба ў ќарз дода заминњо-
яшро ба гарав гирифтан созиши хомакї шудааст, инак 
њамин рўз дар њузури шумоѐн њамон созишро пухта карда 
хатту чак мекунем. 

Бо шунидани ин љавоб Арбоб ба тарафи Ќорииш-
камба даст пеш гирифта, гарданашро ќадре хам карда, як 
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эњтиром изњор карда бошад њам, дар чењрааш дигаргуние 
пайдо шуд, ки ин аз кори Ќориишкамба норозї шудани 
ўро нишон медод ва дар њамин вазъият ба ноиб нигоњ 
карда: 

– Бисѐр хуб! – гуфт бо дили нохоњам, – лекин дар 
дења ягон замин, боғ ѐ њавлие фурўш шуданї бошад, аввал 
ба касе таклиф кардан даркор аст, ки мулки ў ба мулки 
фурўхташуданї њамсоя бошад ва агар он мулкдори њамсоя 
харидани он мулкро рад кунад, фурўшгор ихтиѐр дорад, 
ки ба њар кас фурўшад. Њамин тавр будани њукми шари-
атро шумо аз ман хубтар медонед. Аммо, модом ки 
љаноби Ќорї харидор шуда омаданд, дар байни харидор 
ва фурўшгор вазифаи арбобиро шумо ба љо оварда, кори 
моро сабук кардаед, мо ба ин кор муќобил намеистем. 

– Ман дар ин миѐна арбобї накардаам, – гуфт ноиб 
аз худ ранљонидани Арбоби дењаро, ки дар торољ кардани 
дењќонони фаќир воситаи худаш мебошад, муносиб 
надида, – худи Њамроњрафиќ ба афтодани заминњояш дар 
дасти њамсоягонаш тоќат карда натавонистанашро пай 
бурда, намедонам бо маслињати кадом кас ба шањр рафта 
бо љаноби Ќорї созиш карда омадааст, – ноиб барои хо-
тирљамъ кардани Арбоб илова намуд. – Шумо бояд инро 
донед, ки хоњ љаноби Ќорї бошанд, хоњ ягон шањрии ди-
гар, ба дењаи шумо, ки аз шањр дур аст, омада дар ин љо 
заминдор шуда ба дењќонї машғулї карда наметавонанд. 
Њар ваќт ба маблағи ба ќарздодаи ин кас (Ќориишкамба) 
фоида ба болои фоида зам шуда, ќарздор адо карда ната-
вонад, албатта, заминро фурўшонда пули худро мерўѐ-
нанд. Дар он ваќт ихтиѐр ба дасти шумоѐн мешавад, ки 
њар касеро аз ањолии дења муносиб бинетон, он заминњоро 
ба њамон кас медињетон. Дар њар њол аз расидани ќадами 
љаноби Ќорї ба дењаатон на шумо ва на дигар калонша-
вандагони ин љо зарар намебинетон, ин кас одами да-
роздасти бобаракат мебошанд. – Ноиб дар охири суханаш 
пурсид: – Њамсоязамини Њамроњрафиќ кист? 
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– Арбоби дењаи Сангсабз – арбоб Рўзї, – гуфт дар 
љавоб арбоб Њамид ва арбоб Рўзиро, ки дар њамон ваќт аз 
дарвоза даромада омада истода буд, нишон дода илова 
намуд: 

– Инак худашон њам омаданд! 
 

* * * 
Дар ваќти ба пеши шањсуфа расида омадани арбоб 

Рўзї барои эњтироми ў суфанишинон њамагї аз љо бархос-
танд. Ў ба рўи суфа баромада, бо ноиб ва Ќориишкамба 
ва бо одамони ноиб ягон – ягон вохўрї карда ва дар охир 
бо соњибхона мулоќот намуда, ба љое, ки ў аз худ болотар 
нишон дода буд, нишаст ва бо дигар калонони дења 
вохўрдї накарда, фаќат ба сарљунбонии сабуке иктифо 
намуд. 

Одамони арбоб Њамид аз пешкашњои ба ноиб овар-
даи арбоб Рўзї як љувол харбузаро дар лаби њавз чида 
монда, як дастархон фатири равғанизардиро, ки бар рўяш 

чор дона мурғи бирѐн буд, бар рўи суфа бароварда, ба 
пеши ноиб бурда кушода гузоштанд. 

Ноиб ду мурғи бирѐнро дар пеши худ ва Ќорииш-
камба нигоњ дошта он дуи дигарро ба дигарон дод, ки дар 
байни худ пора карда бихўранд. 

Ин кори ноиб шояд ба Ќориишкамба маъќул на-
афтода бошад, ки бо дасташ гўшти дар пешаш истодаро 
порча-порча канда ба дањонаш андохта истода чашмо-
нашро аз ду мурғе, ки ба пеши њамаи ањли маљлис таќсим 

ѐфта буд, намеканд, аз хўрдани гўшти он мурғон умедаш-
ро канда бошад њам, хўрдани њасрати онњоро давом ме-
дод. 

Баъд аз хўрда шудани мурғбирѐнњо бар рўи дастар-
хон баррабирѐн омад, ки дунба ва гўшти пањлуи вай њам 
насиби Ќориишкамба ва ноиб гардид… 

Дар охир дастархон ғундошта шуд ва устухонњои хо-
идашуда ба пеши саг партофта шуда, нонрезањо ба пеши 
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мурғон афшонда шуданд, нонбурдањо ва устухонњои 
гўшташон тамом канда гирифтанашударо ба дењќонони 
фаќир доданд, ки онњо дар зери дарахтњо ва деворњо, гўѐ 
ба ин зиѐфат тамошобин шуда сари ду по нишаста буданд, 
њатто Њамроњрафиќ њам, ки ин зиѐфат «ба шарафи торољ 
кардани ў» ташкил ѐфта аз тарафи ноиб махсусан љеғ зада 
шуда буд, ба сари дастархон даъват нашуд. 

 
* * * 

Баъд аз таоми гарм дар ваќти харбузахўрї созиши 
байни Ќориишкамба ва Њамроњрафиќро ноиб ба арбоб 
Рўзї, ки ба заминњои Њамроњрафиќ чашм дўхта буд, наќл 
кард ва пас аз ғундошта гирифта шудани пўчоќњои харбу-
за ноиб ба рўйи суфа баровардани Њамроњрафиќро амр 
намуд. 

Њамроњрафиќ ба рўйи суфа баромада, дар гўшае сар 
хам карда нишаст. Арбоб Њамид ба ноиб нигоњ карда: 

– Бар болои созише, ки дар байни љаноби Ќорї ва 
Њамроњрафиќ шудааст, мо набудем. Марњамат намуда, 
дар пеши арбоб Рўзї он созишро њикоя кунед, то ки кало-
ну хурди дења шунида, аз воќеа хабардор шуда, шоњиди 
зиндаи ин кор гарданд. 

Ноиб баъд аз як бори дигар наќл кардани он созиш 
аз Њамроњрафиќ пурсид. 

– Ту аз љаноби Ќорї чанд танга ќарз гирифтан ме-
хоњї? 

– Намедонам, ман њаминро медонам, ки аз само-
ворчї панљсад танга ќарз доштам, он маблағ бо дурўза 
фоидааш ба панљсаду панљоњ танга расид. 

– Яъне панљсаду панљоњ танга ќарз гирифтан мехоњї? 
– ноиб боз пурсид. 

– Њамин тавр! 
– Барои дигар харљњо пул дорї? 
– Ман як пули сиѐњ њам надорам! – Њамроњрафиќ 

љавоб дод ва илова карда пурсид: – боз чї гуна харљњо 
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њастанд? 
– Ту хело одами сода менамої! – гуфт ноиб бо оњанги 

таъна ба Њамроњ нигоњ карда ва давом намуд: – аввал ин 
ки то хатро ба љаноби ќозикалон муњр кунонда, аз Ќорї 
пул гирифтанат боз як рўз гузашта ќарзи ту аз самоворчї 
ба панљсаду њафтоду панљ танга мерасад. Њамин тавр не? 

– Њамин тавр! – Њамроњрафиќ љавоб дод. 
– Охир ба арбоб Рўзї, ки ба сари кори ту лаълию   

дастархон карда, бо пешкашњои калон ќадам ранља наму-
да омадаанд, магар «њаќќи ќадам» гўѐн бисту панљ танга 
намедињї? 

– Додан лозим аст! – Аз тарафи Њамроњрафиќ арбоб 
Њамид љавоб дод. 

– Бо ин маблағи даркориат ба шашсад тангаи расо 
расид. Магар ба арбоб Њамид, ки барои баробар кардани 
кори ту зиѐфати калоне тартиб додаанд ва арбоби дењаи 
худат буда соњиби зиндаю мурдаат мебошанд, чил танга 
намедињї? 

– Доданаш лозим аст! – аз љониби Њамроњрафиќ ар-
боб Рўзї љавоб дод. 

– Бо ин маблағи даркориат бо шашсаду чил танга 
расид. Магар ба панљ нафар калонони дењаат, ки дар ин 
маљлиси хайр њозир буда, шоњиди холиси ин додугирифт 
мебошанд, њар кадом дутангагї дањ танга намедињї? 

– Медињад! – арбоб Њамид љавоб дод.  
– Акнун маблағи даркориат ба шашсаду панљоњ тан-

га расид, – гуфт ноиб ва давом кард: – барои муњронаи 
љаноби ќозикалон, котибонаи ман ва хизматонаи мулози-
монам – њамагї дар як љо панљоњ танга намедињї? 

– Барои муњрона ва харољоти ноибхона ин кам аст! – 
гуфт арбоб Њамид сухани ноибро бурида, – барои ин ха-
рољот њељ набошад сад танга доданаш лозим аст. 

– Сад танга доданаш лозим аст! Лекин ман дењќони 
мењнатдўст ва одами рост будани Њамроњрафиќро ба назар 
гирифта, панљоњ тангаамро гузаштам ва умедворам, ки ў 
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ин некии маро аз ѐд набароварда, дар њаќќи љаноби 
ќозикалон ва ман дуо мекунад, – гуфт ноиб ва ба Њам-
роњрафиќ нигоњ карда сухани худро давом дод: – бо ин 
панљоњ танга маблағи даркориат ба њафтсад танга расид. 
Мувофиќи созиши ту, ки бо љаноби Ќорї кардї, ба њисоби 
њар сад танга дар моње шаш танга фоида, фоидаи њафтсад 
танга дар моње чилу ду танга ва дар соле панљсаду чор тан-
га мешавад. Агар ин маблағро ба тани пул, ки њафтсад тан-
га буд, зам кунем як њазору дусаду чор танга мешавад. – 
Ноиб баъд аз ин њисоб ба шартњои васиќа гузашта ба Њам-
роњрафиќ хитоб карда давом намуд: 

– Инак ту аз љаноби Ќорї њафтсад тангаи наќд ги-
рифта фоидаи яксолаашро, ки панљсаду чор танга меша-
вад, ба вай зам карда ба маблағи як њазору дусаду чор 
танга панљ таноб заминатро бо байъи шаръї63 ба ин кас 
мефурўшї. Агар дар охири сол ин маблағро тамоман адо 
намої, хататро баргашта мегирї ва заминат мулки холис 
шуда ба дасти худат мемонад. Агар дар охири сол танњо 
фоидаи пулро дињї, њукми ин хат дар соли дувум њам љорї 
мешавад. Ва дар соли савум ва чорум њам шарт њамин аст. 
Њар ваќт ки аз додани фоидаи пул ѐ тани пул саркашї 
кунї, љаноби Ќорї њаќ доранд, ки заминро тамом аз дасти 
ту гиранд. 

Ноиб баъд аз шарњ додани ин шартњо аз Њамроњра-
фиќ пурсид: 

– Дуруст аст? 
– Дуруст будагист, – гуфт Њамроњрафиќ дар њолате 

ки аломати шубња ва норизої аз чењрааш њувайдо буд. 
Баъд аз он ноиб аз Ќориишкамба пурсид: 
– Шумо чї мегўед? 
– Ман ин њисоби шуморо нодуруст медонам! – гуфт 

Ќориишкамба бо ќатъияти тамом. 
– Чаро? – ноиб бо оњанги тааљљуб пурсид. 
– Чунки ман аз ќарздорони шањриам фоидаи њармо-

њаро дар охири њамон моњ гирифта он маблағро боз ба ка-
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се ба фоида мемонам. Назар ба њисоби шумо чилу ду тан-
га фоидаи моњи якум ба Њамроњрафиќ ѐздањ моњ бефоида 
мемонад, фоидаи моњи дувум дањ моњ бефоида мемонад ва 
њоќазо, ки ин ба ман зарари калон аст. 

Ноиб ин суханњоро шунида аз тааљљуб баромада: 
– Акнун фањмидам! – гуфт ва илова намуд: – аз рўйи 

њисоби шумо фоидаи пулатон дар як сол чї ќадар меша-
вад? 

– Фоидаи фоидаи ин маблағ, ки назар ба аќидаи ху-
дам наберааш мебошад, агар касрњоро ба назар нагириф-
та, њисобро дењќонфањм карда гўям, дар як сол яксаду 
шасту панљ танга мешавад. 

– Яъне Њамроњрафиќ аз шумо њафтсад танга наќд 
гирифта ба як њазору сесаду шасту нуњ танга хатти ќозї 
дињад, – гуфт ноиб ва боз пурсид, – њамин тавр аст? 

– Ќариб њамин тавр аст, – гуфт Ќорї, – лекин як 
њисоби нозуки дигар њаст, ки мувофиќи он, ба маблағи як 
њазору чорсад танга ќарз додани Њамроњрафиќ лозим 
меояд. 

Њамроњрафиќ то њол хомўш нишаста буд ва оќибати 
кори худро дар натиљаи ин њисобњо, ки њељ интизорї 
надошт, меандешид. Ваќте ки ў сухани охирини Ќорииш-
камбаро шунид, ки натиљаи охирини њисоби ќарздориаш 
будааст, якбора шўрид, гўѐ ў њезуме буд, ки то њол кўрдуд 
месўхт ва бо вазидани боди тунде якбора шуълавар шуд, 
аз љояш љаста бархоста ба ањли маљлис хитоб карда гуфт: 

– Агар хонаи маро нияти сўхтан дошта бошетон, як-
бора оташ зада сўзонетон, заминњоямро фурўхта байни 
худ таќсим карда гиретон, худамро аз дења ронда бароре-
тон! Агар бо инњо њам дилњотон ором нагирад, худамро 
бурда дар зиндони амир њабс кунонетон ѐ ба дораш овезе-
тон! Аммо ман ба ихтиѐри худ ба ин навъ њисоб ва савдо 
розї шуда наметавонам!.. 

Ў, намедонам, боз чињо гуфтан мехост, аммо аз ғояти 
њаяљон нафасаш гулугир шуд ва кафкњои дар дањонаш 
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љамъшударо «туф-туф» карда хомўш монд. 
Ањли маљлис ба ин њолати ў ќањќосзанон хандиданд 

ва баъд аз пасанда шудани хандаи умумї арбоб Њамид ба 
Њамроњрафиќ хитоб карда сухан сар кард: 

– Додарам, Њамроњ! – гуфт ў нармона. – Розї на-
шавї, розї нашудан гир! Њељ кас туро розї шав гуфта зўр 
накардааст, лекин хунатро вайрон накарда, дар љоят ни-
шаста, суханони маро гўш кун! 

Њамроњрафиќ «уф!» – гўѐн дар љойи худ нишаста ба 
замин чашм дўхт ва арбоб Њамид давом кард: 

– Ба сари ту ин балоњоро магар ман овардаам ѐ ин ки 
арбоб Рўзї, ѐ эшони ноиб, ѐ љаноби Ќорї оварданд? 

Њамроњрафиќ ба ин суолњо љавоб надод ѐ ин ки 
љавобе надошт, ѐ љавоб дошта бошад њам, баъд аз паст 
шудани оташиниаш ба љавоб додан љасорат накард, дар 
њар њол ба замин чашм дўхта хомўш истод. 

Арбоб Њамид давом кард: 
– Ба ман њамин ќадар маълум аст, ки ту дар сайри 

гули сурх, ваќте ки ба мазори Бањоуддини Наќшбанд 
рафтагор шудї, ятими арбоб Рўзї Тўрамурод њам њам-
роњи ту рафт. Ту дар рўзи дигар баргашта омадї, Тўраму-
род њамроњи ту набуд. Чун аз ту чї шудан ва ба куљо 
рафтани Тўрамуродро пурсиданд, «намедонам, дар роњ аз 
ман људо шуда, ба як тарафи дигар рафт» гуфтї. Аммо 
дар байни мардум овоза шуд, ки гўѐ ту дар роњ Тўраму-
родро кушта партофта, пули наќди дар дасти ў бударо ги-
рифтаї. Бо вуљуди ин на ман ва на арбоб Рўзї «гумон аз 
имон људо мекунад» – гўѐн туро ба ќозихона накашидем. 
Эшони ноиб њам фуќародорї карда, болои ин корро 
пўшондан хостанд. Лекин ваќте ки ин хабар ба гўши 
ќозикалон ва миршаби Бухоро расид, онњо ба дастгир  
кардани ту амр фармуданд. Ночор эшони ноиб туро 
дастгир карда, ба шањр фиристоданд, бо туњмати одам-
кушї дар зиндон афтодї. Гуноњи ман ва арбоб Рўзї њамин 
шуд, ки чандин рўз аз паси ту давида бо панљсад танга ха-
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рољот туро аз зиндон халос кардем, вагарна ту ѐ кушта 
мешудї, ѐ дањ њазор танга пули хун медодї, ѐ ин ки 
якумрї дар зиндон монда мурда мерафтї… 

– Гуноњи дигари мо ин аст, ки – гуфт арбоб Рўзї су-
хани арбоб Њамидро бурида, – дар миѐн шуда, аз само-
ворчии ќозихона панљсад танга харољоти аз зиндон халос 
кардани туро ќарз бардошта додем. 

– То ин љо маълум шуд, ки на ман ва на арбоб Рўзї 
ба ту бадї накарда будаем. Магар ба пеши љаноби Ќорї 
туро мо фиристодем? – гуфта арбоб Њамид аз Њамроњра-
фиќ пурсид. 

Њамроњрафиќ гўѐ ки ин суханонро нашунида бошад, 
чизе нагуфт ва чашмашро аз замин наканд. 

– Магар туро ман ба пеши љаноби Ќорї фиристодам? 
– гуфта пурсид ноиб ба сухан њамроњ шуда. 

Њамроњрафиќ боз љавобе надод. 
– Ба ман нигоњ карда љавоб дењ, аз ту мепурсам, ки 

туро ба пеши љаноби Ќорї магар ман фиристодам? – гўѐн 
ноиб аз љояш нимхез шуда пўписа кард. 

– Не, – гуфт Њамроњрафиќ, бе он ки чашмашро аз 
замин канад. 

– Ба пеши љаноби Ќорї туро кї фиристод? Бурро–
бурро љавоб дењ! 

– Худам рафтам, – гуфт Њамроњрафиќ. 
– Дурўғ гуфтї! Ту љаноби Ќориро кай боз мешинох-

тї? 
– Имоми дењаи мо, ки ба љаноби Ќорї ошно будааст, 

«бо фоидаи арзон ќарз мегирї ва аз гузаштани заминат ба 
дасти ањли дења халос мешавї» гуфта ў фиристод, – гуфт 
арбоб Њамид. 

– Имомро љеғ занед! Ў чаро ба кори ин туњматї њам-
роњ шудааст? – гуфт ноиб. 

– Мо барои ин кораш ўро коњиш карда будем, наме-
донам, ранљида ѐ ин ки шарм дошта, масљидро партофта 
рафтааст, – гуфт арбоб Њамид дар љавоби ноиб. 
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– Эњтимол ба фоида фоида зам кардани ман ба ту 
нафорида бошад, – гуфт Ќориишкамба ба Њамроњрафиќ 
хитоб карда, – агар ин тавр бошад, ту њармоња фоидаро 
дар охири њамон моњ чилу ду танга бурда ба ман дењ, дар 
як сол аз яксаду шасту панљ танга фоидаи барзиѐд додан 
халос мешавї. 

– Дењќони хокпош дар њар моњ пули наќдро аз куљо 
меѐбад? – гуфт Њамроњрафиќ, – дар дасти ман пули наќд 
соле як бор дар ваќти гандум ва харбузапазї меафтад. 

– Ин тавр бошад, чаро шўрида оташин мешавї? Дар 
хотир ор, ки маро аз корам мононда зорї карда ту ин љо 
овардї. Акнун аз дасти њама ва аз ин љумла аз дасти ман 
њам дод мегўї. Агар аз ќавлат гашта бошї, ман њозир 
баргашта ба шањр меравам. Дар он ваќт ту медонию са-
моворчї. 

Ќориишкамба ин суханњоро гуфта ба баргаштан 
муњайѐ шудан гирифт. Аммо Њамроњрафиќ аз ќавлаш 
гаштан наметавонист, чунки ќарзи самоворчї то як њафта 
– дањ рўзи дигар ба маблағе мерасид, ки ғайр аз заминро 
ба арбоб Рўзї фурўхта ќарзи ўро адо кардан чораи дигаре 
намеѐфт, бинобар ин бо забони хуш ба Ќориишкамба хи-
тоб карда гуфт: 

– Њамаи њисоби шуморо ман фањмидам, ғайр аз 
ќабул кардани онњо чорае надорам. Аммо сию як танга, 
ки бе сабаби маълум ба болои як њазору сесаду шасту нуњ 
танга зам карда маблағи ќарзи маро ба як њазору чорсад 
танга расондед, ба ман бисѐр алам кард. 

– Ин маблағ њам бе сабаб нест, – гуфт Ќориишкамба, 
– ман дар шањр аз хонаи ќарздорони худам њар рўз ѐ 
рўздармиѐн зиѐфат мехўрдам. Албатта, ман аз шањр ба 
сањро омада аз ту зиѐфат талаб намекунам. Ана, ба бадали 
њамон зиѐфат ман сию як танга зиѐд кардам. Агар ту маро 
њар рўз ѐ рўздармиѐн, чунонки ќарздорони шањриам меку-
нанд, зиѐфат мекардї, харљи барзиѐди ту соле аз њазор 
танга бештар мешуд. Ман ба ту рањм карда њамин ха-
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рољоти вазнинро ба бадали сию як танга аз гардани ту 
бардоштам. 

– Биѐед, аз ин даъво гузаред, – гуфт арбоб Њамид ба 
Ќориишкамба нигоњ карда, – зиѐфати марди дењќон хар-
буза, тарбуз ва сабзию пиѐз аст. Њамроњрафиќ ба шањр 
барои фурўхтани њамин чизњо равад, аз њаминњо як 
ќисмашро бепул, ба љойи зиѐфат, бурда ба шумо дињад. 

Ќориишкамба розї шуд, ноиб васиќаро навишт ва 
ваъда кард, ки фардо ба ќозикалон муњр кунонда меорад. 
Њамроњрафиќ фардо рафта васиќаро аз ноиб гирифта ба 
Ќорї бурда дода пулро гирад, баъд аз додани ќарзи само-
ворчї баќияашро ба арбоб Њамид дињад, ки ў мувофиќи 
ќарордод ба касони дахлдор таќсим намояд. 

Ноиб, одамони ў ва Ќориишкамба барои рафтан бар-
хоста ба аспњо савор шуданд. Ањли маљлис барои аз дарво-
за гусел кардани онњо дар канори роњ ќатор истоданд. Чун 
дастаи ноиб аз дарвоза баромад, як љавон ба пеши ноиб 
давида омада: 

– Тўрамурод, ки ғоиб шудани ў сабаби њамин ќадар 
хонавайрон гардидани Њамроњрафиќ шудааст, њозир 
омад, – гуфт. 

Ноиб ба ин хабар он ќадар ањамият надода, њатто 
худро ба нофањмї зада бошад њам, оммаи дењќонон 
њаѐњуй бардоштанд ва аз њар тараф садо дардоданд, ки бо 
омадани Тўрамурод туњмати беасл будани аз тарафи Њам-
роњрафиќ кушта шудани ў маълум шуд. Акнун харољоти 
дар њабси Њамроњрафиќ шударо аз њокимон гашта ги-
рифтан лозим аст, то ки Њамроњрафиќи бечора аз хона-
вайронї халос шавад… 

Аз миѐн бисѐр фурсат нагузашта Тўрамурод расида 
омада, бо ањолии дења аз як сар вохўрдї кардан гирифт. 
Аммо Њамроњрафиќ ба пеши ў давида рафта: 

– Вохўрдиро сонї мекунї, њозир бо ман омада худро 
ба ноиб нишон дода, гўй ки «ман туро накуштаам». 

Тўрамурод зуд омада ба ноиб салом дод ва Њам-
роњрафиќ ба ноиб гуфт: 
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– Акнун худатон аз ин гап пурсед, ки «ман ўро кушта 
будаам ѐ ин ки аз куљо рафтани ў ман хабардор будаам, ѐ 
не?». 

Ноиб хоњам-нахоњам аз Тўрамурод пурсид: 
– Ту ғоиб шуда куљо рафта будї? 
– Ман, – гуфт Тўрамурод, – панљ сол дар хонаи ар-

боб Рўзї хизмат кардам. Љомаам нав ва шикамам сер 
нашуд.  Дар  ин  миѐна бемор шудани хоњарамро, ки дар 
Азизобод афтода буд, шунидам ва аз Арбоб пурсидам, ки 
ба ман панљ танга дињад, то ки рафта хоњарамро дида оям, 
надод. Ин кори Арбоб ба ман бисѐр сахт расид. Аз хизма-
ти ў гурехтанро дар дили худ муќаррар кардам. Њарчанд 
дар роњ њамроњи Њамроњрафиќ баромада бошам њам, куљо 
рафтанамро ба ў нагуфта, аз вай људо шудам, то ки Арбоб 
шунида аз дунболи ман кас фиристода маро ба даст нада-
рорад. Ваќте ки шунидам Њамроњрафиќ бо туњмати «ку-
шандаи ман будан» ба зиндон афтодааст, «њар чи бодо, 
бод!» –гўѐн барои халос кардани вай омадам. 

– Таќсир, арз дорам, – гуфта арбоб Рўзї ба ноиб наз-
дик шуд. 

– Чї арз доред? – ноиб пурсид. 
– Мурдањои падар ва модари ин бачаро дусад танга 

харљ карда ман гўрондам. Худи ин бачаро хўронда, 
пўшонда, тарбия карда калон кардам, ки дар ин њам тах-
минан дусад танга харљ шуд. Ваќте ки ин бача калонтар 
шуд, ба љойи он ки ба ман дастѐрї карда, бо хизмати но-
чизонаи худ ќарзњои маро адо кунад, гурехта рафт. Илти-
мос дорам, ки ин бачаро ба њабс гирифта танбењ кунед, ки 
ба бачагони сарсаригарди дигар ибрат шавад. Њар гоњ ки 
сараш ба девор расида аз карда пушаймон шавад, ба ман 
оварда супоредаш, ки ба бадали ќарзи мурдањои падару 
модараш ва ќарзи худаш дар ман хизмат кунад. 

– Бисѐр хуб! – гуфт ноиб ба арбоб Рўзї ва ба одамо-
ни худ нигоњ карда фармон дод: – Дастони ин бачаро ба 
пушташ баста, дар љилави асп пиѐда давонда бурда, дар 
зинхонаи64 ноибхона њабс кунед! 
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Ин фармон дарњол ба амал омад. Дар ваќти ба амал 
оварда шудани фармони ноиб оммаи дењќонон, ки аз ома-
дани Тўрамурод ба умеди фоида расидан ба Њамроњрафиќ 
шодмон шуда буданд, дар мањбус шудани ў аз њад зиѐд 
ғамгин гардида, «э воњ, ки бењ нашуд, батар шуд» гуфтанд. 
Аммо худи Тўрамурод дар ваќти баста шудани дастонаш 
механдид. 

– Касоне, ки дар сина дил доранд, аз мањбус шудани 
ту хун мегирянд, ту чаро дар ин ањвол механдї? – гўѐн 
Њамроњрафиќ аз Тўрамурод пурсид. 

– Ман њамин сол одами сисола шудаам, дар ваќти ба 
хизмати Арбоб даромаданам љавони биступанљсола бу-
дам. Ғояташ ин аст, ки таќдир маро беришу мўйлаб, яъне 
кўса офаридааст. Ман дар ин механдам, ки бойњои пешта-
ра мењнат ва дастранљи хизматгорони худро дузданд, 
хўљаини ман умри маро дуздида, маро «бача» мегўяд. 
Аљобати дигар ин аст, ки эшони ноиб њам ба сухани 
хўљаин даромада маро «бача» гуфтанд. 

– Њанўз аз дањонат бўйи шир меояд, аммо ту худро 
сисола мегўї? – гуфт Ќориишкамба. Аммо ноиб ин «за-
бондарозї»-и Тўрамуродро хомўшона нагузаронида ба 
одамони худ фармуд, ки ўро ќамчинкорї карда, пеш ан-
дохта, аз байни мардум зудтар дур кунанд. 

Ин фармони ноиб њам ба амал оварда шуд ва дастаи 
ноиб њам аз дења дур гардид. Ањолии дењаи Бўлмахўрон, 
ки ба сабаби аспсавории масхарабозонаи Ќориишкамба 
дастаи ноибро бо њаѐњуй ва ханда пешвоз гирифта буданд, 
ба сабаби хароб шудани хонаи Њамроњрафиќ ва њабс шу-
дани ногањонии Тўрамурод ба ғазаб омада, дастаи ўро бо 
нафрату нафрин гусел карданд. 

 
ХIV 

Дар сањро роњ ѐфтани Ќориишкамба ба судхўрони 
дењот нафорид, хусусан арбоб Рўзиро, ки калонтарин суд-
хўрони дењањои Сангсабз ва Бўлмахўрон буд, ба ғазаб 
овард. Ў наметавонист, ки аз Ќориишкамба арзонтар кар-
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да пул ба фоида монда, дењќонони ба ќарз муњтољро аз 
дасти вай зада гирад, дар ин кор ўро, аз як тараф, њирси аз 
њад зиѐди ў ба фоида, ки ба дењќонон њар сад тангаро дар 
њар моњ аз њашт то дањ танга фоида гирифта ба ќарз ме-
дод, роњ надињад, аз тарафи дигар, сармояи наќдаи ў њам 
барои раќобат кардан бо Ќориишкамба барин одами сер-
пул кифоя намекард. Ба болои ин, маќсади асосии ў аз   
судхўрї заминњои дењќононро ба даст дароварда, худи 
онњоро ғулом кардан буд, ки бо фоидаи кам ин маќсадро 
ба даст даровардан бисѐр душвор буд ва дер њам мекашид. 
Ва њол он ки агар ў фоидаи пули худро аз Ќориишкамба 
арзонтар кунад њам, аљаб набуд, ки дењќонон боз ба дари 
Ќориишкамба раванд, зеро дењќонон медонистанд, ки 
Ќориишкамба ба сањро омада дењќонї кардан наметаво-
над, бинобар ин ба замини онњо чашм намедўзад. Арбоб 
Рўзї бошад, имрўз ѐ фардо заминашонро аз дасташон за-
да мегирад. 

Арбоб Рўзї бо ќувваи њукумати мањаллї ѐ бо суиќасд 
њам Ќориишкамбаро аз сањро дур кардан наметавонист, 
чунки ноиби ќозикалон дўсти наздики Ќорї буда, ў мета-
вонист дар њар њодиса дўсти худро мудофиа ва муњофиза 
кунад. 

Арбоб Рўзї як асп дошт, баъд аз чанд гоњ боз аспи 
дигаре харид, ин аспони ў дар як собот65 баста мешуданд. 
Аввалњо ин ду асп дар ваќти љав ва алафхўрї бо њам љанг 
карда, бо лагадкўбии якдигар машғул шуда, њељ кадома-
шон аз хўрок дуруст бањра намебурданд. Рафта-рафта ин 
ду асп бо њам ром ва омўхта шуданд, дар он ваќт алаф ва 
љавро ѐрона ва дўстона мехўрданд, њатто яке аз онњо сер 
шавад ва дигаре машғули хўрокхўрї бошад, аспи сер гар-
дан ва сағрии асперо, ки ба хўрокхўрї машғул буд, бо 
дандонаш дўстдорона хорумол мекард. 

Арбоб Рўзї ду саг њам дошт, онњо бо вуљуди ин ки аз 
хурдсолї дар як хонадон калон шуда бо њам ром буданд, 
њамин ки устухоне дар миѐнаи онњо партофта мешуд, бо 
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њам љангу љидолро сар мекарданд ва њељ гоњ осуда хўрок 
хўрда наметавонистанд, њатто баъзан чунон бо њам љанги-
да сару рўйи якдигарро сахт маљрўњ мекарданд, ки њар ду 
њам аз устухонхої мањрум мемонданд. 

Арбоб ана аз њамин хусусияти њайвонот дар муноси-
бати худаш бо Ќориишкамба ибрат гирифт, ў дар дили 
худ мегуфт: «Агар ман бо Ќориишкамба дар байни худ 
муомилаи сагона кунем, њар дуи мо њам аз дастранљи 
дењќонон дуруст фоида бурда наметавонем, агар мо муо-
милаи аспона кунем, њар дуямон њам ба ќадри иштињо 
бањраманд мешавем». 

Ў бо њамин муњокима пеши Ќорї рафта бо ў созиш 
кард ва аз ў бо ќарори ба њар сад танга дар моње се танга 
фоида пул бардошта, ба дењот бурда, ба дењќонони 
муњтољ, заминашонро бо байъи шаръї хат карда гирифта, 
ба ќарори њар моњ ба њар сад танга аз њашт то дањ танга 
фоида гирифтан ќарз додан гирифт. Аммо агар пулаш ба 
ягон дењќон сўзад њам, ин борро ба гардани Ќорї 
напартофта, худ бардоштан хост. 

Бо њамаи ин, гоњо њирси сагонаи Ќориишкамба љўш 
зада ба арбоб Рўзї: «Ман соњиби пул шуда истода дар њар 
моњ ба њар сад танга се танга фоида мегирам, аммо шумо 
аз болои пули ман дар њар моњ ба њар сад танга аз панљ то 
њафт танга ба муфт фоида мебаред. Ин аз инсоф нест» 
гуфта изњори норизої мекард. 

Арбоб Рўзї дар љавоб зиндагонии байнихудии аспон 
ва сагони худро наќл карда, «љаноби Ќорї, дар муомила 
асп шавед, саг нашавед!» гуфта ўро сокит мекард. 

Дар њаќиќат, Ќориишкамба аз созише, ки бо арбоб 
Рўзї кард, шод буд, чунки ба воситаи ў бе њељ ташвиш ва 
бими сўхтани пул як ќисми маблағњояшро, ки дар бонк бо 
фоидаи дар њар сол саде ба панљ фоиз мехобиданд, ба 
дувоздањ баробари фоидаи аз бонк рўянда ба дењот пањн 
карда тавонист, ин бошад, орзуи якумрии ў буд. 
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Арбоб Рўзї њам аз ин созиш хурсанд буд, чунки ма-
блағњои ғайри мањдуди Ќориишкамбаро ба дењот пањн 
карда бисѐр заминњоро бо байъи шаръї ба даст медаро-
вард ва дар фурсати муносиб он заминњоро тамоман аз 
худ карданаш мумкин буд, зеро ў бо машварати ноиб ва-
сиќањои аз дењќонон гирифтаниашро бо муддати муайян 
яксола ѐ дусола не, балки «индатталаб» (дар ваќти талаб 
ситонданаш мумкин) менависонд ва дар асоси он васиќањо 
метавонист, ки аз дењќони фаќир дар ваќти тангии сол пу-
ли худро талабад ва дар сурати пулро адо карда натаво-
нистани дењќон замини ўро аз они худ мекард. 

Аввалин ќурбони ин ду саги аспшуда Њамроњрафиќ 
гардид, чунки бо илтимоси арбоб Рўзї Ќориишкамба дар 
як ваќти тангии сол пули худро аз Њамроњрафиќ талаб 
кард, ў дода натавонист. Бинобар ин ў панљ таноб замини 
ба дањ њазор танга арзандаи Њамроњрафиќро ба арбоб 
Рўзї ба чор њазор танга фурўшонда пули худро рўѐнид. 

Азбаски дар њар сари чанд гоњ раги њирси сагонаи 
Ќориишкамба љунбида, ба фоидањои меѐфтагии арбоб 
Рўзї изњори рашк ва њасад мекард, Арбоб хост ба болои 
як мурофиаи бо дењќонон, ки дар хонаи худаш ташкил ме-
ѐфт, Ќориишкамбаро ба сифати тамошобин иштирок ку-
нонад, то ки вай бо чашмони худ дида бовар кунад, ки 
муомила ба дењќонон чї ќадар душвор буда, ба болои ин 
чї миќдор харљи барзиѐдро талаб мекардааст. Бинобар ин 
ў Ќориишкамбаро дар рўзи мурофиа ба хонаи худ бурда 
мењмон кард. 
 

* * * 
Фасли тирамоњ буд, њамаи њосилоти заминњо расида 

бошанд њам, дењќонон љамъ карда нагирифта буданд, 
ғўзањо шукуфта, сарњои љуворињо ба тагалакњои66 худ 
овезон истода, хўшањои арзану ќўноќ ранги тиллої ги-
рифта, баргу буттањои сабзї, пиѐз барин сабзавоти бехме-
ва ба ранги зумуррадин тофта чашми бинандаро ба та-
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мошои худ љалб мекарданд; харбузањои тирамоњї ранг 
оварда, аз байни палакњои расидаи њанўз пажмурдана-
шудаи худ бисѐр назаррабо менамуданд. 

Дар њамин ваќти сол дењќонони дењаи Сангсабз ба 
љойи он ки дар киштзор буда ба кори њосилғундорї 
машғул бошанд, дар пеши њавлии арбоб Рўзї гирд омада 
буданд. Онњо монанди он ки дар пеши мурдахона нишаста 
бошанд, дар ду пањлуи дарвозаи калон ќатор ба девор 
такя карда, ғамгинона менишастанд, аммо аз даруни 
њавлї монанди мурдахонањо овози навња ва гиря шунида 
намешуд, билъакс, аз он њавлї, гўѐ ки дар он љо тўй шуда 
истода бошад, садои шўхї, бозї ва хурсандї мебаромад. 

Дар њаќиќат њам, он рўз дар њавлии арбоб Рўзї тўй 
набошад њам, як зиѐфати тўймонанде ташкил ѐфта буд, 
гули сари сабади ин зиѐфат Ќориишкамба ва ноиби дар 
дењаи Галаосиѐ бошандаи ќозикалон Мирзохўљаи шикам-
банда буданд. Дигар љойи ин мењмонхонаи васеъро ода-
мони ноиб ва туфайлихўрон, яъне калонони дењањои 
Сангсабз ва Бўлмахўрон пур карда менишастанд. 

Баъд аз хўрда шудани таомњо ва нўшида шудани 
чойњо ноиб ба арбоб Рўзї: 

– Акнун сар кунем, мешавад, рўз њам рафт! – гуфт. 
– Бисѐр хуб! – гўѐн Арбоб аз љояш бархоста, аз 

тоќчаи мењмонхона як сандуќчаро гирифта, аз даруни вай 
як бастаро бароварда оварда ба ноиб дод. Ноиб он баста-
ро кушод, даруни вай пур аз васиќањои тањ ба тањ гузош-
ташуда буд. 

Ноиб он васиќањоро аз назар гузаронида аз Арбоб 
пурсид: 

– Магар њамаи инњоро њамин рўз мебинем. 
– Њамаашро њамин рўз дида баромадан даркор аст, – 

гуфт Арбоб, – зеро агар баъзеаш дер монад, аљаб нест, ки 
баъзе касон он ќарздоронро аз роњ бароранд; охир, 
«одамро одам вайрон мекунад, заминро об» гуфтаанд. 
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Ноиб яке аз васиќањоро ба даст гирифта: 
– Ин ба номи Муњсин будааст, – гуфт, – аввали кор 

њаминро дидан мумкин аст? 
– Не! – гуфт Арбоб ва эзоњ кард. – Муњсин дар њар љо 

«ман пули Арбобро расондаам, то ўро ќасам надињам, ди-
гар пул намедињам» гуфта гаштааст. Ў, албатта, дар ваќти 
мурофиа гапњои пасту баланд хоњад зад, аљаб нест, ки аз 
вай сабаќ гирифта, думчаи дигаронаш њам об гирад. Би-
нобар ин аз њама охиртар дидани кори ў маслињат аст. 

Ноиб васиќаи дигареро ба даст гирифта: 
– Ин ба номи Шодмон будааст, њаминро аввал бинем 

мешавад? – аз Арбоб пурсид. 
– Мешавад, – гуфт Арбоб, – пулеро, ки аввалин бор 

аз љаноби Ќорї гирифтаам, ба њамин кас ќарз дода будам, 
бинобар ин аввал њамин корро дидан муносиб аст, ки ме-
ваи пешпазаки дарахти пайвандии мо, яъне ба њам созиш 
кардани мо бо Ќорї мебошад. 

Ноиб ба одамони худ барои мурофиа даровардани 
Шодмонро фармуд. 

Яке аз мулозимони ноиб як бўрѐча оварда дар беру-
ни даре, ки ноиб дар даруни мењмонхона дар пеши он дар 
нишаста буд, пањн кард ва Шодмонро аз байни одамоне, 
ки дар беруни дарвозаи Арбоб ќатор нишаста буданд, љеғ 
зада оварда, бар рўйи он бўрѐча шинонд. Аммо дењќонони 
дигар њам даромада ба болои сари Шодмон рост исто-
данд. 

– Шумо њам баромада бар рўйи бўрѐи шариат дар 
пањлўйи муддаиалайњатон67 нишинед! – гуфт ноиб ба Ар-
боб. 

– Магар баромада ба рўйи бўрѐ нишастани ман њам 
лозим аст? – гуфт Арбоб дудилона. 

– Албатта, лозим аст! – гуфт ноиб. – Аз рўйи шариат 
њар кас, ки бошад, дар ваќти мурофиа дар пањлуи њам ни-
шастани тарафайн зарур аст. 
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Арбоб гўѐ ки њукми шариатро ва иљрокунандаи ў  
ноибро масхара медошта бошад, бо лабханди истењзоомез 
паси сар хорон-хорон, бо дили нохоњам, аз љояш хесту аз 
хона баромада рафта дар пањлуи ќарздори худ Шодмон 
нишаст. 

Ноиб васиќаеро, ки дар даст дошт, аз назар гузаро-
нида ба мурофиачиѐн нигоњ карда пурсид: 

– Шодмон валади Юсуф кист? 
– Ман таќсир! – Шодмон љавоб дод. 
– Ту се сол аз ин пеш аз арбоб Рўзї як њазор танга 

ќарз гирифта будї, рост аст? 
– Рост аст, таќсир! 
– Ба бадали њамин як њазор танга бо байъи шаръї 

чор таноб заминатро фурўхта, њамон заминњоро аз Арбоб 
њар моњ ба њаштод танга иљора гирифта будї, рост аст? 

– Рост аст, таќсир! 
– Чунонки дар њамин васиќа навишта шудааст, ту 

ваъда карда будї, гуфта будї, ки «њар ваќт Арбоб пули 
худро талаб кунанд, медињам. Агар дар ваќти талаби Ар-
боб иљораи замин ѐ ин ки тани пулро надињам, ѐ дода 
натавонам, ба супурдани њамин заминњо ба Арбоб маљбу-
рам». Ин рост аст? 

– Рост аст, таќсир! 
– Њозир Арбоб пули худро бо яксола иљораи замин 

аз ту талаб доранд. «Агар Шодмон тани пул ѐ иљораи за-
минро надињад, заминњоро ба ман гирифта дињед!» гуфта 
арз карданд. Инак њозир бояд ту тани пулро бо иљораи 
яксолаи замин ба Арбоб дињї; агар пул дода натавонї, 
бояд заминро супорї! Чї мегўї? 

– Таќсир! – гуфт Шодмон, – ман дар муддати њамин 
се сол фоидаи пули Арбобро… 

– «Фоида» нагўй, «бадали иљораи замин» гўй! Чунки 
аз рўйи шариат ќозї ва ноиби он даъвои фоидаи пулро, ки 
«рибо» буда, шариат додугирифти онро манъ кардааст, 
намепурсанд. Бинобар ин дар васиќа бадали иљораи замин 
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навишта шудааст, – гуфта ноиб сухани Шодмонро тасњењ 
кард. 

– Хуб! – гуфт Шодмон, – бадали иљораи заминро дар 
ваќт-ваќташ дода омадам. Аз ғайри ин бо гови кории худ, 
бо хари худ, бо каланд ва доси худ ба корњои дењќонии 
Арбоб ѐрї расондам. Ана њамин хизматњои беминнати 
худро шафеъ оварда, аз Арбоб мепурсам, ки ба ман понз-
дањ рўз муњлат дињанд, то ки ман њосилоти заминњоямро 
ғундошта ќарзи он касро адо намоям. 

– Чї мегўед, Арбоб, понздањ рўз муњлат медињед? – 
ноиб аз Арбоб пурсид. 

– Не! – гуфт Арбоб, – як рўз њам муњлат намедињам, ѐ 
пули маро њозир дар њузури шумо ба ман супорад, ѐ зами-
нашро! 

– Муддаї муњлат намедињад, бояд њозир ѐ пул дињї, ѐ 
замин, дигар чорае нест! – гуфт ноиб ба Шодмон. 

– Њозир пули наќд надорам! 
– Баъд аз понздањ рўз аз куљо пули наќд меѐбї? – но-

иб аз Шодмон пурсид. 
– Як таноб рўяни68 сесола дорам, ки њосили вай ќа-

риб ба ќарзи Арбоб мерасад; ба болои ин як таноб ғўза 
дорам, ки чаман барин шукуфтааст, њосили вай њам ба 
нимаи ќарзи Арбоб мерасад. Лекин фурсат даркор аст, ки 
ман ин њосилњоро ғундошта гирифта фурўхта пул тайѐр 
кунам. 

– Биѐед, понздањ рўз набошад, дањ рўз муњлат дињед! 
– гуфт ноиб ба Арбоб, – то ки ќарздор њосилоти худро 
ғундошта пул кунад. 

– Не! – гуфт, – Худо як аст, сухани ман њам як аст, як 
соат њам муњлат намедињам. 

– Чора нест, – гуфт ноиб ба Шодмон, – мувофиќи ва-
сиќа бояд њозир пул дињї ѐ замин! 

– Барои заминњоро додан њам њосили онњоро ғун-
дошта гирифтанам даркор аст, – гуфт Шодмон. 

– Таќсир арз дорам, – гуфт Арбоб ба ноиб. 
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– Чї арз? 
– Шумо марњамат карда як бори дигар васиќаро 

хонда бинед! Агар дар вай навишта шуда бошад, ки «дар 
ваќти заминро супурдан ќарздор бояд њосилро ғундошта 
гирифта, баъд аз он заминро супорад», дар он ваќт ман 
рухсат медињам, ки Шодмон заминро холї карда дињад, 
аммо агар дар васиќа ин шарт навишта нашуда бошад, 
талаб мекунам, ки чор таноб заминро бо киштњояш њозир 
ба дасти ман гирифта дињед! 

Ноиб баъд аз он ки васиќаро боз як бори дигар аз 
назараш гузаронид, ба Арбоб нигоњ карда: 

– Дар васиќа ин гуна шарт набудааст, – гуфт ва ба 
Шодмон нигоњ карда сухани худро давом дод: – Агар дар 
замин чизњои манќул, яъне монанди каланд, табар, поза 
ва сипор чизњои аз љое ба љое бурдашаванда дошта бошї, 
мегирї, аммо киштњои заминро, ки њанўз аз замин људо 
карда гирифта нашудаанд, ба гирифтан њаќ надорї. Бояд 
заминро бо њосилоти ғундоштанашудааш ба Арбоб су-
порї! 

– Не, намесупорам! – гуфт Шодмон бо ќатъият, – ман 
ба ин гуна њукми ноњаќонаи ноинсофона ва торољгарона 
итоат намекунам ва гарданамро аз сад љо буранд њам, 
гардан намедињам! 

– Чї гуфтї? – гуфт ноиб хашмгинона аз љояш нимхез 
шуда ва бозгашта нишаста, – ту њукми маро ѐ њукми ша-
риатро ва ѐ ин ки талаби Арбобро «ноњаќона, беинсофона 
ва тарољгарона» гуфтї ѐ ин ки ягон чизи дигарро? 

– Њукми кадом кас ва талаби кадом шахс, ки бошад, 
ин њукм ноњаќона, беинсофона ва торољгарона аст! – гуф-
та Шодмон суханони пештараашро таъкид кард. 

– Ин њукм, албатта, ноњаќона, беинсофона ва то-
рољгарона аст! – гўѐн дењќононе, ки аз кўча омада ба бо-
лои мурофиаи Шодмон рост истода буданд, суханони ўро 
тасдиќ карданд. 

– Инњо чї касонанд? – гуфта пурсид ноиб аз одамони 
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худ, дењќонони ба Шодмон тарафдорї карда истодаро 
нишон дода: 

– Инњо њам аз Арбоб ќарздор мебошанд ва навбати 
мурофиаи худро нигаронанд, – яке аз одамони ноиб ба ў 
љавоб дод. 

– Инњоро зада аз суфа фуроварда, аз дарвоза баро-
варда пеш кунетон. Њар гоњ ки навбати мурофиаашон ра-
сад, ягон-ягон љеғ зада мешаванд. Њељ кас инњоро «ба 
Шодмон вакили даъво шавед!» гуфта даъват карда ба ин 
љо наовардааст! – гўѐн ноиб ба мулозимони худ фармони 
ќатъї дод. 

Аммо одамони ноиб аз њуљуми дењќонон тарсида 
онњоро назаданд, лекин бо забони хуш ва бо хушомадгўї 
аз суфа фуроварда, аз дарвоза бароварда фиристоданд ва 
баъд аз он ки дењќонон аз болои мурофиа дур карда шу-
данд, ноиб ба Шодмон нигоњ карда: 

– Њукми шариат ба итоат кардан ва накардани ту ни-
гоњ накарда иљро мешавад: чор таноб замин бо њамаи 
киштњои ғундоштанашудааш аз они арбоб Рўзї шуд. Ам-
мо ту ба сабаби он ки шариатро, ноиби ќозикалонро ва 
одами муътабари мамлакат, яъне арбоб Рўзиро тањќир 
кардї, гунањгор шумурда шуда, ба њабс гирифта мешавї! 
– гуфт ва ба мулозимони худ нигоњ карда фармон дод. – 
Њозир ин гунањгорро дар аспхонаи Арбоб њабс карда мо-
нед, бегоњї ба ноибхона бурда, фардо хат навишта ўро ба 
ихтиѐри љаноби шариатпаноњ эшони ќозикалон мефирис-
тонем! 

Баъд аз ба њабс гирифта шудани Шодмон ќарздоро-
ни дигарро ягон-ягон оварда, мурофиа карданд. Ќарздо-
рони дигар, ки аз фољиаи ба сари Шодмон омада тарсида 
буданд, аз њукми ноиб гардантобї накарда, заминњошон-
ро бо њосилоташон ба Арбоб супурданд. 

* * * 
Навбати мурофиаи Муњсин расид, ноиб васиќаи дар 

бораи ќарздории Муњсин навишташударо аз назар гуза-
ронида аз ў: 
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– Ту ду сол пеш аз ин аз арбоб Рўзї як њазору 
панљсад танга ќарз гирифта, ба бадали он маблағ шаш та-
ноб заминатро ба Арбоби мазкур бо байъи љоизи шаръї 
фурўхта будї! Њамин тавр аст? – гуфта пурсид. 

– Дуруст аст, ки ман шаш таноб заминамро ба Арбоб 
ба бадали як њазору панљсад танга бо байъи љоизи шаръї 
фурўхта, чунонки дар васиќа навишта шудааст, он за-
минњоро аз Арбоб худ ба иљора гирифта будам ва то 
њамин сол пули иљораро дар ваќташ дода омадам. Аммо 
як моњ аз ин пеш тани пули Арбоб – як њазору панљсад 
тангаро њам ба ин кас наќд супурда заминњоямро аз дас-
ташон тамоман халос карда гирифтам, – љавоб дод 
Муњсин. 

– Тани пули Арбобро, ки бо пули иљораи замин пур-
ра адо карда будї, чаро васиќаи он заминњоро аз дасти ин 
кас нагирифтї? – ноиб боз пурсид. 

– Ман пулро ба Арбоб шабона дода будам ва дар 
њамон ваќт васиќаамро њам талаб карда будам, аммо ин 
кас «шабона васиќаи туро аз байни васиќањо ѐфта додан 
душвор аст, фардо дар рўзи равшан ѐфта медињам» гўѐн 
маро бовар кунонда буданд. Фардои њамон шаб, ки ман 
васиќаамро аз ин кас талаб кардам, пули шабона ги-
рифтаашонро инкор карданд ва ба болои ин «акнун дилам 
аз ту бад бурд, дарњол пули маро ѐфта дењ ѐ заминњоро ба 
ман супор!» гуфта маро танг кардан гирифтанд. 

– Дар бораи додани пул шоњид дорї? – ноиб боз пур-
сид. 

– Пулро дар шаби торик дода будам, ба ғайр аз Худо 
гувоњ надорам, – гўѐн Муњсин аз кисабағали худ як 
коғазро бароварда ба тарафи ноиб дароз кард. Мулозиме, 
ки ба болои сари мурофиакунандагон рост истода буд, он 
коғазро аз дасти Муњсин гирифта ба ноиб дод: 

Ноиб баъд аз он ки он коғазро сар то по бодиќќат аз 
назар гузаронид, ба арбоб Рўзї: 

– Ин мањзари дафъ69 аст. Муњсин бо ин мањзар даъво 
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кардааст, ки пулро ба шумо додааст, аммо васиќааш ба 
дасти шумо мондааст ва аз ќозии ислом талаб мекунад, ки 
васиќаи ўро аз дасти шумо гирифта ба ў супорад. Дар бо-
раи мувофиќи шариат будани ин даъвои Муњсин дар 
њошияи мањзар ривояти уламо навишта шуда, якчанд 
муфтиѐни Бухоро он ривоятро «дуруст аст» гўѐн бо муњри 
худ тасдиќ кардаанд. 

Ноиб баъд аз ин тафсилот аз арбоб Рўзї пурсид: 
– Дар њаќиќат, шумо пули худро тамоман аз Муњсин 

гирифта васиќаро дар дасти худ нигоњ доштаед ѐ не? Чї 
мегўед? 

– Ман аз мурдани худ хабар дорам, аммо аз ин кор 
хабар надорам, яъне ман аз Муњсин пули худро наги-
рифтаам, – Арбоб љавоб дод. 

Баъд аз он ноиб ба Муњсин рў оварда пурсид: 
– Ту даъвои худро бо гувоњ исбот мекунї ѐ Арбобро 

ќасам медињї? 
– Ман аз исботи даъвои худ ољиз мебошам, Арбобро 

ќасам медињам, агар Арбоб ќасам хўранд, ки аз ман пула-
шонро нагирифтаанд, ман дар њузури шумо пули ин касро 
дубора дода, васиќаи худро меситонам, – Муњсин љавоб 
дод. 

Ноиб ќарор дод, ки ин даъво то њафтаи оянда 
мавќуф гузошта шавад, агар то он ваќт тарафайн бо њам 
созиш накунанд, Арбобро савганд дода, пас аз он пули он 
касро аз Муњсин хоњад рўѐнид… 

 
* * * 

– Ба шумо њам, ба шариати шумо њам боварии кас 
намонд!– гуфт Арбоб дар ваќте ки баъд аз мурофиа карда-
наш бо Муњсин аз бўрѐи шариат бархоста ба мењмонхона 
даромад. 

– Чаро? Чаро? – ноиб бо оњанги изтироб ва бо як 
навъ хиљолатмандї аз Арбоб пурсид. 
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– Охир, шумо њамеша мегуфтед, ки «шариат дар 
дасти мо аст, мо метавонем онро њар ваќт ба манфиати 
шумо кор фармоем», имрўз чї шуд, ки шариатро ба фо-
идаи Муњсин кор фармудед? 

– Дуруст аст, ки, – гуфт ноиб, – ман «шариат дар 
дасти мо аст» гуфтаам, аммо њељ гоњ нагуфтаам, ки «ша-
риат дар дасти ман аст». Охир, ғайр аз ман њам соњибони 
шариат њастанд, онњо муфтињо мебошанд. Ана њамин 
муфтиѐн ба Муњсин як роњ ѐфта додаанд. Албатта, онњо 
ин роњро ба ў арзон нафурўхтаанд, охир, барои онњо њам 
аз болои шариат нон хўрдан лозим аст. Агар ман ривоят– 
мањзареро, ки муфтињо навишта муњр карда ба дасти 
Муњсин додаанд, напурсам, онњо маро зинда нахоњанд гу-
зошт. 

– Маълум мешавад, ки, – гуфт Арбоб, – дар њафтаи 
оянда њам дар бурдани даъвои Муњсин барои ман роње 
нест! 

– Роњ њаст, – гуфт ноиб, – ягона роње, ки барои шумо 
мондааст, ќасам хўрда пулатонро рўѐндан аст. 

– Ман савганд нахоњам хўрд, – гуфт Арбоб. 
– Чаро? Ва њол он ки бе њељ даркорї соате сад бор 

ќасам мехўред! 
– Ќасамњое, ки аз ғайри ќасд ва монанди суханњои 

одї аз дањони кас мебароянд, њељ ањамият надоранд. Ам-
мо ваќте ки одам дар бўрѐи шариат нишаста дар пеши 
ќозї ќасам хўрад, мардум аз вай «ќасамзада» гуфта мегу-
резанд ва аз вай нафрат мекунанд. 

– Ман як роњу равишеро медонам, ки, – гуфт Ќори-
ишкамба, – на ба вай ривоят–мањзари муфтиѐн муќобил 
истода метавонад ва на ба пулдор ќасам меояд. 

– Њамон роњро ба ман иншон дињед! – гуфт арбоб 
Рўзї ба Ќориишкамба. – Агар ман бо њамон роњ рафта 
даъвои Муњсинро бурда аз вай ниќори худро гирам, аз 
шумо то ќиѐмат миннатдор мешавам. 

– Акнун дар даъвои Муњсин бой додед, дар ин кор 
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ғалабаро умед накунед, – гуфт Ќорї, – аммо дар оянда дар 
муомила бо дењќонон бо њамон роњ рафтан лозим аст. 

– Вай роњ кадом аст? – Арбоб пурсид. 
– Агар њар фоидаеро, ки аз он роњ ѐбед, бо ман ба-

робар таќсим карданро ваъда дињед, ман он роњро ба шу-
мо нишон медињам, – гуфт Ќориишкамба. 

– Бисѐр хуб, ман њазор бор ва дар њузури ноиби 
љаноби ќозикалон ба шумо ваъда медињам, ки њар фоидаи 
аз он роњ ояндаро бо шумо баробар таќсим кунам. 

– Ин роњ роњи вексел аст, баъд аз ин дар доду гирифт 
бо ќарздорон ба љойи васиќаи ќозї вексели русиро ба кор 
бурдан даркор аст, – гуфт Ќориишкамба ва барои баргаш-
тан ба шањр омода шудан гирифт… 

 
ХV 

Баъд аз мурофиа Ќориишкамба бо арбоб Рўзї дубо-
ра созиши нав карданд, ин созиш дар бораи бо вексел му-
омила кардан буд. Мувофиќи ин созиши нав њар фоидае, 
ки аз роњи векселбозї ба дасти Арбоб дарояд, бояд нимаи 
он фоида ба Ќорї дода мешуд. Вазифаи Ќорї дар ин кор – 
дар муомилаи векселї ба Арбоб роњбарї кардан ва роњи 
додугирифт бо векселро ба ў нишон додан буд. 

Ба сифату самараи аввалини ин созиш бояд Ќори-
ишкамба Муњсинро њам ба доми вексел мекашид ва дар 
натиљаи он заминњои Муњсинро ба Арбоб гирифта медод. 
Бинобар ин Ќориишкамба дар ваќти аз сањро баргаштан 
ба Муњсин вохўрда, худро ба ў аз Арбоб норозї вонамуд: 

– Арбоби ноинсоф як њазору панљсад тангаро аз ман 
њар сад танга дар моње бо се танга фоида ќарз гирифта, 
њамон маблағро ба ту њар сад танга дар моње бо нуњ танга 
ба ќарз додааст. Магар аз ин њам зиѐдтар ноинсофї меша-
вад, ки ман дар њар сад танга дар моње ба се танга ќаноат 
карда гардаму ў аз болои пули ман дар њар сад танга шаш 
танга мехўрад. Беинсофии Арбоб ба дараљае расидааст, ки 
аз њар сад танга дар моње ба нуњ танга фоида ќаноат 
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накарда мехоњад, ки заминњоятро њам аз дастат зада ги-
рад. 

Ќориишкамба баъд аз он ки ранљиши худро аз арбоб 
Рўзї ва ноинсофии ўро дар пеши Муњсин исбот кард, ба ў 
тавсия кард, ки њар гоњ ба пул муњтољ шавад, рост пеши ў 
равад… 

Муњсин баъд аз ғалабаи пуррааш ба арбоб Рўзї 
шањр рафта ба Ќориишкамба вохўрд, Ќорї ўро хуш ќабул 
намуда чї шудани натиљаи кори охирини ўро бо Арбоб 
пурсид. 

– Чї мешуд? – гуфт Муњсин дар љавоб, – ба Арбоб 
ќасам омад, вай аз савганд хўрдан саркашї кард, бинобар 
ин ноиб ба фоидаи ман њукм карда, даъвои ўро беасос 
шумурд ва васиќаи маро аз вай гирифта, ба ман дод. 

– Соз кардї! – гуфт Ќорї бо оњанги тањсин ва аз вай 
пурсид, – дар ин кор чанд танга харљ кардї? 

– Ба њар муфтї дусадтангагї – ба чор муфтї њаштсад 
танга сарф кардам. 

– Бояд ба ноиб њам ягон чиз дода бошї? 
– Албатта, – гуфт Муњсин, – «аробаи равған карда-

нашуда њаракат намекунад» гуфтаанд, бо дусад танга гу-
луи ноибро њам равған кардам. Дар асл мурофиаро то як 
њафта дер монондани ноиб њам барои «хориши гулуяш» 
буд. 

– Маълум мешавад, ки як њазор танга харљ карда аз 
як њазору панљсад танга ба Арбоб додан халос шудї. 

– Агар ба кор рўякї нигоњ кунем, њамин тавр аст, – 
гуфт Муњсин, – лекин ғалабаи ман дар ин аст, ки за-
минњоямро аз дасти Арбоб халос карда гирифтам, ўро дар 
миѐнаи дўсту душман сарпаст кардам ва одамон фањми-
данд, ки «сангзанро сангшикан» њам будааст. Вагарна он 
як њазор тангае, ки ман ба ин кор ќарз карда харљ наму-
дам, бо фоидааш кайњо аз як њазору сесад танга зиѐдтар 
шуд. 
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– Ин маблағро аз кї ва бо чї ќадар фоида ќарз ги-
рифтї? 

– Аз як касе, ки дар ривоятфурўшї дар байни муфти-
ѐн ва ривоятталабон миѐнаравї мекунад, ба ќарори дар 
њар рўз дањ танга фоида додан ќарз гирифтам. 

– Ўњ, ўњ, – гуфт Ќориишкамба афсўсхўрон, – ба ин 
фоидаи вазнин чї тавр тоб овардї ва чаро аз аввал ба пе-
ши ман наѐмадї? 

Афсўсхўрии Ќориишкамба зоњиран барои ба гарда-
ни Муњсин афтидани ин гуна бори вазнин бошад њам, дар 
њаќиќат ў дар оташи њирсу њасад месўхт ва барои дар 
дањони худаш надаромадани ин луќмаи равғанин афсўс 
мехўрд. Ин њолати рўњияи ў аз њамин маълум мешуд, ки 
дар ваќти гуфтани он суханони афсўсхўрона ангуштонаш-
ро хаму рост мекард, магар ў дар њар моњ ба њар сад танга 
чанд танга афтодани он фоидаи сангинро њисоб карда ме-
дид. 

– Ман чї донам? Ман шуморо бо арбоб Рўзї дўсти 
наздик медонистам, бинобар ин шумо маблағеро, ки бар 
зидди ў харљ мешавад, бояд ќарз надињед гуфта меанде-
шидам. 

– Аввал он ки судхўр бо судхўр дўст намешавад, инњо 
монанди сагу гурба њамеша ба якдигар душман мебошанд 
ва ба болои устухон мељанганд, дувум он ки ба ман ба њар 
сад танга њар моњ се танга фоида дода аз дењќонон аз њашт 
то дањ танга фоида гирифтанашро намеписандидам, чунки 
ин кори ў њам дар њаќќи ман ва њам дар њаќќи дењќонони 
фаќир ноинсофї буд. 

– Агар шумо ба ман некї кардан хоњед, њоло њам 
ваќт нагузаштааст, – гуфт Муњсин, – агар шумо ба ман бо 
фоидаи сабук ќарзи дарозмуддаттар дињед, аз фоидаи он 
ривоятфурўш халос мешавам. 

– Барои аз ќарзи он ривоятфурўш халос шуданат 
чанд танга даркор аст? 

– Њамин рўз ќарзи ман аз вай ба як њазору сесаду дањ 
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танга расид, фардо боз дањ танга зиѐд мешавад. Шумо, 
инак ба њамин эњтиѐљи ман нигоњ карда, ба ман ќарз 
дињед! 

– Ин тавр бошад, якбора як њазору чорсад танга гир! 
Агар ин маблағ аз ќарзат зиѐдатї кунад, ба ягон масрифи 
дигарат сарф мекунї. 

– Фоидаашро чї ќадар талаб мекунед? 
– Аз фоидае, ки ба арбоб Рўзї додї, чор танга кам-

тар, яъне дар њар моњ ба њар сад танга шаш танга фоида 
медињї. Лекин муддаташро њамин ваќт муайян карданат 
зарур аст. 

– Ман умедворам, ки соли оянда дар ваќти њосилғун-
дорї ќарзи шуморо бо фоидааш адо намоям. 

– Яъне баъди як соли комил. – Ќориишкамба аз рўйи 
сухани Муњсин муњлати адои ќарзи худро муайян кард. 

– Оре, баъд аз як сол, – Муњсин тасдиќ намуд ва пур-
сид, – акнун чанд таноб заминамро ба номи шумо бо 
байъи шаръї васиќа карда биѐрам? 

– Барои ман васиќаи ќозихона њам лозим нест, зами-
нат њам, ба ман фоидаи яксоларо ба тани пул зам карда, 
мувофиќи он маблағ вексел дињї, басандааст. 

Муњсин аз ин суханони Ќориишкамба њам хурсанд 
шуд, њам дар тааљљуб афтод ва њам тарсид: хурсанд шуд, 
зеро дар ваќте ки судхўрони дењот ва, аз ин љумла Арбоб 
Рўзї, ба заминњои вай чашм дўхта буданд, Ќориишкамба 
«ба ман заминат даркор нест» мегўяд; дар тааљљуб афтод, 
чунки Ќориишкамба ба ў боварї карда, бе васиќаи 
ќозихона ќарз додан мехоњад; тарсид, чунки имрўз аз 
Ќориишкамба њуљљати дар умри худ нашунидаашро (век-
селро) шунид. «Векселаш чї бало бошад, мабодо дар зери 
ин коса нимкосае бошад, мабодо кори маро ин вексел 
бадтар кунад» гўѐн дар дили худ меандешид ва гоњо дар 
дили худ худро тасаллї медод: «На ин ки як ќории ќуррои 
панљ ваќт намозхон дар њаќќи як дењќони мењнатдўсти дар 
роњ монда бадандешї кунад, хусусан дар ваќте ки арбоб 
Рўзї ва судхўри ривоятфурўшро «ноинсоф!» гўѐн дашном 
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медињад, на ин ки худ аз онњо њам бадтар ноинсофї ку-
над…» 

Ќориишкамба аз ғарќ шудани Муњсин ба фикру ан-
деша пай бурд, ки ў дар шубња афтодааст, барои хо-
тирљамъ кардани вай гуфт: 

– Ман ба бечорагии ту рањм карда васиќаи ќозихо-
нагї, ки харљи бисѐр дорад, аз ту талаб намекунам, дили 
ман ба ту чунон пур аст, ки мехостам ба ту бе њељ гуна 
њуљљат ќарз дињам, аммо аз он љо, ки вексел дар муомилаи 
ман бо бонк ба ман даркор мешавад, аз ту вексел ги-
рифтан хостам. Ту аз ин кори ман бадгумон нашав! 

Бо њамаи ин шубњаи Муњсин њанўз бартараф нашуда 
буд, бинобар ин аз Ќориишкамба пурсид: 

– Вексел барои муомилаи шумо бо бонк чї даркорї 
дорад? 

– Чунки масалан ман аз ту ба ду њазор танга вексел 
гирам ва агар он векселро ба бонк бурда гарав монам, аз 
болои вай бонк ба ман як њазор танга ќарз медињад, ман 
метавонам, ки он маблағро ба як дарди худ даво кунам. 
Аммо бонк як љувол васиќаро ба як пул њам ба гарав 
намегирад. 

Муњсин бо ин эзоњи Ќориишкамба як дараља аз 
шубња баромада ба вексел додан розї шуд ва: 

– Барои вексел дода пул гирифтан кадом ваќт оям? – 
гуфта пурсид. 

– Фардо пагоњонї биѐ! – гуфт Ќориишкамба ва аз 
вай пурсид, – барои ба вексел даст мондан хату савод 
дорї? 

– Не, хату савод надорам! 
– Хуб, зарар надорад, дар пеши натарус аз љониби ту 

ягон кас даст мемонад… 
 

* * * 
Ќориишкамба Муњсинро бо худ гирифта, ба Когон 

бурд ва дар он љо пули вексел, харољоти натарус, музди 
дасти бо илтимоси Муњсин дар вексел имзокунанда ва фо-
идаи яксолаи як њазору чорсад тангае, ки ба Муњсин ќарз 
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медод – њамаро њисоб карда, маблағи ќарздории ўро ба ду 
њазору чорсад танга расонид ва ин маблағро ба сўми русї 
гирдонда ба маблағи сесаду шаст сўм аз Муњсин вексел 
гирифтанро муќаррар кард ва ба бонк даромада, муво-
фиќи маблағи мазкур вексел харида баровард. Баъд аз он 
як шахси хатту саводнокро ѐфт, ки ў аз љониби Муњсин 
дар вексел имзо кард. 

Ќориишкамба, Муњсин ва одами имзокунанда – њар 
се бо њам ба пеши натарус даромаданд. Дар он љо дар 
њузури натарус он шахс бо илтимоси Муњсин, бинобар 
хатту савод надоштани ў, вексели сафеди бетаърихи сесаду 
шастсўмиро имзо карда ва натарус он имзоро бо муњру 
имзои худ тасдиќ намуд. 

Ќориишкамба баъд аз додани харљи натарус ва 
музди дасти имзокунанда аз натарусхона баромада, вексе-
ли сесаду шастсўмиро гирифта, ба ў як њазору чорсад тан-
га, яъне дусаду дањ сўм пули наќд дода гуфт: 

– Дидї, ки вексел чї тавр њуљљати беташвиш будааст, 
барои вексел дода пул гирифтан на ба ќозикалон муњрона, 
на ба мирзои ў котибона, на ба мулозимаш хизматона, на 
ба ноиб ноибона ва на ба арбоб ва калонтарони дења ши-
ринкома – кўтоњ карда гўем, њељ як харљи барзиѐд кардан 
лозим намеояд ва инчунин барои вексел додан заминро ба 
гарав мондан њам даркор намешавад… 

Ќориишкамба баъд аз он ки «хубињои вексел»-ро 
шарњ дод, сухани худро давом кунонда гуфт: 

– Ман бо ин њуљљати беташвиш метавонам, ки ба њар 
кадоми дењќонони ба пул муњтољи дењот ќарз дода онњоро 
аз чанголи арбоб Рўзї барин судхўрон, ки ба заминашон 
чашм дўхтаанд, халос кунам. Ин њолро ба њамсоягон ва 
дўстони худ хабар дењ! 

– Хуб, хабар медињам, – гўѐн Муњсин аз Ќориишкам-
ба људо шуда рафт. 

 
* * * 

Баъд аз ду моњи аз Муњсин вексел гирифта ба ў ќарз 
додани Ќориишкамба дар дењаи Сангсабз дар њавлии ар-
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боб Рўзї як зиѐфати на он ќадар калон ташкил ѐфта буд. 
Дар ин зиѐфат аз омаду рафткунандагони пештараи ин 
њавлї танњо Ќориишкамба, Мирзохўљаи ноиб ва одамони 
ў буда, аз калонтарони дења ягон кас њам иштирок 
надошт. 

Ғайр аз мењмонони ба мо маълум ду каси дигар дар 
он зиѐфат иштирок доштанд, ки пештар дар он љоњо онњо 
дида нашуда буданд: яке аз он ду кас як одами тахминан 
чилсолаи миѐнаќади сабзиначењра буд, ки ришаш бар хи-
лофи расми мардуми Бухоро як ќадар кўтоњ карда шуда 
буд ва мўйлабаш њам аз мўйлабњои одамони Бухоро да-
розтар ва ғулитар буда, лабонашро пўшонда меистод. 

Љомаи рўйпўшии ин одам сипоњиѐна, наќшкалону 
зењкалон буда, саллааш монанди амалдорони Бухоро 
сафеду шалғамї баста шуда буд, аммо либоси тањпўшиаш 
монанди либоси русњо буда, ба пояш мўзаи хироми бухо-
роидўхт дошт. 

Дигаре аз ин ду одам зардчаранг, ришу мўйлабаш 
тамоман тарошида, мўйсараш дароз гузошташуда буда, 
пўшокаш тагу рўй аврупої буд. Ќомати ин одам баланд 
бошад њам, баданаш камгўшт ва миѐнаш борик менамуд. 

Тартиби зиѐфати онрўза њам аз зиѐфатњои пештара 
фарќнок буд, дар миѐнаљои хона як чорпояи баландиаш 
ниморшинї гузошта шуда буд ва бар рўйи ин чорпоя як 
дастархони сафед пањн карда, бар рўйи вай хўрданињоро 
батартиб нињода буданд. 

Таоми ин зиѐфат аз зиѐфати пештара кам фарќ дошт: 
дар пеши Ќориишкамба, ноиб ва одамони ў монанди 
пештара гўштбирѐн, мурғбирѐн, баррабирѐн, палави сер-
гўшту равған ва монанди инњо хўрданињои мањаллї буд, 
аммо дар пеши он ду мењмони нав монанди катлет, жар-
куб ва дигар таомњои гуногуни аврупої буд. Ин мењмонон 
монанди одамњои мањаллї таомро бо даст нахўрда, бо 
корд бурида, бо чангча гирифта мехўрданд, инчунин дар 
пеши ин ду мењмон ду ќадањи булўрин бо ду шиша шароб 



155 

 

меистод. Ба шиками ин шишањои шароб коғазњои зарњал-
доре часпондашуда буда, бар он коғазњо наќши панљ си-
тораи заррин ва дар зери он ситорањо бо њарфњои заррин 
навиштае менамуд, ки ба њарфњои арабї монандї надошт. 

Ќориишкамба бо вуљуди он ки аз њама пештар ба та-
ом даст бурда кўшиш дошт, ки аз дигарон бештар хўрад, 
чашмонашро аз он шишањо намеканд. Ваќте ки мењмони 
нимаврупоипўш яке аз он шишањоро ба даст гирифта 
навиштаи вайро аз назар мегузаронид, Ќориишкамба аз ў: 

– Вай чист? – гуфта пурсид. 
– Ин коняк аст, – гуфт он мењмон. 
– Коняк чист? – Ќориишкамба боз пурсид. 
– Ин дору аст, ин доруест, ки ба одамони пир ќувват 

медињад ва иштињои монанди шумо касонеро, ки ба хўр-
дан њавас доранд, мекушояд, – гуфт ў ва дањони шишаро 
кушода, дар ду ќадањ барои худ ва шарикаш шароб каши-
да аз Ќорї пурсид, – агар хоњед, барои шумо њам як пиѐла 
аз ин дору кашида дињам? 

– Барои кушода шудани иштињои ман дору даркорї 
надорад ва агар рухсат дињед, ба таоми повурии шумо 
шарик мешавам! – гуфт Ќориишкамба. Аммо ба љавоби 
он мењмон мунтазир нашуда, нимаи таомњои ба пеши 
инњо истодаро ба рўйи табаќи палав бо дасти ошолуди 
худ гардонида дигар ба касе њарф назада хўрдан гирифт… 

 
* * * 

Баъд аз ба поѐн расидани хўрохўр ва нўшонўш ноиб 
ба мењмонони нави аврупоилибос: 

– Акнун корро сар кардан даркор аст! – гуфт. 
– Сар кардан даркор аст, ваќт њам рафт! – Он мењмон 

сухани ноибро таъкид карда, љавоб дод. 
– Муњсин, Сафаралї, Пўлод, Темур ва дигар ќарздо-

ронро љеғ зада биѐред! – гуфта ноиб ба одамони худ фар-
мон дод. 

Мењмони нави нимаврупоипўш портфели худро ку-
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шода аз даруни вай, ки пур аз векселњои тањ ба тањ гузош-
ташуда буд, якчанд векселро људо карда бароварда, дар 
зери зонуи худ нињод. 

Одамони ноиб ќарздоронро ба рўйи суфа бароварда 
ба пеши даре, ки ноиб дар даруни вай нишаста буд, ќатор 
карданд. Ин њолро дида одами нимаврупоипўш ба одамони 
ноиб: 

– Ин љо ќозихона ѐ ин ки ноибхона нест, онњоро дар 
мењмонхона ба пеши мо гирифта дароред! – гуфт. 

Баъд аз он ки одамони ноиб ќарздоронро ба мењмон-
хона дароварда, дар рў ба рўйи мењмонони нав ќатор ши-
нонданд, одами нимаврупоипўш як векселро ба даст ги-
рифта, баъди аз назар гузаронидани вай, ба ќарздорон ни-
гоњ карда пурсид: 

– Муњсин кист? 
– Ман! – Муњсин љавоб дод. 
– Ту аз љаноби Ќориисматулло сесаду шаст сўм пул 

гирифта будї, њозир Ќорї пули худро талаб мекунанд. 
Ќарзатро дарњол адо карданат зарур аст. 

– Ман, – гуфт Муњсин, аз љаноби Ќорї дусаду дањ 
сўм пули наќд гирифта будам, фоидаи яксолаи ин маб-
лағро бо харљи векселдињї, ки љамъ яксаду панљоњ сўм 
шуда буд, ба болои он пули наќд зам карда ба сесаду шаст 
сўм вексел дода будам. Ќарзеро, ки ба вай фоидаи яксола-
аш зам шудааст, ман чї навъ дар ду моњ адо мекунам? 

– Суханро бисѐр дароз накун! – гуфт одами нимавру-
поипўш, – сесаду шаст сўми дар ин вексел навишташударо 
дарњол медињї ѐ не? Бо як калима љавоб дењ! 

– Ќарзеро, ки яксола фоидааш ба вай зам шудааст, 
ман чї гуна дар ду моњ медињам? – Муњсин љавоби авва-
лии худро такрор кард. 

– Дар ваќте ки ту векселро даст монда дода будї, дар 
вай муњлати дар кадом ваќт адо кардани ќарз навишта 
нашуда будааст, бо ин вексел љаноби Ќорї њаќ доштанд, 
ки дар њамон рўз ѐ баъд аз як рўзи векселро имзо карданат 
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ќарзи худро талаб кунанд. Њоло ки то ду моњ ин маблағро 
аз ту талаб карда нагирифтаанд, дар њаќќи ту марњамати 
калон аст, акнун ки талаб кардаанд, бояд дарњол адо кунї! 

– Охир, ман магар дар ду моњ фоидаи яксола 
медињам? – Муњсин боз љавоби худро такрор кард. 

– Дар ду моњ фоидаи яксола медињї ѐ намедињї – ин 
ба мо дахл надорад, мо бояд сесаду шаст сўми дар њамин 
вексел навишташударо њамин рўз аз ту рўѐнда гирем. За-
кун њамин аст. 

– Ин закуни70 њазрати имперотур71 – подшоњи Русия 
аст, ин њукми шариат ва васиќаи ќозикалон нест, ки ту ба 
муфтињо пора дода, мањзари дафъ гирифта, моли мардум-
ро хўрї! – суханони одами нимаврупоипўшро арбоб Рўзї 
бо оњанги аз Муњсин ниќоргирї ќувват дод. 

– Вексели њазрати имперотур ривояти уламо он сў 
истад, сангро њам сўрох карда мегузарад, – ноиб ба сухани 
арбоб Рўзї илова кард. 

– Ин чї гуна бедодї аст, чї тавр ноинсофї аст, ки… 
– Дањонатро пўш, ки забонат бурида мешавад! Ту за-

куни њазрати имперотурро «бедодї ва ноинсофї» мегўї, 
њозир мефармоям, ки забонатро аз комат кашида ме-
партоянд! – гуфт ноиб ғазаболудона. 

– Ваќтро нагузаронда молу мулки ин ќарздорро бо 
торги (бо музояда – савдои «кї зиѐд мекунад») фурўхтан 
даркор аст, – гуфт мењмони аврупоипўш. 

Баъд аз он ки молу мулки Муњсинро бо савдои «кї 
зиѐд мекунад» фурўхта, сесаду шаст сўм рўѐниданї шу-
данд, Сафаралї, Пўлод ва дигар ќарздоронро њам, ки бо 
маблағњои гуногун ќарздор шуда, фоидаи яксолаи он маб-
лағњоро зам карда, вексели сафед дода буданд, пеш хонда, 
баъд аз суолу љавоб ба тарзи боло фурўхтани молу мулки 
онњоро њам ќарор доданд. 

Аз њама охир навбати пурсиши Темур расид. Темур 
як њафта пештар аз он рўз аз Ќориишкамба як њазор танга 
ќарз гирифта ба вай фоидаи дусолаи он маблағро зам кар-
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да, ба ду њазору дусад танга, яъне ба сесаду сї сўм вексел 
дода буд. 

Темур дар пурсиш девонавор фарѐду фиғон кард, 
«ман дар як њафта фоидаи дусола намедињам, агар замини 
маро ба фурўш монед, њам харидорро мекушам ва њам 
худро» гўѐн дод мезад. 

– Ман тарљумони ќозикалон дар даъвоњои векселї 
мебошам, – гуфт ба Темур одами нимаврупоипўш ва шах-
си аврупоилибосро нишон дода, – ин шарики ман иљроку-
нандаи њукми суди Когон мебошанд, – ба монанди ту 
вањшї на бо закуни маданї, балки муомилаи вањшиѐна 
кардан лозим аст! – гўѐн Темурро дар зери зарбањои този-
ѐна гирифт ва баъд аз он ба одамони ноиб фармуд, ки ўро 
дар њабс нигоњ доранд… 

Баъд аз ба поѐн расидани пурсиши ќарздорон, ки њељ 
кадоми онњо пули наќд дода натавонистанд, иљрокунан-
даи њукми суд, тарљумони ќозикалон, ноиб бо одамонаш, 
арбоб Рўзї ва Ќориишкамба – њамагї ба сањро, ба сари 
заминњои ќарздорон баромаданд, ки он заминњоро бо 
савдои «кї зиѐд мекунад» фурўхта маблағњои ќарзи дар 
вексел навишташударо рўѐнанд. 

Ба сари савдои «кї зиѐд мекунад» бисѐр касон љамъ 
шуда бошанд њам, ғайр аз арбоб Рўзї ба музояда касе 
иштирок накард, бинобар ин заминњоеро, ки њар таноба-
шон аз ду њазор, то ду-дуву ним њазор танга арзиш дош-
танд, бо нархи чорсад-панљсад тангагї ба арбоб Рўзї 
фурўхта, ќарзи Ќориишкамбаро рўѐнданд. 

Баъд аз тамом шудани музояда тарљимон ба ноиб 
нигоњ карда: 

– Мо њозир ба дењаи Харгўш рафта, корњои векселии 
он љоро баробар карда, дар бозгашт боз дар њавлии Ар-
боб мењмон мешавем, то он ваќт инњо њисобњои байниху-
диро баробар карда, ба мо нигарон шуда истанд, – гуфт ва 
бо иљрокунандаи њукми суд њар ду дар фойтун нишаста, 
ба тарафи Харгўш рањсипор гардиданд. 
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Баъд аз гусел кардани тарљумон ва иљрокунандаи 
њукми суд Ќориишкамба ба арбоб Рўзї: 

– Акнун њисоби байнихудиро баробар карданамон 
даркор аст, – гуфт. 

– Дар байни мо боз чї гуна њисоби баробар ношуда 
њаст? – гуфт Арбоб. – Шумо ба воситаи вексел пулњои 
дирўз ба ќарз додаатонро имрўз бо фоидаи яксола ва ду-
солаашон рўѐнда гирифтед, ман бошам заминњоеро, ки 
умре ба онњо соњиб шуданро орзу доштам, ба даст даро-
вардам. «Нома тамом, вассалом!», дар ин љо боз чї гуна 
њисоб нобаробар шуда монд? 

– Охир, шумо ба воситаи векселбозии ман за-
минњоеро, ки сї њазор танга арзиш доштанд, бо дувоздањ 
њазор танга ба даст даровардед. Ман аз шумо њисоби ана 
њамин њаждањ њазор тангаро мепурсам. 

– Он маблағ њаќќи њалоли ман аст! – гуфт Арбоб. 
– Њаргиз ин тавр нест, – гуфт Ќориишкамба, – магар 

шумо ба ман дар њузури ноиб ваъда надода будед, ки фо-
идаи аз векселбозї рўидаро бо ман баробар таќсим кунед? 
Шумо, Арбоб, чунонки худатон гуфта будед, дар муомила 
саг нашавед! 

– Магар шумо харољотњои дигарро ба назар намеги-
ред? – гуфт Арбоб. 

– Чї гуна харољот? – Ќориишкамба, гўѐ ки аз њељ ха-
рољот хабар надошта бошад, бо тааљљуб пурсид. 

– Ман, – гуфт арбоб Рўзї, – харољоти зиѐфатро ба 
њисоб намегирам. Аммо ба љаноби ноиб, ки бо одамона-
шон омада ба болои кори мо истодаанд, магар хизматона 
намедињем? 

Ноиб бо шунидани ин сухан сар љунбонда ба суоли 
Арбоб љавоби эљобї дод. Ќориишкамба бошад, дар њузу-
ри ноиб инкор кардани хизматњои ўро муносиб надида, 
сокит монд. 

Ноиб ба сухан њамроњ шуда: 
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– Ба тарљумон ва иљрокунандаи њукми суд њам пули 
араќ додан лозим аст. 

– Магар барои онњо коняке, ки дар ин љо нўшиданд, 
кифоя намекунад? – Ќориишкамба пурсид. 

– Кифоя намекунад, – гуфт ноиб ва илова кард, – онњо 
ки «мо дар бозгашт боз дар њавлии Арбоб мењмон меша-
вем, њисоби байнихудиро баробар карда монанд» гуфтанд, 
маъниаш «барои мо пули наќд тайѐр карда монанд» мебо-
шад. 

– Шумо забони онњоро мефањмидед-а? – гуфт Ќорї. 
– Албатта, мефањмам! – гуфт ноиб. – Магар «забони 

гургонро гургон мефањманд» нагуфтаанд? 
– Хуб ба ин харољотњо њам як њазор танга сарф ме-

шавад гўем, њафдањ њазор тангаи боќимонда чї меша-
вад… 

Ноиб дид, ки ин ду судхўр дар талоши фоида низои 
байни худро шиддат дода истодаанд, фоидаи Ќориишкам-
ба ва фоидаи Арбобро якљоя њисоб карда, харољотњоро 
бароварда, фоидаи холисро дар байни онњо баробар таќ-
сим намуда, он ду судхўри сагшудаистодаро «гургоштї» 
кунонд. 

 
* * * 

Дар рўзњои харбузапазї як шарикдарси Шўркўлиа-
мон, ки дењќонписар буд, моро ба сайри харбуза даъват 
карда бурд. Яке аз даъватшудагон як асп, дигаре як ароба 
ѐфт, то ки мо ба сањро ба ароба савор шуда равем. Аммо 
барои бастани ароба ба асп асбоб надоштем. Яке аз ша-
риконамон як љомаи куњнаро ѐфта оварда, ба асп гардан-
банд карда, як арғамчинро ба љойи тиркишу тањкаш кор 
фармуда, аспро ба ароба баст ва вазифаи аробакаширо ба 
уњдаи худ гирифта, бар зини асп љой гирифт, панљ нафари 
дигарамон ба ароба савор шуда, роњи сањроро пеш гириф-
тем. 
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Дар ваќти рондани ароба маълум шуд, ки аробакаши 
мо ба ин кор њељ таљриба надоштааст, бо њамаи ин ў дар 
кўчањои танги каљу килеби шањри Бухоро аробаро гоњ ба 
дарњо ва гоњ ба деворњо зада аз шањр баровард, чун дар он 
кўчањои пурпечу тоб ў ба идора кардани асп ќадаре 
таљриба пайдо кард, баъд аз баромадан аз шањр дар роњи 
васеи рост аробаро як дараља ба хубї рондан гирифт. 

Чун аз тарафи шарќи майдони Машќи сарбоз, ки дар 
беруни дарвозаи Самарќанд72 воќеъ буд, ба роњи Шўркўл 
даромадем, аробакашамон боз њам озодонатар аробаронї 
карду аз «тахассус» пайдо карданаш ба аробакашї ба 
шавќ омада, монанди аробакашони сертаљриба бар зин 
якпањлў нишаста, ба мо нигоњ карда, ширинкорињо ме-
кард ва гоњо аспро тозиѐна зада, бо суръат ба њаракат да-
роварда, худ сурудхонї менамуд. 

Тарафи ғарбии роњи мо майдони Машќи сарбоз бу-
да, дар байни роњ ва майдон зањкаши пуробе буд, ки яку-
ним метр бар ва њамин ќадар њам чуќурї дошт, тарафи 
шарќии роњ Дилкушо ном чорбоғи подшоњї буд. 

Дар даруни он чорбоғ бар болои дарахти олу 
боғбондухтаре олу мечидааст, ки бо шунидани садои су-
руди аробакаши мо ба шавќ омада ѐ ин ки худ ба худ 
байтњои зерини халќиро суруд: 

 
Олу, олу, олу 
Олу, олу, олу 
Олу сиёњ шуд, биё дар боғи ман! 
Рўзам сиёњ шуд, биё! 

 
Аробакаши мо суруди духтаракро бе љавоб нагу-

зошт: саллаи худро якшоха карда, лаљоми аспро ба гар-
данаш гузошта, худ бар болои зин нимхез шуда, чашмо-
нашро ба тарафи шохњои дарахти олу, ки боғбондухтар 
дар байни онњо буд, дўхта ба сурудгўии љавобї даромад: 
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Чашми сиёњи зоғи ту! 
Модар набинад доғи ту! 
Рўзат чаро сиёњ шавад? 
Ман омадам ба боғи ту! 

 
Ба боғбондухтар шояд ин суруди љавобї бисѐр фо-

рида бошад, ки бо ишваву ғамзаи нозанинона олуеро аз 
шохи дарахт канда, ба тарафи аробакаши сурудхони мо 
њаво дод, аммо олу аз нишон хато хўрда, бар рўйи рости 
асп, ба наздикии чашмаш расид. Аз ин њол асп рамид ва 
лаљомаш, ки ба гарданаш гузошта шуда буд, аробаро бар-
дошта ба тарафи чап хам хўрд ва дар љастухези аввалини 
асп чархи чапи ароба ба даруни зањкаш фуромада, ароба 
бо асп якпањлу шуда ба зањкаш ғелид. 

Ман, ки дар мавридњои хавфнок њамеша њушѐрона 
њаракат карданро одат намуда будам, бо аспи ноозмуд ва 
аробакаши бетаљриба аробасавориро яке аз он мавридњои 
хавфнок мешумурдам, бо расидани чархи ароба бо лаби 
зањкаш бо њавли љон худро ба он тарафи зањкаш њаво до-
дам ва пеш аз якчарха шудани ароба худро ба он сўйи 
зањкаш, ба хушкї гирифтам, аммо шарикони дигар бо 
аспу ароба ва аробакаш дар зањкаш афтоданд. 

Асп якпањлу шуда, дар даруни зањкаш хобида, бо 
пойњои пешу ќафои худ канори зањкашро лагадкорї ме-
кард, аммо ин кўшиши он љонвар барои рањоияш њељ ѐрї 
намедод, билъакс, ин тапиши аз њад зиѐди вай гарданбанд, 
тањкаш ва тиркишро ба гардан ва шикамаш сахттар пе-
чонда бими њалокро ба назараш наздиктар мекард. 

Шарикон аз об баромада, либосњошонро аз тан ка-
шида, тоб дода дар фикри хушконидани онњо бошанд њам, 
касе дар пайи халос кардани асп набуд ва роњи халос кар-
дани ўро њам касе намедонист. Танњо он шарикамон, ки 
аспро аз касе талабида оварда буд, «агар асп њалок шавад, 
товонашро аз куљо ѐфта медињам» гуфта ғам мехўрд. 

Дар њамин ваќт сарбозбачае аз тарафи шањр расида 
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омад ва бо дидани ин њол либосњои низомиашро аз тан 
бароварда, дар канори роњ гузошту аз мо: 

– Корд доретон? – гуфта пурсид. 
Аробакаши мо, ки ба нияти дар сањро харбуза бури-

да хўрдан кордеро бо худ гирифта, дар ваќти аробакаши-
ро ба уњдааш гирифтан он кордро бо банду ғилоф мо-
нанди аробакашон аз рўй ба миѐнаш овехта буд: 

– Ман корд дорам! – гўѐн вайро аз ғилофаш кашида, 
ба сарбозбача дод. 

Сарбозбача он кордро ба даст гирифта, ба зањкаш 
даромад ва бо вай гарданбанд, тањкаш ва тиркиши ароба-
ро бурида, ариши аробаро73 ба њаво бардошт. Асп, ки аз 
банду баст рањої ѐфта буд, озодона њаракат карда дар да-
руни зањкаш рост бархост ва бо як љастан худро аз даруни 
зањкаш ба канори роњ гирифт ва худро љунбонда ќатрањои 
оби ба даруни гўшаш даромада ва ба ѐлу думаш часпида-
ро аз худ дур карда сокиту ором истод. 

Сарбозбача љойњои буридашудаи гарданбанд ва 
арғамчинро ба њам пайванд дода, аспро дубора ба ароба 
баста ба савории мо тайѐр кард. Мо дар идораи аробака-
ши худ рањсипор шудем, сарбозбача њам либосњои низо-
миашро пўшида аз дунболи ароба ба роњ даромад. 

– Додар, биѐ, ба ароба савор шав! – гуфтам ман ба 
сарбозбача. 

Ў бо табассуми истењзоомезе ба ман нигоњ карда, бо 
як љастан худро ба болои ароба гирифт. Аммо ман аз ис-
тењзои ў дар шубња монда, «чаро ин љавон ба ман ме-
хандида бошад» гуфта андешидам, лекин сабаби ханда-
шавандае дар худ наѐфтам ва хомўшии андешамандона 
њам ба дилам зада аз он љавон пурсидам: 

– Додар, куљо рафтан мехоњї? 
Сарбозбача ба ин суоли ман боз хандае карда, љавоб 

дод: 
– Ба дењаи Шанбеи Ќозикалон меравам! 
Ман аз ин хандаи бемавќеъ ва бесабаб боз зиѐдатар 
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дар шубња афтода, охир бо оњанги тааљљуб аз вай пурси-
дам: 

– Чаро ба ман механдї? 
Сарбозбача боз табассуме карда љавоб дод: 
– Ман бояд дар синну соли ба шумо додар будан 

набошам, чунки ман шуморо бисту панљ-бисту шашсола 
тахмин мекунам, аммо ман чилсолагии худро пур карда ба 
чилу яксолагї ќадам мондаам. Ғояташ ин аст, ки таќдир 
маро бе ришу бе мўйлаб, хурдљусса ва пастќомат офарида-
аст. 

– Ман чї медонистам, ки шумо чилсола будаед (ак-
нун дар хитоб ба љои «ту» «шумо» кор фармудам), ба 
намуди зоњириатон нигоњ карда, шуморо њафдањ-
њаждањсола гумон карда будам. 

– Албатта, ба намуди зоњирии ман нигоњ карда,  ма-
ро хурдсол гумон кардани шумо љойи тааљљуб нест, – гуфт 
сарбоз бо оњанги узрхоњона, – аммо аз «додар» гуфтани 
шумо як воќиае, ки аз ин дањ сол пеш дар бобати синну 
соли ман рўй дода буд, ба ѐдам омада хандаам гирифт. 

– Он воќеа чї гуна буд? – ман пурсидам. 
– Дар ваќти сисола буданам, ки ќуввату ғайратам аз 

њозира хеле зиѐд буд, хўљаинам барои ба ман њаќќи хизма-
ти панљсолаамро надодан, дидаю дониста истода маро ба 
ноиби ќозикалон «ин бачаи хурдсол аст, аз дасташ чї 
хизмат меояд» гуфта буд. Ваќте ки ман сисола будани 
худро ба ноиб арз карда будам, Ќориишкамба ном як 
шањрї, ки дар он љо њозир буд, гуфтаи хўљаини маро ќув-
ват дода ба ман «аз дањони ту њанўз бўйи шир меояду ту 
худро сисола мегўї?» гуфта маро масхара дошта буд. 

Ман, ки њамеша дар пайи донистани тамоми ањволи 
Ќориишкамба мегаштам, номи ўро аз сарбоз шунида, ба 
пурсуков даромадам. Сарбоз дар љавоб он воќеањоеро, ки 
дар боло дар бораи алоќаи Ќориишкамба ба дењот гу-
зашт, бо тафсил гуфта дод ва инчунин аз гуфтањои сарбоз 
маълум шуд, ки ин њамон Тўрамурод будааст, ки арбоб 
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Рўзї барои ўро ба хизмати худ маљбур кардан ба воситаи 
ноиби ќозикалон њабс кунонда буд. Аммо ў ба њамаи азоб 
ва уќубатњои њабсхонаи ќозикалон ва шиканљаи миршаб 
тоб оварда, хизмати арбоб Рўзиро ба гардан нагирифта 
будааст. 

Азбаски Тўрамурод барои аз дасти миршаб халос 
шудан ба ў пул ѐфта дода натавонистааст, одамони мир-
шаб ўро ба хеши як сарбози гуреза, ки ба одам харида до-
дан маљбур шуда будааст, ба сарбозї фурўхта, пули аз ин 
фурўш ба даст даромадаро байни худ таќсим карда ги-
рифта, ўро сарбоз карда будаанд. 

– Њоло њам Ќориишкамба бо хўљаини пештараи шу-
мо арбоб Рўзї рафтуой дорад? – ман аз сарбоз пурсидам. 

– Не! – гуфт ў дар љавоб, – дар њамон ваќтњо њодисае 
рўй дода арбоб Рўзї талаф шуд ва Ќориишкамба на танњо 
аз омаду рафт ба дењањои Сангсабз ва Бўлмахўрон, балки 
умуман аз сањро баромадан тарсида монд. Чун ман аз сар-
боз чї будани он њодисаро пурсидам, ў маълумоти зерин-
ро ба ман дод: 

– Дар зимистони њамон тирамоње, ки арбоб Рўзї бо 
Ќориишкамба забон як карда бо векселбозї заминњои 
дењќононро бо зўру зулм аз дасташон зада гирифта буд, 
дењќонони ба љонрасида дар як шаби торик њавлии ўро зер 
карданд, Арбобро куштанд, чизњои ќиматбањояшро торољ 
карданд ва њавлиашро оташ зада, ќасоси худро ги-
рифтанд… 

Дар ин ваќт аробаи мо аз роњи калон ба дасти чап 
баргашта, бо роњњои хурди киштзоре ба тарафи Шўркўл 
рањсипор шуд ва Тўрамуроди сарбоз аз ароба фуромада, 
бо мо хушбошї карда, бо роњи калон ба тарафи дењаи 
Шанбеи Ќозикалон рафт. 

 
ХVI 

Дар Сесўи шањри Бухоро, дар долоне, ки ба тарафи 
растаи чинифурўшї бармегашт, ба тарафи дасти рост са-
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ройчае бино ѐфта буд. Рўзе дар пеши дарвозаи он саройча 
мардуми бисѐр гирд омада, њар кадоми онњо мехостанд, 
ки ба даруни саройча дароянд. Аммо саройбони ќавињай-
кале, ки чўбдасти ғафсу дарозеро ба даст дошт, пушт ба 
пањлударии дарвоза дода, як нўги он чўбдастро ба тарзи 
ғав ба пањлударии дигар тир карда, касеро барои дарома-
дан ба он љо намегузошт. 

Дар рўйи њавлии саройча, ки аз дарвоза тамоман 
намоѐн буд, одамони миршаб, шогирдпешагони ќўшбегї, 
мулозимони ќозикалон ва маъмурони раиси шањр ме-
намуданд ва онњо дар байни худ бо гармї дар гуфтугузор 
буданд. Дар миѐнаи давраи одамони њокимони шањр 
Ќориишкамба дар њолате ки саллаи калонаш каловавор 
ба гарданаш фуромадагї буд, монанди навњагарон ба њар 
тараф хам хўрда, торњои риши худро бо ангуштонаш кан-
да «вой, хонаам сўхт, вой љонам ба лаб омад, вой, љонаки 
азизам аз даст рафт!» гўѐн фарѐд мекашид; гоњо бо 
нохунњои худ рўяшро харошида хуншор мекард; гоњо гиря 
гулугираш гардида, бе он ки чї гуфтанаш маълум шавад, 
монанди саге, ки дар обмўрии боғ дармонда, ба паси худ 
аз боғбон зарбањои љонкоњ мехўрда бошад, нўла мека-
шид… 

Аз гуфтугузори одамони кўча маълум шуд, ки он 
шаб боми њуљраи Ќориишкамбаро, ки дар он саройча бу-
дааст, сўрох карда, сандуќашро шикаста, пулњои дар вай 
пинњонї гузоштаашро бурдаанд. Назар ба ќавли худаш, ў 
он шаб дар он љо «дањ њазор тангаи нуќраи сараи њар 
дањтоаш њафт мисќол вазндоштаи зарби Бухорои шариф-
ро нињода будааст, агар он маблағро бо њисоби тиллои 
имперотурї, ки дар Петербург зарб шудааст, њисоб ку-
нанд, як њазору панљсад сўм мешудааст». 

Одамони миршаб дар бом наќши пойи се касро ѐф-
таанд, ки онњо аз боми сарои «Кафказ» аз сари зина ома-
да, аз болои боми долони раста ба боми ин саройча гуза-
шта, то боми њуљраи Ќориишкамба расидаанд ва онњо аз 
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он љо бозгашта, бо роњи омадаи худ ба боми сарои «Каф-
каз» гузашта, то ба сари зина расидаанд. Он зина зинае 
буд, ки аз даруни сарои «Кафказ» ба бом барояндагон бо 
вай мебаромаданд ва дари вай њамеша ќуфл буда, кали-
даш дар дасти саройбони сарои «Кафказ» меистодааст. 

Бо ин далел одамони њокимон ва тамошобинон њукм 
мекарданд, ки «аз ин кор саройбони сарои «Кафказ» ха-
бардор аст, њатто ў бояд сардори он дастае бошад, ки ин 
дуздиро ба амал овардааст. Ќориишкамба ба болои ин 
далел як далели дигар зам карда мегуфт: 

– Дар ин њуљра ва дар њамин сандуќ пул гузоштани ма-
ро ғайр аз саройбони сарои «Кафказ» дигар касе намедонист 
ва хусусан дишаб, ки ман он маблағи ба љон баробарам, 
балки аз љон азизтарамро оварда дар ин љо пинњон кардам, 
ин саройбон њамроњи ман буд ва пулро њам ў бардошта 
оварда буд. 

Ќориишкамба бо ин далелњо дузди худро муайян 
карда, рўйканону мўйканон пеши ќўшбегї ва ќозикалон 
рафта воќеаро ба онњо арз карда, аз онњо шогирдпеша ва 
мулозими махсус гирифта барои ба мањкама кашидан ба 
сари саройбони сарои «Кафказ» расид. 

Саройбон бе он ки хунашро вайрон карда, оташин 
шавад ѐ ин ки саросема гардад, фиристодагони њокимонро 
бо табассуми истењзоомез пешвоз гирифта: 

– Ман тайѐрам, ки ба пеши њокимон рафта туњмат 
будани даъвои ин судхўри хуни мардумхўрро исбот намо-
ям. Аммо аз он љо, ки ин сарой бо њамаи борњояш аз та-
рафи ширкати наќлиѐти «Кафказ – Меркурий» ба дасти 
ман супурда шудааст, бе иљозати мудири ширкат ва бе 
супурданам саройро ба касе, ки хўљаин нишон медињад, ба 
љое рафта наметавонам, – гуфт ва онњоро гирифта пеши 
мудири ширкат бурда, воќеаро баѐн намуд. 

Мудири ширкат ба одамони њокимони Бухоро хитоб 
карда гуфт: 

– Аввал он ки саройбони ман дузд нест, бинобар ин 
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ман ба ў бовар карда ин саройро бо њамаи молњои 
тиљоратї, ки дар ин љо њастанд, ба дасти ў супурдаам ва 
чандин сол аст, ки ў дар ин љо хизмат мекунад, чизе гум 
нашудааст ва ягон хас њам аз љойи худ бељо нашудааст, 
дувум он ки саройбони ман раияи давлати Русия аст ва 
дар дасти худ паспорти имперотурї дорад, шумо њаќ 
надоред, ки вайро ба мањкамаи њокимони Бухоро кашед. 
Шумо ба пеши љанобони ќўшбегї ва ќозикалон рафта ба 
онњо саломи дўстонаи маро расонда, аз забони ман ин 
маъниро њикоя кунед! 

Саройбони сарои «Кафказ» аз мардуми аслии шањри 
Бухоро буда, дар њамон шањр зоида шуда буд, аммо он рўз 
маълум шуд, ки ў њам монанди баъзе мардуми Бухоро ба-
рои дар ин гуна мавридњо такягоњ ѐфтан раияи давлати 
Русия шуда будааст. Чунки њокимони Бухоро раияи Руси-
яро (њарчанд ў яке аз раияњои Бухоро гашта бошад њам) 
њаќ надоштаанд, ки ба мањкама кашанд, даъвои Ќорииш-
камба ба саройбони сарои «Кафказ» худ ба худ маљљонан 
(бе њељ тавон ва љазо) тамом шуд. 

Ќориишкамба баъд аз ин воќеа дер ваќт дар кўчањо 
девонавор мегашт ва ба њар кас, ки мерасид, он њодисаи 
ба сари худаш омадаро наќл намуда, саройбон, мудири 
ширкат, ќозикалон, ќўшбегї ва одамони онњоро дуои бад 
мекард ва дар охир худро дашном медод, ки чаро ба он 
саройбон бовар карда, ўро ба худ сирдон, њамрозу дамсоз 
кардааст. 

Сабаб њамин буд, ки эътимоди Ќориишкамба аз са-
ройбони сарои «Кафказ» њам, ки назар ба аќидаи ў ягона 
одами муътамад ва худотарс буд, барњам хўрд ва он ваќт, 
назар ба ќавли ў, «дар дунѐ касе намонд, ки аз њаќќи кас 
тарсад ва ба пули ў чашм надўхта бошад…» 
 

* * * 
Захме, ки саройбони «Кафказ» ба синаи Ќорииш-

камба зада буд, њанўз бењ нашуда ва ба њам наѐмада замо-
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на захми љонкоње ба љигаргоњи ў зад, ки дигар тобу тавон 
дар пайкараш ва аќлу њуш дар сараш намонд. Ин захмро 
ба ў мирзои сари сандуќи (хазинадори) бойе зад, ки ў аз он 
бой ва аз он мирзо њељ гоњ ин гумонро надошт. Инчунин 
ин захм ба ў ба воситаи вексел зада шуд, ки назар ба 
аќидаи ў, ин ягона њуљљати боамният ва барои пўст кан-
дани ќарздорони бесавод дар дасташ корди буррои 
ќассобї буд. 

Мирзо Абдуллоњ ном мирзои сари сандуќи як бойи 
миллионери Бухоро, ки дар њар гуна доду гирифт аз хўља-
ини худ ваколат дошт, рўзе аз рўзњои гармии бозори 
хариди пўсти ќароќўлї аз номи хўљаини худ аз Ќорииш-
камба сад њазор тангаи Бухоро (понздањ њазор сўми русї) 
ќарз пурсид ва ба маблағи мазкур моње ду њазор танга фо-
ида доданро ваъда намуд ва шарт кард, ки фоидаи ду-
моњаро ба тани пул зам карда ба ў вексели муњлатии ду-
моња дињад ва бо гузаштани ду моњ тани пулро бо фо-
идааш адо намуда, векселро гардонда гирад. 

Ќориишкамба бо шунидани ин пешнињод чунон 
шодї кард, ки аз хурсандї дар пўсташ намеғунљид, сари 
синааш бо шикамаш дамида баромада аз пештарааш ду 
баробар калонтар шуд ва барои овардани пул шитобко-
рона ба тарафи бонк нигоњ карда давид, ў дар роњ чунон 
метохт, ки ба одамони раста нигоњ намекард, ба саломи 
касе љавоб намедод, њатто ба нону чойи сари дукони ода-
мони раста њам, ки пештар ба хўрдани онњо шарик шу-
данро њељ фурўгузошт намекард, назар намеандохт, чаш-
ми ў аз њаяљон чунон сиѐњ рафта буд, ки ояндаю раванда-
гонро намедид ва дар роњ рафтан ба онњо пешпо хўрда, 
пањлу ва бозу зада, сабаби дашном додан ва нафрин кар-
дани онњо мегардид. Аммо аз он љо, ки њамаи њушу њаво-
саш ба як нуќта – ба нуќтаи ба бонк тезтар расида рафта, 
зудтар пул гирифта овардан банд буд, он дашном ва наф-
ринњоро намешунавид. 

Ќориишкамба бо шунидани пешнињоди Мирзо Аб-
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дуллоњ ба он њама шодї кардан њаќ дошт, зеро он фоидае, 
ки аз он муомила ба он маблағ дар ду моњ мегирифт, аз 
бонк ќариб дар як сол ба дасташ медаромад… 

Ќориишкамба аз бонк пулро гирифта, бо њамон 
суръати аввалиаш ба пеши Мирзо Абдуллоњ баргашта, 
пулро ба рўйи кори ў нињода: 

– Эй, эй, ана ин пу, пу, пулро шу, шу, шумурда ги, ги, 
гиред, ве, век, векселро ди, ди, дињед! – гуфт забонаш аз 
њаяљон гирифта ва лакнат хўрда. 

Мирзо Абдуллоњ пулро шумурда дида: 
– Ин кам аст, ин наваду шаш њазор танга аст! – гуфт. 
– Чаро кам? Наваду шаш њазор танга бо фоидаи ду-

моњааш сад њазор танга мешавад. Шумо ба сад њазор тан-
га вексели думоња медињед, «нома тамом – вассалом» – 
гуфт Ќорї. 

– Не!.. – гуфт Мирзо Абдуллоњ мад кашида, – шумо 
ин коратонро ба дењќонони бесавод кунед! Аммо маро 
фиреб дода наметавонед! 

– Дар куљои ин муомила фиреб њаст? – Ќорї худро ба 
нодонї ва содагї зада пурсид. 

– Охир, ман ба шумо ба сад њазор тангаатон моње ду 
њазор тангагї фоида доданро таклиф кардам, ки дар ду 
моњ чор њазор танга мешавад, – гўѐн Мирзо Абдуллоњ аз 
сандуќ вексели яксаду чор њазорсўмии думоњаро баровар-
да ба Ќориишкамба нишон дода давом кард: – Мувофиќи 
ваъдаам ана њамин векселро тайѐр карда мондам. Аммо 
шумо мехоњед, ки аз ман ба наваду шаш њазор танга њар 
моњ ду њазор танга фоида гиред. Ин бозиатон ба ман 
намегузарад. Агар ба њамин муомила толиб бошед, боз 
чор њазор танга биѐред ва вексели яксаду чањорњазориро 
гиред, агар толиб набошед, ин пулатонро бардошта баред 
ва маро бењуда аз корам намононед. 

Ќориишкамба бо шунидани ин љавоб бо суръати аз 
аввала њам баландтар ба тарафи бонк давид ва чор њазор 
тангаи дигар гирифта ба пеши Мирзо омада: 
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– Ана, ин маблағро њам гиред, вексели тайѐр кар-
даатонро ба ман дињед, – гуфт. 

– Ин чї пул, кадом вексел? Ман намефањмам, – гуфт 
Мирзо тааљљубкунон. 

– Њазл накунед! – гуфт Ќориишкамба, – Њозир ваќти 
масхарабозї нест. Зудтар пулро гирифта векселро дињед, 
аз давидан љонам баромад, як чой њам фармоед, ки як пи-
ѐла нўшида нафасамро рост гирам. 

– Њозир корам бисѐр аст, ба чойфармої ва чойнўшї 
фурсат надорам. Дар ягон ваќти камкориам биѐед, ман 
шуморо бо ќандчой зиѐфат хоњам кард. Њозир аз пеши 
ман равед, ки њисобњоро гум накунам. 

– Охир, векселро дињед, ки ман биравам! – гуфт Ќорї 
бо љиддият. 

– Чї гуна вексел? Ин пулатонро бардошта баред, ки 
ба ман даркор нест. Ман на пул ќарз мегирам ва на вексел 
медињам. 

– Хуб, ќарз, ки намегирифта бошед, наваду шаш 
њазор тангаи дафъаи аввал додаамро дињед, ки ман бира-
вам. 

– Шўхї накунед, Ќориамак! Ваќт надорам, равед, ки 
ман корамро кунам. 

– Шумо шўхї карда истодаед! Лекин шўхї њам 
бошад, дилам ќариб ба кафидан расид. Ё зудтар пуламро 
дињед ѐ векселро! 

– Девонагї бас аст, Ќорї! Зуд бароед, ки кори за-
рурам бисѐр аст! – гўѐн Мирзо аз љояш бархост ва Ќориро 
ба тарафи дар тела дода, – љойи девонагон хонаи эшони 
Хољаўбонї* аст, на тиљоратхона! – гуфт. 

Ќорї «вой, хонаам сўхт!» гўѐн фарѐд мекашид ва мо-
нанди бачае, ки бозичаашро аз дасташ ба зўрї гирифта 
бошанд, њунгосзанон гиря кардан гирифт. 

Мирзо ходимони худро љеғ зада, ба онњо фармуд, ки 

                                           
* Дар Бухоро эшонони Хољаўбонї буданд, ки девонагонро ба умеди 

шифо ѐфтан ба хонаи онњо бурда мебастанд. 
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он «девона»-ро аз он љо бароранд. Хизматгорон ўро аз 
пеши Мирзо бароварданї шуданд, аммо ў рафтан наме-
хост. Кашола карданд, ў худро ба замин партофта: 

– Љони ман ин љо монд, ман чї гуна меравам, магар 
танаи бељон роњ рафта метавонад? – гўѐн фарѐд мекашид. 

Хизматгорњо њам яќин карданд, ки ў девона шудааст 
ва аз дасту пои ў гирифта мурдавор кашола карда, на 
танњо аз пеши мирзо, њатто аз сари сарой њам берунаш 
карданд ва ба саройбон фармуданд, ки дигар ўро дар он 
љо роњ надињад. 

Ќориишкамба монанди саге, ки аз дари соњибаш бе-
рун карда бошанд, фарѐдкунон баргашта ба сарой даро-
мадан мехост, аммо саройбони шертавон ўро гурбасон 
бардошта ба тарафи кўча њаво медод. 

Чун Ќориишкамба аз даромадан ба сарой мањрум 
монд, саллаашро аз сараш кушода ба гарданаш андохта: 

– Ин чї бедодист? Мусулмонї тамом барњам хўрда-
аст, вой дод, эй!.. – гўѐн ба тарафи арки амир давид. Ак-
нун ўро њар касе, ки ба ин њол дар роњ медид, дар девона 
шудани ў шубња намекард… 

Он ваќт амир ба Русия рафта буд, дар дарвозаи арк74 
ќозикалон ва ќўшбегї бо њам нишаста шањру мамлакатро 
идора мекарданд. 

Ќориишкамба рост ба пеши онњо рафта худро ба за-
мин партофт, фарѐдкашон воќеаро њикоят карда аз онњо 
талаб кард, ки њаќќи онро аз он Мирзо Абдуллоњи моли-
мардумхўр ситонда дињанд ва илова кард, ки: 

– Ман фарзанд надорам ва меросхўри дигар њам 
надорам, танњо ду зан дорам, ки агар онњо то мурдани 
ман зинда бошанд, аз ман чоряки моламро мерос меги-
ранд, баќияи молам баъд аз сарам аз они подшоњист. Њат-
то, агар шумоњо лозим донетон, занњоямро њам талоќ 
медињам, ки дар он сурат баъд аз мурданам њамаи молам 
подшоњї мешавад. Бинобар ин шумо њокимони шаръи 
шариф ва ноибони љаноби олї пули маро пули љаноби олї 
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дониста аз он худобехабар рўѐнда дињетон ва дуои маро 
гиретон! 

Аммо њокимњо ба ин суханони Ќориишкамба танњо 
механдиданд. Азбаски обрўи хўљаини он мирзо ба пеши 
њукумати амир аз обрўи Ќориишкамба зиѐдтар буд, илти-
моси ўро рад карданд ва њамин ќадар гуфтанд, ки: 

– Даъвои шумо даъвои муќаррарї нест, ки мо пур-
сем. Шумоњо корвонбошї75 доред, калону хурд доред ва 
њамаи муомилаи байни худро дар њузури онњо бо вексел 
мекунед. Мо чаро бе гувоњии корвонбошї ва калонтарини 
савдогарон ва бе нишон додани вексел ба як одами 
баобрўй дарди сар дињем. 

Ќориишкамба боз фарѐд кашида девонагї мекард, 
аммо ўро ясовулон76 зада-зада аз арк фуроварда, пеш кар-
данд. 

Ќориишкамба тамоман девонаи шаќќа шуда, аз арк 
баргашт ва ба њар кас, ки вомехўрд, хоњ шинос бошад, хоњ 
ношинос, ўро нигоњ дошта воќеаро наќл мекард ва аз ў 
маслињат мепурсид: 

Шунавандагон ўро «тасаллї» медоданд, ки: 
– Хайр, Ќориамак, зарар надорад, дар асл пули шумо 

мурдор буд. Чунонки «оби ганда ба хандаќ» гуфтаанд, љо-
яшро ѐфта рафтааст… 

Бо шунидани ин гуна «тасаллї» алами ў дучандон 
мешуд ва «ба болои сўхта намакоб» рехтагї барин фарѐд 
мекашид ва шунавандагонро дашном дода, барои ѐфтани 
шунавандагони дигар ба роњаш давом мекард. Мардум 
механдиданд. 

Дар њамон ваќтњо Ќориишкамба як рўз дар роњ ба 
ман вохўрда ва сари роњи маро гирифта њикояи худро 
гуфт ва аз ман маслињат љуст. Ман, њарчанд тамоми њико-
яти ўро пештар шунида бошам њам, худро чунон вонаму-
дам, ки гўѐ акнун шунида истода бошам. Афсўс хўрдам ва 
дар боби маслињат гуфтам, ки: 

– Дар ин «кори бузург» ва «мусибати сахт» мо хур-
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дон чї машварат дода метавонем, шумо рафта аз њоки-
мон, аз калонони шањр маслињат пурсед. 

– Эй, бар падари калонон лаънат, хонаи калонон 
сўзад, бачаи калонон мурад, ки арзи маро њељ нашуни-
данд, – гўѐн дашном ва дуои бади калононро сар кард. 

Аз ин њолати Ќориишкамба беихтиѐр ба хотири ман 
њикояти бибї Дањбошї омад, ки дар ин љо менависам. 

Дар Бухоро дар гузари Говкушон, дар пеши масљиди 
Хоља, дар лаби рўд, ки он тарафи он роњи калон буд, га-
доѐн ва сарсариѐн менишастанд. 

Дар ќатори онњо чанд гоњ дар он љо бибї Дањбошї 
ном як занаки девона пайдо шуд. 

Бачагон, чунонки одати онњост, њамеша ба дево-
нагон мечаспанд, ба бибї Дањбошї њам бисѐр ме-
чаќќиданд: ба сару рўяш хок мепошиданд, кафшу фа-
ранљиашро гирифта мегурехтанд, сарандозашро аз сараш 
бардошта ба оби рўд мепартофтанд ва монанди инњо 
шўхињои шўрапуштона мекарданд. 

Бибї Дањбошї њам ба муќобили ин гуна њуљуми ба-
чагон ором наменишаст, онњоро бо санг зада пеш мекард, 
дуои бад менамуд ва дашном медод. 

Як рўз ман дар сари пули Пушаймон, дар пеши 
масљиди Хоља дар офтобрўя нишаста будам, ки боз бача-
гон ба сари бибї Дањбошї ғун шуданд ва ўро азоб додан 
гирифтанд. 

Ў сарлучу пойлуч дар миѐнаи гурўњи бачагони сар-
сарї монда буд. Доманашро пури сангу кулўх карда як-
чанд бачаро ба як тараф пеш мекард, лекин чанд бачаи 
дигар аз пушташ расида омада аз либосаш кашида ўро 
пуштнокї меғалтониданд. Ў аз љояш бархоста ин бачагон-
ро пеш мекард, боз аз пушташ бачагони дигар мерасидан-
ду ўро меғалтонданд… 

Оќибат бибї Дањбошии бечора монда шуд ва дома-
нашро пури санг карда ба девори масљид такя карда ни-
шаст, бачагонро дуои бад мекард ва наздик омадагона-
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шонро бо сангу кулўх мезад. 
Дар њамин ваќт якчанд бойњои калони Бухоро бо 

чанд нафар муллоњои калон гузарони роњ шуда, аз тарафи 
гузари Поччоќулњољї – аз тарафи ѓарб намудор шуданд. 
Бояд онњо аз ягон тўй омада истода бошанд, ки либосњои 
бисѐр олишон дар танашон буд. Њар кадомашон аз тањ 
љомањои сатини гулкалон, аз рўй љомањои шоњии ќаршигї 
ва њисории зењкалон ва остаршоњї пўшида буданд, бар 
сарашон саллањои мисќолї77 ва кулоњњои заррин, кимхобу 
кундал78, дар пояшон кафшу масњињои локї буд. 

Онњо бояд барои ба мардум нишон додани њама љойи 
либосњои пуршаъну шавкаташон бошад, ки бари љомањо-
шонро ќадре чаппа карда роњ мерафтанд. Оянда ва ра-
вандагон шоњї будани остари љомањошонро њам медиданд. 

Онњо бо дандонхилолњои тилло ва нуќра дандонњо-
шонро кофта-кофта бо камоли виќору тамкин оњиста-
оњиста бо њам суњбаткунон ќадам мепартофтанд. 

Бибї Дањбошї, ки њуљуми бачагон ба љонаш расонда 
буд, аз дасти онњо ба калонон ба арзу ниѐз даромад ва бо 
зорї илтиљо кард: 

– Аз сарњотон гардам, калонњо, балои бачањотонро 
гирам, калонњо, тўйњои фарзандњотонро бинетон, ка-
лонњо, ин љомаву саллањотон ба худњотон насиб кунад, 
калонњо, пулу молњотон ба рўзи некатон сарф шавад, ка-
лонњо! Маро аз дасти ин бачагони шум халос кунетон, ка-
лонњо!.. 

Ба сухани як девона, хусусан, ки ў зан бошад, гўш 
додан, њатто ба тарафи вай нигоњ кардан ба шаъну шавкат 
ва савлату њашамати калонон, албатта, рост намеомад. 
Бинобар ин онњо фарѐду фиғони ўро ношунида ангошта, 
бо њамон виќору тамкини аввалиашон ба роњашон давом 
карданд. 

Бибї Дањбошї дид, ки аз калонон њељ муроде њосил 
нашуд, њатто онњо ба тарафи ў нигоње њам накарданд, ба 
љойи бачагон калононро монда ба дашном додан ва дуои 
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бад кардан даромад: 
– Ба фаровези љомањотон фалон кунам, калонњо! 

Илоњї ин љомањотонро мурдашўй барад, калонњо! Илоњї 
пулу молњотон насиби дуздону роњзанон шавад, калонњо!.. 

Калонон, ки ба он њама дуо ва илтимоси бибї Дањ-
бошї гўшашонро ба карї зада буданд, наметавонистанд, 
ки ба ин њама дашному дуоњои бадаш њам худњошонро ба 
нодонї зананд ва њамин тарз нишон дињанд, ки гўѐ онњоро 
нашунидаанд. Зеро агар онњо худашонро ношунида ни-
шон дињанд њам, дигарон мешуниданд, ки як занаки дево-
на калонони шањрро чигуна масхара карда истодааст. 

Лекин бо њамаи ин калонон дар њаќќи як занаки де-
вона чї кор карда метавонистанд? Коре, ки аз дасташон 
омад, танњо њамин шуд, ки азамат ва виќорро ба як сў гу-
зошта, бо он љомањои фохир монанди бачагоне, ки онњоро 
девонагон пеш карда бошанд, ба гурехтан даромаданд ва 
шитобкорона медавиданд, ки њар чї зудтар аз назарњо 
пинњон гарданд, то ки камтар касон донанд, ки бибї 
Дањбошї онњоро бо сару либоси пуршаъну шавкаташон 
аз хасрўбадон гирифта ба лойдон зада истодааст. 

Аммо чандин рўзњо вирди забони бибї Дањбошї 
дашному нафрини калонон буд, бачагон ўро озору азият 
дињанд њам, ў калононро њаќорат мекард ва то ваќте ки 
бибї Дањбошї зинда буд, калонон аз он кўча намегузаш-
танд. 

Ањволи Ќориишкамба њам, ки барои рўѐнидани пули 
ба дасти Мирзо Абдуллоњ рафтааш аз калонони шањр ѐр-
мандї надида буд, ба ањволи бибї Дањбошї монандии 
ќавї дошт, ў њам монанди он занаки девона шабу рўз 
онњоро дашном медод ва дуои бад мекард. 

Баъд аз ин њодиса, на танњо ба ањволи рўњияи Ќори-
ишкамба дигаргунї рўй дода аз эътидол баромад, балки 
вазъияти љисмониаш њам дигар шудан гирифт: ў рўз то рўз 
аз гўшт мефуромад, лоғар мешуд, пўсти баданаш ба хал-
таи холї монандї пайдо мекард. 
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ХVII 
Ќориишкамба баъд аз ду-се моњи воќеаи Мирзо Аб-

дуллоњ кам-кам њолати девонагиро аз сар гузаронида, ми-
зољаш ба эътидол наздик шудан гирифт. Акнун ў дар 
кўчањо ба њар кас, ки вомехўрд, баъд аз њикояи дарду 
аламњои худ, дашном додани Мирзо Абдуллоњ ва дуои 
бад кардани калонон мегуфт: 

– Њар чї буд, гузашт, чист, ки нагузарад? «Бар сари 
фарзанди одам њар чї ояд, бигзарад». 

Аммо ў њолати девонагиро гузаронида бошад њам, 
гўшту равғани баданаш ба њолати аввалиаш наѐмада буд, 
пўсти баданаш монанди ишкамбаи аз мурдорињо холї 
кардашуда чинњои дағали бањампечида пайдо карда буд, 
рангаш њам монанди ишкамбаи њайвоноти кушташуда 
сафедчатоби моил ба хокистарї менамуд… 

Љанги якуми љањонї сар шуд, дар ќатори савдогарон, 
њаннотон ва судхўрони дигар кори Ќориишкамба њам бо-
ло гирифтан гирифт: савдогарон ва њаннотон имрўз як 
чизро харанд, фардо он чизро ба дучанди тани харидашон 
мефурўхтанд. Дар ин шароит ба фоидаи сармояи худ 
ќаноат накарда, ба дари судхўрон медавиданд ва ба њар 
гуна фоизи барзиѐд бошад њам, пул ќарз мегирифтанд ва 
чизњои зарурии кам ѐфташавандаро харида анбор мекар-
данд. Дар ин гуна мавридњо судхўри серпуле, ки кисаи 
њаннотонро пур карда тавонад, Ќориишкамба буд. Таби-
ист, ки аз ин гуна муомилањо кисаи худи Ќориишкамба 
њам ба хубї пур мешуд ва аз оши сергўшту равғани њанно-
тон шиками худро њам то ба дараљаи ба кафидан расидан 
пур мекард. 

Дар соли дувуми љанг пўсти бадани Ќориишкамба 
таранг, гўшти зери занахаш овезон ва шикамаш њам аз 
пештарааш калонтар шуд; маблағњояш њам аз ду миллион 
зиѐдтар шуда, монанди магасони гўштхўр, бачагони 
бешумор (фоидаи аз њад зиѐд) мезоиданд. 

Ќориишкамба бо вуљуди он њама фоидањо кори 
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Мирзо Абдуллоњро фаромўш намекард ва дар сари њар 
оше, ки рўзе чанд бор ба вай рост меомад, ўро дашном 
медод ва дуои бад менамуд. 

Дар соли савуми љанг – соли 1916 мењнаткашон ва 
фаќирон чунон хонавайрон шуданд, ки барои «ќути ло-
ямут»* эшон нони хушк намеѐфтанд. Ба муќобили ин њол 
њаннотон чунон серпул ва сермол гардиданд, ки барои гу-
зоштани молу пулашон љой ва барои харидан чиз кам ме-
ѐфтанд. 

Савдогарони Маскаврав бошанд, бо тилло ва бри-
лянт бозї мекарданд. Дар ин вазъият савдогарон ва њан-
нотон ба судхўрон муњтољ намешуданд. Бинобар ин дар 
соли савуми љанги љањон ба кори Ќориишкамба сустї 
омад. Ў маљбур шуд, ки њамаи пулњояшро ба бонк монад 
ва ба фоизи ками он ќаноат кунад. 

Дуруст аст, ки аз он маблағи калон, ки аз ду миллион 
сўм зиѐд буд, ба њисоби бонк њам хеле фоида мерўид. Ле-
кин ин хумори њирси ўро шикаста ва дањони ба тарафи 
фоидаи калон кушодашудаашро баста наметавонист. Њар 
ќадар ки пулаш бисѐр гардад, њамон ќадар њам ба фо-
идахўрї њирсаш зиѐда мегардид. 

Ў мехост, ки аз он маблағи калон монанди пештара 
соле бисту панљ-сї фоиз фоида гирад. Аммо ин муяссараш 
намешуд, ба ќавли ў, «он рўзњоро об бурда буд», «он сабў 
шикаста ва он паймона рехта буд». 

Бар болои ин, дар соли 1916 хўрданињои ў њам аз 
пештара камтар гардида буд. Зеро бойњо, ки дигар аз вай 
ќарз намегирифтанд, ўро ба сари табаќи худ роњ њам на-
медоданд. Бонкњое, ки ў дар он љо њисоби љорї дошт, 
танњо њар рўз соати дањ ба ў ќандчой медоданд. Бинобар 
ин ў маљбур буд, ки ба оши муќаррарии њуљранишинонаш, 
ба ошњои тўйї ва худої, ки гоњо рост меомаданд ва ба 
чалпакњои сари мазор ќаноат кунад. 

                                           
* Ќути лоямут – хўрдании каме, ки одамро аз гуруснагї кашида мурдан 

нигоњ медорад. 
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Ба ин сабабњо, аз соли 1916 сар карда, Ќориишкамба 
дубора аз гўшт фуромадан гирифт, рангаш зањир шуд ва 
шикамаш хурдтар гардид. 

Дар он ваќтњо рўзе ўро дар љое дидам ва сабаби 
лоғар шуданашро пурсидам. Ў гуфт: 

– Ман пештар дар њар шабонарўз чандин бор ќазию 
палав, мантую чалав, тушбераю мурғбирѐн, барракабобу 
боимљон мехўрдам, акнун аз он хонадонњое, ки ман 
пештар ин чизњоро аз он љоњо мехўрдам, њарчанд бойтар 
шуда бошанд њам, барака паридааст. Дерест, ки ман аз он 
љойњо лаб тар накардаам, «гову гўсфанд њам бо хўрдан 
фарбењ мешавад» гуфтаанд. Ман, ки чизи хўрдании дуруст 
намеѐбам, чї гуна лоғар нашавам? 

Ў ќадре хомўш истода бо оњанги миннатдорї илова 
кард. 

– Худо хайрашро дињад, хайрият, ки бонк будааст. 
Њамин ки ба ваќти чояш расида меравам, ба пеши ман 
ќанддонро пури ќанд карда бо истакони пурчой оварда 
мемонанд. То пур шудани истакон ќанд меандозам, ба 
њадде ки чояш рехта меравад, баъд аз об шудани ќанд ба 
болояш чойи гарм рехта нўши љон мекунам. Агар рўзе се 
истакон њам нўшам, ба мудири бонк малол намеояд, балки 
ваќташ хуш мешавад. 

– Акнун пули худатон њам аз њад афзун шудааст, – 
гуфтам ман, – худатон пир њам шудаед, чї мешавад, ки 
њар шаб аз пули худатон яке аз таомњои дилхоњатонро па-
зонда хўред ва нафси ба пурхўрї одаткардаатонро ором 
дињед? 

Ў дар љавоби ин сухани ман байтеро, ки яке аз шои-
рони он замон дар њаќќи судхўрон гуфта буд, хонд: 

 
Судхўр аз пули худ нон шиканад  гар, ба масал 
Шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад. 
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* * * 
Дар охирњои соли 1916 воќеае рўй дод, ки он Ќори-

ишкамбаро тамоман аз кор бароварда саросема кард, ин 
шўхињои «бемаврид»-и ширинкорони Бухоро буд. 

Ин ширинкорон агар мешуниданд, ки Ќориишкамба, 
масалан, пулњояшро дар «Соединѐнный банк»79 мондааст, 
яке аз онњо бо вазъияти дилсўзї пеши Ќориишкамба 
меомаду гўшакї карда ба ў мегуфт: 

– Оѐ, шунидед, Ќориамак? Кори «Соединѐнный 
банк» бад шудааст, як маблағи калонаш дар дасти аскаро-
ни душман афтодааст. «Имрўз – фардо мешиканад» 
мегўянд. Њар чї бошад, эњтиѐт кунед! 

Ќориишкамба бо шунидани ин хабар дартоз ба бон-
ки мазкур мерафту аз он љо пули худро дарњол, масалан, 
ба «Русско-Китайский (Азиатский) банк» мегузаронид. 

Албатта, ин воќеаи ба бонки дигар гузаронида шу-
дани пули Ќориишкамба аз ширинкорон пинњон наме-
монд. Боз яке аз онњо пеши ў меомад, чизеро, ки рафиќаш 
дирўз дар њаќќи «Соединѐнный банк» гуфта буд, вай 
имрўз дар њаќќи ин бонк мегуфт. Боз Ќориишкамбаи сар-
сахт маљбур мешуд, ки пули худро ба бонки дигар, ѐ боз 
ба њамон «Соединѐнный банк» гузаронад. 

Њарчанд дўстонаш ба ў маслињат медоданд, ки пули 
худро ба бонки подшоњї гузаронад ва бонки подшоњї то 
ваќте ки давлати имперотурї барќарор аст, пойдор хоњад 
буд, ў ќабул намекард, зеро бонки подшоњї аз бонкњои 
дигар камтар фоида медод… 

Оќибат бонкњо ба љон омада, пули ўро ќабул наме-
кардагї шуданд. Ў маљбур шуд, ки њамаи пулњояшро ба 
бонки подшоњї гузаронад. 

Дере нагузашт, ки дар њаќќи бонки подшоњї њам ха-
барњои шикастро баровардан гирифтанд. Њар гоњ ки дар 
газетањо хабари шикасти аскари подшоњї навишта мешуд, 
ширинкорон ва њангоматалабон њар хабарро дучанд ка-
лонтар  карда  ба Ќориишкамба мегуфтанд ва ба ў мас-
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лињат  медоданд, ки аз бонк дар эњтиѐт бошад, аљаб нест, 
ки он шикаста монад ва пулњояш, ки «бо њазорон хуни 
љигар ғундоштааст», сўзанд. 

Аммо ў чї гуна эњтиѐт карда метавонист? Агар бонк 
шиканад њам, чорааш чї буд? Пулро аз бими дуздон дар 
хона ва сарой монда нашавад, пас чора чист?.. 

Ќориишкамба кам-кам пай бурд, ки ширинкорон 
ќадре муболиға карда хабарњоро аз будаш зиѐдтар намуда 
ба ў мерасонанд. Бо вуљуди ин ки пештар ба љое, ки газета 
хонда истода бошанд, њељ наздик намешуд, аз газетахонњо 
хабарњои љангро мепурсидагї шуд. Лекин хабарњои за-
бонї гуфтаи онњоро бовар намекард. Бинобар ин онњоро 
газета мехононд ва худаш бевосита шунида муњокима ме-
кард. 

Кам-кам дар газетањо хабарњои шикаст чунон бисѐр 
шуданд, ки бе шўхии ширинкорњо њам аз онњо дар воњима 
афтодан гирифт. Ин њолро рафта ба мудири бонки под-
шоњї гуфта, аз вай маслињат пурсид: 

– Агар Худо нахоста давлати имперотурї тамом ши-
канад, мову шумо чї кор мекунем? – гуфт. 

Мудир ўро тасаллї дода: 
– Давлати имперотурї аз санг њам сахттар ва аз кўњ 

њам устувортар аст, чунки ин давлатро вазирони њазрати 
олї, ки донишмандтарин одамони дунѐ мебошанд, идора 
мекунанд. Бинобар ин, иншоаллоњ, ба давлати олї њељ 
офат нест. Газетањои туркию тоторї ба њазрати имперо-
тур душман мебошанд ва њар гуна хабарњои дурўғро сох-
таю бофта пањн мекунанд. Хабари ростро аз газетањои 
русї ѐфтан мумкин аст, – гуфт ва ќадре хомўш монда, 
илова намуд: – Ба њар кадоми газетањои русї њам бовар 
кардан дуруст нест, дар байни онњо њам душманони зоти 
муќаддаси имперотур кам нестанд, бинобар ин шумо ха-
барњои кўчагиро ва хабарњои њар гуна газетањоро бовар 
накунед! Ва њар рўз ба пеши ман оед! Ман ба шумо аз га-
зетањои муътабари русї хабарњои ростро хонда, тарљима 
карда медињам. 
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Баъд аз ин мусоњиба Ќориишкамба њар рўз пештар 
аз чойи чоштгоњии бонк ба пеши мудири он мерафт. Му-
дир барои ў кадом газетаи русї, ки рост ояд, ба овози ба-
ланд мехонд ва ба љойи тарљимаи хабарњои он газета 
чизњоеро, ки худ сохтааст, ба ў мегуфт, ки ба гўши вай би-
сѐр мефориданд. Бо шунидани он «хабарњо» Ќориишкам-
ба: 

– Худо хоњад, ба давлати имперотури муаззам, ки 
пушту паноњи ин бонк ва ба воситаи ин пушту паноњи ман 
њам мебошанд, њељ офат нест! Чашми душманонашон кўр 
ва забони касоне, ки хабарњои дурўғ пањн мекунанд, бури-
да бод! – гўѐн аз пушти мудир мебаромад ва ба чойхонаи 
бонк рафта истаконро пури ќанд карда ба болояш чойи 
љўшон рехта, осудадилона нўшида, ба кўча мебаромад ва 
ба сари дуконњои газетахонњо нишаста ба муќобили ха-
барњое, ки онњо аз газетањо наќл мекарданд, «хабарњои» 
аз мудири бонк шунидаашро яке бар дањ муболиға карда 
гуфта, хабарњои онњоро рад мекард. Аммо газетахонњо 
барои тарсонидани ў мегуфтанд: 

– Аљаб нест, ки инќилоб шуда, мамлакат зеру забар 
шавад, дар он ваќт ба фармони подшоњ ва вазирони ў касе 
гўш нахоњад дод ва бенавоѐн сар бардошта хонаи бойњоро 
торољ хоњанд кард. Дар он ваќт вой ба њоли шумо! 

Ќориишкамба аз калимаи «инќилоб», ки дар натиљаи 
он хонаи бойњо торољ мешудааст, дар дили худ сахт тар-
сад њам, бо оњанги худтасаллидињї ба газетахонон љавоб 
медод: 

– Инќилоб шавад, шудан гирад, ба ман чї дахл до-
рад? Ман, ки дар хонаам чизе надорам, аз торољ шудани 
вай чї метарсам… 

 
* * * 

Дар соли 1917 инќилоби феврал80 ба вуљуд омад, 
подшоњи Русия аз тахт фуроварда шуд. Он чизе, ки Ќори-
ишкамба дар дили худ аз вай метарсид, ба сараш омад. Ў 
донист, ки дуоњои ў дар њаќќи «имперотури муаззам» беа-
сар рафтаанд. Аз тахт фуроварда шудани подшоњро акнун 
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мудири бонки подшоњї њам инкор намекард, лекин ў аз 
тасаллї додани Ќориишкамба њанўз њам бознамеистод. 

– Имперотури муаззам аз тахт фуроварда шуда 
бошанд њам, зарар надорад, – мегуфт ў, – дар сари њуку-
мат касоне нишастаанд, ки њамаашон одамони бонкњои 
мо, савдогарон ва заминдорони калон мебошанд. Онњо 
роњ намедињанд, ки бонки мо шиканад ва пули шумо ба-
рин хайрхоњи давлатмандон сўзад. Њатто аљаб нест, ки ба 
љойи њазрати имперотур амакашон Великий кинозро81 
подшоњ бардоранд… 

Аммо Ќориишкамба акнун бо ин гуна суханњо та-
саллиѐб намешуд, зеро ў шунида истода буд, ки ин 
корњоро инќилоб, ки аз вай табиатан метарсид, карда ис-
тодааст: ў шунида буд, ки дар Русия мужикони дењот сар 
бардошта њавлї, замин, молу асбоби дењќонии заминдо-
рони калонро пахш карда гирифта истодаанд. Аљаб 
набуд, ки ин њол дар шањрњо њам роњ ѐбад ва пойба-
рањнагони Петрогрод ва Маскав барин шањрњои марказї 
ба по хеста, бонки подшоњиро пахш карда гиранд, дар он 
ваќт, албатта, бонки подшоњї, ки дар Бухоро њаст, низ 
мешикаст ва дар натиља пули ў њам, ки аз љонаш азизтар 
аст, месўхт. Ў бо ин андешањои пурдањшат ба фарѐд омада 
нолакашон мегуфт: «Омад ба сарам њар он чи метарси-
дам!» 

Ќориишкамба њарчанд фикр мекард, аз ин «ќазои 
осмонї» роњи халосї намеѐфт ва ғайр аз хун хўрдан, алам 
кашидан, аз гўшт фуромадан ва ишкамбаи худро торафт 
хурд кардан чораи дигаре надошт. 

Ў чї кор њам карда метавонист? Ў аз тарси дуздон 
пулро бурда дар хонаи худ ѐ дар ягон сарой монда ната-
вонад, бойњо ба ќарз нагиранд, агар ба њукумати амир су-
порад, ў рўйрост пулњои ўро мехўрад, пас ба ғайр аз он ки 
«то омадани табар кунда меосояд» гўѐн пулњояшро ба 
бонки подшоњї мондан гирад, чораи дигаре надошт… 

Ќориишкамба дар он рўзњо ба кўча камтар мебаро-
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мад ва дар ваќти ба кўча баромадан њам бо тангкўчањо ва 
паскўчањо роњ мерафт, то ки ба ягон одами «шумхабар» 
вохўрда, хабари бадеро шунида, дилаш сиѐњ нашавад. Ў 
дар он рўзњо танњо ба бонк рафта чой менўшид, ба пеши 
њуљранишинонаш рафта ош мехўрд ва ба љанозањо рафта 
ертиш мегирифт, аммо ба раставу бозор намебаромад… 

 
ХVIII 

Ќориишкамба дар тирамоњи соли 1917 шунид, ки 
«болшевик» ном «касе» ба сари њукумат омадааст. Ў ин 
номро аз он пеш нашунида буд. Дуруст аст, ки ў аз мудири 
бонки подшоњї эњтимоли подшоњ шудани… кинозро шу-
нида буд, аммо ин ном ба он номе, ки њоло аз ѐдаш баро-
мадааст, монандї надошт. Лекин аљаб набуд, ки ин ном 
номи дигари њамон… киноз бошад, ки мудири бонк хабар 
дода буд. Дар њар њол тањќиќ кардани ин хабар ва муайян 
намудани кї будани «болшевик» лозим буд. 

Ќориишкамба барои њал кардани ин масъала рост ба 
бонк рафт, то ки мудирро, ки «ягона одами ростгўй» аст, 
дида њаќиќати њолро фањмад. 

Аммо Ќориишкамба ваќте ба бинои бонк расид, ки 
ходимони он љо сандуќ ва халтањои наќдинаашонро ги-
рифта ба Когон рафта буданд. Ў аз ходимони бонк танњо 
тарљумонро дид, ки аз њама охиртар аз бинои бонк баро-
мада ба хонаи худ мерафт. 

Тарљумон аз љумлаи ширинкорони Бухоро буд, ки 
чандин бор бо хабарњои беасоси худ Ќориишкамбаро тар-
сонда буд. Ў аввал хост, ки аз он «шумхабар» чизеро на-
пурсад, то ки бо љавобњои бардурўғи ў дилаш сиѐњ наша-
вад. Аммо боз фикр кард, ки «то бад нагўї, нек намеояд» 
гуфтаанд, њар чї бодо бод, аз ў мепурсам, пас аз бадгўињое, 
ки ў, албатта, дар љавоби пурсиши ман хоњад кард, шояд 
рўзи неке пеш ояд. 

Ќориишкамба бо њамин мулоњиза аз тарљумон пур-
сид: 
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– Ба сари њукумати Русия болшевик омадааст, 
мегўянд, ин хабар рост аст ѐ дурўғ? 

– Рост аст! – тарљумон љавоб дод. 
Ќориишкамба ба ин љавоби эљобии тарљумон як да-

раља хурсанд шуда, боз пурсид: 
– Магар «болшевик» њамон «вел» ѐ «век», ѐ «велка 

кназ» нест, ки мудиратон ба сари њукумати Русия омадани 
ўро тахмин мекард? 

– Шумо магар «Великий киноз» гуфтан мехоњед, ки 
мудир ба мо њам борњо дар бораи ў фоли нек зада буд? – 
тарљумон эзоњ пурсид. 

– Бале, бале худашон «Великий киноз, Великий ки-
ноз», номи муборакашонро боз фаромўш накунам «Вели-
кий киноз»… – Ќориишкамба ин номро чандин бор 
такрор кард. 

– Не… гуфт тарљумон мад кашида ва давом намуд, – 
«болшевик» дигар асту «Великий киноз» дигар! Болшевик 
линги кинозњоро аз осмон меорад! 

Ќориишкамба бо шунидани ин љавоб аз тарс як ќад 
парида пурсид: 

– Хуб, шўхиро як тараф монед, ба ростї гўед, ки бол-
шевик аз инќилоб, ки чандин моњ боз сар бардошта њамаро 
безобита кард ва Николай барин як подшоњи нозанинро аз 
тахт фуровард, бењтар аст ѐ не? Ва ў ба њоли мо барин ка-
соне, ки нахўрда, напўшида, рост гуфта, дурўғ гуфта, панљ-
шаш танга ғундоштаем, рањм карда, ба њоламон мегузорад 
ѐ не? 

Тарљумон баъд аз ќадре фикр карда истодан ба 
љавоб додан даромада гуфт: 

– Он инќилобе, ки то њол шунидед ва аз вай монанди 
харе, ки аз шер тарсад, дар биму њарос афтодед, кори ав-
валини болшевикон буд. Болшевикон роњ намедињанд, ки 
шумо барин судхўрон миллионњо сўм пулашонро, ки аз 
хўрдани хуни мардум љамъ кардаанд, дар бонк гузошта, аз 
фоидаи он маблағ њар сол садњо њазор сўм даромад карда, 



186 

 

шикамашонро хорида нишинанду оммаи мардум аз гу-
руснагї бимиранд. Бинобар ин ман гумон надорам, ки 
онњо ба шумо рањм кунанд. 

Ин љавобро шунида ранги Ќориишкамба парид, аъ-
зои баданаш ба ларза афтод, худдорї кардан натавониста 
ба девор такя карду бо тарзи худтасаллидињї гуфт: 

– Хуб, бонки шумо, ки пули ман дар вай аст, њанўз 
побарљост, «то реша дар об аст, умеди самар аст» гуфта-
анд. Аз марги наѐмада ин ќадар тарсида њар рўз сад бор 
мурда, зинда шуда, азоби љонканиро кашиданам барои 
чист? 

– «Реша дар об нест!» – гуфт тарљумон бо оњанги 
ќатъие, ки ќариб буд дили Ќориишкамбаро кафонад, – 
дар Петроград, дар Маскав ва дар дигар шањрњои калон 
болшевикон бонкњоро гирифтанд; фабрикњо ва заводњоро 
гирифтанд; парохудњои дарѐњоро гирифтанд; роњњои оњан 
ва вагонњоро гирифтанд; «њамаи заминњои заминдорони 
калон бо асбоби дењќониашон аз они дењќонони хокпош» 
гуфта ќонун бароварданд… Пас дар ин њол чї гуна «реша 
дар об» мешавад. «Реша дар об нест, дар оташ аст»; реша 
месўзад, балки сўхта хокистар шуд, аммо шумо гумон ме-
кунед, ки «реша дар об аст», «хона аз пойбанд вайрон 
аст», аммо шумо хурсандї мекунед, ки «бомаш саломат 
асту побарљост»… 

Ќориишкамба гумон кард, ки раги ширинкории 
тарљумон љунбида, шўхињои навбатиашро сар кард ва ў 
мехоњад, ба воситаи ин шўхињои бемаврид ўро беаљал ку-
шад, вагарна њељ мумкин нест, ки «болшевик» ном як кас 
баромада њамин ќадар сарвату дороие, ки аз они шахсњои 
људогона ва моли хусусии ширкатњои одамони махсус бу-
дани онњоро њам ќонуни шариат ва њам закуни имперо-
турї њимоят мекунад, «аз они ман» гуфта нишинад ва ба ў 
касе чизе њам нагўяд! 

Ќориишкамба бо ин мулоњиза оташинона ба 
тарљумон гуфт: 
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– Дафъ шав, аз пеши назарам дур рав, шумхабари 
кўрнамаки дањонбефаровез! Илоњї забонат бурида бод! 
Фардо бин, туро чї кор мекунам! Фардо агар ин суханњои 
ту кўрнамакро ба мудир хабар дода, туро аз хизмати бон-
ки подшоњї пеш накунонам, ман одам набошам! 

Тарљумон ба ин суханњои Ќориишкамба ќањќосзанон 
хандид ва дар зимни ханда: 

– Шумо аз ин пеш њам одам набудед! – гуфта ханда-
кунон аз пеши ў дур шуд. 

Ќориишкамба аз хандаи тарљумон ба гумони худ 
љозимтар шуд, ки ў шўхї карда будааст, бинобар ин ќадре 
дилаш кушода шуд, аммо њамон лањза суханони пур-
дањшати ўро ба ѐдаш оварда «агар гуфтањои ў рост 
бошанд, њоли ман чї мешавад?» гўѐн дар тарс афтод ва 
њамчунон монанди њайкали бељон ба девор такя карда 
фурсате бењиссу њаракат монд… 

Ќориишкамба баъд аз он ки чанд даќиќа ба девори 
бинои бонк такя карда истод, «акнун дар ин љо истодан 
бефоида аст, – гуфта ба худ андешид, – бонк баста шуда, 
мудираш њам ба Когон рафтааст, ман дар ин љо аз кї ха-
барњои ростро мефањмам?» 

Ба њамин мулоњиза ў низ ночор роњи хонаи худро 
пеш гирифт… 

Ќориишкамба бо вуљуди ин ки он рўз аз рўњ афтода 
бисѐр суст шуда буд ва мувофиќи одати рўзњои охиринаш 
бо паскўчањои камодам мерафт, шитобкорона ќадам ме-
партофт, то ки ба ягон ширинкори шумхабар вохўрда, аз 
вай хабарњои пурдањшат шунида дилкаф нашавад ва пеш 
аз омадани аљали табиї мурда аз пулњояш људо нашавад. 

Ќориишкамба аз мурдан наметарсид, агар ў медо-
нист, ки баъд аз мурданаш пулњояшро њамроњи мурдааш 
бурда дар гўр дар як љой мегўронанд, ин гуна маргро бо 
хурсандї пешвоз мегирифт. Аммо ў аз он гуна марг ме-
тарсид, ки бимираду ба сабаби мурдан аз пулњояш људо 
шавад. Њар гоњ ки ба хотири ў ин гуна марги «пурдањшат» 
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мерасид, афсўсхўрона байти зерини Мирзо Абдулќодири 
Бедилро, ки ба мањбубааш хитобан гуфтааст, ў ба пулаш, 
ки назар ба аќидааш, аз њар гуна мањбуба мањбубтар аст, 
хитоб намуда замзама мекард: 

 
 Дар дами мурдан маро бар зиндагї афсўс нест, 
 Њайфи домонат, ки аз дастам рањо хоњад шудан! 

 
Назар ба фикри Ќориишкамба њаѐт иборат аз пул 

буд, њаѐт ва лаззатњои њаѐтие, ки људо аз пул бошад, ба 
чизе намеарзид. 

 
* * * 

Ќориишкамба ба хонааш рафта бо кўфтагии рўњї зуд 
дар љойхобаш ѐзид, аммо ўро хоб намебурд, соате сад бор 
аз пањлу ба пањлу мегашт, чун мўи дар оташ афтода ба худ 
мепечид ва монанди мори саркўфта талвоса мекард ва њар-
чанд орзу кунад њам, рўйи осудагиро намедид. Ночор 
сањари барваќт аз љояш бархоста тањорат кард ва Ќуръон-
ро, ки аз рўзи хатми ќуръони занонаш боз ба дасташ наги-
рифта буд, аз тоќча гирифта, кушода, ду-се оят тиловат 
кард. «Каломи шариф»-ро шафеъ оварда, аз даргоњи Худои 
карим дубора бар тахт нишастани имперотури муаззамро 
бо зорї пурсид… 

Вай баъд аз шунидани азони бомдод, ки як соат 
пештар аз баромадани офтоб гуфта мешуд, аз њавлиаш 
баромада, ба масљиди Мағоќ рафта, намози бомдодро бо 
љамоат адо кард, аммо дар њалќаи маснавихонї, ки њар 
пагоњ дар он љо баъд аз бомдод ташкил меѐфт ва пештар 
нишаста, шунидани маснавии Мавлавии Румиро одат 
карда буд, он рўз нанишаст ва зуд аз масљид баромада, ба 
пеши дари бинои бонки подшоњї, ки дар тими нав (дар 
пассажи Бухоро) воќеъ шуда буд, шитобкорона рафта, дар 
он љо бар рўйи санги мармар нишаста, аз Когон омадани 
мудири бонкро нигарон шуд, то ки аз вай «хабарњои хуши 
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пухта»-ро шунида осуда гардад ва тарљумони шумхабари 
кўрнамакро, ки дирўз рўйрост ба давлати имперотури му-
аззам душмании худро нишон дода буд, аз хизмати бонк 
дур кунонад… 

Соат њашт шуд, аммо мудири бонк бар хилофи одати 
муќаррариаш то он ваќт аз Когон наѐмад, соат нуњ шуд, 
аммо аз ў њанўз хабаре нест ва ходимони дигари бонк њам 
то њол наѐмаданд… Дили Ќориишкамба аз тангї ба кафи-
дан расид, ў гумон мекард, сари синааш, ки чанд гоњ боз 
аз гўшт фуромада пўсташ ба устухонаш часпида буд, да-
мида рафта истодааст ва дар хаѐлаш чунин меомад, ки 
сандуќи синааш аз камоли дамидагї мекафад ва дилу 
шушаш аз он љо берун баромада мераванд. Ў сари сина-
ашро бо кафу панљањои ду дасташ пахш мекард, аммо да-
мидагии он љо зер намехўрд, баръакс даќиќа ба даќиќа 
боз њам баландтар медамид… 

Соат дањ шуд…, ѐздањ шуд, аммо њанўз аз Когон касе 
наѐмад… Акнун Ќориишкамба дар дили худ мегуфт, ки 
«агар њамон тарљумони шумхабар њам меомад, хуб мешуд: 
дурўғ њам бошад, шўхї њам бошад, њар чї бошад – бошад, 
ягон хабар мерасонд, кори ман яктарафа мешуд. Аз ин гу-
на кањдудвор кўр-кўр сўхтан, якбора даргирифта шуъла-
вар шудан бењтар аст!». Аммо ў њам наѐмад… 

Дили Ќориишкамба бетартиб ва пасту баланд задан 
гирифт, гоњо дили ў чунон суст шуда мерафт, ки ќариб аз 
њаракат бозмеистод, гоњо ба дараљае баланд мезад, ки са-
дои дукур-дукури зарбањояшро худ мешунид… 

Роњи нафаси Ќорї торафт тангтар мешуд, боре чу-
нин њолате рўй дод, ки ў нафас кашида натавонист ва аз 
тангии нафас наздик буд, ки ба замин ғелад. Ў бо умеди 
ќадре ѐзондани роњи нафас аз љояш бархост, аммо сараш 
гашта ва чашмонаш сиѐњ зада ќариб буд, ки ба кўча ғал-
тад, лекин ў пуштнокї ба девор такя карда, худро аз ғал-
тидан нигоњ дошт… 

Ќориишкамба дар вазъияти рост ба девор такя карда 
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истодан ду-се нафаси дароз кашид, роњи нафасаш ќадре 
кушода шуд, ў њолати тангии дил ва ғалаѐни хунро гуза-
ронида буд… Ў баъд аз ќадре ором гирифтан соаташро аз 
бағал бароварда кушода дид, мили соат ба дувоздањ наз-
дик расида буд. Ў ин дараља дер шудани ваќтро бовар 
накард ѐ ин ки бовар кардан намехост, «аљаб нест ки ми-
зони соатам82 таранг шуда пеш рафта бошад» гуфта, дар 
дили худ худро тасаллї дод ва барои тасдиќ кунонидани 
ин умеди худ аз касе, ки дар он ваќт аз пеши бинои бонк 
мегузашт, пурсид: 

– Соат чанд? 
Роњгузар бе он ки аз роњаш бозистад, аммо ќада-

машро ќадре сусттар партофта, соаташро аз бағалаш ба-
роварда кушода дида: 

– Дувоздањ,– гўѐн бо суръати пештарааш гузашта 
рафт. 

Ќориишкамба пеш нарафтан, балки пас мондани со-
ати худашро фањмида дар ноумедї афтод, аммо дар њамон 
лањза дар дили ў суст њам бошад, партави умеди дигаре 
пайдо шуда худ ба худ гуфт: «аљаб нест, ки мудири бонк 
бемор шуда бошад ѐ пойи аспаш шикаста бошад, ѐ ин ки 
ба фойтунаш ягон шикаст пайдо шуда бошаду бинобар ин 
имрўз ба шањр омада натавониста бошад, ѐ ин ки дер 
монда бошад…» 

– «Хуб, – гўѐн аз дили худ гузаронид Ќориишкамба – 
бархилофи њамаи умедњои ман ин муайян аст, ки соат 
дувоздањ шудааст, аммо то њол на аз мудири бонк ва на аз 
ходимони бонк асаре нест, ваќти намози пешин ва љано-
заи хонаќоњи Девонбегї њам расид. Акнун дар ин љо исто-
дан фоида надорад, балки зарар дорад, ки аз љанозањои 
худої ва ертишњои онњо мањрум мемонам, «аз ин љо 
рондаю аз он љо монда» шудан кори беаќлона аст. Њамин 
ќадар зарар бас аст, ки имрўз аз оши пешазпешинии 
њуљранишинам мањрум мондам…» 

Ќориишкамба бо њамин мулоњиза аз роњрави семен-
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тии пеши бонк ба тарафи лаби њавзи Девонбегї рањсипор 
шуд, аммо баъд аз ду-се ќадам партофтан аз рафтан бо 
роњи рост бозистода, фикр кард, ки «ба растаи баззозї 
фуромада, бо кўчаи калон равам, бењтар аст, чунки дар он 
раста ояндагони Когон аз дур намоѐн мешаванд, шояд дар 
он роњ ба мудир ѐ ходимони аз Когон ояндаи бонк вохўр-
да, аз онњо ягон хабари тасаллибахше шунавам». 

Вай бо њамин андешаю умед ба дасти рост баргашта, 
ба растаи баззозї поѐн фуромад ва аз он љо ба тарафи 
шарќ, ба рў ба рўйи аз Когон ояндагон нигоњ карда ќадам 
партофт ва дар њар ќадам партофтан, то чашмаш кор ме-
кард, ояндагони аз тарафи Когонро аз назараш мегузаро-
нид. Роњ пур аз аспу хару аробаву фойтун ва пиѐда буд, 
аммо дар байни онњо аробаи рессордори чорчархаи даро-
зи сеаспа, ки дар вай халтањои пури пулро бор карда, хо-
димони бонк ва посбонони мусаллањ савор шуда бошанд, 
наменамуд ва инчунин фойтуни болопўшидаи дуаспаи 
наълњои пойњои аспонаш резинї, ки дар вай мудири бонк 
менишаст, низ набуд… 

Ќориишкамба то пеши бинои доруфурўшї, ки дар рў 
ба рўйи даромади аввалини ғарбиљанубии хонаќоњи Де-
вонбегї воќеъ шудааст, расид ва дар он љо лањзае рост ис-
тода боз як бори дигар (шояд бори садум бошад) роњи 
ояндагони Когонро бодиќќат аз назар гузаронид, аммо аз 
он касоне, ки мељуст, асаре надид. 

Дар он љо растаи болопўшида ба поѐн расида кўчаи 
болокушодаи пурлой сар мешуд, бо вуљуди ин Ќорииш-
камба аз он љой ба сањни хонаќоњ даромаданро муносиб 
надид, ба умеди дар пештар рост овардани одамони 
матлуби худ то бозори собун пештар рафта, аз даромади 
охирини шарќиљанубии лаби њавзи Девонбегї даромада, 
аз он љо лаб-лаби њавз пас гашта, ба сањни хонаќоњ баро-
маданро мувофиќи матлаб ѐфта, бо кўчаи пурлой ќадам 
ба пеш гузошт… 

Ќориишкамба дар ин кўча њар ќадаме, ки мемонд, 
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пояш бо кафшу масњиаш то зону ба лой меғўтид ва дар 
ваќти ќадам бардоштан масњї бо пояш аз лой баромада, 
кафш дар лойдон мемонд ва дар њар ќадам ў маљбур 
мешуд, ки кафшашро бо дасташ аз лой кашида бароварда, 
дубора пўшад… 

Ќориишкамба ба њамин њол њаш-њашкунон нафас 
кашида, афтону хезон ќадам монда, дар зери лойпошии 
аспњо ва аробањои ояндаю равандагон то сари растаи со-
бунфурўшї, ки дар тарафи шарќи лаби њавзи Девонбегї 
воќеъ шуда буд, расид. Ў дар он љо, ки ба  бозори алаф  
наздик буд, ќадре рост истода, бозори алаф ва дуртар аз 
онро, ки ояндагони Когон аз он тараф меомаданд, бо 
диќќат аз назар гузаронид, аммо аз он касоне, ки ў мељуст, 
њанўз асаре наменамуд. 

Ќориишкамба умедашро тамом канда, мехост ба ла-
би њавзи Девонбегї дарояд, аммо дар ваќти даромадан 
боз як бор сарашро гардонда бори охирин ба тарафи бо-
зори алаф нигарист, ў дар ин нигаристан ба чашмони худ 
бовар накард, зеро ў, бархилофи чашмдошти худ дид, ки 
аз онсўтари бозори алаф як аробаи дарози чорчарха ома-
да дар бозори алаф ба аробањои сари роњ банд шуда монд. 
Ў чашмонашро ба остини худ молида, равшантар карда, 
бори дигар бодиќќаттар нигарист: ў бе њељ шакку шубња 
дид, ки аробаи дарози чорчарха дар бозори алаф банд 
шуда мондааст. 

Ќорї бо дидани ин њол ќариб буд аз хурсандї дил-
каф шуда шодимарг шавад, чунки сохти он ароба аз 
аробаи бонк њељ фарќ надошт. Аспонаш њам монанди 
аспони аробаи бонк сиѐњ ва калон буданд. Фаќат фарќ 
њамин буд, ки дар аробаи бонк се асп мебастанд, аммо ин 
аробаро ду асп мекашид, лекин ин фарќ ба шодии Ќори-
ишкамба халал нарасонид: ў дарњол фикр кард, ки «шояд 
як аспи бонк бемор ѐ маъюб шуда бошад, ки имрўз ба 
ароба ду асп бастаанд»… 

Аммо он ароба ба зудї расида наомад, ки Ќорииш-
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камба дар вай халтањои пул ва ходимони бонкро дида, ди-
лаш ором гирад, чунки аробањои дучархаи баланди серба-
ри боркашии Бухоро, ки онњоро «ќолиби кўча» меноми-
данд, ба пеш омадани он аробаи чорчарха роњ намедо-
данд, зеро онњо рў ба рўйи њам омада, роњро баста буданд 
ва аробакашони шўрапушти дањанкалон бо њам љангида 
ва якдигарро дашном дода, њељ кадомашон аробањои худ-
ро пас кашида ба якдигар роњ намекушоданд… 

Ќориишкамба хост худ пештар рафта, зудтар ха-
барњои хушро шунавад, аммо лойи тарафи бозори алаф ба 
пиѐдагардї њељ роњ намедод. Ночор, ў њарчанд душвор 
бошад њам, дандон ба дандон монда, сабр карда, расида 
омадани он аробаи дарозро мунтазир шуда истод… 

Оќибат кушоиш рўй дод: аробакашони пешраванда, 
ки бо аробакашони аробањои пешоянда мељангиданд, 
мағлуб гардида, маљбур шуданд, ки аробањои худро пас 
кашида, ба растаи собунфурўшї гиранд. 

Бо кушода шудани роњ аробањои пешоянда ягон-
ягон омада аз пеши назари Ќориишкамба гузаштан ги-
рифтанд ва дар навбати худ он аробаи дарози чорчархаи 
дуаспа њам расида омад. Аммо, бар хилофи умеди Ќори-
ишкамба, дар он ароба халтањои пул ва ходимони бонк 
набуданд, балки ба љойи онњо дар вай як мурда менамуд, 
ки атрофашро ходимони тиббї гирифта нишаста буданд: 
он ароба аробаи беморхона будааст, ки мурдаи як авру-
поии ногањонї мурдаро барои тафтишоти тиббї ба бе-
морхона мебурдааст. 

Ќориишкамба бо дидани ин њол байти зерини Аб-
дуррањмони Љомиро, ки дар хурдсолагиаш ѐд гирифта 
буд, муносиби ањволи худ ѐфта хонд: 

 
 Баски дар љони фигору чашми бедорам туї! 
 Њар чї пайдо мешавад аз дур, – пиндорам туї! 

 
Ќориишкамба бо камоли навмедї, ки ба ғуссамарг 

шудан наздик расида буд, ба лаби њавзи Девонбегї даро-
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мада ба сањни хонаќоњ баромад. Даруну беруни хонаќоњ 
бо намозхонон пур буд: њамаи намозхонони рўйи сањн бар 
рўйи љойнамозњои худ дузону нишаста, мунтазири азон 
буданд, дар пешгоњи сањни љанубї се тобут менамуд, ки 
дар гирди яке аз онњо суф, дар дувум заррини пасти 
куњнаи рангпарида ва дар атрофи савумї кимхоби сурхгу-
ли нав кашида шуда буданд. 

Ќориишкамба аз дидани ин њол хурсанд шуда ва дар 
дили худ орзу кард: «Худо мекард, ки њар сеи ин то-
бутњоро ба як гўристон мебурданд, якбора ба се ертиш 
соњиб мешудам, дар он ваќт љойи оши чоштгоњии як 
њуљранишинам, ки имрўз аз вай маљбуран мањрум мондам, 
пур мешуд. Њељ набошад дуи ин мурдањоро ба як ќабрис-
тон мебурданд, ба гирифтани ду ертиш комѐб мешудам…» 

Ќориишкамба баъд аз ќадре андеша карда истодан 
«хуб, агар њар кадоми ин мурдањоро ба як мазори дигар 
баранд, чї бояд кард?» гўѐн худ ба худ суол дод ва дар 
љавоб ба ин фикри ќатъї омад, ки «дар он ваќт аз паси то-
буте, ки ба гирди вай кимхоби сурхгул кашидаанд, хоњам 
рафт, зеро аз даври тобути он мурда маълум мешавад, ки 
вай њам љавон аст ва њам аз хонадонњои бойњост, чунки 
барои марги љавон дили њар касе, хусусан дили падару 
модар ва хешовандонаш месўзад ва дар натиљаи ин дил-
сўзї ертишро хубтар медињанд; бойњо њам барои худро аз 
фаќирон болотар нишон додан дар мурдањои худ ертиши 
калонтар медињанд, ин мурда, ки њам љавон асту њам бой-
бача, ертиши ў, албатта, пурќиматтар хоњад шуд…» 

Ќориишкамба баъд аз ба як ќарор омадан дар бораи 
мурдањо ва ертиш дар сафи намоз љой гирифтан хост, ам-
мо ў љойнамоз надошт, бинобар ин байни сафњои намоз-
гузоронро гардида дар як љойнамози як тарафаш холи-
мондае љой гирифт… 

Бисѐр дер накашида муаззин барои намози пешин 
азон гуфт, баъд аз гуфта шудани азон мардум бархоста ба 
намоз шурўъ карданд. Ќориишкамба њам дар ќатори мар-
дум аз љояш бархоста, дастонашро баробари гўшњояш 
бардошта мехост ба намоз шурўъ кунад, як каси кўтоњќо-
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мате аз сафи аќиб пеш омада, аз тарафи дасти росташ ба ў 
наздик шуда, бо овози паст: 

– Ќориамак! – гуфт. 
Ќориишкамба дар њолате ки рўйњои ду нарангушти 

дастонаш ба нармињои ду гўшаш расонидагї буданд, ба 
тарафи росташ якрўя гардида, барои хубтар шунидани су-
ханони овоздињандаи кўтоњќомат хамтар шуда, гўшашро 
ба дањони ў наздиктар бурд. 

– Магар нашунидед? – овоздињанда пурсид. 
– Чиро? – Ќориишкамба дар љавоб аз вай пурсид. 
– Болшевикон дар Когон њукуматро ба дасти худ ги-

рифта бонкњоро ва аз ин љумла бонки подшоњиро бо 
њамаи пулњои коғазї, тилло, нуќра ва коғазњои ќимат-
дорашон мусодира карда гирифтаанд! 

Ќориишкамба бо шунидани ин хабар: 
– Оњ, пулакам!.. – гўѐн бо њамон вазъияте, ки ба 

гўянда гўш медод, якпањлу ба замин ғалтид… 
Намозхонон ба ин њодиса ањамият надоданд ва ба-

рои ин кор намозашонро вайрон накарданд. Аммо баъд аз 
адои намоз диданд, ки аз дањони Ќориишкамба ќадре ху-
ну зардоб омада бар рўйи санги сањн рехтааст, як тарафи 
рўй ва љоғаш ба санг бархўрда харошида шудааст, симояш 
ранги хокистарии тира пайдо кардааст ва ангуштони дас-
тонаш ба гўшњояш часпида шах шуда мондаанд… 

Ў мурда буд! 
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Вараќи аввали мусаввадаи «Марги судхўр», ки  
дар бойгонии С.Айнї тањти №30 мањфуз аст. 
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Намунаи мусаввадаи дубора тањрирёфтаи «Марги  
судхўр» 
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Намунаи нусхаи ќаламии «Марги судхўр», ки  
соли 1952 китобат гардида, дар бойгонии С.Айнї  

тањти №34 мањфуз аст. 
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Вараќаи унвони тозанависи «Марги судхўр», ки  
соли 1937 китобат гардида, дар бойгонии С.Айнї  

тањти № 31 мањфуз аст.  
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ТАВЗЕЊОТ 

1. Соли 1312 њиљрї баробари соли 1895 мелодї мебошад. Дар 
тамоми нусхањои ќаламї калимаи «солњои» омадааст. 

2. Ваќф – молу мулке, ки (дар асрњои миѐна) барои корњои хайр 
вогузошта, даромади он ба фоидаи талабањо, камбағалон ва 
дармондагон харљ мешуд. 

3. Фатво // Фатвї – њукми шаръ, ки дар мамлакатњои мусул-
монї аз тарафи муфтї, шайхулислом ѐ ќозї доир ба ягон 
масъалаи динї бароварда мешавад. 

4. Њуљраи зархарид – њуљрае, ки соњибаш онро ба сифати иљора 
истифода мекунад. 

5. Поку – теғест, ки бо вай мўйи сари одамонро тарошанд. 

6. Панљсер – андозаи вазн, ки ба як пуд (16 кг) баробар аст. 

7. Мисќол – андозаи вазн, ки аз 4 грамм зиѐдтар аст. 

8. Хонаќоњ – масљиди калони гунбаздор. Хонаќоњи Девонбегї – 
масљидест, ки аз тарафи Нодирдевонбегї ном хони сулолаи 
Аштархониѐн дар шањри Бухоро соли 1620 сохта шудааст. 

9. Табаррук – баракатдор донистан ва муборак шумурдан. 

10. Растаи баззозї – ќатори газворфурўшї. 

11. Чаллондан – ба воситаи харидуфурўш пулро зиѐд кардан. 

12. Вофурўш – љаллоб, касе, ки мањсулоти пешаварони дастї 
коркунандаро харида, бо нархи зиѐдтар мефурўшад. 

13. Тим – бозори сарпўшидаи дару бастноки мустањкам, ки дар 
он љо чизњои ќиматбањо фурўшанд. Тимча – чунин бозори хурд. 

14. Гулќанд – таркибест, ки гули хушбўйи атриро бо ќанд соида 
дар офтоб тайѐр мекунанд. 

15. Таркиби рехтаи «кас махару кас маѐб» маънои чизи партов 
ва камистеъмолро дорад. 

16. Мадрасаи Кўкалтош – яке аз калонтарин мадрасањои Бухо-
рост, ки Ќулбобо-Кўкалтош дар ваќтњои дар Њирот њукумат 
доштанаш соли 1578 бино кардааст. 
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17. Мағоќ – чуќурї, ғор. Масљиди Мағоќ – яке аз масљидњои 
миѐнаи Бухоро. 

18. Рањими Ќанд – падари шоир Муњаммадљон Рањимї (1901 – 
1968). 

19. Ифтитоњона – зиѐфат ва пешкаш ба муносибати шурўъ кар-
дани дарс дар соли тањсил дар аморати Бухоро. 

20. Мударрис, муфтї, аълам, охун, раис, ќозї – мансабњои гуно-
гуни давлатї дар аморати Бухоро. 

21. Обидандон – ширинии сахту часпаки дона-дона. 

22. Пул – пули майдаи металлии Бухорои амирї, ки аз чоряки 
тин иборат буд. 

23. Танбон – эзор, пољома. 

24. Амир Музаффар – амири сулолаи Манғития, ки солњои 1860 
– 1885 дар Бухоро њукмронї кардааст. 

25. Навкарони галаботур – он дастањои сарбозони аморати Бу-
хоро, ки аз байни мардум љамъ карда, ба љанг андохта мешу-
данд. 

26. Искит – хасис, мумсик, чашмгурусна. Искити мурданї – 
нињоят хасис. 

27. Кемухт – чармест донадор, ки аз пўсти асп ва хар тайѐр ме-
кунанд. 

28. Тоќи Хоља Муњаммади Паррон – ѐдгориест, ки дар ќисмати 
шарќии Бухоро љой гирифтааст. 

29. Тавањњум – ба вањм афтодан, гумон, хаѐл. 

30. Ширбадан – маконест ду километр дуртар аз шањри Бухоро 
дар тарафи шарќии он, ки дар он љо чорбоғи амир воќеъ буда, 
њар сол сайри наврўзї барпо мегардид. 

31. Муњамадсиддиќи Њайрат (1876 – 1902) – шоири равшан-
фикри тољик, ки ашъораш аз ғазал, рубої ва мухаммас ибора-
танд. 

32. Шайхтарош ва таќвофурўш – касе, ки зоњиран одатњои ди-
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ниро батамом иљро менамояд. 

33. Мазори Бањоуддин – Хоља Бањоуддини Наќшбанд (1318-
1389) яке аз калонтарин шайхњои мутасаввиф аст, ки дар асоси 
таълимоти ў дар охири асри ХIV дар тасаввуф шохае бо номи 
Наќшбандия пайдо шуда дар Бухоро, Самарќанд, шањрњои 
Хуросон ва Њиндустон пањн шудааст. 

34. Аробаи кўтак  – аробаи дучархаи баланд. 

35. Санг  – шакли кўтоњшудаи фарсанг ѐ фарсах. Таќрибан ба 8 
км баробар аст. 

36. Ба тумони Ғиљдувони Бухоро нисбат доштани талабаи мад-
раса Садриддин Айнї дар назар аст. 

37. Дарвозаи Мазор ё Дарвозаи Мазори шариф – яке аз 11 
дарвозаи Бухоро, ки дар тарафи ғарбии шањр љой гирифтааст. 

38. Майдони машќи сарбоз дар байни ду роњ – дар роњи Вобкан-
ду Ғиљдувон ва роњи Файзободу Дилкушо воќеъ буд. 

39. Дош – оташдони калоне, ки дар вай оташи бисѐр афрўзанд. 

40. Ќазї – њасибе, ки аз гўшти асп ба таври махсус тайѐр ва 
хушконида мешавад. 

41. Ќалами ќариндош – ќалами одии хатнависї. 

42. Мурофиа  – муњокимаи даъво дар ќозихона. Даъво ва љаво-
бе, ки дар мањкама гузориш меѐбад. 

43. Мулозим – навкар, хизматгор. Каси њамеша дар хизмат 
њозир. 

44. Мањзари даъвои шаръї – санаде, ки барои мурофиаи ќозї 
дар њузури даъвогар ва љавобгар тартиб дода мешуд. 

45. Хатти ибро – њуљљате, ки дар сурати байни худ созиш карда-
ни даъвогар ва љавобгар аз номи онњо тартиб дода мешуд. 

46. Шариатпаноњї – лаќаби дабдабаноки ќозї. 

47. Бисту як љавоби фарзи айн – 21 фармоиши заруртарини ша-
риат аз ќабили намоз хондан, рўза доштан, закоти мол додан ва 
њоказо. 
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48. Рањматуллоњиалайњ – ибораи арабї буда, маънояш «рањма-
ти Худо бод бар он кас» мебошад. 

49. Чиккаву пукка – тарафњои чуќурчадор ва барљастагї дош-
таи буљул. 

50. Чўтал – пулест, ки шахси дар ќимор бурида ба шахсони ғай-
ри ќиморбоз медињад. 

51. Њапак – тўб, чизи гирдаи пурбод аст, ки бо вай бозї меку-
нанд. 

52. Расама – он чи аз рўйи таќсим ба касе мерасад; њаќ, њисса, 
сањм. 

53. Ќушбегї – сарвазири амир, ки ба корњои дохилї ва хориљии 
аморат мутасаддї буд. 

54. Маснавии баъд аз намоз хондашаванда – дар Бухорои амирї 
дар баъзе љойњо баъд аз намози бомдод ва дар баъзе љойњо баъд 
аз намози пешин ќисме аз «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини 
Румиро мехонданд. 

55. Намози ишроќ – намози ғайри панљваќта аст, ки шайхон пас 
аз баланд шудани офтоб мехонанд. 

56. Вирду аврод – зикри дуоњои њаррўзаи ањли дин. 

57. Адои махраљи њарфњои арабї – бурро ва равшан талаффуз 
кардани њарфњои махсуси забони арабї. 

58. Маљљонан  – муфт, ройгон. 

59. Таноб  – андозаи масоњат, як таноб баробари чоряк гектар 
аст. 

60. Мањрам – хизматгори даргоњ. 

61. Ман  – ченаки вазн, ки дар Бухоро баробари 128 кг мебо-
шад. 

62. Гулавсор – нўхтаи нозук ва нўхтабандаш чармин. 

63. Байъи шаръї  – ќавлу ќарори мувофиќи ќонунњои шариат. 

64. Зинхона – хонаест, ки дар даруни саисхона меандозанд. Дар 
Бухорои амирї мањбусони муваќќатиро дар зинхона њабс ме-
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карданд. 

65. Собот  – пешайвони назди оғил, ки дар рўзњои офтобии зи-
мистон њайвонотро аз оғил ба он љо мебароранд. 

66. Тагалак  – думчаи хўшаи љувории сафед. 

67. Муддаиалайњ  – љавобгар, касе, ки ба вай даъво карда ме-
шавад. 

68. Рўян  – як навъ рустанї, ки аз он ранги сурх тайѐр мекунанд. 

69. Мањзари дафъ – њуљљате буд, ки дар Бухорои амирї љавоб-
гар барои рад кардани даъвои даъвогар менавишт. 

70. Закун – талаффузи вайрони калимаи русии «закон» (ќонун) 
аст. 

71. Имперотур (император) – унвони яккасардорон ва њокимони 
мутлаќ дар давлатњои гуногуни дунѐ. 

72. Дарвозаи Самарќанд – яке аз ѐздањ дарвозаи шањри Бухоро. 

73. Ариши ароба – ду шоту (шоњтир)-и ароба, ки аспро ба миѐни 
онро мебанданд. 

74. Арк – боргоњи амирони Бухоро буд. 

75. Корвонбошї – сардори гурўњи савдогарон ва судхўрон. 

76. Ясовул – аз ходимони дарбори амир ѐ њоким, ки дар ваќти 
сафар пеш-пеши онњо ба сифати посбон мерафт. 

77. Мисќолї – докаи нафис. 

78. Кимхобу кундал – номњои матоъњои гаронбањои мањаллї, 
ки њоло камистеъмоланд. 

79. «Соединенный банк», «Русско-Китайский банк» – бонкњои 
хориљї дар шањри Бухорои амирї. 

80. Инќилоби феврал – инќилоби буржуазї – демократии фев-
рали соли 1917 дар Русия, ки дар натиљаи он Њукумати под-
шоњї сарнагун гардида, љумњурии буржуазї – демократї барпо 
шуд. 

81. Великий киноз – подшоњи Русия Николайи II, ки солњои 
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1894 – 1917 њукмронї кардааст, дар назар аст. 

82. Мизони соат – муњаррики соат. 

83. Заррин – матои зарњалдавондашуда, моил ба ранги зард. 
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Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон.  

734024, ш. Душанбе, кўчаи А. Дониш, 50.  
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