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ЗИСТАН МАСЪУЛИЯТ АСТ 
 
Оњанги њамин ибораи батаъкидро, ки Гулчењра 

Муњаммадиева дар як боби рамани худ «Чордодарон» ба 
гунаи зерсарлавња аз «Дурдонањои њазорсола» меорад, 
ман дар аксар навиштањои ў равшан эњсос кардам. 
Воќиан њам зистан масъулият аст, алалхусус дар љомиаи 
демократї. Вале одамон мутаассифона ин њаќиќати 
мањзро зуд-зуд ба эътибор нагирифта, чи дар њаѐти шахси 
худ ва чи дар рўзгори дигарон боиси кинаву кудурат, 
ранљу озор, хусумати рўирост ва њатто бадбахтињои гўш-
ношунид мегарданд, ки чунин оќибати нопидром њар ин-
сони хайрхоњро албатта ба домани андеша мебарад. Аз 
боби он ки бани башар оѐ медонад ў дар асл кист, аз куљо 
омадааст, роњаш то ба кадом манзил идома меѐбад. Ва 
нињоят агар вай одамизода аст, пас дар ин дунѐи пуршебу 
фароз хабаре дорад аз маќоми одаму одамият? Лоаќал 
гузоштаанд? Аз љумла њаким Фирдавсї меорад: 

 
 Њар он к-ў гузашт аз рањи мардумї, 
 Зи девон шумар, машмараш з-одамї. 

 
 Хулоса, тарбия мехоњад фарзанди инсон, ки аз рўзи 

азал хом аст. Ва ин хомињо фаќат дар доираи бањра бур-
дан аз хирад ва гармии муњаббат ба пухтагї мерасанд. 
Дар ташаккули ахлоќи шоиста таљрибаи рўзгор ва 
ошиќона ба мутолиа гирифтани китобњои хуб низ таъси-
ри беминнат доранд. Ба яќин Гулчењра Муњаммадиева 
њам мураккабињои њаѐтро нек медонад, њам аз чашмаи 
мењри одаму олам бархурдор аст, њам ба ќадри сухани 
сабз мерасад. Ва чї тавре дар чандин таълифи ў дидем, ин 
сифатњо агар тавассути ќалами дардошно ифода гарданд, 
хонандаи одї, љавонони бепарво, наврасони њанўз но-
огањ, ба хусус касоне ки аз дарси зиндагї дур мондаанд, 
њатман сабаќ меомўзанд. Зеро њар чї адиб ба тасвир ме-
кашад, гўѐ аз маѓз-маѓзи њаѐти мардум зуњур мекунад. Ба 
њама неку бадаш…Чи ба муњаббат, чи ба разолат, чи ба 
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садоќат.  
 Дар аѓлаб навиштањои Гулчењра Муњаммадиева ман-

зари асосї мењри поки инсонист. Њатто ашхоси пастфит-
рат дар гирди њамин љойгањ ба сар бурда, аз карда оќибат 
пушаймон, гоњо ба дараљаи одамигарї мерасанд. Яъне 
муњаббат ќудрате дорад, ки на танњо ба наќли маъруф 
мисњоро зар, балки нокасонро кас гардонад. Вобаста ба 
ин андеша лоиќ аст аз персонажњои хотирпазири адиб 
монанди Хуршеда ва Мурод аз рамани «Чордодарон», 
Санавбар аз ќиссаи «Пушаймонї» ѐдовар шавем. Муал-
лиф гўѐ дидаву дониста мехоњад онњоро дар шадидтарин 
њолатњои зиндагї ба тасвир гирад; мехоњад натиља бар-
дорад, ки ин марду занони нексигол оѐ дар муќобили хи-
ѐнат ва бухлу њасади баъзе дўстон ва њатто нафароне аз 
табори хеш истодагарї карда метавонанд, ѐ не… Лекин 
онњо, азбаски дар дунѐи садоќат ба обу хоки диѐр ва 
муњаббат ба фарзанди инсон зиндагї карда, чароѓи адлу 
инсофро дар дил пайваста фурўзон медоранд, дар ба-
робари њар гуна разолат шикастнопазиранд. 

 Банда, масалан, аз тарзи њаѐт, пайванди мудом ба хо-
наву дари бобої ва сабру тањаммули беинтињои Мурод 
дар пеши мушкилињо, инчунин аз назари умедбахши ў ба 
печутоби зиндагї мутаассир шудам. Вай њамон мардест, 
ки фаќат як бародари ризої буд ба писарони модари худ 
ва падандараш амаки Рањим. Аммо ба васияти мўйсафед 
њамеша содиќ монда, на танњо се кўдаки ятимро хор 
накард, балки пайваста зањмат кашида, онњоро бе њељ 
миннат гул хўронд, покиза пўшонд, табъи дил ба воя ра-
сонд; ягон бор аз нафси хеш наандешида, њатто нахустин 
ишќашро берањмона пушти по зада, ба ќавле охирин ти-
нашро њам сарф карда, дар бењтарин мактабњои олї хо-
нонд; ба сафи одамони шоѐн даровард. Дар роњи тарбияи 
додарони худ Мурод то андозае љоннисор буд, ки муд-
датњои дароз ба сари танњо зистанро афзал дониста, ба 
кулли ранљњои равонї тоќат оварда, љурми яке аз онњоро 
ба гардан гирифт ва панљ соли њаѐти љавониашро боз њам 
ба умеди ояндаи нек дар мањбас гузаронд. Лекин њангоме 
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озод шуд, додари гунањкораш, ки акнун прафессор буд, 
на фаќат аз кирдори бадаш сархам узр напурсид, балки як 
рўи гарму ду сухани нармро низ арзонї надошт. Дигар 
њам аз вай бењ набуд. Њарчанд аз рафтори онњо хонаи ди-
лаш зеру забар мешуд, Мурод тавонист ѐди падару мо-
дарро муттасил азиз дониста, мењрашро ба пайвандон ко-
ста нагардонад. Пас ин марди дар њаќиќат мўъмин , ки 
доим аз даргоњи худованд мадад мељуст, аз нав бахту ба-
рор ѐфт. Ба висоли ишќи аввал расид, хонаву дари дигар 
бунѐд кард, соњиби зану фарзандони солењ шуд. Ва баро-
дарон тадриљан аз пасту баланди рўзгор ибрат гирифта, 
боз ба њам омаданд, ки ин гуна хушињои њаѐт бе шубња 
њосили сабр ва муњаббати софи инсонианд. 

 Дар таълифи Гулчењра Муњаммадиева хусусан симои 
занон, чи пир ва чи љавон, равшан таљассум мегардад. Аз 
љумла рафтору кирдор, насаќи зиндагї, иродаи мањкам ва 
дили гарми Хуршеда, Санавбар ва ѓайра мисли онњо мо-
дарону хоњарон њатман дар ѐди хонанда мемонанд. Фикр 
мекунам ин љозиба вобаста ба тарзи баѐн, тасвири 
мўътамади неку бад дар њаѐти одамон, нашъаи ишќи поку 
зањри хиѐнат, њамчунин мењри азалї ба фарзандон ва обу 
хоки диѐр аз сирати худи муаллиф низ сар мекашад. Зеро 
аз тартиби ќалам рондани Гулчењра Муњаммадиева возењ 
ба назар меояд, ки ў диѐри пурбаракати хешро ба кулли 
мардумаш, ба замину осмонаш, ба њама дашту сањро ва 
кўњу камараш дўст медорад. Њатто њар сангу реги вата-
нашро ноѐб медонад. Дар баробари ин њељ гоњ аз лавњи 
хотир намебарад: њам хонадон ва њам мењани кас ба ин-
сонњои садоќатпешаву вафодор мунаввар мемонанд. 
Дурўѓ бефурўѓ аст, дуздї ахир фош мегардад, зино нањсї 
меорад, умри кинакаш дароз нест; боѓи бахил сабз наме-
шавад, сабз шавад њам, мева намедињад; дурўя оќибат 
рањгум зада, ѓаммоз њаргиз рўзи хуш намебинад. Танњо 
пиндори нек, кирдори нек ва гуфтори нек муљиби саодати 
бани одаманд. 

 Гулчењра Муњаммадиева чандест дар жанрњои гуногу-
ни наср ќувва озмуда, дар ин арсаи сангин мекўшад ањво-
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ли ростини љомиа ва пањлуњои пуртазоди табиати инсон-
ро, ки дар боло зикр намудем, то њадди имкон мусаллам 
ба ќалам дињад. Ва гоњо ба талаботи њаќќонии адабиѐти 
муосир ќаробат гирифта, дар кори нињоят мушкил 
муваффаќ њам мешавад. Азбаски забонаш бадарду сода 
ва услубиу баѐнаш сарљамъ, бехалал ва самимианд, муно-
сиби зањмати бањиммат хонандаи сипосгузор низ дорад. 
Њатто китоби публитсистии ў «Бонувони Фархор», ки аз 
фаъолияти созандаи зиѐда занони ин ноњияи ќадим камо-
беш дар бадали сад соли ахир муљаз њикоят мекунад, да-
лели ошкор аст аз пуркориву садоќати Гулчењра Муњам-
мадиева ба миллат ва кишвари куњанбунѐди худ. Муњим-
маш адиб мароњили насри бадеиро сањл надониста, дар 
шебу фарози ин пањнои ранљ ва нишот ќадамњои торафт 
устувор мегузорад. 

 
 Саттор Турсун – 

 Нависандаи халќии Тољикистон 
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ЧОРДОДАРОН 
 

Раман 
 

ДАР ДУ ЌИСМ 
 

 Ба фарзандони азизам – Манучењр, Фарида, Фазила, 
 Фотима ва Њусейнҷон. 

 
Азизони дилу дидаам! Шумо бароям анвори дурахшо-

ни хуршед, сафои субҳгоҳон, қатраҳои оби мусаффои 
чашмасорон ва насими фараҳбези диѐрамон ҳастед. Аз 
шумо розӣ ҳастам. Аз тарбияте, ки шуморо кардаам, аз 
он, ки тухми муҳаббат, дӯстдорӣ ва эҳтиром ба якдигар 
ва бисѐр рисолатҳо, ба мисли эњтиром ба волидайн, 
меҳанпарастӣ, инсондӯстӣ, ростқавлӣ, ғуруру ҷавон-
мардӣ, ки муқаддасоти инсонӣ мебошанд, дар дилҳои 
кӯчаки шумо коштаам, қаноатмандам. 

Ба ду кор бештар майл кунед: аввал, илм омӯхтан, дувум, 
ҷаҳонгашта будан. Донишро гузаштагонамон барҳақ «ча-
роѓи равшан ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан» номида-
анд. Бе илму савод ва донишу касб ҷањон тира аст. Агар 
лањзае вақт ѐфтед, китоб ба даст бигиреду мутолиа намоед. 
Агар имкон дошта бошед, сафар кунед. Ҷаҳонро бо чашми 
ақл бибинед, беҳтаринашро биомӯзед, аз кори бади дигаре 
њам ибрате гиред. Ба якдигар содиқ бошед. Ба фарзандон бо 
меҳр муносибат кунед, чунки онҳо тарбиятро аввал аз во-
лидайн мегиранд, дар назди онҳо суханони қабеҳро ба за-
бон наоред. Барои онҳо бояд намуна бошед. Худро биши-
носед. Мегӯянд: «Аввал худро бишинос, баъд Худоро.» 
Шахсе ки худро эҳтиром намекунад, ба қадри худ намера-
сад, куљо ба қадри дигарон  мерасад? 

Бо мурури замон ҳар кадоме тақдири худро бо нафаре 
пайвастаед, ҳурмату иззати онҳоро ба ҷо биоред, чунки 
эшон шуморо њамтақдири худ хондаанд. Фаромӯш наку-
нед: волидайн ва фарзанди падарро дубора ѐфтан  насиби 
кас намегардад. Муҳаббататонро миѐни ҳамсар ва хоҳару 
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бародар баробар тақсим намоед. 
Ба мардуми дорову сарватманд ҳасад набаред, ҳасад 

бемориест, ки вуҷудатонро чун кундаи тар месӯзонаду 
бањори умратонро ба дасти хазон медињад. Ҳазар аз гап-
чину хабаркаш. Хабаркаш аввал сухани бад оварда, 
табъи шуморо хира кунад, дувум, ҳарфи шуморо  ба ди-
гаре бурда рўњи ўро њиљил. Ҳазар аз бадтинатон! Бехуда 
нагуфтаанд: 

 
 Зинњор, аз суњбати бадтинатон парњез кун, 
Зиштии як рӯ ҳазор оинаро расво кунад. 

 
 Чи бад мебинам, дурӯғгӯиро. Дурӯғ нагӯед, чунки 

дурӯғгӯ дар ду олам рӯсиѐҳ аст. 
Боигарӣ хушбахтӣ нест. Хушбахтӣ тани сиҳат, 

якдигарфаҳмӣ, самимият, сарҷамъиву аз ҳоли якдигар бо-
хабар будан, дар хурсандӣ ва ғаму дард мутаккои ҳам-
дигар гардидан аст. Шумо панҷ нафаред ва ман хаѐл ме-
кунам, ки панҷ дари биҳишт бароям кушодааст. 

Фарзандони азизам! Интизор нашавед, ки якеи шумо 
камбуде мекунаду аз дигарї кумак мепурсад. Не! Ҳеҷ гоҳ! 
Шумо, ки тарбияти маро гирифтаед, баномусед ва ғурур 
иҷозаатон намедиҳад, ки аз якдигар ѐрие бипурсед. Барои 
ҳамин аз ҳоли њамдигар пайваста огоҳ бошед, худ кума-
катонро ба њам пешниҳод намоед. 

Манучеҳрҷон, нахустфарзандам! Ту ҷавонмарди банан-
гу номус, қуввати дил, шаҳсутуни хонадонам ҳастӣ. Бовар 
дорам, ки бародару хоҳаронатро саробонӣ мекунӣ. Мас-
лиҳатгару носеҳи доимиашон мешавӣ. 

Фаридаҷон, духтари калони хона! Аз ту умедам зиѐд 
аст. Сари ҳар вақт ягон кор (зодрӯз, ҷашнҳо ва амсоли 
инҳо)- ро баҳона карда, сарҷамъ шавед, чунки меҳр дар 
чашм аст. «Аз дил биравад њар он ки аз дида бирафт»,- 
гуфтаанд бузургон. 

«Чордодарон» асари тарбиявист, камбудеро, ки қаҳ-
рамонҳои асар кардаанд, шумо накунед. Хоҳед, ки ман 
ором бошаму ҳамеша бо шумо, гирди як дастархон ҷамъ 
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шавед. Шарт нест, ки дастархон шоҳона ороста бошад. 
Суҳбати ширин ва лаби пурханда кифоя аст. Аз гӯшае ба 
шумо дида медӯзаму шодиатонро дида, ќалбам аз фарањ 
лабрез мегардад. 

Шукр мегӯям ба Парвардигор, садҳо бор шукр меку-
нам, ки маро лоиқи чунин фарзандони нек гардондааст. 
Нафаре аз шумо беҳуда ташвишам надодааст. Аз ин рў, 
азизонам, ба шумо дуои модарона медиҳам. Ман ва  дуои 
некам ҳамеша бо шумост. 

Худовандо! Фарзандонамро дар паноҳат нигоҳ дор! 
Ҳамеша сарбаланд, некном, некдил, некрой ва некбахт 
бошанд. Ҳеҷ гоҳ беиқбол нашаванд. Омин… 
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ЌИСМИ АВВАЛ 
 

 
АМАКИ РАҲИМ 

 
«Дар байни инсонҳо зистан масъулият аст». 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Амаки Раҳим дар бистари беморӣ, ки ҳамсараш њафтае 

ќабл барои ӯ густурда буд, худро роҳат ҳис намекард. Бо 
овози паст менолид. Дастҳояш хушку ногиро, кафҳояш рег 
вор дурушт, пойҳояш беҳаракат, ларзону нимҷон, чашмо-
наш аз ҳарорати баланду дард суп – сурху берӯҳ шуда бу-
данд. Ба лабони хушку аз ҳарорати баланди таб кафидаву 
парсингбастааш холаи Майсара- ҳамсараш бо пахта об ме-
чаконд. Забонаш тарошаеро мемонд, ки гаҳи чакидани об 
шӯр буд ѐ талх. Гоҳе хунук мехӯрду гоҳе оташ мегирифт. 
Яқин ҳарораташ баланд буд. Сараш бо рӯймоли гулд          
ўзӣ маҳкам бастагӣ, кӯрпаи ҷилдаш аз шустани зиѐд ранг-
паридаро гоҳ то таки манаҳаш мекашиду гоҳ бо пойҳои бе-
мадораш аз болояш дур меандохт. Бо хоҳиши бемор ба бу-
хорӣ холаи Майсара тез – тез тапак мемонду оташ ме-
афрӯхт, то ҳарорати хонаро як навъ нигоҳ дорад, аммо 
баъди фурсате амаки Раҳим бетоқат шуда хоҳиш мекард, ки 
дару тирезаро кушоянд. Баробари кушодани тиреза пардаи 
сафеде, ки дар он акси ду кабӯтар гулдӯзӣ шуда буд, алвонҷ 
мехӯрду парандаҳо гӯиѐ ба парвоз медаромаданд. Ин 
лаҳзаҳо амаки Раҳим ҳам мехост, ки чун ин парда ва чун он 
кабӯтарон парвоз кунад, аммо дар ин лаҳза ӯ палангеро ме-
монд, ки аз ҳамҷинсонаш дур афтода, вопасин рӯзҳои 
умрашро дар танҳоӣ мегузаронад. Вуҷудаш месӯхт. Об ме-
хост. 

Чашмонашро пӯшид. Хоҳараш Сабоҳат кӯзаи оби чаш-
ма дар даст, куртаи нави сап – сафед дар бар, рӯймоли шоли 
калон дар сар аз пайроҳаи кўҳӣ гузашта, , хиромон сӯи ба-
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родар меомад. Кӯзаро аз дасти хоҳараш гирифту ба ҷои ба 
лаб бурдан болои сар бардошт. Оби чашма чун оби ҳаѐт ба 
ҷисму ҷони амаки Раҳим ҳаловат бахшид. Чашмонашро 
кушод. Аз он кӯзаи оби ҳаѐтбахш ва хоҳари нозукандомаш 
дараке набуду сару танашро арақи шӯр тар карда. Лабҳояш 
ро лесид. Таъми шӯриро ҳис кард. 

Амаки Раҳим ду моҳ боз худро бад ҳис мекард, як 
ҳафтаи бистарї будан кори худро карда буд. Лоғар гар-
дидаву рангу рӯяш парида, нури чашмонаш гум шуда. 
Маъюсу ғамгин сар аз болин намебардошт. Нолиши 
сӯзонаш қалби атрофиѐнро реш – реш месохт. 

Он рӯз ба аѐдати амаки Раҳим хоҳараш Сабоҳат омада 
буд. Чун ҳарвақта ду соат дар назди бародар нишасту 
майли рафтан кард. 

– Сабоҷон, як шабак бо ман бимон. Ба ту гуфтаниҳои 
зиѐд дорам. Охир, дар хона келин дорӣ, рӯзгорат осуда 
аст, – хоҳиш кард амаки Раҳим. 

– Акаҷон, сад бор шукр, ки шуморо дидаму вақтам хуш 
шуд. Медонед – ку, язнаатон одами бадҷаҳл, омада маро 
дар хона набинад, хонавода ҳама дар бало мемонанд. Ху-
до хоҳад, баъди ду – се рӯз боз меоям. 

– Хайр, хоҳари ҷон, аз паси хонаву дарат шав, дидорҳо 
то қиѐмат, – гуфт амаки Раҳим чашмонашро пӯшида. 

Сабоҳат саросема ба ҳавлӣ баромаду оҳи пурдард ка-
шида, бо нӯги рӯймоли калонаш ашки чашмонашро тоза 
карда, бо овози ларзону чашмони гирѐн ба янгааш – 
Майсара гила намуд: 

– Янгаҷон, чӣ кор кунам? Бародарам хоҳиш кард, ки шаб 
монам. Наметавонам. Дилам об шуд. Худо гирад кисмати 
бадамро, ки як умр дастнигари марди гандадањан будам...  

– Хоҳари ҷон, бисѐр дилатро хун накун. Иншоаллоҳ, 
бародарат бақувват аст, аз Худои худ умед дорам. Раҳми 
фарзандонамро хӯрда, падарашонро дар пешониамон 
меѓунҷонад. Ман бе падарашон бо чор бача чӣ кор меку-
нам? – гуфта, Сабоҳатро ба оғӯш кашиду домони гиряро 
сар дод Майсара. Маълум буд, ки ба гуфтаҳояш бовар 
надошт. Ҳар ду зани ғамзада чун борони навбаҳор гири-
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станду гиристанд... 
Амаки Раҳим дар вопасин нафасҳояш ҳаѐташро саҳи-

фагардон намуда, беҳтарин лаҳзаҳои рӯзгорашро пеши рӯ 
овардан мехост. Чашмонашро пӯшид. Давраи ҷавониаш-
ро ба ѐд оварданӣ шуд: муяссараш нагашт. Боз оташ ги-
рифт, гарм шуд. Хост ҳамсарашро љеѓ занад,  ки тирезаро 
кушояд: овозаш набаромад. Холаи Майсара аз пушти 
меҳмон барои гусел баромада буд. 

Мӯйсафед зӯр зада, ҷуссаашро аз бистар раҳо кардан 
хост, то дақиқае бишинад. Натавонист. Ба атроф нигоҳ 
кард: асояш, ки чанд рӯзи охир ба он даст нарасонда буд, 
дар назди бистараш меистод. Бо дастони ларзон онро ги-
рифта, бо тамоми неру онро ба шишаи тиреза нею ба тах-
таи он гузошта тела дод. Тиреза калон кушода шуд. Насими 
форам вориди хона гашт. Мӯйсафед нафаси чуқур кашид. 
Холаи Майсара шитобон ба хона даромада хитоб кард: 

– Чӣ гап шуд, мӯйсафед!? Тарсидам… 
– Очаш, натарс. Дилам танг шуд, тирезаро кушодам, 

метавонӣ онро бипӯшӣ. Хунук хӯрдам. Рав, аз пайи корат 
шав! Ман ҳам кор дорам… – гуфту чашмонашро пӯшид. 

Аз ду бари рӯяш ашк мешорид. Чун навори филм ҳаѐташ 
оҳиста аз пеши назар гузашт: Кӯдакии ӯ ба солҳои пеш аз 
ҷанги Олмон рост омада буд. Дар он ҷанг аз ҳар хона як – 
ду нафарӣ қурбон шудаанд. Падари Раҳим низ охирҳои со-
ли 1944 – ум аз тири душман кушта шуд, хатти сиѐҳ хонаи 
онҳоро сиѐҳтар аз шаби тор намуд. Оҳу нолаи модар ва се 
хоҳараш дили ӯро реш мекард. Саломатии модар ва 
хоҳаронаш ҳам хуб набуд. Аз сардӣ ва гуруснагӣ азоб ме-
кашиданд. Модар бо умед насиҳаташ мекарду ҳамзамон 
васият: 

– Бачаҷонам, акнун ту ягона марди хонаӣ. Баъди сари 
ман хоҳаронатро танҳо намон… 

Баъди як ҳафта аз олам чашм пӯшид, модар. 
Хоҳаронашро ба Хонаи кӯдакон супориданду ӯро ба 

хидмати ҳарбӣ даъват карданд. Гарчанде дар комиссариа-
ти ҳарбӣ фаҳмонданд, ки Раҳим сардори оила аст, бењуда 
баромад. Љавони қадбаланд ки буд, ӯро ба хизмати баҳрӣ 
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фиристоданд. Се сол хидмат кард. Соли аввал аз надони-
стани забони русї азоб кашид, сипас ҳамааш хуб шуд. 

Баъди адои хидмат аз пайи ѐфтани хоҳаронаш шуд. Ду 
хоҳари хурдаш аз касалии домана фавтида, хоҳари ка-
лонӣ – Сабоҳат мактабро хатм мекард. Онҳо бо оҳу нолаи 
сӯзон њамдигарро ба оғӯш кашида, аз тақдиру қисмати 
бадашон ашк рехтанд. Лаънат ба ҷангу ҷангҷӯѐн гуфтанд. 
Ў дар колхоз кор карда, хоҳарашро бо обрӯ ба шавҳар 
баровард. Сабоҳат дар оилаи серфарзанде аз деҳаи ҳам-
соя келин шуд. Ду сол фарзанд наѐфт. Хусуру хушдома-
наш одамони ҷоҳил буданд. Дар ду – се моҳ як маротиба 
иҷозати хонаи бародар омадан дошт. Баъди ду соат ба 
хонааш бармегашт. Бародар бошад, мехост хоҳарашро 
тез – тез бинад. Ҳар гоҳе хабаргирӣ равад, қошу қавоқи 
хусуру хушдомани ӯро сахт гирифта медид. Боре, ба 
хоҳараш, хонаи ў омада буд,гуфт: 

– Сабоҳатҷон, хоҳари азизам, ба хонаи хуб наафтидаӣ. 
Биѐ, ҷудо шав. Худам рӯзатро бо шоҳӣ мегузаронам. 

– Акаҷон, аз ҳаѐти ман дар ташвиш мабош. Њамааш 
хуб мешавад. Њама даѓалии хонавода аз бефарзандии ман 
аст. Худо хоњад, ба наздикї модар мешавам… 

Аз шунидани ин хушхабар бародар хурсанд шуда, 
тўњфањои бисѐр хариду хоњарашро худаш ба хонаи 
шавњар бурд… 

Рањим њам баъди чанд њафта хонадор шуд, бо тўю та-
мошо ва њаваси зиѐд. Баъди панљ соли хонадорї аз бефар-
зандї људо шуданд. Бори дувум њам фарзанд наѐфт. Бори 
севум ба зани шавњармурдаи кўдакдор издивољ кард. Ба 
њавлиаш по гузоштани Майсара ва Мурод хайру сафо 
овард. 

 Лабони парсингбастааш майли табассум карданд. 
 Паю қадами Майсара ва Мурод ҳаѐти ӯро тағйир дод. 

Писари якум, дувум ва севум… пайи ҳам ба олам ома-
данд… 

– Оҳ, фалак, оҳ, фалаки бешафқат! – нолиш кард мӯй-
сафед. – Фалаки бевафо, нагузоштӣ, ки фарзандонамро 
хононам, тӯю тамошо дода, хонадор кунам, роҳати 
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онҳоро бинам. Охир, мурдан намегурезад – ку! Омадани 
марг бебозгашт аст. Афсӯс… 

Амаки Раҳим холаи Майсараро наздаш хонда хоҳиш 
кард: 

– Очаш, ҳамсояамон Тошалиро даъват кун. 
– Тинҷӣ аст, мўйсафед? Ба амаки Тошалӣ чӣ кор доред? 
– Очаш, гапро зиѐд накуну фирист бачаҳоро ба хонаи 

Тошалӣ. Аз ӯ як чизро пурсидан мехоҳам. 
Баъди чанде Тошалӣ давида ба ҳавлӣ даромаду: 
– Ҳамсояҷон, чӣ шуд!? – азбаски аҳли деҳа аз бемории 

амаки Раҳим хабар доштанд, изтиробашро пинҳон 
накарда пурсид. 

Майсара китф дарҳам кашида посух гардонид: 
– Намедонам, назди амакатон дароед. 
Мӯйсафед аз омадани Тошалӣ хурсанд шуд. Онҳо дар 

танҳоӣ суҳбат карданд. Баъди ним соат Тошалӣ бо амаки 
Раҳим хайрухуш намуда, ба ҳавлӣ баромаду табассуми 
рамздоре кард. 

– Ҳамсояҷон, мӯйсафед чӣ гап доштааст? – пурсид 
Майсара нӯги рӯймолашро зери дандон карда. 

– Хоҳарам, рости гап, мақсади амаки Раҳимро нафаҳми-
дам. Ӯ чӣ тавр пайванд кардани олу ва гелосро пурсид. 
Гуфт, ки насиб бошад, баҳорон якчанд дарахтро пайванд 
хоҳад кард. Иншоаллоҳ, бемории мӯйсафед рӯ ба беҳбуд 
овардааст, модоме ки баҳорон нияти пайванд кардани да-
рахтонро дорад, – гуфт Тошалӣ ва бо табассуми малеҳ бо 
хонавода хайрухуш карда, аз ҳавлӣ баромад. 

Оби ҷӯйборе, ки аз шафати ҳавлӣ мегузашт, имрӯз хеле 
лой буд. Одатан, рӯзҳое, ки борони сел меборид, об чунин 
ранг мегирифт, аммо имрӯз борон наборидааст.Чаро об 
лой аст? Аз вазидани насими сабук баргҳои хазони зарду 
сурхшудаи дарахтони ҳавлӣ ва боғчаи назди хона шибир – 
шибиркунон алвонҷ хӯрда, гӯиѐ рақскунон ба рӯи ҳавлӣ ме-
рехтанд. Аз шаб боз бетоқатӣ ва уллоси саги Хайбари 
гӯшбуридаи чӯпонї ба дили хонавода сиѐҳӣ мекорид. Саги 
чашмонаш обраву ғамолуда гирди сутуни долон чарх меза-
ду дуздида – дуздида сӯи тирезаи пастаки хонаи хоби амаки 
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Раҳим нигоҳ мекард. Мегӯянд, ки саги вафодор аз пешома-
ди нохуш пештар аз дигар махлуќоти хона огоҳ мешавад. 

– Очаш, Муродҷонро ба наздам бихон, – дастур дод 
амаки Раҳим. 

Холаи Майсара хомўшона лаб газида, ба ҳавлӣ баромад. 
Сояи ҳарос дилашро сиѐҳ карда буд. Муродро, ки ба тоза 
кардани оғил машғул буд, ба назди падараш хонд. Як сар 
гови дӯшо, гӯсола ва ду гӯсфанду се буз сарвати ин оила ба 
ҳисоб мерафт. Холаи Майсара ҳар рӯз панҷ – шаш литр 
шир дӯшида, як литрашро барои хонавода истифода мекар-
ду дигарашро фурӯхта, сарфи камбуди рўзгор менамуд. 

Мурод молхонаро тоза рӯфту намаксанги калонеро аз як 
гӯшаи оғил кашолакунон ба назди охури гов овард. Гови 
қашқаи пешонасафед забонашро бароварда, ба лесидани 
намак оғозид. Аз тирезачаи хурдакаки оғил поруи ѓункар-
даашро ба берун партофту барои тапак дар як ҷо ҷамъ кард 
ва дастонашро шуста, либосҳояшро афшонду мӯзаҳои кер-
зашро, ки махсус дар кори саҳро ва оғил мепӯшид, дар зери 
долон аз по кашида, як сӯ гузошту ба хона даромад. 

  
 

МАЙСАРА 
 

«Қонуни арзандаҳо некӣ кардан  
ва аз низоъ дур будан аст» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Майсара бо орзуҳои зиѐд оила бунѐд карда бошад ҳам, 

ноумед гашт. Баъди ду соли хонадорӣ шавҳараш ба садамаи 
нақлиѐтӣ дучор шуда, ин дунѐро падруд гуфт. Дар хонаи 
хусуру хушдоман як сол иззати арвоҳи шавҳар поида, маро-
симҳои се, ҳафт, чил, сол ва ҷумъагиҳоро гузаронд. Ҳама 
кори хона – гов дӯшидану ширро пухта ҷурғот хобондан, 
рӯбучин, хамир кардану нон пухтан, ҷомашӯӣ ва дар мав-
сими пилла кирмак парваридан, пахта чидану бегоҳӣ як 
дарза алафро болои сар монда, барои говҳо овардан ва 
тарбияти кӯдаки яксолаи ширмакаш вазифаи Майсара буд. 
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Баъди кори рӯзона монда мешуду дар сари гаҳвораи тифла-
каш – Мурод дам мегирифт. Ўро мемаконду гаҳвораро 
ҷунбонда алла мегуфт ва бо оби дида дилашро холӣ мекард. 
Хоҳарони шавҳараш: 

– Янга, туву писарат пайи қадами хуш надоштаед, ака-
амон ҷавонмарг шуд, – гуфта пичинг мезаданд. Рӯи хушаш 
намедоданд. Дар ҳолати сўҳбату хандида нишастанашон 
ҳам агар Майсара ба онҳо наздик мешуд, аз ханда монда 
қавоқ меандохтанд. Ѓамгин гашта, аз онҳо дур мешуд ва ба 
назди гаҳвораи писараш – ягона ҷои ғамбарораш мерафт. 
Вазъият дар хонаи хусуру хушдоман барояш сангин буд. 
Дандон ба дандон монда, домони тоқатро аз даст намедод. 
Мехост рӯҳи шавҳар аз ӯ шод бошад, охир онҳо бо нияти 
нек ва орзуҳои зиѐд хона обод карда буданд. Шавҳараш – 
Нодир баъди хидмати ҳарбӣ, либоси низомӣ дар тан, Май-
сараро дар лаби чашма дида, бо чеҳраи шукуфон гуфт: 

– Духтари зебо, чӣ мешавад, агар аз дасти шумо об 
менӯшидам? – ва борхалтаашро аз китфаш гирифта ба 
замин монду ба Майсара дида дӯхта хитоб кард: 

– О, шумо ҳамсояи мо, духтари амаки Шариф нестед? 
Пеш аз аскарӣ рафтанам духтарчаи мактабхон будед. Дар 
байни се сол ин қадар тағйир ѐфтаед. Арӯси нозанин 
шудаед! 

Майсара аз гуфтаҳои Нодир каме сурх шуд, ба ҳуснаш 
ҳусни дигар зам гардид. Сатили аз оби чашма нимапурро 
ба дасташ дод. Банди дастони сап – сафеди духтар, ки аз зе-
ри остинҳои болошуда намоѐн  шуда буд, дили Нодирро ба 
ваҷд овард. Ҷавон оби мусаффои чашмаро нӯши ҷон ме-
намуду аз духтар чашм намеканд. Майсара низ бо ҳавас ба 
қаду баст ва либоси низомии ӯ, ки ба қоматаш шинам афто-
да буданд, назар карда, аз суханони ширинаш ҳаловат ме-
бурд. 

– Духтари амаки Шариф, агар иҷозат диҳӣ, сатилҳо-
ятро то пеши хонаатон барам. 

– Не, акаи Нодир. Худам мебарам, агар ҳамсояҳо би-
нанд, ҳар гап гуфтанашон мумкин, – гуфт Майсара са-
тилро аз дасти Нодир гирифта. Шир – шири гӯшнавози 
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оби чашма гўё талќини шавќи наврўи ду љавон мекард.. 
– Барои чӣ ту номи маро медонию ман номи туро не? – 

хандида пурсид Нодир. 
– Номам Майсара, – чашм аз замин наканда оҳиста по-

сух гардонд духтар. 
Дар сурхии  рухсораҳояш афзуд. Гӯшвораҳои арзонаки 

бо дасти кадом заргари чирадаст сохтааш меҷунбиданду ба 
ҳуснаш ҳусн зам мекарданд. Баъди як ҳафтаи ин мулоқот 
хостгорҳо ба хонаи амаки Шариф омаданд. Моҳе нагу-
зашта зери навои дафу чанг тӯйи арӯсии Майсара баргузор 
шуд… 

Зиндагии ширине оғоз карданд. Тавлиди нахустфарзан-
дашон – Мурод ба хурсандиашон хурсандӣ зам кард. Бибӣ 
ва бобо низ аз чунин келини уҳдабаро ва набераи ширбӯ 
шод буданд. Интихоби писарашон ба муроди дили онҳо 
буд. Бо орзуҳои зиѐд дар як гӯшаи ҳавлии падар хона бунѐд 
карданд, вале... Аз бемасъулиятии ронандаи мошини хо-
риҷидор, ки писари кадом калоншавандае будаасту маст 
пушти чамбараки мошин нишастааст, Нодир қурбон гашт. 
Он шахси калоншаванда бо дасти кадом шогирдаш маб 
лағи ночизеро фиристода: 

– Даъво накунанд, ба сарашон балои дигар наояд боз, 
– гуфта таъкидашон ҳам кардааст. 

Хусуру хушдомани нодор маблағи ночизро ўлҷа дониста: 
– Насибамон ҳамин будааст, – гуфта ба ҷое шикоят 

намекунанд. Аз марги Нодир як сол мегузарад: як соли пур 
аз ғаму таҳқир, асабҳои харошѐфта, тифлаки гирѐн, хонадо-
ни ҳайрон. Ҷаҳон барояш дигар қадреву маъние надошт. 
Фақат гиряи Мурод ӯро ба худ меовард ва ба зиндагӣ ди-
лашро гарм мекард. Мешитофт ба назди писараш. Охир, 
ҳамин тифл ягона вуҷудест, ки ба ӯ, ба навозиши модарона-
аш ниѐз дорад. «Ӯ муҳтоҷи модар аст. Ман бояд фарзан-
дамро ба по монам. Охир, Муродам ягона нишонаест аз 
муҳаббати пурсӯзу гудози ман, нишонаест аз он марде, ки 
омода буд, дунѐро дар пеши поям пойандоз гардонад. 
Ҳайф, сад ҳайф, ки қисмат пастиву баландиҳои зиѐде до-
штааст,» – гуфта, Майсара оби дида мерехт. Баъзан мехост 
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дод гӯяд аз чунин қисмат, аммо сӯзашро фурӯ мебурду «Ху-
до аз ин бад накунад,»- гуфта тавба мекард. 

Рӯзи дастархони шавҳарашро ғундоштан, баъди меҳ-
монҳоро гусел кардан, хусураш падари Майсараро нигоҳ 
дошта: 

– Қудо, каме маътал шавед, маслиҳатамон ҳаст, – гуфт. 
Падари Майсара низ ин маслиҳатро интизор буд. Ҳар 

гоҳе азоби духтарашонро ҳамсараш ба ӯ мегуфт, дилаш хун 
мегашт, мехост духтараш ба хона баргардад, аммо Майса-
ра: 

– То соли шавҳарамро надиҳем, хонаашро тарк намеку-
нам. Бечора шавҳарам дар ин дунѐ чизе надид. Бигузор дар 
гӯр ором бихобад. Донад, ки муҳаббаташ баъди марг низ 
дар дилам њаст, – гуфта пешнињоди падарро рад мекард. 

Хонавода дар ҷунбуҷўл: яке табақ мешусту дигаре да-
стархон меғундошт, севумӣ кӯрпачаҳои зери пои меҳмонон 
ро такида, тахт мечинд. Майсара низ деги калони маърака-
гиро мешӯст. Падараш амонатак дар лаби суфа нишаста, ба 
ҷунбуҷўли аҳли хонавода назора мекард. 

Хусур дар назди қудояш нишаста ба Майсара гуфт: 
– Келин, мон шӯстани дегро, соҳибони хона худашон 

мешӯянд. Ба назди мо биѐ. 
Ибораи «соҳибони хона» махсус талаффуз шуд. Хуш-

доман низ даъватро интизор нашуда, докаи калони сафе-
ди сарашро рост намуду остинҳои кушоди куртаашро фу-
роварда, омада назди шавҳараш рост истод. Майсара ҳам 
чун шахси гунаҳгор ба суфа, аз тарафе ки падар мени-
шаст, наздик шуда хомӯш буд. 

– Қудо, – сухан оғоз кард хусур, – раҳмат барои тарбияи 
кардаатон. Духтаратон як сол ҳурмати шавҳарро поида, ба 
мо хидмат кард. Мо ҳам инсонем, инсоф дорем, келинамон 
ҳоло ҷавон аст, нафс дорад, бояд шавҳар кунад. Агар розӣ 
бошед, набераамонро худамон ба воя мерасонем. Шумо 
духтаратонро бо худ баред… 

Майсара баробари шунидани ин суханҳо беихтиѐр дар 
ҷояш ларзид ва: 

– Падарҷон, ман аз ин хона бе фарзандам ба ҳеҷ куҷо 
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намеравам! Мурданро ба гардан мегираму аз фарзандам 
ҷудо намешавам. Танҳо ба хотири ҳамин ҷигарбандам 
зиндаам, набошад ҳаѐт бароям дигар маъно надорад! – 
гуфта, домони гиряро сар дод. 

Падари Майсара оҳи чуқуре кашида: 
– Қудоҷон, дар халқ мегӯянд, ки «гўсоларо даҳонаша 

банду аз қафои модараш сар деҳ.» Тифли ширхораи мо-
дар ба худаш зеб дорад. Дарҳои хонаи мо ҳамеша барои 
бибиву бобо кушодааст. Духтарам, парпеч кун писарат 
ро, ба хона меравем, – гуфту омин карда аз ҷояш хест. 

Майсара ба ҳуҷраи дарун даромаду саросема тифли 
хобидаашро аз гаҳвора кушода, гӯиѐ касе ӯро аз дасташ 
мегирифта бошад, ба синааш зер карда, аз хона баромад. 
Кӯдаки хоболуд аз сахт ба сина зер кардани модар, ѐ аз 
хоби ширин нофор шудан, ѐ аз хонаи падар рафтанашро 
ҳис карда буд, ки бо овози баланд ба гиря даромад. Хусу-
ру хушдоман ва хоҳарони шавҳар ҳама гиря мекарданд. 

– Худоѐ, кош ҷони маро мегирифтиву ин лаҳзаро наме-
дидам. Кош ҳамон рӯзи тобути писарамро баровардан 
келинамро мебаровардаму ин рӯзи маҳшарро надида, 
дувумбора намесӯхтам! – нола мекард модари ҷигар-
рехтаи Нодир. 

Падар пеш – пеш, Майсара, тифл дар даст, аз қафо ба 
ҳавлии падар ворид гаштанд. Модар ва келини хонадон 
дар миѐни ҳавлӣ онҳоро пешвоз гирифтанд. 

– Духтари нимколаи хонавайронам, духтари берӯзии 
сағирабадастам, духтари шӯрбахту шӯрдоманам! – гуфта 
модар нолакунон Майсараро бӯсиду набераашро аз да-
сташ гирифт. 

– Наход Майсараро аз хонааш холӣ берун карданд, ақал-
лан, гаҳвораашро надоданд? Бачаашро дар куҷо мехобо-
над? Охир, аз хонаи падар дар як мошини боркаш кӯрпаю 
кӯрпача бурда буд – ку? Тавба, тавба, шармандагӣ… – гуф-
та буд Моҳбону – келини хонадон, ки падар: 

– Келин, ба ҳар ош қатиқ нашав, равед, аз пайи кори 
худ бошед! Худо аз шармандагӣ нигоҳ дорад. Духтарам 
ягон кори паст накардааст, ки шармандагї, гўед  – гуфта 
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келинро шарм доронд ва ба ҳамсараш хитоб намуд: – Ба 
ту чӣ бало зад, ин ҳама нола аз барои чист!? Ҳамаатон 
шунавед! То ман зиндаам, намегузорам, ки духтару набе-
раам хор шаванд. Фаҳмидед!? 

Субҳи рӯзи дигар хусури Майсара дар як мошин ҷиҳози 
келинашро оварда, дар ҳавлӣ фуроварду набераашро рӯи 
даст бардошта дӯстдорӣ кард ва ба келин дуои нек дода 
рафт. Моҳбону ин ҳолатро дида, чи гуфтанашро намедо-
нист… 

Рӯзҳо пайи ҳам сипарӣ мешуданд. Ба Майсара тарбияи 
як писар сангин набошад ҳам, барои гирифтани пеши 
даҳони мардум ба шавҳар баромад. «Қурбоқа шӯ дорад, ба 
худ обрӯ дорад,» – мегӯянд. Дар деҳа чанд марди зандору 
хонадор хостанд ӯро зани дувум кунанд, қабул накард. 
Намехост боиси рехтани оби дидаи зане шавад. Дар фермаи 
колхоз кор мекард, говҷӯши пешқадам буд. Ризқи худ ва пи-
сарашро бо меҳнати ҳалол меѐфт. Фақат серҷоғии Моҳбону, 
ҳамсари бародараш, маъюсаш мекард. Аз қиѐфаи янгааш 
гӯиѐ доим барфу борон мерехт, аз зери лабони борики хуш-
каш чор дандони калони пешаш, ки аз филизи зард, кадом 
як духтури ноуҳдабарои дандон сохта буд, табассумашро 
нозеб ва даҳшатнок нишон медод. Аз забони нешдораш 
ҳамеша гӯиѐ заҳр пош мехӯрд. Сухани пандомези халқ, ки 
«захми сухан аз захми тир сўзонтартар аст» дуруст будааст. 
Бечора Майсара ба хотири писараш тоқат мекард, ба ҳама 
таънаву маломати янга пушти даст мегазиду тоб меовард. 

– Зани бешавҳар аспи белаҷомро мемонад, – дар ҳар 
сари қадам заҳр мезад Моҳбону. – Як хӯранда кам набуд, 
ки дутояш дарди сари ман шудааст. Иштиҳои писарат 
карнай, ҳаққи чор паҳлавонро мехӯрад. Бечора шавҳарам 
дар ғарибӣ мардикорӣ карда, пул мефиристаду туву писа-
рат калон – калон мехӯред. Кош ягон мӯйсафеди занмур-
да мебаромаду шавҳар мекардӣ. Ҷонам аз туву сағираат 
халос мешуд. Метарсам, ҳамон занмурда ҳам туро бо ин 
писарат ба занӣ намегирад. Охир, чанд духтари нозанин 
дар деҳа бешавҳару зор мондаанд, ку ягон мард сӯи онҳо 
нигоҳе кунад, – ғурғуркунон боз ким – чиҳои дигаре гуф-
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та, безебу хунук ва дуру дароз чор дандони калони заб – 
зарди оҳаниашро намоиш дода механдид. 

Янга мехост, бо ин роҳ Майсараро аз дари падар берун 
созад. Беҳуда нагуфтаанд: «Неши ақраб на аз раҳи кин аст, 
муқтазои табиаташ ин аст». Баъди чунин кинояву наҳ за-
данҳо Майсара ба худ суол медод: Чӣ лозим бошад ба ода-
мон озори якдигар? Ва чанде нагузашта, «Бевагӣ ҷомаи 
бадномӣ дорад,»- гуфта, барои ба шавҳар баромадан ро-
зигӣ дод. Насибаш амаки Раҳим будааст. Раҳим ду бор хо-
надор шуда бошад ҳам, фарзанд наѐфта, бори севум ба 
Майсара хостгор фиристод. Дар синну сол аз Майсара 15 
сол калон буд, вале ӯ ба хотири писараш Мурод ба ин хост-
горӣ розӣ шуд. 

Аз омадани Майсара ҳавлии Раҳим, ки манзили хо-
мӯшонро мемонд, ба биҳишти рӯи замин табдил ѐфт. Май-
сара, ки зани чаќќону меҳнатдӯст буд, ҳавлии Раҳимро гу-
листон, боғашро бӯстон, оғилашро пур аз гову мол, хона-
ашро сербача ва дастархонашро пур аз нони кулча кард. 
Ҳамсояҳо низ барои ҳоҷат баровардан тез – тез ба Майсара 
муроҷиат мекарданд. Чевари хубе ҳам буд. Куртаву 
камзўлчаҳои арӯсӣ, ҷома ва тоқиҳои гулдӯзӣ, кӯрпаву бо-
лиштҳои зардӯзӣ медӯхт. Кӯшиш мекард, ки бо шавҳараш 
аробаи зиндагиро якҷоя бикашанд. 

Мурод низ соҳиби падари меҳрубон шуд. Раҳим гаштаю 
баргашта, шукри онро мекард, ки бо паю қадами Мурод 
соҳиби чор шоҳписар гашт. Беҳуда нагуфтаанд: «Ҳар ки 
хандонад ятими хастаро, боз ѐбад ҷаннати дарбастаро.» 
Раҳим чун фарзанди азизи хона ба Мурод муомила мекард. 
Мурод, ки навозиш ва меҳру муҳаббати падарро надида 
буд, ба Раҳим меҳр баста, чун фарзанд иззаташро ба ҷо 
меовард. Дар назди ҳамсинфон бо фахр «падарам гуфтанд, 
ки…, бо падарам якҷоя бозор рафтем…, падарам рӯзнома-
амро дида таърифам карданд» ва ғайраву ғайраҳо гуфта, аз 
ӯ ифтихор мекард. Вале чӣ мегӯед, ки зиндагӣ ҳамеша дар 
як маҷро ҳаракат намекунад ва ин қонуни нонавишта ба 
зиндагии онҳо ҳам асар кард. Мурод рӯзе аз кӯча баргашту 
худро болои тахти хобаш партофту зор – зор гирист. 
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– Муродҷон, ба ту чӣ шуд, барои чӣ гиря мекунӣ? – 
пурсид Майсара аз писараш. 

– Модарҷон, Фарҳоди писари қорӣ Шариф мегӯяд, ки 
амаки Раҳим падари ту не, шавҳари модарат аст. Падари 
ту дар таги хоки хунук. 

Дунѐ чапаву роста шуд дар назари Майсара. Писарашро 
ба оғӯш кашида, баробари ӯ ба навҳа даромад. Амаки 
Раҳим аз кӯча омада, беихтиѐр шоҳиди ин суханони Мурод 
шуд. 

– Муродҷон, – сари ӯро бо навозиш сила кард амаки 
Раҳим. – Падар ҳамон аст, ки туро тарбия мекунаду ба воя 
мерасонад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад, барои сафедро аз 
сиѐҳ фарқ кардану бадро аз нек ҷудо намудан ѐрӣ мерасо-
над. Аз суханони бачаи беодоб ва бетарбия хафа нашав, – 
гуфту шитобон ба кӯча баромада, дар масҷиди деҳа бо қорӣ 
Шариф суҳбати дурудароз кард.  

Бегоҳ аҳли оила болои суфаи таги тут хӯроки шом 
мехӯрданд, ки қорӣ Шариф аз дасти писараш гирифта, аз 
паси дарвоза пурсид: 

– Муродҷон, ҳой Муродҷон! Падарат дар хонаанд? 
– Ассалом, амакҷон, биѐед, падарам дар хона, – гуфта 

Мурод онҳоро ба ҳавлӣ таклиф кард. – Марҳамат, даро-
ед, он кас дар болои суфа нишастаанд. 

Қорӣ Шариф ба назди суфа нарасида, аҳли оила аз ҷо 
хестанду онҳоро «хуш омадед» гуфтанд. 

– Раҳимбой, бародари азизам, имрӯз ба ман дарси ибрат 
шуд. Росташро гӯям, баъди омадани шумо бисѐр фикр кар-
дам, мехоҳам барои тарбияи нодурусти фарзандам аз шумо 
узр пурсам. Фарҳод низ аз ҷӯрааш Мурод бахшиш пурси-
данӣ.  

Онҳо баргашта диданд, ки аллакай Фарҳод ва Мурод 
дасти ба даст ба кӯча давида рафтаанд. 

Кина бегумон шуста шуд. 
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ТАШВИШИ ХОНАДОН 
 

«Танҳо барои худ зистан зиндагӣ нест.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
– Падарҷон, Шумо маро суроѓ кардед? – пурсид Мурод 

даст пеши бар ба назди амаки Раҳим даромада. 
– Ҳа, писарам, – дардашро базӯр фурӯ нишонда ҷавоб 

дод мӯйсафед ваилова кард: – Биѐ, дар наздам бишин. Ба ту 
гуфтаниҳои зиѐде дорам. Муродҷон, акнун ту марди хона 
ҳастӣ, се бародаратро хоршавӣ намон. Офтоби умрам дар 
ғурубу поям ба лаби гӯр расидааст. Модару бародаронатро 
ба туву туро ба Худо месупорам. Орзу доштам, ки шумо – 
писаронамро соҳиби касбу ҳунар гардонам. Дидан мехо-
стам, ки мактаби олиро хатм намуда, дар ҷамъият љой шои-
ста меѐбед, аммо ҳис дорам, ки умр вафо намекунад. Само 
ба боғи орзуҳоям жолаву тарма рехтааст. Писарам, нури 
дидагонам, орзуи маро амалӣ намо! Ба бародаронат падар 
шаву онҳоро соҳиби маълумот бигардон, – бо ин суханњо 
чашмонаш ҳавзи пуроберо мемонданд. – Боз як гапи дигар 
доштам, писарам. Пайванд кардани олуву гелосро аз То-
шалӣ пурсидам. Насиб бошад, баҳор ҳамон се дарахти 
олуро пайванд мекунӣ, – гуфта, усули пайванд карданро ба 
Мурод фаҳмонид. 

Рӯзи дигар амаки Раҳим ин дунѐро падруд гуфт. Беҳуда 
нагуфтаанд: «Аз гаҳвора то тобут омӯз». Мурод, ки он 
лаҳза дар сари болини бемор буд, шитобон ба ҳавлӣ баро-
мада: 

– Очаҷон! Падарам, падарам… – гуфту бо пушти даст 
ашкашро тоза карда, бо тамоми овоз гиря кард. 

Модар ва додаронаш давида ба хона даромаданд. 
«Таъбири хоби шаб дидаам ҳамин будааст,» – аз дил гу-
заронид Мурод.  

Ӯ субҳи барвақт хоб дид, ки дар ҳавлиашон гулхани ка-
лоне афрӯхтаанду амаки Раҳим дар гирди он, зери навои 
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шӯх рақс мекард, баланд – баланд механдид, нохост алан-
гаи оташ ӯро ба коми худ даркашиду аз назар ғоиб гашт. 
Пагоҳӣ хеста ба модар чизе нагуфт, нахост ӯро ғамгин 
кунад, аммо сояи шубҳа дилашро сип – сиѐҳ карда буд… 

Он вақт Мурод ҳамагӣ 17 сол дошт. Се додараш, ки 
хурдӣ 7 – солаву бузургаш 12 – сола буднд, дар тарбияи ӯ 
монданд. Тақдир пеш аз муҳлат бори зиндагиро бар дӯши 
Мурод афканд. «Аз тақдир ҷои гурез нест,» – гуфтани мар-
дум беасос набудааст. Саҳар барвақт, баробари шунидани 
бонги хурӯс, ҳамроҳи модараш ба ферма мерафт. Модар 
гов медӯшид, ӯ бошад, таги пои ҳайвонҳоро тоза карда, ба 
онҳо ѓизо медод. Баъди анҷоми кори ферма ба саҳро, ба 
пахтачинӣ, мешитофт. Нисфирӯзӣ, соати фароғат, барои 
ѓизои чорво аз лаби каналу заҳбур алаф даравида дарза ме-
басту то бегоҳ боз ба ѐрии модар мешитофт. Баъди анҷоми 
ин корҳо дарзаи алафи бастаашро бардошта ба хона 
меовард. 

Сарвари оила ки буд, ӯро ба хидмати ҳарбӣ даъват 
накарданд. Курси кӯтоҳмуддати ронандагиро хатм наму-
да, аввал, ронандаи трактор шуду баъд ба пушти чанба-
раки мошини боркаш нишаст. Дар мавсими пахтачинӣ бо 
комбайн ба ҷамъоварии ҳосил мебаромад. 

Холаи Майсара ҳам аз бемории сангин, баъди як соли 
фавти амаки Раҳим ин ҷаҳони фониро падруд гуфт. Ак-
нун Муроди 18 – сола барои додаронаш ҳам падар буду 
ҳам модар. Шаб ки мешуд: 

– Акаҷон, маро дар кӯча бачаҳо ятими бепадару модар 
мегӯянд, – шикоят мекард Маъруф. 

– Акаҷон, маро низ ҳамсинфон сағира мегӯянд. Дигар 
ба мактаб намеравам, – мегуфт Носирҷон. 

– Акаҷон, афсона гӯед, – хоҳиш мекард Анвари хурдакак. 
«Худоѐ, ба ман қуввату тавон бидеҳ, дар пеши дӯсту 

душман шармандаам накун! Охир, ман ба падар ваъда 
дода будам, ки додаронамро хоршавӣ намемонам,» – хо-
мӯшона илтиҷо мекард пеши Офаридгор. 

– Ғам нахӯред, азизони дилам, ин рӯзҳо гузарандаанд. 
«Поѐни шаби сиѐҳ сафед аст», гуфтаанд. Шумо бепадару 
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модар ѐ сағира нестед. Ба ҳама фаҳмонед, ки падару мо-
дари шумо манам. 

Дар маҷлиси падару модарони хонандагони мактаб ба 
ҷои волидон иштирок мекард. Агар додаронаш суст хо-
нанд, онҳоро танбеҳ медод. Рӯз дар ферма ва саҳро 
машғули корубори хоҷагӣ буд, шаб бошад, пухтупазу 
ҷомашӯӣ мекард ва ба дарстайѐркунии додаронаш кумак 
мерасонид. Дӯшидани говҳоеро, ки ба модараш вобаста 
буданд, дар ферма ба ўҳда гирифта буд. Говдӯшҳо аз ӯ 
ибо намекарданд, баръакс, бо шӯхиҳои беғаразонаи худ 
шармаш медоронданд: 

– Муродҷон, ту ягона хурӯс ҳастӣ дар байни мокиѐнҳо, 
зиқ нашудаӣ? – гӯѐ дар омади гап шӯхӣ мекард яке. 

– Чаро зиқ мешудааст? Як ишора кунад, бо навбат қуд 
– қудкунон давида наздаш меравем, – ба ӯ шарик мешуд 
дигаре. 

– Муродҷон, ба гапи ин беваҳо гӯш накун, фақат сӯи 
худам ишора кун, – ҳамроҳ мешуд ба онҳо севумӣ ва ҳама 
қоҳ – қоҳ механдиданд. 

Дар миѐни занҳои шӯху бебоки аскиягӯ Мурод худро 
нороҳат ҳис мекард. Фақат мудири ферма – амаки Солењ 
гоҳ – гоҳ тарафашро гирифта, занҳоро танбеҳ медод: 

– Ҳой, занҳои бешарм! Айбро намедонед? Мурод ба 
ҳамаатон фарзанд мешавад. Агар як бори дигар ҳамин 
шӯхиҳоятонро шунавам, аз кор пеш мекунам, фаҳмидед? – 
гуфта, Муродро аз занҳои шаттоҳ раҳо мекард. 

Мурод хам бо рафтору гуфтори хуб даст пеши бар яке-
ро «апаҷон», дигареро «холаҷон», севумиро «бибиҷон» 
гуфта, дили ҳамаи занҳоро ѐфта буд. 
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ИШЌИ БЕБАРОР 
 

«Сӯзиши фироќро шахсе эњсос мекунад,  
ки дӯст медорад.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Субҳи босафо дар рӯи ҳавлӣ ва гузарҳои деҳ домони шаб-

намзадаашро пойандоз густурда буд. Хуршеди оламафрӯз аз 
пушти қатортепаҳо сар кашида, анвори заррини худро чун 
рамзи рӯзи неку бобарор ҳама ҷо пош медод. Мурод сапедаи 
субҳро дӯст медошт, чунки як лаҳза ҳам бошад, ба дидори ӯе, 
ки бо тамоми ҳастӣ парастишаш мекард, мерасид. Вақте ки 
дар синфи даҳум мехонд, ба Хуршедаи нозанин – духтари 
мудири ферма сахт дил баст. Ҳар саҳар, баъди анҷоми гов 
дӯшӣ ва дигар корҳои ферма, дар як зарфи махсус болои ши-
ри дӯшидаашро ҷудо карда, ба хонаи Хуршедаино мебурд. 
Ин супориши хоссаи мудири ферма – амаки Солеҳ буд. Ва 
ҳар саҳар Хуршедаи хандонрӯи наҳифҷусса, ки дар синфи 8 – 
ум мехонд, ба пешвозаш баромада, аз дасташ зарфро меги-
рифту табассуми зебое карда, «раҳмат» – гӯѐн давида ба 
ҳавлиашон медаромад. 

Ҳамин ҳол ду сол давом кард. Онҳо танҳо бо нигоҳ 
якдигарро мефаҳмиданд, ширин табассум мекарданд, ам-
мо изҳори муҳаббат намуданро Мурод ҳатто ба гӯшаи 
хаѐлаш ҳам оварда наметавонист. Охир ӯ кист? Говдӯш! 
Подабон! Ятими бепадару модар ва парастори се фар-
занди падар! Магар ӯ ҷуръат карда, ба Хуршедаи ноза-
нин, духтари мудири ферма – шахси баобрӯи деҳа, муҳаб-
баташро изҳор менамояд? Ҳаргиз! Ҳама ба ҳолаш ме-
ханданд. Охир, ӯ куҷову Хуршедаи нозанин куҷо? 

Хуршеда баъди хатми мактаби миѐна рӯзе ба ферма ома-
да, аз гӯшае ба Мурод дуру дароз дида дӯхт. Даври лабони 
ғунчааш табассуми зебое нақш баста ҳуснашро меафзуд. 
Хост ба наздаш биравад, аммо… Рӯзи дигар, бегоҳи шанбе, 
дар наздикии хонаи падари Хуршеда, тӯй баргузор шуд. 
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Соҳиби тӯй ҳофизи номиеро аз маркази ноҳия даъват карда 
буд. Хурду бузург барои тамошои базми ӯ ҷамъ омаданд. 
Мурод ҳам баъди саришта кардани корҳои рӯзгор либосҳои 
нимдошти худро пӯшида, мӯи сарашро шона карду дар 
назди оина лаҳзае ба худ дида дӯхт. Гардани баланд, рӯи 
офтобхӯрда, бинии рост, чашмони равшани бодомӣ ба ӯ 
басо зебанда буданд. Нохост аз оина ба ӯ Хуршедаи зебо бо 
чашмони обӣ ва лабони чун ғунча зебо лаҳзае табассумку-
нон нигоҳ карду нопадид гашт. Мурод ба ин тарафу он та-
рафи ҳавлӣ назар карда, «тавба» гуфту ба кӯча баромад. 

Дар назди хонаи тӯйдор одами зиѐде ҷамъ омада буд. 
Мурод ҳам ба онҳо ҳамроҳ шуд. Кати калонеро ба кӯча ба-
роварда, барои арӯсу домод оро дода буданд. Дар муқоби-
ли кат майдони калонеро барои рақсу бозӣ ҷудо намуда, 
кати дигареро барои ҳофизон оростанд. Тӯй сар шуд. Дар 
як тараф ҷавонписарон, дар тарафи дигар духтарони деҳ бо 
либосҳои зебо рост истода, аз ҳунари волои ҳофизи шаҳрӣ 
нашъа мебардоштанд. Мурод аз байни духтарон Хуршедаи 
нозанинро «кофта ѐфт». Хуршеда низ нигоҳи харидоронаи 
Муродро эҳсос намуда, бо ишваю ноз барояш табассуми 
зеборо «эҳдо» кард. Мурод хушбахт буд: кунун дар ин дунѐ 
ӯ буду Хуршеда бо табассумҳои зебояш. 

Ҳофизи шаҳрӣ Ёқуб ном дошт. Ӯ низ ҳини сурудхонӣ ба 
духтарон харидорона нигоҳ карда, барои худ ҷуфти муно-
сиб мекофт. Баранда аз баландгӯяк таклиф кард, ки «ҳам-
синфони арӯс ба рақс даъват мешаванд!» Дар миѐни чанд 
ҳамсинфаш Хуршеда низ ба рақс даромад. Духтар бисѐр 
зебо мерақсид. Ёқуб аз ӯ чашм намеканд. Гӯиѐ ӯро бо нигоҳ 
фурӯ бурдан мехост. Мурод аз тамошои ин лаҳза нороҳат 
шуд. Ҳузур ва нигоҳи ҳарисонаи ҳофизро таҳаммул карда 
натавонисту то анҷоми маърака базмҷоро тарк намуд. Дар 
хона додаронашро масти хоб ѐфт. Кӯрпаи болои онҳоро 
дуруст карду худ низ ба ҷогаҳ даромад, аммо хоб аз чашмо-
наш гурехта буд. Берун баромада, ба осмони пурситора ди-
да дӯхт. Ситораи равшане аз осмон канда шуд. Инро фоли 
хуб надонист, ба хона даромад. Тамоми шаб хобҳои паре-
шон дид. 
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Қаҳрамони асосии хобҳояш Хуршеда буд. Ўро дар ҳар 
ҳолат медиду гум мекард. Махсусан, ба об афтодани ӯ Му-
родро парешон сохт: Хуршеда чун шиновар дар оби дарѐ ғӯта 
зада, аз ӯ дур мешуд. Амвоҷи дарѐ талотумкунон боло 
меҷаҳиданду печутоб хӯрда, садои тањлукаомез мебаровар-
данд. Ҷавон қад – қади соҳил медавид,  ки маҳбубаашро наҷот 
бидиҳад. «Хуршеда, эҳтиѐт бош!» гуфта дод мезад, аммо ба 
ӯ расида наметавонист, садояшро низ касе намешунавид…  

Мурод бо тарс аз хоб бедор шуда, арақи хунуки пешо-
наашро пок карда, ба андеша рафт. «Таъбири ин хоби 
даҳшатовар чӣ бошад? Худо раҳм кунаду Хуршеда ба 
ягон бало гирифтор нашавад». 

Баъди як ҳафта дар деҳа овоза шуд, ки ба духтари муди-
ри ферма ҳамон ҳофизи шаҳрӣ хостгор фиристода. Мурод 
чї кор карданашро намедонист. Охир, чӣ ҳам аз дасти ӯ 
меомад? Хуршеда барояш меваи дастнорас бошад ҳам, ӯ 
намехост маҳбубааш зани ҳофизи шаҳрӣ бошад. Мегӯянд, 
ки санъаткорон шавҳари хуб шуда наметавонанд. Охир, дар 
ҳар тори мӯи сарашон даҳҳо мухлисдухтарон овезонанд. 
Мурод инро аз дил гузаронида, ба худ «Ҳайфи Хуршеда» 
мегуфт. 

Баъди хостгории Ёқуб Хуршеда  ҳар корро баҳона карда, 
чанд бор ба ферма меомад, аммо Мурод аз ӯ дурӣ меҷўст. 
Рӯзе бегоҳӣ ҳамроҳи дугонааш Аския то дари хонаи маҳбу-
баш омад, аммо ҷуръати даромадан накарда, аз Аския 
хоҳиш кард: 

– Дугонаҷон, ту даромада бо Мурод гап зан, мақса-
дашро бифаҳм. Охир, ман ӯро дӯст медорам. 

Аммо аз Мурод садое набуд. 
Баъди як моҳ дар хонаи амаки Солеҳ тӯйи калон бар-

гузор шуд. Аз ҳар тараф нидои бачаҳои шоду масрур ба 
гӯш мерасид: 

– Шаҳ ома – а – а – д! 
– Шаҳбача ома – а – а – д! 
– Домод ома – а – а – д! Пояндоз биандозед! 
Ёқуб, ҷомаи зарбофт дар тан ва тоқии чоргул дар сар, 

ҳамроҳи рафиқонаш бо ғуруру салобат ба ҳавлии Хуршеда-



29 

ино по гузошт. Мехост ба ҳама фаҳмонад, ки зеботарин 
духтари ин деҳаро соҳиб гаштааст. Ӯ ва танҳо ӯ метавонад 
ҳама хоҳишашро амалӣ гардонад. Ҳурмати онҳоро амаки 
Солеҳ ба ҷо овард. Ба назди домод ва рафиқонаш нӯшу 
неъмати зиѐде гузоштанд. Ёқуб ва рафиқонаш дар сари да-
стархони пур аз нозу неъмати хусураш маслиҳати чи тавр 
гузаронидани баъзе оинҳои маросими никоҳро мекарданд. 

– Ҷӯра, зери чодар, ки даромадӣ, чаққонӣ карда, пои 
арӯсро зер кун. Мабодо арӯс пои туро зер кунад, як умр 
занкалон мешавӣ. 

– Э, ҷӯраҷон, ту Ёқубро намешиносӣ. Ману занкалонӣ? 
Ҳеҷ гоҳ! 

Хоҳари домод – Савлатбӣ оҳиста «ассалом» гуфта, 
сӯзану ришта дар даст ба ҳуҷраи онҳо даромада узромез 
гуфт: 

– Акаҷон, маросими никоҳ сар шуд, то анҷоми он ман 
бояд аз китфи Шумо бо сӯзан риштаи сафед гузаронам. 

– Инаш боз барои чӣ? – гуфт Ёқуб норозиѐна. 
– Акаҷон, чунин қоида будааст. Барои он ки пай на-

афтад ѐ нохалафе ҷоду накунад, дар вақти хондани хутбаи 
никоҳ аз пушти китфони домод бояд сӯзани риштаи 
сафеддор гузаронанд бизанд. 

Ин суханҳоро шунида, домод ва рафиқонаш масхарао-
мез хандиданд. 

Домулло аввал пурсид, ки ҷавонон ба балоғат расида-
анд ва дар идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ(ЗАГС) 
аз қайд гузаштаанд? 

Хонадор зарфи калонеро, ки дар он косае об ва як либос 
молу қанду кулчаҳои ширмолро гузошта буданд, оварда,  
назди домулло монд. Домулло оғоз кард ба маросими ни-
коҳ. Ду нафар, яке намояндаи домод ва дигаре намояндаи 
арӯс, шоҳид интихоб шуданд. Онҳо бо гӯши худ бояд шу-
наванд, ки арӯс ба издивоҷ розӣ ҳаст ѐ не? Шоҳидон ба хо-
нае, ки арӯс бо дугонаҳояш дар таги чодар менишаст, даро-
мада, ризояти ӯро пурсон шуданд. Арӯс хомӯш буд. Дуго-
наҳояш бо як овоз «Имшаб шаби дароз аст, арӯси мо ба ноз 
аст» гуфта, онҳоро гусел карданд. Шоҳидон гашта омадан-
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ду: 
– Хайр, духтари беноз оши бепиѐз, – гуфта, аз 

неъматҳои дастархон нӯши ҷон карданд. 
Ба ҳуҷра намояндаи арӯс дар даст ду элак, дар яке 

тухмҳои рангкарда ва дар дигарї рӯймолчаҳое, ки арӯс ба-
рои дӯстони домод бофта буд, даромад. Рафиқони домод 
яктогӣ рӯймолча гирифта, тухмҷанг карданд ва дар элакҳои 
холишуда пул партофтанд. 

Шоҳидон маротибаи дувум низ розигии арӯсро гириф-
та натавонистанд. Дугонҳои арӯс, махсусан, Аския: 

– Ҳоло шаб дароз, арӯси мо то дугонҳояшонро розӣ 
накунед, «ҳа» намегӯяд, – гуфта, онҳоро ба ҳуҷра роҳ наме-
доданд. 

«Ҳаққи дугонаҳои арӯс» гуфта, падари домод 50 сум 
фиристод. Боз Аския: 

– 50 сумро шумо пул мегӯед? Хуршеда, дугонаҷон, 
қадратро, ки аз рӯзи аввал надонистанд, то охир дар ин 
хонадон беқадр мемонӣ, – гуфта пичинг мезад. 

– Духтарам, дугонаҳоятро ҳам розӣ карданд, «ҳа» гӯӣ 
мешавад, – хоҳиш кард модари Хуршеда. 

Соат даҳи шаб. Арӯс хомӯш. 
Дувоздаҳи шаб. Арӯс чизе намегуфт. 
Яки шаб. Арӯс њамоно њарфе ба забон намеовард… 
– Духтар розӣ набудааст, чаро маро саргардон карда 

овардед? Ман рафтам, – гуфта, домулло аз ҷой хестанӣ буд, 
ки падари домод: 

– Домуллоҷон, мебахшед, ман ҳозир ин масъаларо ҳал 
мекунам, – гуфта, аз меҳмонхона баромаду амаки Солеҳро 
ба наздаш даъват карда гуфт: 

– Қудо, дар ҳар тори мӯи писарам сад паричеҳра кашол. 
Як дари пӯшида бошад, сад дари дигар кушода Худо чо-
расоз аст. Даромада бо духтаратон маслиҳат кунед, соат 
яки шаб шуд! 

Амаки Солеҳ назди духтарҳо даромада, ба духтараш 
насиҳатомез гуфт: 

– Духтарам, ту маро шарманда карданӣ ҳастӣ? Хона-
дор шудан намехостӣ, чаро чизе нагуфтӣ? О, ман туро 
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маҷбур накарда будам – ку! Тарафи қудо ҳам аз рафторат 
малол шуданд. Биѐ, розигиатро бидеҳ, духтарам… 

Ёқуб ҳам бетоқатӣ мекард. Арақи пешониашро бо 
рӯймолча пок мекардаду бо ҳамон рӯймолча худро ша-
мол дода, аз падараш мепурсид: 

– Дада, худаш чӣ гап? 
Хомӯшӣ хонаро фаро гирифта буд, касе нафас намека-

шид. Шоҳидон хабар оварданд, ки духтар розигиашро 
дод. Акнун навбати домод. 

– Хостам ва қабулаш кардам ба занӣ! – гуфт Ёқуб ва ба 
шоҳмардонаш рӯ оварда давом дод. – Ин азоби додаашро 
даҳчанд мебарорам. 

Косаи оби никоҳро таги чодар дароварданд, баъди 
арӯс дугонаҳо низ «Ба муродамон расем, баобрӯ ба 
шавҳар бароем,» – гуфта як қултӣ  нӯшиданд. Баъд аз до-
моду рафиќонаш чунин карданд ва мулло «инњо ҳаққи 
ҳалоли ман» гуфта, косаи чинӣ ва либоси молу қанду кул-
чаҳоеро, ки соҳиби хона рўи хон гузошта буд, дар рӯймо-
ли миѐнаш баста, ба ҷавонон бори дигар «хушбахт ша-
ванд» – гуфта, аз ҷой хест. Ёқубро шоҳмардонаш то таги 
чодар ҳамроҳӣ карданд. Ӯ ба таги чодар даромаду бо 
пойафзораш пои лучи арӯсро сахт зер кард. 

– Воҳ, поякам! – гуфта дод задани Хуршедаро ҳама 
шуниданд. 

Дӯстони домод баланд хандида, яке «шери нар», дигаре 
«офарин», севумӣ «аз рӯзи аввал алови чашмаша гирифтан 
даркор», «зан бояд зери по бошад» гуфта механдиданд. Ди-
ли Хуршеда аз шунидани ин доду войи бемаънӣ сиѐҳтар 
мешуд. 

Рӯзи дигар, соати даҳи саҳар, домод таҳти навои карнаю 
сурнай барои бурдани арӯс омад. Дар хонаи арӯс маросими 
саршӯѐн дар авҷ буд. Дар айвони хона чор нафар дугонаҳо 
чодари арӯсро аз чор тараф медоштанд. Холаи Хуршеда, 
дар даст косаи шир, пахта ва тағора, ба пушти чодар даро-
мад. Арӯсро низ дугонаҳо то назди чодар оварда, худ гирди 
он ҷо гирифтанд. Нигинахон, ки дар деҳа ҳама маросимҳои 
«саршӯѐн» – ро мегузаронд, доира дар даст бо овози шира-
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дору маҳинаш суруди саршӯѐнро месуруд. Хуршедаву хола-
аш дар пушти чодар ҷунбуҷўл доштанд. Хола, ба рамз нӯги 
панҷаҳояшро дар шир тар карда, ба сару мӯйҳои май-
дабофти Хуршеда мемолид, нӯги майдабофиҳоро бо пахтае, 
ки чун ришта тоб дода буд, мебофт ва: 

– Ҳаѐти арӯси шумо мисли ширу пахта сафед шавад, 
хушбахт шавад, бачадору качадор, хидматгор шавад, – 
гуфта орзуҳои нек мекард. 

Нигинахон бо суруди «Ма намерам, очае, ночор ме-
рам, очае!» арӯсу атрофиѐнро мегирѐнд. Маросими 
саршӯѐн ба охир расиду дӯстони домод ҷиҳози арӯс – ме-
бел, телевизор, сандуқи пур аз зарфҳои чинӣ, кӯрпаву 
кӯрпача, қолину болишт ва табақҳои пури ҳалво, кулча, 
қанду қандалот ва сатили гӯштбирѐнро ба мошини бор-
каши аз тарафи домод омарда бор карданд. Холаву дуго-
наҳо арӯсро орову торо дода, ба сараш аввал рӯймоли 
ғиҷим, баъд сарандози гулдўзӣ андохта, бо қасаба 
моҳирона бастанд. Қаду қомати баланду мавзун ва қаса-
баи болои сар Хуршедаро ба шоҳдухтарони афсонавӣ 
монанд карда буд. 

Ҳама амаки Солеҳро интизорӣ мекашиданд: арӯсро па-
дар бояд аз хона барорад. Амаки Солеҳ аз ин лаҳза метар-
сид, чунки ягона духтарро бароварда, ба шахсе, додан ки 
намедонисту намешинохт, барояш бисѐр мушкил буд. Па-
дар аз дасти Хуршеда гирифта, ба ҳавлӣ баромад. Ҳофи-
зоне, ки Ёқуб оварда буд, бо тараннуми сурудҳои «Ёр,ѐр» ва 
«Барор – барораш кунеде, ба асп савораш кунед…» ҳамаро 
огоҳ карданд, ки арӯсро аз ҳавлии падар мебароранд. 

Нисфи мардуми деҳа ба тамошо баромада буданд. Ҳар 
яке ба таври худ ба маърака баҳо медод: 

– Хуршедаи мо ҳайф шуд… 
– Қади мундуқи домодро бинеду қомати чун сарв зебои 

арӯсро… 
– Амаки Солеҳ одами боақл мегуфтем, хато будааст. 

Наход гул барин духтара ба ҳамин маймун диҳӣ? 
– Гулдаста ба дасти лавкашол афтодаст. 
– Ҳайфи арӯси нозанинамон, кадом артист шӯйи ба-
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маънӣ буд, ки ин мундуқ шава… 
– Ба ҳамун афту башараи хунук бо фахрша бинед-е… 
Дар остонаи ҳавлӣ арӯс пеши пои падар таъзим карда, 

дуои нек пурсид. Дили бе ин ҳам пурғами амаки Солеҳ 
тоқат накард, оби дидагонашро дошта натавонист. 

– Хушбахт бош, духтарам – гуфт ва фарзандашро аз 
китфонаш дошта боло карду аз ҷайб рӯймолчаашро баро-
варда, баъди пок намудани ашки чашмон ба духтараш дуо 
дод. Ёқуб инро дида писхандомез гуфт ба дӯстонаш: 

– Зан пеши пои шавҳар бояд таъзим кунад. 
Суханони ӯро ба ҷуз Хуршеда касе нашунид. 
Зери навои карнаю сурнай Хуршедаро аз деҳа баровар-

данд. Ин лаҳзаҳо дар дили Мурод чизе намегунҷид, дунѐ дар 
назараш холӣ буд. Садои карнаю сурнай дилашро абгор ме-
кард. Хониши – «Ман намерам, очае, ба Худо, намерам, 
очае. Моли мардум хӯрдай, ночор мерам, очае…» болои 
сӯхта намакобаш мезад. Тоқат накарду роҳи фермаи хоҷаги-
ро пеш гирифт. «Кош нашунаваму насӯзам. Охир, худам гу-
наҳкор. Бечора Хуршеда чанд бор гап кушод. Ҷуръат накар-
дам, ба муҳаббаташ ҷавоб нагуфтам. Ана, акнун дод бигӯ, 
саратро ба дару девор бизан. Фоида надорад. Бахти рўи каф 
атро њифз накардӣ. Бо дасти худ шоҳбонуи афсонавиатро ба 
даҳони гург партофтӣ. Сазои сарат! Наход парӣ насиби дев 
гардад? Оҳ, Худоѐ!..» 

Лабҳои лундаву лунҷҳои кашоли Ёқуб пеши назараш 
ҳувайдо мешуданду рухсораҳои чун анори навпаз пурта-
ровати Хуршеда. Дилаш ба кафидан омада буд: 

– Оҳ, Худоѐ, чаро чунин беҷуръатам офаридї!? Зиндагӣ 
бе Хуршеда бароям ҳаром бодо! 

Дар назди ҳавлии Ёқуб низ мардуми зиѐде гирд омада 
буданд. Аз мошини бо лентаҳои рангоранг хеле зебо ороѐф-
та Ёқуб бо виқор баромада, ба тахте, ки модараш дар ҷои 
намоѐни ҳавлӣ  бо ҳавас чида буд, ҳамроҳи арӯсаш нишаст. 
Ба рақсу бозии дӯстон, хешу табор, ҳамсояҳо қаноатмандо-
на менигарист. Баъди рақсу бозӣ Ёқуб омирона ба модараш 
фармуд: 

– Оча, келинатро хона дарор! 



34 

– Биѐ, духтарам, – гуфт хушдоманаш аз оринҷи келин 
дошта ва дар остона дар гӯшаш пичирос зад: 

 – Дандонҳоятро ба якдигар сахт зер карда, ба хона даро,  
ки келини гапбардору пуртоқату хаппак бошӣ, – ва ӯро то 
пушти чодар, ки аллакай дар кунҷи ҳуҷра овехта буданд, 
гусел намуд. Зани солдидае, ки расми очаширро ба ҷо 
меовард, дар даст косаи шир, паси чодар даромада гуфт: 

– Фарзандонам, аз ҳамин шир ба мурод бинӯшед, ки 
роҳатон дар ин зиндагии пурпечутоб сафед бошад. 

Модари ҷавоне ба паси чодар даромаду тифли навзо-
дашро ба бағали арӯс гузошта орзу кард: 

– Илоҳо, баъди нўҳ моҳ аз ин хонадон хандаи тифлро 
бишнавем. 

Кампираке рӯймоли ғиҷими арӯсро бо ду шохаи сабзи 
дарахте бардошта дуо дод: 

– Худованд мисли ҳамин шохаи дарахт сарсабзатон 
гардонад! – ва аз ҳуҷра берун шуд. 

Зани дигаре ойина дар даст пеши арӯсу домод даромада 
гуфт: 

– Ҳар ду ба ойина нигаред, то зиндагиатон би мисли он 
шаффофу равшан бигардад. 

Хуршеда шармида сар боло карду дар ойина Ёқуби аз 
гармӣ суп – сурх ва лабони кашоли ӯро дида, дилаш таҳ 
кашид. Ёқуб, ки аз адои ин оинҳои пешгузаштагонамон 
монда шуда буд, дод зад: 

– Падарам канӣ!? Гӯед, омада дуо диҳад! Ман ба назди 
рафиқонам меравам! 

Падар, ба ҳуҷрае ки хешу табори келин нишаста буданд, 
даромаду ба келин рӯ оварда, даст ба фотеҳа бардошт: 

– Духтарам, хонаву дарро бахшидаматон. Илоҳо хуш-
бахт шавед! 

Ёқуб аз хурсандӣ -Уф – ф – ф, хайрият, ин расму русу-
матон ба охир расид, – гуфту маротибаи дувум пои 
арӯсро зер карда, чодарро тарк намуд. 

Хуршеда дардро таҳаммул кард, вале беихтиѐр аз дил 
гузаронид: «Илоҳо, поят хушк шавад, беинсоф!» 
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ЗАНГИРИЊОИ БЕБАРОР 

 
«Хонадор шудан табларзаест, ки бо оташ гирифтан оѓоз 

шуда, бо хунук хӯрдан хотима меѐбад.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Ҳоли вазнини Мурод ва додаронашро дида, хешован-

дон ба хулосае омаданд, ки Муродро хонадор кунанд. 
Ақаллан, аз кори хона халос мешавад – ку. Ба неву несто-
наш нигоҳ накарда, духтари ҳамсоя – Зарнигорро хост-
горӣ намуданд. Баъди маъракаи тӯй Зарнигор ба хонаи 
Мурод қадам монд. Рӯзҳои аввал пухтупаз ва ҷомашӯиро 
Зарнигор ба ўҳда гирифт. Мурод бошад, дар саҳрову 
ферма аз сари субҳ то торик шудани рӯз меҳнат мекард. 
Барњақ, чанд рӯзе дами осуда кашид. Вақт ѐфта ба мактаб 
мерафту аз таҳсили додаронаш мепурсид. Бо онҳо якҷоя 
дарс тайѐр мекард. Хулоса, хурсанд буд. Аммо хурсанди-
аш дер давом наѐфт. Баъди ду моҳи хонадорӣ Зарнигор ба 
изњори норозигї аз бародарони Мурод афтодан гирифт. 

– Рўзе ман ба ту ба шавҳар баромадаам на ба се додарат. 
Рӯзи дароз кори ман пухтупаз асту ҷомашӯӣ. Кори онҳо мис 
ли бало хӯрдану ифлос кардан. Охир, барои кӯдакони яти-
ми бепадару модар ятимхонаҳо ҳаст, – гуфту, либосҳояшро 
ҷамъу гир намуд.  

– Ман ба хонаи модарам меравам, агар онҳоро ба 
ятимхона cупорӣ, бармегардам, вагарна... 

Мурод аз ҳамсараш ҷудо шуд. Баъди рафтани Зарни-
гор боз ҳама кор – пухтупаз, ҷомашӯӣ, ҳезумшиканӣ, аз 
пушта барои гову мол коҳ кашонидан, аз ҷӯйчаи поѐни 
ҳавлӣ об овардан, оғилро рӯфта, молҳоро ғизо додан аз 
нав ба дӯшаш афтид. Ӯ намехост додаронаш бепадару 
модар буданашонро ҳис кунанд. 

Додари калониаш Маъруф мактабро хатм намуд. Хур-
сандии Муродро ҳадду канор набуд. Маъруф хоҳиши ба 
донишкадаи олӣ дохил шудан кард. Мурод гови дӯшояшо-
нро фурӯхта, ҳамроҳи додараш ба Душанбе рафт. Маъра-
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каи имтиҳонҳо ҳам анҷом ѐфт. Маъруф донишҷӯ шуд. Ҳам-
роҳ ба деҳа баргашта, ба сари манзили падар рафтанд. Му-
род оятеро қироат карда, ба рўҳи гузаштагон бахшиду гуфт: 

– Падарҷон, супоришатонро иҷро кардам: додарам 
Маъруф донишҷӯ шуд. Худо хоҳад, хонда табиб мешавад. 
Номбардори падар мегардад. Иншоаллоҳ, дигар фарзандо-
нат низ соҳиби маълумот ва касб мегарданд. Ором бихоб. 

Хешу табор ҷамъ омада, боз масъалаи зангирии Муро-
дро ба миѐн гузоштанд. Ӯ бори дувум хонадор шуд. Рӯзи 
аввал назди ҳамсараш – Тӯтиниссо масъала монд: 

– Агар хоҳӣ, ки аз ту розӣ бошам, додаронамро 
наранҷон. 

Ним сол ҳаѐти оилавии Мурод хушу хурсанд гузашт. Аз 
рӯзи аввал Тўтиниссо ба бародаронаш маъқул нашуд. Онҳо 
ҳар корро баҳона карда, бо янгаашон ҷанҷол мекарданд. 
Рӯзе, мавсими дарави ғалла, Тутиниссо ғизои нисфирӯзиро 
ба сари замин дертар оварду сараш дар бало монд… 

Занҳои дувуму севум низ хонаи Муродро тарк карданд: 
барои ӯ хурсандии бародарон дар ҷои аввал меистод. 

Рӯзҳо, моҳҳо, солҳо пайи ҳам мегузаштанд. Мурод ба-
рои он ки додаронаш ятимиро ҳис накунанд, ҳатто бахти 
худро қурбони фарзандони падар кард. 

 
 

МАЪРУФ 
 

«Бењтараш, ки одӣ ва бовиљдон бошӣ,  
на донову дурӯѓгӯ». 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Азбаски Маъруф дар мактаб аъло мехонд, аз бар наму-

дани барномаҳои мактаби олӣ барояш душворӣ намекард. 
Донишҷӯи фаъол буд. Мурод низ додарашро дастгирӣ ме-
кард, тез – тез аз деҳа бо дасти ҳамсояҳо ва шиносҳои дуру 
наздик, ки ба пойтахт мерафтанд, барояш  ғизоӣ мефири-
стод. Фақат як камбуд дошт. Ба мисли ҳамсабақонаш либос 
намепӯшид. Ҳамеша бо ҳавас ба онҳо нигоҳ мекард. Баъзан 
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ҳасад ҳам мебурд. Ба варзиш машғул шуд, бачаи деҳотии 
назарногир акнун ҷавонмарди чор кас медидагие буд бо 
қомати расо, қафаси синаи барҷаста, шонаҳои паҳн, чеҳраи 
кушода, дасту пойҳои бақуввати серрагупай. Фикраш 
ҳамеша ба хондан банд буд, вале орзуи кай расидан ба ди-
дори Ҳусния – он духтараки деҳотие, ки девордармиѐн ҳам-
соягӣ доштанду дар як мактаб таҳсил мекарданд ва бароба-
ри дамидани субҳ ҳамроҳ ба пахтачинӣ мерафтанду бегоҳ 
подаи қишлоқро пешвоз гирифта, ҳар кадом бузу 
гӯсфандҳои худро ба оғил медароварданд, вуҷудашро тарк 
намесохт. 

Қабл аз ба Душанбе омадан ба ӯ рози ниҳонашро ку-
шода, аввалин бор гесӯвони дарози чун кокулони маҷнун-
беди ӯро бо дастони ларзонаш лаҳзае дар каф нигоҳ дошт. 
Барои ҷуръаташ, ки ин амалро кард, шод буд. Дар шаҳр 
фориғ аз дарсҳо соатҳо ба кафи дасташ нигоҳ мекард, ки 
маҳз дар ҳамин кафи даст гесӯвони Ҳуснияи нозанинаш, 
лаҳзаяке ҳам бошад, хобидааст. 

Ҳар гоҳи ба қишлоқ рафтан гӯиѐ роҳ намегашт: парвоз 
мекард, чунки ба дидори ѐри нозанинаш, аз дур ѐ аз болои 
девор ҳам бошад, мерасид. Нигоҳи беҳарфашон ҳазор 
маънӣ дошт, табассуми пурмеҳреро ба якдигар ҳадя мекар-
данд. Расидан ба дидори Ҳусния барои ӯ  хушҳоли ногуфта-
ние буд. Дилаш сахту бенизом метапид, хоҳиши аз қафаси 
сина баромадан мекард. Дигар аз дунѐ чизе талаб надошт, 
чунки Ҳусния худ дунѐи ӯ буд… 

Маъруф ҳамчун донишҷӯи пешқадам дар байни 
омӯзгорон низ мањбубият дошт. Устодаш Бақозода ӯро 
«писарам» гуфта, ҳамеша таъкид мекард: 

– Дониши хуб ва саводи кофӣ дорӣ, дар касби дониш 
қаноатпеша мабош, заҳмат бикаш, илм омӯз. Боварӣ до-
рам, ки оянда дар симои ту олими хуби соҳаи тиб ба ка-
мол мерасад. 

Каломи устод донишҷӯи ҷавонро рӯҳбаланд мекард, ша-
бу рӯз аз китобхона намебаромад, мехонд. Роҳбари кори 
дипломиаш низ устод Бақозода буд. Рӯзе устод ӯро ба хона-
аш, барои овардани чанд китоби зарурӣ фиристод. Маъруф 
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ба ҳавлии устод ворид шуда, гӯиѐ худро дар бињишт дид. 
Дар миѐни ҳавлӣ фаввораи зебое гулҳои дар гирди худ саб-
зидаро обборон мекард. Дар токи ангур ҷо – ҷо дар қафас 
ҳои зебо кабку дигар парандаҳои рангоранг нағмасароӣ 
доштанд. Хонаи дуошѐнае дар байни ҳавлӣ қомат афрохта, 
ки эњтимол маҳсули дасти беҳтарин меъморон буд. Маъруф 
бо даҳони нимво ба зебогии атроф назар карда ҳаловат ме-
бурд. 

– Ба Шумо кӣ даркор? – гуфта дари долони шишакориро 
кушода, бо табассуми хеле зебо ба ҳавлӣ баромад духтаре, 
ки чеҳраи кушода, чашмони бодомии хумор, мӯйҳои кӯтоҳ 
буридаи рангкарда дошт. Аз пушти хилъати ҳарири тунук 
бадан, хосса, ҷӯяи пеши бараш, пеши назар аѐн буд. Гаҳи 
дари долонро кушодан пардаи ҳарири сафед алвонҷ хӯрда, 
ба берун парвозӣ шуд, қандили бузурги сақф, ки шилши-
лаҳои булуринаш ҳар яке дурахши алоҳида доштанд, аз ан-
вори хуршед шаъшаапошӣ намуда, чашмони ҷавони деҳо-
тиро хира мекарданд. Ӯ бо чашмони пӯшида,  лаҳзае карахт 
истод, сипас чашмонашро во карда ба духтар нигарист. 

Маъруф нигоҳи духтарро дар хуну пўст ва мағзу усту-
хонаш эҳсос кард. Нигоњҳо бо ҳам бархӯрданду монанди 
барқ дар рӯзи равшан оташакеро аз худ бурун заданд. Ҷа-
вон мехост матлабашро баѐн созад, аммо наметавонист, 
лабҳо бо ҳам сахт часпида буданд ва ӯ мадори онҳоро 
кушодан надошт. 

– Ҷавони нағз, эҳтимол Шуморо падарам фиристода 
бошанд? – гуфта духтар ӯро аз ин ҳолат баровард. 

Маъруф бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. Ин мулоќот ҳа-
ѐти ҷавони деҳотиро куллан тағйир дод… Нозия, духтари 
яккаву ягона ва эркаи професор Бақозода, дар яке аз 
бонкҳои шаҳр ифои вазифа мекард. Маъруф ба Нозия 
маъқул шуд. Онҳо акнун тез – тез бо ҳам мулоқот мекар-
данд. Вақти холиашонро дар хиѐбону гулгаштҳо ва та-
рабхонаву шабнишиниҳои хоссаи фарзандони ашхоси 
сарватманд мегузарониданд. Ин духтари шаҳрӣ Маъруфи 
содаро чунон мафтун кард, ки ҳатто гесӯвони дарози 
Ҳуснияро ҳам фаромӯш намуду кӯчаҳои серчангу хоки деҳа 
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ва деворҳои гилинеро, ки аз пушти онҳо қомати зебои 
Ҳуснияро гоҳ – гоҳ дуздида тамошо мекард. Кунун барои 
худ олами дигареро кашф намуда буд.  

Дар бузургтарин тарабхонаи шаҳр тӯйи арӯсии Нози-
яву Маъруф, бе ширкати хешовандони домод, бо ҳунар-
намоии беҳтарин ҳофизон баргузор шуд… 

Ҳусния, ки талабгорони зиѐдро ба хотири муҳаббати ба 
Маъруф доштааш рад карда буд, баъди шунидани тӯйи хо-
надоршавии маҳбубаш дар миѐни замину осмон худро 
танҳову нодаркор дарѐфт. Азоби рўҳӣ ва хаѐлҳои даҳшат-
нок лаҳзае оромаш намегузоштанд. Дар паси девори кўҳнаи 
гилин менишасту ашк мерехт. Охир, ҳамин девори гилин 
шоҳиди муҳаббаташон, сӯзу созашон ва бо навозиш мӯйҳои 
марғуладори Ҳуснияро ба кафи даст гирифтани Маъруф 
буд. Имрӯз девори гилин наметавонад дар ҳасрати ишқи 
Нозия баробари ӯ ашк бирезад. Ҷудоӣ ва хиѐнати Маъруф 
барои Ҳусния гарон афтод. Дунѐ дар назараш беранг буд. Ӯ 
худро дар кӯчаи ноумедӣ дарѐфта, шарму ҳаѐи духтаронаро 
як сӯ гузошту ба назди Мурод омад. 

– Амакҷон, аҳли деҳа аз муҳаббати ману бародари Шумо 
– Маъруфҷон огоҳ ҳастанд. Шарманда шудам, сарамро ба 
куҷо занам, чӣ кор кунам!? – гуфта оби дида кард. 

– Ҳусния, хоҳарам, худатро ба даст гир. Ту шарманда 
нашудаӣ, шарманда додари ман аст, ки ба қавлаш вафо 
накард. Ором бош, ҳаѐт дар пеш аст, саратро хам накун, 
ту гуноҳе надорӣ. Ӯро чун хоби бад фаромӯш кун. 
Зиндагӣ худ подош дорад. Бародари ман беақлӣ карда, 
тиллоро бо мис иваз намуд. Ҳоло ист, садҳо бор ангушти 
пушаймонӣ мегазад, аммо судаш намекунад, – мегуфт 
Мурод ҳиҷолатомез Ҳуснияро таскин дода. 

Ҳусния сархаму гирѐн ба хонаашон баргашт… 
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МАЊБАС 
 

«Ваќт њама чизро мезудояд.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Носирҷон – додари дувуми Мурод ба Донишгоҳи ки-

шоварзӣ дохил шуд. 
– Акаҷон, донишгоҳро хатм карда, дар хоҷагиамон ра-

ис мешавам, – доим шӯхӣ мекард ӯ. – Ана, баъд фахр кар-
да мегардеду мегӯед: «Бубинед, мардум! Раиси хоҷагӣ – 
додари ман меояд.» 

– Кошкӣ, Носирҷон! Орзу мекардам, ки шумо хонда, 
соҳиби касбу кор шаведу ман дар пирӣ роҳат кунам ва аз 
ҳама муҳиммаш, васияти падарамонро ба ҷо биѐрам. 
Охир, ман ваъда дода будам – ку. 

Баъди анҷоми соли аввали хониш Носирҷон бо чанд 
ҳамсабақаш ба деҳа омад. Ҳамон шаб Мурод хоби 
дањшатборе дида буд: 

Хонаи падарӣ месӯхту ӯ ба чор тарафи ҳавлии оташги-
рифта давида, додаронашро меҷўст. Охир, падар тақдири 
онҳоро ба ў бовар карда буд, васияташ чӣ? Дод мезад, аммо 
овозашро касе намешунид, худро ба коми оташ зад, охир 
додаронаш  даруни ҳамин хона хоб буданд! Оташ ба дома-
ни ҷомааш часпид. Даст сӯи ҳаво бардошта, аз Офаридгор 
мадад пурсид. Оҳ, Худоѐ! Борони сахт бориду оташ хомӯш 
гашт. Аз хоб бо тарс хест.. Арақи хунук баданашро тар 
карда буд. Бо ҳарос ба атроф дида дӯхта: 

– Хайрият, ин ҳама дар хоб будааст, – гуфта,  шукр ме-
кард. 

Мурод хушбахт буд, ки Носирҷон дӯстонашро ба деҳа 
овардааст. 

– Акаҷон, мо дар донишкада рондани мошинро 
омӯхтем. Агар шумо иҷозат диҳед, бо мошинатон деҳаро 
тамошо кунем. 

Мурод дилу бедилон калиди мошини боркашро ба до-
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дараш дода: 
– Хубаш, ман худам шуморо ба тамошо барам, – гуфт. 
Аммо Носирҷон аз раъяш нагашту хоҳиш кард ва оқибат 

розигии бародарро гирифта, ҳамроҳи дӯстонаш барои та-
мошо мошинро ба сӯи тепае, ки деҳа аз болои он чун дар 
кафи даст менамуд, ронд. Баъди ду – се соат доду войи мар-
думи деҳа дили бе ин ҳам ошуфтаи Муродро ошуфтатар 
кард. Носирҷон беэҳтиѐтӣ карда, кӯдакеро зер мекунад ва 
тифл то беморхона нарасида, ҷон медиҳад. 

– Таъбири хобам ҳамин будааст, – гуфта, Мурод ҳамон 
рӯз додар ва дӯстони ӯро ба шаҳр гуселониду гуноҳро ба 
гардан гирифта, дар паси мизи ҷиноят нишаст… 

Дар толори суд касе набуд. Падару модари кӯдаки 
фавтида: «Насибамон ҳамин будааст, аз гуноҳаш гузаштем. 
Охир, ӯ ҳам намехост, писари мо нобуд шавад. Дар як деҳа 
зиндагӣ мекунему ҳар рӯз ба ҳам рӯ ба рӯ меоем,» – гуфта, 
ҳатто дар мурофиаи судӣ ширкат накарданд. Мурод дар 
толори суд, дар пушти мизи ҷиноят, эҳсоси танҳоӣ кашид: 
на додаронашро дар толор медиду на дӯсту ҳамсояҳоро. 
Бори нахуст бо чашми сар дид, ки дар ин дунѐ танҳои танҳо 
аст. Ҳатто ҳангоми сухани охиринро ба ӯ додани раиси суд 
Мурод аз ҷояш хесту, гӯѐ ин мурофиа дар нисбати тақдири 
ӯ нақше надошта бошад, гуфт: 

– Ман ба гуноҳам иқрорам ва омодаам, ки аз рӯи фар-
мудаи қонун ҷазо бигирам. 

Бо ҳукми суд ӯро ҳафт сол аз озодӣ маҳрум карданд… 
Рӯзи аввал Муродро дар ҳуҷраи танҳо нигоҳ доштанд. 

Ин мудҳиштарин рӯзе буд дар умри кӯтоҳи ӯ, чунки бори 
нахуст дарк намуд, ки душвортарин ҷазо барои фарзанди 
Одам танҳоист. Фалсафаи зиндагӣ ҳамин будааст: кас ба 
қадри зиндагӣ ва озодӣ дар ҳоле мерасад, ки зиндонист ва 
саломатиро замоне қадр мекунад, ки бемор аст, ба қадри 
ѐри азиз вақте мерасад, ки аз ӯ дур асту заҳри фироқашро 
нӯш месозад… 

Рўзи дувум ӯро ба ҳуҷраи умумии маҳбас гузарони-
данд. 
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* * * 
Мурод дар даст болишт ва кӯрпа бо амри нозири 

маҳбас дар назди даре истод. Нозир дастаи калидҳоро аз 
ҷайбаш бароварду калиди даркориро ѐфта дарро боз 
намуда, бо овози дағал ба Мурод амр кард: 

– Даро!  
–Мурод ба њуљра дарун даромада, назди дар рост ис-

тод. Ҳуҷраи ҳабсхона нимторику ифлос буду бӯи ғализ 
дошт. Аз ягона тирезае, ки дар назди шифт ҷойгир буд, 
шуоҳои дурахшони офтоб ба фарши хона мерехтанд. 
Њашт мардро дид, ки баъзеашон дар бистар дароз кашида 
буданду баъзеашон нишаста, чашм аз ӯ намеканданд. 

– Шинос шавед, ин кас Мурод, ҳамроҳи наватон, – 
гуфт нозир ва дари ҳуҷраро аз берун қулф карда рафт. 

Мурод ба чеҳраи ҳар яки онҳо бодиққат назар карда са-
лом дод. Синну соли мањбусон аз сӣ то ҳафтодсола буд. 
Мӯйсафеде, ки сари синаи пурмӯй ва дастонашро аксҳои 
духтар, корд ва офтоб оро медоданд, аз афташ дар ин ҳуҷра 
ҳоким буд. Бинии тез, рӯйи гулзада, абрӯвони сермӯйи 
сафед, чашмони фурӯрафтаи нимпӯш, нигоҳи сарду бад-
хашмона дошт, ҳама бо эҳтиром «Шайх» номаш мебурдан-
ду кати хобаш ҳам дар ҷои намоѐн ҷойгир буд. Ӯ китфонаш 
ро бо виқор бардошта, бо овози хирросӣ пурсид: 

– Ҳа, ҷавони нағз, канӣ, худро шинос кун. Бо чӣ гуноҳ 
ба маҳбас афтодаӣ? 

– Падарҷон, гуноҳе надорам. Ман… – гуфт Мурод, ва-
ле суханаш ба поѐн нарасида, ҳама хандиданд. Мӯйсафед 
низ хандаи тамасхуромезе карда, «ин ҷо ҳама бегуноҳон 
ҷамъ омадаем» гуфт ва ба шариконаш рӯ оварда пурсид: 

– Салим, ту магар гуноҳе дорӣ? 
– Не, Шайх, ман бегуноҳ мебошам. 
– Талабшоҳ, ту чӣ? 
– Не, Шайх, ман сад фоиз бегуноҳам. 
– Қодирбой, ту низ бегуноҳӣ? 
– Бале, Шайх, бегуноҳам. 
– Дидӣ, меҳмони нав? Дар ин ҷо касе гуноҳ надорад. 

Ана, ба он ҷо гузар, – ба кате ишора кард, ки дар ифло-
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старин гӯшаи ҳуҷра ҷойгир буд. 
Мурод чизе нагуфта, ба ҷои нишондодаи ӯ рафту амонат 

нишаст. Аз рӯзи аввал ҳама корҳои сангин – тоза кардани 
ташноб, шустани зарфҳо, сару либос ва амсоли инҳоро ба 
Мурод бор мекарданд. Ӯ ҳам бо сари хам, чизе нагуфта, 
ҳама фармудаи онҳоро иљро мекард. 

Аз байн як сол гузашт. Мурод низ дигар шуда буд: акнун 
ӯ на ҷавони ҳалиму меҳрубони гапбардор, балки марди 
дағал ва ба ҳаққи худ соҳиб буд. Дигар на ҳар кас ӯро 
маҷбур карда метавонист, ки ташноб шӯяд. Гомҳояш усту-
вор буданд. 

Рӯзе маҳбуси навро, ки ҷавони тахминан 25 – сола буда 
хушқаду қомат ва хеле хушодоб менамуд, ба ҳуҷраи онҳо 
оварданд. Ҷавон «ман – Маҷнун» гуфта, худро шиносонид 
ва дар кате, ки чанд рӯз пеш холӣ шуда буд, кӯрпаву бо-
лишташро тахт кард. Чун одат Шайх дандонҳои зардашро 
ѓиљир-ѓичир садо медод бинии тезашро чин карда пурсид: 

– Мачнун, Лайлӣ канӣ? 
Гулдурроси ханда ҳуҷраро пахш кард. 
– Бо чӣ гуноҳ ҳабс шудаӣ? 
– Падару модарат чикораанд? 
– Нишонии хонаатон? … 
Маҷнун ба ягон саволи ӯ ҷавоб надод. Китоберо ги-

рифта, андармони хондан шуд. 
Шайх девонавор дод зад: 
– Ҳой, олуфта, ман аз кӣ мепурсам!? Чӣ, кӣ будани ма-

ро намедонӣ? Агар надонӣ, ҳозир мефаҳмонам! 
Ду нафарро ба наздаш хонд. Онҳо низ чун навкарон ба 

назди Шайх омада арз карданд: 
– Гӯш мекунем, Шайх! Амр диҳед, ба ҷо меорем. 
– Ин олуфтаро дар наздам ба зону шинонед! – фармуд 

Шайх. 
«Навкарон» бо зӯрӣ Маҷнунро аз болои кат фуроварда, 

дар назди Шайх ба зону шинонданд. Мурод садди роҳашон 
гирдида: 

– Нарасед! Ҳар кас аз пайи кори худ шавад, – гуфта бори 
нахуст хилофи амри Шайх амал кард. Якеи «навкарон» – 
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ро, ки қадпасту хароб буд, Мурод бо як даст аз замин ба-
робари қадаш бардошта, ба девор зер кард. «Навкар» – и 
бечора бо тамоми овоз дод мезаду пойҳояшро ба ҳар тараф 
алвонҷ дода: 

– Шайх, ҷонамро халос кун! Ӯ маро мекушад, – мегуфт. 
Мурод бо нафрат ўро ба рӯи фарши чиркин партофта, 

ба Маҷнун ишора кард, ки рафта дар ҷояш бишинад ва ба 
Шайх рӯ оварда оромона гуфт: 

– Аз ҳамин рӯз ба баъд касе ба ӯ даст мерасонад, меку-
шамаш, – ва аз он ду таҳдидомез пурсид. – Фаҳмидед, 
шумо, буздилҳо!? 

Азбаски Мурод ҷавонмарди қадбаланди чорпаҳлуи 
боқувват буд, «навкарон» – и Шайх тарсида, ҳар кадом ба 
ҷойи худ гузаштанд. Шайх, ки аз рафтори Мурод дар ҳарос 
афтода буд, бо сӯз дарк намуд, ки ба ҳукмрониаш завол 
омад. 

Баъди ду рӯз бори дувум Шайх хост Маҷнунро ба зону 
шинонад. 

– Ҳой, ошиқи Лайлӣ! Канӣ, назди ман омада, афсонаи 
ишқатро нақл кун, то мо бо рӯймолча ашки сӯзон аз ди-
даҳо пок кунем. 

Ҳама масхараомез механдиданд. Шайх бо чашму абрӯ ба 
«навкарон» – аш ишорае кард. Онҳо ба наздаш ҳозир шу-
данд, аммо ҷуръат намекарданд, ки ба Маҷнун даст би-
расонанд, чунки Мурод аллакай дар назди Маҷнун рост 
меистод. Нигоҳаш ҷиддӣ буд ва аз оқибати нек дарак наме-
дод. «Навкарон» дилу бедилон ба ҷойи худ гузашта ниша-
станд. Шайх дандонҳояшро ғиҷирос занонда, бо чашмони 
аз косахонаи сараш гӯиѐ баромада ба «навкарон» – аш ме-
нигарист. Онҳо нигоҳашонро аз Шайх гурезонданд. Мурод 
оромона ба наздаш омада: 

– Шайх, ба тақдир тан деҳ. Дигар дар ин ҳуҷра ту фар-
монравоӣ намекунӣ, фаҳмидӣ!? – гуфту гузашта дар ка-
таш дароз кашид. 

Ӯ дар ҳабсхона тартиботи нав ҷорӣ кард. Ҳама гӯшаш 
мекарданду эҳтиромашро ба ҷо меоварданд. Дар маҳбас 
ҳама медонистанд, ки ӯ гуноҳи додарро бар дӯши худ ги-
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рифта, беҳтарин лаҳзаҳои ҷавониашро дар ҳабсхона бо 
ашхосе мегузаронад, ки дар берун – дар озодӣ ба онҳо 
ибрози ҳатто як ҳарферо ҳам ҳайф медонист. 

Мурод гоње худро маҳкум менамуд: бояд истодагарӣ ме-
кард. Калиди мошинро ба додараш намедод. Ҳамаро аз 
тақдир медид. Мумкин дар дафтари қисматаш пешакӣ сабт 
шуда будааст, ки ба ҷои бародар доғи судиро бар дӯш 
бигирад. Охир, додараш ҷавон аст, агар ҳабс мешуд, 
ояндааш месӯхт. Ба хотири ҷавонии бародар ва шод карда-
ни рӯҳи падар ин амалро раво дид. Мурод дар мањбас вақти 
зиѐде дошт, то ки саҳифаҳои китоби кўҳнаи ҳаѐташро саҳи-
фагардонӣ намояд. То ин муддат ӯ ба чӣ ноил шуд? Ба ҷуз 
тарбияи фарзандони падар кореро барои худ анҷом надод. 
На соҳиби зану фарзанд шуд, соњибмаълумот њам нашуд, 
касбу корашро ҳам дуруст наомӯхт ва хонаву дари нав ҳам 
бунѐд накард… Ҳамеша андешаи додаронашро дар сар 
дошт… 

Ӯро барои рафтори намунавӣ пеш аз муҳлат аз маҳбас 
озод карданд… 

 
 

МУЛОЌОТИ САРДИ ДОДАРОН 
 

«Агар ѓам ба сарат ояд, ба атроф нигар ва шукр бигӯй, 
чунки аз ту дида ѓамдортарњо бисѐранд.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Шаби пеш аз маҳбас озод шудан Мурод додарони 

азизашро дар хоб дид. Шабҳои фироқи маҳбас дарозу 
тӯлонӣ буданд. Хобаш чунин буд: се додар бол кушода, ба 
ҳаво парвоз карданд. Мурод бошад, аз поѐн ба осмон нигоҳ 
карда, бо тамоми қувва медавид. Мехост бол кушояду бо 
бародарон парвоз кунад, аммо наметавонист. Бо чашмони 
пурнаму саршор аз яъсу навмедӣ зери дарахте нишаста, 
дил холӣ кард. Дасти болои китфаш гузоштаи падар ӯро аз 
хоб бедор сохт… 

Баъди аз маҳбас баромадан Мурод хост, аввал додаро-
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нашро хабар бигираду баъди хомӯш намудани дарди фи-
роқи чандсола ба деҳа биравад. Нишонии ҷои кори 
Маъруфро медонист. Ба дафтари кори додараш дарома-
да, ӯро дар либоси сап – сафеди оҳарӣ диду оғӯш кушода 
ба сӯяш қадам гузошт. 

– Чаро бехабар ба ҷои корам омадед? Ин чӣ сару ли-
бос? Маро дар ҳолати ногувор намонед. Охир, ин ҷо деҳа 
ѐ маҳбас не, шаҳр аст, – гуфт Маъруф, норозигии хешро 
аз омадани бародар пинҳон накарда. 

Дастони барои оғӯши бародар кушодааш дар ҳаво му-
аллақ монданд. Ӯ уқоберо мемонд, ки болҳояш кушода 
аст, вале на пар афшонда метавонад ва на онҳоро ҷамъ 
карда. Мурод беҷуръатона даст сӯи бародар дароз кард. 

Маъруф сард вохӯрӣ намуд. Дафтари кори барҳавои 
бародар барояш тангу нафасгир шуд. Чизе гулӯяшро буғӣ 
мекард. Табларза тамоми вуҷудашро фаро гирифт. Кунд 
– кунд нафас кашид. Ҳастиашро селоби алам пахш кард. 
Ноҳинҷор шуд, гӯѐ болои сӯзан истода бошад. Аламашро 
базӯр фурӯ нишонду барои раҳидан аз ин ҳолати барояш 
ногувор бо нигоҳи пурсӯз, як навъ имдодталабона, роҳи 
баромадро ҷуст. Маъруф ин ҳолати бародарро гӯиѐ 
фаҳмида буд, ки: 

– Ана, дари баромад, – гуфт ва роҳравон хилъати сафе-
дашро кашида, ба рӯи курсие ҳаво дод ва њамроњи акааш 
берун баромад. 

Мурод лаби газидаашро аз зери дандон раҳо карда, аз 
ҳавои тозаи берун нафаси чуқур кашиду дами дарун ка-
шидаашро берун сар дод. Аз муносибати сарди додар ме-
хост гургвор нӯла бикашад, аммо худро ба даст гирифт. 
Маъруф акнун гӯѐ ба худ омада буд, ки додарашро суол-
борон мекард: 

– Ака, тинҷӣ ҳаст? Аз маҳкама нагурехтаед? Охир, шу-
мо бояд як сол пас озод мешудед – ку? 

– Барои рафтори намунавӣ маро озод карданд. «Аввал 
додаронамро хабар гираму баъд ба деҳа баргардам,» – 
гуфта ба наздат омадам. 

– Додаронамро дидед? – пурсид Маъруф ва интизори 
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ҷавоб нашуда афзуд:  
«– Ман хеле серкор ҳастам, бегоҳӣ дар хона вомехӯрем. 

Ё имрӯз шумо ба қишлоқ меравед? 
Суоли охирин чун тир дили Муродро сӯрох кард. 
– Касеро надидаам. Аввал ба назди ту омадам, – оҳиста 

ҷавоб дод Мурод. 
– Мабодо агар шаб монед, ана нишонии хонаи ман, – 

гуфта Маъруф коғазчаеро ба бародараш дароз карду 
хайрухушро нася гузошта, ба ҷои кораш даромад. 

Пеши чашмони Муродро пардаи сиѐҳе пӯшонид. Дуде 
мағзи сарашро тираву тор сохт. Чӣ кор карданашро 
надониста, ба коғазчаи додаи додараш дида дӯхту дилу 
бедилон сӯи хонаи ӯ қадам зад. Дари хонаро келини 
шаҳриаш кушод, симояш мағруру нигоҳаш осмонбӯс буд. 
Бо нигоҳи назарногирона аз нӯги по то фарқи сари Му-
род назар карда, норозиѐна: 

– Ба Шумо кӣ даркор? – пурсид «шоҳбонуи афсонавї» 
Мурод аз ин суол хеле нороҳат шуда, беҷуръатона : 
– Хонаи Маъруф ҳамин ҷост? гуфт: 

     – Он кас дар хона нестанд. Агар ба ӯ кор дошта бошед, 
ба ҷои кораш равед. Ҳама гуна масъалаҳоро дар идорааш 
ҳал мекунад. Тавба, безор шудем аз ин қишлоқиҳои талбан-
даи бемаданият. Шабу рӯз корашон омадану рафтан, – гуфт 
келини шаҳрӣ бо ситеза ва дарро ба рӯи Мурод пӯшид. 

Акнун Мурод куҷо рафтан ва чї кор карданашро на-
медонист. Гӯѐ сатили оби хунукеро ба сараш рехта 
бошанд, дилаш якбора аз хама сард гардид, аламаш кард, 
вале ин ҳамаро базӯр рафъ намуду ба ҷои кори Носирҷон, 
ки баъди хатми  донишкада дар яке аз вазоратҳо ифои ва-
зифа мекард, рафт. Аз муҳофизони вазорат додарашро 
суроғ кард. Баъди чанде Носирҷон ба наздаш омад. Аз 
мулоқот бо бародаре, ки бо гуноҳи ӯ шаш соли ҳаѐташро 
дар маҳбас сўзонда буд, заррае хурсандї изҳор накарда: 

– Ако, биѐед, дуртар аз вазорат рафта суҳбат мекунем, – 
гуфт бо чеҳраи турш ва калон – калон гом нињода, аз ҷои 
кораш дуртар рафту дар сояи дарахте мунтазири Мурод 
шуд. 
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Барои Мурод рафтори Носирҷон аҷиб намуд. 
– Акаҷон, пеш аз омадан бояд бо телефон ѐ ягон воси-

таи дигар огоҳам мекардед. Ба муҳофизони пеши дар 
худро шиносондед? 

– Не, нагуфтам, ки бароям кӣ мешавӣ, фақат ному 
насабатро пурсидам. 

– Нағз кардед, ака! Охир, ман вақти дар ин ҷо ба кор 
даромадан номи шуморо дар тарҷумаи ҳолам нанавишта  
будам ва « аз хешовандонам касе суд нашудааст ва дар 
хориҷа зиндагонӣ намекунад»гуфтам. Агар фаҳманд, ки 
дурӯғ навиштаам, ба ман гап мерасад. 

Мурод фаҳмид, ки додаронаш аз чун ӯ бародар ҳазар 
мекунанд. Бародари хурдӣ – Анвари донишҷӯйро дигар 
нахост ташвиш бидиҳад. Шаҳр барояш аз ҳуҷраи маҳбас 
ҳам тангтар намуд.  

 
ХОНАВАЙРОНӢ 

 
«Ғуломӣ вазнинтар аст аз њама бадбахтињо». 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Зиндагии Хуршеда бо шавҳари ҳофизаш дер давом 

накард. Баъди фарзанддор шудан амалҳои ноҷои шавҳар 
ӯро ғамгин мекард. Агар шикояте кунад, сухани даѓал 
мешунид. 

– Хоҳӣ, ана ҳамин хел шавҳар, нахоҳӣ, чор тарафат 
қибла! – гуфта, ӯро дар хона гирѐну нолон мегузошту 
Ёкуб ҳафтаҳо гум мешуд. 

Таънаву маломат ва, вақтҳои охир, мушту лагад задану 
озор доданҳои Ёқуб тоқатнопазир шуда буд. Ин азобҳо як 
тараф, хушдоман ва хоҳарони шавҳар ба ҳар кори ӯ эрод 
гирифта, «қишлоқӣ – да» гуфтану паст заданҳои онҳо 
ҷони Хуршедаро ба лаб оварда буд. 

– Духтари мудири ферма шуда, ақаллан, ҷавоҳироти 
бриллиант надорад, – мегуфт хоҳари шавҳараш. 

– Бриллиант аз куҷо, рахти хобашро бинӣ, мегӯӣ, ки 
ягон сағирадухтар бошад– е. Ҳама кӯрпаҳояш аз ма-
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тоъҳои арзон,– ғур – ғур мекард хушдоманаш. 
– Ягон намуди хӯриш, ширинӣ ва кулчақанд пухта 

наметавонад. Мегӯӣ, ба ҳақиқат, дар ҳамон фермаи пада-
раш калон шудааст, – мегуфт хоҳари хурдӣ. 

Хулоса, хонаи шавҳар барояш дӯзахро мемонд. Дили 
нафареро аз аҳли оила ѐфта натавонист. Гӯѐ ҳама як забона 
, муқобилаш ҷанг эълон карда бошанд. «Болои сӯхта нама-
коб» – рӯзе шавҳараш бо раққосае ба хона омада: 

– Мо консерти калон дорем, бояд машқ кунем. Ту бо 
кӯдакат ба мо халал мерасонӣ. То анҷоми  машқ бо мода-
рам мешинӣ, – гуфта, Ёқуб ӯро аз хонаи хоб берун кард. 

Хуршеда ба хонаи хоби хушдоманаш гузашту баъди 
соате барои шавҳар ва меҳмони ӯ чой дам карда, дар 
лаълии калон мураббо ва кулчақанд гузошта, ба назда-
шон даромад. Кош намедаромад ва он даҳшатро наме-
дид. Ёқуб ҳамоғӯши раққосааш дар бистари сап – сафеди 
Хуршеда мехобид! 

Ҳамон лаҳза Хуршеда духтарчаашро гирифта, бо ашки 
шашқатор ба деҳа, ба хонаи падар баргашт. 

– Духтарам, бояд тоқат мекардӣ. Охир, «хонаи шў арра 
дорад, арраи шашпарра дорад,» – мегӯянд, панд медод мо-
дар духтарашрову бо гӯшаи рӯймоли сафед номаълум ашки 
чашмонашро пок мекард. 

Рӯзи дигар худаш Хуршедаро ба хонаи шавҳар бурду 
модарвор насиҳаташ кард: 

– Духтарам, ҳаѐт бозича нест, ки ҳар рӯз ба шавҳар ба-
роӣ. Одамон чӣ мегӯянд? «Духтари фалонӣ бетарбия буда-
аст,» – гуфта,  падаратро шармсори дӯсту душман мегардо-
нанд. Тоқат кун, мо ҳам дар зиндагӣ азобҳои зиѐд кашидем. 
Санги вазнинро об намебарад, духтарам. Худованд мисли 
гул духтарчаеро насибат гардондааст. Ба хотири фарзанд 
тоқат кун,  ки ӯ бепадар калон нашавад. Мехоҳӣ, ки духта-
ратро «сағира» гуфта, дар ҳар қадам паст зананд? Бахти 
духтаратро фикр кун: «сағирадухтар» гуфта, ба дари хонаат 
касе хостгорӣ намеояд. 

Хуршеда бо сари хам суханони модарро гӯш карда, ба 
қавли худаш, ба тақдир тан дод. Модар чанде бо ӯ нишасту 
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ба деҳа баргашт. Бегоҳ Ёқуб бо раққосааш ба хона омада, 
Хуршедаро диду бо тамасхур қоҳ – қоҳ хандида гуфт: 

-- Ҳа, аз хонаи падар ҳам пешат карданд? Ту ба ҳеҷ кас 
даркор нестӣ. Аз имрӯз ба баъд саратро хам карда, бе нозу-
нуз хизмати хонаи маро ба ҷо меорӣ, фаҳмидӣ!? - - ва рақоса-
ро ба оғӯш гирифта, бо меҳрубонӣ таклиф кард: – марҳамат, 
азизакам! Хонаи хоб дар ихтиѐри мо, машқ мекунем. 

Ҳар ду хандида, ба хонаи хоби Хуршеда даромаданду ӯ 
дар миѐнаи ҳавлӣ, тифл дар даст, ҳайрон монд. Духтар-
чааш, гӯиѐ аз кардаи падар ғамгин шуда бошад, ба гиря да-
ромад. Хост кӯдакашро парпеч кунад, аммо ба хонаи хоб 
даромаданро ба худ раво надид. Охир, кӣ медонад, ки онҳо 
ба чӣ «машқ» машғуланд? Ба чор тарафи ҳавлӣ нигариста, 
хушдоманашро дид, ки дар назди хонаи хобаш рост истода, 
бо хандаи истеҳзоомез ба ӯ нигоҳ мекард. Хуршеда хост 
духтарашро дар хонаи хоби хушдоман парпеч кунад, аммо 
хушдоман аз майли ӯ огоҳ шуда, бо қавоқи гирифта дарро 
ба рӯи келин пӯшид. Ӯ дар даҳлез парпечи таршудаи тиф 
лашро дигар кард. Намедонист чї кор кунад. Дар ҳавлӣ 
овози Ёқубро шунида, аз тиреза дид, ки шавҳараш бо 
раққоса аз ҳавлӣ баромаданд. Ӯ тез кӯдакро гирифта, ба 
ҳуҷраи хобаш даромад. Ба хона гӯѐ дузд даромада буд: 
анҷому ашѐ  ҳар сӯ партофта, рахти хоб жулидаву бетартиб, 
либосҳои шавҳараш ба ҳар сӯ њаво дода, ороишоти назди 
ойина титу пареш, рӯпуши гаҳвораи кӯдакаш дар остонаи 
дар, зери по, аз ҳуҷра бӯи ғализи сигор, газак ва нӯшокии 
спиртӣ ба димоғ мерасид. 

Хуршеда Нигораи хурдакакро дар гаҳвора хобонду 
рӯяшро бо кӯрпаи сабук пӯшонда, дару тирезаро кушод, 
бӯйи ғализ аз ҳуҷрааш берун шавад. Сипас бо таҳаммул 
ҳуҷраро ба тартиб оварда, либосҳои титу парешро ҷо ба ҷо 
гузошт. Даме нишаст. «Чаро? Чаро? Ва боз ҳам чарову ба-
рои чӣ тақдир маро ба чунин рӯз расонд? Чӣ гуноҳ дорам? 
Барои чӣ бояд ба чунин таҳқир розӣ шавам? Не, не ва боз 
ҳам не! Набояд ман ғуломи зиндагӣ бошам. Охир, ман ҳам 
инсонаму барои худ қадру қимате дорам, бигузор занона 
ҳам бошад, ғурур дорам, ирода дорам, иродаи шикастнопа-
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зир. Ман ғулом нестам!» Ин суханҳоро аз дил гузаронд 
Хуршеда ва қоматашро рост карда, зиндагии ояндаашро 
пеши рӯ овард. Медонист, ки дар ин хонадон рӯзи некро 
нахоҳад дид. Омадани шавҳари беномусашро интизор шуд. 
Баъди як ҳафта Ёқуб пайдо шуда, Хуршеда он тараф истад, 
ақаллан ба духтарчааш ҳам нимнигоҳе накарда, ба хонаи 
хоб даромаду: 

– Ман истироҳат кардан мехоҳам, нороҳатам накунед, 
– гуфта, дарро ба рӯи зану фарзандаш баст. 

Хуршеда маҷбур ба ҳуҷра даромада, ба ӯ фаҳмондан 
хост: 

– Ёқуб, агар бо ман зиндагӣ кардан нахоҳӣ, биѐ, бо 
нағзӣ аз ҳам ҷудо мешавем. Ман бозича нестам, ки дар 
ҳар қадам таҳқир намоӣ. Фикри маро накардӣ, ақаллан 
ҳамин тифли бегуноҳро фаромӯш накун… 

– Ҳой қишлоқӣ! Чӣ ин қадар бидир – бидир мекунӣ? 
Забон баровардӣ ту ҳам!? Рав, чор тарафат қибла! Аз ху-
дат ҳам безораму аз кӯдакат ҳам. 

Хуршеда на оби дида карду на оҳу нола. Гарчанде 
вуҷудаш месӯхт, Нигораашро ба бағал гирифта, бо сари ба-
ланд тарки хонаи шавҳар намуд, ҳарчанд мехост дод зада 
бигиряд аз чунин ноадолатӣ, номардӣ, пастфитратӣ ва… 

Дар хонаи падар бо тамасхур истиқболаш карданд: ба 
келинҳои хона омадани ӯ маъқул набуд, ки лаҳзаи муво-
фиқро ѐфта: 

– Боз гашта омадӣ? – мепурсиданд кинояомез ва қал-
башро бо хандаи беҷоашон хуншор мекарданд. 

Ба ин ҳама пичингу кинояҳо сарвари хонадон амаки 
Солеҳ нуқта гузошт. Дар сари дастархон ба писарҳояш рӯ 
оварда гуфт: 

– Аз шумо пинҳон намекунам, фарзандонам. Бароятон 
дар зиндагӣ чизеро дареғ надоштам, эҳтимол баъзан дар 
нисбататон сахтиро раво медидам: нагузоштам, ки нос-
кашу сигареткашу бангӣ шавед, барои соҳиби маълумот 
ва касбу кор шуданатон ҳам талош кардам, соҳиби хона-
ву дар ва зану фарзанд ҳастед. Фикр мекунам, ки қарзи 
падариамро дар нисбати шумо ба ҷо овардам. Акнун ху-
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датон медонеду дави аспатон, бираведу ҳар кадом аз пайи 
зиндагии худ шавед. Ман зинда бошам, ҳеҷ гоҳ намемо-
нам, ки занҳоятон бо пичингу киноя дили духтарамро би-
харошанд. Худо душмани касро хонавайрон насозад. 
Маро фаҳмидед, фарзандонам! 

Бародарон бо сари хам дар назди падар сукут кар-
данд… 

Хуршедаро чанд моҳ боз андешае дар сар омада буд. 
Мехост бо падараш маслиҳат намояд, вале ҷуръат наме-
кард. Оқибат ба хулосае омаду рӯзе, вақти хӯроки шом, 
ба падар мақсади дар дил ниҳонашро кушод: 

– Отаҷон, хуб медонистед, ки хониши ман дар мактаб 
бад набуд. Бо фотиҳаи шумо ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи 
байтории Донишгоҳи кишоварзӣ месупорам. Мехоҳам ба 
мисли шумо ба мардум хидмат намоям. 

Амаки Солеҳ бо меҳрубонӣ аз пешонии духтараш 
бӯсида, ба майли дили ӯ ҳарф зад: 

– Ҳаминро аз ту интизор будам, духтарам. Бихон, дар 
зиндагӣ бахтат омад накард, шояд ба кор дода шуда, ин 
ҳама азобҳои кашидаро фаромӯш кунӣ. Зиндагӣ фақат аз 
баҳор иборат нест, тирамоҳи баргрез ва зимистони хуну-
ки барфрез низ дорад. Бо меҳнати ҳалол метавонем ҳама 
камбудиҳоро паси сар карда, зиндагиамонро ба баҳори 
гулрез табдил бидињем. 

Хуршеда бо дуои падар муддати панҷ сол ҳама нозу-
киҳои касбашро омӯхта, баъди хатми донишгоҳ ба деҳа 
баргашт. Дар ин чанд сол Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам барҳам 
хӯрда, хусусигардонии муассисаҳои давлатӣ оғоз ѐфта 
буд. Амаки Солеҳ вақтро аз даст надода, фермаи хоҷаги-
ашонро шахсӣ карду сарварии онро бар дӯши Хуршеда 
гузошт. Бародаронаш ба шаҳр кӯч баста буданд. Хур-
шеда бо дастгириву маслиҳати падар аз пайи кор шуд. 
Донишу таҷрибаи дар мактаби олӣ ҳосилкардааш боиси 
пешравии кораш гардиданд. 
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БАХТИ БОЗОМАДА 
 

«Муњаббат њамеша ѓолиб аст». 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Рӯзе, ки Мурод аз маҳбас баромаду беҳурматии баро-

даронро дид, дунѐ барояш торик гашт. Дар киса маблағе 
надошт, ки бо автобус ѐ мошине раҳгузар то ба хонаашон 
биравад. Пиѐда азми рафтани деҳа кард. Дар нисфи роҳ 
«Нива» – и сафеде ӯро гузашту баъди даҳ – понздаҳ метр 
якбора истод. Мурод ба ронанда нигоҳ карду нафас гӯиѐ 
дар гулӯяш дармонд, сараш чарх зад. Вале чанд сония 
баъд дар дили бечораи аз дунѐ мондааш насими фораме 
ба вазидан даромаду ӯро аз нав ба ҳуш овард. 

Ронанда дари мошинро кушода, берун баромаду бо та-
бассуми малеҳе чанд қадам ҷониби ӯ гузошт. Тапиши ди-
ли Мурод беист зиѐд мешуд. Ҳастиаш меларзид. Беихтиѐр 
дасташро  болои сина гузошт: мабодо дил аз қафасаш бе-
рун нашуда бошад? Дар рӯ ба рӯяш Хуршеда – он моҳи 
шаби чаҳордаҳ, ки зиѐда аз 10- сол боз парастишаш ме-
карду дӯсташ медошт, олиҳаи зебоӣ ва сабаби ҳастиаш 
дар ин дунѐи саршор аз ноҷавонмардиҳо, бо чеҳраи хан-
дон ва лабҳои аз табассум шукуфта меистод. 

– Хуршедаҷон, ин туӣ!? Ман хобам ѐ бедор? – гуфта 
Мурод суол медоду ҷавобашро интизор нашуда, беихтиѐр 
аз худаш мепурсид. – Худоѐ, ман – ку девона нашудаам? 

– Бале, ин манам, – бо чеҳраи чун гули лола шукуфон 
ва ҳамон табассуми азалӣ ӯро истиқбол намуд Хуршеда. – 
Дер боз ҳамин мулоқотро интизор будам, аммо намедо-
нистам, ки дар чунин рӯзу чунин ҳол, дар ҳамин чорроҳа 
вомехӯрем. 

Аъзои баданаш меларзид. Аз дидани ишқи аввал қалбаш 
месуруду метапид, мерақсиду аз шодӣ ба ҷилва даромада 
буд. Дар як лаҳза ҳаѐти пур аз дард ва муҳаббате, ки ба Му-
род дошт, чун навори филм аз пеши назараш гузашт. 
Таҳқиреро, ки дар хонаи шавҳар дида буд, шабҳои тӯлонии 
фироқ ва бедорхобиҳоеро, ки аз ишқи Мурод , пеши рӯ 
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оварду айѐми духтарї дар хотираш ба љилва даромад. 
Хуршеда дар банди хотираҳои ширин чї гуна ба назди 

Мурод омаданашро нафаҳмид. Онҳо тапиши ноҳамвори 
дили якдигарро гӯѐ эҳсос менамуданд. Дасту пои Мурод 
беихтиѐр ба ларзиш даромада буд. 

– Худоѐ, шармандаам накун дар ин лаҳзае, ки як умр ин-
тизораш будам! Бубахшой нерўам, то дар пеши маҳбубаам 
аз по наафтам, – зери лаб хоҳиш мекард аз Офаридгор. 

– Мана, инро бигир! Охир, ту ронанда ҳастӣ – ку, кас-
бат ро давом деҳ, – гуфта, Хуршеда калидро ба Мурод 
доду аз дари дигар ба мошин даромада нишаст. 

Мурод чӣ кор карданашро намедонист. Пойҳояш пеш 
намерафтанд. Садои баланди сигнали мошин, ки Хуршеда 
зер карда буд, ӯро ба худ овард. Дар пушти чанбараки мо-
шин нишаст. Ҳарду хомӯш буданд. Баъди тахминан 10 – 15 
дақиқа Мурод мошинро боздошту сар ба рӯи чанбарак гу-
зошта, чун абри навбаҳор ба ҳоли худ зор – зор гирист. Ба-
рои ятим буданаш, барои бадбахт шуданаш, барои беҳур-
матии фарзандони падар, барои муҳаббати дастнорасаш 
мегирист. 

Хуршеда сачоқи даруни мошинро гирифта, болои май-
саву себаргаҳои канори роҳ густурда нишаст. Ӯро бо 
аламҳояш танҳо гузошт, то дилашро аз ғаму ғусса холӣ 
бинмояд. 

Мурод ҳам чанде баъд мошинро тарк намуда, ба 
соҳили рӯди на чандон бузурги канори роҳ омада аз оби 
зулолу хунук нӯшид.  Дасту рӯй шуста, ба назди Хуршеда 
рафта, нишасту ба он симои азизе, ки солҳо аз пеши наза-
раш, балки аз қалбаш дур намешуд, нигарист. Костагие 
дар ҳуснаш надид. Ҳамон дилбари моњрӯ, хушгӯю дилҷӯ, 
мӯйи мушкноб ва зулфони пурпечутоб ва қомате ҳамсони 
сарв . Ҳар кадом саргузашти худро дар 15 соли фироқ ба 
ҳамдигар нақл карданд… 

Соате баъд ба деҳа омаданду ба хона надаромада, рост 
ба ферма рафтанд. Амаки Солеҳ Муродро дида хеле хур-
санд шуд: серғайрату ҳалолкор буданашро медонист. 
«Чунин коргарон дар ферма заруранд,» – аз дил мегуза-
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ронд ӯ. Баъди суҳбати самимии тӯлонӣ ва ошно шудан бо 
ҳолати кор дар ферма Мурод бо Хуршеда ва амаки Солеҳ 
хайрухуш карда, ба хонааш рафтанӣ буд, ки: 

– Муродҷон, о Шумо ба куҷо? Маро боз дар нимароҳ 
гузошта, фирор карданӣ ҳастед? – гуфт бо хандаи маъни-
дор Хуршеда. 

Амаки Солеҳ гӯѐ суоли духтарашро нашунида бошад: 
– Хайр, фарзандонам, Шумо ба хона равед, монда 

шудагистед. Ҳоло кори ман бисѐр, – гуфту ба тарафи 
молхона, ба назди говдӯшҳо равон шуд. 

Мурод Хуршедаро то назди хонаашон бурду калиди 
мошинро баргардонд ва даст рӯи сина ниҳода, бо тавозуъ 
гуфт: 

– Ташаккур, Хуршеда! Аз ин вўа баъд кадом вақте ро-
нанда даркор шуд, ман омодаи хидмат ҳастам. 

Хуршеда аз ӯ чашм наканда, баъди каме таҳаммул по-
сухаш гардонд: 

– Мурод, пиѐда нарав. Аз имрӯз ту ҳамчун ронанда ба 
ман хидмат мекунӣ. Аз рӯзи ҳамин мошинро хариданам 
орзу мекардам, дар пушти чамбаракаш туро бубинам. Ба 
хотири он ки нафаре дигар дар барам нашинад, агарчи 
маъқулам набуд,  ронандагиро омӯхтам. 

– Хуршедаҷон, барои фикр кардану ба хулосае омадан 
як рӯз муҳлатам деҳ. Имрӯз бароям кифоя аст ин қадар 
хушбахтӣ, боз аз шодӣ дилам накафад, – гуфт узромез 
Мурод ва ба сӯи кулбаи падарӣ равон шуд. 

Хонаро холӣ ва сарду хомӯш ѐфт. Деворҳои похсагин 
аз таъсири боду борон рехта буданд. Ҳота пур аз алафҳои 
бегона, шохаҳои ангури болои хавозаи кўҳнаи каҷшуда 
чанд сол боз қайчиро надида буданд, анкабут  дару тире-
заҳо тор танида. Дар як лаҳза шаби аввали дар маҳбас 
гузаронида пеши рӯяш ҳувайдо шуд. Чунин хомӯширо 
бори нахуст дар ҳамон ҷо дида буд. Пас манзили ӯ аз 
маҳбас чӣ тафовуте дорад? Сараш чарх зад. Дилаш 
беҳузур шуд. Хост мисли гурги танҳо уллос бикашад. 

– Муродҷон, ин туӣ? – гуфтани ҳамсояи девордар-
миѐнаш – амаки Неъматулло ӯро аз банди гарони ан-
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дешаҳо раҳонид. 
Агарчи солҳо боз якдигарро надида буданд, бисѐр са-

мимона бо оғӯши кушода, бо ҳам мулоқот намуданд. 
– Аз рӯзи азал ҳамин хел бемуҳаббат ҳастӣ, ҳамсоя. 

Ҷавобат доданду хабарамон накардӣ, агар дарак меѐфтам, 
келинҳоро мефармудам, хонаву даратро рӯфта тоза мекар-
данд. 

– Мардак, бо Муродҷон ба хонаамон гузаред. Ѓизо 
тайѐр, шумо суҳбат карда мешинеду духтарњо хонаву 
ҳавлии ҳамсояро ба тартиб меоранд, – ҳамсари амаки 
Неъматулло – холаи Гулдаста аз пушти девор овоз баланд 
карду  болои суфа курпача партофта, дастархон кушод. 

Баъди ним соат, омадани Муродро дарак ѐфта, ҳам-
сояҳо – яке дар даст тарбуз, дигарӣ як лаълӣ мева, севумӣ 
хурмаи ҷурғот ва чанд нонро дар дастархон печонда дар 
ҳавлии акаи Неъматулло гирд омаданд. Болои суфа барои 
онҳо тангӣ мекард. Охир, Муродро аҳли деҳа эҳтиром 
мекарданд. Касе маҳбас ва солҳои дар он ҷо гузаронидаи 
Муродро ба ѐд намеовард. 

Рӯзи дигар, субҳ нодамида, Мурод ба ферма рафт. 
Амаки Солеҳ чун одати дерин он ҷо буд: шири дӯшидаро 
бояд ба идораи ширқабулкунии ноҳия мебурд. Муродро 
бо чеҳраи кушод истиқбол намуда пешниҳод кард: 

– Писарам, омадӣ? Хуб кардӣ, биѐ, ҳамроҳ ба маркази 
ноҳия рафта, ширро ба дўкони панирбарорӣ месупорем. 
Сўҳбат мекунем, рӯзҳои гузаштаро ба ѐд меорем. Чӣ 
гуфтӣ? 

– Хуб шудаст, амакҷон, – гуфта Мурод зарфҳои охири-
ни ширро ба мошин бор карда, дар паҳлўи амаки Солеҳ 
нишаст. 

Ҳарду дар роҳ, то ноҳия ва дар бозгашт, бо ҳам ба гуфти 
мардум хуб «дарди дил» намуданд. Вақте ки аз дарвозаи 
ферма ба дарун даромаданд, амаки Солеҳ аз мошин фуро-
маду дарро напӯшида, насиҳатомез ба Мурод гуфт: 

– Зиндагӣ роҳи ҳамвору мумфарш нест, додарам, шебу 
фарозҳои зиѐд дорад. Мебинам, ки ин солҳо ҳам бароят бе-
асар нагузаштаанд. Одаму оламро шинохтаиву сабақи хубе 
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ҳам бардоштаӣ. Росташро бигӯ: оянда чӣ мақсад дорӣ? Дар 
ҳамин ҷо мемонӣ ѐ ба шаҳр, ба назди додаронат, меравӣ? 

Мурод баъди чанде сукут сар бардошту посух гардо-
нид: 

– Ба ягон ҷо рафтанӣ нестам, амакҷон. Ҳамон кулбаи 
вайронаамонро аз нав обод мекунам, ки арвоҳи падару 
модарамро шод бигардонам. Дар масъалаи кор… 
Амакҷон, агар шумо розӣ шавед, ҳамроҳатон дар ферма 
кор кунам, агар… 

– Муродҷон! – хитоб кард амаки Солеҳ, – аз ҳамин рӯз 
ту коргари ферма ҳастӣ, мефаҳмӣ, аз ҳамон субҳи содиқи 
ба ферма даромаданат коргари ферма будӣ. Бирав, аз 
пайи корат бишав! 

Хуршеда бо лабҳои аз табассум шукуфта онҳоро пеш 
воз гирифт. Падар ба чеҳраи болидаи духтараш нигари-
ста, гӯѐ кадом як сирри ниҳонеро барои худ кашф карда 
бошад, ба ӯ гуфт: 

– Духтарам, меҳмонро ба кору бори ферма шинос би-
кун. 

– Кӣ, Мурод меҳмон ? Фермаро аз ман хубтар медонад, 
ӯ мизбон аст, падар! 

Аз байн чанд моҳ гузашт. Рӯзе, баъди анҷоми корҳо, 
Хуршеда ба назди Мурод омада, рози дер боз дар дил 
нуҳуфтаашро кушод: 

– Мурод, як бор муҳаббатамонро хор кардем, бас бу-
дагист. Мехостам ин суханҳоро ту ба ман бигӯӣ, афсӯс, 
боз ҳам хомӯшиву чизе намегӯӣ… 

Мурод аз ин гуфтаҳо лаҳзае худро гум кард, чи гуфта-
нашро намедонист, вале шарорае дар қалбаш шўъла заду 
эҳсоси ҷуръатро дар вуҷудаш бедор сохт. Ба чашми 
маҳбуби дилаш нигоҳ карда гуфт: 

– Хуршеда, ту аз муҳаббати ман огаҳӣ, бо тамоми 
ҳастӣ дӯстат медорам, тайѐрам бароят ҷонамро нисор ку-
нам, аммо… Аммо худро лоиқи ту намедонам. Охир ту 
роҳбари корхона, соҳиби маълумоти олӣ ҳастӣ. Ман чӣ? 
Ҳамон подабону ҳамон ронанда, боз доғи судӣ ҳам до-
рам. Хуршеда… 
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Гуфтаниҳои зиѐд дошт дар қалбаш Мурод, вале ба наз-
дашон омадани амаки Солеҳ ӯро водор намуд, ки суханаш-
ро қатъ намояд. Беҷуръатии марди дӯстдоштаашро дида, 
Хуршеда шарму ҳаѐи азалиро як сӯ гузошту ба мӯйсафед 
гуфт: 

– Падарҷон, то имрӯз аз хатти кашидаатон набарома-
дам, ҳарфи баланде ҳам аз шумо нашунидам. Маро 
бифаҳмед: ману Мурод солҳо боз ҳамдигарро дӯст медо-
рем, акнун бахти худро ѐфтам, вале бе ризоят ва фотеҳаи 
неки шумо худро хушбахт дида наметавонем. Агар… – 
дигар чӣ гуфтанашро надониста, хомӯшӣ ихтиѐр кард. 

Падар аз интихоби духтараш қонеъ буд, аммо Мурод 
дар банди ҳайрат афтода: 

– Хуршедаҷон, доғи судии ман. Охир, ман доғи судӣ 
дорам… – мегуфт аз амаки Солеҳ чашм наканда. 

– Писарам, – беҷуръатии ӯро бартараф карданӣ шуд ама-
ки Солеҳ, – ҳама бегуноҳиатро медонанд. Медонанд, ки гу-
ноҳи дигаронро ба гардан гирифта будӣ. Маълумоти олӣ 
надорӣ? Ҳеҷ гап не! Ҳуҷҷатҳоятро ба шуъбаи ғоибонаи до-
нишкадаи олӣ месупориву аз истеҳсолот ҷудо нашуда 
таҳсил мекунӣ ва соҳиби маълумоти олӣ мешавӣ. Муҳимтар 
аз ҳамааш – шумо якдигарро дӯст медоред, – ва даст ба фо-
теҳа бардошт:  

– Худованд дари бахту саодатро ба рӯятон бикшояду 
файзу баракатро дар саратон бирезонад, соҳиби хонаи обод 
ва фарзандони нек бигардонад шуморо, омин! 

Моҳе баъд дар ҳавлии амаки Солеҳ тӯй шуд: Хуршеда-
ву Мурод бо ҳам ақди никоҳ бастанд. Мурод чунин хуш-
бахтиро дар гӯшаи хаѐлаш ҳам тассовур намекард. Ба 
мақсади деринаш расид: Хуршедаи нозанин ҳамсар, ҳам-
фикру ҳаммаслакаш гардид. 

Соле баъд дар ҷои кулбаи гилини падарии Мурод хо-
наи зебое қомат афрохт… 
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ОМАДИ КОРИ БАРОДАР 
 

«Худфиребӣ бадтарин лаҳзаи умр аст, чунки фиребгар 
ҳамеша дар рӯ ба рӯи фиребхӯрда меистад.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Носирҷонро баъди хатми донишкада ба Вазорати ки-

шоварзӣ ба кор фиристоданд. Ҳам кор мекард ва ҳам ри-
солаи илмӣ менавишт. Соле баъд роҳбарияти вазорат ӯро 
барои такмили дониш ба шаҳри Маскав фиристоданд. 
Ҳангоми таҳсил бо ҳамсабақи украиниаш – Валентина, ки 
аз Харков омада буд, шинос шуд. Ҳамдигарро дӯст дош 
танд. Дар як соли таҳсили якҷоя Носирҷон забонҳои русӣ 
ва англисиро хеле хуб омӯхт ва бо ҳарду забон озодона 
ҳарф мезад. 

– Валяҷон, бо тамоми ҳастӣ дӯстат медорам, – изҳори 
муҳаббат намуд боре Носирҷон. 

– Носирҷон, магар падару модарат ба ишқи мо монеъ 
намешаванд? – пурсид аз ӯ Валентина. – Охир, миллату 
мазҳабамон гуногун, расму русумамон ноошно, бадтар аз 
ҳама, ман забони шуморо намедонам… 

– Азизакам, муҳиммаш якдигарро дӯст медорему 
мақсаду маромамон як аст. Мегӯянд, ки аз никоҳи мил-
латҳои гуногун фарзандони зебову оқил ба дунѐ меоянд. 
Дар бораи розигии волидайн бошад, ташвиш накаш, па-
дару модари ман бародарам аст. Ӯ ҳеҷ гоҳ ба ишқи мо 
монеъ намешавад. 

– Туро бо аҳли оилаамон бояд шинос кунам, – гуфт Ва-
лентина. 

Ҳарду ба Харков рафта, як моҳ меҳмони падару мода-
ри Валентина шуданд, Носирҷонро сарзамини зебои 
Украина мафтун кард. Волидайни Валентина табиб бу-
данд. Носирҷон ба онҳо маъқул шуд. Мардуми Украина 
мисли тоҷикон либосҳои рангоранг ва расму оини ба худ 
хос доштанд, ҳамсони тоҷикон чеҳракушоду меҳмоннавоз 
буданд. Обу ҳавояш ҳам мисли Тоҷикистон буд дар ҳамон 
рӯзҳо. Баъди сафари Украина Носирҷон ба бародараш 
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телефон карда, рози дар дил нуҳуфтаашро кушод: 
– Акаҷон, Валентина ном духтари украиниро дӯст ме-

дорам. Бо ҳам издивоҷ карданӣ ҳастем. Маро дар до-
нишгоҳ ба кор таклиф кардаанд. Худам ҳам мехоҳам дар 
Маскав кору зиндагӣ кунам, албатта, бо фотеҳаи нек ва 
розигии шумо. Баъди ду рӯз занг занед. Албатта, телефон 
кунед, акаҷон. 

Мурод дар ин боб маслиҳати Хуршедаро пурсид: 
– Агар ҳамдигарро дӯст доранд, фотеҳаи некашон 

диҳед, – гуфт Хуршеда. – Бигузор хушбахт бошанд. 
Мурод беистиҳола, ҳамон рӯз, ба Носирҷон телефон 

кард: 
– Носирҷон, додаракам! Аз интихобат розӣ ҳастам, ба 

шумо падарвор дуо медиҳам:  
-Илоҳо, хушбахт бошед! Фақат бародарон ва зод-

гоҳатро аз хотир набарор. Фаромӯш накун, ки Ватан ба-
рои ҳар як инсон ҳамчун беҳтарин туҳфаи Илоҳӣ азизу 
муқаддас мебошад. 

– Акаҷон, қавл медиҳам, ки ҳеҷ гоҳ бародарон ва 
Тоҷикистони азизамро фаромӯш намекунам. 

Ба Валентина ва Носирҷон барои зист дар хобгоҳи до-
нишкада як ҳуҷраро ҷудо карданд. Дар чашми ҳарду, ки 
фидоии илм буданд, ин ҳуҷраи танг чун қаср муҳташам 
менамуд… 

 
 

 
ДӮСТОН ШОДУ ЊАСУДОН ЃАМГИН 

 
«Хирад маликаи осмону замин аст.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Зиндагии осудаи Мурод ва Хуршеда дер давом накард. 

Аз рӯзгори хуши онҳо дӯстон шод буданду ҳасудон ғам-
гин. Собиқ раиси хоҷагӣ Самандар Ализода ва чанде аз 
атрофиѐнаш баъди хусусигардонии амволи хоҷагӣ аз зин 
фуромада бошанд ҳам, пояшонро аз узангу гирифтан 
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намехостанд. Пешрафти кор дар фермаи шахсии Хуршеда 
оромашон намегузошт, паси ҳам ба ҳукумати ноҳия но-
маҳои беимзо фиристода, кормандони онро сиѐҳ мекар-
данд. Менавиштанд, ки сарварони ферма ҳисобу китоби 
ниҳонӣ доранду даромади аслии корхонаашонро ба идо-
раи андоз пешниҳод намекунанд, ҳатто менавиштанд, ки 
дар ферма аз қувваи ноболиғон истифода мебаранд. Моҳе 
чанд бор нозирон ба ферма омада, соатҳои зиѐд корман-
донро бо суолҳои бамавриду бемаврид ташвиш медоданд, 
вале камбуде намеѐфтанд. 

Бадхоҳон ба ин ҳам қонеъ нашуданд. Бо ҳар роҳ мехос 
танд барои пешрафти кори Хуршеда монеае эҷод бисо-
занд. Ҳамон сол баҳор барои чорводорон бисѐр мусоид 
омад. Алаф дар кўҳу пушта фаровон шуд. Хуршеда тобис 
тони дароз кормандони фермаро ба алафдаравӣ сафарбар 
кард,  ки барои зимистонгузаронии чорво ғизои заруриро 
захира намоянд. Ҳамон шаб, аз чи бошад, ки Мурод 
хавоси парешоне дошт, хобҳои ҳархела дида бо тарс бе-
дор шуд. Бистараш аз арақ тар буд. «Тавба, дар зимистон 
ҳам одам арақ мекардааст – да?» – гуфта, ҷомаашро ба 
сари китф партофта берун баромад. Моҳтобшаб буд. Хо-
наашон, ки дар баландӣ ҷойгир буд, деҳа чун дар кафи 
даст ба чашм мерасид. Аз ҷониби ферма, ки тахминан 
ним фарсах дуртар аз деҳа ҷойгир буд, шўълаҳои оташ 
фиғона мезаданду дуди сиѐҳ ба фалак мепечид. Саросема 
ба хона даромада, ҳамсарашро бедор карду либоси гарм 
пӯшида, мошинашро ба кор даровард. Мардуми деҳ бо 
оташ дастбагиребон шуда буданд. Яке сатил дар даст ме-
давиду дигарӣ бо бел барфро ба коми оташ ҳаво медод… 
Субҳ ҳам дамид. Оташро хомӯш карданд. Ҳар кадом ба 
ҳодиса ба таври худ баҳо медоданд. Яке мегуфт: 

– Ин кори ҳасудон аст, иншоаллоҳ, рӯзе ҷазояшонро 
хоҳанд дид… 

Дигаре даст ба гиребон бурда, аз худ мепурсид: 
– Тавба, ин мардумро чӣ бало зада бошад? На серро 

дида метавонанду на гушнаро нон дода… 
Севумӣ ба назди Хуршеда омада дилбардориаш ме-
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кард: 
– Духтарам, зиқ нашав. Мо ҳама аз як авлодем – ку, 

дастгират мешавем. Ҳа, кумакат мерасонем. Иншоаллоҳ, 
чорвоятро аз зимистон беталаф мебарорем… 

Дар чашмони Хуршеда ашк ҳалқа зад: ашки шодӣ аз 
дилсӯзӣ ва дар соати мушкил муттакои ӯ гардидани ҳам-
деҳаҳояш. 

Аз зимистон беталаф баровардани чорво ба Мурод ва 
Хуршеда гарон афтод. Бо мушкилӣ ва хароҷоти зиѐд ҳам 
бошад, аз фермаҳои ҳамсоя ва соҳибкорони хайрхоҳ, ки 
захираи бедаашон зиѐд буд, ғизои чорворо дарѐфт наму-
данд. «Касеро бахт баргардад, шикаст андар шикаст ояд» 
гуфтани бузургон дуруст будааст. Хуршедаву Муродро 
дар пеш мушкили боз ҳам сангинтаре интизор буд: кор-
хонаи ширқабулкунии ноҳия қабули маҳсулоти фермаи 
онҳоро манъ кард. Хуршеда чун дид, ки ҳама кӯшишу 
заҳматҳояш бефоидаанд, рӯзе ба шавҳараш маќсади дар 
дил доштаашро ошкор намуд: 

– Муродҷон, ман ба пойтахт меравам. Солҳои таҳсил 
дар Донишгоҳи кишоварзӣ, ҳангоми таҷрибаомӯзӣ, ме-
дидам, ки дар назди фермаҳо коргоҳҳои хурди панирба-
рорӣ амал мекунанд. Мо бояд худамон барои рафъи 
монеаҳо тадбир биандешем, набошад ин монеаро ба 
осонӣ рафъ карда наметавонем. Ният дорам, ки чунин 
коргоҳи хурдро дар назди коргоњамон бикушоем. Агар ба 
мақсадамон бирасем, боз чанд ҷои кор барои мардуми 
деҳа муҳайѐ мешавад. 

– Ҳамроҳ меравем, – гуфт Мурод қотеона. 
– Не, Муродҷон, – ӯро аз раъяш гардонд Хуршеда ва 

маслиҳатомез идома дод. 
  – Ту бояд дар ин ҷо бошӣ. Медонӣ, ки «дӯстон» – и 

дар камин нишастаамон найрангҳои тозаеро бофта, ба 
сарамон бор карданианд. Дар ин ҷо будани ту ба ман им-
кон медиҳад, ки корҳоямро зудтар сомон дода, ба хона 
баргардам. 

Мурод пешниҳоди ҳамсарашро маъқул донист. 
Хуршеда дар шаҳр ба ҳамсабақаш, ки сарвари Корхо-
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наи маҳсулоти ширӣ буд, мақсади омаданашро баѐн кард. 
Директор бо таҳаммул ба нақшаи ҳамсабақаш ошно 
шуда, дар навбати худ пешниҳод намуд: 

– Хуршеда, кори наҷиберо пеш гирифтаӣ. Аҳсант! Дар 
фермаи шумо коргоҳи хурди истеҳсоли паниру ҳасибро 
таъсис медиҳем. Чанд нафар бо ҷои кор таъмин мешавад. 
Фақат мутахассис намерасад. Агар имкон дошта бошиву 
маблағат бирасад, ба чанде аз ҷавонони деҳа ин касбро 
меомӯзонем. 

Хуршеда бо табъи болида ба деҳа баргашт. Сифату са-
мараи корашон ҳам аз пешина беҳтар шуд. Аз миѐни дух-
тарони деҳа чанд нафарро барои омӯхтани нозукиҳои 
касб ба пойтахт фиристоданду онҳо баъди чанд моҳ ба 
деҳа баргаштанд, албатта, баъди омӯхтани касб ва 
андӯхтани таҷриба. сарварии коргоҳро ба ўҳдаи Санифа – 
духтари подабони ферма амаки Ғолиб, ки ғоибона дар 
Донишгоҳи кишоварзӣ таҳсил мекард, гузоштанд. Акнун 
мардуми деҳа ба ин коргоҳ шир месупориданду дар баҳои 
он пули нақд ѐ паниру ҳасиб мегирифтанд. 
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ХУРШЕДА – НАМОЯНДАИ МАРДУМ 
 

«Аз њама ороишот виљдони пок асосї аст.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Рӯзе, баъди кор, ҳама фаъолонро ба маҷлисгоҳи 

Шӯрои ҷамоат даъват карданд. Хуршеда ҳам бо чанде аз 
говдӯшҳои пешқадам дар маҷлис иштирок дошт. Намо-
яндаи ҳукумати ноҳия мақсади ҷамъомадро ба ҳозирон 
арз намуд: 

– Мо бояд аз деҳаи шумо як нафарро ба вакилии 
маҷлиси намояндагони халқи ноҳия пешбарӣ намоем ва 
рӯзи интихобот аҳли деҳа ба ҷонибдории ӯ овоз диҳанд. 
Ҳукумати ноҳия номзадии Самадов Қурбонро, ки сар-
варии яке аз идораҳои бонуфузи ноҳияро ба уҳда дорад, 
ба муҳокимаи шумо мегузорад. Шумо бояд ин таклифро 
дастгирӣ намуда, рӯзи интихобот ба ҷонибдории ӯ якди-
лона овоз диҳед. Хоҳиш мекунам, Қурбон Самадович, аз 
ҷо хезед,  ки мардум шуморо бишносанд. 

Қурбон Самадов бо виқор аз ҷо хеста, ба толор дида 
дӯхту дар ҷояш нишаст. 

– Касе ҷонибдори ин таклиф аст, хоҳиш мекунам, даст 
бардорад, – гуфт намояндаи ҳукумати нохия. 

– Муҳтарам раиси маҷлис, мумкин аст ду сухан гӯям? – 
аз ҷой хеста, иҷозаи ҳарф задан пурсид собиқадори 
меҳнат, собиқ сарвари бригадаи пахтакорӣ амаки Сафар. 

– Марҳамат, – иҷозат дод раисикунанда ва тангии 
вақтро баҳона карда илова намуд: – Тезтар фикратонро 
баѐн кунед, ҳама монда шудаанд. 

– Пешниҳоди ман ҳамин: агар вакил интихоб карданӣ 
бошед, хуб мешуд, ки номзадии нафареро аз ҳамин деҳа 
пешниҳод кунем, чунки камбуду норасоии ҳаѐти моро 
беш аз дигарон сокини деҳа медонад ва дар маҷлиси 
ноҳиявӣ барои рафъи онҳо масъала мегузорад. Ман ном-
задии духтари деҳаи худамон Хуршедаро пешниҳод ме-
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намоям. Ӯ ба маҷлиси ноҳиявии вакилони халқ вакили 
арзанда аст, чунки Хуршеда дар муддати кӯтоҳ барои 
аҳли деҳа ҷойҳои нави кор ташкил намуд. Чанд нафарро 
барои касбомӯзӣ ба пойтахт фиристод. Мардуми деҳа то 
дирӯз бо азоби алим маҳсулоташро ба маркази ноҳия 
бурда, бо маблағи ночиз мефурӯхтанд. Имрӯз бемалол 
маҳсулотамонро дар ҳамин ҷо месупорему маблағи хуб 
хуб ҳам ба даст меорем. Хоҳиш мекунам: таклифи ман ба 
овоз монда шавад. Шумо чӣ мегӯед? – пурсид амаки Са-
фар аз ҳозирин. 

Толор ба ҷунбиш даромад. Аз ҳар гӯшаи он овозҳо ба-
ланд шуданд: «Рост мегӯяд акаи Сафар!» «Мо тарафдор!» 
«Мо номзади худро дорем, ба дигарон ниѐзманд нестем!» 
«Номзадии Хуршедаро ба овоз монед!» «Чаро таклифи 
моро ба эътибор намегиред?» … 

Раиси маҷлис дид, ки имкони дигар надорад, ҳозирин-
ро ба хомӯшӣ даъват намуда гуфт: 

– Ҳозирини муҳтарам! Таклифҳо гуногун шуданд, ба-
рои ҳамин номзадии ҳардуро барои овоздиҳӣ пешниҳод 
менамоям. Кӣ ҷонибдор!? 

Хуршеда дар ҳамон маҷлис ба аҳли толор барои бова-
риашон изҳори миннатдорӣ намуда гуфта буд: 

– Бародарон ва хоҳарони азиз! Ман бароятон аз осмон 
овардани ситораро ваъда намедиҳам, калӯш ҳам тақсим 
намекунам. Замоне, ки бо чормағзи пуч кисаи мардумро 
пур намуда фиребашон медоданд, кайҳо пушти сар шуда-
аст. Агар шумо номзадии маро ба маҷлиси ноҳиявии ва-
килони халқ пешбарӣ намуда, ба ҷонибдориам овоз 
диҳед, ҳама қувваю ғайрат, донишу малака ва таҷрибаам-
ро фақат барои ободонии деҳаи азизам ва беҳбуду 
некӯаҳволии мардуми он сарф мекунам. 

Аҳли толор суханони Хуршедаро бо қарсакҳои пур-
мавҷу тӯлонӣ истиқбол карданд. 

То рӯзи интихобот номзад Қурбон Самадов чанд маро-
тиба ба мардуми деҳа дар бошишгоҳҳои саҳроӣ, ферма ва 
мактаб вохӯрда ваъда кард, ки агар маро ҷонибдорӣ 
намоед, ҳама камбудиҳоятонро бартараф мекунам. Дар 
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деҳа мактаб ва беморхонаи нав месозам, дар фасли зими-
стон хатти мустақими барқ гузаронда, хонаву кӯчаҳоято-
нро чароғон мекунам ва ғайраву ғайраҳо… Калӯши зиѐ-
деро ройгон ба занҳо тақсим карданд. 

Рӯзи интихобот ҳам фаро расид. Хурду бузурги деҳа бо 
либосҳои идона ба  интихобгоњњо омаданд. Бегоҳӣ, баъди 
анҷоми овоздиҳӣ, қуттиҳоро кушоданд: ба ҷонибдории 
номзад Қурбон Самадов 10 дар сад ва ба Хуршедаи Солеҳ 
90 дар сади интихобкунандагон овоз дода буданд. 

Мурод бениҳоят хурсанд буд: охир, мардуми деҳа ба 
Хуршедаи ӯ бовар карданд. Ӯ вакили маҷлиси ноҳиявии 
намояндаҳои мардумӣ интихоб шуд. «Аҷоиб, хобам рост 
баромад,» – аз дил гузаронд Мурод. Ҳамон шаб хоб дида 
буд, ки дар боѓи калоне ҳамроњи Хуршеда сабад дар даст 
мева мечиданд. 

Чанде нагузашта Хуршедаро раиси ҷамоат интихоб кар-
данд. Ӯ ба амали ҳасудону нотавонбинон аҳаммият наме-
дод, шабу рӯз кор мекард. Масъулияташ даҳчанд афзуда 
буд. Ягон чорабинӣ дар деҳа – тӯй, худоӣ, ҷаноза ѐ маъра-
кае бе маслиҳати Хуршеда баргузор намешуд. Ин ҳама ба 
қалби ҳасудон чун нештар кора мекарданд. Ба болои ин ҳа-
ѐти хушу гуворои оилавии Муроду Хуршеда рўҳашонро 
мешикаст. Онҳо нақшаҳо мекашиданд, ки бо кадом роҳ 
обрӯи Хуршедаро дар назди шавҳар ва ҳамдеҳагон резо-
нанд. Яке пешниҳод мекард: 

– Дар миѐни мардум овоза мекунем, ки раисамон са-
букпо аст. 

– Не, намешавад. Ба ин овоза касе бовар намекунад, чун-
ки ба покдоманиаш шубҳа надоранд, – рад мекард дигаре. 

– Мегӯем, ки аз вазифааш суистеъфода мекунад. 
– Охир, кї бе далел ба чунин туҳмат бовар мекунад? Ӯ 

масъулиятшинос аст. 
– Аз ҳисоби оилааш метавонем ӯро шарманда кунем, 

дар ин ҳол худаш вазифаро партофта мегурезад… 
Дар охир ба хулосае омаданд, ки ба воситаи Аския – 

ягона дугонаи давраи ҷавонӣ, ҳамсинфу ҳамсояи девор-
дармиѐни Хуршеда нақшаашонро амалӣ месозанд… 
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АСКИЯ 
 

 «Ҳасуд душмани худ аст, 
 аз бахилӣ хуни худро мехӯрад.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Аския дар хонадони серфарзанд ба дунѐ омада буд. Па-

дараш – муаллими синфҳои ибтидоӣ Олим Шукуров даҳ 
фарзанд – панҷ писару панҷ духтар дошт ва бори зиндагии 
хонадонашро базӯр пеш мебурд. Аския фарзанди шашуми 
хонадон буд. Вақтҳое ҳам мешуд, ки нони серӣ намеѐфтанд, 
дар боби сару либоси муносиб ҳам танқисӣ мекашид. 
Ҳамеша гилаомез аз модараш мепурсид: «Барои чӣ ман бо-
яд пироҳани кўҳнаи апаҳоямро пӯшам?» «Чаро ғизои дӯст-
доштаамро хӯрда наметавонам?» «Барои чӣ моро таваллуд 
кардед, вақте ки бо сару либос ва ғизои дуруст таъминамон 
карда наметавонед?» ва бисѐр чизҳои дигарро фаҳмидан 
мехост, баъзан ҷанҷол ҳам мекард… 

Модар дар посухи суолҳои духтараш оҷиз мемонд. 
Баъзан аз худ мепурсид: «Чаро Аския ин қадар худхоҳ 
аст? Бо кадом фазилати хонаводагӣ манфиати худро аз 
дигарон афзал медонад? Бо маоши ночизи муаллимии па-
дари 12 нонхӯр?» Муаллим Шукурзода пайваста дар дили 
фарзандонаш эҳсоси одаму одамгарӣ, накӯкориву накӯ-
хоҳӣ, муҳаббат ба якдигар, ватандӯстию соҳибмаърифат 
буданро бедор кардан мехост. Ҳамеша таъкидашон ме-
кард: 

– Фарзандони азизам! Пеш аз ҳама хонед, илму дониш 
омӯзед, соҳибкасб шавед, дар ҷамъият мартабаи худро 
дошта бошед. 

Насиҳати падарро ҳама қабул доштанд, ба ҷуз Аския. 
Ӯ баъди шунидани панди падар ҳатман посухе мегардонд, 
ки ба норозигиаш аз зиндагӣ аѐн буд: 

– Падарҷон, шумо хонда кӣ шудед, ки мо хонем? Магар 
муаллимӣ касб аст? Ана, Хуршедаро бинед: гули либосро 
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мепӯшаду мағзи ғизоро мехӯрад. Ман аз вай чӣ камӣ до-
рам? Ҳеҷ! Фақат падари ман муаллим асту падари ӯ бой-
тор. Кош тарбиятгари инсон нею тарбиятгари ҳайвонҳо 
мешудед… 

Каломи аз андеша тиҳии фарзанд қалби поку ҳассоси 
муаллимро ба риққат меоварду ӯро водор менамуд, ки аз 
худ бипурсад: «Дар тарбияи ин духтар ман чӣ хато содир 
карда бошам? Охир, дар сари дигар фарзандонам чунин 
андешаҳои бад нест. Дар рагу пайванди Аския кина ва 
бухлу ҳасад ҷо гирифтааст. Беҳуда нагуфтаанд бузургон: 
«Дар боғ ба ҷуз гул хор ҳам мерӯяд.» Наход Аския хорест 
дар бӯстони бо сад орзуи нек парваридаи ман? Барои 
тарбияи фарзандонам ҳама нерўи рўњонӣ, таҷрибаи 
андӯхтаву саводамро сарф кардам. «Насиҳатнома» – и 
Унсурулмаолии Кайковусро гаштаю баргашта мутолиа 
намудам, «Достони педагогӣ» – и Макаренкоро борҳо 
саҳифа гардондам, аммо он нӯшдоруеро, ки барои табо-
бати духтарам Аския лозим аст, наѐфтам. Чаро?» 

Рӯзҳо мегузаштанду фарзандон ҳам камол меѐфтанд, 
аммо хислату хӯи Аския тағйир намеѐфт, бадтар мешуду 
беҳтар не. Ба Хуршеда, ки дар хонадони падар яккадух-
тар буд, волидайн ва бародарон таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
мекарданд. Ҳар чи мехост, бечуну чаро иҷро мешуд. Дили 
софу беғаше дошт. Агар падару модар ва бародарон чи-
зеро барояш туҳфа мекарданд, «инаш ҳаққи дугонаам» 
гуфта, Аскияро бенасиб намемононд. Пешдомани мак-
табӣ дӯхтанӣ мешуд, албатта, дуто медӯхт: яктоаш аз Ас-
кия. Лентаҳои капронии сафед харидан мехост, албатта, 
ду ҷуфт мехарид: яктоаш барои Аския. Ҳангоми ѓизо хӯр-
дан низ «модарҷон, дугонаам Аскияро ҷеғ зада, ҳамроҳ 
бихўрем, чӣ мешавад?" мегуфту бо ризояти мадар ӯро ба 
сари дастархон мехонд. Ҳамроҳ дарс тайѐр мекарданд, 
ѓизо мехӯрданд, ҳамроҳ ба мактаб мерафтанд. Ҳамеша 
либосҳои нимдошташро «хоҳаронат мепӯшанд» гуфта, ба 
Аския медод. Ба дугонааш меҳру садоқати беандоза 
дошт, аммо Аския ба Хуршеда ҳасад мебурду  нисбаташ 
бухлу кинаро раво медид. Ҳар гоҳи аз хонаи онҳо омадан, 
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албатта, ба сари модараш дод мезаду ҷанҷол мебардошт: 
– Ӯро чашми дидан надорам! Чаро ба Хуршеда ҳама 

чизро Худованд додаасту ба ман садяки онро не? 
– Духтарам, кӯрнамак мабош. Охир, Хуршеда ба ту ин 

қадар меҳрубону дилсӯз аст, пайваста ғамхориат мекунад. 
Намак хӯрда, дар намакдон туф накун, – насиҳаташ ме-
кард модар, ки аз амалу гуфтори духтараш ҳамеша хаво-
тир буду бори хиҷолат мекашид. 

Ҳар ду мактаби миѐнаро хатм намуданду бо иродаи 
падару модар хонадор шуданд. Дар деҳот баобрӯ ба 
шавҳар баровардани духтари хона муҳимтарин вазифаи 
волидайн маҳсуб меѐбад. Ҳаѐти оилавии дугонаҳо низ як 
навъ сурат гирифт: яке духтарча дар даст, дигарӣ бо ду 
писар аз шавҳар ҷудо шуда, ба хонаи падар баргаштанд. 
Аския шукрона мекарду мегуфт: «Чи хуб аст, ки Хуршеда 
ҳам мисли ман бева шуд. Хайрият – е.» Модар борҳо ӯро 
насиҳат мекарду мегуфт: 

– Наход, духтарам, чунин њарфро  нисбати беҳтарин 
дугонаат раво бинӣ?  Андешаи бад аз сарат дур нашуд, ки 
нашуд. Дар муносибат кӯшиш кун, ки ҳеҷ гоҳ дӯстро 
душман нагардонӣ, баръакс, бикӯш, то душман дӯстат 
бидорад. Фаромӯш накун, Хуршеда беҳтарин дугонаат 
аст. 

Соле нагузашта Аския бори дувум хонадор шуд. Ба 
марде, ки шаш фарзанд дошт, ҳамчун зани дувум ба 
шавҳар баромад. Мард қабл аз маъракаи никоҳ ба ӯ 
ошкоро гуфт: 

– Ба шарте туро ба занӣ мегирам, ки фарзандонатро бо 
худ ба хонаам наорӣ, онҳо бо падару модарат мемонанд. 

Аския талаби шавҳарашро ба ҷо овард ва мард дар 
маркази ноҳия хонаеро иҷора гирифта, ӯро ба он ҷо бурд. 
Баъди се моҳи зиндагӣ дузанагии ҳамсарашро шунида, 
зани аввали мард суроғаи Аскияро ѐфта, ӯро дар хонааш 
хуб латукӯб кард ва қабл аз рафтан таҳдидаш намуд: 

– Агар аз шавњарам ҷудо нашавӣ, фарзандонатро зинда 
намеѐбӣ. Ба бародаронам супориш медиҳам, дар кӯча то 
мурдан мекӯбанд ҳаромиҳоятро! Агар ҳамин корро наку-
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нам, аз пушти падарам набошам! 
Бечора Аския, ки таҳдиди палонҷ ақлашро тира карда 

буд, зору ҳайрон монд. Чун дид, ки касе ба додаш наме-
расад, ба ҷои кори шавҳараш рафт. Мард ӯро шунидан 
нахост, баръакс, барои «густохӣ» – аш: 

– Маро дар назди ҳамкоронам шарманда кардӣ, зани 
беақл! – гуфту дар ҳамон ҷо се талоқаш дод. 

Аския бо сари хаму чашми нам ва дили пур аз ғам ба 
ҳавлии падарӣ, ба назди фарзандон ва келинҳои серҷоғи 
модар, баргашт. 

Хуршеда дубора шавҳар карданро ба гӯшаи хаѐл ҳам 
намеовард. Орзуи дар мактаби олӣ таҳсил кардану соҳиб-
касб шудан ки дошт, борҳо ба Аския мегуфт: 

– Биѐ, дугонаҷон, хонданро давом медиҳему касбу ко-
реро омӯхта, пеши касе муҳтоҷ намегардем. 

– Не, дугона. Мехоҳам зани ягон бизнессмени серсӯм 
бошаму умрамро серу пур ва бо шодию нишот гузаронам, 
– мегуфт Аския. 

Заҳмат кашида хондан, кор кардан, умуман, бардо-
штани бори зиндагиро қабул надошт ин зан. Хуршеда 
солҳои таҳсил дар донишгоҳ, рӯзҳое, ки ба таътил ѐ ха-
баргирии падару модараш меомад, албатта, ҳоли дугона-
ашро аз пайвандон мепурсид. 

Аския аз шавҳари сеюмаш писарчае таваллуд кард, аммо 
тифлашро аз таваллудхона ҳамсар нею боз ҳамон бечора 
модари муштипараш ба ҳавлии падар овард. Зиндагӣ баро-
яш бисѐр сангин буд. Келинҳо «боз гашта омадӣ» гуфта, ма-
зоҳу масхарааш мекарданд. Хуршеда ҳини таътили тоби-
стона ҳоли зори дугонаашро дида, маслиҳатомез ба ӯ гуфт: 

– Дугонаҷон, дигар тобу тавони туро дар ин ҳол дидан 
надорам. Ҳуҷҷатҳоятро тахт кун, худам бурда месупорам 
ва ҳангоми имтиҳонҳо низ кўмакат мерасонам. Ҳам кор 
мекунӣ ва ҳам ғоибона мехонӣ. 

– Охир, аз даврони мактабхониамон чанд сол гузашта-
аст, ман китобро ягон бор ба даст нагирифтаам. Аз ўҳдаи 
хондан мебаромада бошам? – мегуфт Аския бо изтироб. 

– Бале, мебароӣ, набаромадӣ, ѐрӣ мерасонем, – мегуфт 
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қотеона Хуршеда. 
Ҳамин тавр ҳам шуд: Аския ҳуҷҷатҳояшро ба шуъбаи ғо-

ибонаи Донишкадаи омӯзгорӣ супорид. Муаллим Шукур-
зода, ки аз раъйи пешгирифтаи духтараш бениҳоят хурсанд 
буд, ба ӯ гуфт: 

– Духтарам, кори боақлона кардӣ. Худо хоҳад, дар мак-
таби деҳаамон кор мекунию бо амал ва ақлу ҳуши худ 
намегузорӣ, ки фарзандонат рӯи хориро бубинанд. Умри мо 
ҳам рӯзе ба поѐн мерасад. Абадӣ соябони саратон шуда 
наметавонем. 

– Падарҷон, ман аз ҳамин омӯзгорӣ сад бор безорам, аз 
шӯру мағали фарзандони худам ба дод омадаам, боз тар-
бияи бачаҳои мардум? Айби Хуршеда. Ба ҳолу ҷонам 
намонда, ҳуҷҷатҳоямро бурда супурд. Хайр, канӣ, диплом-
ро гирем, баъд мебинем. Наход соҳиби ягон вазифа наша-
вам, – гуфт Аския падарашро лолу ҳайрон гузошта. 

Баъди гузашти чанд сол дугонаҳо пайи ҳам мактабҳои 
олиро хатм карданду Аския дар боғчаи бачаҳо ба кор даро-
мад. Кор маъқулаш набуд. Баъдтар бо қарори Шӯрои ҷамо-
ат ва дастгирии раиси он – Хуршеда ӯ мудири боғчаи бачаҳо 
таъйин шуд. Вале бо ин ҳама ӯ ботинан ба Хуршеда нафрат 
дошт. Ба ӯ менигаристу ҳасад вуҷудашро абгор мекард. 

Хуршеда, баръакс, ӯро бисѐр дӯст медошт. Агар тўҳфае 
барои Нодирааш хариданӣ мешуд, албатта, фарзандони ду-
гонаашро фаромӯш намекард. Пеш аз соли нави хониш ба-
рои духтараш ва бачаҳои Аския сару либос ва китобу 
дафтару қалам мехарид. Аскияву фарзандонашро узви хо-
надони худ медонист. 

 
* * * 

Нотавонбинон Аскияро барои беобрӯ кардани Хур-
шеда истифода бурданд. 

– Аския, ту аз Хуршеда чӣ камӣ дорӣ? Маълумотат 
олӣ, барои чӣ ӯ раис бошаду ту дастнигар – мудири яслӣ? 
Агар бо мо бошӣ, дере нагузашта курсии раиси ҷамоат 
насибат мегардад. 

Аския бе ягон андешае пешниҳоди ҳасудонро қабул кард. 
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Аз рӯи одат Хуршеда баъди анҷоми соати корї то дер дар 
дафтари кораш менишаст: корафтодаеро қабул мекард, 
шикояти нафареро мешунид, нақшаи ояндаи ҷамоати 
деҳотро тартиб медод… Ана дар ҳамин соатҳо Аския ба 
Мурод занг мезад.  Рӯймолчаашро ба рӯи гӯшӣ мемонд ки 
аз рўи овозаш нашиносад 

– Акои Мурод, дар хона кӯдакбонӣ карда шиштед – мӣ? 
Сазои саратон ҳамин, Хуршедаҷонатон дар бағали ким – 
киҳо айшу ишрат доранду. Латта шумо, – мегуфту қоҳ – қоҳ 
механдид. 

Чунин асабвайронкуниҳо чандин маротиба такрор ѐфт. 
Мурод ба Хуршеда дар ин боб ҳарфе намегуфт, аммо дар 
кадом як гӯшаи дилаш шубҳа роҳ ѐфта буд. Рӯзе амаки 
Шодмон, собиқ раиси ҷамоат, пеши роҳашро гирифта, 
гӯѐ хайрхоҳаш бошад, гуфт: 

– Муродҷон, додарам, дилам ба ту месӯзад. Шабу рӯз 
кор мекунӣ, чи будани роҳатро намедонӣ, ҳамсарат – Хур-
шеда маҷлисро баҳона карда, кораш ҳар рӯз шаҳрравӣ. 
Ғофил мабош, шунидам, ки ӯ бо ҷавонмарде муносибати 
маҳрамона дорад. Инро ба ман шахсе гуфт, ки бо чашми 
сар Хуршеда ва он мардро дар меҳмонхонаи шаҳр дидааст. 
«Гӯши соҳиб – кар» – мегӯянд ҳолдонҳо. Аз ин гап ба ҷуз ту 
ҳама хабардор. Аз пуштат одамон механданд, масхараат 
мекунанд. Агар ба ман бовар надошта бошӣ, аз дугонаи ҷо-
ниаш – Аския пурс. 

Мурод бо қаҳр ба амаки Шодмон нигариста роҳашро да-
вом дод, аммо… дил оромаш намегузошт. «Наход ин овоза 
рост бошад? Не, не! Ҳеҷ гоҳ Хуршеда чунин амалро дар нис-
бати ман лоиқ намебинад. Охир, мо якдигарро дӯст медоре-
му хонаи обод дорем. Агар овоза рост бошад – чӣ? Худоѐ, аз 
шармандагӣ нигаҳам бидор!» – меандешид пайваста Мурод. 

Баъди чанд рӯзи ин сўҳбат Мурод баҳонаеро пеш 
оварда, ба ҷои кори Аския рафту баъди изҳори «матлаб» 
аз ӯ пурсид: 

– Аския, хоҳарам, барои чӣ ба хонаи мо дер – дер меоӣ? 
Аз ман малол – ку нашудаӣ? 

– Не, акои Мурод, аз шумо малол нестам, лекин Хур-
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шеда он дугонаи пешинаам нест, назараш моро намеги-
рад, дӯстони нав пайдо кардааст, рафтораш низ дигар 
шудааст. Аз рӯи шунидам,  нисбати шумо низ беҳурматӣ 
мекардааст. Ҳушѐр бошед, акаҷон, «дӯст як бошад, душ-
ман ҳазор аст,» – мегӯянд. Боз шармандаи дунѐву охират 
нашавед? 

Ин суханҳо чун тир қалби поку саршори муҳаббати Му-
родро сӯрох карданд, вале посухе надода, бо ӯ оромона 
хайрухуш кард. Намехост ба хонааш рафтан. Ба чеҳраи 
Хуршеда чӣ тавр нигоҳ мекунад? Дилу бедилон ба ҳавлиаш 
даромад. Дар хона касе набуд. Пиѐда аз дарвоза берун шуд. 
Кӯчаҳои танги деҳа гӯиѐ нафасгираш мекарданд. Ба идораи 
ҷамоат наздик шуд. Атроф торик. Фақат дафтари кории 
Хуршеда чароғон буд. Ронанда дар нишастгоҳи қафои мо-
шин мехобид. Ӯ оҳиста ба назди тиреза омада, Хуршедаро 
саргарми навиштан дид ва ҳама гумону шубҳаашро аз дил 
дур карду дарро кушода шӯхиомез пурсид: 

– Раис, ба кўмак ниѐзманд нестанд? 
– Не, ҷонакам, – гуфт бо ханда Хуршеда. – Фардо 

ҳисоботи маро оид ба фаъолияти ҷамоат дар маҷлиси 
Шӯрои ноҳия мешунаванд. Маърӯзаамро навиштам. Хуб 
кардӣ, ки омадӣ. Аз ҳавои тоза нафас кашида, ҳамроҳ ба 
хона меравем. 

Хуршеда аз оринҷи шавҳараш дошта, ғофил аз он ки 
дар дили ҳамсараш чи гумонҳои бадеро ҳасудон ҷо кар-
даанд, роҳравон аз кору бори имрӯз анҷомдодааш ба Му-
род нақл мекард. 

– Муродҷон, амаки Толиб хоҳиш кард, ки барои 
пӯшондани боми хонааш ѐрӣ расонам. Охир, бечора фар-
занд надорад. Аз ҳисоби ҷамоат ба он кас чил дона ши-
фер ҷудо кардам. Холаи Муаззама аз келинаш менолад. 
Як моҳ пеш қаҳр карда, бо ду фарзанд ба хонаи модараш 
рафтаасту ба шавҳараш гуфтааст, ки аз модарат ҷудо 
шавӣ, бо ту зиндагӣ мекунам, вагарна не. Бечора оби ди-
да кард. Ягона писар чӣ хел аз модар ҷудо мешавад? По-
яш ба лаби гӯр расидааст, охир. 

Занони маҳаллаи «Офторӯя» аз духтури деҳа шикоят 
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карданд. Мегӯянд, ки духтур Орифов доруҳои кўмаки 
башардӯстона воридшударо ба ҷои ройгон ба беморон 
додан пинҳонӣ мефурӯхтааст. Милисаи минтақавиро ва-
зифадор кардам, ки дурустии ин хабарро санҷида, ба 
Шӯрои ҷамоат пешниҳод намояд. Духтари бобои Шод-
мон – Зарангез дар олимпиадаи ноҳиявӣ аз забони ан-
глисӣ ғолиб баромада, ба олимпиадаи вилоятӣ роҳхат ги-
рифтааст. Масъалаи роҳпулии Зарангез ва устодашро ҳал 
кардам. Охир, ин барои ҷамоати мо шараф аст… 

Хуршеда аз корҳои имрӯз анҷомдодааш қаноатманд 
буд, аммо ба гӯши Мурод чизе намедаромад. Ноилоҷ до-
мони сабр гирифту аз банди андешаҳо худро раҳониданӣ 
шуда: 

– Рӯзат бисѐр бобарор гузашта будааст, – гуфту ба хонаи 
хоб даромада, либосҳояшро иваз кард, аммо иштиҳо 
надошт, ки сари дастархон бишинад. Чанде дар роҳаткурсӣ 
нишаста, аз телевизор барномаеро тамошо кард. Андешаҳои 
бесарунӯг вуҷудашро ба дард оварда буд. 

– Дадаҷонаш, чаро сари дастархон намешинед? Ақал-
лан, пеш аз хоб мева хӯред. Мабодо – ку бемор нашуда 
бошед? – аз рафтори шавҳар нигаронӣ мекард Хуршеда… 

Мурод як моҳ аз қафои ҳамсараш поид. Чун саги 
сӯзанхӯрда бетоқат шуда буд. Ҳар гаҳе Хуршеда барои 
ширкат дар маҷлису иҷлосияҳо ѐ ягон чорабинӣ ба марка-
зи ноҳия мерафт, аз пушташ соя буд. Туҳмат будани ҳама 
овозаҳоро фаҳмиду нафаси сабуке кашида, садҳо бор 
шукр гуфт. 
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АШКЊОИ ЉОНСӮЗИ НИГОРА 
 

«Ҳикмат аз таќдир зўртар аст.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
– Нигораҷон, духтарам, эҳтиѐт кун! Духтари худам, 

Нигораҷони худам! – дод зад Мурод аз хоб бедор шуда. 
Чанде  болои бистараш нишаст. Хоби дидааш қалбу 

рўҳашро парешон карда буд: «Яке аз мавзеъҳои берун аз 
шаҳр. Аҳли оила ба сайри гули лола омада буданд. Беш аз 
ҳама Нигора хурсандӣ мекард. Падару модар  болои гилеме, 
ки ба рӯи майсаҳо густурда буданд, нишас та, аз накҳати 
атрогини насими баҳорӣ, таровати нотакрори гулу себар-
гаҳо ва чаҳ – чаҳи булбулони хушхон ҳаловат мебурданд. 
Нодира як даста гули лола чида, ба модараш доду: 

– Ин дафъа, дадаҷон, барои шумо гул мечинам! – гуфта, 
ба сӯи тепае, ки аз лола сурхӣ мекард, давид. 

Духтарча саргарми чидани гул морбачаи сиѐҳеро, ки аз 
зери буттаҳо баромада, ба ӯ неш задан мехост, надид. Му-
род кулӯхи калонеро бардошта, ба сӯи мор ҳаво дод. Мор аз 
назар нопадид шуд…» 

– Хайрият, ин даҳшатро дар хоб дидам, – худро таскин 
дод Мурод ва оҳи сабуке кашида аз ҷой хест. – Илоҳо, 
оқибаташ ба хайр бошад. 

 
* * * 

Ёқуби ҳофиз – шавҳари аввали Хуршеда, ки солҳои 
охир на мухлис дошту на ҷои кор, бо майхорагӣ рӯз мегу-
заронд. Касе ӯро ба тӯю маъракааш даъват намекард. Бо-
зораш хунук шуда буд. 

Рӯзе Нигора гирякунон аз мактаб баргашту ба падару 
модараш, ки бо ҳайратаз љо ба  хеста буданд, нигоҳе накар-
да, худро болои кат партофт. Қалби нозукаш аз чизе сахт 
озор дида. Аҳли оила дар ташвиш. Хуршеда ҷои ниша-
сташро намеѐфт. «Ба духтарам чӣ шуда бошад? Кадом но-
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халаф ӯро малол кардааст?» – мепурсид аз худ. Саросема ба 
мактаб рафта, аз директор ва роҳбари синфи Нигора сабаб 
пурсид: бенатиҷа. Ҳамсинфи Нигора, дугонаи ҷониаш – 
Рухсора, ки аз ҳам соате ҷудоӣ надоштанд, дар назди ҳавли-
ашон Хуршедаро дида пурсид: 

– Холаҷон, медонед, барои чӣ Нигора гирист? 
– Не, Рухсораҷони хола. Ту барои чӣ гиря кардани ду-

гонаатро медонӣ? – пурсид Хуршеда. 
– Баъди дарс як мардак пеши роҳамонро гирифта, ба 

Нигора чизе гуфт. Ӯ ба ман нигоҳе ҳам накарду гиряку-
нон ба хонаатон давид… 

Хуршеда майна об карда, кӣ будани он мардро фаҳми-
дан хост. 

Ин ҳодиса баъди ду рӯз боз такрор шуд. 
– Очаҷон, ман дигар ба мактаб намеравам. Он мардак 

мегӯяд, ки агар очаат ба ман пул надиҳад, туро бо худ ме-
барам, – гуфт бо алам Нигора худро ба оғӯши модараш 
партофта. 

– Нигораҷонам, гули хонадонам, кист вай мард? 
– Мегӯяд, ки падари ту ҳастам. 
Хуршеда фаҳмид, ки сабабгори ашк рехтани духтараш 

Ёқуб будааст. Бозгашти Муродро интизор нашуда, ба 
мошин нишаст. Ёқубро дар хонааш масту алас ѐфт. 

– Ту аз ману духтарам чӣ мехоҳӣ? Охир, ҳамоне нестӣ, 
ки маро дар вақташ «Ба ман на ту даркор ҳастиву на фар-
зандат! Дар ҳар тори мӯям як нозанин овезон» – гуфта, аз 
хонаат пеш карда будӣ, номард!? 

– Хуршеда, медонам. Пули бисѐр дорӣ. Агар ба ман 
даҳ ҳазор сум диҳӣ, Нигораро ба ҳоли худ мемонам, ва-
гарна ба суд медиҳаму духтарамро аз ту кашида мегирам. 
Ман ҳақ дорам, ки ҳар сари вақт омада фарзандамро би-
нам, – Ёқуб мақсадашро ошкор намуд. 

Хуршеда калид ва ҳуҷҷатҳои мошинро бо нафрат ба 
сӯи Ёқуб партофта гуфт: 

– Ин мошинро бигиру дигар дар ҳаѐти ману духтарам 
пайдо нашав! 

Пиѐда ба хона баргашту Нигораашро сахт ба оғӯш ка-
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шида: 
– Ором бош, ҷонакам, ягон кас ҳуқуқ надорад, ки туро 

аз ман ҷудо кунад, – гуфт ва ашки чашмонашро номаълум 
бо нӯги рӯймол пок карда, аз ду гули рухсори ӯ бӯсид. 

Бегоҳ Хуршеда аз ҳодисаи ба сарашон омада Муродро 
огоҳ кард. Мурод дуру дароз ба занаш нигоҳ карда, ан-
дешамандона гуфт: 

– Хобам дуруст баромад… 
– Чӣ гуфтед, Муродҷон? Чӣ хел хоб? – пурсид Хуршеда 

бо изтироб. 
– Не, не, ҷонакам, хавотир машав. Ҳамту аз даҳонам 

баромад, – Мурод њамсарашро ором карданӣ шуд, вале 
қалбашро гургҳо тала мекарданд… 

 
* * * 

Ёқуб аз пули муфт ба даст овардааш шод шуда, мо-
шинро ба савдо заду чор моҳ айшу ишрат кард. Рӯзе па-
гоҳӣ кисаҳояшро холӣ дида, боз дар назди дарвозаи мак-
таб пеши роҳи Нигораро гирифт. Нигора бо хотири 
афсурда ин ҳамаро ба модараш расонид: 

– Очаҷон, ман аз ҳамсинфонам шарм медорам. Охир, 
он мард (забонаш намегашт, ки Ёқубро падар бихонад) 
масту аласт, бо сару либоси ифлос  назди мактаб дод зада 
мегӯяд, ки падари ман асту агар модарат пул надиҳад, бо 
ман меравӣ. 

Хуршеда чи кор карданашро намедонист. Бо Мурод 
маслиҳат карда, ба шуъбаи корҳои дохилӣ рафтанд. 
Ёқубро ба мўҳлати се рӯз ба ҳабс гирифтанду ҷавобаш 
доданд. Ӯ боз пеши роҳи Нигораро гирифта, мақсадашро 
таъкид кард. Бечора модар барои раҳоӣ аз ин бало бо па-
дар ва бародаронаш маслиҳат кард. Ба хулосае омаданд, 
ки Ёқубро дар беморхона хобонда табобат мекунанд. Ха-
роҷоти табобатро Хуршеда ба ўҳдаи худ гирифт.  
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ДИГАР ШУДАНИ КЕЛИНИ ХУДСИТО 
 

«Ҷиддитарин камбуд ислоњ накардани  
камбудињои пешин аст.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Зиндагии бародари калонӣ – Маъруф, ки бо як дидан 

ба духтари эркаи профессор Бақозода ошиқ шуда, ҳаѐти 
деҳаро ба шаҳр ва хонаҳои пастаки падарро ба қасри 
афсонавӣ, маҳбубаи қишлоқиро ба духтари шаҳрӣ ва 
мӯйҳои марғуладори Ҳуснияро ба кокулони кӯтоҳу ранг-
задаи Нозия иваз кард, вақтҳои охир барояш тоқатнопа-
зир шуда буд. Ҳар гоҳ ба ҳамсараш дар бораи фарзанд 
сухан оғоз мекард, гӯѐ шаппотие бар даҳон мехӯрд. 
Ҳамсараш фиғон бардошта таънааш мезад: 

– Ба шумо, қишлоқиҳо, фақат фарзанд таваллуд кунӣ! 
Ҳоло аз сад гулам яктоаш ҳам нашукуфтааст. Фарзанд 
гуфта, қомати мавзунамро безеб карданӣ нестам. Хубаш  
дар боби ҳомила шудану фарзанд ѐфтан дигар ҳарферо ба 
забон набиѐр. 

Баъди вафоти профессор он биҳишти афсонавӣ ба 
дӯзах табдил ѐфт. Қариб ҳар рӯз дар миѐни онҳо ҷангу 
ҷидол сар мезад. 

– Ман корманди бонк, маоши яксолаи ту – номзади 
илмро дар як рӯз меѐбам! – пайваста таъна мезад Маъ-
руфро ҳамсараш. 

Чанд ҳафта боз ҳамроҳи дугонаҳояш шабҳангом ни-
шастҳо мегузарониду то саҳар ба хона намеомад. Агар 
Маъруф бо нишони эътироз чизе гуфтанӣ мешуд, Нозия 
дари баромадро нишон медоду таънаро барояш дареғ на-
медошт: 

– Ман туи қишлоқиро боре ҳам «ист» гуфта будам? 
Нахоҳӣ, рав ба ҳамон қишлоқат. Кӯрнамак, падарам хо-
наву дар, духтар ва вазифаро ҳамту ҳадяат кард, ту бошӣ, 
дар ҷавоб носипосӣ мекунӣ. Беҳуда нагуфта будаанд: «сад 
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сол гузарад, бӯи гадоӣ наравад.» Гадобача будӣ, ба арши 
аъло баровардандат, аммо мафкураат мафкураи ҳамон 
гадобачаи қишлоқӣ мондааст. 

Маъруф, ки ба хотири ҳамин «афсона» ва зиндагӣ дар 
чунин «олами афсонавӣ» беш аз 10 сол ба деҳа намерафт, 
бародари бузургашро, ки баъди чандин соли фироқ аз 
ҳабсхона баромада, бо умед ба коргоҳаш омада буд, хуш 
истиқбол накард, бо додаронаш ҳам рафтуомад надошт, 
акнун чї кор карданашро намедонист. Дар ҳамин соати 
барояш сангин ба хотир овард суханони додари хурдиаш 
– Анварро, ки амали ноҷавонмардонаи онҳоро  нисбати 
акаашон Мурод, баъди аз маҳбас баромаданаш, гуфта 
буд: «аз рафтори шумо шарм мекунам, бародарони азиз! 
Ман ҳаққи шуморо насиҳат кардан надорам, лекин бо ка-
дом рӯ дар ҳаққи  нафаре, ки барои одам шудани мо ҳаѐ-
ташро қурбон кард, се зан аз пушти мо аз хонааш 
рафтанд, гунохи туро, Носир, бар гардан гирифта, шаш 
сол аз озодӣ маҳрум шуд, чунин номардиро раво дидед? 
Хурд будам, вале медидам, ки акаамон молу ҳолашро 
фурӯхта шуморо хононд. Кам ҳам бошад, бо дасти ҳаққу 
ҳамсоя, шиносу ношинос ба шумо ѓизо мефиристод. Ба 
ҷои бо гулдаста пешвоз гирифтан, ақаллан, дар хонаатон 
як рӯз меҳмондориаш ҳам накардед. Ҳайфи шумо! Шумо 
куҷою акаи Муродам куҷо? Ба нохуни пояш баробар 
намешавед!» 

– Худоѐ, сарамро ба куҷо занам!? Ба деҳа баргардам, 
бародар қабулам мекарда бошад? Охир, ман духтур, ном-
зади илм, наход дар деҳа ба мардум манфиатам нарасад? 
– мепурсид бо сӯз аз худ Маъруф, вале посухе гирифта 
наметавонист. 

Як моҳи охир дар дафтари кораш мехобид. Рӯзи исти-
роҳат хост ба деҳа, ба аѐдати акааш Мурод биравад, ка-
лиди мошинро наѐфт. Ҳамсараш онро ҳам аз ӯ пинҳон 
карда буд. Дар истгоҳи шаҳрӣ мошинеро киро карда, 
роҳи зодгоҳашро пеш гирифт. Ба деҳа нарасида, дар 
наздикии қабристон, бо ронанда ҳисобӣ кард. Дар миѐни 
қабрҳои қариб якхела хеле гашту бо мушкилӣ қабри па-
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дарашро ѐфт: хайрият, бародараш Мурод санги ѐдгорие-
ро дар вопасин манзили дунѐии мӯйсафеди падарашон 
гузошта будааст. 

– Падарҷон, бубахш маро, муддати даҳ сол манзили 
туро зиѐрат накардам. Бояд ман санги ѐдгор мемондам, 
аммо ақлам аз серкорӣ бошад ѐ аз беҳавсалагӣ ба ин на-
расид. Падарҷон, бародарам ба мо хубиҳои зиѐд кард, ҳа-
ѐти оилавии худро қурбонамон сохт, аммо мани беақл ӯро 
хафа кардам, ранҷондамаш. Намедонам мебахшида 
бошад? 

Алами чандсола гулӯгираш кард. Беихтиѐр ашк аз 
чашмонаш ҷорӣ шуд. Хуб дилашро холӣ карду ба сӯи 
деҳа, ки аз болои тепа чун дар кафи даст намоѐн буд, 
нигарист. Ана хонаи падар, хонаи Ҳуснияино, ана макта-
бе, ки дар он таълим гирифта буд, ана чанори бузурги 
назди чойхона. Дар ин 10 соли ба зодгоҳ наомаданаш 
сохтмонҳои нав – мактаб, бинои ҷамоат ва касалхона 
намуди деҳаро дигар карда буданд. 

Маъруф оҳиста – оҳиста аз тепа фуромада, ба сӯи деҳа 
қадам зад. Дар назди идораи ҷамоат бо Хуршеда рӯ ба рӯ 
омад. 

– Маъруфҷон, бародари азизам! Ман хобам ѐ бедор, 
наход ин ту бошӣ? – Хуршеда ӯро гарму ҷӯшон истиқбол 
намуду дари мошинро кушода, «бишин, ба хона меравем» 
гуфт. 

– Муаллима, аввал ба ферма рафта, акои Муродро ха-
бар кунем? – пурсид ронанда. 

– Бисѐр хуб мешавад, – розӣ шуд Хуршеда. 
Мулоқоти бародарон дар ферма бисѐр самимӣ сурат 

гирифт. Аз чашмони ҳардуяшон ашки шодӣ мерехт. Бегоҳ 
Мурод чорво кушта, хешу табор ва ҳамсояҳоро ба хона-
аш даъват кард. Бо фахр ба ҳамсояҳо дар бораи бародари 
табибаш нақл мекард. Баъди рафтани меҳмонҳо Хуршеда 
дар пеши бародарон чои кабуди талхро гузошту: 

– Шумо гуфтании зиѐде доштагистед, суҳбат кунед, – 
гуфта,ба хонаи дигар гузашт. 

Бародарон бонги хурӯсро шунида, аз дамидани субҳи 
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содиқ воқиф гаштанд. Гуфтаниҳояшон ҳанӯз ҳам зиѐд 
буд, вале… 

Хуршеда дастархон кушода, бародаронро ба субҳона 
даъват карду худ ба кор рафт. Баъди ношто Маъруф аз 
бародараш фотеҳаи бозгашт пурсид: 

– Акаҷон, бо ризояти шумо аз пайи корам шавам… 
– Додари ширин, охир ман аз дидори ту сер нашудаам. 

Биѐ, боз як – ду рӯзи дигар меҳмонам бош. Дигар барода-
ронро низ даъват мекунем. Орзуи падарамон шуморо 
сарҷамъ дидан буд. 

– Акаҷон, дафъаи дигар онҳоро бо худ меорам. Агар 
Шумо розӣ бошед, янгаамро ба шаҳр мебараму дар яке аз 
бемористонҳои беҳтарин табобат мекунам. Таваллуди 
фарзанд зиндагии ширинатонро боз ҳам ширинтар хоҳад 
кард. 

– Дар ин бора бо худи ӯ маслиҳат бояд кард, додарҷон, 
– гуфт Мурод ва ҳар ду ба ҷамоат рафтанд. 

Пешниҳоди бародаронро Хуршеда бо хушнудӣ пази-
руфта, барои аз ҳисоби худ рухсатии бемузд гирифтан ба 
ҳукумати ноҳия ариза навишт. Баъди гирифтани ризояти 
раиси ноҳия Мурод онҳоро то шаҳр гусел карду ба деҳа 
баргашт. Охир, ӯро корҳои зиѐде дар пеш буданд. Хур-
шеда ҷиддӣ ба табобат машғул буд. Маъруф низ, ба исти-
лоҳ, шабу рӯз аз назди янгааш дур намерафт. Аз беҳтарин 
духтурҳои занона маслиҳат мепурсид. 

Мардуми ноогоҳ ин амали ӯро мувофиқ ба диду 
фаҳмиши худ баҳо медоданд. Нозия, ҳамсари Маъруф, 
низ аз кадом як дугонааш шунид, ки гӯѐ шавҳараш зани 
зебоеро табобат мекардаасту шабу рӯз аз назди ӯ дур 
намешудааст. Рашк бонуи эркаро беқарор кард: 

– Аз ман зеботарашро ѐфта бошад ин қишлоқӣ? – гуфта 
ба бемористон омад. Хуршедаро дар ҳуҷраи беморӣ дида, 
вуҷудашро ларза фаро гирифт, арақи хунук пешониашро 
тар кард: 

– Дар ҳақиқат зани зебову дилрабое будааст, – аз дил 
гузаронид Нозия, – аммо синну солаш аз ман калон. Му-
ранд ин мардҳо, агар дӯст доранд, на ба синну сол нигоҳ 
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мекунанду на ба боигарӣ. Беҳуда намегӯянд мардум: «бо-
линам замин бошаду ѐрам нозанин.» 

Нозия зери лаб ғур – ғуркунон дар даҳлез қадам мезад, 
лекин ҷуръаташ намерасид, ки ба назди Хуршеда дарояд. 
Ҳамшираи шафқат ба Хуршеда кӣ будани Нозияро оҳи-
стаяк фаҳмонд. Ӯ аз ҷояш хеста, бо меҳрубонӣ Нозияро 
ба наздаш хонд: 

– Хоҳарам, дароед. Ба Шумо гуфтаниҳои зиѐде дорам. 
Хуршеда, ки зане буд боақл ва аз пастиву баландиҳои 

зиндагӣ огоҳ, оромона ба келин кӣ буданашро фаҳмонд 
ва ҳар ду дуру дароз суҳбат карданд. Баъди мулоқот бо 
Хуршеда Нозия ба зиндагӣ бо чашми дигар менигари-
стагӣ шуд, рафтору гуфтор ва хислаташ тағйир ѐфт. Боре 
ӯ беҷуръатона, ки то имрӯз чунин муносибат барояш хос 
набуд, ба ҳамсараш рӯ овард: 

– Маъруфҷон, агар розӣ бошед, ман ҳам дар бемористон 
бо апаам Хуршеда табобат бигирам. Охир, ин ҳавлии калон 
ро давуғеҷи қӯдакон боз ҳам зеботар хоҳад кард… 

Чунин хоҳиш гӯши Маъруфро ба мисли мусиқии фо-
раму дилнавозе навозиш кард: 

– Албатта, азизам, ман ҳамин рӯз супориш медиҳам, ки 
дар ҳуҷраи янгаам як кати дигар монанд. Ба табобат 
машғул мешавем.  

 
 

ХУШХАБАР 
 

«Ҳикмат шоњи замину осмон аст.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Рӯзҳо мегузаштанду зиндагии Хуршеда ва Мурод рӯз 

ба рӯз беҳтару осудатар мешуд. Рӯзе ғайриинтизори онҳо 
гурӯҳи калони тафтишгарон ба коргоҳашон омада, ҳама 
ҳуҷҷатҳои ферма ва сехҳоро такурӯ карданд. Хуршеда аз 
онҳо мақсади тафтишро ҷӯѐ шуд. Онҳо фаҳмонданд, ки 
аризаи шикоятии роҳбари Комбинати шири ноҳия ба 
Идораи андоз ворид шудааст. Дар ариза хабар медоданд, 
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ки гӯѐ Хуршеда мизоҷони корхонаи онҳоро ба тарафи худ 
ҷалб намуда, андози даромадро намесупоридааст. 

Баъди санҷиши дурӯза аъзои комиссия ягон қонунвай-
ронкуниро дар амали Хуршеда наѐфта, бахшиш пурси-
данду рафтанд. Хуршеда баъди рафтани меҳмонҳои но-
хонда худро бад ҳис кард. Мурод ӯро ба бемористони 
ноҳиявӣ бурд. Духтур – Садаф Толибовна баъди муоина 
ба назди Мурод баромада, ӯро ғамгину маъюс диду 
дилбардориаш кард: 

– Ако, ғамгин нашавед. Ҳолати ҳамсаратон он қадар 
бад нест. Хоҳиш мекунам, ӯро аз ташвишҳои нодаркор 
дур созед, чунки ҳомиладор аст… 

– Чӣ гуфтед, духтурҷон, бори дигар такрор кунед! – дод 
зад Мурод сухани духтурро бурида. Ӯ намедонист шоди-
ашро чӣ хел баѐн кунад. Қатраҳои ашк беихтиѐр аз чаш-
монаш шорида, ду бари рӯяшро тар карданд. Бахт ба 
рӯяш механдид. – Раҳмат, духтурҷон! Ман Хуршедаамро 
болои дастонам мегардонам! – гуфту хандону шукуфон ба 
назди ҳамсараш даромад. 

Хуршеда гӯѐ гуноҳе карда бошад, Муродро дидан ба-
робар сарашро хам кард. 

– Азизам, Хуршедаҷон! Ин хабарро кайҳо интизорам, 
аммо хоҳишамро ошкор гуфта наметавонистам. Худоѐ, 
сад бор шукр, ҳазор бор шукр! – гуфту ҳамсарашро аз бо-
лои кати беморхона бардошта, ба сӯи дар равон шуд. 

– Муродҷон, ту чӣ кор мекунӣ? Шарм дор, дидагиҳо чӣ 
мегӯянд? – Хуршеда худро базӯр аз дастони Мурод раҳо 
кард. 

Дар ин лаҳзаҳо дили Мурод месуруду метапид, мерақси-
ду ҷилваҳо дошт. Нозия низ баробари онҳо шодӣ мекард. 
Чанд рӯз баъд ҳарду хушбахт ба деҳа баргаштанд. 

– Хуршедаҷон, аз ҳамин рӯз эътиборан аз корҳои 
фермаву сехҳо ту озод. Ҳамаашро худам ба уҳда мегирам, 
фақат худат ва фарзандамонро эҳтиѐт кун. Барои ман са-
ломатии шумо аз ҳама афзалтар меистад. 

Дар ҳавлӣ Нигора ба пешвозашон баромад. Мурод, ки аз 
хурсандӣ чи кор карданашро намедонист, ӯро болои сар 
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бардошта, чарх занонд ва аз нав ба замин монда, бо меҳру-
бонӣ гуфт: 

– Духтарам, ҷону дилам, модарат ба ту додарча ва барои 
ман писар таваллуд мекунад. Тез рафта писари ҳамсояа-
амон Шодмонро даъват кун. Як гӯсфандро кушта, ба ҳам-
сояҳо хомталош кунем. 

Ва худаш ҳам саросема тағйири либос карда, ба сӯи оғил 
рафт. 

 
 

МУБОРИЗАИ АЌЛУ НАФС 
 

«Ба ту њасад бурдан бењтар аз он аст,  
ки ба ту рањмашон меояд.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Фасли баҳор. Дар деҳа ҳама ба ҷашни Наврӯз омодагӣ 

мегирифтанд. Мурод ҳама корҳоро ба уҳдаи худ гирифта 
бошад ҳам, Хуршеда дар хона бекор нишаста наметаво-
нист. Тез – тез ба ферма ва сехҳо рафта, корҳоро назорат 
мекард. Азбаски аксари кормандонаш занону духтарон бу-
данд, дар рӯзҳои ҷашн аз ӯ рухсат пурсида, барои дӯзонда-
ни куртаҳои идонаи худ ба маркази ноҳия мерафтанд. 
Фикри наве дар сари Хуршеда пайдо шуд: кушодани сехи 
дӯзандагӣ дар деҳа. Бо маслиҳат ва розигии раиси ноҳия 
бинои кўҳнаи назди идораи ҷамоатро, ки солҳо бекор мехо-
бид, ба иҷора гирифта, бо тарҳи замонавӣ таъмир кард. Аз 
маркази ноҳия чевари чирадаст Зеборо ҳамчун омӯзгор ба 
кор қабул карду яке аз ҳуҷраҳои биноро ба ихтиѐраш гу-
зошт. Бист духтар, ки аз ҳунари чеварӣ камубеш хабар до-
штанд, барои омӯхтани нозукиҳои пеша ба ӯ шогирд шу-
данд. Дар муддати се моҳ онҳо аллакай мустақилона аз 
ўҳдаи дӯхтани курта, шим ва пардаҳои ҳозиразамон меба-
ромаданд. Хуршеда ба ин ҳам қаноат накарда, даҳ духтари 
дигарро ба шаҳри Душанбе, барои боз ҳам хубтар омӯхтан 
ва сайқал додани ҳунари дӯзандагӣ, фиристод. Онҳо се моҳ 
аз чеварони номӣ ҳунар омӯхта, ба деҳа баргаштанд. Кор 
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дар сехи дӯзандагӣ авҷ гирифт. Мизоҷон дигар ба шаҳр 
намерафтанд, дар деҳаи худ соҳиби куртаҳои шинам ва ши-
му камзўлча мешуданд. 

 
* * * 

Мурод аз хурсандӣ, ки фарзанддор мешавад, намедо-
нист чи гуна Хуршедаро парастиш кунад. Ӯро аз ҳама ко-
ри хона ва берун озод карда буд. 

– Ту, ҷонакам, акнун фақат дам мегирию барои ман 
шоҳписар ба дунѐ меорї. 

– Агар духтар шавад чӣ? – мегуфт Хуршеда. 
– Ман қурбони ҳам писар, ҳам духтар ва ҳам модари 

онҳо мешавам, – мегуфт Мурод. 
Мурод, ки ҳама корҳоро бар дӯши худ гирифта буд, тез – 

тез аз корубори сехҳои дӯзандагӣ, консервбарорӣ ва ферма 
хабар мегирифт. Ҳар гоҳе ба сехи дӯзандагӣ меомад, Зебо – 
сардори сех бо ишваю карашмаи хунук ба ӯ наздик шуда, 
бо пурсишҳои даркору нодаркор ӯро ба гап мегирифт. Ӯ 
зане буд қадпасту сабзинаи мӯйдароз ва басо сергап. 
Мӯяшро майда мебофту вақти роҳ гаштан кӯшиш мекард, 
ки онҳо ба ҳар тараф алвонҷ хӯранд, ҳаракаташ низ ба 
раққосаҳои тӯйгард монанд буд. 

Мурод рӯзҳои аввал ба Зебои сиѐҳак аҳаммият намедод, 
аммо рафта – рафта онҳо ба якдигар унс гирифтанд. 
Мегӯянд, ки «шайтон барандаи роҳ аст.» Рӯзе бегоҳӣ, баъди 
анҷоми корҳои ферма, Мурод азми ба хона рафтан дошт. 
Зебо пеши роҳашро гирифта хоҳиш кард, ки ба ҳуҷраи ӯ да-
рояд. 

– Мурод – ако, нафаҳмидам, ба чӣ сабабе дарзмоли 
барқиам кор намекунад. Охир, барои дӯзандаҳо ин асбо-
би даркорӣ мебошад. Як медидед. 

Мурод дилу бедилон ба ҳуҷраи Зебо наздик шуду: 
– Беҳтараш рафта устои барқро мефиристам, – гуфта, 

аз роҳаш гаштанӣ буд, ки Зебо аз дасташ гирифта, ишва-
кунон пурсид: 

– Муродҷон, шумо аз ман метарсед? 
– Не, барои чӣ метарсидаам? – пурсид Мурод ва аз 
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роҳаш гашта ба ҳуҷра даромад. 
Ҳуҷра хеле хурд буд: ягона кат ними онро банд мекард. 
– Шумо дар болои кат бишинед, ман ҳозир, – гуфт Зебо 

ва ба даҳлез баромада, даќиќае баъд дар даст дарзмол 
баргашту дар паҳлуи Мурод нишаст. Кати кўњна бо ни-
шастани Зебо ғиҷиросзанон ба нолиш даромад. Аз наздик 
нишастани Зебо Мурод каме бетоқат шуда пурсид: 

– Дар хона ягон асбоб доред, то ман дарзмолатонро 
дуруст кунам, – ва акнун аз ҷояш хестанӣ буд, ки Зебо да-
сташро болои зонувони Мурод гузошта гуфт: 

– Ҳеҷ хел асбоб лозим нест. Ман, ки дигар роҳи ба шумо 
наздик шуданро наѐфтам, дарзмолро баҳона кардам. Му-
родҷон, аз рӯзи аввали вохӯрданамон дар дилам муҳаббати 
шумо ҷой гирифтааст. Бе шумо нафас гирифта наметаво-
нам. Медонам, ки оила доред ва маҳз ҳамсари шумо ба ман 
кор доданду маош. Аммо чӣ кор кунам ба он ишқе, муҳаб-
бате, ки дар дилам туғѐн дорад? Шуморо дӯст медорам. Ҳа-
ѐт бароям бе шумо ҳеҷ аст. Мисли моҳие, ки бе об зиндагӣ 
карда наметавонад, ман низ ҳаѐтамро бе шумо тасаввур 
намекунам. Намехоҳам боиси хонавайрониатон шавам, 
фақат муҳаббати маро рад накунед. Аз дур ҳам бошад, ди-
дани рӯи шумо бароям басанда аст. 

Мурод илоҷи сухан гуфтан надошт. Ӯ лолу ҳайрон дар 
хонаи торик, дар бистари Зебо, нишаста, чӣ гуфтанашро 
намедонист. Чеҳраи Зебои сиѐҳак аз бисѐр молидани сафедӣ 
ба назар каб – кабуд менамуд. Зару зевари зиѐдеро бар гар-
дану ангуштон ва гӯшаш овехта, пешакї ба мулоқот бо 
Мурод омода шуда буд. Дастонаш чун мор дар гардани 
Мурод печиданд. Тапиши дил ва нафаскашии нолишомез 
сари Муродро чарх занонданд ва ӯ худро ба ихтиѐри Зебо 
дод. Ҳаракатҳои бешармонаи зан дилашро ба туғѐн овар-
данд. Чунин бешармиро бори аввал медид. Ҳамсараш 
Хуршеда ҳамеша боиффат буд. Онҳо баъди шарти хона-
дорӣ ба ҷо овардан, гӯѐ гуноҳе карда бошанд, ба рӯи 
якдигар нигоҳ намекарданд. Метавонистанд бе сухан 
суҳбат кунанд, бо нигоҳ ҳамдигарро ба оғӯш бикашанд, за-
ру зевар, мушку анбар ва қасру гавҳар барояшон заррае 
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қимат надоштанд, одамгарӣ, шарму ҳаѐ ва одобро аз ҳама 
боло медонистанд, аммо имрӯз дар дафтари умри Мурод 
саҳифаи наве кушода шуд. Ба хонааш баргашт. Хуршеда 
хобида буд. Ба ҳаммом даромада, бо оби хунук оббозӣ 
кард. Ба худ лаънат мехонду мегуфт: 

– Ин чӣ кори кардаам буд? Охир, ман кӣ будаму кӣ 
шудам? Бахту давлатам, сари баланду хонаи ободам 
ҳамсарам – Хуршедаи нозанинам ҳаст. Не, не! Ҳеҷ гоҳ ба 
ӯ хиѐнат намекунам! 

Ларзиши бадан водораш намуд, ки аз ҳаммом баромада, 
ба хонаи хобашон равад. Чанд дақиқа дар болои сари Хур-
шеда бо сари хам истод. Ҷуръат намекард, ки ба бистари 
ҳамсараш наздик шавад. Амонатак дар поѐни пои ӯ нишаст. 
Хуршеда, гӯѐ инро ҳис карда бошад, аз хоб бедор шуда 
гуфт: 

– Омадед, ҷонакам? Узр, хобам бурдааст, ҳозир хӯрок-
ро гарм мекунам. 

Аз ҷояш хестанӣ буд, ки Мурод: 
– Нороҳат машав, азизам, хеле бевақт шудааст. Маро 

бубахш барои дер омаданам, – нагузошт, ки ӯ аз ҷо бихе-
зад. 

Шаб Мурод хоб дид, ки Зебо бо либосҳои арӯсӣ ҳавлии 
Муродро мерӯбаду баланд – баланд хандида, ӯро низ бо хасу 
хасрӯбањо аз њавлӣ бароварда, дар партовгањ мепартояд. 

Бо тарс аз хоб бедор шуд. Бистараш аз арақ тар шуда 
буд. Аз худ таъбири хобашро пурсон шуд. 

– Худоѐ, оқибати хобам чӣ бошад?  
Бегоҳи рӯзи дигар, баъди анҷоми корҳои фермаю 

сехњо, Мурод беихтиѐр ба сӯи ҳуҷраи Зебо қадам зад. Ме-
рафту бо худ дар талош буд: «Ман набояд ин корро бику-
нам!» Муборизаи ақлу нафс дар ботини ӯ басо тезутунд 
мегузашт. Ақл мегуфт: 

– Тавба кун, ба роњи бад марав! Хуршедаи нозанин, 
боақлу покдоманатро ба Зебои шаттоҳу беҳаѐ, кажрафто-
ри ради маърака иваз накун. 

Нафс мегуфт: 
– Маишати яклаҳзаинаатро аз даст мадеҳ. Ту мард 
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ҳастӣ. Зан ҳамеша гуноҳи мардро мебахшад, чунки ӯ зан – 
синаи раҳм аст. 

Мурод дари хонаи Зеборо кушода, ба дарун даромад. Ин 
кор як моҳ давом кард. «Офтобро ба доман пӯшонида 
намешавад,» – мегӯянд мардум. Ин хабари шум ба гӯши 
Хуршеда низ расид. Бовар накард. Такрор ба такрор 
мегуфт: 

– Не, не! Ҳеҷ гоҳ Мурод ба чунин амали паст даст 
намезанад. Охир, мо барои расидан ба чунин рӯзҳои нек 
чӣ азобҳое накашидем, аз имтиҳони зиндагӣ гузаштем, 
рӯзҳои башумор мондаанд то фарзанддор шуданамон. 
Не, бояд худам бубинам, бо чашмони сарам бубинам. 

Беқарор шуда буд, дар ҳавлӣ бо изтироб қадам мезад. 
Ҳеҷ не, ки аз аспи ҷаҳл фурояд. Нохост тифлаки батнаш 
ба ҷунбиш даромад. 

– Худоѐ, ман чӣ кор карда истодаам!? Тифламро беса-
ранҷом намудам, – гуфт Хуршеда ва бо меҳр даст ба рӯи 
шикамаш монду ба хона даромад. 

Ѓизои шомро тайѐр карда, дастархон оросту шавҳарашро 
интизор шуд, аммо аз ӯ дараке набуд. Аз нав беқарор шуд. 
Рӯймоли шоли калонашро ба китфаш партофта, ба оинаи 
барқад, ки дар даҳлез меистод, нигарист. «Ҳомилагӣ ба ҳусни 
зан ҳусн зам мекунад,» – гуфтани мардум дуруст будааст. Аз 
оина ба ӯ зане менигарист, ки қадду қомати зебо, чашмони 
бодомӣ, рухсораҳо арғувонӣ, нӯги мижгонҳои дарозаш ба 
абрӯвони пайванди мафтункунандааш мерасид, даври лабо-
ни ғунчааш табассуми ба худаш зебанда дошта, гесӯвони 
шабрангаш аз зери рӯймолча мисли амвоҷи сиѐҳи баҳр як 
тарафи рӯяшро, мегӯӣ, оро медоданд, пеши бараш, ки бар 
асари ҳомилагӣ баландтар шуда буд, ӯро зеботар нишон ме-
дод, аммо нигоҳи чашмонаш ғамолуд буданд. Каме дар 
ҳамин ҳолат ба оина нигаристу аз ҳусну ҷамоли худододаш 
шукр гуфт, аммо овозаи шунидааш ба хотираш омаду ан-
дешаҳои мағшушу сарбаста домангираш шуданд, нигоҳи 
чашмонаш аз ғам ба қаҳр табдил ѐфт, дил дар қафаси синааш 
ба изтироб омад, сояи шубҳа беқарораш карду аз хона буру-
наш сохт. Оташи рашк вуҷудашро месӯзонд. 
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Кӯчаи деҳа беодам ва торик буд. Оромии дилгир дар 
кӯчаҳои деҳа ҳукмронӣ мекард. Ба осмон нигарист: на моҳ 
буду на ситора, ки каме ҳам бошад, пеши пояшро равшан 
кунанд. Дилашро пардаи ғафси сиѐҳӣ пӯшида буд. Ан-
дешаҳои мағшуш ӯро ба ҷангали раҳгуме ҳидоят мекар-
данд. Ба ягона ҷӯйборе, ки аз миѐни деҳа мегузашт, наздик 
шуд. Хониши дилбазану якмароми қурбоқаҳо хомӯширо 
халалдор мекард. Ба назди ҳуҷраи Зебо омада, аз ягона ти-
резаи хурдакак, ки ба тарафи кӯча кушода мешуд, ба дарун 
нигарист: Мурод ва Зебо якдигарро ба оғӯш гирифта мехо-
биданд. Кош намедид. Мехост аз он хонаи ҳаром худро дур 
созад, аммо пойҳояш ба ӯ итоат намекарданд. Худро на дар 
замин медиду на дар само. Борони сел ба боридан оғозид. 
Селоба кӯчаю ҷӯйборҳоро пур карда, хасу хаспораҳои 
ифлосро пешандоз мекард. Ба гумони Хуршеда шавҳараш 
ва ҳамон зани фоҳиша – Зебо ҳамин хасҳоеанд, ки рӯ – рӯи 
об мераванд. Баъди якчанд қадам ҳолаташ бад шуду дар 
кӯчаи торик аз ҳуш рафт. 

Ронандаи мошини роҳгузаре дар равшании чароғи мо-
шин тани занеро дида, ӯро ба беморхона овард. Дар бемор-
хона Хуршедаро шинохтанд. Ӯ пеш аз муҳлат мубталои 
дарди кӯдак шуда, хуни зиѐдеро талаф дода буд. Инро шу-
нида, падару бародаронаш ва Мурод ба беморхона ома-
данд. Вазъи саломатии Хуршеда хеле бад буд. Мубориза 
барои зинда мондани модар ѐ кӯдак мерафт. Хуршеда 
хоҳиш кард: 

– Кӯдакамро зинда бигиред, ман дигар зистан наме-
хоҳам. 

Падару бародарони Хуршеда ва Мурод хоҳиш кар-
данд, ки бояд модар ҳам зинда бимонад. Мурод телефонӣ 
додараш Маъруфро аз ҳодиса огоҳ намуд. Маъруф 
фавран бо як гурӯҳ духтурони таҷрибадор ба бемористон 
омада, модару кӯдакро аз марг наҷот доданд. 

Ба дунѐ омадан ва тавлиди кӯдаки навзод маънои онро 
дорад, ки Офаридгор ба ин восита меҳру муҳаббатро байни 
зану шавҳар зиѐд намуда, насли одамиро поянда мегардо-
над ва тухми вафодориро дар рӯи замин мекорад. Шахсе, ки 
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ба ин тўҳфаи Офаридгор шукр намегӯяд, ради маърака 
хоҳад шуд. Мурод хост даромада писарашро бубинад, аммо 
ба ӯ ҷавоби рад доданд. Субҳи содиқ дар назараш ба шаби 
тор табдил ѐфт. Айби худаш, ба чунин кори паст даст за-
данаш аз рӯи ақл набуд. Саги сӯзанхӯрдаеро мемонд. Акнун 
дар миѐни Муроду Хуршеда девори ба чашм ноаѐне қад 
кашида буд. 

Аз таваллудхона Хуршедаро падари пир ва бародаро-
наш бо гулу гулдастаҳо бароварданд. Мурод ҷуръати ба 
онҳо наздик шудан надошт. На танҳо ба таваллудхона, 
балки ба фермаву сехҳо, ба ҳама ҷое, ки Хуршеда қадам ме-
монд, рафта наметавонист. Мардум инро дида мегуфтанд: 
«Ба ин хонадони хушбахт чашм расид. Илоҳо, оқибаташро 
ба хайр бигардон»… 

Аз миѐн рӯзҳо, ҳафтаҳо ва моҳҳо сипарӣ шуданд. Мурод 
аз он бахте, ки насибаш гашта буд, маҳрум шуда, дар ин за-
мину замон, дар хонаву кӯча худро шахси нодаркор ҳисоб 
мекард. Айби худаш: бахти дар панҷаву оғӯш будаашро ни-
гоҳ дошта натавонист. Фикри худро нобуд кардан садҳо 
бор ба сараш меомад. Бо кадом роҳ худкушӣ карданро 
фикр мекард. Дарди фироқро таҳаммул карда наметаво-
нист. Барояш ба кӯча баромадан душвор буд, ба хаѐлаш 
ҳама ба ҳоли ӯ механдиданд, тамасхураш мекунанд, тири 
маломат ба сӯяш мефикананд. Аз ғами бисѐр ба майнӯшӣ 
дода шуд. Шабу рӯз масту аласт дар кунҷи хона мехобид. 
Аз танҳоӣ дилаш ба риққат меомад, беовоз мегирист. Оҳан-
ги хазине ҳамеша дар гӯшаш садо медод: гӯѐ тақдири талхи 
ӯро месуруд. Фазои хона нафасгираш мекард. Гоҳ хунук 
мехӯрду гоҳ оташ мегирифт. Мехост мисли гург нӯла бика-
шад. Охир, барои чӣ дод нагӯяд, нӯла накашад? Зиндагии 
ширине дошт, чанде пеш аз ин ҳавлӣ навои шӯхи мусиқӣ ба 
дилҳо сурур мебахшиду хандаи баланд гувоҳи хушбахтии 
ин хонадон буд. Баъди ошомидани ғизои шом Хуршеда 
ҳамеша дар чойники зебо чои кабуд дам мекарду болояшро 
бо рӯпӯши махсуси гулдӯзӣ мепӯшонид, дар зарфи махсус 
мураббо, дар лаъличае кулчақанд мемонду дар назди 
шавҳар гузошта мегуфт: 
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– Дадои Нигора, шумо шириниро нағз мебинед, болои 
роҳаткурсӣ нишаста, бо мураббо чой нӯшед, ман баъзе 
корҳои хонагӣ дорам, – ва Муродро бо телевизор танҳо 
гузошта, аз пайи дигар корҳо мешуд. Нигора бошад, да-
вида ба бағалаш медаромаду баъди чанде эркагӣ кардан 
ба назди модараш мерафт. Барои Мурод ширинтарин 
лаҳзаҳо дақиқаҳои бо Нигора бозӣ карданаш буд. Нигора 
бо нози кӯдакона ба болои китфи Мурод мебаромаду аз 
гӯшҳояш дошта амр медод: 

– Дадаҷон, чун асп шиҳа кашед! 
Мурод шиҳа кашида, дар рӯи фарши хона чорпо 

мешуд ва Нигора дар китф ба назди Хуршеда рафта ме-
пурсид: 

– Очаш, ба асп савор шуданӣ нестӣ? Ҳозир мову Ниго-
ра бол кушода парвоз мекунем. 

– Очаҷон, биѐ бо мо, очаҷон, биѐ! – хоҳиш мекард Ниго-
ра… 

Мурод ин лаҳзаҳои ширинро ба ѐд оварда, худро дар ми-
ѐни дӯзаху биҳишт медид, дидори маҳбубааш ба рӯяш 
дарҳои биҳиштро мекушоду дурӣ аз ӯ чун оташи дӯзах 
ҳастиашро месӯзонид. Бо асабҳои харошѐфтаву рӯзгори 
вайрон яккаву танҳо монда буд. Ба худ мегуфт: «Бахт, ки 
баргардад, аспи тозӣ хар гардад.» Ва ҳар замон ба само 
нигариста, дасти ниѐиш ҷониби Офаридгор дароз мекарду 
мепурсид: 

– Эй Худои меҳрубон! Инсон дар ҳаѐт як бор хато ме-
кунад. Бубахш маро, садҳо бор илтиҷо мекунам, саги дар-
гоҳат мешавам. Хуршедаамро аз ман ҷудо накун. Бе ӯ 
мемирам. Охир, магар инсон бе об, бе офтоб, бе ҳаво зис-
та метавонад? Не. Ман низ бе фариштаи умрам – Хур-
шеда зиста наметавонам, Худоѐ! Ӯ барои ман ҳама аст. 
Он чашмае, ки мову Хуршеда аз он об менӯшидем, хушк 
гашт, ҳатто чашма ба фироқи мо тоб наовард. Дар боғу 
ҳавлиам фасли тобистон барф борид, умеду орзуҳоям зе-
ри жола монд. 

Чашмонашро мепӯшиду ба Хуршеда муроҷиат мекард: 
«Азизам, мухаббати ман дар нисбати ту ҳар лаҳза зиѐдтар 
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мешавад. Дили ман садпора шудааст. Баргард, азизам, 
баргард! Девонавор дӯстат медорам. Ҳар шаб дар бораи 
ту фикр мекунам, мисли он ситораҳое, ки аз осмон канда 
мешаванду меафтанд ва аз худ изи сӯзони дарду ғам ме-
монанд. Мехоҳам тамоми соатҳои дунѐ аз гардиш бимо-
нанд ва дар ҷаҳон ман бошаму ту. Ту накҳати ширинта-
рин меваҳои биҳиштӣ, насими гармаку форами 
субҳгоҳонӣ, булбули ширингуфторӣ, қатраи мавҷи баҳр 
ва сабзаҳои хушбӯи майсазоронӣ, Хуршеда. Девонавор 
дӯстат медорам! Агар ба ман умри безаволро бе ту ваъда 
кунанд, ман як лаҳзаи бо ту буданро интихоб менамоям, 
Хуршедаҷонам! 

Дар куҷое хонда будам, ки ду шахс дунѐро тақсим ме-
кардаанд. Ман ҳам мехоҳам бо ту дунѐро тақсим кунам, 
Хуршедаҷон: баҳр аз ту, мавҷҳо аз ман, осмон аз ту, сито-
раҳо аз ман, хуршед аз ту, анвораш аз ман, гул аз ту, 
накҳаташ аз ман, булбул аз ту, хонишаш аз ман. Биѐ, 
ҳамаи дунѐ аз ту, ту аз ман!» 

Мурод чашм мекушоду тавба мекард ва аз дил мегуза-
ронид: «Мабодо девона нашуда бошам? Чӣ мегӯям, ба кӣ 
мегӯям! Эй Худои меҳрубон, хурсанд кун ҷони маро…» 

 
 

УЗРИ БАДТАР АЗ ГУНОҲ 
 

«Дӯстатро дар танњоӣ накӯњиш  
куну дар ҷомеа ситоиш.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Нисфи рӯз, ҳаво хеле гарм буд. Одатан дар ин лаҳзаҳо 

кӯдакон ба болои дарахтон баромада, дар сояи баргҳои 
он мева мехӯрданд ѐ ба наҳр даромада оббозӣ мекарданд. 
Дар қатори дигар бачаҳо писари Аския – Меъроҷ низ ба 
болои туте баромада бо шавқ меваи онро нӯши ҷон ме-
кард. Ҳақорати бачаҳо маҷбураш кард, ки ба поѐн дида 
бидӯзад. Дид, ки додарашро писари ҳамсоя мезанад. Аз 
болои дарахт таҳдидаш кард: 
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– Ҳой касофат, аз бародари ман дур шав! Набошад, 
мефурояму балота мебинӣ… 

Аммо бачаҳо ба якдигар часпида, ҳеҷ не ки ҷудо ша-
ванд. Меъроҷ саросема аз болои дарахт фуромаданӣ буд, 
ки почаи шимаш дар шохаи шикаста дармонду башаст аз 
болои дарахт ба замин афтид. Кӯдакон доду войкунон 
давида ба боғчаи бачаҳо рафтанду Аскияро аз ин нохӯшӣ 
огоҳ карданд. Аския тозону попечон ба ҷои ҳодиса омада, 
писарашро, ки аз дард нолиш мекард, дар иҳотаи ҳам-
деҳагон ѐфт. Мошини роҳгузареро дошта, ӯро ба бемори-
стони ноҳия овард. Баъди муоина духтури ҷарроҳ изти-
роби худро аз Аския пинҳон накард: 

– Хоҳарам, писаратон ҷароҳати вазнин бардоштааст. 
Сутунмуҳрааш осеб дидааст. Агар фавран ҷарроҳӣ наку-
нем, оянда эҳтимол роҳ гашта натавонад. Барои ҷарроҳӣ 
маблағ лозим… 

– Духтурҷон, ман кӯшиш мекунам, маблағи даркориро 
меѐбам. Шумо писарамро ба ҷарроҳӣ омода кунед! – гуф-
ту саросема ба назди падараш рафт. 

– Дадаҷон, Меъроҷ аз болои дарахт афтида, сутун-
муҳрааш осеб дидааст. Барои ҷарроҳӣ маблағи калон ло-
зим. Умедам ба шумо… – гуфт гирякунон. 

– Духтарам, тамоми ҳаѐт ман коре кардам, ки базӯр ба 
пӯшондану хӯрондани оила басанда буд. 12 нонхӯр будед. 
«Ба додаи Худо набояд ношукрӣ кард,» – мегуфт модарат 
ва як сол пас мезоид. Он солҳо дар бораи танзими оила 
гап набуд. Аз куҷо пул дорам, духтарам?! – гуфт падар 
сарашро хам карда. 

Аския ба назди бародаронаш рафт: аз онҳо низ бӯи 
умед нашуд. Ба хотираш амаки Самандар расид. «Охир, 
барои беобрӯ кардани Хуршеда маро истифода карда бу-
данд – ку? Бояд дастамро бигиранд!» – аз дил гузаронд 
Аския ва ба ҷониби ҳавлии онҳо давид. 

– Ако, дар вақтҳои даркорӣ дар корҳои пастатон маро 
истифода бурдед, дугонаи бегуноҳамро туҳмат кардам, 
хонавайронаш сохтам. Хоҳиш мекунам: писарамро наҷот 
диҳед! 
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Самандар ӯро шунидан нахост: дарашро ба рӯяш 
пӯшид. Аския аз ҳама ҷавоби рад шунида, бо сари хаму 
чашми пурнам ва дили саршори ғам ба беморхона баргаш 
та хост ба духтур бигӯяд, ки маблағи даркориро наѐфт. Ба 
дафтари кори духтур даромада, Хуршедаро дид, ки дар 
кадом масъалае бо ӯ маслиҳат мекард. 

– Аския, барои чӣ маро аз ин нохӯшии ба сарат омада 
огоҳ накардӣ? Нигора аз кӯдакони кӯча шунида, ба ман 
гуфт. Дугонаҷон, ташвиш накаш, ман маблағи ҷарроҳиро 
ѐфта медиҳам, – гуфт Хуршеда. 

Аския чї гуфтанашро намедонист: лол монда буд. Дар 
як лаҳза он ҳама бадбинию туҳмату корҳои пасти нисбат 
ба Хуршеда раво дидааш чун навори филм аз пеши наза-
раш гузаштанд. Қатраҳои калони ашкро, ки аз ду бари 
рӯяш мерехтанд, нигоҳ дошта наметавонист. Бо чашмони 
гирѐну овози ларзон дар пеши пои Хуршеда ба зону зад: 

– Хуршеда, бубахш маро. Мани ноодами рӯсиѐҳ дар 
ҳаққат суханони носазо гуфтам. Туҳматат кардам… 

– Аския, канӣ, аз ҷоят бихез! Чӣ хел суханони носазо, 
кадом туҳмат? Вақти ин гапҳо нест, писаратро бояд наҷот 
диҳем, – Аскияро бо меҳр аз замин хезонд Хуршеда ва 
нафаси сабуке кашида, маблағи заруриро ба духтур доду 
аз беморхона баромад. 

Ӯ аз ҳама аъмоли бади дугонааш хабар надошт. Охир, 
Мурод ҳам ба ӯ чизе нагуфта буд. Фақат ҳис мекард, ки 
муносибати Аския дар нисбати ӯ тағйир ѐфтааст: гоҳи рӯ 
ба рӯ омадан чашмонашро аз ӯ мегурезонад… 

Ҷарроҳӣ хуб гузашт, баъди як ҳафта Аския ба назди 
Хуршеда омада, бо оби дида ҳама ҳодисаи шударо ба ӯ 
нақл кард. Хуршеда бо даҳшат суханони Аскияро бо 
гӯши худ мешуниду бовар намекард. 

– Чаро? Барои кадом рафторам? Барои хубиҳоям? Ба-
рои эҳтирому дӯстдориҳоям? Охир, фарзандҳоятро чун 
фарзанди худ дӯст медорам. Таъна намекунам, лекин 
маҷбур соҳиби маълумоти олӣ кардамат, вазифаат додам. 
Сӣ сол девордармиѐн зиндагӣ кардем, дугонаҳои ҷонӣ бу-
дем. Як пиѐла об бе ту аз гулӯям намегузашт. Наход 
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қадри он нотавонбинон аз ман дида бароят болотар буда-
аст. Ба чанд сӯм маро фурӯхтӣ? Пул лозим буд? Мегуфтӣ, 
ҳамон маблағро худам ба ту медодам, – алам дар гулӯяш 
печид. – Ҳайфи ту! Сад ҳайф! 

Аския бо сари хам мегиристу узр мепурсид. Узри бад-
тар аз гуноҳ. Бисѐр суолҳои Хуршеда беҷавоб монданд. 
Дилаш ба шавҳараш месӯхт. Ин қадар бадгӯиҳоро шуни-
да, боре ҳам ба Хуршеда садо баланд накард, ҳарфи 
ноҷоеро дар нисбаташ раво надид. 

– Аския, хоҳиш мекунам, дигар ба чашмам нанамо, – 
гуфт оҳиста Хуршеда рӯяшро аз дугонааш гардонда. 

– Хуршедаҷон, мехоҳам як ҳодисаи дигарро низ ба ту 
нақл кунам, баъд ба рӯям туф карда, аз хонаат ҳам бирони-
ям, ҳақ дорӣ. Вақте ки корҳоям омад намекарду ҳаѐти оила-
виам вайрон буд, маслиҳатам доданд, ба як табиби ҷодугар, 
ки дар маркази ноҳия зиндагӣ мекард, муроҷиат намоям. 
Рӯзи чоршанбе ба назди ҳамон ҷодугар рафтам. Банд буд. 
Дар айвони хона мунтазир шудам. Аз дарун овози гиряолу-
ди шинос ба гӯшам расид, ки аз табиб хоҳиш мекард: 

– Домулло, кўмакам намоед. Шавҳарам Мурод аз ман 
дилхунук шудааст. Хоҳиш мекунам, дилгармӣ кунед. Бо 
Хуршеда ном зан муносибати маҳрамона дорад. Мехоҳад 
маро бо се кӯдак аз хона пеш кунад. Домуллоҷон, барои 
бахтам ҳар чизе мехоҳед, медиҳам, фақат аз ҳамон Хур-
шеда дур шавад. Ягон тӯмори дилхунукӣ ѐ, худатон медо-
нед, коре кунед, ки шавҳарам аз он зан рӯ бигардонад. 

Ман номи ту ва язнаам – Муродро шунида ҳайрон 
мондам. Ин зан кӣ бошад? Овозаш шинос! Мулло ба ӯ 
амр дод: 

– Духтарам, албатта, ба ту кўмак мерасонам. Ин 
занҳои сабукпо чандин оиларо вайрон карда, оби дидаи 
ту барин занҳои бечораро мерезонанду кӯдакони бисѐре-
ро дар ба дар мекунанд. Ту ба ман бояд хоки қабри кўҳна, 
аз чорроҳа сангу хасу чӯб, як қуттӣ сӯзан, саргини рӯзи 
ҷумъагии саг, пашми сагу пишак ва хук, қулфу калид 
биѐрӣ. Ана, мебинӣ, ки шавҳарат Мурод бо он зани хона-
вайронкун – Хуршеда мисли саг бо пишак муносибат ме-
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кунад. Агар тавонӣ, як акси Хуршедаро ҳам биѐр. 
– Ана, домулоҷон, донистагӣ барин акси он касофатро 

бо худ овардаам, – шунида шуд овози зан. 
– Дуо карда, 40 дона сӯзанро ба рӯяш мезанам. Аз сад 

ҷонаш якеаш ҳам намемонад. На танҳо аз шавҳари ту, 
балки аз ин дунѐ реҳлат мекунад. Ман пӯстакро бо ҷорӯб 
ҷанг меандозам. Қудрати фавқулода дорам, – худситоӣ 
мекард ҷодугар. 

Овози занро шинохтам: ӯ Зебо, ҳамоне буд, ки чун ман 
худат одамаш карда будӣ. 

– Ин аз нӯги хамир фатир. Ангуштарини тилоии 
давраи Саюз, – гуфта Зебо бо табиб хайрухуш кард. Дар 
айвон маро дида каме ҳиҷолат кашида гуфт: – Апаи Ас-
кия, шуморо дар берун мунтазир мешавам. 

Ман ба назди ҷодугар даромада, барои кушоиши 
корҳоям тӯмор гирифта баромадам. Дар кӯча Зебо инти-
зорам буд. 

– Апаи Аския, хоҳиш мекунам: чизеро, ки дар ин ҷо 
шунидед, ба касе нагӯед. Хидмататона мекунам, куртаҳо-
ятона бепул медӯзам. Ҷон апаҷон! Ин сир миѐни худамон 
бимонад. 

– Зебо, як чизро нафаҳмидам. Барои чӣ «Мурод 
шавҳари ман» гуфтӣ? – пурсидам аз ӯ. 

– Агар ҳамин хел намегуфтам, ҷодугар дилхунукӣ 
намекард, – гуфта, Зебо бори дигар хомӯш монданамро 
хоҳиш карду тез аз наздам дур шуд. – Хуршедаҷон, мани 
рӯсиѐҳ ҳамаи инро бо гӯшҳоям шунида, бо чашмонам ди-
даму ба ту нагуфтам. Ту аз акои Мурод хафа машав, вай-
ро бо усули муллогӣ дар нисбати ту дилхунук, кару гунгу 
кӯр кардаанд, – гуфт Аския. 

– Аския, ту ба ҳамин сафсатаҳои муллою ҷодугарон 
бовар дорӣ? Ман бовар намекунам ва ба онҳо нафратам 
меояд! – хитоб кард Хуршеда. 

Баъди ҳазорҳо маротиба таъзим кардану узр пурсидан 
Аския Хуршедаро дар банди андешаҳо фиганда бирафт. 

Ҳар гоҳе дилаш аз ғаму андеша пур мешуд, Хуршеда ба 
хонаи муаллимааш – Бахтинисо Ҳошимова мерафт. Имрӯз 
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ҳам роҳи хонаи ӯро пеш гирифт. 
– Шамолҳои куҷо паронд, духтарам? Канӣ, ба хона даро! 

– истиқбол намуд ӯро муаллима хушҳолона ва аз рухсо-
раҳои чун гули анораш бӯсида, ба хона дароварданӣ шуд, 
вале Хуршеда суфаи таги тутро, ки гирдашро гулҳои зебо 
иҳота карда буданд, нишон дода гуфт: 

– Муаллимаҷон, биѐед болои ҳамин сӯфа, дар ҳавои то-
за мешинем. 

– Келинҷон, меҳмон омад! Кӯрпача бароред, – ҷеғ зад 
муаллима ба хона нигоҳ карда. Нигоҳи пурмеҳраш Хур-
шедаро аз сар то по навозиш мекард. 

– Духтари худам, шогирди худам, аз муваффақиятҳоят 
сарам ба осмон мерасад. Канӣ, гап зан, наберачаи ман чӣ 
хел? Барои чӣ ӯро наовардӣ? Духтарам, ман гунаҳгор. Охир, 
то чили кӯдак набарояд, пай меафтад, чашм мерасад, 
гуфтанӣ гапҳо аст. Барои ҳамин хабарат нагирифтам. 

– Муаллимаҷон, дилам пур шуду ба наздатон омадам. 
Дигар ба касе бовар намекунам. Дӯстони ҷонӣ хиѐнатам 
карданд. Наход насиби ман дар зиндагӣ мардҳои хиѐнаткор 
бошанд. Рози диламро ба касе гуфта наметавонам, касе ҳам 
ҷуръат карда, аз ман чизе намепурсад. Хонаам вайрон ме-
шавад. 

– Духтарам, баъзе овозаҳо ба гӯши ман ҳам расиданд. Ха-
бари шум тез паҳн мешавад. Инсон дар ҳаѐташ як бор хато 
мекунад. Дағал карда гӯям, «хар» мешавад. Охир, инсон ши-
ри хомхӯрда аст. Шайтон барандаи роҳ мегӯянд. Беҳуда 
Одаму Момоҳавворо аз биҳишт пеш накарда буданд. Бузур-
гии инсон гуноҳи дигаронро бахшида тавонистан аст. Ҳол 
он ки Мурод барои ту «дигар» набуд, нест ва ҳаргиз нахоҳад 
шуд. Ӯ баҳри ту ҷонашро нисор мекунад. Бо ин қадар азобу 
уқубат ду дилдода якҷоя шудед. Ба шумо чашм расид. 
«Чашми бад сангро сӯрох мекунад,» – мегӯянд одамони до-
но. Духтарам, ғурури нодаркоратро як тараф гузору Мурод-
ро бубахш. Хубиҳояшро ба хотир биѐр. Духтарат Нигораро 
мисли фарзанди худ дӯст медорад. Ба ҳама аъмоли ҳасудон 
тоқат кард, боре ба ту ҳарфи ноҷое назад. Душманонатро 
хурсанд накун, духтарам. Хонадон гулистонро монад, гул 
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бошад, ҳаргиз бе хор намешавад. Аз рӯи шунидам Мурод 
гӯшанишиниро ихтиѐр намуда, қасд аз шароб мегирифтааст. 
Агар ҳамин амалаш идома ѐбад, дар ҳақиқат, Муродро аз 
даст медиҳӣ. Мард иродаи қавӣ надорад. Аз ноомади кор 
дарҳол мешиканад. Охир, ӯ туро дӯст медорад. Духтарам, 
насиҳати модаронаамро ҳеҷ гоҳ аз ту дареғ надошта будам, 
имрӯз ҳам аз ту хоҳиш мекунам: Бубахш шавҳаратро... 

Хуршеда аз назди муаллима бо қалби орому таскинѐф-
та баромад. Гӯѐ бол дошта бошад, роҳ намегашт, балки 
парвоз мекард. 

– Мебахшам, бахшидамаш! – мегуфт бо хотири болида. 
Чї хел ба ҳавлӣ расиданашро нафаҳмид. 

 
 

ФАЗОИ НООРОМИ КИШВАР 
 

«Волотарин ҳикмат фарќ кардани  
некӣ аз бадӣ мебошад.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Оташи ҷанги бародаркуши кишвар, ки дар солҳои 

муқовимати шаҳрвандӣ шуъла зада буд, боиси нооромии 
ҳаѐти мардуми пойтахти Ватанамон гардид. Анвар – баро-
дари хурдии Мурод бо ҳамсабақонаш миѐни майдонҳои 
«Озодӣ» ва «Шаҳидон» рафтуомад карда, мақсади ин ҳама 
ҷангу ҷидолро дуруст намефаҳмиданд. Дар натиҷа хуни 
ноҳақ рехта шуд. Ин нооромиҳо на танҳо дар пойтахт, бал-
ки дар дигар ноҳияҳо низ доман густурд. Мардум аз амали 
ашхосе, ки на барои тинҷиву амонӣ, балки барои бесомо-
нии кишвар гурӯҳҳои махсус ташкил намуда, дар байни 
мардуми маҳаллоти гуногуни Тољикистони азиз низоъ 
меандохтанду кишварро ғорат мекарданд, муқобилонашо-
нро «вовчик» – у «юрчик» гуфта таҳқир менамуданду бе 
ягон тафтиш ва ҳукми суд маҳкуми марг месохтанд, ба дод 
омада буд. 

Анвар ва ҳамсабақаш Латофат ду сол боз бо ҳам 
риштаи дӯстӣ баста буданд, оҳиста – оҳиста он ба мухаб-
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бати самимӣ табдил ѐфт. Онҳо берун аз дарс нақшаҳо ка-
шида, ояндаи худро тарҳрезӣ мекарданд. Аз ин нақшаҳо 
дили ҷавонон месуруду метапиду мерақсид. 

– Латофатҷон, дар назди зебогии ту моҳтоб шарм карда, 
дар пушти абрҳои ғафс пинҳон мешавад. Аз ту як нафас 
ҷудо будан бароям баробари марг аст. Дар курси охирин 
ман ба хонаи шумо хостгор мефиристам. Донишкадаро 
хатм накарда тӯй мекунем, мехоҳам ҳамсабақҳоямон шари-
ки хурсандиамон бошанд. Бо карнаю сурнай туро аз Ра-
штонзамин ба Хатлон мебарам. Мехоҳам бародарам Му-
родро шод кунам. Ду бародари калонӣ арӯсҳои худро ба 
деҳа набурданд. Ман, албатта, мебарам. 

– Анварҷон, агар падару модари ман розӣ нашаванд – 
чӣ? – хандида мегуфт Латофат. 

– Розӣ нашаванд, дуздида мебарам. Ту – ку, розї ҳастӣ? 
– Албатта, розӣ ҳастам. Падару модарам ҳам хушбах-

тии маро мехоҳанд. Розӣ мешаванд. 
– Латофатҷон, беҳтараш, дар ҳамин бесомониҳо ту ба 

деҳа биравӣ. Мо бо ҳамкурсон нияти ба Сибир сафар 
кардан дорем, – мегуфт Анвар ба дӯстдоштааш. 

Чанд рӯз баъд ӯ маҳбубаашро дар мошини ҳамдеҳааш 
савор карда, ба хонаи падару модараш фиристоду андаке 
ором шуд. Мурод, ки аз вазъияти пойтахт дар хавотир 
буд, ба бародараш Анвар телефонӣ занг зада, аз ҳоди-
саҳои пойтахт изҳори нигаронӣ мекард: 

– Анварљон, додари азизам, мабодо ба ягон гурӯҳ ҳам-
роҳ нашавӣ, хонданатро дону халос. Бегоҳ ба кӯча наба-
ро. Тавонӣ, ба деҳа биѐ. Аз ту бисѐр дар ташвиш ҳастам. 

– Акаҷон, дар ҳақиқат, вазъият хуб нест, нисфи шаб ба 
коргоҳи нон меравему соатҳо дар навбати нон меистем. Бо-
зору кӯчаҳо холӣ, мағозаю ошхонаҳо дарбаста, автобусу 
таксиҳо кор намекунанд, фақат дар майдонҳои «Озодӣ» ва 
«Шаҳидон» одамони зиѐде гирд омада, бо микрофон ҳама-
ро ба љињод даъват мекунанд. Барои чӣ? Номаълум. Мар-
дум сарсону парешон. Табъи хира ва чеҳраи ғамгину тира 
доранд. Агар шумо розӣ бошед, мо, як гурӯҳ ҳамсабақон, то 
ором шудани вазъият ба Русия, ба Сибир, меравем: марди-
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корӣ мекунем. Чанд нафар донишҷӯѐни курсҳои болоӣ, ки 
се моҳ пеш ба он ҷо рафта буданд, аллакай, ба хонаҳояшон 
маблаѓ фиристоданд. 

– Додаракам, азизи дилу ҷонам, хонданат чӣ мешавад? 
Охир, мегӯянд, ки «мардикор бой намешавад, хокистар 
лой». Ба ту мардикорӣ чӣ лозим? Агар ба маблаѓе ниѐз дош 
та бошӣ, бигӯ, худам ба ту мефиристам. Дар мулки бегона 
худатро азоб надеҳ. Як сол баъд маълумоти олӣ мегирӣ, кор 
мекунӣ, хостагиат иҷро мешавад. Бори дигар фикр кун, до-
дарам. Вазифаи ту имрӯз хондан, хондан ва фақат хондан 
аст. 

– Насиб бошад, сиҳату саломат баргаштем, хонданро 
давом медиҳам, – гуфт Анвар. 

Мурод бо дили нохоҳам раъйи бародарашро қабул 
кард. 

 
 

ГУНОЊИ ДИГАРИ АСКИЯ ВА 
БАХШИДАНИ ХУРШЕДА ӮРО 

 
«Фарќ кардани некию бадӣ хиради олист.» 

Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 
 
Муаллим Олим Шукуров, падари Аския, асо дар даст 

лангида – лангида ба ҳавлии Хуршеда даромада, амона-
так дар лаби суфаи таги хавозаи ангур нишаст ва бо 
дастрӯймол арақи пешониашро пок намуда фарѐд кард: 

– Духтарам Хуршеда, дар хона ҳастӣ! 
– Биѐед, муаллимҷон! Шамолҳои куҷо шуморо ба хо-

наи мо оварданд? – Хуршеда бо чеҳраи шукуфон аз хона 
баромада, муаллимашро истиқбол намуд. – Барои чӣ дар 
ин ҷо нишастед? Марҳамат, ба хона дароед. 

– Не, духтарам, дар хамин ҷо гапамро мегӯяму аз пайи 
корҳои дигарам мешавам. 

– Ҳозир, муаллим, – гуфт Хуршеда ва ба Нигора дастур 
дод. – Духтарам, тез чойи кабуд дам карда, дастархон 
биѐр, – ва ба муаллим рӯ оварда гуфт: – Ана, акнун ман 
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шуморо гӯш мекунам. 
– Хуршедаљон, духтарам… – гуфт муаллим ва суха-

нашро ба поѐн нарасонда, бо алам, мисли кӯдак, ба гиря 
даромад. 

– Муаллимҷон, ором шавед, худатонро ба даст гиред, – 
гуфт Хуршеда ва як пиѐла чойи кабудро ба ӯ дароз кард. 

– Хуршедаҷон, мебахшӣ. Ҳар вақт мушкиле ба дӯшам 
биафтад, туро ташвиш медиҳам. Ду ҳафта боз аз Аския 
хабаре нест. Ваќтњои охир бо ашхоси шубҳанок рафту-
омад дошт. Бо мошинҳои хориҷӣ омада мебурдандаш. 
Дар дасташ ҳам каме маблағ пайдо шуда буд. Агар пур-
сам, ки инҳо кистанд? Ҷавоб медод: «одамони хайрхоҳ». 
Пеш аз сафари навбатиаш ба хона даромада гуфт: 

– Падарҷон, ба наздикӣ ман соҳиби пули калон меша-
ваму дар шаҳр хона харида, фарзандонамро дар мак-
табҳои нағз ба хондан медиҳам. Дар ҳаѐт ман чизе 
надидам, бигузор онҳо бубинанд. Ҳамагӣ як сафар ба 
давлати ҳамсоя мекунам, баъд ҳамааш нағз мешавад… 

– Духтарам, пули калон осон ба даст намеояд. Дӯсто-
нат низ ба ман маъқул нестанд, ким- чї хел шубҳаноканд. 
Ба ягон гурӯҳи бад ҳамроҳ нашуда бошӣ? Умри ҷаво-
натро боз насӯзонӣ? Нимтаи нон роҳати ҷон, духтарам, – 
гуфта дар бало мондам. 

– Падарҷон, ҳамин лексияҳоят ба ҷонам заданд. Ту дар 
ин дунѐ ба ҷуз панду насиҳат чӣ чизи дигар медонӣ? Як 
умр омӯзгор будӣ, ақаллан, рӯзи ба нафақа баромадан бо 
як раҳматнома қадрат карданд? Не! Дигар беҳуда вақтам-
ро нагиру панду андарз нахон, падар! – гуфта, аз хона 
рафт. Ана, ду ҳафта боз аз ӯ дараке нест. Ба шаҳр рафтам, 
дӯстони шубҳанокашро ҳам ѐфтам. Бо ман ҳатто гап за-
дан нахостанд. Хоҳишу илтиҷо кардам, ки духтарамро 
ѐфта диҳанд. Охир, ду тифли ноболиғи ӯро кӣ саробон 
мешавад? Ман пир шудаам, аз уњдаи тарбияи онҳо баро-
мада наметавонам, бародаронаш зиндагии худро ба зӯр 
пеш мебаранд. Муносибати Аския бо бародарон ҳам хуб 
набуд. Онҳо худи ӯро дидан намехостанд, бори тарбияти 
фарзандонашро то куҷо мебардоранд? Намедонам сарам-
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ро дар пирӣ ба кадом гӯр халонам. Ҳамин пагоҳӣ ду 
нафаре аз ҳамон дӯстонаш ба хонаамон омаданду: 

– Духтарат Аския бо бори вазнин дар фурудгоҳи 
шаҳри Маскав ба даст афтодааст. Ту, мӯйсафед, духтара-
тро кофта, ба назди мо наѐ. Аския аз мо маблағи калоне 
қарздор аст ва тамоми умр кор ҳам кунад, онро гардонда 
наметавонад. Агар мабодо дар ягон ҷой нишонӣ ѐ номи 
моро ба забон биорӣ, аз сад ҷонат яктоаш ҳам амон наме-
ѐбад, набераҳоятро дигар зинда намебинӣ. Фаҳмидӣ? – 
гуфта сахт таҳдидам намуданд. 

Хуршедаҷон, чӣ кор кунам? Поям ба лаби гӯр расида-
аст. Медонам, ки Аския ба ту бадиҳои зиѐде кардааст. Ту 
низ аз ӯ малол ҳастӣ. Фарзандони Аскияро тарбия карда 
наметавонам. Агар дастамро бигирӣ, онҳоро ба ягон 
саѓирхона бурда месупорам, – гуфт мӯйсафед ашкашро бо 
рӯймолчаи ѓиҷимшудаи чиркинаш поккунон. 

Дар як нафас ҳама аъмоли бади Аския – бадгӯӣ, 
туњмат, дурӯѓ, буѓзу кина ва ҳасад бурданҳояш аз пеши 
назари Хуршеда чун навори синамо гузаштанд, аммо 
Хуршеда бе дудилагӣ гуфт: 

– Муаллими азиз, беҳуда ташвиш накашед. Худам тар-
бияи фарзандони Аскияро ба уҳда мегирам. Охир, ӯ ба-
рои ман мисли фарзанди падар азиз аст. Хайр, ба гапи 
ҳар кас даромада, туњматам кард. Ман ба дил намегирам. 
Аз падар насиҳате дар хотираам нақш баста: «њаволаи 
бад ба Худо». Ду фарзанд доштам, чорто мешаванд. Бо 
ҷону дил, баробари фарзандони худам, тарбияташон ме-
кунам. 

Муаллим ашки беихтиѐр аз чашмонаш ҷоришударо 
пок намуду бори дигар ба одамгарӣ ва фазилати ин зан 
офарин хонд. 
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МАРДИКОРӢ 
 

«Ба Худо эњтиром, ба волидайн – ифтихор.» 
Аз «Дурдонаҳои 1000 – сола» 

 
Анвар бо рафиқонаш рӯзҳои аввали мардикорӣ азоби 

зиѐде кашиданд. Кор ва ҷои истиқомат надоштанд. Чанд 
вақт дар як тањхона шабро рӯз мекарданд. Бахташон 
хандиду ҷавонмарди тоҷик – Латиф, ки даҳ сол қабл бо 
зану фарзандонаш аз Тоҷикистон омада, муқими Сибир 
шуда буд, онҳоро ба кор қабул кард. Ӯ дар ташкилоти ху-
сусии сохтмониаш тоҷикписаронро ба кор қабул мекарду 
бригадаҳо ташкил намуда, хонаҳои зебо месохт. Анвар ва 
рафиқонаш аз нозукиҳои касби бинокорӣ огоҳӣ надошта 
бошанд ҳам, кӯшиш мекарданд, ки супориши сардори 
бригада – Ҷалолро иҷро намоянд. Баъди се моҳи 
заҳматҳои шабонрӯзӣ Ҷалол ҳаққи хизмат гуфта, маблағи 
ночизеро ба онҳо дод. Ин амали ӯ боиси сар задани ҳисси 
норозигии аъзои бригада гардид. 

– О, бародар, каме инсоф кунед, охир! 
– Наход аз хонаву дар, ѐру диѐр дур афтода, аз ҳам-

шаҳри худ беинсофӣ бубинем? 
– Акаи Ҷалол, агар ҳамин рафторро зодаи ягон милла-

ти дигар мекард, хафа намешудем. Охир, шумо худатон 
нағз огоҳ ҳастед, ки мо бо чӣ мушкилиҳо то ба ин ҷо 
расидаем. То ҳанӯз ҳамон қарзеро, ки барои роҳ гирифта 
будем, барнагардондаем. Ин маблағи ночизе, ки шумо 
додед, нисфи роҳпулиамон мебошад, – мегуфтанд . 

– Хоҳед, ҳамин, нахоҳед, чор тарафатон қибла. Ин 
рӯзҳо садҳо тоҷикписарон кор кофта, ба назди ман мео-
янд. Шукр кунед, ки аз азоби таҳхона халос шудед, – гуфт 
Ҷалол. 

Ҷавонони мардикорон боз дар кӯча монданд. Онҳо ҳар 
субҳидам бо умед ба бозор шитоб мекарданд: ҳар кадо-
машон дар дил орзуе доштанд. Яке мехост, хонае дошта 
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бошаду дар зери кӯрпаи гарм бароҳат хобида, шабашро 
рӯз кунад. Дигаре орзу мекард, ки дар сари дастархони 
модар нишаста, шикамсерӣ қурутоб хӯрад. Севумӣ хаѐлан 
худро дар китобхонаи гарми донишкада машѓули муто-
лиаи китобҳо медид… 

Онҳо дар бозор бо тоҷикписаре вохӯрданд, ки барои 
дарахт буридан дар ҷангалҳои Сибир гурӯҳ ташкил ме-
кард. Ҳама номҳояшонро ба ин гурӯҳ сабт карда, омодаи 
сафар шуданд. 

Фасли зимистон. Ҳаво хеле сард буд. Дар ҷангалҳои Си-
бир барф беист мебориду меборид. Анвар ва ҳамроҳонаш 
ба иқлими сарди ин сарзамин мутобиқ шуда наметавони-
станд. Дар хонаи сайѐри оҳанин, ки ду ҳуҷрачаи танг дошт, 
15 тоҷикписар иқомат мекарданд. Бегоҳӣ ҳама ҷамъ омада, 
ба бухории чўянӣ беист кундачаҳои майдакарда мепартоф-
танд, қарс – қурс сӯхтани ҳезум ба дилҳо фараҳ мебахшид, 
аммо хоначаи оҳанини онҳо ҳеҷ не ки гарм шавад. 

Анвар низ баъди кори вазнини рӯзона дар назди бу-
хорӣ нишаста, дастонашро гарм мекард. Ӯ ҳамеша хомӯш 
буд. Ба суҳбати дигарон ҳамроҳ намешуд. Ба суолҳои 
онҳо кӯтоҳакак «ҳа» ѐ «не» гуфта посух мегардонд. Аъзои 
баданаш дарақ – дарақ меларзид. Пешониашро арақи 
сард пахш кард. Дар назди бухорӣ хобаш бурд. Ҳамроҳо-
наш болояшро бо кӯрпаи нимдоште пӯшониданд. Деҳаа-
шонро дар хоб дид: «Зодгоҳаш дар мавзеи хушманзарае 
воқеъ гардида буд. Аз як тараф тепаҳои сарсабз саф оро-
ста буданду аз тарафи дигар рӯди Панҷ бо оби мусаффои 
худ пахтазори деҳаро сероб мекард. Маликаи фаслҳо – 
Баҳори нозанин ин диѐрро ба макони афсонавие табдил 
дода буд. Тепаҳо аз майсаву себарга ва гули лола чунон 
моҳирона оро ѐфта буданд, ки бинанда аз дидани онҳо 
беихтиѐр ба ваҷд омада фикр мекард, ки мусаввире бо 
рангҳои гуногун нақши чаканро  болои он тепаҳо каши-
дааст. Шир – шири ҷӯйчаҳое, ки аз рӯди Панҷ ба тавассу-
ти онҳо об ба дашту даман ҷорӣ мешуд, ба дили кас ҳало-
ват мебахшид. Аз боғи хурмо ва токзори деҳа хониши па-
рандагон ба гӯш мерасид. Анвар дар миѐни боғ падарашро 
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диду давида наздаш рафт ва чун даврони кӯдакӣ дастони 
нозукашро ба гардани ӯ њалќавор печонда хоњиш намуд: 

– Отаљон, маро бо худ бубаред. 
Онњо аз дасти якдигар гирифта, ба сӯи офтобшин 

рањсипор гаштанд… 
Анвар ду ҳафта аз ҷой хеста натавонист. Таби баланд 

ва ларзиши бадан абгораш карда буд. Аз тирезаи хурди 
вагони оҳанин ба берун нигоҳ кард. Ба ҷуз сафедии барф 
чизеро намедид. Ғуввоси шамол ба гӯшаш мерасиду ха-
лос. Мегуфтӣ, ки гургҳои дунѐ  гирди вагони онҳо ҷамъ 
шуда, якбора уллос мекашиданд. Хоби шаб дидаашро ба 
хотир оварду табассуме гирди лабони парсингбастааш 
ҳалқа зад. Аз дил гузаронд: «кош дар Ватан мебудаму аз 
он гулҳо чида, ба Латофат ҳадя мекардам. Охир, мо чӣ 
орзуҳои ширине дар дил мепарваридем. Наход қисмат 
номардӣ кунад? Ман барқасди қисмати номард бояд зин-
да бимонаму Латофатамро хушбахт бисозам!» 

Дар ҷангалҳои Сибир ѐфтани духтур кори осон набуд. 
Рафиқони Анвар аз торафт бад шудани вазъи саломатии ӯ 
ба ташвиш афтоданд. Чана ва чанд саг ѐфта, Анварро ба 
бемористони наздиктарин бурданд, аммо, алаккай, дер 
шуда буд. Нишонии бародараш Носирро аз ҷайбаш ѐфта, 
ба ӯ телефон карданд. Носир рӯзи дуюм омаду ҷасади 
беҷони бародарашро ба оғӯш кашида, бо тамоми овоз ба 
гиря даромад. 

Бачаҳо ҳамаи маблағи дар даст доштаашонро ба Но-
сир доданд,  ки барои ба Ватан бурдани ҷисми беҷони 
Анвар мушкилӣ накашад. Носир телефон карда, 
Маъруфро аз фавти бародарашон огоҳ кард. Маъруф 
ҳамон рӯз ҳамроҳи ҳамсараш ба деҳа рафтанд, вале наме-
донист чї гуна Муродро аз марги ҷигарбандашон огаҳ 
бисозад. Мурод онҳоро бо хурсандӣ истиқбол намуд: 

– Биѐ, додари азиз, биѐ! Шамоли куҷо шуморо ба ин 
тарафҳо овард? Мани бесоҳибро ѐд карда омадед, ташак-
кур. Ҳозир аз пода як гӯсфандро меораму сар бурида ош 
меандозем ва бегоҳ ҳамсояҳоро даъват мекунем. 

Зуд меҳмонҳоро ба хона дароварду дар тараддуди 
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меҳмондории бародараш афтод. Вале Маъруф: 
– Акаҷон, ташвиш накашед. Бародарам Носир низ 

меояд. Ӯро интизор мешавем. Ана, келинатон ягон хӯро-
ки сабук тайѐр мекунад, – гуфта, ба ҳавлӣ баромаду но-
маълум ашки чашмонашро пок кард. 

«Овоза ѐ хабари шум тез паҳн мешавад,» – мегӯянд 
мардуми дунѐдида. Хуршеда низ ин хабарро шунида, пи-
сарчаашро парпеч карду «дар чунин рӯзи сахт вазифаи 
ман дар назди шавҳар будану ба ӯ нерў бахшидан аст,» – 
гуфта, ба хонааш баргашт. 

Мурод дар остонаи дар Хуршедаро дида, сараш аз 
шодӣ ба осмон расиду ба бародараш хитоб кард: 

– Маъруфҷон, дар пою қадами худату келинам садқа! 
Ба шарофати шумо бахти гумшудаам баргашт, писарам 
ба хонаи падараш омад, ба хонаам баҳор омаду дар зими-
стон гулҳо шукуфтанд. 

Ӯ аз шодӣ мегиристу Хуршедаву бародараш аз ѓам. 
Рӯзи дувуми омадани Маъруф Носир ва Валентина ҷаса-
ди беҷони Анварро ба деҳа оварданд. Чанд дақиқа қабл аз 
майитро ба ҳавлӣ даровардан Муродро ҳам аз марги до-
дараш огоҳ карда буданд. Ӯ сарашро ба сутуни долон за-
да, бо овози баланд мегирист. 

– Оҳ, бародари ба ҷону дил баробарам! Бародари дар 
ғарибӣ ҷон додаам, додараки бенишонам! Охир, ман ба 
падар ваъда дода будам, ки шуморо эҳтиѐт мекунам. Ба 
ваъдаам вафо накардам! Кош Офаридгор ба ҷои ту ҷони 
маро мегирифт – е. Бародари ормониам, пеш аз марг чӣ 
гуфтӣ? Ташнаву гушна будӣ, магар об хостӣ? Барои чӣ 
маро партофта рафтӣ? Вой, додаракам! Охир, ту зеби 
мурдан надоштӣ? Дилат ба ман насӯхт? Оҳ, додарам, ҷон, 
додарам, вой, додарам! Хоҳиш мекунам, чашмонатро 
кушову бубин, ки хонаи хомӯши падарат чї хел сер-
меҳмон шудааст, ҳама барои дидани додараки роҳдурам 
омадаанд. Вой, додарам, ҷон, додарам!.. 

Мурод мурдаи Анварро оғӯш мекарду мегирист. Фарѐд 
мезаду наҳва мекашид: 

– Маро ҳам ҳамроҳаш бареду зери хок кунед,  ки дигар 
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набинам ин ҳавлии холиро! Метарсам аз танҳо мондан… 
Бо асабҳои парешону дили ҳайрон Мурод рӯй ба само 

оварда, дасти ниѐиш бардошт, аммо чашми осмон як 
қатра ашке надошт, ки барояш бигиряд. Хешу табор тас-
кинаш медоданд: 

– Шукр гӯй, Мурод, қаҳри Худоро наѐр. 
– Худатро ба даст бигир, бародар. 
– Тавба кун, шукри бародарони боќимонда бикун. 
– Шукр, сад бор шукр! Охир, Анвари ман зеби мурдан 

надошт, – гуфт Мурод бо ҳарду даст аз гиребонаш гирифта. 
Ҳамсабақҳои Анвар хабари шумро шунида, ба ҷаноза 

омаданд. Мурод ҳар кадоми онҳоро ба оғӯш кашида, «аз 
шумо бӯи додарам меояд!» мегуфту талх мегирист… 

Баъди марги додараш Мурод якбора тағйир ѐфт. Ҳамеша 
ба нуқтае чашм медӯхту беовоз мегирист. Қафаси синааш 
месӯхт. Чашм мепӯшиду Анвари хурдакакро медид, ки пай-
васта аз бародарон ҷудо будан намехост. Ба мактаб мерафт. 
Бо омадани пода бузу гӯсфандҳоро ҷо ба ҷо мекард. Агар 
духтари зебоеро медид, албатта, орзу мекард, ки ӯро барои 
додаракаш Анвар хостгорӣ мекунад. Ӯро дар тахти шоҳӣ, 
рӯзи никоњ, дар пушти чодар, медид… 

Баъди се рӯзи Анварро ба хок супурдан мошини са-
букраве дар назди хонаи Мурод истоду аз он ду зану ду 
мард, либоси мотам дар тан, ба ҳавлӣ даромаданд. 

– Анварљон, ту бевафо будаӣ! Чаро ба ваъдаат вафо 
накардӣ? Охир, ту маро бо сурнаю карнай ба ҳавлии па-
дарат оварданӣ будӣ – ку! Чаро ба ман дурӯѓ гуфтӣ, Ан-
варљонам!!! – гӯѐн Латофат бо овози баланд нола мекард. 

– Худатро ба даст бигир, духтарам. Насиб набудааст. 
Қисмат… – мегуфт модари Латофат гириста ва аз дасти 
духтараш гирифта. Ҳарду дар суфаи калони зери дарахти 
тут нишастанд. Ҳамаи аҳли оила ба назди меҳмонҳои но-
шинос омаданд. 

– Хуш омадед, меҳмонони азиз! Узр мепурсам барои 
шуморо нашинохтанам, – гӯѐн Мурод меҳмонҳоро ба хо-
на таклиф кард. 

– Мо ҳарду бародарони Латофат ҳастему ин кас мода-
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ри мо, – гуфт яке аз мардҳо. 
– Латофат ва Анварҷон ҳар ду ҳамсабақ буданд, ҳам-

дигарро дӯст медоштанд. Хабари шум тез паҳн мешудааст. 
Баъди ин ҳодиса ҳамсабақҳояш аз Сибир ба Латофат занг 
зада, хабари марги Анварҷонро мерасонанд. Се рӯз боз 
духтарам чун девонаҳо, вой дод гуфта, ба худ намеояд. 
Худро куштанӣ шуд. Аз наздаш як даќиқа дур шуда намета-
вонем. Ӯ моро бисѐр ба ташвиш овардааст. Бо бародаро-
наш маслиҳат карда, ба хулосае омадем, ки омада, дуою 
фотеҳа хонем, шояд Латофат ба худ биѐяду ба тақдир тан 
бидиҳад, – мегуфт модар, гиряашро пинҳон карда натаво-
ниста: Ашк рухсораҳояшро мешўст… 

Хуршеда аз ҷояш хеста, ба назди Латофат омаду бо 
меҳр ӯро ба бағал кашид: оғӯшаш бӯйи дард дошт: 

– Хоҳари азизам, зиндагӣ пастиву баландӣ, афтидану 
хестан ва дигар санҷишҳои сахт дорад. Қисмат туро бис 
ѐр ҷавон аз имтиҳонаш гузаронид. Иродаат бояд ши-
кастноразир бошад. Худо хоҳад, ин рӯзҳои сиѐҳ ҳам 
мегузаранд, поѐни шаби сиѐҳ сафед аст, – гуфта, Лато-
фатро таскин медоду худ ҳам ашкашро пинҳон накарда 
мегирист. 

Ҳамон рӯз, бегоњӣ, гӯсфандеро кушта, маъракаи себе-
гоҳинаи Анварро дар шоҳидии дӯстон, ҳамсояҳо ва пайван-
дону наздикон гузарониданд. Латофат низ аламашро фурӯ 
бурда, ба аҳли хона дар густудану ғундоштани дастархон 
ѐрӣ расонд. Ҳолати ӯро дида, модари муштипараш каме 
ором шуд. Баъди гузаронидани маърака Латофат бо мода-
ру бародаронаш бо аҳли хонаводаи Анвар хайру манзур 
намуданд. 

Хуршеда бошад, «аз хонаи мо сиѐҳ наравед, саратона 
сафед кунам,» – гуфта, барои ҳарду бародарон курта ва 
барои Латофату модараш либосу рӯймол печонда, дар 
бағоҷи мошин гузошт. 

Баъди як ҳафтаи ба хок супоридани Анвар хешу табор 
хайрухуш карда, ба хонаҳои худ рафтанд. Мурод ба ба-
родаронаш Маъруфу Носир нигоҳ карда: 

– Чор бародар будем, акнун се нафар мондем, – гуфта, 
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боз оби дида кард. 
Хуршеда, ки тоби шунидани гиряи ҳамсарашро 

надошт, аз ҷояш хеста, ба назди гаҳвора омад ва тифлаш-
ро аз он кушода парпеч карду: 

– Муродҷон, шумо се нафар нестед. Ана, Анварҷон! – 
гуфта, бори аввал фарзандашро ба дасти Мурод дод. 

Мурод писараш Анварро рӯи даст бардошта, бо меҳр 
бӯсид. Аз ӯ накњати додаракаш Анвар меомад… 

 
Поёни ќисми аввал 
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ЧОРДОДАРОН 
 

Раман 
 

ЌИСМИ ДУЮМ 
 

МАРОСИМИ АЌИЌА 
 

 «Хайр кардан савоб аст.» 
 Аз «Дурдонањои 1000- сола» 

 
Мурод бо дастони ларзон тифлро бардошта, дар 

гўшаш азон хонд ва бо овози баланд, то њама шунаванд, 
гуфт:  

–Писари азизам, номи ту Анвар! Илоњо, давоми умри 
бародарам Анвар бошї. Анваре, ки аз дунѐ чизе надида, 
онро падруд гуфт. Номзади нозанинаш гирѐну наздикон 
нолон монданд. Кош аз ў фарзанде мемонд, аммо афсўс… 
Писаракам, дар њаѐт мисли ман бељуръат мабош. Охир, 
ман мењри падарро надида будам. Ба хотири васияти па-
дарандар ва ором будани арвоњаш љањд кардам, ки баро-
даронам соњиби маълумот ва касбе бишаванд. Худам 
бесавод мондам. Бесаводї инсонро кўр мекардааст. Ба-
рои њамин дар миѐнсолї донишљўй гашта, тањсил карда 
истодаам. Худо хоњад, имсол донишкадаро хатм менамо-
ям. Фарзанди азиз, кўшиш мекунам, ки ту њам дар мак-
табњои бењтарин хонда соњибмаълумот шавї. Ба ќадри 
муњаббатам нарасидам. Бељуръатї кулфати зиѐдеро ба 
сарам бор кард. Гуноње азим кардам, ки хиѐнаташ мено-
манд. Агар модарат маро бубахшад њам, худам худро 
намебахшам, Офаридгорам маро намебахшад.… 

Тифл беќарорї мекард. Гурусна шуда буд. Лабњояш 
синаи модарро мељустанд. Магар аз каломи падар дилаш 
танг шуд, ки ба гиря даромад. Охир, мегўянд- ку: «тифл 
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гап зада натавонад њам, њарфи бадро аз нек фарќ меку-
над».  

Хуршеда гиряи тифлашро шунида, ба хона даромад ва 
дар остона нишаста, ўро ба оѓўшаш гирифт. Анвари хур-
дакак дар баѓали гарму нарми модар хомўш шуд. Фаќат 
садои макидани ў ба гўш мерасиду халос. Амаки Солењ- 
падари Хуршеда ба Мурод рў оварда гуфт: 

– Мурод писарам, мехоњам дар њузури бародаронат 
маросими аќиќаро гузаронем. Охир, дар њафтрўзагиаш 
кўдак бояд ном дошта бошад. Чанд бор Хуршедаро аз ин 
боб огоњ карда будам. Розї нашуд: «тифл падар дорад,»- 
гуфт. Каме дер шуда бошад њам, пагоњ ин маъракаро 
мегузаронем. Шояд бо гузаронидани ин маърака хонадо-
нат аз ѓаму андўњ рањо ѐбад. 

Ањли нишаст ин таклифро хуб пазируфтанд. Валентина 
аз Носирљон маънои дар гўши кўдак хондани чизе ва чї 
будани аќиќаро пурсид. 

–Валяљон, мо, тољикон, расму русум ва оинњои гуногун 
дорем. Баъди њафт рўзи таваллуд шудани кўдак падар ѐ 
бобо бо овози паст азон хонда, номашро мегузоранд. 
Аќиќа маросими мардумист ва дар њузури хешу табор гу-
заронида мешавад. Гўсфандеро куштаа, њамон рўз мўи 
сари навзодро метарошанду ба вазни ў хайр менамоянд. 
Даъвати дўстони дуру наздик ва њамсоягон ба маросими 
аќиќа шарт нест. Рўзи дафн низ дар гўши маит азон мехо-
нанд, аммо бо овози баланд. Дидї, Валяљон, азон њам ба 
гўши навзод ва њам ба гўши маит хонда мешавад. То њо-
лати азон гуфтан маит ба фавташ бовар намекунад, ваќте 
ки садои баланди азонро шунид, гўшњояш кар мешаванд 
ва бовар мекунад, ки мурдааст. 

–Аљоиб, ман дар Тољикистон барои худам бисѐр 
чизњоро кашф кардам. Шумо расму оинњои гуногун ва 
аљоиб доштаед!- гуфт Валентина. 
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ЌИСМАТИ ТАЛХИ ЊУСНИЯ 
 

 «Њикмат аз таќдир зўртар аст.» 
 Аз «Дурдонањои 1000- сола» 

 
Чанд рўзи дар хонаи бародар будан Маъруф бо мењр 

ба девори гилине, ки њавлиашонро аз њавлии Њусния људо 
мекард, менигарист. Оќибат тоќаташ тоќ шуду аз Мурод 
дар бораи Њусния пурсид. 

Мурод ба додараш дуру дароз нигоњ карда посухаш 
гардонид: 

– Маъруфљон, њаѐти Њуснияро сўзондию боз аз њолаш 
мепурсї? Охир, ин љо дења аст, мардумаш дар бораи њам-
дигар њама чизро медонанд. Бадномаш кардї. Баъди хо-
надор шуданат ягон љавон ба ў хостгорї накард. Бечора 
пирдухтар шуд. Падараш мурд. Дар њавлии калон бо мо-
дараш танњо монданд. Ростї, чанд марди занмурда хо-
станд ўро ба занї бигиранд, Њусния розї нашуд. Коллељи 
тиббиро хатм намуд, дар беморхонаи дења кор мекунад. 
Додарљон, аз ту хоњиш мекунам, бори дигар ўро бадном 
накун. Мебинам, аз рўзи аввали омаданат чашматро аз 
хонаи њамсоя намеканї. Модараш бемор аст. Бечора дух-
тар шабу рўз дар беморхона аст, рўз кор мекунаду шабро  
болои сари модараш мегузаронад. Њусния аз ман хоњиш 
кард, ки њавлиашонро бихарам. Бо он пул модарашро 
љарроњї кардан мехостааст. Охир, њавлиашонро ман би-
харам, баъди табобат онњо ба куљо мераванд? Гуфтам, ки 
хонаро намехарам, аммо маблаѓ ѐфта кўмакаш мерасо-
нам. Розї нашуд. Бисѐр зани баномус аст. 

–Акаљон, ман дўсташ медоштам,  нисбаташ кори баде 
накардаам, дасташро надоштаам. Охир, барои чї ўро 
бењуда бадном мекунанд? 

–Додараки азизам, боз мегўям, ки ин љо дења аст. Худо 
накунаду ягон гуноњатро бинанд, шармандаи ду дунѐ ме-
кунандат. 
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– Акаљон, магар дўст доштан гуноњ аст. Барои ишќи 
покамонро пеши по задан ў не, ман гунањкорам. Эњтимол 
барои њамин амалам Офаридгор љазоямро додаст. Њаме-
ша дар хонаам љангу љанљол. Як рўз оромї надорам. 
Хайрият, шабу рўз кор мекунам. Агар њамин корам 
набошад, аз фикру андешаи зиѐд кайњо девона мешудам. 

–Додарам, ту аз куљо донї њоли бечора Њуснияро. Чи 
азобњоеро аз сар нагузаронид, ба чї балоњое гирифтор 
нашуд. Ба мушкилоти зиндагї ва гапу калочаи мардум 
нигоњ накарда, писарчаашро калон мекунад. Агар майли 
шунидан дошта бошї, ќисмати шўри духтари њамсояро 
ба ту наќл мекунам. 

–Мехоњам, акаљон, наќл кунед!– хоњиш кард Маъруф 
чун кўдаке, ки интизори афсонаи бибї аст, дар назди ба-
родараш чорзону зада. 

Мурод аз додараш чашм наканда, баъди андешае чанд 
оѓоз кард: 

– Њусния баъди ишќи бебарораш аз оламу одам дилаш 
монд. Хостгорњоро пайи њам рад намуда, модарашро 
ѓамгин мекард. Дар дења духтарњои синнашон аз 25- сола 
болоро «пирдухтар» мегўянд. Ба љуз мардњои солдидаву 
занмурда касе хостгорашон намешавад. 

–Духтарам, синнам ба љое расидааст, хоњиш мекунам: 
барои ба шавњар баромадан розї шав. Агар бимирам, дар 
њавлии калон танњо мемонї,-мегуфт пайваста холаи Ба-
сонат бо нўги рўймол оби дидагонашро тоза карда. 

Оби дидаи модари пирашро дида, рўзе Њусния ба мо-
дараш гуфт: 

–Модарљон, ман розї. Хостгори навбатї касе 
набошад, бароям дигар фарќ надорад, ба ў хонадор ме-
шавам. 

Писари мулло Фозил- Сайдалишоњ дар дења мироб 
буд. Фарзанд надошт, ду маротиба хонадор шуда буд, бе-
барор: њар ду зан баъди ду- се моњ бо сабаби номаълум 
хонаашро тарк карданд. Ў ба хонаи холаи Басонат хост-
гор фиристод. Хола розигии духтарашро пурсид. 

–Модарљон, гуфтам-ку, бароям дигар фарќ надорад. 
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Ман розї. Фаќат як илтимос дорам: тўй накунед. Як та-
баќ нон ба њамсояњо дињед, кифоя. 

Њуснияро баъди маъракаи одї, ки онро оши худої њам 
гуфта намешуд, дар никоњи Сайдалишоњ дароварда, ба хо-
наи мулло Фозил гусел намуданд. Мулло дар рўзи аввали 
ба њавлиаш по гузоштани келин ўро ба наздаш хонда гуфт: 

– Суханамро бодиќќат гўш кун. Аз љинси мард ту фаќат 
бо ман ва шавњарат њуќуќи сухан гуфтан дорї. Бо дигарон 
суњбат карданат гуноњ аст. Ту њуќуќи бозор ва маѓоза 
рафтан надорї. Ба хонаи модарат бошад, дар ваќти за-
рурат, он њам дар њудуди ним соат меравї. Шукр, хонаи мо 
обод аст: чор сар гов,10 гўсфанд, 15 буз ва зиѐда аз 50 мурѓ 
дорем. Онњоро нигоњубин мекунї. Шири ду гови дўшоро 
пухтану љурѓот хобондан низ  дар зиммаи туст. Аз њама 
муњиммаш, гапи хона, асрори он бояд аз њамин чор девор 
берун набарояд. Даму нафасам зўр аст, агар касе малолам 
кунад, дуояш мекунам. Рўсиѐњу радди маърака ва бадбахт 
мешавад. Љорубро бо пустак љанг меандозам. Чоршанбею 
љумъа, ки рўзњои мењмонќабулкуниам мебошанд, туро дар 
њавлї набинам. Ё дар назди гову мол бош, ѐ андаруни хона. 
Фањмидї?  

Њусния бо аломати тасдиќ сар љунбонд. Ин гуфтањоро 
шавњараш, ки дар назди падараш даст рўи сина нињода 
рост меистод, тасдиќ менамуд. 

Зиндагии сангини Њусния дар ин хонадон оѓоз ѐфт. 
Мулло Фозил дар дења одами омад буд. Касе гузаштаи 
ўро намедонист. «Ман дар мадрасањои Самарќанду Бухо-
ро тањсили илм намудаам,» гуфта, худашро таъриф ме-
кард. Ду сол пеш њамсараш- кампири Бибирайњон фавти-
да буд. Бечора кампир дар маъракаи њамсояњо њаќќи 
иштирок кардан надошт. Бемориаш як сол тўл кашид. 
Чанд маротиба Сайдалишоњ ба падараш: 

–Дадаљон, њоли модарам хуб нест. Розї бошед, ба бе-
морхона мебарамаш, - гуфта дар бало монда буд. 

–Ту, писарам, кори худатро кун. Дасти ашхоси но-
мањрам ба тани модарат набояд расад. Чї, ќиѐматамонро 
сўзонидан мехоњї? Не! Њељ гоњ! Мурад њам, бо обрўи 
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муњаммадї дар болои дукони худамон пок бимирад,- 
мегуфт мулло Фозил ва таклифи писарашро рад мекард. 

Њусния њар рўз барваќт, соати 5- и субњ аз хоб хеста, 
нисфи шаб, баъди анљом додани њама корњои хона, ба хо-
наи хобаш медаромад. Сайдалишоњро ки дўст намедошт, 
худро ба њар кор андармон карда, баъди хоб бурдани 
шавњараш оњиста ба љогањ медаромад...  

Рўзњои чоршанбе ва љумъа дар остонаи дари мулло 
Фозил мардум навбат мепоид. Яке тўмори чашм мегирифту 
дуюмї тўмори кушоиши кор, сеюми шавњарашро дилгармї 
мекард, чорумї пеши кори касеро банд меандохт ва ѓайраву 
ѓайрањо. Њуљраи ќабули мулло Фозил дар назди дарвоза 
буд ва тањхона дошт. Рўзе Њусния ба тањхона, ки аз берун 
роњ дошт, даромада, мехост барои пухтани ѓизо пиѐзу кар-
тошка бигирад. Мулло Фозил «мењмон»- и навбатиашро ба 
њузур ќабул карда буд. Њусния суњбати онњоро шунида, бе-
ихтиѐр шоњиди фисќу фуљури хусураш шуд. «Худоѐ, гўшам-
ро кар кун, то чунин њарфњои ифлосро нашунавам,»- гуфта, 
ноаѐн аз тањхона баромада ошхона рафт. Аз ќањру ѓазаб ва 
тарс аъзои баданаш меларзид. Сайдалишоњ бо тааљљуб ба 
њамсараш менигарист, вале чизе намегуфт. Мироб ки буд, 
як шаб дар хона буду шаби дигар дар саргањи об навбатдор. 
Њар гоњи ба кор рафтанаш гаштаву баргашта таъкид ме-
кард: 

– Њуснияљон, дари њуљраи хобро, албатта, ќуфл карда, 
баъд хоб кун. Касе набошад, шаб даратро накушо. 
Фањмидї? 

 
* * * 

Њафтаву моњњо сипарї шуданд. Рўзе Њусния аз сари 
субњ худро бад њис кард, вале ба бемориаш эътибор надо-
да, аз пайи кору бори хона шуд. Дар танаш мадоре 
намонда буд. Дар ошхона бењуш шуд. Сайдалишоњ, ки 
акнун ба кор баромаданї буд, ўро бардошта ба њуљраи 
хобашон овард ва изтиробомез пурсид: 

– Њуснияљон, ба ту чї шуд? Маро тарсондї, куљоят 
дард мекунад?  
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– Намедонам дилам суст шуду сарам чарх зад. Илти-
мос, модарамро даъват кун, биѐяд. 

Сайдалишоњ бачаи њамсояро ба хонаи хушдоманаш 
фиристод. Холаи Басонат шитобон ба њавлии мулло 
Фозил омада, гирякунон аз духтараш пурсид: 

– Њуснияљон, нури дидагонам, ба ту чї шуд!? Сайда-
лишоњ, писарам! То ба шавњар баромаданаша сари дух-
тарам дардро надида буд. Росташро гўй, чї њодиса шуд? 
Мабодо љангу љанљол карда, духтарамро назада бошї? 

– Не, холаљон, барои чї мезадаам? Охир ў гуноње содир 
накардааст. 

– Писарам, биѐ, ба беморхона мебаремаш. Бубин, ран-
гу рўяш кандагї, ќуввати аз љой хестан надорад,- гиряку-
нон хоњиш кард модар. 

– Агар падарам розї шаванд,- гуфт нобоварона Сайда-
лишоњ.  

Дар њамин ваќт мулло Фозил дари њуљраи хоби писа-
рашро кушода, ба дарун ќадам нињод. Ў њарфи охирини 
фарзандашро шунида буд: 

– Чї гап, чї њодиса? Барои чї ман огоњ нестам, кадом 
беморхона? Дар хонаи ман касе њаќќи хўљаинї кардан 
надорад! 

Њусния ўро дида, базўр аз љояш хестанї шуд. Сараш 
луч буду мўи дарозу сип-сиѐњи марѓуладораш дар болои 
бистари оњарии сафед пањну парешон. 

– Тавба, шармандагї! Бо сари луч келин дар њузури ху-
сур нишастааст- е!- гиребонашро дошта, мулло Фозил бо 
ќањру ѓазаб аз њуљраи хоби келин баромад ва ба хонаи 
ќабули мизољонаш даромада, дар болои кўрпача дароз 
кашид. Мўйњои парешони келин аз пеши назараш дур 
намешуданд. «Тавба, ин чї њусну љамол буд, ки ман ди-
дам,»- аз дил гузаронид мулло Фозил. 

– Падарљон, мумкин,– иљозати вуруд пурсида, ба њуљра 
даромадани Сайдалишоњ ўро аз банди хаѐлот рањонид.- 
Њоли келинатон хуб нест, ба духтур барем?- бељуръатона 
пурсид писар. 
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– Не, худат рафта духтури занонаро ба хона биѐр!- амр 
кард норозиѐна мулло Фозил. 

Сайдалишоњ тозон ба њуљраи хобаш даромада: 
–Њуснияљон, падарам розї шуданд, ман њозир духтур 

меорам,-гуфт ва њавлиро тарк намуда ба беморхона рафт. 
Баъди муоина духтур- Санифамоњ бо табассуми малењ 

ба холаи Басонат рў оварда шодиѐна пурсид:  
– Холаљон, ташвиш накашед, Худо хоњад, бибї мешавед. 
Сайдалишоњ, ки дар дањлез муоинаи духтурро интизор 

буд, саросема ба њуљра даромада хитоб кард: 
– Апаи Санифамоњ, чї гуфтед!? 
– Ња, додар, Худо хоњад, ба наздикї падар мешавї. 
– Худованд аз кулли файзу баракаташ бениѐзат бигар-

донад, Санифамоњ! Дастонат дардро набинанд,– дуо дод 
духтурро холаи Басонат бо нўги рўймоли сафед ашкашро 
пок карда. 

Сайдалишоњ бо чењраи аз шодї шукуфон ба бистари 
Њусния наздик шуда: 

– Њуснияљон, маро хушбахттарин марди дунѐ кардї. 
Агар ин тифл сињату саломат таваллуд шавад, дар болои 
дастон мегардонамат!- гуфт ва бо рўњи болида давида ба 
њавлї баромад ва аз мулло Фозил, ки дар болои суфаи та-
ги тут нишаста тасбењ мегардонд, муждагонї пурсид: 

– Падарљон, падарљон! Ман, ман њам мисли шумо ба 
наздикї падар мешавам! 

– Худо хоњад гўй, иншоаллоњ гўй, писарам,- таъкидаш 
намуд мулло Фозил ва солорона аз љой хеста, ба берун 
баромад. 

Сайдалишоњ тоќат накарда, боз ба њуљрае, ки Њусния 
мехобид, даромад. 

– Сайдалишоњ, писарам. Ба њамсарат оромї лозим, 
корњои вазнин накунад, бисѐртар дар њавои тоза бигар-
дад, сабзавот ва мевагї биошомад. Ана, акнун маро то 
хонаам гусел кун,- гуфт Санифамоњи духтур. 

– Хуб шудааст, апаљон! То хонаатон бурда мерасонам 
ва чи хидмате бифармоед, иљро мекунам. Охир он хушха-
бареро, ки ба ман расонидед, дер боз интизор будам. 



118 

* * * 
Рўзњо пайи њам мегузаштанд. Њар гоњи ба кор рафтани 

Сайдалишоњ њамсараш як навъ илтиљоомез аз ў хоњиш 
мекард: 

– Сайдалишоњ, ба ягон кори рўзона гузаред. Ман дар 
хона танњо метарсам. Падаратон ба ман бад- бад нигоњ 
мекунанд. 

– Њусния, худат кори маро медонї. Мироб њастам, бо-
яд як шабу як рўз дар саргањи об бошам. Чанд бор аз бри-
гадир- амаки Ашўр хоњиш кардам, ки ба дигар кор гуза-
ронад, розї нашуд. Пагоњ баъди кор бо наздаш рафта, як 
бори дигар хоњиш мекунам, шояд розї шавад,-гуфт Сай-
далишоњ бо Њусния хайрухуш карда ба кор рафт.  

Шаб. Њусния баъди ба сомон расонидани корњои хона 
ба њуљраи хобаш даромада, дарро аз дарун басту болои 
љогањ дароз кашид. Монда шуда бошад њам, дар чашмо-
наш хоб набуд. Аз як пањлу ба пањлуи дигар гашта, 
рўзгори гузаштаашро ба хотир овард. Муњаббати 
Маъруф, орзуњои наљибе, ки дар дил мепарвариданд, хиѐ-
натеро, ки Маъруф дар нисбаташ раво дид. Як карашмаи 
духтари шањриро аз ў боло донист. Муњаббати покашон-
ро пеши по зад. «Њамин њозир Маъруф ба чї кор машѓул 
бошад? Худоѐ, тавба кардам, гуноњамро бубахш. Охир, 
дар никоњи дигар мард њастаму хиѐнаткореро аз дил бу-
рун карда наметавонам. Тавба кардам, Худоѐ! Бубахш 
мани беаќлро,»- аз дил гузаронид Њусния. Маљбур чаш-
монашро пўшид. Ногоњ аз дањлез ќадамзании касе шуни-
да шуд. Њусния аз тарс њатто нафас намекашид. Оњиста 
хеста, дар болои љогањ нишаст. Хост дод гўяд. Дар њамин 
њолат тифли дар батнаш буда љунбид. «Ман бояд фикри 
фарзандамро кунам,»- аз дил гузаронид Њусния бо 
рўймоли калони шол китфашро пўшонид. 

Аз роѓи дар бо асбобе занљирро кушода, ба хона марде 
даромад. Њусния, ки аллакай дар назди тиреза меистод, 
дар равшании моњтоб Њусния нафари ба њуљра во-
ридшударо шинохт. Ў хусураш мулло Фозил буд. Њусния 
бо чолокии ѓайричашмдошт худро аз тиреза берун андохт 
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ва то љон дошт сўи хонаи модар давид. Нафасгириаш душ 
вор мешуд. Тез-тез ба ќафо нигоњ мекард, то мабодо ўро 
дунболагирї накунад. Не, касе таъќибаш намекард. Ба 
њавлиашон расиду дар тањлука афтод. «Дар нисфи шаб 
омаданамро ба модарам чї хел фањмонам?»- мепурсид аз 
худ. Оќибат љуръаташ боло гирифту оњиста дарвозаро 
кўфт. 

– Кист он љо?- пурсид холаи Басонат аз пушти дарвоза. 
– Манам, очаљон, ман,- гуфт гирякунон Њусния мода-

рашро ба оѓўш гирифта. 
– Ба ту чї шуд, духтарам? Чаро дар ин беваќтї танњо 

омадї? Ба шавњар ѐ хусурат ягон њодиса шуд?- саволбо-
ронаш кард холаи Басонат 

– Очаљон, ягон чиз напурсед. Биѐед, тезтар ба хона да-
роем, то касе маро дар ин њол набинад.  

Њарду ба хона даромаданд. 
– Очаљон, хоб дорам,- гуфт Њусния ва ба бистари мо-

дараш даромада, кўрпаро болои сар кашид. 
Холаи Басонат фањмид, ки њодисае баде духтарашро ба 

изтироб овардааст. Чизе напурсид. Барои худ љогањ ан-
дохта, бо чашми кушода субњро истиќбол кард. Њусния то 
тулўи офтоб бистарашро тарк накард. Шаъшааи нурњои 
заррини хуршед водораш намуд, ки бистарашро ѓундош 
та, ба њавлї барояд. Модар косаи ширчойро ба рўи да-
стархон гузошта, суоломез ба духтараш нигарист. Њусния 
нигоњашро аз ў мегурезонд. Модари рамузфањм хомўши-
ро авло донист. 

Сайдалишоњ субњидам њавлии норўфтаву бистари хо-
лии њамсарашро дида, аз падараш пурсид: 

– Падарљон, Њусния куљост? Келинатонро дар њавлї 
намебинам? Бемор- ку нашудааст? 

Мулло Фозил, гўѐ чизе нашуда бошад, орому ботамкин 
посух гардонид: 

– Писарам, зан зани ту, барои чї дар куљо буданашро 
аз ман мепурсї? Дирўз, баъди рафтани ту, ў низ аз хона 
баромада рафт. Аќаллан нагуфт, ки куљо меравад. Писа-
рам, ту аз зан рўзї надоштаї. Сеюмаш њам дайду баро-
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мад. Ин занњои љавон фаќат кўчагардиро дўст медоранд. 
Агар писари ман бошї, занатро дигар суроѓ накун. 

– Падарљон, Шумо чињо мегўед? Чї хел суроѓ наку-
нам!? Охир, мо ба наздикї соњиби фарзанд мешавем. 
Њозир ман ба хонаи модараш рафта, буду шуди гапро 
мефањмам,- гуфт Сайдалишоњ. 

– Писарам, агар њамон зани дайдуро ба хона биѐрї, 
оќат мекунам!- дод зад мулло Фозил. 

Сайдалишоњ бори нахуст амри падарашро ба љо нао-
варда, аз њавлї баромад. Ў ќадам намезад, балки медавид 
сўи хонаи хушдоманаш. Шитобон ба њавлї даромада, аз 
хушдоманаш, ки дар назди ошхона меистод, пурсид: 

– Хола, Њусния дар њамин љост? 
Холаи Басонат ба сўи њуљраи хоб ишора кард. 
Сайдалишоњ ба хона даромада, бо изтироб аз Њусния, 

ки овози шавњарашро шунида аз љояш хеста буд, пурсид: 
– Њуснияљон, ба ту чї шуд? Саломатиат хуб аст? Барои 

чї гап назада омадї? Вазъияти кўдак чї хел аст? 
– Ором шав, Сайдалишоњ, бишин,- гуфт Њусния оро-

мона ва њама њодисаро ба ў наќл карду дар фарљоми су-
хан таъкидаш намуд.- Ин суханњо миѐни ману ту мемо-
нанд, ман њатто ба модарам ягон гап нагуфтаам, аммо 
дигар ба он хона барнамегардам. 

Барои Сайдалишоњ шунидани ин њарфњо гарон афтод. 
Ў чизе нагуфта, бо сари хам ба хонаашон рафт. Шамоли 
сахт вазида, хоки кўчаро ба осмон мебаровард. Аз хона 
бе ягон љангу љанљол рафтани занњои якум ва дуюмаш 
шубњанок буд, аммо падар нагузошт, ки рафта онњоро ба 
хона баргардонад. «Оќат мекунам!» гуфта буд. Сайдали-
шоњ он ваќт амри падарашро ба љо овард, аммо Њусния 
тамоман дигар аст, ў дар батнаш фарзанди Сайдали-
шоњро бардошта мегардад. Азбаски занњои аввал аз ди-
гар дењот буданд, гапашон набаромад. «Шояд бечорањо 
худ ва хусурашонро шарманда кардан нахостанд. «Сари 
кафида таги тоќї,» гуфта хомўшию хонавайрониро авло 
донистанд. Охир, Њусния њам гуфт-ку, ба касе, њатто ба 
модараш сир бой надодааст, аммо ман медонам-ку?»- ан-
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дешакунон Сайдалишоњ чи тавр ба хона расиданашро 
нафањмид. Дарро кушод, вале ба дарун даромада натаво-
нист. Чї тавр ба рўи падараш нигоњ мекунад? Рафтори 
падар амалест паст, њарром, фањш ва … 

– Не, не, њељ гоњ рўям ба рўяш нарасад! Худоѐ, илтиљо 
мекунам, дар ду олам намехоњам аз як њаво бо ў нафас 
бикашам. 

Сайдалишоњ роњашро дигар кард. Рафт сўи нањр. Сўи 
он обњое, ки ќудрати шустани њамаро доранд. Дар соњили 
нањри пуроб нишаст. Оби софи аз кўњсорон љорї имрўз 
пурталотум буд. Њар рўз ором буд, аммо имрўз… 

– Барои чї одамон аз оби соф менўшанду боз њаро-
манд?- аз худ пурсид Сайдалишоњ.- Аз њаром зистану њар 
субњ рўи чунин падарро дидан мурдан бењтар аст. Бигу-
зор бимирам …- гуфт ва худро ба нањр партофт. Амвољи 
об Сайдалишоњро ба оѓўш гирифт. Ў худро ба ихтиѐри 
оби софу оби пок дод. 

- Худовандо, гуноњамро бубахш. Медонам, ки худкушї 
гуноњи азим аст, аммо даюс будан аз он бадтар. Алвидоъ, 
њамсари поку бињиштиам! Алвидоъ, фарзанди ба дунѐ на-
омадаам! Алвидоъ, рўзи равшану дунѐи њазорранг!  

Мављњо бо шаст сар ба сангњои соњил мезаданд. Садои 
пурдањшате хомўшии атрофро халалдор мекард. Об аз 
њаррўза дида пурталотумтар, рангаш њам сафед нею сурху 
хокї буд. Магар оби пок ба чунин ќурбонї тоќат накард, 
ки гўиѐ фиѓон бардошта мегуфт: «Охир, ман њама гу-
ноњњои шуморо шуста наметавонам. Маро ба њоли худ 
гузоред, нопокам насозед!» Обе, ки њамсони осмони нил-
гун поку мусаффо буд, дар як дам сиѐњ гардид… 

 
* * * 

Њусния баъди рафтани Сайдалишоњ беќарор гашт. 
Худро бахшида наметавонист: 

– Кори хуб накардам. Бояд ба шавњарам намегуфтам. 
Мабодо рафта, бо падар дастбагиребон шавад. Охир, чї 
хел намегуфтам? Сабаби аз хонаашон гурехтанамро чї 
тавр ба ў мефањмондам? Худоѐ, боз ин муллои љодугар бо 



122 

ягон туњмати ногањон шармандаам накунад? Ин њолро ба 
кї гўям? Кї дастгирам мешуда бошад? 

Њусния бо ќалбу рўњи беќарор аз љояш хеста, ба хонаи 
њамсоя гузашт. Мурод бо ањли оила дар болои суфа ни-
шаста чой менўшиданд. 

– Апаи Хуршеда, халал нарасондам?-гуфт Њусния ба 
суфа наздик шуда. 

– Марњамат, хоњарам! Шамоли куљо парронд?- гуфт 
Хуршеда аз љой хеста, бо чењраи шукуфон ўро истиќбол 
намуд. 

– Апаљон, ман ба акаи Мурод гап дорам,- гуфт Њусния 
сарашро набардошта. 

Мурод њолати Њуснияро дида фањмид, ки њодисаи 
нохўше рух додааст: 

– Биѐ, хоњарљон, чї њодиса шуд? Рангат кандагї? 
Марњамат, ба боло гузашта бишин. 

Хуршеда Анварро аз дасти Мурод гирифта, бо лафзи 
кўдакона гуфт: 

– Дадаљон, ман алла мекунам,- ва ба хона даромад. 
– Акои Мурод, ман намедонам чи тавр он дањшати ба 

сарам омадаро ба шумо наќл кунам. Шармам меояд,- 
оѓоз намуд Њусния. 

- Ба шумо барои он рози дил мекунам, ки мабодо ху-
сурам дар њаќќам туњмат накунад. Аз ин њодиса касе огоњ 
нест, овоза нашавад гуфта, њатто ба модарам наќл накар-
даам. Аз ин роз фаќат шавњарам огоњ аст. Аз ў пинњон 
карда натавонистам. Ба гуфтан гуфтаму пушаймон 
шудам. Хоњиш мекунам, шумо низ ба касе нагўед, лекин 
барои рўзи мабодо донистанатон хуб аст. 

Њусния њодисаи шударо гирѐну нолон ба Мурод наќл 
кард. Мурод аз ќањру ѓазаб намедонист бо кадом сухан 
Њуснияро таскин дињад. 

– Лаънатї, худозада, љодугари мурдор, рўсиѐњи ду олам, 
марг ба ту барин мулло!- мегуфт Мурод аз љо хеста, дар 
гирди суфа ќадам мезад. Баъди чанд даќиќа ба Њусния рў 
оварда таскинаш дод.- Хоњарам, ту ором бош, ман худам бо 
шавњарат гап мезанам. Бечора Сайдалишоњ… 
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Рўзи дигар љасади Сайдалишоњро сокинони дењаи поѐ-
ноб аз соњил ѐфтанд. Њусния аз шунидани ин хабари шум 
ба фиѓон омад: 

– Модарљон, чї кор кунам, сарамро ба кадом гур за-
нам? Охир, ман фарзандамро чї тавр калон мекунам? Ба 
љанозаи шавњарам бо кадом рў меравам? 

Холаи Басонат бо нўги рўймол ашки чашмонашро пок 
намуд ва аз сандуќаш як либос матоъро бароварда гуфт: 

– Духтарам, худатро ба даст гир. Насибу ќисмат њамин 
будааст. Хез, либоси мотам ба бар кун. Имрўз љои ту бо-
лои сари маит мебошад. Рўњашро наранљон, Сайдалишоњ 
љавони хубе буд. Илоњо љояш љаннат шавад! Беањаммиятї 
карда ба об афтидааст. Ин матоъро ба болои маит мепар-
тоем, духтарам. 

Модару духтар гирѐну нолон ба њавлии мулло Фозил 
даромаданд. Дар он љо гўиѐ њама мардуми дења њозир 
шуда буданд. Њусния бо овози баланд нола мекард: 

– Хонаи нимколаам, Сайдалишоњ, бахти баргаштаам, 
Сайдалишоњ! Моро ба кї партофта рафтї, Сайдалишоњ… 
Орзу мекардї, ки фарзандамонро мехононї, соњибмаълу-
моту соњибкасб мекунї. Чаро ањдатро шикаста, маро 
танњо мондї? Бевафо будаї, Сайдалишоњ!.. 

Ваќте ки тобути Сайдалишоњро њамдењагон бардошта, 
аз њавлї баромаданї шуданд, Мурод ба назди Њусния 
омада таъкидаш кард: 

– Хез, духтарам, хез. Дастатро ба пояи тобут бирасон, 
то њама бидонанд, ки ту дар батн аз Сайдалишоњ тифле 
дорї. Пагоњ дар нисбатат ягон гапи ноњаќ нагўянд. 

Њусния бо ашки шашќатор дастаи тобути Сайдали-
шоњро дошта гуфт: 

– Дидор дар ќиѐмат, Сайдалишоњ! 
Њамдењагон дасти ба даст тобути Сайдалишоњро ба 

манзили хомўшон бурданд. Мурод њамроњи чанд мўй-
сафед баъди ба хок супоридан ба њавлии мулло Фозил 
омада, ба арвоњи маит сураеро аз Ќуръони маљид ќироат 
намуданд. Њини аз њавлї баромадан Њусния ба наздаш 
омада хоњиш кард: 
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– Акаи Мурод, мехоњам дар њузури Шумо аз ин њавлї 
бароям,– ва ќабл аз њавлиро тарк намудан ба модараш рў 
оварда гуфт.- Рафтем, очаљон! 

Холаи Басонат, ки аз асли воќеа огоњ набуд, хиљолат-
мандона, хомўшу сархам ба кўча баромад. Баъди рафтани 
онњо мулло Фозил бо овози баланд хитоб кард: 

– Тавба, тавба! Охирзамон шудааст, мардум. Рафтори 
келинамро дидед? Ба хотири оромии рўњи шавњар аќал-
лан сол напоид-е, тавба! 

– Мулло Фозил, ман аз њама амали ту дар ин хона огоњ 
њастам, дар нисбати келинат ягон сухани носазоро раво 
мабин, фањмидї!? Агар њарфе аз дањонат берун шавад, 
шармандаи ду дунѐ мекунамат,- Мурод ќањролуд ин су-
ханњоро гуфта, аз њавлї берун шуд.  

Њозирин, ки аз тањдиди Мурод дар њайрат афтода бу-
данд, пайи њам ба хонањояшон рафтанд ва мулло Фозил 
дар њавлии калон танњо монд. Мувофиќи расму оини 
њамсоядорї баъди маитро ба хок супоридан њамсояњо 
муддати се рўз ба азохона ѓизо оварда, бо ањли хонадон 
ва хешу табори марњум њамдард буданашонро ифшо ме-
карданд ва ба эшон сабри љамил орзу менамуданд. Ба 
њавлии мулло Фозил дар ин чанд рўз касе надаромад. 
Баъди як њафтаи марги писараш мулло Фозил кўчу бан-
дашро бардошта дењаро тарк намуд. Касе нафањмид, ки 
муллои љодугар аз куљо омада буд ва ба куљо рафт...  

Маъруф ќиссаи пурдарди рўзгори Њуснияро аз барода-
раш шунида, саросема роњи беморхонаи дењаро пеш гирифт 
ва баланд шудани фишори хунашро бањона карда, ба њузу-
ри сардухтур даромад. Сардухтур баъди муоина ба ў гуфт: 

– Маъруф, фишоратон муътадил аст. Сарсонињои 
рўзњои охир шуморо монда кардаанд. Каме дам бигиред, 
њамааш хуб мешавад. 

Оњиста таќ-таќ задани дар њардуро водор намуд, ки рў 
ба он тараф бигардонанд. 

– Духтур, мумкин дароям?- иљозаи вуруд пурсид 
Њусния ва ќадаме ба дафтари кори сардухтур нињода, 
Маъруфро диду:- Мебахшед,- гуфта аз он берун шуд. 



125 

Маъруф аз сардухтур дар боби саломатии њолаи Басо-
нат пурсида хоњиш намуд, ки барои бо Њусния суњбат 
кардан имконаш бидињад. Сардухтур Њуснияро наздаш 
хонда гуфт: 

– Духтарам, саломатии модарат хуб нест. Аз духтури 
шањрї, мутахассиси ин соња маслињат пурсиданї будам. 
Хуб шуд, ки худат омадї. Вазъи модаратро ба ин кас 
бифањмон, ман аз њоли беморон воќиф гардида, баъди 
чанд даќиќа бармегардам. 

Баъди чанде хомўшї Маъруф ба Њусния рў оварда ил-
тиљоомез хоњиш кард:  

– Њуснияљон, ман дар наздат шармандаву гунањкорам. 
Ягон об он гуноњи маро шуста наметавонад ба љуз худам. 
Биѐ, модаратро ба шањр мебарем. Барои табобати он кас 
њама имкониятамро истифода менамоям. 

Њусния, ки саломатии модар барояш аз давлати дунѐ 
боло меистод, пешнињоди Маъруфро ќабул кард. Баъди 
њафтае бо њам будан бародарон бо Мурод хайрухуш кар-
да, аз пайи кори худ шуданд. Маъруф ќабл аз бозгашт бо 
Њусния ќавл дод, ки модарашро дар њамин ду- се рўз њат-
ман ба беморхонаи шањр мегузаронад. Рўзе Њусния ба 
њавлии Мурод омада, аз Хуршеда маслињат пурсид: 

– Апаљон, модарамро барои љарроњї ба беморхонаи 
шањрї мебарам, писарам- Нодирљон танњо мемонад. Бо ў 
чї кор карданамро намедонам, ягон маслињат медодед. 

– Маслињат њамин: Нодирљон дар хонаи мо бо фарзан-
донам мемонад. Рўзњо ба боѓча мебарем, шабњо дар назди 
худам меистад. 

Њусния аз шодї оби дидагонашро боздошта натаво-
нист. Њам механдиду њам мегирист. Лањзае баъд худро ба 
даст гирифта гуфт: 

– Баракати Илоњї насибатон бигардад, апаљон, асло 
камиро набинед. Доимо дастгири мо њастед. Некињоятон-
ро кай мегардонда бошам? 

Хуршеда модарвор ўро ба оѓўш кашиду бо мењр аз пе-
шониаш бўсида бовараш кунонд: 

– Ин тавр нагўй, Њусния. Дар умри кўтоњат азоби зиѐд 
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кашидї, аќаллан мо дастгири њамдигар бошем. Ѓами ба-
чаатро нахўр. Бирав, аз пайи табобати модар- давлати 
безаволи сарат бош. 

Њусния модари беморашро ба шањр овард. Маъруф 
онњоро истиќбол намуда, дар бемохонае, ки худаш сар-
варї мекард, хобонид. Барои маслињат бењтарин мутахас-
сисонро даъват намуда, ба хулосае омаданд, ки ягона 
роњи табобат љарроњї аст.  

Њусния, ки худ њамшираи тиб буд, бекор наменишаст: 
ба табибон кумак мерасонд. Инро дида Маъруф рўзе ба ў 
пешнињод намуд: 

– Њусния, дар шуъбаи љарроњии беморхона љои холии 
кор аст. Агар хоњиш дошта бошї, расман ба кор ќабулат 
мекунам. Њам модаратро нигоњубин мекунї, њам кор ва 
њам маблаѓе ба даст меорї. 

– Аз уњдааш мебаромада бошам? Ба њар њол ин љо 
шањр, талабот дигар будагист?- изњори нигаронї намуд 
Њусния 

– Талабот дар њама љо як хел аст, албатта, аз уњдаи ко-
ри њаррўзаат мебарої,- ўро бовар кунонд Маъруф. 

Акнун Њусния рўз дар шуъбаи љарроњї кор мекарду 
шаб аз модараш дур намешуд. Њафтае нагузашта холаи 
Басонатро љарроњї карданд ва саломатии бемор рў ба 
бењї нињод. Маъруф аз серкорї ќариб роњи хонаашро фа-
ромўш карда буд. Аниќтараш намехост аз Њусния дур 
бошад. Рўзе чанд маротиба ба шуъбаи љарроњї даромада, 
аз њоли модару духтар бохабар мешуд. Ба хона наомада-
ни шавњараш дар дили њамсараш Нозия эњсоси шубњаро 
бедор кард. «Ба ў чї шуда бошад?»- аз худ мепурсид Но-
зия. Тоќаташ тоќ шуду ба дугонааш–Лайло, ки дар њамон 
беморхона кор мекард, телефон карда пурсид: 

– Дугонаљон, ба шефатон чї шудааст? Шабу рўз дар 
беморхона аст, аз њоли мо хабар намегирад. 

– Ња, дугона, худам телефон карда гуфтанї будам. Аз 
ќишлоќ як кампирро оварда, дар њуљраи бењтарин хо-
бондаасту шабу рўз худаш назорат мекунад. Вай кампир 
Њусния ном духтаре дорад. Ўро ба кор ќабул кард. Бо 
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омадани онњо шефамон таѓйир ѐфтааст. Њамеша шод, 
њалим, мењрубон. Тамоман одами дигар. Дугонаљон, ин 
љо чи гапе њаст. Ин гапњоро аз ман нашунидї. Боз дар ба-
ло намонам. Хайр, дугонаљон, то дидор!- хабар дод Лай-
ло ва дар дили Нозия оташ андохта гўширо ба љояш гу-
зошт. 

Нозия баъди шунидани ин хабар аз дил гузаронд: 
«Тавба, ин мардак девона шудааст магар?» 

Бегоњї, баъди шом, Маъруф телефон карда ба њамса-
раш хабар дод: 

– Маро мунтазир нашав, бемори вазнин дорам. 
Нозия либосњои зебояшро ба бар кард ва бо зару зевар 

худро оро дода, ба беморхона рафт. Духтури навбатдор 
ўро дида, бо чењраи кушод: 

– Салом, янга! Хуш омадед,- гўѐн пазирої намуд. 
Нозия ба ў эътиборе надода, рост ба дафтари кори 

Маъруф рафт. Дар кушода буду њуљра холї. Чанде инти-
зор шуд ва аз навбатдор пурсид: 

– Шефатон дар куљо? 
– Дар назди бемор, њозир меоянд. 
Маъруф дар роњрави беморхона њамсарашро дида пур-

сид:  
– Ња, Нозия, тинљї-мї? Ман бо телефон «Бемори ваз-

нин дорам,»-гуфта хабар дода будам-ку.  
Њар ду ба дафтари кори Маъруф даромаданд. Нозия 

бо ќавоќњои гирифта дод зад: 
– Ман медонам бемори вазнин доштанатро! Њамон 

кампир ва духтарашро мегўї? Ин ќишлоќињои бўгин ин 
ќадар дилатро бурданд, ки ду њафта боз, њатто рўзњои ис-
тироњат њам, ба хона намеої? 

– Нозия, гапро зиѐд накун! Барои ту бўгин бошанд, ба-
рои ман хушбўянд. Рав, ба хона, баъд гап мезанем. 

– Не, ба хона намеравам. Њозир рафта, њардуяшонро аз 
ин љо дафъ мекунам! 

Нозия бо ќањр аз дафтари кор баромаданї буд, ки 
Маъруф пеши роњашро гирифту хилъати сафедашро аз 
тан кашида гуфт: 
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– Нозия, аз њад нагузарон. Боз мегўям: ба хона бар-
гард! Биѐ, ман туро гусел мекунам. 

– Не, ба гусели ту ниѐз надорам. Ман ба он ду нафар 
гуфтании зиѐд дорам. Аввал онњоро дида, њамаро ба рўя-
шон мегўям, ана баъд ба хона меравам. 

– Нозия, обрўи маро дар назди њамкорон резондан ме-
хоњї? 

– Обрў! Кадом обрў? Ќишлоќї будї, ќишлоќї мондї. 
Бењуда нагуфта будаанд: «Сад сол гузарад, бўи гадої на-
равад.» Кї буданатро фаромўш кардї? Падари ман туро 
одам кард. Кўрнамак! Садќаи нону намак ва хонаву дар 
шавї, ќишлоќї!  

– Нозия, бас! Хонаву дар ва љоњу љалоли падарат ба 
дилам зад. Њамааш аз они худат. Дигар ман ба он ќасри 
афсонавии гўрмонандат барнамегардам, фањмидї!?-бо 
ќањр гуфт Маъруф, дар њолате ки аъзои баданаш аз ѓазаб 
меларзид. 

Нозия каме сукут карду бо тањдид пурсид: 
– Ба хотири њамон ќишлоќињо маро аз дафтари коре, 

ки падарам ба ту бахшида буд, пеш мекунї? 
– Ин дафтари кори падари ту нест, диданат намехоњам, 

тоќатам тоќ шуд! Пагоњ ба ЗАГС рафта људо мешавем. 
Њозир ба хонаат бирав, њавои њуљра вазнин шудааст,- 
гуфт Маъруф аз нав хилъати сафедашро ба бар карда.  

– Њоло бо собуни ман љомашўї накардаї. Фањмидї? 
Рўзи сафедро барои ту ва ќишлоќињои овардаат сиѐњ 
накунам, номамро дигар мекунам!– тањдид кард Нозия … 

 
* * * 

Нозия азоби бехобї мекашид. Ба айвони шишакорї 
баромад. Аќрабаки соати деворї 3- и шабро нишон ме-
дод. Њазору як роњи ќасосгириро аз сар гузаронид. 

– Кўрнамак, носипос, ќишлоќї, намакамро хўрда, дар 
намакдон туф кардї, нокас! Њоло ист! Мани нозанинро ба 
њамон ќишлоќии ношуд иваз намудї? Чї будиву кї шудї?  

Аз шиддати ќањру ѓазаб чи кор карданашро надониста, 
ба дугонааш- Лайло телефон кард: 
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– Дугонаљон, њолам хуб нест, ту духтур њастї, ба ман 
доруеро тавсия бидењ, то ки аз бехобї рањоям созад. 

– Нозия, чї шудаст ба ту? Маъруф куљост, ки аз ман 
дору мепурсї?- пурсид Лайло. 

– Фардо, дугонаљон, фардо њамаашро мегўям, њоло ба 
маслињат ниѐзманд њастам. 

Пас аз иљрои дастури дугонааш Нозияро хоб бурд. Па-
дарашро хоб дид. Профессор савори ароба ба њавлї да-
ромада, њама чизи арзишманд, аз љумла китобњояшро бо 
худ гирифту ба Нозия дида дўхт ва бо ќањр баромада 
рафт. Нозия бо тарс аз хоб бедор шуд. Баданашро араќи 
хунук пахш карда буд. Дараќ-дараќ меларзид. Њуљрањоро 
аз назар гузаронид. Ягон чиз бељо нашуда буд. 

– Худоѐ, чи хоби дањшатборе буд? Чаро падар чунин 
рафтор кард? Таъбири хобам чї бошад? 

То субњ хобаш набурд. Аз аспи љањл њељ не, ки бифаро-
яд. Рўзи дигар бо дугонааш Лайло вохўрда, наќшаи ќасос 
ро кашиданд. 

 
 

ЉАРРОЊЇ ДАР МАСКАВ  
ВА МУЛОЌОТ БО АСКИЯ 

 
 «Агар хоњї, ки дунѐ дигар шавад, худатро дигар кун.» 

 Аз «Дурдонањои 1000- сола» 
 
Њодисањои ваќтњои охир рўйдода беасар намонданд. 

Мурод ба касалии ќалб гирифтор шуд. Њолаташ ташвишо-
вар буд. Духтурњо тавсия доданд, ки ќалб ниѐз ба љарроњї 
дорад. Хуршеда баъди маслињат бо бародарони Мурод ба 
хулосае омад, ки ўро ба Маскав бурда љарроњї кунанд. 
Маъруф њуљљатњои лозимаро тахт намуд. Носирљон ва Ва-
лентина омодагии худро барои ќабул ва пазироии бемор 
баѐн намуданд. 

Хуршеда њамроњи Мурод ба Маскав парвоз кард. Љар-
роњї хуб гузашт ва баъди як њафта Муродро аз беморхо-
на љавоб доданд. Бегоњ дар хонаи Носир њини суњбат 
Хуршеда ба њамсараш рў оварда хоњиш кард: 
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– Муродљон, агар розї бошї, ќабл аз бозгашт як њоли 
Аскияи  мањбусро мепурсидем. Рўзњои дар беморхона та-
бобат гирифтанат суроѓаашро аниќ кардам. Њамагї ду-
соата роњ будааст. Валентина ба воситаи шиносњояш 
иљозати аѐдатро гирифт. Аския дар мањбас ва дар ѓарибї 
моро дида чї ќадар хурсанд хоњад шуд. 

Маслињат пухт, рўзи дигар, субхидам Муроду Хуршеда 
аз маѓоза барои Аския сару либоси гарм ва ѓизої харида, 
роњи мањбасро пеш гирифтанд. Хуршеда аз шодии дидо-
ри дўст дар куртааш намегунљид: 

– Муродљон, аљаб кори савобе мекунем-а? Аския хур-
санд хоњад шуд. Ба фарзандонаш гўем, ки модаратонро 
хабар гирифтем, чи ќадар хурсанд мешаванд.  

Ба мањбас њам омаданд. Навбатдор низомиеро ба онњо 
роњбалад кард. Ў љавоне буд ќадбаланди зардина ва 
њалиму мењрубон, чашмонаш њам каб- кабуд њамранги 
осмони диѐраш.  

– Хуршеда, муносибати ин низомї њайронам кард. 
Наход дар мањбас ба чунин чењра рў ба рў бигардї?- гуфт 
Мурод ва лањзае солњои дар мањбас буданашро ба хотир 
оварда идома дод.- -Тавба, тавба, Худо нишон надињад! 

– Барои чї тавба мекунї? Ба фикрат дар мањбас ода-
мони хуб кор намекунанд?- пурсид Хуршеда. 

– Не, Хуршедаљон, маро нафањмидї. Мањбасї будани 
худамро ба ѐд овардаму тавба кардам,-- гуфт Мурод. 

Дар њамин лањза зани фарбењи синакалон, чашмтангу 
ќадпасти низомипўш Аскияро ба њуљраи аѐдат дароварду 
норозиѐна ба мењмонон нигоњ карда гуфт: 

– Ба шумо барои мулоќот бист даќиќа ваќт дода меша-
вад. Ман  паси дар меистам.  

– Аскияљон!– хитоб кард Хуршеда ба дугонааш ва бо 
огўши шодї кушода ба пешвози ў ќадам зад. 

Аския бошад, бо љањл ба њар ду нигариста, бо нафрати 
ошкоро дод зад: 

– Шумо барои сўзондани ман омадаед? Ба шумо наф-
рат дорам. Сабабгори њама бадбахтињои ман ту њастї, 
Хуршеда, мефањмї, ту, танњо ту! Хоњиши диданатро 
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надорам. Бори дигар аз ман боло буданатро нишон додан 
мехоњї? Маро дар пастї дида, њаловат мебарї- ња!? Аз 
хурдї ба ту нафрат доштам. Чаро, чаро ту соњиби њама 
чиз њастию ман дастнигари ту баринњо, чаро!? Дар мак-
таб ту бањои панљ мегирифтию ман мурда-мурда бањои се. 
Дуямон маълумоти олї доштему ту раис, ман бошам 
саис.Чї, фикр мекунї, ки фарзандонамро ба тарбияат ги-
рифта, маро шод кардаї? Не! Ту бо ин амалат мехоњї дар 
миѐни мардум мењрубону баобрў бошї. Медонам, онњоро 
барои хидмати хонаат тарбият мекунї. Ману фарзандо-
нам муњтољи ту нестем. Онњоро ба ятимхона супор. Мин-
нататро шунидан намехоњам. Як умр маро таъна зада, 
«фарзандонатро калон кардам» мегўї. Чаро њама туро 
дўст медоранду маро нањ мезананд? Њатто падарам аз 
хурдї фаќат туро барои ман намуна нишон медод. 
«Одобро аз Хуршеда омўз. Мисли Хуршеда аълохон шав. 
Чаро рафторат ба Хуршеда монанд нест?» гуфта таъки-
дам мекард. Боз дар номааш туро дуо дода, «хока гирад, 
зар гардад» гуфтааст. Чаро ба ман чунин дуо намедињад? 
Магар љодугар њастию њамаро, њатто Муродро дар банди 
сењр гирифтор кардаї? Охир, ман Муродро дўст медо-
штам. Ин кўри муњаббати ту аќаллан як бор сўям чун 
мард нигоњ накард. Њардуятонро бад мебинам. Гум ша-
вед аз назарам!  

Тоќати њузури инњоро надорам, маро ба љои хобам 
баред!—рў гардонд ба сўи дари њамон њоло даромадааш  

Аския бо нафрати ошкоро ба онњо дида дўхта, њуљраи 
аѐдатро тарк намуд. Хуршеда ва Мурод чї гуфтанашонро 
надониста, ба њамдигар нигоњ мекарданд. Лањзае баъд 
Хуршеда худро ба даст гирифта гуфт: 

– Муродљон, рафтем аз ин љо,- ва онњо тарки мањбас  
намуданд. Њамон љавони ќадбаланди зардина то назди 
дарвоза онњоро гусел намуда гуфт: 

– Хуш омадед, боз барои хабар гирифтан биѐед. 
– Хайр, љавони хуб, саломат бошед,-- бо овози ларзон 

посухаш гардонид Хуршеда. 
Аския ба њуљраи мањбас бо хотири парешон баргашт. 
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Аъзои баданаш меларзид. Дар як љо тоќати нишастан 
надошт. Дар њуљраи хурд ин тарафу он тараф бехудона 
ќадам мезад. Зане, ки «роњбарї»- и њуљраро ба уњда дошт, 
аз ў пурсид: 

– Чї шуд ба ту, чашмсиѐњак? Мисли девона худро аз як 
кунљ ба кунљи дигар мезанї. Ором шав, набошад супо-
риш медињам, оромат мекунанд. Бењтараш савѓотињоро 
кушо. Канї, бинем њиммати њамшањрњоятро. 

– Ба ман лозим нест савѓои овардаи онњо, ба ахлот 
партоедашон!- дод зад Аския пушт ба дигарон гардонда, 
якпањлу дар болои каташ дароз кашид. Баъди чанде фиќ-
фиќи гиряи ў шунида шуд. 

Рафтор ва муносибати бади Аския њар рўз ба сараш як 
балоеро бор мекард. Ў аз њаѐт норозї буд, ба ќисмати 
талхаш тан дода наметавонист. Дар муносибат бо дига-
рон бисѐр даѓал буд, барои њамин њама ўро бад медиданд. 
Зане, ки аз 70 соли умр 10 солашро дар мањбас гузаронида 
буд, боре насињатомез ба ў гуфт: 

– Духтарам, «сухани ширин морро аз сўрохаш баро-
вардааст,»- мегўянд. Дар муносибат бо дигарон мењрубон 
бош. Агар умр бевафоият накунад, солњои зиѐд дар 
мањбас хоњї зист, чунки гуноњи нобахшиданї содир кар-
даї... 

– Кампир, аввал сари кали худатро табобат бикун, ман 
муњтољи насињатат нестам. Бо сухани ширин морро аз  
сўрох мебарорї ѐ аждањорро, ман кор надорам ва бо чун 
ту аљузањо гап задан намехоњам!- даѓалона сухани ўро бу-
рида,  нисбаташ бењурматиро раво дид Аския.  

Тоќати «раис»- и толор, ки тартибот ба ў вобаста буд, 
тоќ шуда супориш дод: 

– Ба ў одоб биомўзед, занњо! 
 Ду зан Аскияро кашола карда аз кати хоб ба замин ња-

во доданд. Ду нафари дигар ба онњо њамроњ шуда, лагад-
кўбаш карданд. Аскияи дар хун оѓушта то бахшиш на-
пурсид, занњо оромаш нагузоштанд. Нисфирўзї, њини 
хўроки чошт, ба суоли назоратчї– зани фарбењу ќадпасти 
низомипўш кўтоњакак «афтидам» гуфта љавоб дод…  
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ЌАСОСИ НОЗИЯ 

 
 «Вазнинтарини љиноятњо берањмист.» 

 Аз «Дурдонањои 1000- сола» 
 
Нозия баъди мулоќот бо Лайло роњи аз Маъруф ќасос 

гирифтанро мељўст. Лайло бошад, барои ба маќсади де-
ринаш расидан (вазифаи сардухтурро орзу мекард) ха-
барњои росту дурўѓро ба Нозия расонида, ба оташи раш-
ки ў равѓан мерехт ва аз кардааш шод буд. 

– Нозия, дугонаљон, ман њамеша бо ту њастам. Фаќат 
ишорае бароям кифоя аст, ки кўмакат бирасонам. Охир, 
дўстонро дар чунин рўзњои вазнин мешиносанд. Ба 
Маъруф нафрат дорам. Туи нозанинро ба як ќишлоќї- 
гови гўсоладор иваз карданашро њаргиз намебахшам. Ту 
зеби шоњзода њастї. 

Ин суханњо ба Нозия болу пар мебахшиданд ва азми 
ўро ќасос гирифтан аз Маъруф ва Њусния дањчанд ќави-
тар месохтанд… 

 
* * * 

Баъди ба ифоќа омадани сињњатии холаи Басонат рўзе 
Њусния ба дафтари кори Маъруф даромада бељуръатона 
гуфт: 

– Ман аз замин то осмон аз шумо миннатдорам, сало-
матии модарам хуб шудааст. Мехоњам бо модар ба дења 
баргардам. Нодирљонамро ѐд кардаам.  

– Њусния, дер боз бо ту љиддї суњбат карданиам Ман 
дар зиндагї як бор гумроњ шудам, басанда аст, дуюм бо-
ра туро аз даст доданї нестам. Хонаеро иљора гирифта, 
њама шароитњоро фароњам овардаам, модарро ба он љо 
мебарем. Нодирљонро њам аз дења оварда, ба фарзандї 
ќабул мекунам… 

– Маъруф, чї гуфта истодаед!? Њамсаратон Нозия чи?- 
саросема аз љой хеста, сухани ўро бурид Њусния. 

– Хоњиш мекунам, дар љоят шин ва њарфамро то охир 
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гўш кун. Ману Нозия солњои зиѐд якдигарро намефањми-
дем. Љавон будам. Бо ў хонадор шуда, хато кардам ва то 
имрўз азобашро мекашам. Љавони дењотї ба шањр омада, 
гўиѐ барои худ љањони нав кушодам. Њамаро, дења, баро-
дарон ва муњаббати чун обњои чашмасорон софу покиза-
амро фаромўш кардам. Нафањмидам, ки Нозия гули боѓе 
будааст, ки бароям њамаи ин солњо накњате надошт. Бояд 
хатоямро ислоњ намоям. То имрўз муњаббати ту дар ди-
лам аланга мезанад. Ба кўмаки ту ниѐз дорам. Бори дигар 
мегўям, Нодирљонро чун гавњараки чашм эњтиѐт меку-
нам. Розї шав, њозир модарро ба хонаи иљора мебараму 
ризояташонро мегирам,--гуфт ќотеона Маъруф. 

Њусния њайрону шитобон дафтари кори сардухтурро 
тарк намуда, ба назди модараш рафт ва ўро аз маќсади 
Маъруф огоњ намуд. Рўзи дигар холаи Басонатро аз бе-
морхона љавоб дода, ба хонаи иљора оварданд. Ў даст ба 
дуо бардошта гуфт: 

– Писарам, Маъруфљон! Хока гирї, зар гардад, дасто-
ни шифокорат њељ гоњ озор наѐбанд, ба туфайли ту умри 
дубора дидам. Барака ѐбї, писарам. Акнун бигў, ба хонаи 
кї омадаему соњибони хона дар куљоянд? Ба дења кай 
бармегардем? Набера ва њамсояњоямро ѐд кардаам. 

– Холаљон, ин љо хонаи шумост. Мехоњам хатои љаво-
ниамро ислоњ намуда, бо ризоят ва дуои неки Шумо бо 
ишќи аввали худ- Њусния оила барпо кунам. Нодирљонро 
њам ба ин љо оварда, њамроњ зиндагї мекунем. 

Холаи Басонат бо њайрат ба духтараш дида дўхт. 
Њусния чизе нагуфт. 

– Писарам, охир ту зан дорї. Сабабгори бадбахтии ди-
гарон шудан ва ашки ўро резондан гуноњ аст, гуноње 
азим! 

– Холаљон, хулосаи ман ќатъист. Аризаи људошавиро 
навиштаам, фаќат розигии Нозияро гирифтан лозим. Аз-
баски фарзанд надорем ва даъвои чизу чора намекунам, 
суд бояд хоњишамро дар муњлати кўтоњтарин иљро намо-
яд,-- ўро бовар кунонд Маъруф. 

Њусния ба шунидааш бовар намекард. «Наход ин 
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њамаро дар бедорї мешунавам?»- мепурсид аз худ. Вале 
хости Худованд чунон будааст, ки Маъруф орзу мекард. 
Бо хоњиши мањбуби дилаш рўзи дигар Њусния писарашро 
ба шањр овард. Холаи Басонат, ки ќалбаш аз дидори 
набера ва хушбахтии духтараш фарањшор буд, њар сањар 
Њуснияро ба кор гусел мекарду бегоњ пешвоз мегирифт. 
Рўзе Њусния бо мењр модарашро ба оѓўш гирифта, гўѐ аз ў 
иљозат мепурсида бошад, гуфт: 

– Модарљон, Нодирљонро ба боѓчаи бачагони назди 
беморхона супоридан мехоњам. Бо њамсолонаш бозї ме-
кунад, аз тарбияи мураббияњо бањра мебардорад, ту њам 
каме осуда мешавї. Охир, нигоњубини кўдак бароят сан-
гин аст, модарљон. 

– Духтарам, дар нигоњубини Нодирљон мушкилие 
надорам, аммо барои машѓулиятњо гўї, ман розї. Бигу-
зор ба зиндагии шањр аз хурдї одат кунад. 

 
* * * 

Маъруф, ки шабњоро дар дафтари кораш рўз мекард, 
соати панљи сањар падараш- амаки Рањимро хоб дида, бо 
тарс бедор шуд. Араќи пешониашро бо рўймолча пок 
карду рафта дасту рўяшро бо оби хунук шуст. «Худоѐ, 
барои чї падар ба хобам даромад? Магар аз рафтори ман 
норозї аст? Охир, ў то зинда буд боре ба ман гапи сахт 
нагуфт, аммо дар хоб…» Ба берун баромад, насими фо-
рам рўяшро навозиш мекард. Дарбон- амакиТолиб ба 
наздаш омада пурсид: 

– Ња, писарам, чаро барваќт аз хоб хестї? Бемори ваз-
нин дорї- чї? 

– Не, падар, бемори вазнин надорам. Мўйсафеди пада-
рамро дар хоб дидам. Бо химчаи тар ду бор ба пуштам 
зад. Бисѐр хавотир шудам. Наход бо ягон амали бад рўњи 
мўйсафедро ранљонда бошам- а, падар? 

– Писарам, хоби хуб дидаї. Таъбири хобат нек аст: 
химча рамзи тавоноиву бурдборї мебошад. Хавотир ма-
бош, падар ба ту ќувват бахшидааст.  

Маъруф аз шунидани гуфтањои амаки Толиб ором 
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шуда, ба дафтари кораш баргашт. 
 

* * * 
Даъватномаи суд дар даст Нозия бо хавоси парешон ба 

дугонааш Лайло занг зада хоњиш намуд, ки њарчи зудтар 
ба наздаш биояд: 

– Нозия, чї шуд, чаро овозат меларзад? Бемор-ку 
нестї? 

– Не, не, бемор нестам, бо ту барои њалли масъалае 
маслињат карданї њастам. Илтимос, зуд ба хона биѐ. 

– Њозир наметавонам, нисфирўзї ягон бало карда, ал-
батта, туро мебинам. Язнаамро медонї-ку: «Интизоми 
мењнатро вайрон кардед», гуфта, боз аз кор пеш накунад. 

– Майлаш, интизор мешавам,--гуфт Нозия.  
Аз ѓояти ќањру ѓазаб чї кор карданашро намедонист. 

Нисфирўзї Лайло саросема ба хонааш омаду ўро дар ин 
њол дида пурсид: 

– Ба ту чї шуд, дугонаљон? Чаро ранги рўят кандагї? 
Нозия даъватномаи судро бо ќањр ба дасти Лайло до-

да, домони шикоятро кушод: 
– Ана, рафтори шефат! Ин ќишлоќї шарм накарда, ба 

суд барои људо шудан ариза навиштааст. Пагоњ мурофиа 
баргузор мешудааст. Иљрочии суд ба ман фањмонд, ки 
шавњарат аз бањри хонаву дар, мошин ва дигар амвол гу-
заштааст. Фарзанд надоред, ки суд ба шумо барои хуло-
саи дуруст омадан муњлат бидињад. Дугонаљон, чї кор 
кунам, чї маслињатам медињї? 

– Охир, дугонаљон, ким- кайњо худат њаминро интизор 
будї-ку? Худоро шукр, хонаву дар, амволи рўзгоратро 
таќсим намекунанд- ку! Фарзанд надорї, ки фикри бепа-
дар ба воя расонданаш ранљурат бисозад,-- таскинаш до-
данї шуд Лайло. 

– Дуруст мегўї, худам аз ин духтурчаи бадзоти ќишлоќї 
људо шуданї будам, вале алњол гап дигар аст. Намехоњам ў 
ба дилдодааш бирасад, намехоњам! Не, то њаѐташро талх 
насозам, ором намешавам. Охир, ў аз ман рўй гардонд, ме-
фањмї, ў!? Ин бароям дањшат аст, мефањмї, дањшат! Ин 
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«ќиш»- и ќишлоќиро агар хоки замин накунам, номам Но-
зия-не. Дугонаљон, биѐ, фардо њар ду ба суд меравем. Охир, 
ман танњо чї хел ба толори мурофиа медароям? 

– Шакке надошта бош. Дар чунин њолат танњоят 
намегузорам, дугонаљон. Аз сардухтур мепурсам, агар 
иљозат бидињад, њатман худро дар пањлуят мегирам.  Мо 
дугонањои љонием- ку? 

– Мурад сардухтурат!-- гуфт бо нафрат Нозия. 
 

* * * 
Толори мурофиаи суд. Дар толор Маъруф, Нозия ва ду-

гонааш Лайло. Судя бо тамкини ба худаш хос њуљљатњои 
заруриро аз назар гузаронда, аз Маъруф пурсид: 

– Маъруф Рањимзода, бори дигар аз шумо мепурсам, 
раъятон оид ба масъалаи аз њамсаратон људо шудан 
ќатъист? Шояд ба шумо ваќт дињем, оштї мешавед. 

– Не, муњтарам судя. Дигар як соат тоќати бо њамсарам 
зиндагї кардан надорам! 

«Як соат тоќати бо њамсарам зиндагї кардан надо-
рам!»- гуфтани Маъруф чун корди тез ба дили Нозия 
расиду ў бо ќањру ѓазаб аз љо хеста: 

– Ман соат не, як даќиќа бо ин ќишлоќї аз њавои ин 
толор нафас гирифтан намехоњам!- гуфта толорро тарк 
кард.  

Лайло њам саросема аз пушти дугонааш давида ба бе-
рун баромад. Эњсоси нафрат вуљуди Нозияро фаро ги-
рифта буд. Дараќ-дараќ меларзид. 

– Дугонаљон, худатро ба даст гир. Мебинї, ки пушай-
мон шуда чанд рўз пас худаш ба наздат хазида меояд,- 
таскин доданї мешуд Лайло дугонаашро.  

Њоли Нозия торафт бад мешуд. Ранги рўяш сап-сафед 
канд. Калиди мошин дар дасташ меларзид. Лайло вазъи 
бади ўро дида таклиф кард: 

– Калиди мошинатро ба ман дењ, дугонаљон. Бо чунин 
њолати рўњї дар пушти чанбараки мошин нишастанат хуб 
нест. Бидењ калидро, худам то хона мебарамат. 

– Не, ба хона рафтан намехоњам, дар чунин танњої ди-
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лам мекафад. Биѐ, ба ягон тарабхона меравем, ки ин со-
ати умрро ба коми фаромўшї бисупорем.  

– Нозияљон, ман ду соат љавоб пурсида будам, њозир ба 
беморхона мераваму бегоњ њатман ба наздат меоям. Зиќ 
нашав, майлаш?-- гуфта Лайло  мошинро ба кор даровард 
ва њар ду ба хонаи Нозия омада, муддате бо њам ниша-
станду Лайло дугонаашро танњо монда,  рафт. Бегоњ аз 
рўи ваъда ба аѐдаташ омада, ўро масту аласт ѐфт… 

 
* * * 

Баъди њалномаи судро шунидан Маъруф аз толори суд 
баромада, ба осмон нигарист ва озод нафас кашида гуфт: 

– Падарљон, рўњатон ба ман мадад кард. Сад бор шукр, 
њазор бор шукр!- ва бо њисси ќаноатмандї ба беморхона 
шитофт. 

Аз миѐн чанд њафта гузашт. Маъруф борњо азм кард, 
ки бо холаи Басонат масъалаи издивољашро бо Њусния 
маслињат намояд, вале љуръаташ намерасид. Рўзе, баъди 
кор, ба хонаи иљорагирифтааш омад. Њусния дар хона 
набуд:  навбатдори љои кор буд. Дарро ба рўяш холаи Ба-
сонат кушода, бо чењраи шукуфон пешвозаш гирифт. 
Маъруф фурсатро мувофиќ дид: 

– Холаљон, аз Шумо дасту дили духтаратонро мепур-
сам. Ўро дўст медорам ва муњаббатам њам  нисбаташ њељ 
гоњ коста нашуда аст. Нодирљонро ба фарзандї ќабул 
карда, чун љигарбанди худ дўст медорам. Фотењаи нека-
тонро мепурсам, холаљон. Илтимос, хоњишамро рад 
накунед.  

– Писарам, Маъруфљон, ман њам хушбахтии духтарам-
ро орзу мекунам. Фотињаи некро бароятон њаргиз дареѓ 
намедорам. Медонам, медонам, ки Њусния њам туро дўст 
медорад. Маро њам бо розигии Худованд ту аз марг наљот 
додї-ку?! Дасти шифобахшат асло дардро набинад,-- шо-
диашро пинњон накарда, даст ба дуо бардошт холаи Ба-
сонат ва ба њарду бахту иќбол, хонаи тинљу обод  хоста 
таъкид намуд.- Писарам Маъруфљон, розигї ва фотињаи 
неки бародарат Муродро њам бигир, ў барои ту ва Но-



139 

сирљон ба љои падар аст. Боре бе ризояти ў хонадор шуда 
будї. Чї натиља дод?  

– Холаљон, ман дар ин масъала бо бародарам телефонї 
суњбат доштам, он кас розї. Янгаам Хуршеда аз ин ќаро-
ри ман хеле шод шуданд ва моро ба дења даъват карданд. 
Фардо шанбе аст, њамроњ ба дења рафта, рўњи гузаштагон 
ро бо чанд табаќ нон шод мекунем ва маросими никоњро 
њам мегузаронем. Бигузор њама бидонанд, ки ману 
Њусния риштаи умрамонро то вопасин нафас бо њам пай-
вастаем,-- бо камоли мамнуният посух гардонид 
Маъруф... 

Рўзи шанбе. Њавлии Мурод серодам буд. Соњибхона бо 
њамсояаш- акаи Неъматулло гўсфандеро кушта, дар болои 
суфа дилу љигарашро реза мекарданд. Хуршеда ба занњои 
њамсоя фармуд, ки як табаќ нони чапотї ва як табаќ кулча 
пазанд. Аз муаллимааш Бахтинисо Љалилова хоњиш намуд: 

– Муаллимаљон, фотења дињед, ки хурсандї болои хур-
сандї шавад. Ба дастархон нигоњ кунед, бигиред. 

Занњо  назди танўр гирд омада буданд. Њама дар  та-
раддуд: яке оташ меафрўхт, дигаре нон рост мекард, 
саюмї ба кулчањо устокорона гул мечид. Аз њар боб њарф 
мезаданд, аз шўхии њамдигар лаззат бурда, бо завќ ме-
хандиданд. 

– Њой занњои маст, оњистатар хандед намешавад? – 
гуфт муаллима. 

– Муаллимаљон, доим ба мо, занњо, эрод мегиред. Ана, 
мардњо њам баланд-баланд хандида истодаанд-ку,- гуфт 
зани мудири маѓозаи дења Оростамоњ. 

– Шарму њаѐ зевари зан аст,- посух гардонид муаллима 
ва гўиѐ њангоми дарс бошад, байти Мирзо Бедилро ифо-
данок ќироат кард:  

 
 Аз њаѐ нагзар, ки дар номусгоњи эътибор 
 Шарм мардонро виќор асту занонро зевар аст. 

 
Оростамоњи шўхтабиату њозирљавоб њам хомўш 

наистод: 
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– Муаллимаљон, як байти ба њамин монандро, ки 
айѐми мактабхонамон омўхта будед, њељ фаромўш карда 
наметавонам. 

– Ку бихон, Оростамоњ. Кадом буд, аз они кї?- хоњиш 
кард муаллима Љалилова. 

Оростамоњ пас аз каме андеша, гўѐ замони мактабхо-
ниашро ба хотир оварду дар назди муаллимааш рост ис-
тода, хонд:  

 
 Гарчи гул дар нозукї машњур дар бањру бар аст, 
 Хотири шарму њаѐ аз барги гул нозуктар аст.  

 
– Э офарин, Оростамоњ! Ќоил кардї, духтарам, ањсан!- 

гуфт хандида муаллима. 
– Муаллимаљон, раиса гуфтанд, ки мењмонњо аз пойтахт 

меоянд, кулчањои ширмол пазед. Аниќ кардем, ки мењмони 
олиќадри мо Њуснияљони худамон будааст. Барои Њусния 
омодаем, ки се шабонарўз дам нагирифмта,  гирди танўр 
сўхтаю пухта кулча пазем. Охир, ў ба ќадри њама мерасид. 
Шабу рўз дар хидмати мову фарзандонамон буд. Дастони 
шифобахшаш дардро набинанд,- гуфт холаи Арабгул. 

– Рост мегўї, њамсояљон, Њусния ба њама њурмату дўст-
дорї меарзад,-- ба суњбат њамроњ шуд кампири Сайфура.- 
Омадани ўро шунида хостам, ки дар чапотипазї дастѐрї 
намоям. Дастам бемадор шуда бошад њам, дар болои ра-
фида зуволаро тунук карда метавонам. 

Мурод аз шўхии занњо ба ваљд омада, дар њоле ки хан-
да дар лабонаш гул мекард, аз муаллима хоњиш кард: 

– Муаллимаљон, бигузор њамсояњо биханданду шўхї 
кунанд. Ин дару девор дер боз хандаю шўхиро нашунида-
асту надидааст. 

«Илоњо, чашм нарасад. Охир, фарзанди падар, додараки 
мењрубонам-Маъруфљон бо њамсараш ба њавлии падарї 
меояд. Мехоњад аз ман фотењаи нек бигирад. Магар ман 
хушбахтии ўро намехоњам? Албатта, мехоњам! Кош Но-
сирљону зављааш њам меомаданд. Афсўс ки роњ дур аст,»- аз 
дил гузаронд Мурод. 
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– Акаи Мурод, каллаю почаро чї кор кунам?- гуфтани 
Неъматулло ўро аз банди андешањо рањонид. 

– Каллаю поча? Онњоро ба хона бар, зављаат дангича- 
ѓизои дўстдоштаи маро пухта, бенасибамон наме-
мондагист,- гуфт Мурод. 

Неъматулло каллаю почаро дар пўсти гўсфанд печони-
да ба хонааш бурд. 

– Омаданд, омаданд!-- Нидои шодиомези бачањо њама-
ро саросема кард. 

– Нигораљон, пояндозро биѐр!- фармуд муаллима ва 
худ бо вуљуди пиронсолї, мисли љавонзан чобук аз курсї 
хеста, љониби айвон шитофт.  

Мошин  назди дарвоза истоду аз он Маъруф, холаи Ба-
сонат, Њусния ва Нодирљон берун шуданд. Маъруф ба 
холаи Басонат нигариста, бо эњтиром хоњиш кард: 

– Холаљон, аввал шумо ба њавлї ќадами муборакатон-
ро гузоред. 

– Бисмиллоњи рањмони рањим, ќадам расад, бало нара-
сад!- гуфта холаи Басонат ба њавлии Мурод ќадам нињод.-
Оњ, њамсояњои ќадрдонам, њамсояњои ба љону дил ба-
робарам,- мегуфт холаи Басонат ва ашкишоди шашќато-
ри чашмонашро бо гўшаи рўймоли калони сафедаш тоза 
мекарду њар кадомро бо мењр ба оѓўш кашида мебусид. 

– Хайрият, дар ваќташ расида омадам,- гуфт Хуршеда 
ба истиќболи холаи Басонат оѓўши мењрашро кушода. Ў 
њозиракак аз мошин фуромада буд. 

– Њой, занњо, бозор кардед-ку! Мењмонњои олиќадрро 
дида, њуши њамаатон рафт? Кулчањоро аз танур кї меканад? 
Агар як кулча сўзад, балотона мебинед!- гуфт муаллима аз 
рухсорањои суп- сурхи Њусния, ки дар як тараф шармида 
меистод, гарм-гарм бўсида.- Хуш омадї, духтарам 
Њуснияљон, хуш омадї, дугонаи азизам Басонат!  

Баъди пазироии самимї муаллима пеш даромада, 
мењмонњоро ба хона бурд, ки дастархони пур аз нозу 
неъматро барояшон ороста буданд. Маъруф холаи Басо-
нат ва Њуснияро то мењмонхона гусел карда, худ ба сўи 
бародараш шитофт. Мурод, ки аз гўшае ба даву ѓељи за-



142 

нон бо њавас менигарист, бародарашро ба оѓўши мењраш 
кашида гуфт: 

– Бародари азизам, ба њавлии падарї хуш омадї! Фикр 
мекунам, ки дар ин лањзањо рўњи падарамон  болои њавлї дар 
парвоз асту бо мо шодї дорад. Биѐ, ба хона дароем, ки аз ди-
дорат сер шавам, додарљон. Ин рўзро- ќадами мубораки 
арўсатро ба ин њавлї дер боз интизор будам, додарљон. 

Маъруф дар назди занони њамсоя лањзае истода, њол-
пурсиашон кард ва холаи Сайфураро дар миѐншон дида 
гуфт: 

– Салом, холаљон! Саломатиатон хуб аст? Њамсинфи 
ман- Содирхон чї њол дорад? Лаззати дасти Шумо то њол 
аз дањонам нарафтааст. Дар танаффуси калон њамроњи 
Содирхон давида ба хонаатон мерафтем. Тезакобе, ки бо 
нони чапотии гарм бароямон тайѐр мекардед, болаззат-
тарин ѓизо буд. Њамон тезакобро агар њозир дар пешам 
мегузоштед, холаљон, сарам ба осмон мерасид. 

Кампири Сайфура базўр аз љо хесту остинњои кушоду 
дарози барзадаашро поѐн фуровард ва аз пешонии 
Маъруф бўсида посух гардонид: 

– Тезакоб гап дорад, бачам. Бароятон имрўз гўштби-
рѐну оши палав тайѐр кардаанд. 

– Холаљон, гўштбирѐну оши палав дар њама љо њаст, 
аммо мазаи тезакоберо, ки шумо аз нони гарми чапотї ва 
пудинаю шибиту райњону гашничу ќаланфури тез тайѐр 
мекардед,  ягон љо дар дањонам њис накард. 

Кампири Сайфура аз таърифи Маъруф ба ваљд омаду 
ба њотаи Мурод даромада, ба чидани кабудї оѓозид. 
Занњо чолокии кампирро дида,  шўхиомез мегуфтанд: 

– Холаљон, дар љавониатон ин ќадар чаќон набудед-ку?  
Дигарї илова мекард: 
– Холаљон, бењуда ташвиш кашидед, худамон кабудиро 

чида медодем, охир.  
–Агар духтури калони шањр, Маъруфљон, маро њам чу-

нин таъриф мекард, ба осмон парвоз карда, барояш аз он 
љо кабудї ѐфта меовардам. 

Кампири Сайфура њам њазлу шўхии њамсояњоро шуни-
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да хомўш намеистод: 
– Занњои сергап, шумо чї мефањмед. Гуфтањои 

Маъруфљон маро ба гузашта, ба даврони љавониам бур-
данд. Тасаввур кардам, ки бачазанаки 28- солааму 
Маъруфљон њамроњи Содирхон њангоми танаффуси калон 
саросема ба хонаам омадаанд. Бењуда намегўянд: «як 
њарфи хуб одамро ба осмон мебарораду як њарфи бад зери 
заминаш мекунад.» Акнун дидед, ки Маъруфљони мо њам 
беморро бо сухани нек табобат мекардааст.  

Чанд даќиќа баъд як бандча кабудї дар даст кампири 
Сайфура аз њота баромада, онро дар оби шаффофи љўй-
чае, ки аз миѐни њавлии Мурод мегузашт, шуст ва ба њам-
сояњояш рў оварда гуфт: 

– Дидед, алошаќшаќќањо, чидани кабудї њам њунар аст. 
Ман кабудиро барои тезакоб људо мекунам. Кабудии пир-
шудаю зардшуда тароваташро мисли ман гум мекунад. Ба-
рои тезакоб намешавад, аммо атолаи тўппа, биринљоба ва 
омочро бомаза мегардонад,- ва кабудињоро майда реза кар-
да, дар табаќи чўбин бо андак намак омехт ва бо санги мах-
сус, ки Хуршеда шакароб тайѐр мекард, майда кўфт. Сипас, 
як пиѐла оби љўшомадаи хунуккардашударо ба кабудињои 
кўбида њамроњ карду ду ќаланфури сабзро ба он партофта, 
ба занњо фармуд: 

– Канї, ду чапотии нав аз танур кандаатонро биѐред, 
то ки Маъруфљон кайф карда тезакоб хўрад. 

Кампир њис кард, ки маљолаш то ба назди занњо рафтан 
намерасад, вале сир бой намедод. Оростамоњ, ки ба чи њол 
афтодани ўро эњсос мекард, шўхиомез дилбардориаш намуд: 

– Холаи Сайфура, он накњати тезакобатон на як 
шањрињо, мо- дењотињоро њам маст кард. Бовар дорам, ки 
акои Маъруф баъди онро хўрдан њатман шуморо ба шањр 
бурда, пўсти рўятонро љарроњї мекунанд ва моње нагуза-
шта, мисли духтари катта ба дења бармегардед. 

Хандаи занњо њавлиро ба ларза даровард. Кампири 
Сайфура базўр аз болои суфа хеста, даст паси пушт љони-
би дарвоза ќадамзанон гуфт: 

– Оњ, занњои беадабе, одама дар њиљолат мемонед-да. 
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Мардум бењуда нагуфта будааст, ки «хар маст шаваду зан 
не». Бас кунед шўхиро, айб аст. Ман рафта, мўйсафедам-
ро хабар мегирам.  

– Холаљон, як дам истед, дасти холї аз хона набароед. 
Мўйсафедатон ба маърака омада наметавонад, як дами 
гарм пухта, њамроњ тановул кунед,- гуфт Хуршеда аз да-
стархони нонпазњо чор нони чапотї, чанд кулча ва аз 
дањлез чор-панљ бурда гўштро ба халтачаи селофанї ан-
дохта ба дасташ дод ва то кўча гуселаш кард. 

– Барака ѐбї, духтарам, доим мењрубониамон мекунї. 
Хубињоятро гардонда наметавонем. Худо нигањбону ма-
дадгорат бошад!  

– Оростамоњ, барои чї булбулакат намехонад?- пурсид 
муаллима баъди аз дарвоза берун шудани кампири Сай-
фура. 

– Муаллимаљон, дар хиљолатам. Холаи Сайфураро бо 
шўхии бељои худ наранљонда бошам? 

– Не, кампир ањли фањм аст, чаро хафа мешудааст? Аз 
мўйсафедаш хавотир ки њаст, ба хонааш рафт,- ўро дил-
пур намуд муаллима.  

Шомгоњон мўйсафедони мањалла дар хонаи Мурод 
љамъ шуда, баъди ѓизо бо ќироати оѐти Ќуръони карим 
рўњи гузаштагонро шод намуданд ва дар њузури ањли хо-
надон ва пайвандон маросими никоњи Маъруф ва Њусни-
яро гузарониданд. Хуршеда ду либос атласро  назди хо-
лаи Басонат ва Њусния гузошта, аз ангушташ ангуштари-
ни тилоеро, ки нигини хурди сурх дошт, бароварда ба 
Њусния дод ва орзуяшро иброз намуд: 

– Њуснияљон, расм аст, ки дар рўзи никоњ хушдоман ба 
келинаш тиловорї њадя мекунад. Ин ангуштаринро ба ту 
дода орзу мекунам, ки як умр мањбуби њамдигар бошед, 
аз хонаатон њамеша садои хандаи тифл ба гўш бирасад ва 
аз дастархонатон бўи нону кулча. 

Таманниѐти Хуршедаро шунида, Мурод њам сурураш-
ро пинњон накарда гуфт: 

– Ман њам ба навхонадорон туњфае дорам, аниќтараш, 
ба набераам Нодирљон тайлоќчаи дусолро мебахшам, дар 
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тўйи хатнааш лозим мешавад. 
Холаи Басонат ашки чашмонашро пок карда, даст ба 

дуо бардошт: 
– Фарзандони азизам, Муродљон ва Хуршеда, яка ги-

ред, сад гардад, њамеша сарбаланд ва хонаобод бошед. 
Худованд њамеша дар паноњи исмати худаш нигоњатон 
бидорад. Омин! 

Рўзи истироњат, баъди пешин, навхонадорон Маъруфу 
Њусния ва холаи Басонату Нодирљон роњи Душанберо 
пеш гирифтанд. Холаи Басонат њини хайрухуш бо њам-
сояњояш оби дидагонашро нигоњ дошта натавонист: 

– Њамсояњои ќадрдону азизам, нону намакатонро 
пињил кунед. Дидор то ќиѐмат. 

Олуфтамоњ боз тоќат накарда таскинаш дод: 
– Холаљон, гўиѐ маротибаи охир њамдигарро медида 

бошем. Охир, аз дења то Душанбе яксоата роњ. Мебинї, 
ки њафтае нагузашта, боз дида ба дидор мерасад. 

Муаллима Бахтиниссо њам гуфтањои Олуфтамоњро 
таќвият бахшид: 

– Басонат, чаро бењуда њам худ ва њам дигаронро хафа 
мекунї? Ин Олуфтамоњи сергапаки мо дар њаѐташ як гапи 
маъќул гуфт. Мебинї, ки як њафта пас дар дења тўй меша-
ваду шуморо даъват мекунанд. Боз дидор мебинем. 
Бењуда ашк марез, хосияташ хуб нест. Холаи Сайфура, ба 
мењмонњо як дуои сафар дењ. 

Кампири Сайфура ќомати хамидаашро каме рост кар-
ду: 

– Фарзандонам, роњатон сафед, сафаратон бехатар ва 
Хољаи Хизр рањбаратон бошад,- гуфта панљањои шахшу-
ли серожангашро ба рўй кашид. 

Мошин ба роњ даромад. Њамсояњо то нопадид шудани 
он аз пушташ дастафшонї карданд. Кампири Сайфура 
ѓур- ѓуркунон гуфт:  

– Омадани мењмон шодї асту рафтанаш ѓусса,- ва бо 
ќомати хамида асозанон ба хонааш рафт. 

 
* * * 
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Маъруф ва Њусния баъди аз дења баргаштан ба хонаи 
бахт рафта, ќонунї аќди никоњ бастанд. Њусния хушбахт 
буд. То њанўз бовар намекард, ки њама дањшати дар хонаи 
мулло Фозил аз сар гузаронидааш хотима ѐфтаст. Њар па-
гоњї зану шавњар Нодирро то боѓча гусел карда, худ ба 
кор мешитофтанд. Холаи Басонат бошад, ба кори хона 
машѓул шуда, аз бахти ягона фарзандаш меболид. Такрор 
ба такрор аз дил мегузаронид: «Худо дар паноњи худ ни-
гоњашон бидорад.»  

Рўзе телефон баланд садо доду холаи Басонат гўширо 
бардошта, овози занеро шунид, ки мегуфт:  

– Њой, љалољинкампир! Шодию сурур аз саратон монд. 
Набераатонро аз боѓча дуздиданд. Дар он дунѐ бо ў во-
мехўред. 

Гўшњои холаи Басонат кару чашмонаш гўиѐ кўр шуданд. 
Аъзои баданаш ба ларза даромад. Зани содаи рустої ба ин 
суханњо бовар кард. Хост ба Њусния телефон кунад, чашмо-
наш раќами телефонро намедиданд. Бошитоб ба кўча ба-
ромада, ба беморхона рафтанї шуд. Бадхоње, ки телефон 
карда буд, ба маќсадаш расид. Бечора холаи Басонат њини 
роњро гузаштан ќурбони садамаи мошин гардид. 

Маъруф дар дафтари кор нишаста, дар вараќањои бе-
морї њолати сињњатии мизољонро сабт мекард. Аз шуъбаи 
ќабули беморон хабар доданд, ки занеро дар њолати ваз-
нин ба беморхона овардаанд. Ў ба садамаи наќлиѐтї ду-
чор шудааст,. Маъруф супориш дод, таъљилан њуљраи 
љарроњиро омода бисозанд. Гањи ба њуљраи љарроњї да-
ромадан овози хеле шинос ба гўшаш расид, ки батакрор 
мегуфт:  

– Нодирљонро дуздиданд, ўро наљот дињед. Нодирљон, 
Нодирљон… писаракам…  

Маъруф бемори дар хун оѓуштаро шинохта, бо овози 
ларзон пурсид. 

– Холаљон, чї њодиса шуд?  
Холаи Басонат базўр, канда- канда ўро аз асли воќеа 

хабардор карду худ чашмонашро абадї пўшид. Маъруф 
дар њоли њайронї чи кор карданашро намедонист. Ба 
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Њусния чї тавр ин хабари шумро бирасонад? Охир, бо чї 
мушкилот ќалбашро љарроњї карданд. Чї ќадар аз бахти 
фарзандаш шодї мекард, бечора кампир. Кадом аблањи 
номусулмон чунин хабари шумро ба кампир расонида 
бошад. Нодир ба ѐдаш расиду ба дафтари кораш дарома-
да, ба боѓча телефон кард. Мураббия љавоб дод, ки ваќти 
хоби кўдакон аст ва Нодир низ ба ягон љо нарафта, ба-
роњат хоб кардааст. Маъруф оњи чуќур кашида, «хайри-
ят» гуфту аз дафтари кор баромада, дар роњрав бо Њусния 
рў ба рў омад. Ўро касе аллакай аз њодиса огоњ карда бу-
дааст, ки гирѐну нолон аз њамсараш пурсид: 

– Маъруф, чї шудааст? Модарљонам чї њол доранд? 
Барои чї нагузоштанд, ки аз њолаш хабардор шавам? 

– Њусния, азизам, худро ба даст бигир,- гуфт Маъруф 
ва ба ў њодисаи шударо наќл кард. 

Њусния зор- зор гирист. Маъруф телефонї аз барода-
раш- Мурод маслињат пурсид. Ќарор доданд, ки маитро 
ба дења мебаранд... 

Дења. Њавлии Мурод пур аз одам буд. Њама ба коре 
банд буданд. Занњо дар сар рўймоли сафед кафан пора 
мекарданд. Мардњо дар беруну даруни њавлї гирд омада, 
бо њам суњбат доштанд. Мошини «Ёрии таъљилї» ва аз 
паси вай се мошини сабукрав  назди дарвозаи Мурод ис-
тоданд. Аз мошини «Ёрии таъљилї» Њусния дар сар 
рўймоли сафед, рўканону мўканон «Вой очам, љон очам, 
барои чї маро партофта рафтї, очам!..»- гўѐн берун шуд. 
Дар мошинњои дигар ѐру дўстони Маъруф менишастанд. 
Занњо сари овози Њуснияро гирифта, яке «холамой», ди-
гаре «момамой», сеюмї «њамсояи ќадрдонам» гуфта 
мегиристанд. 

Хуршеда аз Бахтиниссо Љалилова хоњиш кард, ки сар-
варии маъракаи занњоро ба ўњда бигирад. Муаллима аз 
пайи иљрои супориш шуд: занњои нав омадаро ба назди 
маит дароварда, онњоеро, ки пештар омада буданд, дар 
айвон ва ѐ њуљрањои дигар љобаљо мекард. Њар зан, ал-
батта, нахуст номи холаи Басонатро бо њурмату эњтиром 
ба забон оварда нола мекард ва баъд нафаре аз пайван-
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донашро ба ѐд оварда мегирист. Расм чунин аст: шахси 
ѓамдор барои дарди дилашро сабук кардан ба азохона 
мерафту дилашро аз ѓаму андўњ холї мекард. 

Кампири Сайфура низ њамроњи мўйсафедаш, ки базўр 
роњ мегашт, ба њавлї даромад. Мўйсафедро  болои суфа 
шинонданду кампир ба хонае рафт, ки маитро гузош та 
буданд. Муаллима Бахтиниссо ўро ба хона даровард. 
Кампири Сайфура бо овози баланд нола кард: 

– Оњ, дугонаи ба љону дил баробарам! Магар маргатро 
пешакї медонистї, ки рўзи рафтан аз њама пињил пур-
сидї? Хубињои туву духтарат Њуснияро мардуми дењ асло 
фаромўш намекунад, дугонаљон! Мўйсафедам, ки як сол 
боз бистарашро тарк намесохт, аз ман хоњиш кард, ки ба 
ин љо биѐрамаш,  ки бо ту алвидоъ бигўяд. Бисѐр эњтиро-
мат мекард. Ўро овардам, дугонаљон! Вой, дугонаљон, 
љон дугонаљон, сад њайф, дугонаљон!.. 

Мардон тобути холаи Басонатро дасти ба даст бардош 
та, турнаќатор роњи водии хомўшонро пеш гирифтанд. 
Баробари аз њавлї баровардани маит занњо тибќи фарму-
даи оини њамсоядорї барои онњое, ки аз роњи дур ба 
љаноза омада буданд, аз хонањояшон нону дар табаќњо 
хўрок оварданд. Муаллима Бахтиниссо ба Олуфтамоњ, ки 
табаќњоро шуста ба соњибонашон медод, таъкид кард: 

– Духтарам, табаќро бе барги сабз ба соњибаш надењ, 
ки аз мурдахона сиѐњ наравад. 

Олуфтамоњ оњиста аз муаллима пурсид: 
– Муаллимаљон, барои чї барги сабз? 
– Олуфтамоњ, ту љавон њастию бисѐр расму оинамонро 

намедонї, модарат ба ту серљоѓиро ѐд додаасту таомули 
мардума, не . То се рўз дар ин хона ѓизо пухтан мумкин 
нест, гўѐ ин њавлї дар  се рўз њавзи хун то ба зону мера-
сад. Барои њамин дар серўзагии маит маъракаи «дег сафед 
кардан»- ро мегузаронанд. Касе шароит дошта бошад, 
ягон буз ѐ гўсфанд мекушад, надоштагињо ягон намуди 
ѓизо, мисол ширбиринљ пухта, бо хонадон ва њамсояњои 
наздик тановул мекунанд. Фањмидї? 

– Бале, муаллимаљон,- љавоб дод Олуфтамоњ... 
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Маъруф бо маслињати бародараш Мурод ќарор дод, ки 
Њусния њафтае дар дења мемонаду ў ба шањр бармегардад. 
Чун ба хонааш даромад, нахуст охирин занги вурудро аз 
телефон дар дафтарчааш сабт намуд ва гўширо бардошта, 
ба он раќам занг зад. Гўширо Нозия бардошт. 

– Нозия, тоќатам тоќ шуд, њар кор њад дорад. Ту зани 
бенангу номус ва љоњил будаї. Љиноятат нобахшиданист. 
Њарзагўии ту боиси марги зани бечорае шуд. Барои ин 
амалат дар назди ќонун љавоб хоњї гуфт!- ўро хабардор 
кард Маъруф ва гўширо дар љояш гузошт. 

Нозия дар љои исташ шах шуда, чї гуфтанашро наме-
донист… 

 
 

РАШКИ НИГОРА БА ДОДАРЧААШ АНВАР 
 

 «Њар кас созандаи сарнавишти худаш мебошад.» 
 Аз «Дурдонањои њазорсола» 

 
Маъракањои њафт ва чили холаи Басонатро дар дења 

гузаронида, њама аз паси кори худ шуданд. Нигора аз па-
дару модар ранљида буд. Гумон мекард, ки барои онњо ба 
љуз додарчааш Анвар касе вуљуд надорад. Бо ў бозї ме-
кунанд, ба лањни кўдакон њарф мезананду ќабл аз хоб 
афсонањои дўстдоштааш- «Бузаки љингилапо» ва «Ка-
лак»- ро тўњфааш месозанд. Нигора худро танњо эњсос 
мекард. «Чаро падару модарам танњо Анварро дўст ме-
доранд? Магар ман дар ин хона бегона њастам? Ё мењра-
шон ба ман кам шудаасту маро дўст намедоранд? Агар 
падару модарам аз њам људо намешуданд, ман дўстдори 
њарду мешудам!» Ин суол пайваста нороњаташ мекарду 
ќалби кўчакашро саршори ѓаму ѓусса мегардонд. Ана, 
имрўз њам гиристу чанд дона ашк дар авроќи китоби 
дарсї чакид. Чашмњояш дигар њарфњоро намедиданд. Бе-
ихтиѐр бо овози паст гирист. Хуршеда, ки дар айвон ли-
бос дарзмол мекард, хавотиромез ба њуљра даромаду чун 
ўро гирѐн дид, бо мењр ба оѓўшаш гирифта пурсид: 
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– Чї шуд, љонаки ман, ягон љоят дард мекунад?  
Аз навозиши модар алами Нигора боло гирифту бо ово-

зи баланд ба гиря даромад. Мурод, ки дар њуљраи шафат бо 
Анвар ширингўї мекард, гиряи духтарашро шунида, хаво-
тир шуд ва саросема ба наздашон омада пурсид: 

– Нигораљон, духтарам, барои чї гиря мекунї? Сарат 
дард мекунад ѐ аз мо барои чизе ранљидаї? 

– Шумо маро дўст намедоред. Њушу ѐдатон фаќат ба 
Анвар. Ман ба назди падари худам меравам,- гуфт бо 
алам Нигора худро аз оѓўши модар дур карда, ба хонаи 
дарун даромад ва ба пўшидани либосњояш машѓул шуд. 

Мурод ва Хуршеда аз њайрат маљоли њарферо ба забон 
овардан надоштанд. Эътирози Нигора зарбаи сахте ба-
рои Хуршеда буд. Мадори рост истодан ки надошт, беих-
тиѐр ба замин нишаст. Мурод пиѐлаи оби хунукро ба 
Хуршеда дод, то бинўшад ва худ ба хонаи дарун дарома-
да, духтарашро дилбардорї намуд:  

– Нигораљон, духтарам, ту чињо мегўї? Ману модарат 
туро бештар аз љон дўст медорем. Пою ќадами ту ба ин 
њавлї хурсандї овард. Охир, додарат Анварљон њанўз 
ширхора аст ва бубин, туро чї хел дўст медорад. 

Амали Нигора бачањои Аскияро њам ба гирдоби яъсу 
њайрат фиганд. Меърољ, ки ба сол аз Нигора бузургтар 
буд, ба назди ў омада: 

– Нигораљон, ба ту чї шуд? Ин чї кори кардаат? Шукр 
бигў, ки падару модар  болои сарат парвонаанд. Ба мо 
нигар: падару модар дорем, вале зиндаятим њастем, 
онњоро намебинем. Суроѓамон намекунанд. Падару мо-
дари ту ба мо, бегонањо, ин ќадар мењрубону дилсўз 
њастанд. Нози бењуда мекунї. Магар ба чунин волидайни 
мењрубон носипосї кардан гуноњ нест? Нигораљон, ба ту 
њасад мебарам. Кош рўзе модари мо ба дидани ману до-
даракам меомад. Охир, мо ўро ѐд кардаем, љинояткор 
бошад њам, бароямон модар аст,-- гуфт ва ашки чашмо-
нашро бо пушти даст тоза карда, давида ба берун баро-
мад. 

Нигора каломи аз дарду алам саршори Меърољро шу-
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нида ба худ омад. Ба модараш нигарист, ки ба як нуќта 
назар карда, аз љояш намељунбид, падар бо ў саргардон, 
Анвар бошад, бо тамоми овоз дод зада мегирист.  

Мурод аз пешонии Нигора бўсиду:  
– Љони ширини падар, мењрубонаки ман, барои дух-

тарчаи нозпарвардамон- Нигораљонро фаромўш кардан 
моро бубахш,-- гуфт ва ба Хуршеда рў оварда идома дод:- 
Очаљонаш, маслињат њамин. Аз њамин соат ман бо духта-
рам Нигора, писаронам Меърољу Сирољ дарс тайѐр меку-
нам, ту бошї, бо Анварљон бозї мекунї. Фањмидї?  

 Аз ин маслињат њама хушњолона хандиданд. Хуршеда 
оњиста «хайрият» гуфта, гиребонашро дошт ва ба њавлї 
баромада, Меърољро, ки болои суфа амонат менишаст, 
модарвор ба оѓўш гирифта гуфт:  

– Писарам, аз ту миннатдорам,- ва дасташро ба китфи 
ў гузошта пурсид.- Кї модаратро љинояткор гуфт? Боф-
таи кадом бадсириштест? Модарат дар мусофират мебо-
шад. Имрўз бисѐрињо дур аз ватан барои ризќу рўзї сар-
гардонанд. Модари ту њам. Мебинї, ки рўзе дарро ку-
шода медарояд. 

Меърољ худро ба ў љафс намуда, басо љиддї, ки хоси 
бачањои синну соли ў нест, дарди дил кард:  

– Апаљон, ман њамаашро медонам, зани таѓоям ба ман 
њаќиќати њолро гуфт. Модарам љинояти вазнин содир 
карда, дар мањбас афтодааст. Чї, модари мо дил надорад? 
Наход моро ѐд накунад? Охир, мо гуноње надорем-ку. 
Аќаллан нома навишта, аз њоламон огоњ мешуд. Агар 
нишониаш мебуд, худам ба ў мактуб навишта мегуфтам, 
ки дар Тољикистон ду дил ба хотири ў метапад ва дар ор-
зуи дидани модар шабзиндадорї мекунанд. Маро бубах-
шед, апаљон! Дар хонаи шумо аз чизе камї надорем, аммо 
хумори модари номењрубон азиятам медињад. Додаракам 
хурд аст, аммо ман њама чизро мефањмам. Дирўз љўраам 
Мубориз маро таъна карда, «саѓираи бесоњиб» гуфт. Сахт 
аламам кард. 

Хуршеда, ки ўро хуб мефањмид, чї гуфтанашро надо-
ниста, оње кашид бо сўз ва насињатомез ба ў гуфт: 
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– Писарам, Меърољ, фикрњои бадро аз сар дур кун. Ва-
зифаи ту имрўз танњо бо бањои аъло тањсил кардан аст. 
То зинда њастам, шумо хор нахоњед шуд. Рўзе њамаашро 
мефањмї. Ба бењудагўии мардум ањаммият мадењ, писа-
рам. 

– Модарљон, Меърољ! Шумо, аз мо гурехта, чї наќша 
мекашед?- пурсид Нигора ба њавлї баромада.- Биѐед ба 
хона, шуморо падарам интизоранд. 

– Писарам, дасту рўятро бо оби хунук шўй, сабук ме-
шавї,- дастураш дод Хуршеда. 

Меърољ дасту рўяшро бо оби софи љўйча, ки аз миѐни 
њавлї мегузашт, шусту ба назди Хуршеда омада, ўро ба 
оѓўш кашид. Хуршеда њис кард, ки Меърољ модарашро ѐд 
кардааст. Ашк дар чашмонаш њалќа зад, аммо ў намехост 
онро касе бубинад... 

 
* * * 

Њафтаву моњ ва солњо сипарї шуданд. Рўзе Хуршеда аз 
кор баргашта, ба Мурод рў оварда шодиѐна пурсид: 

– Бародари калонї, росташро гўй, хушхабари маро бо 
туњфаи арзандае ќадр мекунї ѐ не?- ва рўзномаеро, ки дар 
он акси Носирљон сабт шуда буд, ба дасташ дод.  

Мурод ба ин тарафу он тараф нигоњ карда, айнакашро 
наѐфт. Аз Анвар хоњиш кард: 

– Айнакамро ѐфта бидењ, писар. 
– Айнак болои саратон-ку,- гуфт Анвар ва ба падараш 

наздик шуда пурсид.- Ин акси кї, падарљон? Ба шумо би-
сѐр монанд аст. 

Мурод ба суоли писараш љавоб нагуфт. Шишањои ай-
накашро бо рўймолча тоза карда, ба чашм гузошт ва ба 
рўзнома чашм давонда, баъди мутолиаи маќолае, ки акси 
зикршуда ба он дахл дошт, беихтиѐр хитоб кард:  

– Офарин, додаракам, ањсан! Кош падарамон зинда 
мебуданду бо чунин фарзанд ифтихор мекарданд.- ва ба 
писараш рў оварда гуфт.- Ин акси амакат Носирљон аст! 
Ўро акнун дар тамоми дунѐ мешиносанд. 

Маќола дар бораи дастоварди нодири илмии олими 
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тољик Носирљон Рањимов дар шањри Маскав маълумот 
медод. 

– Њамин пагоњї шумо «падарамро хоб дидам» гуфта 
будед. Ана, таъбири хобатон, мардак,- гуфт Хуршеда аз 
хона баромада.- Шодиѐнаро кай медињед? 

Занги телефон баланд шуд. Мурод гўширо бардошт: 
– Ња, Маъруфљон, сињату саломат њастї, келинам 

Њусниябону чї њол дорад, Њасанљону Њусейнљон салома-
танд? Бале, бале, янгаат Хуршеда рўзномаро овард, хон-
дам, шод шудам. Барномаи телевизионї? Кадом канал? 
Њозир, њозир… Анварљон, дар телевизион дар бораи ама-
кат Носирљон барнома рафта истодааст, тезтар ѐб канали 
даркориро, писарам! 

Мурод аз њаяљон намедонист, чї кор кунад. Гоњ аз љо-
яш мехесту гоњ менишаст. Акси бародар дар экран наму-
дор гашт. Мухбир- духтараки љавон бо Носир суњбатро 
ба охир расонида гуфт: 

– Дар њамин љо намоиши мо ба охир расид. Суњбате 
доштем бо профессор Носир Рањимов рољеъ ба кашфиѐти 
нодирашон дар соњаи энергетика. Хуш бошед, бинанда-
гони гиромї. 

– Чаро барваќттар ин ќуттиро ба кор надаровардед?- 
пурсид Мурод ва аз писараш хоњиш кард.- Анварљон, ма-
ро ба Маскав пайваст кун. Амакатро табрик менамоям. 

– Њой, бародари профессор! Саломатии шумо ба мо 
даркор, бо ин дили дардманд ин ќадар њаѐњўй накунед. 
Имрўз шанбе, донишљўњоямон Нигора ва Меърољ ба роњ 
баромадаанд. Хезед, ягон мурѓи марљонро кушта ба ман 
дињед,-- гуфт Хуршеда ба њоли шавњараш хандида. 
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МЕЪРОЉ ВА НИГОРА 
 

             «Касе ки домоди хуб дорад, гўѐ ки соњиби писар  
              низ шудааст, аммо домод бад бошад, гўѐ духта 
              рашро гум кардааст.» 

 Аз «Дурдонањои 1000- сола» 
 
Меърољ њар шаб ба модараш мактуб менавишт, аммо 

баъди хондан онро даронда мепартофт. Њар пагоњї 
њамсабаќњояш авроќи ѓиљиму даридаро дида, ба њоли ў 
дилашон месўхт, аммо чизе намепурсиданд. Ўву Нигора 
дер боз њамдигарро дўст медоштанд, вале дар ин боб ба 
касе сир намекушоданд. Охир, њама онњоро акаю хоњар 
медонистанд. Нигора њар рўз талаб мекард: 

– Навис, дуои модаратро бигир. «Модар розї, Худо 
розї»,- мегўянд. Бе дуои неки модарат мо хушбахт наме-
шавем. 

– Наметавонам, дастам пеш намеравад. Дар бист сол 
на мењрашро дидаам, на насињаташро шунидаам. Барои 
чї дуо бигирам? 

– Ин хел нагўй, Меърољ, ў модарат аст, туро ба дунѐ 
овардааст. Њар кас дар њаѐт хато мекунад. То ўро набах-
шї, ману ту хушбахтиро намебинем. 

– Нигораљон, чаро аз падару модари худат ѐд наме-
кунї? Охир, онњо барои ман њам падару модаранд. Агар 
розї бошї, ба муаллима Бахтиниссо Љалилова њамаашро 
арз мекунам.  

– Девона шудаї!? Баъди ин ман чї хел ба рўи падару 
модарам нигоњ мекунам? Охир, ту бояд як соли дигар би-
хонї, ман бошам, акнун донишљўи соли дуюм њастам. 
Дар бораи кадом тўй гап мезанем? Илтимос, як соли ди-
гар тоќат кун,- хоњиш мекард Нигора. 

– Не, њамкурсњо парешон нашуда, тўй кардан ме-
хоњам,- гапашро такрор мекард Меърољ... 
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* * * 

Таътили зимистонаи донишљўѐн оѓоз ѐфт. Меърољ ба 
дења баргашта, тибќи маслињати пешакї роњи хонаи муа-
ллима Бахтиниссо Љалиловаро пеш гирифт. Пайвандон 
Нигораро танњо дида суолборон карданд: 

– Барои чї танњої? Меърољ куљост? Чаро ќаблан хабар 
надодї, пешвозат мегирифтем. 

– Њамроњи Меърољ омадам, коре зарур доштааст, њозир 
меояд,- онњоро ором кард Нигора, аммо худ дар андеша 
буд. «Худоѐ, шармандаам накун! Муњаббати моро падару 
модар мепазиранд ѐ не? Агар розї нашаванд-чї? Меърољ 
низ дер кард. Куљо шуда бошад. Шояд муаллима ўро шуни-
дан нахостааст?»- аз дил мегузаронд духтар. Тоќати ниша-
стан надошт. Дар њуљра менишаст, лекин хаѐлан дар ким- 
куљо сайр мекард. Меърољ њам ба њавлї даромада, бо 
оѓўши боз ба истиќболи Мурод рафт. Хуршеда аз дањлез 
ўро дида: 

– Сахт хавотирам кардї, писарам,- гўѐн ба пешвозаш 
баромаду аз пешониаш бўсида, ба сари дастархон даъва-
таш намуд. 

Меърољ нигоњашро аз Нигора мегурезонд. Бечора дух-
тар бо изтироб аз худ мепурсид ва ба Офаридгор илтиљо 
мекард: «Чаро ў нигоњашро аз ман мегурезонад? Худоѐ, 
ишќи моро дар паноњат нигоњ дор!»  

– Канї, азизонам, дастњоро шуста, ба дастархон наздик 
шавед! Ѓизои болаззате бароятон пухтам. Агар эњтиѐт 
накунед, ангуштњоятонро фурў мебаред,- хитоб кард Хур-
шеда ва њама даъваташро пазируфтанд. Меърољ сарашро 
набардошта хўрок мехўрд. Аз гулўи Нигора бошад, об 
намегузашт. 

–Духтарам, чизе намехўрї, дар роњ монда шудї, бемор- 
ку нашудаї? 

– Не, модарљон, иштињоям банд, дилам чизе наме-
хоњад, рафта дароз мекашам,- гуфт Нигора аз сари да-
стархон хеста. 
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Ѓизои шомро тановул карда, дастархонро ѓундоштанд 
ва њар кас ба коре банд шуд. 

– Духтарам Хуршеда, дар хона њастї?- садо баланд 
кард муаллима Бахтиниссо њамроњи наберааш ба њавлї 
даромада. 

– Биѐед, муаллимаљон, биѐед!- бо чењраи кушод ва та-
бассуми самимї ўро истиќбол намуд Хуршеда.- Дар ин 
беваќтї, муаллимаљон, шамоли куљо шуморо ба њавлии 
фаќиронаи мо овард? 

– Хавотир нашав, духтарам, омадани Нигораљонро 
шунида хостам табрикат намоям. 

– Хуб кардед, муаллимаљон! Шаб дароз, чаќ-чаќ карда 
мешинем,- гуфт Хуршеда ва барои дастархон густурдан 
ба дањлез даромад. 

– Духтарам, ташвиш накаш, як чойи кабуди талх дам 
кунї, кифоя,- гуфт муаллима. 

Нигора овози муаллимаро шунида, вонамуд кард, ки 
хоб аст, Меърољ бошад, гўѐ дар пўсташ кайк даромада 
бошад, беќарор шуд. Мурод овози муаллимаро шунида, 
ба истиќболаш баромад: 

– Хуш омадед, муаллимаљон! Марњамат, ба њуљра. 
– Не, писарам, дар њавои тоза суњбат карда мешинем. 
Бахтиниссо аз чї оѓоз кардани суњбатро фикр мекард. 

Ягон ваќт дар чунин њолат намонда буд. Ба Меърољ «ман 
аз уњдаи њалли ин масъалаи љиддї баромада метавониста 
бошам?»-гуфта хоњишашро рад карданї буд, вале гарда-
ни каљ ва бепадару модар будани ўро пеши рў оварда, 
«хайр, писарам, як бало мекунам. Дар кори хайр њама ма-
лоик мададгор мешавад,»- ба гардан гирифт ў, аммо 
њозир чї гуфтанашро намедонист. 

– Як пиѐла чой, муаллимаљон,- гуфт Хуршеда ўро аз 
банди андеша рањонида. 

– Ташаккур, духтарам,- гуфт муаллима ва пиѐлаи чой-
ро гирифта идома дод.- Хуршедаљон, ман ба хостгорї 
омадаам. Шумо моле доред, хушхарид, ман харидораш 
њастам. Дар боѓатон Нигораљон ном гулеро парвардаед, 
булбуле дорам, ки ба ин гул ошиќ аст. Агар розї бошед...  
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– Муаллимаљон, шўхї накунед,- пеши сухани ўро ги-
рифт Хуршеда.- Нигораљон кўдак аст, баъд кї будани ља-
вонро мо намедонем. Шўхї њам ба эбаш, муаллимаљон. 

– Он љавон, он љавон ном дорад, Меърољ … 
– Чї- ї- ї, Меърољ!?- Рангу рўи Хуршеда сап-сафед 

канд. 
Муаллима ўро дар ин њол дида, пиѐлаи чойро љонибаш 

дароз кард. Хуршеда базўр пиѐлаи чойро гирифта, то 
охир нўшиду як лањза чашмонашро пўшида гуфт: 

– Муаллима, мурдани одам њам осон будааст, ќариб 
талхакаф шуда будам. Њељ боварам намеояд, ки байни ин 
ду ягон њиссиѐте бошад. Охир, онњо чун акаю хоњар калон 
шудаанд. Мардум чї мегўяд? Њама чизро интизор будам, 
аммо инро не. Худољон, шармандаам накун!  

– Хуршеда, духтарам! Аз кадом шармандагї гап меза-
нї? Ду љавон њамдигарро дўст доштаанд. Чї, дўст доштан 
гуноњ аст? Агар ин суханњоро ягон зани бесавод мегуфт, 
њайрон намешудам. Бечора Меърољ ба кї мурољиат кар-
данашро надониста, наздам омаду рози дилашро пешам 
ифшо намуд. Агар ба таѓоњояш мегуфт, эњтимол кор ран-
ги дигар мегирифт... 

– Муаллима, медонед, ки Аския ба ин кор ба њељ ваљњ 
розї намешавад. Ку, аз Мурод пурсем. Аз шумо хоњиш 
мекунам, бо ў худатон гап занед... 

Мурод муаллимаро бодиќќат шунида, аз њамсараш 
пурсид: 

– Занакљон, ту аз муносибати онњо дарак доштї? 
– Акнун мешунавам, бисѐр дар ташвиш њастам. Ода-

мон чї мегўянд? 
– Ба одамон чї кор дорї? Онњо ягон рафтори бад 

накардаанд- ку? Магар ду љавон њаќќи якдигарро дўст 
доштан надоранд? Доранд! Дар давраи таътили тобисто-
на тўй мекунем. Бародаронамро даъват мекунем. Но-
сирљон њам бо ањли оилааш омаданї буд. Бењтарин кор 
мешавад. Муаллима, дуои хайр аз Шумо!- гуфт Мурод. 

– Муродљон, писарам, њамеша бо мардон маслињат 
кардан осонтар аст, ин раиса  ќариб  маро талхакаф карда 
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буд,- изњори хушнидї намуд муаллима ва даст ба дуо ку-
шод.- Илоњо, ин ду љавон хушбахт, номбардори падару 
модар ва дастгири пиру барно шаванд. Дар љамъият мав-
кеъ пайдо карда, ба халќу мењан хизмат кунанд. Омин! 

Хуршеда аз сандуќ як рўймоли калони сафед баровар-
да гуфт: 

– Муаллимаљон, саратонро сафед кунам. Охир, Шумо 
ба хостгорї омадаед, сиѐњ наравед. 

– Ана, ин корат ба ман маъќул аст, духтарам, расми 
хуби тољиконро гум макунаш њамин-дия,- хушгўї кард 
муал лима. Њама хандиданд. 

Муаллимаро гусел намуданду Мурод дар лаби суфа 
нишаста, ба Хуршеда гуфт: 

– Занакљон, туро намедонам, аммо ман хурсанд. Ниго-
раву Меърољ љуфти муносибанд. Интихоби онњо табъи 
дили ман аст. 

– Хонданашон чї мешавад? Охир Нигора боз се соли 
дигар бояд бихонад. Кўдакдор шаванд-чї?- пурсид Хур-
шеда ташвишомез. 

– Ѓоибона тањсил мекунанд. Баъд, ману ту барои чї 
њастем? Кўмак мерасонем, момаи Хуршеда,– гуфт Мурод 
бо завќ хандида. 

Хуршедаро то субњ хоб набурд. Аз як пањлў ба дигар 
пањлў мегашт. Сад фикр ноњинљораш мекард. Аскияро ба 
ѐд овард. «Сањар мактубаш менависам. Не, не, ў ба ин из-
диољ розї намешавад. Чї бояд кард?»- мепурсид аз худ. 

– Занакљон, барои чї худатро бењуда азоб медињї? Ко-
ри баде нашудааст-ку? Хоб кун! Фардо кор,- оромаш ме-
кард Мурод... 

Рўзи дигар, баъди маљлис, Хуршеда ќаламу коѓаз ги-
рифта, ба Аския мактуб навишт.  

«Ассалому алайкум, азизам Аския! Манам дуогўи ту 
Хуршеда! Зиндагї пастию баландї ва санљишу имтињони 
зиѐде дорад ва мо, хоњем- нахохем, онњоро аз сар мегузаро-
нем. Мехоњам ба ту хабари хушеро бирасонам. Фарзандо-
намон Нигора ва Меъроч ба якдигар дил бохтаанд. Онњо 
љуфти муносибанд. Ману Мурод, бо ризояти Худованд, 
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маъракаи арўсиашонро бо тамоми расму оин ва талаби рўз 
мегузаронем, аммо дар ин рўзи хурсандї дуои модаронаи ту 
ба фарзандат бењтарин тўњфа хоњад шуд. Хоњиш меку-
нам, ба писарат бинавис, келинатро табрик бигў ва ба онњо 
дуои модарона бидењ.  

Бо салому эњтиром ва мењри беандоза дугона ва хоњарат 
Хуршеда.» 

Хуршеда лифофаро ба ронандааш дода хоњиш кард, ки  
маркази ноњия рафтан баробар, аз шуъбаи алоќа мактуб-
ро таъљилан бифиристад ва худ оњи чуќуре кашида, гўѐ 
бори гаронеро аз китф рањо карда бошад, сабук нафас 
кашид. 

Бист рўз гузашт. Дарсњо њам ба охир расиданд. Таъти-
ли тобистона. Рўзи тўй муайян шуд. Ин тўйро аз њама зи-
ѐд Мурод интизор буд, чунки бародаронаш бояд љамъ 
мешуданд. Њафтае пештар Носирљон, Валентина ва писа-
рашон- Анвар, ки Алѐша номаш мегирифтанд, ба њавлии 
падарї ќадам  монданд. Маъруфу Њусния њам рухсатии 
мењнатї гирифта, бо фарзандонашон Анвар ва Њасанљону 
Њусейнљон ба дења омаданд. Як рўз пеш аз тўй Латофат-- 
номзади додари ѓурамаргашон- Анвар мењмони Мурод 
шуда, љавонеро, ки бо худ оварда буд, ба ў ва ањли хона-
дон шиносонд: 

– Шинос шавед: писари ман Анвар. 
Мурод љавонро самимона ба оѓўш кашида, бо пушти 

даст ашки ба бари рўяш шоридаро пок карду гуфт: 
– Гармии оѓўши додарамро дар ту эњсос кардам, Ан-

варљон!  
Рўзе ќабл аз тўй њавлии Мурод серодам буд. Занњо но-

ну кулча мепухтанд, мардњо чорво кушта, барои оши па-
лав сабзї реза мекарданд. Духтарњо љињози арўсро омода 
месохтанд, дўстони шоњ њавлиро барои базм тайѐр ме-
карданд. Хулоса, њама серкор буданд. Мурод ба ин та-
раддуд нигариста, амаки Рањимро ба ѐд овард ва аз дил 
гузаронид: «Агар падарам зинда мебуданд ба писарону 
наберањояш нигариста, аљаб хушњол мегаштанд.»  

Нигоњаш ин дам ба оби зулоли љўйча расид, ки аз пу-
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робї роњашро дигар намуда, њавлиро лой мекард. Писа-
рашро, ки каме дуртар бо дўстонаш машѓули кор буд, љеѓ 
зад: 

– Анварљон! 
–Лаббай!- гўѐн чор Анвар- Анвари писари Маъруф, 

Анвари писари Носирљон, Анвари писари Латофат, Ан-
вари писари худаш ба наздаш давида омаданд. Мурод аз 
хурсандї чи гуфтанашро намедонист. Ў шод буд аз он ки 
номи додараш-Анвар то имрўз зинда аст. 

Хуршеда њама хешу таборро ба болои суфа даъват 
кард. Суфа барояшон тангї мекард. Оилаи тифоќ њама 
љамъ буданд: насињати падар амалї гашта буд. Муроди аз 
умри гузашта ва кори кардааш ќонеъ хурсандиашро на-
медонист, чї тавр ифшо намояд. Дар њамин лањзаи пур-
фарањ хаткашон ба њавлї даромада, ба назди Хуршеда 
омад ва номаеро љонибаш дароз карда гуфт: 

– Раиса, ба шумо номаи таъљилї. 
Хуршеда мактубро гирифта барои кушоданаш љуръат 

намекард. Мурод ба наздаш омада пурсид: 
– Занакљон, чї шуд? Чаро меларзї? Мактуб аз кї? Ху-

датро ба даст бигир. 
Нома аз Аския буд. Хуршеда ба њуљра даромада нома-

ро кушод. Аския навишта буд:  
«Салом, Хуршеда! Мактубатро гирифтам. Барои фар-

зандонамон шод шудам. Агар тавонї, маро бубахш. Дар 
нисбатат бисѐр ноњаќ будам. Туро гунањкори њамаи 
бадбахтињоям медонистам, дар асл чунин набуд. Аз ман 
хоњиш кардаї, ки ба писарам нависам. Натавонистам. 
Охир, чї њам менавиштам? Ман барои онњо чї кардаам? 
Фарзандонамро ба ту ва туро ба Худо месупорам!  

Дугонаи пургуноњат Аския.»  
Мурод дар даст як пиѐла оби хунук ба њуљра даромад. 

Хуршеда ашки чашмонашро тоза карда, мактубро ба 
Мурод доданї шуд. 

– Хуршеда, шарт аст ин номаро хондани ман? 
– Бале, Муродљон! Ба маслињати ту ниѐз дорам. 
Мурод бодиќќат мактубро хонда, ба њамсараш мас-
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лињат дод: 
– Агар маслињати маро донистан хоњї, дар рўзи хур-

сандии фарзандон онњоро ѓамгин накун. Ин мактуб вуљуд 
надорад, тамом. Ба назди мењмонњо мебароем. 

Зану шавњар бо хотири болида ва чењраи хандон ба 
назди мењмонњо баромаданд.  

– Пагоњ тўй!- ба онњо рў оварда сухан оѓоз кард Хур-
шеда.- Њама ањли оила бо њам мењмонњо, рафиќони домод 
ва дугонањои арўсро ќабул намуда хидмат мекунем. Ва-
зифањо таќсим шудагї. Њамаамон ба кадом кор машѓул 
шуданамонро медонем. Охир, мо оилаи намунавием-ку! 

 
Поён 
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ЌИССА,  

ЊИКОЯ ВА МАСАЛЊО 
 

ПУШАЙМОНЇ 
 

Ќисса 
 

Посе аз шаб гузашта буд. Ба ѓайр аз шир–шири љўйчаи 
назди хавлї садое атрофро халалдор намекард. Санавбар 
оњиста аз љойгањ бархоста, кўрпаи болои фарзандонашро 
дуруст пушонду ба берун баромад. Болои кати таги долон 
амонат нишаста, ба осмон назар кард. Дар чењраи аз ѓус-
саю ѓам коњидаю афсурдааш, аз таровату латофат ва ма-
лоњату нафосате, ки пеш дошт, асаре намондаву худ ша-
бањеро мемонд, ки базўр роњ мегашту сухан мегуфт.  

Осмон низ чун Санавбар ѓамгин буд, ки на ситораго-
нашро нишон медоду на моњашро. Аз њавои форам нафа-
си амиќ кашида, боз ба осмон назар кард. Љо–љо сито-
рањоеро дид, ки аз паси абрњои сиѐњ хира намудор бу-
данд.  

 Дар байни ситорањо ситораи худро љуст. Аммо… 
Ваќте ки дар хонаи падар бо апањояш болои кати 

њавлї рахти хоб меандохтанд, то хобашон бурдан аз ос-
мон њар кас ситораеро интихоб мекард, бо якдигар ба 
њазлу шўхї мешуданд. Аз њама ситораи дурахшонро Са-
навбар пайдо карда, ба ў рози љавонї мегуфт. Чи лањза-
хои ширину гуворо буданд он лањзањо! Дур аз ташвишу 
нобасомонињои зиндагї. 

Санавбар ќатъї ќарор дод: пагоњї мехезаду ба хусуру 
хушдоман маќсадашро баѐн месозад. Розї шаванд хуб, 
агар не, ихтиѐрашон… 

 
*** 

Санавбар баъди хатми мактаб њуљљатњояшро ба кол-
лељи тибї супорида, имтињонњои ќабулро бомуваффаќият 
супорид. Донишљў шуд. Орзу дошт тањсилашро дар до-
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нишгоњи тиб давом дињаду духтур шавад, аммо тангии 
рўзгор барои ба шањр рафта хондан имкон надод. Баъди 
марги падар модар онњоро танњо калон кард. Худо ба 
њамсояашон – амаки Мирзо Кабиров баракат дињад, ки 
холаи Савриро наздаш хонда, дар беморхона љои кор дод. 
Онњо дар њамсоягї – девордармиѐн зиндагонї мекарданд. 
Доимо таъкид мекард, ки одам, хоњ зан бошад, хоњ мард, 
бояд дониш бигирад  ѐ ягон касберо биомўзад. 

– Њамсояљон, агар маълумот медоштед, фаррош нею 
њамшираи шафќат мешудед. Дар чунин рўзњои вазнин 
аробаи зиндагиро кашидан ба шумо мушкил намешуд—
мегуфт ў.-- Охир, њоло њатто оилахои мардинадор базўр 
зиндагиро саришта мекунанд. Барои њамин гапи маро ги-
ред, монед, ки Санавбар ба мактаби олї рафта хонад. 
Соњиби касб шавад. Њар гоње дар маљлиси падару мода-
рони мактаб иштирок намоям, муаллимон, роњбари синф 
ва директори мактаб одобу ахлоќ ва донишомўзии Са-
навбарро таъриф мекунанд. Ба писарам Зафарљон доимо 
Санавбарро мисол меорам, ки бояд мисли ў бихонї. 

Зафар – писари сардухтури беморхонаи дења ва Са-
навбар њамсинф буданд ва дар њамсоягї зиндагонї ме-
карданд. Дар азхудкунии фанњо мусобиќа доштанд. Дар 
саволу љавобе, ки муаллимон ташкил мекарданд, Са-
навбар бартарї нишон медод. Фанњои химия, биология 
ва забони русиро бештар мехонданд, чунки падар ба онњо 
фањмонида буд, ки ин фанњо барои ба донишгоњи тиб до-
хил шудан бештар лозиманд. Онњо аз муаллима Екатери-
на Димитровна дарси иловагї мегирифтанд. Баъди дарс 
ба хонаи муаллима рафта, дар корњои рўзгор ба он кас 
ѐрї мерасониданд ва соате сабаќ гирифта, њарду ба хона 
бармегаштанд. 

Екатерина Дмитровнаро на танњо дар мактаб, балки 
дар тамоми дења дўст медоштанд ва њурматашро ба љо 
меоварданд. Ин духтараки русро муњаббати тољикписар 
Наим аз Ростови лаби Дон ба Тољикистони бињиштосо 
оварда буд. (Наим он љо хидмати сарбозї карда буд) Ека-
терина бо расму русуми тољикї ошно гашта, ду писараш-
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ро бо духтарони дења хонадор карду онњоро хононд, яке 
духтур ва дигаре мисли хушдоманаш дар мактаби дења 
муаллима аст. 

Екатерина Димитровна ба тољикї хуб суњбат мекунад. 
Зани њалиму мењрубон, вале дарсро сахтгирона мебарад, 
ягон калима ба забони тољикї намегўяд. 

Ќобилият ва кўшиши Санавбарро дида, мегуфт: 
– Санавбарљон, ту албатта, хонданро давом дењ, ѓуло-

ми зиндагї нашав, дар миѐни чор девор худатро хор 
накун. Агар маълумот дошта бошию ба атрофиѐн дасти 
ѐрї дароз кунї, соњибэњтиром мегардї. Ќадрат мекунанд. 
Бе њунару бе маълумоту бе касб сархам, гапшунав ме-
шавї. 

Аз ин суханони пандомези муаллимаи азизаш Санавбар 
рўњу илњом мегирифт. Бо Зафарљон њарду ќарор доданд, ки 
ба Донишгоњи тиб дохил гардида духтур мешаванд, ба дења 
баргашта хизмати њамдењагонро ба љо меоранд.  

– Ман пойњои дардманди очаљонамро табобат меку-
нам,– орзу мекард Санавбар. 

– Ман ба љои падарам сардухтур мешавам,–њазл ме-
кард Зафарљон.- Охир, он кас пир шудаанд, ман ки до-
нишгоњро хатм кардам, бояд он кас иcтироњат кунанд. 

 Рўзе ки Зафарљон њамроњи падар барои супоридани 
њуљљатњояш ба шањр рањсипор гашт, Санавбар ба њавлии 
њамсоя ва њамсинфаш даромада,бо ў хайрухуш кардан 
хост.  

– Санавбар, бори дигар фикр кун, биѐ, якљоя ба пой-
тахт равем, донишатро њайф накун охир, дониши ту аз 
ман њам болотар аст. 

– Зафарљон, ту медонї, ки ин хоњиши љонии ман аст, 
аммо афсўс…Ту њамаашро медонї, дасти норасо, баъд 
модарам… 

 Санавбар то поѐни дења Зафар ва падари ў Мирзо Ка-
бировро гусел кард. То омадани автобус мунтазир шуд. 
Зафар ва падараш ба автобус нишастанд. Автобус њара-
кат карда, аз назар ѓоиб шуд. Санавбар њамоно дар болои 
тепа аз ќафои онњо нигоњ мекард. Ѓамгину сархам ба хо-
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наашон баргашт. Холаи Саврї њолати духтарашро дида, 
чизе нагуфт, хомўширо авло донист. 

 Пагохї Санавбар чун њамеша аз хоб барваќт бархоста, 
њавлї рўфт, модар ягона гови дар бисоташон доштаро, аз 
њавлї берун бароварда, ба подаи дења њай кард. Дар сари 
кўча бо њамсояашон холаи Зебї дучор омада, њоли њам 
пурсиданд. 

– Њамсоя, мегўянд, ки дина Санавбар аз паси бачаи 
Мирзои духтур сарлучу пойлуч гиря карда, то поѐни дења 
рафтааст? Тавба…Эхтиѐт кун, духтари бепадар шар-
мандаат накунад! 

 Холаи Саврї ќањролуд ба холаи Зебии серљоѓ нигоњ 
карду чизе нагуфта ба хавлї баргашт. Холаи Саврї ба 
њавлї даромада буд, ки: 

– Очаљон, чой дам кардам, ширбат њам тайѐр,– гуфта 
Санавбар докаи сап–сафеди рўи дастархонро кушода, 
модарашро болои суфа ба нањорї хонд. 

Модар бо мењр сари духтарашро силакунон гуфт: 
– Барака ѐбї, духтарам, – ва пиѐлаи чойро ба даст ги-

рифта давом дод:– Бисѐр ѓам нахўр, духтури калон 
нашудї, духтури хурд мешавї, ана дар маркази ноњия 
коллељи тиб кушода мешудааст. Даромада хон, њамшираи 
шафќат мешавї. Дар пешаки худам маълумот мегирї, 
соњиби касб мешавї. Ман њам хотирам осуда. Аз гапу 
гапчањои бемаънї метарсам, духтарам. 

Санавбар аз рухсори модар бўсид: 
– Рахмат модарљон, ман њељ гоњ рафторе намекунам, ки 

боиси малоли хотири шумо шавад. Бо обрў хонда табиб 
мешаваму пойњои шуморо табобат мекунам. 

 Санавбар њуљљатњояшро ба коллечи тиб супорида, до-
нишљў шуд. Орзу дошт, ки баъд дар донишгоњи тиб хо-
над. Аммо орзуњо орзу монданд, амалї нашуданд. Ба 
њамаи ин Содиќ зомин шуд. 

Содиќ ва Санавбар дар њамсоягї зиндагонї мекар-
данд. Содиќ баъди адои хизмати аскарї љавони кадба-
ланди хеле зебо шуда буд. Њар рўз пеши роњи Санавбарро 



166 

гирифта гап мепартофт: 
– Санавбар, ин ќадар духтари зебо шудаї. Ќаду ќома-

тат мафтуну чашмони шањлоят маљнунам карданд. Чї 
кор кунам, ки ба ман нимнигоње кунї? 

Санавбар тамоман фикри шавњар кардан надошт. Ба 
гаппаронию суханпардозињои Содиќ ањамият надода, 
роњашро давом медод. 

 Содиќ дид, ки бо ин роњ дили духтарро ѐфтан мушкил 
дилашро ба падару модараш кушод. Падару модар аз ин-
тихоби писарашон бисѐр хушњол шуданд, чунки оилаи 
Санавбарино дар дења њамчун оилаи хуб шинохта мешуд. 

Волидайни Содиќ – амаки Усмон ва холаи Собира ба 
хонаи Санавбарино дастархон бардошта хостгорї 
рафтанд. 

– Њамсояљон, мо бо хоњиши писарамон Содиќ ба хонаи 
шумо омадем, –гуфта амаки Усмон сухан оѓоз кард.– Со-
диќљон духтари шуморо писандидааст. Интихоби ў ба мо 
њам маъќул шуд. Агар шумо розї бошед, мо тайѐрии тўй-
ро бинем. 

– Хуш омадед, њамсояљон, хушбахт падару модаре, ки ба 
хонаашон хостгорњо меоянд. Шумо медонед, ки ман панљ 
фарзандро бе падар калон кардам, рахматї падарашон ор-
зуву њаваси фарзандонашро надида, бо ин дунѐ падруд 
гуфт. Њама падару модар орзу дорад, ки фарзандаш хуш-
бахт шавад, љуфти муносиб ѐбад, дар зиндагї азоб накашад. 
Агар духтарам розї бошад, ман зид нестам, –гуфта бо дух-
тараш маслињат карданро лозим донист. 

Хостгорњо аз хонаи Санавбарино бо табъи болида ба-
ромаданд. 

Модари Санавбар духтарашро наздаш хонда, бо ў дар 
бораи мењмонњои омада, гап кушод: 

– Духтарам, ин мењмонњо хостгорњои ту буданд. Содиќ 
дар пеши мо калон шуд, бачаи боодоб аст, ана хизмати 
аскариро хам адо карда омад. Агар ту розї бошї, тўй ку-
нем. Тарбия кардани духтари бе падар душвор аст, духта-
рам, мехоњам бо обрў ва тўю тамошо туро хонадор ку-
нам.Чї гуфтї, духтарам? 



167 

– Модарљон, њоло ман нияти шавњар кардан надорам, 
мехоњам хонда, духтур шаваму шуморо, ки тез–тез бемор 
мешавед, табобат кунам. Шавњар кардан ба њељ куљо наме-
гурезад. Охир, Содиќ ягон маълумот ѐ касбу њунар надорад. 
Пагоњ зиндагии оилавиро чї хел пеш мебарад?–гуфт бо са-
ри хам. 

Хостгорњо рўздармиѐн омада, Савриро ба љону њолаш 
намемонданд. Хешу табор њам ба миѐна даромада, «дух-
тари ќадрасро дар хона чї манъ мекунї?»– гуфта холаи 
Савриро насињат мекарданд. 

Оќибат холаи Саврї бо Санавбар љиддї гап зада, 
хоњишу илтиљо ва талаб кард, ки ба тўй розї шавад. 

–Модарљон, ман ба шарте розигиамро медињам, ки ба 
хондани ман монеъ нашаванд. 

Ќудоњо ба шарти келин розї шуданд. 
–Бигузор хонад, ман барои кору бори хона ду келин 

дорам,– гуфта холаи Собира розї шуд. 
Масъала пухт, тарафњо ба тўй тайѐрї медиданд. Ка-

лоншавандањои дења камхарљу батанзим гузаронидани 
тўйро ба амаки Усмон маслињат дода бошанд њам,  ў боз 
кори худро кард. 

–Тўй тўйи ман, барои обрўи писарам ва худам тўе ме-
кунам, ки мардум ангушти њайрат газанд,–-гуфта  дар 
масљиди дења ба њама рўзи тўйро эълон кард. 

Се шабу се рўз мардуми дења, хешу табори дуру наздик, 
рафиќони домод тўйхўрї карданд. 

Санавбар баъди як њафтаи тўй барваќт аз хоб бархо-
ста, пас аз анљоми корњои њавлї либосњояшро пўшиду 
барои ба дарс рафтан омодагї гирифт. Азбаски Содиќ аз 
хоб нахеста буд, ба хушдоманаш мурољиат кард: 

–Холаљон, ман ба дарс рафтам, - ва ба сўи дарвоза ра-
вона шуд. 

–Келин, аз шавњарат пурсидї, ки ба хондан рафта исто-
даї?– гуфта ба хонаи хоби Содиќ ишора кард. 

–Не, холаљон, он кас хоб. 
–Хоб бошад, то бедор шуданаш мунтазир шав, охир. 

Содиќ шавњарат, аз ў напурсида, ту њуќуќи аз њавлї ба-
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ромадан надорї,–гуфта холаи Собира ба хонаи хоби худ 
даромад. 

Санавбар дар байни њавлї њайрон монд. Аз роњаш 
баргашта, ба хона даромад. Ба соати деворї нигарист, ки 
ба дарсаш дер шуда истодааст. Шавњарашро бедор карда, 
маќсадашро баѐн кард. 

–Ман барои он зан нагирифтаам, ки дар кўчањо худро 
зебу зинат дода, равуо кунад. Хонда шудї, шин дар хона! – 
гуфт Содиќ ва рўяшро ба тарафи девор гардонида хоб кард. 

Тамоми рўз Санавбар бо хавоси парешон буд. «Охир, 
ваъдаи онњо чї шуд? Барои чї маро фиреб доданд? О, 
ман танњо бо он шарт ба тўй розї шуда будам, ки хонда-
намро давом медињам. Пас хоњиши ман барои ў њељ аст?» 

 Ин саволњои бељавоб дилашро торик карданд. Зарбањои 
сахти ќалб майли шикастани хонаи дилро доштанд. Кадом 
ќуввае буд, ки ўро базўр нигоњ дошт. Худдорї кард. Со-
атњои дањи рўз шавњараш аз хоб бархост. Санавбар бо 
табъи хира назди Содиќ дастархон кушод. 

–Чї ќошу ќавоќат овезон, мисли абри сиѐњ дар хавлї 
гаштаї? Ё мехоњї, тезтар аз хавлї баромада, бо њамкур-
сон сайругашт кунї? Ё ягон кас туро дар назди мактабат 
интизор? Барои чї љавоб намедињї? 

 Санавбар чунин муомилаи дурушт ва суханони даѓалро 
мунтазир набуд. Дар њафтаи аввали зиндагї шунидани ин 
суханњои носазо барои ў дањшат буд. Ў аз шавњар мењру 
муњаббат, навозиш, сухани ширинро интизор буд. Аз шу-
нидани њарфи муњаббат ба осмонњо, ба шамсу ќамар парвоз 
карданї буд. 

Духтар ин лањза чун гули пажмурдаи берангу бўйи 
баргњояш афсурдаю хушкида мехост фиѓон занад. Дод 
гўяд. Ў давида ба хонаи хобаш даромаду худро болои 
рахти хоб партофта ашк рехт. Ќатрањои ашки шўр аз рух-
сорањои гулгун ба лабонаш шориданд. Ў шўриро чашида, 
аз љояш якбора бархост. Ќатрањои ашк ба домонаш 
рехтанд. Ў ба андеша рафт: ана, барои чї духтарон ва за-
нонро шўрдоман мегуфтаанд. 

Не, ў њељ гоњ шўрдоман шуданї нест. Њамаашро ба мо-



169 

дар гуфта, пагоњ ба дарс меравад, мехонад, духтур меша-
вад…  

 Бегоњї модараш аввалин бор баъди тўй дар як табаќи 
калон оши палав бардошта ба дидорбинии духтараш 
омад. Санавбар аз дидани модараш шод шуда, бо шитоб 
дастархони модарро аз дасташ гирифт.  

– Биѐ, ќудољон, биѐ,- гуфта холаи Собира мењмонро ба 
хона хонд. 

– Не, ќудољон, болои суфа мешинем, ин љо њаво тоза, 
баъд ман ваќти зиѐд њам надорам, дар хона кор бисѐр, – 
гуфта холаи Саврї серкориро бањона кард.-- Санавбарро 
бисѐр ѐд кардам. Њељ гоњ аз наздам дур нашуда буд. Чизе 
гумкардагї барин дар њавлї гаранг–гаранг мегардам, бе 
падар калон карда, бо обрў тўй кардани духтар њам дар 
ин замона ба њар кас насиб намегардад,–- холаи Саврї бо 
гўшаи рўймоли калони сафедаш ашки чашмонашро пок 
кард. 

 Санавбар шукргўйии модарро дида, нахост ўро ѓам-
гин кунад. Охир, модари зор бо чї азобњо, танњо, онњоро 
калон кард. Азбаски зани кадбону, њунарманд ва чевар 
буд, дар тамоми маъракањои дења ўро ба ѐрї  мебурданд. 
Дар тўйњо нону санбўса мепухт, куртаю кўрпаю бо-
лиштњои арўсон, љома ва тоќии домодњоро медўхт. Он 
чизеро, ки барои њаќќи хизмат лоиќаш медонистанд, ба 
хона оварда, панљ фарзандашро хор шудан намемонд. Бе-
гоњињо дар касалхонаи дења фаррошї мекард. Баъзан аз 
он љо низ луќмае ба фарзандонаш меовард. 

 Санавбар њар гоње барои ѐрї ба модар беморхона ме-
рафт, занони хилъатсафедро дида, њавасаш меомад. Ў низ 
мехост мисли онњо бошад… 

– Писарам, Содиќон, берун баро, холаат омадааст,–
гуфта холаи Собира писарашро љеѓ зад. 

 Аз хона Содиќ баромада, тарафи холаи Саврї нигоњи 
сарду босалобате карда гуфт: 

– Хола, наѓз њастї ?– ва аз њавлї берун шуд. 
 Дар њавлї як лањза хомўшї њукмфармо шуд. Аз ин 
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вохўрии хунуки писараш холаи Собира низ њиљолатомез 
ба холаи Саврї: 

– Ќудољон, љавонї – дия,– гуфта рафтори писарашро 
бањо дод. 

 Дили захмини Санавбарро рафтори шавњараш якбора 
ба дард овард. Ин лањзањо ў ором буд, аммо дар сар чї 
хаѐле ва дар дил чї шўре дошт. Ба њоли модар дилаш 
сўхт, вале хомўширо авло донист. 

Баъди як моњ Содиќ барои кор ба Русия рахти сафар 
баст.  Карзе, ки падар барои тўяш гирифта буд, бо фо-
изњояш дучанд шуд. Содиќ, ки на касб дошту на маълу-
мот, то ба он рўз бекор дар хона нишаста, аз падар 
таънаю маломат мешунид: 

– Занњо барин дар хона нашин, рафта кор карда, 
ќарзњоро дењ. Як нонхўр будед, дуто шудед,– мегуфт ама-
ки Усмон. 

 Рўзи рафтан Содиќ ба Санавбар рў оварда гуфт: 
– То омадани ман ба хонаи модарат намеравї! 

Фањмидї? 
 Баъди рафтани Содиќ њоли Санавбар бад шуду хуб не. 

Се хоњаршўяш бањонањое пеш оварда, бо ў љангу љанљол 
мекарданд. Келинњои калон низ «мо хуб хидмат кардем, 
акнун келини љавон кунад» гуфта, њама кори хонаро ба 
дўши Санавбар партофтанд. Муносибати хушдоман низ 
хуб набуд. 

– Барои ту шуда писарам дар ба дари мулки бегона 
ќарзњои  тўятонро канда гаштааст,– гуфта таъна мезад. 

 Санавбар дар оила пештар аз њама бармехост. То бархос 
тани ањли оила њавлї мерўфт, гову молро саришта мекард. 
Шири дўшидаашро пухта, гову молро аз њавлї бароварда, 
ба подаи дења меронд. Дар рўи суфа хон густурда, барои 
ноништа чизе тайѐр карда бошад, дар рўи он мегузошт ва 
болои онро бо докаи сафед, то хестани ањли хонадон, 
пўшонда мемонд. Ба њота даромада, зироатро хишова ме-
кард. Шири дўшидаашро аз дег бардошта љурѓот мехобонд 
ва ба деги калон об пур карда, барои шустани либосњои 
ањли оила  сари таѓора менишаст. 



171 

 Рўзе хушдоманаш –холаи Собира аз хоб барваќттар 
бархоста дид, ки Санавбар хасу хошоки њавлиро сўи бе-
рун мерўбад. 

– Њой келин, чї кор мекунї, њама баракати хонаамро 
берун партофтаниї–чї? – гўѐн эрод гирифт. 

 Рўзи дигар Санавбар рўбучинро аз дарвозаи њавлї сар 
кард. 

 Хушдоман чашмонашро молида – молида аз хонаи 
хоб баромад ва ба кори Санавбар боз эрод гирифт. 

– Тавба, ин келин чї кор карданашро намедонад, њама 
хасрўбањоро сўи њавлї мерўбад- е. Ту магар дар оѓил ка-
лон шудаї? Модарат ба ту кору бори зиндагиро 
нафањмондааст? 

 Санавбар дар миѐни њавлї мисли њайкал рост меистод. 
Чї кор карданашро намедонист. Охир, дирўз «баракати 
хонаамро ба берун бароварданиї» гуфта, гап шунида бу-
ду имрўз…  

 Хомўширо авло дониста, хасрўбањоро дар байни 
њавлї љамъ оварду ба таѓораи калон бардошта, аз њавлї 
берун шуд,  ки ба поѐни дења бурда партояд. Дар кўчаи 
беодами дења Санавбар аз њавои субњидам нафаси озоди 
чуќуре кашида, таѓораро болои сар бардошт, сўи партов-
гоњ ќадам монд. Худ ба худ саволњои зиѐди бељавоб ме-
дод. «Худоѐ, чунин муносибат то кай давом меѐбад? 
Шавњараш кай бармегардад? Орзую њавасњои дар дил 
доштааш чї мешаванд? Магар ѓунчаи орзуяш ношукуфта 
хазон хоњад шуд? Худоѐ, ќувватам дењ,  њамаи инро паси 
сар кунам, сабур бошам.»  

Дар назди партовгоњ ба дурињо назар кард. Шуълањои 
офтоб, ки нав аз паси тепа намоѐн шуда буданд, бо дурахши 
худ чашмони Санавбарро хира мекарданд. Ў ба худ омада, 
аз дил гузаронид: «Худоѐ, агар касе маро дар назди партов-
гоњ бад- ин сон лолу њайрон бинад, ба њолам хандиданаш 
мумкин.» Ва зуд ба сўи њавлиашон ќадам монд. 

 Санавбар баъди як моњи рафтани шавњар аз иштињо 
монд, чизе аз гулўяш намегузашт, дилбењузурї азобаш ме-
дод, сараш чарх зада, чанд бор дар њавлї бењуш шуд. Дух-
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тур љеѓ заданд.  Њомила будааст. 
 Санавбар њам шод буду њам не. Шод аз он ки модар ме-

шавад, ѓамгин аз он, ки танњост. Рўзњо, моњњо гузаштанд, аз 
Содиќ дараке набуд. Гоњ–гоњ телефонї гап мезад. Фаќат як 
чиз мепурсид : «Ба хонаи модарат рафтї?» 

 Санавбарро дарди кўдак гирифт, ба модараш хабар 
доданд. Ба хотири Саврї–хола, ки дар беморхона кор ме-
кард ва дар љои кор њурмат дошт, њама гирди сари Са-
навбар парвона буданд. Ў шоњписаре таваллуд кард, ба 
чор кило вазн. 

 Ба Содиќ хабар доданд, ў серкориро бањона карда на-
омад. Аммо ба писараш ном монд-- Љовид. 

 Рўзе, ки Санавбарро аз беморхона љавоб медоданд, 
модар хоњиши ўро пурсид: 

– Духтарам, одатан баъди таваллуди фарзанди 
нахустин ба хонаи модар мераванд. Ту чї фикр дорї? 

– Не, модарчон, ман ба хонаи худам меравам. Мабодо 
Содиќ шунавад, малол шуданаш мумкин,– гўѐн Санавбар 
њурмати шавњарро авло донист. 

 Аз байн як моњ гузашт. Фасли тирамоњ буд. Дар 
сањроњои колхозї пахта шукуфта буд. Аз њар хона як ѐ ду-
нафарї бояд ба чидани пахта бароянд. Нигоњи ањли хона-
дон ба Санавбар дўхта шуд. Ў фањмид. Њар пагохї фар-
занди ширмакашро монда, ба сањро мерафт. Гарми рўз дар 
њавои тасфон аз сањро болои сараш як дарза алафро барои 
говњо бардошта ба хона меоварду саросема кўдакашро ме-
маконд. Баъди ду њафтаи пахтачинї кўдак бемор шуд. Дух-
турон муайян карданд, ки кўдак аз шири тасфони модар 
бемор шудааст. Санавбарро бо Љовидаш дар беморхона 
хобонданд. Ба хабаргирии ў ва фарзандаш фаќат модари 
муштипараш меомаду халос. 

 Шабњои бехобї ба хаѐлњо ѓўта зада, таќдири зан–
модарро фикр мекард. «Ваќте ки сињату саломат њастї ба 
шавњар ва хешу табори ў даркорї, аммо бемор ки шудї, бо-
яд табобатро, албатта, модар кунад», вале лањзае баъд 
«агар падари кўдак дар ин љо мешуд, эњтимол кор ранги ди-
гар мегирифт» гуфта худро таскин медод. 
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 Санавбарро баъди ду њафтаи бемордорї аз касалхона 
рухсат карданд. Рост ба хонаи худаш рафт. Хушдоман ва 
хоњарони шавњар пичингомез; «аз истироњат омадї?» 
гуфта киноя заданд. 

 Рўзи дуюми аз беморхона баромаданаш Содиќ низ аз 
Русия баргашт. Бегоњї ањли хонадон ба ѓизои шом тайѐрї 
медиданд, ки Содиќ аз дарвоза даромад. Ин лањза Санавбар 
гов медўшид. Овози шавњарашро шунида, аъзои баданаш 
ларзид. Ў мулоќоташононро тамоман дигар хел тасаввур 
мекард. Охир, онњо бо њам њамагї як моњ зиндагї карда бу-
данд. Санавбар ташнаеро мемонд, дарунсўз, ташнаи 
шавњар, ташнаи мењру муњаббати ў, навозиши ў. Аз ин 
ташнагї як соли дароз љигараш сўхт. Аз он чашмае, ки нўш 
кардан мехост, њамагї як моњ нўшида буду халос. Ў њам 
лоиќи навозиш, лоиќи мехрубонї, лоиќи парастиш аст. Ў 
зан аст, аз барги гул нозуктар, аз обњои чашмасорон шаф-
фофтар, як сухану рафтори хуб ўро метавонад ба осмонњо 
барад ва як сухани бад ба заминаш бизанад.  

 Сатили ширро бо дока пўшонда, овезон карду дастњоя-
шро шуст ва ба мењмонхона, ки Содиќ ва ањли оила он љо 
буданд, наздик шуд. Дар њаяљон буд, њаяљон вучудшро фаро 
гирифта буд, дилаш аз фарањ мехост аз деворњои танги сина 
берун барояд. Ин интизор тўлонитар аз интизори яксолааш 
намуд. Ў беихтиѐр ба ойинае, ки дар дањлез буд, назар кард. 
Аз ѐд бурда буд охирин бор кай ба ойина нигоњ карданаш-
ро. Аз ойина ба ў зани офтобхўрдае бо чашмони ѓамолуд 
нигоњ мекард. Дастаки дари мењмонхонаро дошту љуръат 
накард, ки онро бикушояд. Ба ќафо баргашту дар љояш шах 
шуд. 

 Овози ханда ва баланд–баланд гап задани ањли хона-
дон, ки якдигарро гўш накарда, њар кадом мехост ба Со-
диќ чизе гўяд, тифли дар гањвораи ўро бедор кард. Љовид 
бо садои баланд гирист. 

– Келин, куљої, бачаат бедор шуд,– гуфтани хушдоман 
ўро њушѐр кард. Хайрият, тифлакаш гиристу ў ба ѐди 
ањли хонадон расид. 

Санавбар ба хона даромада, оњиста «ассалом» гуфт. Ба 
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назди гањвора рафта, писарашрро аз гањвора кушод. 
 Содиќ, ки дар бари боло нишаста буд, назди гањвора 

омада, писарашро ба даст гирифт. Љовид хомўш шуд. Дар 
ин лањза њамаи ањли оила хомўш буданд. 

– Ин писари ман пањлавон шудааст–кў!– гуфта Содиќ 
ба љои худ гузашта нишаст ва ба бачааш дида духт. 

– Тавба, – гуфт амаки Усмон, – бачањои охирзамон 
шарму њаѐ надоранд. Мо то бачањоямон роњгардон шуда, 
худашон ба баѓаламон надароянд, шарм мекардем, ки 
онњоро ба баѓал гирем. Замона дигар шудааст. 

 Ин суханони падар Содиќро дар хиљолат мононданд 
магар, ки ў писарашро ба холаи Собира дароз кард. 
Кўдак гуѐ чизеро фањмида бошад, боз ба гиря оѓоз кард. 
Ѓаш мекард. Хушдоман каме бо кўдак андармон шуда, 
ўро навозиш кардан мехост, аммо кўдак беист мегирист. 

– Келин, гир бачата, – гуфта кўдакро ба Санавбар, ки 
дар назди гањвора шах шуда меистод, дароз кард. Са-
навбар Љовидро гирифта, ба хонаи хоби худ гузашт. 
Љовид баъди шир макидан ором шуда хоб рафт. 

 Аз омадани Содиќ њамсояњо бохабар шуда, ба дидор-
бинии ў омаданд. То як поси шаб чароѓи мењмонхона 
фурўзон буд. Баъди рафтани мењмонњо Санавбар ба 
шустани дегу табаќ ва дигар зарфњо машѓул шуд. Баъд ба 
њаммом даромада, шустушў карду либосњои тоза пўшид 
ва ба хонаи хоб даромад. Содиќ хоб буд. 

«Аз роњ монда шуда омадааст,» аз дил гузаронид Са-
навбар. 

 Пагоњї Содиќ аз љомадони сафарї як љуфт курта ва 
шими кўдакона бароварда, ба Санавбар дароз кард. 

– Мумкин барои Љовид калонтар бошад, хайр, баъд 
мепўшонї,– гуфта буд, ки модару хоњарон, келинњо ва 
падараш, ки интизори њадя будаанд, « Чї овардї?» – гўѐн 
пурсон шуданд. 

– Ягон чиз наовардаам. Базўр нисфи пули ќарзамро 
овардаму халос –гуфтани Содиќ ањли хонаводаро беди-
моѓ кард.  

Содиќ барои гапро ба дигар тараф бурдан аз Санавбар 
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сабаби ба беморхона афтоданашро пурсон шуд. 
– Духтур гуфтанд, ки аз сањро гармогарм омада, кўдак 

ро макондаї, сабаби бемории кўдак њамин аст,– посух 
гардонда дар бало монд. 

– Моро дар пеши шавњарат гунањгор карданї њастї? 
Мо туро ба кори сањро маљбуран фиристодаем?– гуфта 
амаки Усмон бадќањрона аз хона баромада, ба тарафи 
оѓил рафт. 

– «Ду њафта кор накарда, бо бањонаи бемории бачааш 
истироњат кард. Аќаллан як моњ кор мекард, ки аз хољагї 
чанд љўяк гирифта пая мечиндем, аловї мешуд,»- гўѐн 
хушдоман њам ѓур–гуркунон сўи катаки мурѓњо рафт.  

 Фазои носолиме дар хона њукмрон шуд. 
– Мебахшед, ман касеро гунањкор карданї набудам,–

гуфтани Санавбарро касе шунидан нахост. Содиќ њам аз 
њавлї баромада рафт. 

 Хоњарони Содиќ аз набудани бародар истифода бур-
да, «Соњибдор шудааст, хабаркаш,»- гўѐн ба янгаашон 
хеле пичингу киноя заданд. 

 Санавбар шири навдўшидаашро ба деги калон рехта, 
пухт ва аз пайи дигар корњо шуд, то ки шир каме хунук 
шавад ва онро љурѓот хобонад. 

 Хоњари калонии Содиќ – Моњира аз набудани Са-
навбар истифода бурда, бо оташков хокистарњои таги дег 
ро чунон сахт кофт, ки гарди хокистар болои шири 
навпухтаро сип–сиѐњ кард. 

 Баъди лањзае хушдоман ба сари дег омаду ќиѐмат гар-
дон шуд дар сари Санавбари бечора. Чї кор карданашро 
намедонист. Аламњои пешину имрўз чун чашмасорони 
кўњистон дар як мижа задан аз чашмонаш берун омаданд. 
Абри ѓаму андўњи яксола, ки дар дилаш љамъ шуда буд, 
борони ашк овард. Санавбар дигар ќудрати нигоњ до-
штани онро надошт. Доманаш пур аз ашки шўр гашт. 
Њамон ибора боз ба ѐдаш омад: «Шўрдоман.» 

 Гиряи Љовид ўро водор сохт, ки њама корро партофта, 
назди ў равад ва ягона таскини дил – гањвораи ўро 
љунбонда, оњиста бо овози паст аллаи сўзони модарро хо-
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над, то каме њам бошад, дилаш холї шавад. 
 Бегоњї ањли оила боз сари як дастархон љамъ омаданд.  
– Писарам, наход дар як сол маблаѓи даркориро наѐф-

та бошї- а? Охир, бо ин ќарзњои зормонда чї кор меку-
нем?– гуфтани падари хонадон писараш Содиќро хашмо-
луд кард. 

– Ота, ташвиш накашед, ман билети бозгаштанамро њам 
пешакї харида мондам. Баъди ду рўз бармегардам. Ќарзи 
мондагиро меканам. Шумо фикр мекунед, ки дар кўчањои 
Русия пул пошидаанду мо бо љорўб онро меѓундорем? Не, 
пулѐбї он љо њам душвор. Сарамонро ба њазор дар зада, 
шабу рўз мењнат мекунем, агар ба корфармои баинсоф 
афтї, пул мегирї, набошад беинсофаш њисобї накарда 
калўшњоятро паси анљоми кор пеш мемонад. Бо онњо дар 
мулки бегона љангу љидол карда намешавад.  

 Пеши чашмони Санавбарро сиѐњї фаро гирифт. Дили 
бечораи ў аз шунидани ин суханњо фиѓон мекарду фиѓон, 
фиѓони бесадо… Санавбарро дар таги долон дил танг шуд, 
ба сањни њавлї баромада,  болои суфа нишаста, ба осмон 
назар кард. Як ќатра борони гарм ба рўяш зад. Њаво мебо-
рид. Осмон низ мегирист, чун Санавбар. Њарду гиристанд. 
Гиряи Санавбар аз гиряи осмон фарќ дошт. Гиряи осмон ба 
гулу бутта ва майсаву себаргањо тароват медод, каналњо 
пуроб, замин хосилхез мешуд. Аммо гиряи шўри Санавбар 
ба касе ва чизе лозим набуд, факат шорида доманашро шўр 
мекарду бас. 

 Дардовар он буд, ки шавњари номењрубонаш боз тар-
ки хонаву дар, зану фарзанд мекунад ва ба њамаи ин боз 
Санавбари бечораро «барои тўйи ту мо карздор шудем» 
гуфта гунањкор медонистанд. 

 Њама ин суханони падарро фаромўш карда буданд: «Ба-
рои обрўи худ ва писарам тўйи бодабдаба мекунам», њатто 
ба суханони вакили дења, ки гуфта буд: «Тўйро камхарљ гу-
заронед» гўш надод. Имрўз гунањгор – келин. 

 Ду рўз мисли як мижа задан гузашту рафт. Ваќти гусел 
боз чашмони шањлою ѓамангези Санавбар пуроб буданд. 

 Содиќ ваќти гусел, аќаллан, Љовидашро ба даст наги-
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рифт. Аз падар шарм кард. Магар фарзанди худро наво-
зиш кардан айбе дорад? Дод аз дасти хурофот! Даќиќта-
раш, ин хурофот њам нест, бефарњангист… 

 Баъди шаш моњ Содиќ пули боќимондаи ќарзро фирис 
тод. Хонавода њама хурсанд буданд. Ба ѓайр аз Санавбар. 
Санавбаре, ки роњи шавњарро мепоид ва дар батнаш фар-
занди дуюмаш мељунбид. 

 Њаѐти Санавбар якранг мегузашт. Пагоњї барваќт хес 
тан, гову молро саришта кардан, дўшидан, ширро пухта 
љурѓот хобондан, хонаву дарро рўфта, ба тартиб овардан, 
либосњои ањли хонадонро шустан, ќитъаеро, ки колхоз ба 
онњо људо карда буд, хишова намудан ва дарзаи алаф болои 
сар бардошта ба хона овардан. Ин кори њаррўзаи Санавбар 
буд. Фаќат як машѓулият беш аз њама ба ў писанд меомад: 
Љовидро дар гањвора баста алла гуфтан. Танњо ба тавассути 
аллагўї ў метавонист дилашро холї, љашмони пуробашро 
хушк кунад. Келинњои калонї як–як бо шавњарњои худ аз 
њавлї баромада рафтанд. Соњиби хонаву дари худ шуданд. 

 Санавбар фарзанди дуюмро низ таваллуд кард, аммо 
аз Содиќ дарак набуд. 

 Содиќ баъди боќимондаи пулро фиристодан на занг 
мезаду на маблаѓе мефиристод. 

 Амаки Усмон ба Содиќ телефон карда, аз писарчадор 
шуданаш хабар расонд. Дар овози Содиќ ягон хурсандие 
њис накард. 

– Содиќљон, ба писарат чї ном монем? – пурсид. 
– Худатон медонед, ота – гуфту серкориашро бањона 

карда, гўширо монд. 
 Санавбар баъди таваллуди фарзанди дуюм боз ба хо-

наи холии шавњар баргашт. Рўзњо, моњњо, сол гузашт. Са-
навбар интизор, интизори шавњаре, ки мењрубониашро 
њам надида буд… 

 Аз рафтани Содиќ се сол гузашта бошад њам, аз ў да-
раке набуд. 

 Рўзе пагоњї амаки Усмон ба келин рў оварда гуфт: 
– Духтарам, зиндагї душвор шуда истодааст. Як кас 

будї, се кас шудед. Аз шавњарат ягон кўмаке нест, аз кори 
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колхоз њам ба ѓайр аз пая, маблаѓе ба даст намеорї, 
нафаќаи ночизи мо як халта гандум намешавад, ба касал-
хонаи хочагї даромада кор кун, зиндагиро пеш бурдан 
даркор. 

 Санавбар ба модараш мурољиат кард, модар назди 
сардухтур даромад, ки ба љои ў духтараш кор кунад. Сар-
духтур розї шуд. 

 Санавбар пагоњии барваќт ва бегоњињо омада, њуљраи 
беморонро шуста ба тартиб медаровард. Бар илова њамаи 
кори хона бар дўши ў монда буд. Хоњарони шавњарашро 
низ як–як ба шавњар доданд. Дар њавлї хусуру хушдома-
ни пир ва Санавбар бо ду кўдакаш монда буданд. Ягона  
коргар Санавбар буд, ки маоши ночизашро намедонист, 
чї хел барои рўзгор сарф кунад. 

 Аз Содиќ њамоно дараке набуд… 
 Њар гоње Санавбар ба кор мерафт, духтуронро дида, 

орзуяш пеши назар меомад, ки агар Содиќ монеъ 
намешуд, ў низ имрўз либоси сафеди духтурї дар бар, 
фарш намешусту беморонро табобат мекард. Чї таќдири 
талхе ! Аќаллан, шавњараш дар наздаш мебуд. Охир, аз ў 
на хат њасту на хабар.  

 Рўзе бегоњї ањли хонадон хўроки шом мехўрданд, ки 
писарамаки Содиќ – Некќадам аз дар даромад:  

– Ассалом, амакљон! -гуфт 
Бо дидани Некќадам, ки хонаашон дар њамсоядењ буд, 

ањли хонадон хеле шод шуданд, чунки ў як њафта пеш аз 
Русия омада буд. 

 Падару модари пир мехостанд аз писарашон хабараке 
шунаванд. Аъзои бадани Санавбарро низ ларзае фаро ги-
рифт. Ў низ мехост маълумоте дар бораи шавњараш до-
шта бошад. Аммо Некќадам аз ину он сухан мегуфту дар 
бораи Содиќ хомўш буд. 

– Некќадамљон, аз Содиќ гап зан, ки талхаам мекафад. 
Охир, ў соли панљум аст, ки аз худ хабаре намедињад. Бе-
чора келин бо ду фарзанд роњи ўро мепояд, пои мо њам ба 
лаби гўр расидааст,– гуфта амаки Усмон оби дида кард. 
Холаи Собира њам ашк рехт. 
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 Некќадам аз Санавбар хоњиш кард: 
– Янгаљон, бисѐр ташна шудам, як оби хунук меовардед. 
Санавбари рамузфањм фањмид, ки мењмон хабаре овар-

даасту набояд Санавбар онро шунавад. Ў аз хона берун 
шуд. 

 Дар њаќиќат, Некќадам хабаре расонд, ки пиру кампир 
онро мунтазир набуданд. 

Содиќ  бори дуюми ба Русия сафар карданаш, дар яке 
аз ноњияњои назди Маскав, дар як сохтмон коргари одї 
шуд. Корфармоњо тољикписаронро, ки кори њалол мекар-
данду наменўшиданд, меписандиданд, аммо мардикорон 
ба кўча баромада наметавонистанд. Зуд ба дасти корман-
дони њифзи њуќуќ афтода, љазо мегирифтанду. Киса холї 
мешуд. Барои аз ин њолат баромадан ба онњо лозим буд, 
ки ќайди давлати Русияро дошта бошанд. Содиќ низ хост 
роње ѐфта, ќайди он кишварро дошта бошад. Ба ў мас-
лињат доданд, ки «агар ба ягон зани рус хонадор шавї, ин 
масъала њал мешавад». Ў дар фикри ѐфтани зан шуд. Дар 
корхонае, ки ў њамчун сохтмончї кор мекард, сармуњосиб 
зане буд, аз Содиќ тахминан понздањ сол калонтар. Дони-
стани забони русї, ки онро каме дар хизмати аскарї аз 
худ карда буд, ба ў ѐрї расонд. Содиќ ба маќсад расид. 
Валентина розї шуд, ки ўро дар хонаи худ љой дињад. 

– Се моњ якљоя зиндагонї мекунем, агар ба ман маъќул 
шавї, аз ќайди никоњ мегузарем. 

 Содиќи ташнаи муњаббат, ки њамагї як моњ ширинии 
њаѐтро чашида буд, бо тамоми нозукињо Валентинаи аз 
худ понздањ сол калонро навозишу дўстдорї мекард, кан-
да–канда суханњои зебо ѐфта, ўро таърифу тавсиф ме-
намуд. Ба осонї дили занро ѐфт. 

 Ў худро муљаррад муаррифї кард, чунки бо Санавбар 
расман аќди никоњ набаста буду љои ќайд дар њуљљатњояш 
холї . 

 Маблаѓи коркардаи Содиќро њар моњ Валентина ги-
рифта, ба њардуяшон бењтарин либосњо мехарид,  ки њан-
гоми њармоњи Содиќ , Валентина дар хиљолат намонад. 

 Се моњи «давраи омўзиш» гузашт. Валентина бо Со-
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диќ расман зану шўй шуданд. Дар яке аз тарабхонањои 
бењтарини шањр тўяшонро гузарониданд. Дугонањои 
арўс, ки чун ў калонсол буданд, ба љавони ќадбаланди 
зебо нигариста, ба Валентина њасад мебурданд. Баъди тўй 
Валентина аз Содиќ  пурсид: 

– Азизам, моњи асалро дар кучо мегузаронем?  
 Содиќ аз ин пурсиш чизе нафањмид. Ў хомўш буд. Ва-

лентина ба ў фањмонд. 
– Худат медонї, њар чї гўї, њамон мешавад – оњиста 

гуфт Содик. 
– Ана, њамин хел, азизам, њама ваќт њар чизе ки ман 

гўям, њамон мешавад – гуфта Валентина омодагии сафар-
ро дид. Ба шиносњо телефон карда, ду чипта ба шањри 
Париж хост. Онњо моњи асалро дар шањри зеботарини 
љањон – Париж гузарониданд. 

 Содиќ моњи асали худро бо Санавбар ба ѐд овард. Ягон 
ширинии асалро дар он як моњ надид. Ба љойи ин њар бегоњ 
тањќиру танбењ ва таънањои талхи падар – «мисли занак дар 
хона бекор мешинї? Рафта пул кор карда биѐ, ќарзњоро 
дињем»–ро мешунид. Мехост он моњ ва моњњои дигари њаѐ-
ташро фаромўш кунад. Њамин хел њам шуд. Ба ў Валентина 
дари дунѐи дигареро кушод. Дар ин дунѐ ду кас буданд. Ва-
лентина ва Содиќ. Онњо намехостанд, ба дунѐи худ каси ди-
гарро роњ дињанд. Агар ягон бор Содиќ аз падару модар 
лаб во кунад, Валентина мегуфт: 

– Вазифаи падару модар ба балоѓат расондан, тарбия 
кардан аст. Баъд, љавон бояд роњи худ, аќидаи худро до-
шта бошад, ба ў касе бояд кордор нашавад. Њар кас бояд 
барои худ зиндагї кунад, на барои хешу табор, падару 
модар ва дигарон. 

 Агар ин суханњоро Содиќ дар Тољикистон мешунид, 
њељ гоњ розї шуда наметавонист. Аз худ не, аз дигарон 
шарм мекард, ки љавони биступаљсола хонуми чилсолае-
ро ба занї гирифтаасту падару модари пирро партофта, 
бо занаш айшу ишрат карда гаштааст. Тарбия ва муњит 
одамро дигар мекардаанд. Аќаллан, ба ѐд наовард, ки зан 
ва ду шоњписар дорад, ањволи онњо чї мешавад? Бо равон 
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кардани пули карз вазифаашро адошуда њисобид . 
 Некќадам пеш аз ба Ватан омадан назди Содиќ рафта 

буд. 
– Ба падару модарат ва њамсарат чї бигўям? 
– Њељ чиз, ман ќарзамро дар пеши падару модар адо 

кардам. Зиндагии ширинро дар ин љо дидам, Санавбар чї 
хеле ки лозим донад, њамон хел рафтор кунад. 

– Писаронат чї? 
Содиќ хомўш буд… 
Санавбар косае оби хунук овард. 
Њама сархаму хомўш буданд, ў чизе напурсида, ба хо-

наи дигар гузашт. Назди фарзандонаш рафт, назди он 
тифлакони бегуноњ, ки дидори падар, навозишњои ўро 
надида буданд. Дар ин дунѐ Санавбар ба ѓайр аз ду писар 
чизе ва касе надорад, писаронаш њам ба љуз модар 
нозбардоре надоранд. 

 Мењмон рафт, Санавбар он рўз ва рўзњои дигар аз ху-
суру хушдоман чизе напурсид. Зиндагї якранг мегузашт. 
Рўзе сардухтури касалхона ба Санавбар гуфт: 

– Духтарам, имсол дар ноњияамон филиали коллељи 
тиб кушода мешудааст, ту коргари хуб њастї, шароитат 
бошад, даромада хон, охир, аз рўи гуфти модарат, орзуи 
духтур шудан доштаї. 

 Ин хабар зиндагии Санавбарро дигар кард. 
 
 
                                        *** 
Санавбар ба шаби дарози бехобї нигоњ накарда, 

субњдам барваќт хеста, баъди анљоми кору бор ба хусуру 
хушдоман рў овард: 

– Дар маркази ноњияаамон филиали коллељи тиб ку-
шода мешудааст. Ман ният дорам, он љо тањсил карда, 
соњиби касби дўстдоштаам шавам. Садњо бор пушаймо-
нам аз он ки баъди тўй хонданро тарк намудам. Имрўз 
фаррош нею табиб мешудам. Зиндагиамон дигар мебуд. 
Агар шумо розї мешудед ва ба нигоњубини фарзандонам 
ѐрї мерасондед, хеле хуб мебуд. Вагарна, ман маљбур 
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њастам, ки хонаи шуморо тарк карда, ба назди модарам 
биравам, он кас бо љону дил ба ман дар тарбияи фарзан-
дон ѐрї хоњанд расонд. 

 Аз шунидани чунин суханони келин, ки хеле ќатъї са-
до доданд, хусуру хушдоман дар њайрат монданд. Амаки 
Усмон каме фикр карда гуфт: 

– Духтарам, мо- кампиру муйсафедро ба кї партофта 
меравї? Охир, аз Содиќ дарак нест. Дигар писарон хона 
људо карда, њар кадомаш аз пайи рўзгори худ. Дасти мову 
домони ту, духтарам!  

 Холаи Собира бо овози баланд гиря кард: 
– Санавбарљон, мо туро духтар хондаем. Ба њама 

азобњои људої ва беэътиної, ки дар хонаи мо дидї, мо 
њам гунахкорем. Бубахш моро, лекин партофта нарав, 
кўдаконатро гул барин худам калон мекунам. Рав, хон, 
духтур шав. 

 Санавбар дар ин лањзањо худро хеле хушбахт мењисо-
бид. Баъди хонадор шуданаш аввалин маротиба исрор 
карда, суханашро гуфт ва љавоби мусбат гирифт. Лањзае 
худро озод њис кард. Ќалби ранљураш лабрези шодї гар-
дид, оњи сабуке кашид. Лабони кайњо табассумро фа-
ромўшкардааш моили табассум шуд. 

 Китобњои даркориро ѐфта хонд. Охир, ў њафт сол пеш 
мактаби миѐнаро хатм карда буд, шояд бисѐр чизњо фа-
ромўш шуда бошад? 

 Орзую њавас ва иродаи матин ўро донишљў кард. До-
нишљўи бехтарин шуд.  Ў таљрибаи зиндагї ва корї дошт, 
имтињони душвори зиндагиро низ паси сар карда буд. Ху-
суру хушдоман низ ба ў ѐрї мерасониданд, писаронаш 
низ дастѐр шуда буданд. Баъзе корњои сабукро онњо уњда 
мекарданд. 

 Боз шабњои бехобї сар шуданд. Вале ин шабњои бе-
хобї аз он шабхо фарќ доштанд… Ў мехонд, азхуд ме-
кард, бо њавасњои зиѐд њар як мавзуъро меомўхт, бисѐр 
чизњоро дар беморхона ѐд гирифта буд. Дар ин бехобињо 
гоње фикраш ба дурињо парвоз мекард. Шавњари но-
мењрубону бевафо ва сангдилашро ба ѐд меовард. Ў чї 
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гуноњ дорад? Хайр, њаѐти мисли гул нозуки ў хазон шуд, 
охир, ду шоњписари ў чї гуноњ доранд? Мењри падарї, 
навозиш ва сухани ширине аз ў нашуниданд? Писари хур-
диаш – Љањонгир њатто рўи падарро надидааст. 

 Ашки чашмонашро бо гўшаи рўймол пок карда, суха-
нони падаронаи сардухтур- «Духтарам, сабур бош, барои 
ба маќсад расидан иродаи мустањкам доштан лозим» 
гуфтани ў ба ѐдаш омаду худро таскин дод. Китобро ва-
раќ гардонид… 

 Рўзњо мегузаштанд. Санавбар мехонд,  ки ба маќсадаш 
бирасад. Љовид њафтсола шуд. Санавбар тайѐрии ба мак-
таб рафтани ўро медид. Амаки Усмон  барои фањмидани 
њуљљатњои лозим аз дасти наберааш гирифта, ба мактаб 
рафт. Муаллимаи синфњои ибтидої рўйхати њуљљатњоро 
ба дасти амаки Усмон дод. Онњо бояд кўдакро бурда расм 
гиранд, аз духтур гузаронанд, аммо кўдак њуљљати аз њама 
асосї– шањодатнома надошт. Амаки Усмон барои ги-
рифтани шањодатнома ба љамоати дења рафт. Дар он љо 
ба ў гуфтанд, ки писараш бо келинаш ќайди никоњ надо-
ранд, аз њамин сабаб наберааш номи падарро гирифта 
наметавонад, бо номи модар ба кайд гирифта мешавад. 
Аз чунин ранг гирифтани масъала амаки Усмон хеле ѓам-
гин гашта, сархам ба хона баргашт. 

 Бегохї ин масъаларо амаки Усмон ба келин гуфт. Ба 
ду рухсора љорї шуда ашки шўр дона–дона ба домани 
Санавбар  чакид. 

– Амакљон, наход як умр ман шўрдоман бошам? Фар-
зандони ман, падарашон зинда бошад њам, дар ќатори 
бепадарон њуљљат мегиранд. Охир, ман ин фарзандонро 
аз кўча наѐфтаам–ку? Онхо њаромї нестанд! Чаро ман бо-
яд њамчун модари танњо њуљљат бигирам? Ба гиряи Са-
навбар холаи Собира ва писарони Санавбар њамроњ шу-
данд. Амаки Усмон асояшро гирифта, ба таги долон ба-
ромад. Болои суфа нишаста, ба худ, ба расму оини но-
даркор, ба писараш лаънатњо гуфт. 

 Санавбар ин њолро дида, як пиѐла об оварда, ба хусу-
раш дароз карду ќатъї гуфт: 
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– Амакљон, зиќ нашавед, то шумо њастед, мо худро 
саѓиру бепадар намегўем, азоби рўњї накашед. Ман, ки 
оянда духтур мешавам, медонам, ки ин ѓамњо касро бемор 
мекунанд. Дигар ин масъала дар хонаи мо набояд садо 
дихад. Ман њељ гоњ роњ намедињам, ки шўрдоман бошам. 
Ба фарзандони худ њам падар мешавам, њам модар. Барои 
ин фаќат дуои неки шумо басанда аст, рўзе падарашон ба 
худ меояду суроѓи фарзандонаш мекунад,–гуфта Са-
навбар лаби домонашро афшонда афзуд:– Ман дигар 
шўрдоман нестам, бале, шўрдоман нестам. 

 Суханони ќатъии келин њамаро рўњбаланд кард. Њаѐт 
идома ѐфт. Љовидро низ бо гулу гулдаста бибию бобо ва 
модараш ба мактаб бурданд. 

 Аз њавлии хомўшу бесадои амаки Усмон боз садои 
ханда, оњанги шўхи мусиќї мебаромад.  

 
* * * 

 Рўзе амаки Усмонро њамсояи духтураш ба нони њам-
соягї даъват кард. Мўйсафед аз хонаи Мирзо Кабиров 
баргашта, дар лаби суфа нишаст ва оњи пурдарде кашид. 
Холаи Собира аз вазъияти мўйсафедаш нигаронї карда: 

– Мўйсафед, чї шуд ба шумо? –гуфта дар пањлуи амаки 
Усмон нишаст. 

– Эх кампир, дар зиндагї мо хатои зиѐде карда будаем. 
Ба хонаи Мирзо Кабиров рафта, ба зиндагї, ба тарбияи 
фарзандони ў нигариста, њавасам омад. Ду писару ду дух-
тар њама соњиби маълумоти олї, касбу њунар, иззату 
эњтиром. Фарзандон падару модарашонро болои дидањо 
бардошта гаштаанд. Аз дањ фарзанди беномус як баному-
саш бењтар будааст. Ана, фарзандашон – Зафарљон низ 
мактаби олии тибро хатм карда омадааст, бо дипломи 
аъло. Даъваташ карданд, ки дар донишгоњ монда кор ку-
над, розї нашудааст, «Падару модарам пир, ба онњо да-
стѐр лозим» гуфта, ба дења ба кор омадааст. Писарони ту 
ку, кампир? 

 Холаи Собира ашки чашмонашро бо лаби докааш пок 
кард: 
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– Ба захми кас намакоб мепошед–да! – гуфта аз назди 
мўйсафед оњиста бархоста, ба хонаи хоб даромад. 

  
 Санавбар пагоњї баъди анљоми корњои рўзгор ба мак-

табаш шитофт. Дар роњ бо њамсинфаш Зафар вохўрд, ки 
ба беморхонаи дења ба кор мешитобид. 

– Санавбар, ба чашмонам бовар намекунам, ин туї?– 
гуфта Зафар ба Санавбар наздик шуд. Зафар аз хурсандї 
ва њаяљон бо њамсинфи собиќаш чї гуна мулоќот кар-
данашро намедонист. Дилаш мехост, дўсти давраи кўда-
киашро ба оѓўш бигирад, аммо расму русуми шарќї ва 
«чашмони ѓайбатчињо ин манзараро набинанд» гуфта, 
расмї вохўрї карданд. Њарду шод буданд. Дилњо аз фа-
рањ лабрез, њарду дар њаячон… 

– Зафарљон, аз диданат бисѐр шод шудам, аммо хеле 
саросемаам, ба мактаб дер намонам, –гуфта Санавбар аз 
назди Зафар дур шуд. 

 Зафар дар миѐни кўча лолу њайрон шах шуд : 
– Санавбар ба ту чї шуд? –  аз дунболи ў садо кард, 

аммо Санавбар, гўѐ ўро нашунида бошад, роњашро давом 
дод. 

 Зафар ба беморхона хеле маъюс омад. Падар -- 
– ња, писарам, рўзи якўми коратн пурсид ин ќадар 

табъат хира? --гўѐ 
Зафар вохўриашро бо Санавбар ба падар гуфта дод. 
 Мирзо Кабиров он таѓйиротеро, ки дар муддати њафт 

сол дар њаѐти Санавбар шуда буд, ба писараш гуфт. За-
фар аз ин наќл бештар ѓамгин гашт. Ў аз дил гузаронид: 
«Дар муддате, ки ман тањсил мекардам, бечора Санавбар 
чї азобњоеро аз сар гузаронидааст. Шавњар кардан, 
соњиби ду фарзанд шудан, њафт сол аз шавњар зиндаљудо 
будан. Чунин тањќирро ба худ раво дидан. Барои чї, ба-
рои кї? 

Барои Зафар рафтори Санавбар, пуртоќатии ў як муам 
мои сарбаста буд…То бегоњ дасташ ба ягон кор пеш 
нарафт. Аз падар хоњиш кард, ки ўро барваќттар аз кор 
љавоб дињад. 
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Зафар аз беморхона баромада, аз болои тепа ба ист-
гоњи автобус, ба роњ чашм дўхт. Аз дур автобус намоѐн 
шуд. Дили ўро њаячоне фаро гирифт. Аз автобус дар ќа-
тори панљ–шаш нафар њамдењагон Санавбар низ берун 
шуд. 

Санавбар Зафарро дида, сарашро хам карда, гузашта 
рафтанї буд, ки Зафар ба ў мурољиат кард: 

– Санавбар, хоњиш мекунам, ба ман лањзае гўш дењ. 
Санавбар бо андешаи он ки диќќати атрофиѐнро ба 

худ љалб накунад, лањзае дар назди Зафар таваќќуф наму-
да гуфт: 

– Зафарљон, хоњиш мекунам, гапатро тезтар гўй, маро 
хусуру хушдоман ва ду писарам интизоранд. 

– Санавбар, ту ба ман чизе нагўй, ман њамаашро аз па-
дарам фањмидам. Як чизро донистан мехоњам: њамаи ин 
ќурбонї ба хотири кист? 

– Зафарљон, фањмидани ин чиз барои ту бисѐр душвор 
аст. Ин таќдири бад ва шўрдомании мо, занон, мебошад. 

– Ту чињо мегўї, Санавбар? Охир, мову ту дар асри бис 
ту як зиндагї мекунем. Кї ин калимаро бофта баровар-
дааст? То имрўз агар шўрдоман будї, аз имрўз ба баъд 
ман ба рўи ту дунѐи дигарро мекушоям. Фаќат ту ба ман 
бовар кун. Аз он рўзе шунидам, ки ту шавњар кардаї, гу-
мон доштам, ки хушбахтї ва худро маљбур мекардам, ки 
фаромўшат кунам. Баъди наќли падар хаќиќати њол ба-
роям кушода шуд. Ман фањмидам, ки аз љон зиѐдтар 
дўстат медорам, Санавбарљон. 

 Аз шунидани ин суханони самимї дили пурљароњати 
Санавбар ба дард омад. Ашки сўзон ба ду бари рухсора-
аш љорї шуда, боз доманашро шўр кард. 

– Зафарљон, хоњиш мекунам, ба љароњати дилам намак 
напош. Ман лоиќи чунин суханони зебои ту нестам. Ё ма-
ро масхара карданиї? Туи љавони муљаррад ба зани 
соњиби ду фарзанд арзи муњаббат карда истодаї? Мардум 
чї мегўянд? 

– Бале, ман ба ту арзи муњаббат мекунам. Маро ба 
мардум ва мардумро ба ман чї кор? Агар хоњї, худи 
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њамин бегоњ падарам ба хонаатон хостгорї мераванд. 
– Зафарљон, чињо мегўї, кадом хона, чї хел хостгорї. 

Магар назди хусуру хушдоманам хостгор мефиристї? 
Хоњиш мекунам, дигар пеши роњамро нагир.  

 Санавбар ашкашро пок карда, тез – тез ќадамзанон аз 
Зафар дур шуд. 

 Бо рафтани Санавбар абри сиѐње болои дењаро торик 
кард. Дили Зафар низ тип – торик шуд. Шамоли пур аз 
чангу хок хасрўбањоро ба болои дења пош дод. Борони 
сахт ба боридан сар кард. Зафар, ки то охирин риштаи 
либосњояш тар шуда буд, ноилољ ба тарафи дења ќадам 
гузошт… 

 Њолати Зафар боиси нигаронии падар гардид. Мирзо 
Кабиров медонист, ки чї эњсосе дар дили писараш туѓѐн 
мезанад. Ў худро на дар хона ором нигоњ дошта метаво-
нист на дар љои кор.  

 Санавбар аз вохўрї бо Зафар мегурехт. Дер давом 
кардани ин њолат номумкин буд. Рўзе Мирзо Кабиров ба 
Зафар мурољиат кард: 

–Писарам, шояд ба шањр бармегардї? Ту донишкадаро 
бо дипломи аъло хатм кардаї, хуб мешуд, тањсилатро дар 
ординатура давом дињї.  

– Падарљон, шумо мехоњед ман аз Санавбар дур 
бошам? Не, мо як бор аз якдигар дур шудему чї балоњое 
ба сари ў наомаданд. Намехоњам, ки ў дубора бадбахт 
шавад. Мехоњам ўро хушбахт гардонам. Падарљон, шумо 
дар ин кор ба ман ѐрї расонед. 

 Мирзо Кабиров ба фикр фурў рафт. Мардум чї 
мегўянд? Охир, Санавбар ду кўдак дорад. Илова бар ин, 
дар хонаи хусуру хушдоман аст. Дар шањри калон одамон 
якдигарро намешиносанд. Охир дар ин дењаи хурд њама 
якдигарро мешиносанд. «Сардухтури дења аз уњдаи келин 
кардани духтари хона набаромада, ба писараш бевазани 
дуфарзанддорро дод» мегўянд. Бало ба паси ин гапњо! 
Охир, онњо аз бачагї якдигарро дўст медоштанд! Хаѐлан 
ба њазор кўчаи сарбаста даромаду баромад Кабиров.  

– Зафарљон, бегоњї ман назди хусуру хушдомани Са-
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навбар меравам. Ба онњо њама гапро мефањмонам. Агар 
маслињати маро гўш кунед, њарду бо Санавбар ба шањр 
меравед. Ў хонданашро дар он љо давом хоњад дод. Дар 
бораи фарзандон фикр накунед, мо намемонем,ки онњо 
хор шаванд. Асосаш њамин, ки шумо хушбахт бошед. 

 Бегоњї Мирзо Кабиров назди хусуру хушдомани Са-
навбар рафта, хаќиќати њолро ба онњо фањмонд. Пиру 
кампир аз шунидани ин сухан дар њайрат монда тавба ме-
карданд. 

– Њамсоя, барои духтар омадани хостгорњоро дида ва 
шунида будем, аммо барои келин ин њодисаи гапношунид 
мебошад. Тавба, њазорон бор тавба кардам…Бигузор, ин 
масъаларо худи Санавбар њал кунад. Ў ба њар хулосае 
ояд, мо розї. Мо њам мусулмонем, њеч гоњ ба худ гуноњ 
харида, умри љавони ўро хазон карданї нестем, – гуфта 
буд, амаки Усмон, ки Санавбар аз дарвоза даромада: 

– Доктор, биѐед, хуш омадед! 
– Духтарам, биѐ, ба хостгорњоят худат посух бигардон, 

–гуфта холаи Собира ашки чашмонашро поккунон ба та-
рафи оѓил рафт. 

 Санавбар њайрон буд, ки ба падари Зафар чї љавоб 
дињад. 

 Амаки Усмон њама гапро ба ў гуфт. Санавбар сархам 
лањзае хомўш монду баъд ба сухан даромад: 

– Муњтарам Мирзо Кабиров, ман ва ањли оилаамон аз 
шумо хеле миннатдорем, ѐрии шумо ба ањли оилаи мо, ба 
фарзандони ман, модари ман хеле калон аст. Мањз 
насињатњои шумо, роњбаладии шумо маро њушѐр кард. 
Пос надоштани ин хубињо аз тарафи мо носипосї хоњад 
буд. Дар бораи пешнињоди имрўзаатон гуфтаниам, ки 
ман лоиќи писари шумо нестам. Мо аз хурдї якљо калон 
шудем, ба якдигар самимият ва мењру муњаббат низ до-
рем. Лекин ин маънои онро надорад, ки ман фарзандо-
намро ятим, дастнигари падарандар кунам, онњоро мар-
дум «саѓира» ном баранд. Душвор њам бошад, гурба ба-
рин газида–газида, онњоро худам калон мекунам. Охир, 
модари мо баъди фавти падарамон шавњар накард, агар-
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чи хеле љавон буд. Таќдири мо чунин будааст. Ин шўрдо-
манї аз азал насиби зани Шарќ аст. Илова ба њамаи ин, 
ман умедворам, ки рўзе падарашон меояду сари фарзан-
донашро сила мекунад.  

– Духтарам, – сухан оѓоз кард Мирзо Кабиров, – бори 
дигар боакл, бофарњанг буданатро исбот кардї. Маро 
бубахш, ман њам мисли ту барои хотири фарзандам ба ин 
даргоњ омадам. Сўхтани ўро дида, дари шуморо кўфтам. 

– Доктор, агар тавонед, Зафарљонро барои кор ба хо-
риља фиристед. Њозир дар кишварњои дигар ба духтурон 
талабот торафт зиѐд шуда истодааст. Агар ў равад, барои 
ман њам хуб мешавад. Њар рўз ўро дида, ман низ азоби 
рўњї мекашам...  

 
*** 

Њаѐти Содиќ дар кишвари њамсоя бо њамсараш Вален-
тина хушу хурсандона мегузашт. Дар муддати њафт сол 
дур аз диѐр Содиќ ѓоибона донишгоњи олиро хатм кард. 
Меъмор шуд. Валентина кори идораи сохтмониро тарк 
карда, корхонаи хусусї кушод, зану шавњар ба сохтмон 
машѓул шуданд. Њар сол истироњаташонро дар киш 
варњои пешрафтаи дунѐ мегузарониданд. Содиќ орзу њам 
карда наметавонист, ки чунин бахт насибаш мегардад. 
Даромадашон хеле зиѐд буд. Валентина ќарор дод, ки аз 
даромадашон барои ятимону бепарасторон биное созад 
ва оянда њамаи харољоти он ятимхонаро ба уњдаи худ 
бигирад. Таклиф аз тарафи шањрдорон хуш пазируфта 
шуд ва онњо дар як муддати кўтоњ сохтмони биноро ба 
охир расонида, ба истифода супориданд. 

 Рўзи ба истифода додани бино маъракаи калоне оро-
ста, шањрдорон, рўзноманигорон, кормандони телевизи-
он, радио ва худи кўдакони ятимро дар назди он гирд 
оварданд. 

 Мири шањр ба Валентина ва Содиќ миннатдории 
бепоѐн изњор намуда, суханро ба Валентина дод. 

– Њозирини муњтарам, ману шавњарам ќарор додем, аз 
даромаде, ки худ дорем, ба ятимон дасти ѐрї дароз карда, 
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хонае созем ва оянда барои ба воя расонидани онњо 
сањмгузор бошем. Ин ятимхона барои панчоњ кўдак сохта 
шудааст. Ману шавњарам кўдаконро дўст медорем, аммо 
Худованд ба мо фарзанд надодааст. Кўшиш мекунем, ки 
ин бачањо бепадару модар будани худро њис накунанд. 
Шавњари ман доимо ин шеърро ќироат мекунад: 

 
Њар кї хандонад ятими хастаро, 
Боз ѐбад љаннати дарбастаро.  

 
Суханронии Валентинаро њозирин бо кафкўбї ис-

тиќбол карданд. Кўдакони ятим ба ў гулдастањо доданд. 
Писараки љингиламўи сабзинае ба Содиќ гулдастае бах-
шид. Тамоми бадани Содиќ дар ин лањза ларзид. Охир, 
Љовиди ў низ чун ин писарча ятим аст. Хаѐлаш ба Вата-
наш – Тољикистони офтобрўя парвоз кард. Аз пеши наза-
раш падару модари пир, арўси нозанинаш, ду тифлаке, ки 
якеашро як бор ба даст гирифтаасту дигариро умуман 
надидааст, љилвагар гаштанд. Сараш чарх зад. Дилаш 
бењузур шуд.  

 Валентина дигар шудани авзои шавњарашро дида, па-
решон аз ў пурсон шуд: 

– Саша, ба ту чї шуд? (Ў шавњарашро чунин ном ме-
бурд). 

– Њељ,– гўѐн Содиќ аз маърака дур шуд. 
 Валентина низ аз маърака берун рафта, ба ронандааш 

фармон дод: 
– Мошинро фаъол кун, ба касалхона меравем. 
– Не. Валяљон, бењтараш, ба хона равем, – хоњиш кард 

Содиќ. 
– Сашаљон, имрўз рўзи ѓайриодї буд, монда шудї? Ис-

тироњат кун, њамааш мегузарад,– гўѐн Валентина ўро дар 
кат хобонда, зуд як пиѐла об овард ва барои иваз кардани 
либосњояш ба хонаи хоб даромад. 

– Валяљон, ман дар назди ту, дар назди падару модар 
ва пайвандонам гунањкорам. Хоњиш мекунам, гапамро 
бодиќќат гўш кун ва агар тавонї, бубахш. 
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 Содиќ аз Валентина чизеро пинњон надошта, аввалин 
бор њаѐташро наќл кард.  

 Валентина ба суханони Содиќ бодиќќат гўш дода 
гуфт: 

– Саша, ин доди Илоњист ба ивази хубие, ки имрўз дар 
њаќќи ятимон кардаем ва подоши Худованд аст, ки ту 
њаќиќати рўзгоратро ба ман наќл кардї. Агар аз аввал 
њамаашро ба ман мегуфтї, бо ту њељ гоњ издивољ наме-
кардам. Магар ман метавонистам сабабгори ятим монда-
ни ду тифли бегуноњ ва бева мондани як љавонзан шавам? 
Њељ гоњ! Тайѐр шав. Худи пагоњ ба Ватанат – Тољикистон 
меравї.  

 Содиќ сархам менишаст. Дар назди ду зани бегуноњ 
гуноњи азиме кард. Дили њардуро шикаста буд. Ба Ватан 
баргардад, Санавбар ўро мебахшида бошад? Аз рўи шу-
нидаш, Санавбар аз он духтараки сархам, фармонбардор 
ба зани оќилаву доно ва ба суханаш устувор табдил ѐфта-
аст. Фарзандонаш чї? Онњо чунин падарро ќабул мекарда 
бошанд? 

 Ин саволњо ба маѓзи устухонаш чун корд халида, 
маљруњаш карданд. Чунон маљруњ, ки табобаташ душвор 
хоњад буд…  

 
* * * 

 Санавбар аз дарс омада, ањли оиларо хеле шод дарѐфт. 
Холаи Собира њавлиро рўфтаву об пошида, дар болои 
суфа кўрпачањои нав густурда буд. Писаронаш Љовид ва 
Љањонгир худро ба оѓўши модар партофта, аз рухсорањо-
яш бўсиданду ба кўча давида рафтанд. Амаки Усмон ље-
лаки беќасаберо, ки фаќат дар маъракањо мепўшид, ба 
бар карда, асо дар даст лаби суфа амонат нишаста буд.  

– Омадї, духтарам, даромада каме дам бигир, ѓизои 
хеле болаззат пухта истодаам, њозир тайѐр мешавад, ама-
кат ду хурўсро кушта дод, –гуфт холаи Собира Санавбар-
ро дидан баробар ва ба сўи аловхона рафт. 

 Санавбар  байни њавлї њайратзада каме истоду сўи ама-
ки Усмон нигоњ карда, чизе пурсиданї буд, ки мўйсафед: 
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– Духтарам, ба намоз дер накунам, – гўѐн аз њавлї ба-
ромада, сўи масљиди дења равон шуд. 

 Санавбар таѓйири либос накарда, ба назди хушдома-
наш рафт. 

– Хола, дар хонаамон чї гап, њама шоду масрур, шумо 
чизеро аз ман пинњон мекунед? 

– Духтарам, Илоњо доим њамин хел шоду масрур бошем. 
Сад бор шукр, дар њавлии мо њам хурсандї мешудааст. 
Некќадам омада буд. Хушхабар овард, духтарам. Содиќ аз 
Душанбе телефон карда гуфтааст, ки баъди ду соат ба дења 
мерасидааст. Доимї меомадааст, духтарам, доимї… 

 Санавбар чї кор карданашро надонист. Сараш чарх 
зад.  

– Хола, ман имрўз дар беморхона навбатдорам,– гўѐн 
аз хавлї баромад (Дар як њафта се бор дар беморхонаи 
дења навбатдорї мекард, аммо имрўз ў навбатдор набуд). 

 Холаи Собира њамаашро фањмид. Охир, баъди њафт 
соли људої, бевафої, беэътиної дили бечора келинаш 
реш–реш шуда буд, ў низ инсон аст, зан аст, модар аст. 

– Худоѐ, ба келинам ќуввате дењ, ки хашму ѓазаб ва 
ѓурурро як тараф монда, шавњарашро бубахшад. Ба хо-
тири фарзандонаш бубахшад. Худоѐ, илтиљо мекунам, та-
валло дорам… 

 Бегоњї њавлии амаки Усмон пур аз хешу табор, њам-
сояњо буданд. Содиќ ба ин тарафу он тараф нигоњ карда, 
Санавбарро дар хавлї надид. Ба хонањо низ даромада ба-
ромад, он љо низ аз Санавбар дараке набуд. Аз дилаш сад 
гумон гузашт, аммо хомўш буд. Мењмонон баъди хўрдани 
зиѐфат њама рафтанд. Љовиду Љахонгир низ ба хонаи хо-
башон даромаданд. 

– Оча, келинатон дар куљо? – пурсид Содиќ сарашро 
хам карда. 

 Холаи Собира ба саволи писараш љавоб надода, худро 
ба ѓундоштани дастархони болои суфа андармон кард. 

Содик ба сўи падараш назар кард. Падар низ хомўш буд. 
 Пагохї Содиќ, ваќти нањорї, тўњфањои овардаашро ба 

Љахонгир, Љовид, падар ва модараш дод: 
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– Ана, ин туњфањо њаќќи келинатон, модарљон,–гуфта 
ба холаи Собира дароз кард. 

– Не, писарам, тўњфаи овардаатро худат медињї. Ку, 
наберањои азизам, рафта, ба љўрањоятон тўњфањои пада-
ратонро нишон дињед, – гуфта махсус наберањоро ба кўча 
равон кард. Онњо низ инро интизор буданд, ки давида ба 
кўча рафтанд. 

– Содиќљон, ту гуноњи азиме кардаї, инро на њар зан 
бахшида метавонад. Дар набудани ту Санавбар барои мо 
њам писар буд, њам духтар. Бояд рафта, аз ў бахшиш 
пурсї, лозим бошад, наздаш ба зону зада узр хоњ, агар 
келинам баргашта наояд, шири додаамро пињил намеку-
нам,– гуфта холаи Собира ашкашро бо гўшаи рўймол пок 
кард. 

– Бале, писарам, барои мо Санавбар аз фарзандони ху-
дамон њам азизтар аст. 

 Аз байн се рўз гузашт. Санавбар рўзона ба хондан ме-
рафту шабона дар беморхона навбатдорї мекард, њатто 
ба хонаи модараш намерафт. 

 Содиќ ба хонаи хушдоманаш рафт. 
– Холаљон, ман њамаашро фањмидам, гуноњи азим кар-

даам, агар тавонед, маро бубахшед. Чї кор кунам, ки Са-
навбар бибахшадам? 

– Содиќљон, писарам, аз рўзе, ки Санавбар шавњар 
кард, дигар хонаи модарро надид, чунки ту ба ин розї 
набудї. Ў хотири туро аз њама боло медонист. Њоло њам ў 
ба хонаи мо наомадааст, дар беморхонаи дења мебошад, 
ўро аз њамон љо меѐбї. 

 Содиќ се рўз пайи њам ба беморхона, ба љои хонданаш 
мерафт, сари роњашро мегирифт, аммо Санавбар нимни-
гоње њам сўи ў намекард. Содиќ бисѐр ѓамгин ба хона 
бармегашт. Падару модар саволомез ба ў менигаристанд. 
Содиќ хомўш буд. Падар ба Содиќ маслињат дод: 

– Писарам, назди сардухтур – Мирзо Кабиров рав, ў 
шахси рўзгордида, оќилу доно аст, ба ту албатта мас-
лињати хубе доданаш мумкин. Санавбар низ ўро њурмат 
мекунад. 
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 Содиќ гапи падарро гирифта, ба назди Мирзо Каби-
ров рафт: 

– Доктор, бо умед наздатон омадам, ягона шахсе, ки 
метавонад ба ман дасти ѐрї дароз кунад, шумоед. Хоњиш 
мекунам, илтиљо мекунам, ба Санавбар маслињат дињед, 
ки ба хона баргардад.Ман хато кардам, ба ќадраш нарас-
идам, хору зораш кардам, ба хотири ду шоњписарамон 
гуноњамро бубахшад. 

– Писарам, дар љавонї одам гуноњ ѐ хатое мекунад, лекин 
гуноњи ту дар њаќиќат нобахшиданї аст, аммо Санавбар 
дили бузург дорад, ба хотири фарзандон бармегардад. Ў 
фарзандонашро, ањли хонадони шуморо дўст медорад ва 
њурмат мекунад. Умуман, занони мо фаќат ба хотири фар-
занд зиндагонї мекунанд, ба њама беэътиної, азобу уќубат 
тоќат намуда, як бахту як тахт гуфта худро ќурбон месо-
занд. Ин нодуруст. Санавбар зани љавон аст, нафс дорад, 
муштоќи як сухани ширин, навозиш ва эњтиром аст. Ме-
донї, њафт сол ў чї хел зист? Чї азобњо, хорињо ва беэъти-
ноиро аз сар гузаронд? Ба њамаи ин кї гунахкор буд? 

 Содиќ дар андеша монд. Дар њаќиќат, ў њуќуќи даъвои 
соњибдил буданро дорад? Санавбар чї гуноњ дошт, ки ин 
ќадар азобу уќубатро ба ў раво дид? Аз њама муњиммаш, ў 
бо кадом рафтору кирдори худ барои фарзандонаш наму-
наи ибрат мебошад? Кўдак њамон ваќт мавќеашро дар 
љамъият пайдо карда метавонад, ки њамеша волидайн баро-
яш намунаи ибрат бошанд. Кўдакони ў аз падари хеш иф-
тихор карда метавонанд? Оѐ ў сазовори номи боифтихори 
падар њаст? 

 Чаро ў боре дар бораи муњаббати Санавбар ва азобу 
уќубати модарии ў андешаи амиќ накард? Чаро мањз 
имрўз, баъди ўро аз хонааш рондани Валентина, њамса-
рашро ба хотир овард?... 

 Саволњо пайи њам пайдо шуда дилу майнаи ўро ба танг 
оварданд, нафас дар гулўяш печиду ќафаси синааш ба 
сўзиш даромад. Ба назараш замини зери пояш фурў рафтан 
гирифт, гўѐ ўро бо њама гуноњу хатояш ба коми худ кашида, 
ба якборагї ташвишашро барњам задан мехост. 
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 «Не, то Санавбар маро набахшад, ман њуќуќи маънавии 
мурдан надорам, – хаѐлан бо худ ба бањс даромад Содиќ ва 
дар куљо буданашро њатто фаромўш карда, Мирзо Каби-
ровро њайрон гузошту ба кўча баромад. Агар лозим шавад, 
ба пеши пои Санавбар сар мемонаму бахшиш мепурсам. Ба 
хотири фарзандон ў маро мефањмаду мебахшад». 

 Агар набахшад чї?.. 
  

 
ГУЛИ ЛОЛА 

 
Субҳи содиқ. Шуоъҳои хуршед чун торҳои заррин аз ос-

мон, мегӯӣ, рост ба ҳавлии мо фуромада, бо ҷилои худ ба 
атроф нур меафшонданд. Баъди шустани дасту рӯ чун одати 
ҳаррӯза назди гулҳо ҳозир шудам. Атрофро накҳати гулҳои 
рангоранг муаттар гардонда буд. Суҳбатамро бо гулҳо 
оғозида, аз яке бӯй гирифтам, ба дигаре барои канда 
партофтани барги хушкшуда ѐрӣ расонида, бо оби мусаффо 
онҳоро шустам. Гулҳои ҳавлӣ бӯи модар мекарданд, охир, 
тухми ин гулҳо ва қаламчаҳои гули садбаргро аз хонаи мо-
дар оварда будам. Амонатак лаби суфа нишаста, хаѐлан ба 
хонаи модар ва давраи кӯдакӣ парвозӣ шудам. 

 
* * * 

Модарам зани зебо буд. Сафедрӯ, чашмон мисли осмони 
диѐр кабуд, рухсораҳо шабеҳи барги гули лола сурх, мӯйҳои 
ба зардӣ моил чун абрешим ва нурҳои офтоб дурахшону 
пурҷило, зани ғаюру чеҳракушод, ҳалиму меҳрубон, чевар, 
кайбону, аз ҳаѐву меҳр дастовез дошту аз гулу гиѐҳ пояндоз, 
бо насиҳату маслиҳатҳояш, оромӣ ва тамкини доимиаш гу-
ли сари сабади ҳар маърака буд. Ҳар гоҳе куртаи ҳалили 
сафедашро ба бар мекард, мехостам чашм аз ӯ наканам. 
Ранги сафед ба ӯ хеле мезебид. Куртазеб, ботану тӯш буд. 
Бароям зеботарин зани дунѐ буд. 

Зебоиро дӯст медошт ва лањзањои фориғ аз зањмати 
омӯзгорӣ, шуғли дӯстдоштааш парвариши гулҳо буд. Май-
дончаи назди ҳавлӣ ва пеши тирезаҳои хонаамонро гулҳои 
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рангоранг оро медоданд. Ба машғулияти модар дида дӯхта, 
ҳаваси кас меомад. Баробари дурахши аввалин нурҳои 
хуршед модар ба назди гулҳояш ҳозир мешуд. Ӯ аз гармии 
офтоб, мусаффогии оби зулол, нармию серпоругии замин, 
насими форам, ҳаво истифода бурда, гӯѐ ҳар барги гулро 
дар алоҳидагӣ обборон мекарду навозиш. Бо гулҳо чун бо 
фарзанд меҳрубонӣ карда, бо онҳо ҳарф мезад ва ҳар рӯз 
гулҳои назди тирезаро ҷойгардон мекард. Бо шукуфтани 
ҳар муғча чашмони осмонранги софу беғубораш аз хур-
сандӣ барқ мезаданд. Агар ҳамсояҳо келин фуроранд, як 
даста гули зебо чида, ба таги чодар медаромад ва ба навхо-
надорон таманно менамуд: 

– Ҳаѐтатон чун гул зебо, зиндагиатон ботароват, 
муҳаббататон ҳамеша нафосати гулро дошта бошад ва 
касе ба хонаатон қадам ниҳад, аз накҳати гул маст гардад.  

Ба гаҳворабандон низ як даста гул мебурду гаҳвораи 
тифлро бо онҳо оро медод ва таъкид мекард: 

– Бигузор ин иифл чашм кушода, аввал зебоиро эҳсос 
кунад, ҳамеша зебоипараст гардад. 

Дар маросими мотам модар, албатта, гул мебурд ва 
тобутро бо гул оро дода, «Маит бояд ба хонаи охираташ 
хушбӯй равад» мегуфт. 

Агар аз кор ѐ аз меҳмонӣ омада, гулҳоро пажмурда ме-
дид, албатта мепурсид: 

– Ба хона кӣ омада буд? Ғамгин буд ѐ бадқаҳр? Аз ҳолати 
рӯҳии ҳамон меҳмон гулҳо сархам шудаанд. Гул бисѐр но-
зук аст, ҳолати шахси ба наздаш омадаро эҳсос мекунад. Аз 
сухане, ки шодӣ дорад, хурсанд шуда, аз ғам сархам меша-
вад, эҳсос мекунад, ки разолат чисту муҳаббат чист, дурӯғу 
ҳақиқат ва нуру зулмотро дар худ таљассум менамояд. 

Ҳамеша таъкид мекард, ки аз суҳбати одами бефарҳангу 
бесавод худдорї намуда, суҳбати гулњоро афзалтар бидо-
нед. Рози дили худро ба гулҳо ифшо намоед на ба дӯсти 
ҳарзагӯй. Хобатонро ба гул гӯед на ба ҳасуд. Гул рамзи 
муҳаббат аст, агар ба касе арзи муҳаббат кардан хоҳед, ба ӯ 
гул тақдим кунед, дигар ҳоҷат ба сухан намемонад. Гулҳои 
пажмурдашударо напартоед, байни авроқи китоб гузоред, 
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баъди солҳои зиѐд дар ҳолати варақгардон он лаҳза ба ѐда-
тон меояд. Дар хонае, ки гул парвариш мекунанд, ҳамеша 
баҳор аст. Шахсе, ки ба гул бисѐр менигарад, таровати 
рӯяш, латофату нафосаташ даҳчанд зиѐда мегардад. 

Ҳар гоҳе дугонаҳои ҳамсинфам ба хонаамон меомаданд, 
пеш аз рафтан дар ҳавлӣ назди гулҳо тавақуф намуда, 
онҳоро бӯй мекашиданд ва ҳаловат мебурданд. Ман бошам, 
ба ҳар кадомашон дастаи гул медодаму гуселашон мекар-
дам. Баъди рафтани онҳо модар коҳишам намуда: 

– Духтарам, гул барои бӯидану ҳаловат бурдан аст на 
барои кандану партофтан. Охир, дугонаҳоят ба хонаҳоя-
шон нарасида, гулҳо пажмурдаву зери по мешаванд, –
гуфта ғур-ғур мекарданд. 

Аз хаѐлам мегузаронидам: «Барои ду-се даста гул мо-
дар ин қадар дилтангӣ мекунад?» ва ба тавраш аз ӯ ме-
ранҷидам… 

Солҳо гузаштанд. Ман низ соҳиби хонаву дар ва фарзан-
дони дӯстрӯ гаштам. Рӯзи истироҳат буд. Модар ба 
меҳмонї омад. Ба хона таклиф кардам, аммо ў ба суфаи зе-
ри дарахти тут, ки дар иҳотаи гулҳо сохта будем, ишора 
карда гуфт: 

– Духтарам, биѐ, дар ҳавои тоза, дар иҳотаи гулҳо би-
шинем. 

Ҳар гоҳе бибӣ меҳмони хонадон мешуд, барои набераҳо 
он рӯз тӯй буд. Ҳар кадомашон кӯшиш мекарданд, ки дар 
назди бибӣ худро аз тарафи мусбат нишон диҳад. Фарида 
дастархон кушода, онро аз маводде, ки бибӣ дӯст медошт, 
пур мекард, Фазила чанд қабат кӯрпача густурда, бо-
лиштҳои пари қу оварда, зери дасти бибӣ мемонд, Фотима 
шеъри нав азхудкардаашро ифоданок мехонд, чунки модар, 
ки то ба нафақа баромадан муаллима буд, ба ин масъала 
тављљуњи хосса медод. Манучеҳр бошад, гулҳоро бо найчаи 
резинӣ, ки дар байни ҳавлӣ мисли мор хобида буд, обборон 
карда: 

– Бибиҷон, гулҳои ҳавлии Шумо зебоанд ѐ аз мо? – 
гуфта ба тавраш аз гулҳои ҳавлӣ ифтихор мекард. 

– Офарин, сад офарин! Ин қадар гулҳои зеборо дар як 
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ҷо ҷамъ овардан худ як ҳунари волост, – гуфта модар 
қаноатмандиашро зоњир мекард. 

– Бале, модарҷон, шуғли гулпарварӣ ирсӣ будааст. Ман 
низ мисли Шумо парвариши гулҳоро дӯст медорам – гуф-
таму барои овардани ғизо ба ошхона даромадам. 

Овози модарам меомад, ки ба набераҳо мегуфт: 
– Модари Шумо ба куҷое сафар накунад, хоҳ сафари хиз-

матӣ бошад, хоҳ истироҳатӣ, аз ҳамон кишвар ба ман, албат-
та, тўҳфа – тухми гул меовард. Чанд вақт боз тўҳфа наовар-
дааст. Дар байни гулҳоятон гулҳои навро мебинам. Лолаи 
сурху зардро дида будам, аммо лолаи сиѐҳро акнун мебинам, 
Ҳусейнҷон, ҷонакам, як дона аз ҳамон гул канда биѐр. 

Косаҳои пур аз ғизо дар дастам давида баромада ди-
дам, ки аллакай Ҳусейнҷон як дона гули лолаи сиѐҳ дар 
назди модар рост меистод. 

– Ин чӣ кори кардаат буд? Наход инсон чунин гули но-
дирро канад?! Охир, гул барои дидан, бӯидан ва ҳаловат 
бурдан аст, на барои канда ба рўи хок партофтан! – гуфта 
Ҳусейнҷонро сахт ҷанг кардам. 

Модар аз шунидани суханони ман табассуми маънидор 
карда: 

– Духтарам, меҳнат чизи ширин будааст-а? Ёд дорӣ, 
вақте ки ба дугонаҳоят даста-даста гулҳои ҳавлиро чида ме-
додӣ, ман фикр мекардам, ки ҳар тори диламро канда исто-
даӣ, лекин дар назди дугонаҳоят туро ҷанг намекардам, ан-
деша мекардам, ки ба ту суханонам сахт нарасанд. Ту бошӣ, 
барои як дона гул Ҳусейнҷонро коњиш менамоӣ. 

Косаҳои ғизоро ба дастархон монда, дар назди модар бо 
зону нишастаму бо сари хам «Мебахшед, модарҷон» гуф-
там… 

 
* * * 

– Ассалом, модарҷон, ассалом, очаҷон,– гуфта фарзан-
дон ба наздам омаданду: – Чаро чашматон тар аст? Ма-
гар гиря кардед? Очаҷон, мабодо бемор нашуда бошед? – 
гуфта саволборонам карданд. 

– Не, ҷонакои ман, бемор нашудаам, ба гулҳои шукуф-
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та нигариста, ҳавлии модар ба ѐдам омад. Машомам пур 
аз накњати модар гашт. Биѐед, як даста гул чида, сари 
манзили бибиатон меравему рӯҳашро шод мегардонем, – 
гуфта бо фарзандон тарафи теппаи «Уртабуз», ки водии 
хомӯшони ноҳия дар як гӯшаи он ҷой гирифтааст, роҳ 
пеш гирифтем… Аз дур қабри модар, ки болояш пур аз 
гул буд, намудор гашт… 

 
 

ДУ ҶИСМИ ҲАМРӮҲ ДУ РӮҲИ ҲАМРОҲ 
 
Баъди як ҳафтаи фавтидан арвоҳи зан аз марқади танги 

худ баромада, сӯи деҳа парвозӣ шуд. Охир, бегоҳи рӯзи 
панҷшанбе – рӯзи ба ѐд овардани фавтидагон ва хотири 
мурдагонро бо як каф дуо шод кардан мебошад. Ба назди 
хонааш расида, аз тиреза ба дарун назар кард. Даҳ фар-
зандаш дар гирди дастархони калон сархаму маъюс бо 
якдигар ҳарф зада, модарро ба ѐд меоварданд. Ба тирезаи 
меҳмонхона наздик шуд, чанд мӯйсафеди деҳа, дар даст 
тасбеҳ, ба ѐди арвоҳи зан аз ояҳои Қуръон тиловат мекар-
данд. Дилаш ором шуд, боз баргашт ба қабристону ба 
қабри шавҳар наздик шуд. Аъзои баданаш бедвор лар-
зид…Мешинохта бошад? Охир аз рӯзи фавташ 20 сол гу-
зашт. Ман пир шудаам, аммо ӯ бояд ҷавон бошад, охир 20 
сол пеш ӯ 45 сол дошт. Зан ларзон дохили марқад шуд. 
Марқадро холӣ дарѐфт. Бетоқат шуд, хавоссаш парешон 
гашту худро ба берун андохт. Ашкрезону хунгирѐн ба деҳа, 
ба сӯи хонааш, роҳ пеш гирифт. Аз дур, дар назди тирезаи 
хонаи фарзандон суроби шахсеро дид. Зери дарахти назди 
хона пинҳон шуд. Синча карда арвоҳи шавҳарашро ши-
нохт. Мисли пешин ҷавонмарди зебо буд. Тарсид наздик 
шавад. Арвоҳи шавҳар бо ҳавас ба даруни хона нигоҳ ме-
кард. Зан ба худ нигарист: «Охир ман пир шудаам, аммо ӯ 
хеле ҷавон аст. – Ин хаѐл аз сараш гузашт. – Мешинохта 
бошад? Агар не…» 

Раҳима дар оилаи зиѐӣ ба дунѐ омада буд. Падараш 
одами ҳарбӣ буду модараш муаллима. Падарро ба ноҳияи 
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дурдасти Шӯрообод ба кор мефиристанд. Ӯ ҳамсарашро 
бо худ мебарад. Баъди ду моҳ Раҳима ба дунѐ меояд. «Ба-
рои кӯдаки таваллуднашуда харидани парпечу либос 
хосияти хуб надорад,» – гуфта модар барои тифлаш ягон 
чиз нахарида буд. Он сол зимистон хеле қаҳратун омад. 
Падар аз хурсандӣ дар куртааш намегунљид. Дар рўзи та-
валлуди духтараш ӯ савори асп барои харидани парпечи 
кӯдаконаю тўҳфа ба шаҳри Кӯлоб сафар кард. Соли 1944- 
ум вазъият дар ақибгоҳ низ ноором буд. Падар баъди 
харид ва бозгашт дар роҳ аз дасти хоинони давлат кушта 
мешавад. Модар баъди се рӯз аз тақдири шавҳар хабар-
дор шуд. Ў, ки тарбиядидаи Хонаи бачагон буду хешу та-
бор надошт, бо кӯдаки ширмак куҷо рафтанашро наме-
донист. Мегӯянд: дар олам аз ашхоси бад дида, инсонҳои 
нек бисѐранд. Бале, бо дастгирии чунин афрод ӯ дар 
зиндагї роҳи худро ѐфт. Муаллима шуда кор кард, 
Раҳимаи хурдакакашро ба воя расонд. Бо худ ба мактаб 
мебурду дар болои мизи кор шинонда, ба толибилмон 
дарс мегуфт. Раҳима 8-сола шуд. Ба модараш ҷавони хеле 
зебо ошиқ шуд. Ҳар рӯз пеши роҳашро гирифта, арзи 
муҳаббат мекард. 

– Ман фарзанд дорам, духтарам 8-сола аст, намехоҳам ӯ 
дастнигари падари угай шавад. Ту метавонї бо духтари 
қадрас издивоҷ кунӣ, – гуфта модар муҳаббати ҷавонро рад 
мекард. 

– Духтаратро ба фарзандӣ қабул мекунаму чун гавҳа-
раки чашм эҳтиѐташ менамоям, фақат ту розӣ шав. Ман 
ҳаѐтамро бе ту тасаввур карда наметавонам, – зориҳо ме-
кард ҷавон. 

Онҳо издивоҷ карданд. Соҳиби ду фарзанд шуданд, 
мард ба аҳдаш вафо кард: то охири умр Раҳимаро пеш аз 
фарзандони худ медонист. 

Раҳима, ки орзуи табиб буданро дар дил мепарварид, 
ба Омӯзишгоҳи тибби шаҳри Кӯлоб ҳуҷҷат супорид. Ба 
хондан шавқи зиѐд дошт, аммо… ошиқ шуд, сахт ошиқ. 
Намехост хонданашро тарк кунад. Ҷавон шабу рӯз аз пуш 
ти ӯ мегашт. 
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Шаби қаҳратуни зимистон. Ҷавон дар паси тирезаи 
хобгоњи омўзишгоҳ ду чашм сӯи ошѐнаи дуюм мисли бо-
бои барфӣ аз боридани барфи лаклакӣ сап-сафед шуда 
буд. 

Ҳамсабақҳояш шӯхикунон: 
– Бечора сағира ях карда намурад? – мегуфт яке. 
– Наход дилат насӯзад: як сол шуд, ки ӯ шайдои ту, – 

мегуфт дигаре. 
– Охир ту низ ӯро дӯст медорӣ? – мегуфт саюмӣ. 
Раҳима бетоқатона назди тиреза мерафту боз дар пуш-

ти миз менишаст, аз даҳҳо саҳифаи хонданаш чизе дар 
хотирааш намеистад, ҳушу ѐдаш ба берун банд буд. 

Поси шаб. Ба соат нигарист: соат яки шаб. Оҳиста ба 
назди тиреза омад. Мегӯӣ ях баста бошад, ҷавон мунта-
зир. Ӯ ба дугонаҳояш нигарист, ҳама масти хоб. Оҳиста 
аз хобгоҳ баромад. Зани дарбон низ пинак рафта буд. Дар 
ин лаҳзаҳо ӯ ғуломи ишқи худ буд. Барояш на ситораи 
дурахшон дар шаби тор лозим буду, на офтоби сӯзон дар 
рӯзи хунук, дил ба ӯ гуш намедод, вуҷудаш такрор ба 
такрор мегуфт: «Ё ӯ, ѐ ҳеҷ каси дигар.» Насими сард ва 
донаҳои барфи лаклакї ӯро ба худ овард. «Худоѐ, ман чӣ 
кор карда истодаам?» Мехост ба қафо баргардад, аммо 
аллакай ҷавон ӯро дида, бо сӯяш медавид. Беихтиѐр 
пойҳо Раҳимаро кашолакунон ба сӯи ӯ бурданд. Фарҳод 
аз Худои худ илтиҷо мекард: «Худоѐ, тайѐрам субҳи му-
саффо ва офтоби дурахшонро ба ҳамин шаби тор иваз 
кунам, чунки азизам дар барам аст!» 

Онҳо оила барпо карданд. Баъди як моҳи ҳамзистӣ 
Фарҳодро ба хизмати модар – Ватан даъват намуданд. 
Раҳима рӯз дар миѐн аз шавҳар мактуб мегирифт. Ӯ мена-
вишт: «Азизам, ягонаам! Бо тамоми ҳастӣ дӯстат медорам. 
Ҳар рӯзу соату сонияро бо ѐди ту паси сар мекунам. Бовар 
дорам, ту низ интизор ба роҳи ман ҳастӣ. Хизмати Модар – 
Ватанро софдилона иҷро карда истодаам. Лаҳзаяке вақти 
бекор ѐбам, ҷавоби мактубҳоямро такрор ба такрор муто-
лиа мекунам. Ин номаҳоро бӯ мекашам, аз онҳо бӯи ту ба 
машомам мерасад. Бо умеди дидор Фарҳоди ту.»  
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Боз менавишт: «Азизам, имрӯзҳо ту мисли ситора ба-
рои ман дастнорасӣ. Фарқи ту ва ситораҳо дар он аст, ки 
онҳо ҳазорҳоанду ту якто.» 

Баъди як соли ҷудоиҳо Раҳима барои аѐдати маҳбубаш 
ба давлати ҳамсоя рахти сафар баст. Ҳарчанд модар 
хоҳиш кард, ки ба роҳи дур наравад, барои ӯ ѐфтани 
қисмҳои ҳарбӣ душвор мешавад, аммо ӯ: 

– Модарҷон, ӯро ѐд кардаам, тоқати ҷудоӣ надорам. 
Хоҳиш мекунам, дуои некам деҳ, – гуфта илтиҷо кард. 

Модар дуояш доду орзу кард, ки сафараш бехатар 
бошад. Раҳима шавҳарашро ѐфт. Дар сарҳадди Олмон 
хидмат мекардааст. Ду дилдода вохӯрданд. Мисли њамон 
мулоќоти нахустинашон он шаб њам барфи лаклакӣ ме-
борид… 

Ҷудоӣ муҳаббати хурдро мекушад, аммо муҳаббати бу-
зургро бузургтар мегардонад, мисли он ки шамол 
шамъро хомӯш карда, боиси аланга задани оташи бузурге 
мегардад. Муҳаббати ин ду навҷавон мисли оташ аланга 
мезад. Фарҳод худро хушбахттарин ҷавон эҳсос мекард, 
чунки азизи дилаш ҳазорон фарсах роҳро пушти сар 
намуда, барои дидани ӯ омада буд. 

                         
                            *** 

 
Зиндагиашон ширин мегузашт. Якдигарро, ки дӯст ме-

доштанд, норасогиҳои рӯзгор ба чашмашон наменамуд. 
Дар хонадон пайи ҳам чор духтарча ба дунѐ омад. Яке аз 
дигаре зеботару ширинтар. Зану шавҳар ба доди Худо 
шукр мегуфтанд, аммо Раҳима мехост писар дошта 
бошанд. Шоҳписареро бо орзуҳои зиѐд ба дунѐ овард: Ру-
стам номаш нињоданд. Боз чор духтару як писар таваллуд 
кард. Писари дуюмро ном нињоданд Суҳроб. 

Хабари мудҳиш ва даҳшатбор ба решаи дарахти умри 
якҷояи онҳо лахчаи хокистари сӯзонро рехт. Хонаи пур аз 
хандаи онҳо ғамхона шуд. Шавҳар, ки дар Корхонаи пах-
таи шаҳри Кӯлоб вазифаи масъулро ба ўҳда дошт, вақти 
таъмири дастгоње ҷароҳати сахт мебардорад ва дар болои 
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мизи ҷарроҳӣ аз олам чашм мепӯшад. Зан бо даҳ кӯдаки 
ноболиғ дар чорроҳаи тақдир танҳо монд. Рӯзҳои вазнин 
ӯро интизор буданд. Тарбия кардан, ба воя расонидан, 
соҳиби маълумоту касб намудани фарзандон соҳиби хо-
наву дар кардани онҳо барояш гарон афтод. Пеш аз 
муҳлат пир шуд. Як соли охир зан дар ҳавлии калони 
шавҳар танҳо монд. Духтарон ҳама соҳиби хонаву дари 
худ, писаронаш бошанд бо оилаҳои худ зиндагии деҳотро 
ба шаҳр иваз карданд. Ӯ танҳои танҳо монд. Гарчанде 
бародару хоҳар ва фарзандон таклиф мекарданд, ки њам-
роњи онҳо зиндагӣ кунад, розӣ намешуд. 

– То лаҳзаи охирини ҳаѐт намегузорам, ки чароғи хо-
наи шавҳарам хомӯш гардад. Охир, арвоҳи ӯ омада дари 
баставу хонаи торикро бинад, ба њамсаре чун ман лаънат 
намехонад? – гуфта дар ҳавлии калон хаѐлан бо шавҳари 
азизаш суҳбат мекард. Гоҳ-гоҳ хориаш меомаду ба хонаи 
дарун даромада мегирист. Ягона нишон аз шавҳар мак-
тубҳояш, ки аз хидмати сарбозӣ навишта буд, ҳамсўҳбати 
Раҳима буданд. Гаштаву баргашта онҳоро мехонд, ҳамаи 
онҳоро азѐд медонист… 

Он рӯзи шумро на танҳо ањли оила, балки тамоми деҳа 
фаромӯш нахоҳад кард. Он рӯз Раҳима хеле шод буд: пи-
сари ба ҷону дил баробараш Рустам ба аѐдати модар 
омад! Дастархон кушод, ҳамроҳ ғизо хӯрданду ба ҳота 
даромаданд. 

– Очаҷон, ин қадар помидорҳо сар ба навда сурх шуда-
анд, чида диҳам-мӣ? – гуфта Рустам ба чидани помидору 
қаланфур оғозид. 

– Кошки, ҷони оча, – гуфта зан низ дар ҷӯякҳои пур аз 
ҳосил рост шуд. 

Очаю бача сатилҳои пури номидорро бардошта, ба 
ошхона даромаданд. 

– Писарам, ту дар хона истироҳат кун, ман дар деги 
калон афшураи помидорро ҷӯшонда, ба зарфҳо ҷой меку-
нам. 

Зан хасу чӯби хушкро зери дег ҷо карда оташ афрӯхт. 
Оташ аланга гирифту ба домони зан часпид. Зан саросема 
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хост аввал бо даст оташро хомӯш кунад, натавонист, оташ 
то чанд аланга мегирифт. Хост куртаашро аз тан берун ку-
над, то қафаси сина куртаро боло карда буд, ки алангаи 
оташ ба чашму рӯяш расид. Дар дохили оташхона зан бо 
оташ дастбагиребон буд. Дар ҳамин ҳолат писараш Рустам 
аз хона берун шуда, ба ошхона назар карду, давида омаду: 

– Модарҷон, барои чӣ ҷеѓ назадӣ, то ман бедор шавам? 
–гуфта шолчаи болои танурро гирифта, модарро дар он 
печонд. 

– Писарам, Рустамҷони азизам, охир агар дод мегуф-
там, ту метарсидӣ, – гуфт модари сухтаи бирѐн фикри 
фарзандашро карда. 

14 рӯз модар бо марг дастбагиребон буд. Ҳамаи даҳ 
фарзанд болои сараш парвона, аммо... Оташ корашро 
карда буд. Бародару хоҳар дар болои бистари хоҳарбу-
зургашон ашк мерехтанд. Раҳима аз хоҳар илтимос кард: 

– Хоҳарҷон, хоҳиш мекунам: мактубҳои Фарҳодро, ки 
дар ќутии ҷевон нигоҳ медоштам, гирифта ба оташ андоз. 
Бигузор аз фироқ онҳо низ мисли ман сӯхта хокистар ша-
ванд. Хокистарашро дар рӯзе, ки бод сахт мевазад, аз ба-
ландие пош деҳ. Бигузор дар рӯи дунѐ меҳр бошаду ишқ 
бошаду муҳаббат… 

Ин суханҳои охирини Раҳима буданд. 
Рӯзи ҷаноза хурду калони деҳа барои видоъ ҷамъ ома-

да буданд. 
Хоҳар мактубҳои Фарҳодро ѐфт. Ӯ менавишт: 
«Раҳимаҷон, азизам, мумкин ягон вақт мо дар дӯзах 

вохӯрем, чунки туро ҳамчун дузде, ки дили маро рабуда буд 
ва маро ҳамчун шахсе, ки ба ҷои қибла сӯи ту намоз гузо-
штаам, маҳкум хоҳанд кард…», «Азизам, дирӯзу имрӯзу 
фардо ҳамчун ќалб бо туам. Агар вақте танҳо мондӣ, ғам 
махӯр, даст болои сина бимон. Ман дар он ҷоям…», 
«Азизам, ҳатто баъди марг њам ту аз ман гурехта намета-
вонӣ, чунки ман кафан мешаваму туро ба оғӯш мегирам, 
гул мешаваму болои қабратро оро медиҳам, борон меша-
ваму он гулҳоро об медиҳам…» «Азизам, Раҳимаҷон, байни 
мо ҳазорон фарсах роҳ, ту дар он тарафи роҳу ман дар ин 
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тараф. Дар дили ман оташе аланга мезанаду шўълаи он ту 
ва ман дуди он ҳастам. Дар забони ман суруди ғам аст, са-
рояндааш ман њастаму фармоишгар ту…», «Азизам, 
Раҳимаҷон, фарқ надорад, ки роҳ ҳазорон фарсах дур аст, 
ман дар тамоми роҳ номи туро навиштаам, бо куҷое 
наравӣ, дар роҳ мехонӣ, ки ман туро дӯст медорам…». 
«Азизам, ман ба хотири шаб зиндагонӣ мекунам, чунки ту 
шаб меоӣ дар орзуҳоям, дар дилам, дар хаѐлам, дар хо-
бам…» 

Хоҳар васияти хоҳарбузургашроро иҷро кард… 
 
                                       *** 
Бегоҳии панҷшанбе, арвоҳи зан ба хонааш наздик шуд. 

Фарҳодаш аллакай он ҷо буд: нигоҳи чашмон якдигарро 
ѐфтанд. Майл ба љониби якдигар карданд, чун он шабе, 
ки барфи лаклакӣ меборид… Онҳо бе сухан, бе овоз яктан 
шуда, ба афлок парвоз намуданд… 

 
 

ГАҲВОРА, НОН, КИТОБ… 
 
– Модарҷон, модари ширинам, ѐдатон кардам. Нони 

гарму хушбўю нав аз танӯр кандаву шири навдӯшидаатон 
ро ѐд кардам, мехоҳам дар сари зонувони нарматон сар 
бимонаму чун даврони пешин ҳаловат барам. Аммо… 

– Поям дард кард. Як зани калони соҳиби панҷ фар-
занд, мисли тифлакон ноз мекунӣ. Хез, поям дард кард! –
гуфтанҳоятон ба хотирам мерасаду… 

– Сарам вазнин нест-ку? Зонувонатон мисли пари қу 
нарманд. Барои чӣ дард мекунанд? – ба хотирам меояд 
нозу нузи бемавридам. 

– Хез, охир зонуям дард кард. Ман ба 80 даромадаам. 
Як зани каппа-калон, ба 40 даромадаасту рафторш 
рафтори кӯдак.  

Ҳис мекардам, ки аз ин нози ман ҳаловат мебурдед. 
Модарам ширинзабон буданд. Ҳеҷ гоҳ баланд гап 

намезаданд, ҷангу коҳиш намекарданд. Фақат як бор, як 
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бор сахт ҷангам карданд. Аз қаҳр пайкарашон бедвор 
ларзид. Як умр ин ларзиш аз ѐдам намеравад. 

Зимистон буд. Ман аз мактаб омада дидам, ки модар 
сари танур љунбуљул дошт.Ба хона даромада  тағйири ли-
бос кардаму  ба пеши танӯр назди модар омадам. Он вақт 
дар синфи 5-ум мехондам. 

Ҳезуми тар дар намегирифт.Модар мехост оташро 
фурўзон кунад, аммо хасрӯбаҳои тар дуд мекард. Нонпаз-
хона пур аз дуди сиѐҳ шуда буд. Модар сӯи оғил рафтанд, 
то ҳезум ѐ тапаки хушк оварда, оташро фурўзон кунанд. 

Ман давида аз ҷевон як китоби кўҳнаи варақҳояш зард 
шуда, ки бо хатњои барои ман ноошно навишта шуда 
буд,гирифтаму аз он як ду варақ канда оташро фурӯзон 
кардам. Аз кори кардаам шод будам. 

– Модарҷон, ман оташро фурўзон кардам. Бинед, оташ 
аланга мезанад! – шодикунон хабар расондам. 

Модар дар даст таппак омада, ба алангаи оташ нигоҳ 
карданду, ба дасти ман, ки варақҳои китобро якто-якто 
дарронда, ба оташ меандохтам. 

Китобро аз дастам кашида гирифтанд.  Бо нигоҳи ма-
ломату мазамматомез, бо чашмони пурашк китоби 
кўҳнаи зардшударо ба синаашон зер карданд. 

– Чӣ кори кардаат буд? Кӣ аз ту хоҳиш кард, ки оташ-
ро фурўзон кунї? Дур шав аз назди танўр! – гуфтанд. Бо-
ри нахуст модарро дар чунин ҳол медидам. Ба оташ нига-
риста, бо гӯшаи рӯймол ашки чашмонашонро поккунон 
бо оҳу ҳасрати сӯзон китобро сахттар ба қалбашон зер 
мекарданд. 

Оташ то чанд аланга мегирифт. 
Модар, бо ҳаяҷони шадиду ларзиши дил ба танур 

такякунон ба замин нишастанд.  Китоби кўҳнаи варақҳо-
яш зардшударо бӯсида, ба чашмони пурнам мемолиданд. 

Ҳаво низ якбора тағйир ѐфт, гирист, бо борон нею бо 
барфҳои калон-калони лаклакӣ. Ҳама ҷо сап-сафед шуд. 
Шамол як-ду дона барфро ба рӯям зад. Барф мисли ша-
рораи сӯзон рӯямро лесида об шуд. Ба хаѐлам чун кундаи 
тар дуди сиѐҳ баровард, на танҳо оташхона, балки он 
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дунѐи хурдакаки дили ман пур аз дуди сиѐҳ шуд. 
        Гуноҳамро надонам ҳам, назди модар нишаста суо-
ломез сӯяшон нигариста, ноаѐн ашки сӯзонро бо муштҳои 
хурдакакам пок кардам. 

Оташ оҳиста-оҳиста хомӯш гашт, хамир турш шуд. 
Модар сарамро сила карда гуфт:  
-Духтарам ту њоло хўрд њастї муќадасоти ин китобро 

намедонї калонтар шудї баъд мефањмонам. Њамеша дар 
хотир дор ҳеҷ гоҳ ба сӯи китоб, гаҳвора ва нон пой дароз 
накун, ки вубол аст. 

Солҳо гузаштанд, ман калон шудам. Сабаби ба қаҳр 
омадани модарро дер, хеле дер фаҳмидам. 

Бале, баъд фаҳмидам, ки модарам дар хонадони шахси 
босавод, хатмкардаи мадраса, ба дунѐ омада будааст. 

Бобоям дар талу теппа дарахтони бисѐри мевадиҳанда 
шинонида, боғи пурмевае обод карда будааст, ки онро 
ҳама «боғи муаллим» мегуфтаанд. 

Солҳои сиюм. Замона хеле нотинҷ буд. Агар се нафар 
шоҳидӣ медод, ки ин мард мулло, китобхон асту сарвате 
дорад, бе пурсупос ӯро душмани давлату халқ эълонаш 
карда, ба мањбас мепартофтандаш, ѐ бадарға, ѐ беному 
нишон гум мешуд. 

Як сели офат ба сари мардуми бечора омада буд. Ҳама 
ба якдигар шубҳаомез нигоҳ мекарданд, оҳиста гап меза-
данд, ки гӯши ғайр нашунавад. Зиндагиашон ҳамеша би-
му ҳарос буд. 

Он рӯзи шумро модар ҳеҷ гоҳ аз ѐд намебаровард. Бе-
гоҳӣ ба ҳавлиашон як гурӯҳ силоҳбадастон даромада, та-
моми чизу чораи хонаро таку рӯ карданд. Ягона сандуқи 
калони чӯбинро, ки падару модар чун гаҳвараки чашм 
эҳтиѐт мекарданд, чор нафар кашолакунон ба саҳни ҳавлӣ 
бароварданд. Дашномҳо дода, калиди сандуқро пурсон 
шуданд. 

– Калидро биѐр! – сардори ин гурӯҳ чун ваҳшиѐн дод 
зад. 

Падару модар сархам, гӯѐ дар даҳон об гирифта 
бошанд, хомӯш буданд. Чор фарзанди хурдсол аз шуни-
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дани суханҳои қабеҳ тарсида, ба пои падару модарашон 
часпида, дод зада гиря мекарданд. 

– Табарро биѐред! – амр кард сардори гурӯҳ. 
Баъди чанд дақиќа нафаре аз он гурӯҳи зишткору хун-

хор табар овард. 
– Шиканед сандуқро! 
Дар ин лаҳзаҳо падар нимшунаво худ ба худ чизе 

мегуфт. Аз Худованд хоҳиш мекард, ки дар дили ин гур-
гон раҳму шафқат биандозад. 

Сарпӯши сандуқ шикаста ва аз он китоби зиѐдеро ба-
роварда, ба рӯи ҳавлӣ партофтанд. 

Падар дар назди он оқипадарҳо ба зону зада хоҳиш 
кард: 

– Ин китобҳо муқаддасанд, илтиҷо мекунам, онҳоро ба 
замин напартоед, вубол аст. Аз Худо битарсед! 

Дар як лаҳза аҳли деҳаро ба он ҳавлӣ ҷамъ оварданд. 
– Сӯзонед! Оташ занед! – девонавор амр кард сардори 

гурӯҳ. 
Падар худро болои китобҳо партофт. Хоҳишу илтиҷо 

мекард, ба дили онҳо раҳму шафқат оварданӣ мешуд. 
– Дасту пояшро бандед, ин душману хоини сохти нави 

давлатдориро! 
Ашки чашмони падари даступобаста аз ду бари рӯяш 

ҷорӣ шуда, аз таги манаҳаш чакра –чакра ба алангаи 
оташ мерехт, гӯѐ ашк мехост оташро ба ин минвол хомӯш 
кунад. 

Тозиѐнаи сардори гурӯҳ ба рӯй, сар ва тамоми аъзои 
бадани падар бошаст бархӯрда, пайи ҳам такрор мешуд. 
Хун рӯи ӯро мешӯст. Ҳамсараш давида пеши пои шавҳар 
худро партофт. Илтичо мекард: 

– Шавҳарам гуноҳе надорад. Дар ин китобҳо ягон су-
хани ноҳақ нисбат ба давлат ва сохти имрӯза нест. Инҳо 
китобҳои муқаддасанд. Қуръон асту Ҳофизу Бедилу 
Мавлавӣ… 

Сухани модар ба охир нарасида, садои тири таппонча 
ӯро хомӯш кард… 

Доду войи фарзандон баланд шуд. 
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– Муаллимро ба пушти ароба бандед, сагбачаҳояшро 
пеш-пеши ароба кунед! – фармон дод сардори гурӯҳ. 

Аҳли деҳа хомӯш ашк мерехтанд. Касе ҷуръат наме-
кард, ки сухане бигӯяд. Ҷон барои ҳама ширин буд … 

Солҳо гузаштанд, ахли деҳа дар бораи тақдири устоди 
худ ва аҳли оилааш дигар чизе нашуниданд. Аз якдигар 
чизе пурсиданӣ шаванд, аз тарс аввал ба чор тараф нигох 
мекарданд. 

Модар бо дили ранҷур он рӯзҳоро ба ѐд меовард. Ӯ 
касби падарро интихоб кард: муаллима шуд. 

Имрӯз дар дукони модар бо фарзандонам гирд омада, 
модарро ѐд мекунам, ба фарзандон бо фахр дар бораи 
модар сухан мегӯям. 

Ҳар гоҳе ба зодгоҳам – Фархори куҳан сафар кунам, аз 
ҳама ҷо: аз хиѐбонҳои пур аз гулҳои шабнамзадаву хуш-
накҳату хушрӯй, аз боғу роғи гулафшон, аз оруву 
мурғакони пуркор, аз дарахтони сермеваи пурбор, аз ин-
сонҳои баору номуси ин диѐр, хулоса, аз ҳама чизу аз 
ҳама кас, аз одаму олам ба машомам бӯи модар меояд… 
Ин аст, ки Фархорро бо бӯи модар дӯст медораму модар-
ро бо номи Фархор. Имрӯз боз ѐди модар маро ба дуру 
наздик, ба лаҳзаҳои шодию нишот ва рӯзҳои сарду сиѐҳ, 
ғаму қулфат бурда овард… 

Модарҷон, ҷон модарҷон, ѐдатон кардам! 
Гуфтаниҳои зиѐд дорам, аммо қалам оҷизӣ мекунад, то 

бузургиатонро васф кунам… Дил мехоњад мисли пешин 
сарамро болои зонувонатон гузорам Аммо,њазор афсӯс… 

 
  

БАҲОРИ ДИЛ 
 
Фасли зимистон. Ҳаво хеле сард буд. Дар ҷангалҳои Си-

бир барф беист мебориду меборид. Мардикороне, ки аз 
Тоҷикистон, барои маблағе ба даст овардан, ба ин гӯшаи 
дурдаст омада буданд, ба ҳавои сарди ин сарзамин мутобиқ 
шуда наметавонистанд. Дар хонаи сайѐри оҳанин, ки аз ду 
утоқ иборат буд, 18 тоҷикписар иқомат мекрд. 
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Корфармо- марди зардинаи қадбаланди миѐнаумр, ки 
амаки Иван номаш мебурданд, ҳар ҳафта як бор омада, 
кори ба анҷом расонидаи мардикоронро қабул мекард. 

Ин пагоҳӣ низ ӯ омада дарахтони буридаи мардикорон 
ро дида, қаноатмандиашро баѐн кард. Онҳо аз нақша зиѐд 
дарахт бурида буданд. 

Иван-амак дар байни тоҷикписарон Наимро надида, аз 
ҳамроҳонаш ӯро пурсон шуд. 

– Ба Наимҷони мо пули зиѐд лозим аст, аз ҳамин сабаб 
ӯ шабу рӯз кор мекунад, ҷонашро дар хатар монда, ин па-
гоҳӣ низ ба сардии ҳаво нигоҳ накарда, ба ҷангал рафт, – 
гуфт бригадир амаки Фаридун амали Наимро ба корфар-
мо маънидод карда. 

– Ба Шумо пул лозим нест? – гуфт Иван-амак. 
– Лозим аст, хонаву дар, зану фарзандон, диѐри 

маҳбубро тарк гуфта, барои ба даст овардани маблағ 
омадаем. Аммо чун Наим мо девона нестем, ки ҷонамон-
ро ба пул иваз намоем. Ӯ дар ҳақиқат девона аст. Панҷоҳ 
дар сади дарахтонеро, ки  дар 1 ҳафта буридаем ӯ танҳо 
буридааст. – гуфт амаки Фаридун. 

– Ман пагоҳ ба шаҳр меравам, агар ягон хоҳиш дошта 
бошед, то бегоҳ навишта ба ман диҳед, – гуфта амаки 
Иван бо онҳо хайрухуш кард. 

Бегоҳӣ дар вагон ҳама мардикорон ҷамъ омада буданд. 
Ба оташдон беист кундачаҳои майдакардаро мепартоф-
танд, қарс – қурс сўхтани ҳезум ба гӯш мерасид, аммо ва-
ни онҳо ҳеҷ не ки гарм шавад. 

Наим низ баъди кори вазнини рӯзона анҷом додааш 
дар назди оташдон дастонашро гарм мекард. Ӯ чун 
ҳамеша хомӯш буд. Ба суҳбати дигарон ҳамроҳ намешуд. 
Ба саволҳои додаи онҳо ѐ «ҳа» мегуфт ѐ «не». Чун одамо-
ни ғамзада доимо маъюсу ғамгин буд. 

Иван-амак тибқи ваъда бегоҳӣ омада, хоҳиши дар ва-
рақчае навиштаи амаки Фаридунро гирифт ва ба Наим рӯ 
оварда: 

– Писарам, ту ягон хоҳиши шахсӣ дошта бошӣ, ман аз 
шаҳр биѐрам, – гуфт. 
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– Иван-амак, агар тавонед ба ман китоби «химия» ва 
«биология» биѐред. 

– Китобҳои гуфтагиатро меорам, аммо ба забони русӣ. 
Мешавад? 

– Мешавад, амакҷон, дар муддати ду сол ман русиро 
хуб омӯхтам, дар мактаб низ аз фанни забони русӣ баҳои 
«4» ва «5» мегирифтам. Муаллимаамон Екатерина Ди-
митриевнаро ҳама дӯст медоштем ва дарсҳояшро азхуд 
мекардем, то ҳозир шеърҳои додаи ӯро азѐд медонам. 

Баъди як ҳафта Иван-амак омада, дар роҳ бо Наим 
вохӯрд, ки дарахт мебурид. Ӯ мошинро боз дошта: 

– Мана, писарам, хоҳишатро иҷро кардам, китобҳои 
гуфтаатро овардам, – гуфт. 

– Раҳмат, амакҷон! Ман дар вақтҳои бекорӣ онҳоро 
мехонам. 

– Охир, ту вақти бекорӣ надорӣ-ку? Шабу рӯз меҳнат 
мекунӣ. Ана, ҳозир ҳама дар хонаи гармакак, ту бошӣ, 
дар ҳавои сард дарахт мебурӣ. Биѐ, даруни мошини ман 
даро, ин ҷо гарм каме суҳбат мекунем. 

Наим аз ин таклиф рӯ гардонда наметавонист ва ли-
босҳояшро аз барф тоза карда, ба мошини Иван-амак да-
ромад. Иван-амак ӯро бо қаҳва зиѐфат кард: ӯ доим дар 
мошинаш, дар зарфи махсус, қаҳваи гарм мегардонд. 

– Писарам, китобҳо барои ту чӣ даркоранд? Магар ба 
донишкадаи олӣ дохил шудании? 

– Бале, амакҷон, ман орзу дорам, ки ҷарроҳ шавам. 
– Пули бисѐр барои дохил шудан лозим аст? 
– Не амакҷон, ман дар хурдӣ гуноҳи азиме кардаам, 

мехоҳам пули зиѐд ба даст оварда, он гуноҳамро шӯям. 
– Чи хел гуноҳ? 
Наим оҳи вазнине кашида гуфт: 
– Амакҷон, ин қиссаи дуру дароз аст. Ҳам вақти Шу-

моро мегирам, ҳам вақти худро. Дар ин муддат ман чанд 
дарахт мебурам. 

Ҳисси кунҷковии Иван-амак боло гирифту хоҳиш кард: 
– Писарам, нақл кун, ман вақт дорам, дар бораи дарах-

тони набуридаат ягон фикр мекунем. 
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Наим фикркунон хѐлан ба зодгоҳаш- Тоҷикистон бар-
гашт ва ҳодисаи 20 сол пеш шударо ба ѐд овард… 

 
* * * 

Оилаи Наим дар яке аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон, 
дар сарҳади Афғонистон зиндагӣ мекард. Деҳаи онҳо дар 
мавқеи хушманзарае ҷойгир аст. Аз як тараф теппаҳои 
сарсабз ва аз тарафи дигар рўди Панҷ бо оби мусаффои 
худ пахтазори деҳаро сероб мекард. Баҳор ин диѐр мако-
ни афсонавиеро мемонд. Теппаҳоро майсаву себарга ва 
гули лола чунон устокорона оро медод, ки дили кас аз 
диданаш саршори фарањ гардиду, фикр мекард, ки рассом 
бо рангҳои гуногун нақши чаканро болои он теппаҳо ка-
шидааст. Шир-шири ҷӯйчаҳое, ки аз дарѐи Панҷ ба онҳо 
ҷорӣ буд, ба кас ҳаловат мебахшид. Боғи хурмо ва токзо-
ре, ки дар деҳаи онҳо доман паҳн карда буд, аз чаҳ-чаҳи 
булбулон ва хониши дигар парандагон ҳамеша пур буд. 

Ҳавлии миѐнаҳолонаи Наимино дар як гӯшаи деҳа ҷой-
гир аст. Падараш – амаки Пулод, тракторчии пешқадами 
деҳа, ҳамеша нақшаҳои додаи роҳбарияти хоҷагиро барзиѐд 
иҷро мекард. Рӯз дар заминҳои хоҷагӣ ва шаб дар заминҳои 
шахсии аҳли деҳа, ки аз талу теппаҳо ба онҳо ҷудо карда 
дода буданд, кишт мекард. Мекӯшид, ки аҳли оилааш дар 
зиндагї камбуде надошта бошад. Вақте ки ӯ аз кор барме-
гашт, аллакай посе аз шаб гузашта буд ва оҳиста ба хонаи 
хоби фарзандон даромада, аз пешонии Наим ва духтарчааш 
Нодира бӯсида хоб мерафт. Пагоҳӣ барвақт аз паси кор 
мешуд. Модараш Сабоҳат низ дар колхоз кор мекард, аз-
баски Нодира ҳоло яксола нашуда буд, он баҳор модараш 
ба кори сањро набаромад. Наим чорсола буду аз та-
швишҳои зиндагӣ хеле дур. Доимо аз кафои модараш ме-
гашт. Агар модар назди мурғон равад, ӯ низ кафашро пури 
дон карда, ба онхо дон медод ва ҳар пагоҳӣ тухмҳои мурғон 
ро ба катак даромада мегирифт ва шодон назди модар ме-
тохт. Агар модар назди гову мол равад, албатта, Наим дар 
он ҷо ҳозир буд ва ба говҷӯшии модар наззора карда ме-
хост, ба ӯ ѐрӣ дихад. Оилаи Наимино ба миѐнаҳолӣ нигоҳ 
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накарда, хеле хушбахт буданд. 
Он рӯзи шум як умр дар ѐди Наим мондааст ва мемо-

над. Қарибиҳои нисфирӯзӣ одами бисѐре ба ҳавлиашон 
омаданд, фиғони модар гӯши фалакро кар мекард. Падар 
дар вақти таъмири трактораш беаҳаммиятӣ карда, дар 
зери чархҳои он мондааст. 

«Хонамой, хонамой, хонамой! – гуфтани модар дили 
ҳар шунавандаро реш-реш мекард. «Маро бо ду кӯдаки 
хурд ба кӣ партофтӣ, рафтӣ?» фиѓон мебрдошт модар рӯю 
мӯяшро канда. 

Хешу табор ва ҳамсояҳо таскинаш доданӣ мешуданд, 
аммо бенатиља. 

Наим падарро аз серкориаш ба серӣ надида буд, аммо 
чеҳраи ӯ дар рӯзи дафнаш як умр пеши назараш буд. 

Хидмати Пўлоди тракторчӣ ба ҳама мерасид ва ӯро 
мардуми деҳа дӯст медоштанду ҳурмат мекарданд. Барои 
гусели сафари охират аз рӯи сипос ҳама аҳли деҳа ҷамъ 
омада буданд. 

Дар назари Наим қади баланди падар баъд аз мурдан 
боз дарозтар шудааст. Абрӯ ва мӯйлабҳои сиѐҳаш дар рӯи 
сафеди каме офтобхӯрдааш падарро боз ҳам зеботар ни-
шон медод. Матои сафеде, ки дар рӯи падар партофта бу-
данд, пур аз хун буд. 

Дар вақти гусели падар ҳама мардони деҳа ба болои 
теппае, ки қабристон он љо буд, баромаданд. Бобои На-
им, дар як дасташ асо, дасти хурдакаки набераашро до-
шта, оҳиста – оҳиста «Воҳ бачам, тобутбардорам, куввати 
дилам, миѐни хамгаштаамро шикастӣ! Охир, писар тобу-
ти падарро мебардошт, на падар аз писарро. Кошки Ху-
дованд ҷони маро мегирифт, воҳ бачам… » – гуфта ба бо-
лои тепа, ба назди қабри писар расид ва дар як гӯша ни-
шаста талху зор гирист. 

Мегӯянд мурдани падару модар мерос асту марги фар-
занд тири алмос. Ин сухан, барҳақ, дуруст будааст. 

Баъди ҷаноза бобо маҷоли роњ гаштан надошт: ӯро ду 
ҳамсоя аз дастонаш дошта, ба хона оварданд. 

Баъди ду моҳ мӯйсафед низ бо ин дунѐ падруд гуфт. 
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Ҳама шикастурехти зиндагӣ бар души модар афтод. Ӯ 
кӯдаки хурд дошта бошад хам, ба кори саҳро баромад. 
Рӯзи дароз Наим бо хоҳарчааш Нодира дар хона танҳо 
буданд. Модар пагоҳӣ Нодираро дар гаҳвора баста, аз 
Наим хоҳиш мекард, ки агар хоҳарчааш гиря кунад, 
оҳиста ӯро ҷунбонад. Нисфирӯзӣ ӯ аз саҳро омада, кӯда-
конашро сер мекарду боз Нодираро дар гаҳвора баста, ба 
саҳро мешитофт. 

Бегоҳӣ бошад, як дарза алафро болои сар ниҳода, ба-
рои ғизои гов меовард. Ҳамин тавр рӯзҳо паси сар мешу-
данд. 

Наим баъди фавти падар дигар хандаи модарро надид. 
Ӯ доимо серкор, доимо ғамгин буд. 

Мегӯянд ғаму дард танҳо на, ҷуфт меояд. 
«Касеро бахт баргардад шикаст андар шикаст афтад». 
Рӯзе пагоҳӣ модар, ќабл аз ба саҳро рафтан, таъкид 

кард: 
– Наимҷон, ту калони хона, марди хона, аз хоҳарат бо 

хабар шав. Гаҳвораро сахт наҷунбон, боз Нодираҷон на-
афтад. Охир ту чорсола шудаӣ, ҳама гапро мефаҳмї. Да-
ри хонаро кушода намон, ҳаво хеле сард шудааст, боз 
хоҳарчаат хунук хӯрда касал нашавад. 

Баъди ба саҳро рафтани модар Наим каме дар берун 
бозӣ карду овози гиряи хоҳарчаашро шунида, ба хона да-
ромад. Ҳарчанд гаҳвораро ҷунбонд, Нодира гиряро бас 
намекард. Наим дасту рӯи Нодираро бо дастонаш дошт. 
Ях барин хунук буданд. Он тарафу ин тарафи хонаро аз 
назар гузаронда, дар кунҷи хона бухории барқиро дид ва 
тез онро ба назди гаҳвора оварда, ба кор даровард. 

Баъди чанде ҳавои хона каме гарм шуд, Нодираро хоб 
бурд. Наим дид, ки хоҳарчааш хоб рафтааст, ба ҳавлӣ ба-
ромада бозӣ кард. Гиряи гӯшхароши Нодираро шуниду 
Наим давида ба хона даромада дид, ки рӯйпӯши гаҳвора 
месӯзад. Хост наздик шавад, аммо аз алангаи оташ тар-
сида: 

«Очаҷон, очаҷон, хоҳарам сӯхт, Нодира сӯхт!» – гуфта 
ба саҳро назди модар тохт. Дар роҳ кампири ҳамсоя 
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«Наимҷон, ба ту чи шуд» – гуфта пурсад. 
– Хоҳарам сухт! – гуѐн беист медавид. 
Кампири ҳамсоя- момаи Роҳила ба хонаи Наиммино 

даромада, он даҳшатро диду, тез рӯпӯши гаҳвораро, ки 
нимаш сӯхта буд, гирифта, ба як тараф партофт ва аз да-
руни гаҳвора дастбандаку побандакро кушода, Нодираро 
ба даст гирифта ба берун баромад. Кӯдак аз сӯзиши дард 
фиғон мекард. 

Модари ҷигаррехта ҳоли духтарчаашро дида, дод гуф-
ту аз ҳуш рафт. 

Ягона бунгоњи тибе, ки дар деҳа буд, доруе надошт, ки 
ѐрии аввалин расонда тавонанд. 

Модар намедонист ба кӣ, ба куҷо муроҷиат кунад. 
Ҳамсояҳо мошини сабукраверо ѐфта, модару духтарро ба 
маркази ноҳия, ба беморхона, гусел карданд. 

Сабоҳат бо духтарчааш 20 рӯз дар касалхонаи ноҳиявӣ 
табобат гирифта, ба хона баргашт. 

Аз Нодираи зебояку дӯстрӯяк нишоне намонда буд. 
Рӯй ва гардани ӯ сўхта пажмурда шуда, хеле безеб ме-
намуд. Дар муддати 20 рӯз Наим дар хонаи ҳамсояҳо рӯз 
мегузаронд. 

Хонаи ғамзадаи Наимино мотамхонаро мемонд. Но-
дира шабу рӯз мегирист, дарди сӯхтагӣ хеле вазнин аст. Ӯ 
забон надошт, ки гӯяд, куҷояш бештар месӯзад. 

Модар дигар ба кори саҳро ҳам баромада натавонист. 
Ягона говашонро фурӯхта, ба табобати Нодира харҷ 
карданд. Зиндагиашон рӯз ба рӯз бад мешуд. 

Сабоҳат ҳар боре ба духтарчааш менигарист, дилаш 
реш-реш мегардид. Ягон илоҷ надошт. Рӯзҳо паси сар 
мешуданд. Наим мактабхон шуд. Ҳар рӯз баъди дарс ӯ ба 
хоҳарчааш китоби «Алифбо»-и суратдорашро нишон до-
да, шеърҳои азѐдкардаашро қироат мекард. Нодира зеҳни 
тез дошт, даррав шеърҳоро азѐд мекард. Дар панҷсолагӣ 
ҳама ҳарфҳоро медонист, ба ҳар ҳарф шеър азѐд карда 
буд ва то 100 хисоб мекард. 

Аммо аз мазоҳу масхараи кӯдакон азоб мекашид. 
Кӯдакон аз пасаш «сӯхтагӣ», «сӯхтагӣ» – гуфта масхара 
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мекарданд. 
Ба кӯча баромада, гирѐн ба хона меомад. Наим бошад, 

албатта, баромада, кӯдакони шаттоњро латукӯб мекард. 
Падару модарони онҳо назди Сабоҳат шикоят меома-
данд. 

Рӯзе Сабоҳат тоқаташ тоқ шуда, Наимро сарзаниш 
карда: 

– Бо айби ту гул барин духтарам сӯхта боиси масхараи 
кӯдакон шуданаш бас нест, ки ҳар рӯз ҳамсояҳо аз хўйи 
бадат шикоят мекунанд. Тинҷу осуда зиндагӣ карданам 
мемонӣ ѐ не? 

Аз ин гуфтахои модар Наим гунаҳкори асосии бадбах-
тии хоҳарчаи ба ҷон баробараш буданашро ҳис карда, ба 
хона даромада гирист. Нодира низ баробари Наим меги-
рист. Модар, аз гуфтааш пушаймон, фарзандонашро ба 
оғӯш гарифта, зор-зор нола мекард. 

Рӯзҳо мегузаштанд. Нодира ҳафтсола шуд ва ӯро ба 
мактаби деҳа бурданд. Дар мактаб ҳама ба ӯ масхараомез 
нигоҳ мекарданд, аз пушташ механдиданд. 

Дар синф касе бо ӯ наменишаст, ҳама аз ӯ худро канор 
мегирифтанд. 

Рӯзи 1 сентябр низ ба хонаи онҳо хурсандӣ наовард. 
Нодира гирѐн аз мактаб омада: 

– Дигар ман ба мактаб намеравам, – гуфта, сахт ги-
рист. 

– Нодираҷон, ту ҳама ҳарфҳоро медонӣ, ҳатто мехонӣ, аз 
ҳамсинфонат дида босаводӣ. Каме тоқат кун, ман мактабро 
хатм намуда, ҷарроҳ мешавам ва туро ҷарроҳӣ мекунам. 
Зебо ва нозанин мешавӣ, – гуфта Наим ӯро таскин дод. 

Аз ҳамон рӯз сар карда, дар дили Наим як мақсад – 
«хонда духтур шудан ва хоҳарчаашро мисли пештара 
зебо дидан љо гирифта буд.» Барои ин шабу рӯз мехонд. 

Нодира низ ба суханони бародараш гӯш дода, мак-
табро тарк накард, аъло мехонд. 

Наим баъди хатми мактаб ҳуҷҷатҳояшро ба донишка-
даи олии тиббӣ супорид, аммо дохил нашуд. Ҳамаи им-
тиҳонҳоро супорид аммо… Ӯ дигар ба деҳа баргашта 
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наметавонист. Охир, чӣ хел ба чашми хоҳараш Нодира 
нигоҳ мекунад? Охирин умеди Нодирарро шикастан 
намехост. 

Ба комисариати ҳарбӣ рафта, ариза навишту ба хидма-
ти Модар- Ватан рафт. Ҳар рӯз аз хоҳарчааш мактуб 
мегирифт. Нодира сарзанишаш карда менавишт: 

– Акаҷон, барои чӣ гашта ба хона наомадӣ? Ман туро 
ѐд кардаам. Модарам чашм дар роҳ туро интизор. 

Баъди адои хидмат Наим ба хона баргашт. Хоҳарчааш 
духтари қадрасе шуда буд. Наим медонист, ки аз деҳаи 
онҳо як қатор ҷавонон ва мардон дар Русия мардикорӣ 
мекунанд ва ба хонаводаашон тез-тез пул мефиристанд. Ӯ 
низ қарор дод, ки ба мардикорӣ мераваду маблағе ба даст 
оварда, хохарчаашро ҷарроҳӣ мекунад. Ана ду сол аст, ки 
дар ҷангалҳои Сибир дарахт мебурад. Маблағе чамъ 
овардааст. Ба хона низ тез-тез пул мефиристад. Имсол 
хоҳарчааш бо баҳои аъло мактабро хатм мекунад. 

Ду рӯз пеш аз хона мактуб гирифт. Модар навишта 
буд: 

«Писараки азизам, Наимљон. Шабу рӯз аз даргоҳи Ху-
дованд саломатии туро хоҳонам. Дар хунукиҳо худро 
эҳтиѐт кун. Ба мо дигар ҳеҷ чиз даркор нест. Гашта биѐ. 
Ба хоҳарат амаки Бахроми подабон хостгор мондааст. 
Ҳамсараш баъди касалии дароз аз дунѐ гузашт. Ҳафт 
кӯдак дорад. Агар розӣ бошӣ, ба аҳли деҳа як табақ нон 
дода, бе туй ӯро ба амаки Баҳром диҳем. Нодира шабу 
рӯз мегиряду мегӯяд: «Агар ин корро кунед, худамро 
мекушам. Наимҷон, ту ба хоҳарат навис. Ӯ туро дӯст ме-
дорад, аз гапат намебарояд. Гӯй розӣ шавад. Охир, бо ин 
афту андом кадом ҷавон ӯро ба занӣ мегирад? Баҳром 60-
сола ҳам бошад, хонаву дар дорад. 

Бо эҳтиром модари ҷигаррехтаву дар ғам олудаат Са-
боҳат». 

Наим саргузашташро ба амаки Иван нақл карда, мак-
туби модарро, ки дар дасташ буд, аз қаҳр ғиҷим кард. 

– Ана амаки Иван барои чӣ ман шабу рӯз кор мекунам. 
Он гуноҳеро, ки дар хурдӣ кардам, шўстан мехоҳам. Охир 
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духтари 18- сола наход лоиқи мӯйсафеди 60-сола бошад? 
Иван амак нақли пур аз ғаму дарди Наимро гӯш карда 

гуфт: 
– Писарам, метавонам ба ту кумак бирасонам. Ман ҳам 

ду фарзанд дорам, ҳардуяшон духтар. Духтари калонӣ Ка-
терина ба наздикӣ номзади илм шуд. Ӯ ҷарроҳ аст. Духтари 
дуюмам Светлана имсол мактаби миѐнаро хатм карда, ба 
донишгоҳи тиббӣ дохил шуд. Мисли ту табиб шудан ме-
хоҳад. Духтаронам забони тоҷикиро медонанд. Ман, 
Наимчон, Тоҷикистонро дӯст медорам. 20 соли ҳаѐтам дар 
он кишвари зебо, офтобрӯя, меҳмоннавоз ва биҳиштосо гу-
заштааст. Ману ҳамсарам Галинаро бо роҳхат ба сохтмони 
Неругоҳи барќи обии Норак фиристода буданд. Мо дар он 
ҷо ҳаѐти хеле хуб доштем, мардуми таҳҷоӣ ба мо бисѐр 
меҳрубон буданд. Соли 1993- юм, баъди бесарусомониҳо, аз 
кишвари шумо ба Сибир баргаштем. Галина баъди як соли 
бозгашт аз дунѐ чашм пӯшид. То лаҳзҳои охирин ӯ Тоҷики-
стонро ѐд мекард. Дар марги ӯ худро гунаҳгор ҳисоб меку-
нам. Агар кӯчида намеомадем, мумкин ӯ бемор намешуд. 
Фикр мекунам, баъди гармиҳои Тоҷикистон сардии Сибир 
сахт ба ӯ таъсир кард ва бемор шуд. То имрӯз ман бо ра-
фиқони тоҷикам дар тамос мебошем ва рафтуомад ҳам до-
рем. Ана, барои чӣ тақдири шумо, тоҷикписарон, маро ба 
ташвиш меорад. 

Иван-амак ғайриихтиѐр саргузашташро ба Наим нақл 
кард. Ӯ худро дар ватани дуюмаш Тоҷикистон медид. Бо 
Галинаи меҳрубонаш аввалин қадамҳои фарзандонро ди-
данд, аз нахустин ҳарфи ба забон овардаи онҳо завқ бур-
дан, бо камоли ифтихор онҳоро ба мактаб гусел кардан аз 
пеши назараш чун лентаи кино гузашт. 

– Агар ту розӣ бошӣ, ман бо духтарам Катерина оиди 
ҷарроҳии хоҳарат маслиҳат кунам? 

– Амакҷон, ман ҳамаи пули коркардаамро ба шумо 
медиҳам, як умр хидмататонро ба ҷо меорам, саги дара-
тон мешавам, факат хоҳарам хушбахт бошад! – гӯѐн Наим 
чун кӯдак гирист. 

Шаҳри Маскав. Фурудгоҳи Домодедово. Наим, Иван-
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амак ва духтари хурдии ӯ Светлана ҳавопаймои Душан-
бе–Маскавро интизоранд. Светлана, ки аз саргузашти 
Наим огоҳ буд, аз падар хоҳиш кард, ӯро низ бо худ ба-
рои пешвозгирӣ барад, аз дидори аввал Наим – ин ҷавони 
қадбаланди абрусиѐҳ ба ӯ хеле маъқул шуд. Ҳиссиѐти 
аҷибе ӯро фаро гирифт. 

– Ассалому алайкум! – гуфта Светлана дасташро барои 
салом ба Наим дароз кард. 

Наим бо забони ширини тоҷикӣ сухан гуфтани Света-
ро шунида, бо ҳайрат ба ӯ нигоҳ кард. Каме дасту по 
хӯрд. 

Иван-амак ин ҳолатро мушоҳида карда: 
– Наим, охир дастатро бидеҳ, боҷуръат бош, салом 

кун! – гуфт. 
Наим худро ба даст гирифта: 
– Ассалом, ман Наим, – гуфт. 
Дар ҳамин маврид хабар доданд, ки тайѐраи Душанбе–

Маскав фуруд омад ва пешвозгирандагон метавонанд му-
софиронро истиқбол бигиранд. 

Нодира дар байни анбӯҳи одамон бародараш Наимро 
дида хурсанд шуд. 

Онҳо ба назди Екатерина Ивановна рафтанд. Нодира-
ро баъди 15 рӯз ҷарроҳӣ намуданд. 

Наим аз пешина дида зиѐдтар кор мекард. Мехост ба 
Иван-амак фаҳмонад, ки барои хоҳараш ӯ ба ҳар кор қо-
дир аст. Ҳар рӯз бо хоҳараш ба туфайли Екатерина Ива-
новна телефонӣ суҳбат мекард. 

Баъди 15 рӯзи ҷарроҳӣ Иван-амак назди мардикорон 
омада, аз ҳолашон хабар гирифт ва ба Наим хабар дод, 
ки охири ҳафта докапеч аз рӯи Нодира гирифта мешавад 
ва ӯ метавонад ба аѐдати хоҳараш биравад. 

Наимро, ки бетоқатона дар роҳрави бемористон равуо 
дошт, ба утоқе даъват карданд. 

Хоҳараш Нодира дар назди оинаи калон менишаст. 
Екатерина Ивановна бошад, докаро аз рӯи ӯ кушода, ба 
Наим рӯ овард: 

– Наимҷон, канӣ нигар, хоҳаратро мешиносӣ ѐ на? 
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Аз ойина ба Наим духтари соҳибҷамоле нигариста; 
– Акаҷон, ин манам, Нодира! – гуфт. 
Нодира ба ойина нигариста табассум мекард. 
Ин табассуми дил буд. 
Екатерина Ивановна ба Наим рӯ оварда: 
– Наимҷон, хоҳарат як моҳи дигар бояд дар муоинаи 

мо бимонад. Ман медонам, шумо дар ин шаҳри калон ҷои 
рафт надоред, аз ҳамин сабаб ӯ дар хонаи ман меистад, то 
охири табобат. Ҳоло бошад, падарам ва Света моро ин-
тизоранд, њамроњ ба хона меравем, баъд бо ту хайру хуш 
мекунем. 

Вақте ки онҳо ба хонаи Екатерина Ивановна расиданд, 
дарро Светлана кушода, бо табассуми зебое, ки маҳз ба ӯ 
хос буд, меҳмонҳоро истиқбол намуд. 

Бори дуюм вуҷуди Наимро ҳиссиѐти ширине фаро ги-
рифт. Ӯ аз Света чашм канда наметавонист. Рӯи сафед, 
чашмони кабуд, муйҳои тиллоранг ва табассуми зебои 
духтар ӯро мафтун карда буданд. Иван-амак бори дуюм 
Наимро аз ин ҳолат бароварда: 

– Канӣ, меҳмонони тоҷикистонии ман, марҳамат, ба 
хона дароед! – гуфта онҳоро ба хона даъват намуд. 

Онҳо то поси шаб суҳбат карданд. Света, албоми су-
ратҳояшро, ки дар Тоҷикистон гирифта буданд, ба Наим 
ва Нодира нишон дод. Аз ҳаѐти студентиаш нақлҳои аҷиб 
кард. 

Нодира Светаро ба Тоҷикистон даъват намуд. 
– Майлаш, ман ба Тоҷикистон меравам, агар ту ба ман 

куртаи чакан дӯхта диҳӣ. Ҳамсояамон барои Катя дўхта 
буд, азбаски ман хурд будам, барои ман надӯхтанд, аз 
ҳамон вақт орзуи пӯшидани куртаи чаканро дорам. 

– Бо ҷону дил, Светаҷон, ман худам бо дастонам чунон 
куртаи гулдӯзӣ медӯзам, ки дида ҳайрон мешавї. Хидма-
теро, ки шумо ба ман ва бародарам кардаед, мо як умр 
ҷавоб гуфта наметавонем. 

Света ба Наим рӯ оварда гуфт: 
– Падарам гуфтанд, ки ту бачаи шуданӣ ҳастӣ. Агар 

хоҳӣ, ман ба ту барои дохил шудан ѐрӣ мерасонам. Ки-
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тобҳои зиѐде дорам. Метавонӣ онҳоро истифода бибарӣ... 
 

* * * 
Шаби дароз Наимро хоб набурд. Симои модар пеши 

назараш меомад. Андеша мекард, ки чи хел модараш аз 
дидани Нодира шод мешаваду чи хел ӯ донишҷӯ шуда, 
Светаро ба Тоҷикистон мебарад ва ӯ дар тан куртаи ча-
кан дар ҳавлии онҳо роҳ мегардад ва ғайраву ғайраҳо. 

Ӯ хурсанд буд. 
Дар лабони Наим баъди чандин сол табассум нақш 

баст… 
 

 
ЌИСМАТ 

 
Шањноз рўи љойнамоз нишаста буду бо гўшаи рўймол 

нами чашмонашро пок карда, аз Худои мутаол илтиљо 
мекард: 

«Худовандо, ягона давлат, умеду орзую ормон, имрўзу 
фардои њаѐтамро аз ман људо накун. Чашми душманонро 
кўр бисоз. Бигузор, Ќатраакам бо ман бимонад. Охир, 
дар дунѐ ман ба љуз ў каси дигар надорам. Шукронаи 
фарзандони падар, аммо њар кадом бо хонаву дари худ 
саргардон. Дар ин дунѐ насибам як Ќатра аст, бигузор бо 
ман бошад. Мехоњам Ќатраам дарѐ шавад, номбардори 
модар бошад. Худоѐ, садоямро бишнав!» 

 
* * *  

 Шањноз баъди хатми донишкадаи олї ба зодгоњаш ба 
кор омад. Духтари фаъол, ташкилотчї, дидадаро ва 
хушсухан буд. Дар куљое, ки кор кунад, бо њамкорон зуд 
унс мегирифт ва дўстдоштаи атрофиѐн мешуд. Баъди дар 
мактаб каме кор кардан роњбари љавонони нохия интихоб 
шуд. Шањноз бо ташкилу гузаронидани чорабинињои 
шавќовари тарбиявї дар байни љавонон ба зудї 
соњибобрў гашт. Атрофиѐн ўро дўст медоштанд, сазовори 
боварии љавонон шуд. 



222 

 Рўзњо сипарї мешуданд, обрўи ў на танњо дар байни 
љавонон, балки миѐни мардуми ноњия меафзуд, Вале 
њодисае рух доду њаѐти ўро дигаргун сохт: ошиќ шуд, 
ошиќи шайдо. Девонавор ба касе ошик шуду худ бехабар 
монд. Шабњои дароз мижа тањ намекард. 

«Ин чї балое буд, ки ба сари ман омад? Не, не, бояд 
нагузорам, ки ин њиссиѐтамро дигарон фањманд. Охир, ман 
сарвари љавонони ноњия њастам. Онњо аз ман бояд ибрат 
гиранд. Чунин рафтор нафрати одамонро бедор мекунад, 
ба шахсе дил бастаам, ки оиладор аст. Худоѐ, аз шар-
мандагї нигоњам дор, коре кун, ки ин сир фош нашавад».  

 Муњаббати Шањноз ба Воњид зиѐда мегашт. Ишќи ља-
вонї сўзу соз дорад. 

 Ду љавони аз иштибоњи хеш ѐ сарнавишт ба њам омада 
мехостанд иморати бахти худро аз мењру муњаббат бисо-
занд, вале чунин иморатро алаккай Воњид бо зани дигаре 
бино карда буд. Самари он муњаббат акнун ду фарзанди 
нозанинаш буд. «Офтобро ба домон пўшонда намеша-
вад» мегўянд. Дар тамоми ноњия миш–миш шуд, ки сар-
вари љавонони нохия бо корманди њифзи њуќуќ ишкварзї 
мекунад. 

 Шањноз сар боло карда наметавонист. Вале чї илољ? 
Магар шўоъи хуршед, мављи бањр, парвонаи гирди шамъ, 
булбули боѓ, оруи болои гул ва табассуми тифлаконро 
инкор кардан мумкин аст? Њаргиз не! Муњаббат ќувваи 
бузурге будааст.  

 Дар љаласаи њизбї муносибати ин ду љавонро муњоки-
ма ва њардуро аз кор пеш карданд.  

 Сарсонињои Шањноз сар шуд. Њељ кас сухани ўро шу-
нидан намехост. Ба сўяш санги тањќиру маломат 
меандохтанд. Ў нигоњи мањкумкунандаи бењарф, вале 
њазоровои атрофиѐнро дар хуну пўсташ эњсос мекард, 
чунки њомила шуда буд. Аз одаму олам ва дунѐи рўшан 
гурехтан мехост. 

 Љазои њизбї чї буд, ки љанљолњои оилавї сар шуданд. 
Њамсари Воњид омада, ўро дар хонааш латукўб намуд. Ба 
гуфти худаш, «шарманда кард». Ягона умедаш Воњид буд, 
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ки меояду ўро таскин медињад. Аммо афсўс… Шањноз бо 
мўйњои канда, сару рўи харошидаву хуншор мунтазири 
Воњид буд. Аз байн се рўз гузашт, вале ў наомад… 

Ба суроѓаш баромад. Ўро ѐфт, аммо аз он Воњиде, ки 
фаќат лутфу марњамат медид ва суханони ширину 
шањдрез мешунид, нишоне намонда буд. Дар наздаш ља-
вонмарде меистод, ки аз нигоњи бадњайбат ва суханони 
талху пичингомезаш дунѐ дар назари Шањноз торик гашт. 

– Маро  дигар накоб, фаромўш накун, ки ман зану фар-
занд ва хонаи обод дорам. Њељ гоњ хонаамро вайрон, 
фарзандонамро ятим кардан намехоњам, як тори мўи 
њамсарамро аз ту боло медонам… 

 Њоли ў дар хона аз ин њам бадтар гашта буд. Нигоњи 
тањќиромези бародар ва янгааш ўро мекушт. Он оташаки 
аз мењру муњаббат афрўхтааш акнун гулхан шуда буд, ки 
Воњид ба он оби сард рехт. Хонаи ишќаш пур аз дуди сиѐњ 
гашт ва Шањноз дар ин оташи хомўшгашта дарун–дарун 
месўхт. Дар сари ў фаќат як фикр чарх мезад: «Аз ин 
шармандагї мурдан бењтар аст». 

 Посе аз шаб гузашта буд. Шањноз аз љо хеста, ба ойи-
на наздик шуд. Дар назди ойина шамъ месўхт. Ў ба ойина 
нигариста, мўйњои парешонашро ба тартиб овард. Ља-
вонзане бо рўи чун субњгоњон сап–сафед, чашмони зебои 
бодомї, мўйњои абрешим, рухсорањои чун гули лола, ки 
аз њаячон сурхтар шуда буданд, аз оина ба ў бо алам ме-
нигарист. Ў бори дигар худро ба тартиб даровард, мехост 
дар лањзаи охирини њаѐт ба ин дунѐ зебо падруд бигўяд. 
Аз хонаи хоби худ оњиста ба њавлї баромад. Мањтобшаб 
буд. Аз таги айвон ресмони ѓафсеро, ки худаш бегоњї 
тайѐр карда монда буд, гирифту ба сўи оѓил рафт. Бо да-
стони ларзон бандро ба гарданаш њалќа карда, дар то-
рикї љои салма андохтанашро мекофт, ки нохост дар 
батнаш љунбишеро њис кард. Аввал фикр кард, ки аъзои 
баданаш ларзид, аммо баъди дуруст мушоњида кардан 
фањмид, ки фарзанди ба дунѐ наомадааш дар батнаш 
мељунбад. Магар аз нияти модар огоњ шуда бошад, ки 
безобита шудааст? 
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 Ўро њиссиѐти ширине фаро гирифт, оњиста даст ба 
шикам бурд ва ба худ омад. Худоѐ, ман чї кор карда ис-
тодаам? Наход ќотили фарзанди худ шуданиам? Аз шар-
му ноумедї нияти худкушї кард, аммо љон ширинї кард, 
ѐ мењри тифл маљбураш кард, ки њалќаи тангшударо бо 
панљањои чангакшудааш барканад ва бар ќасди марг 
зиндагиро пазируфт. Ў бандро аз гардан бароварда 
партофт ва гирѐн попеч ба сўи хона тохт. Шањноз баъдњо 
аз фарзандаш миннатдор буд, барои он ки мањз ў нагу-
зошт, ки модараш ба чунин амали нобахшиданї даст би-
занад.  

 Худкушї гуноњи кабира аст, мегўянд, худкушро њатто 
љаноза кардан раво нест. То сањар мижа тањ накард ва ба 
худ ќарор дод, ки њељ гоњ ин фикрро ба сараш дигар роњ 
нахоњад дод. 

 Рўзњои вазнинро Шањноз пушти сар мекард. Ўйи шўху 
чаќчаќї, хушсухану хандонрўй ба зани дамдузду гўша-
нишин табдил ѐфт. Ба маъракае намерафт, худро аз њама 
канор мегирифт. Теппањои пур аз гули ноњия барояш 
якранг менамуданд. Гўѐ табиат боѓи орзуњояшро бе-
рањмона жолаборон карда буд. Дунѐ барояш беранг. 
Дўстони бењтаринаш, ки њамеша дар гирди дастархонаш 
буданд, аз ў дур шуданд. Мегўянд, ки дўстро дар рўзњои 
вазнин мешиносанд. Ў шинохт њамаро. Дигар намехост 
бо касе вохўрад, рози дил гўяд. Дар рўзњои вазнин ягона 
дўсташ китоб буд. Мехонд, бисѐр мехонд. Бо кањрамоно-
ни ќиссањо хаѐлан суњбат мекард. Аз ќиссањои хондааш 
њамтаќдиронашро мељуст. 

 Рўзњо сипарї мешуданд, давраи њомилагии Шањноз бо 
мушкилї мегузашт, бисѐр асабї мегашту фишори хунаш 
баланд мешуду худро хеле бад њис мекард. Духтур тавсия 
медод, ки дар њавои кушод бештар бигардад, фикрњои 
бадро аз сар дур бисозад. Дар боби сињату саломат тавал-
луд шудани фарзанд фикр кунад. 

 Нуњ моњу нуњ рўз гузашт. Бо умед ба Воњид занг зад:  
– Воњидљон, ваќти таваллуди фарзанд наздик аст, са-

ломатиам бад, метарсам, ки сари фарзанд наравам. Аз ту 



225 

хоњиш мекунам, агар ба ман ягон њодиса шавад, фарзан-
дамонро ба тарбияи худ бигир. 

 Аз гўшаки телефон садои хандаи масхараомез баланд 
шуд: 

– Фарзанд мегўї? Тую фарзанди њаромии ту ба кї 
даркор? 

 Шањноз дигар чизеро нашунид. Гўшњояш кар, чашмо-
наш кўр шуданд,чун ба њуш омад, худро дар болои кате 
хобида дид. Ба атроф назар кард ва чанд зани хилъат-
сафедро дида пурсид: 

– Ман дар куљоям? Бо ман чї шудааст? 
– Шумо дар таваллудхона, кўдак таваллуд кардед, ак-

нун бояд истироњат кунед, – љавоб дод духтур ва кўшиш 
кард бо њамин суњбатро ќатъ намояд. 

– Духтурљон, илтимос, ба ман фарзандамро нишон 
дињед, – гуфт Шањноз. 

 Духтур курсиеро гирифт, дар назди бемор нишаст. 
– Духтарам, ту давраи њомилагиатро бад гузарондаї. 

Њамеша асабонї мешудї, ба њамин зоиш бисѐр вазнин 
гузшт. Мо, духтурон, ба ту њаѐти нав бахшидем, аммо 
њоли кўдакат вазнин аст. Ўро пеши ту оварда наметаво-
нем. Сабур бош, духтарам. Љавон њастию њаѐтат дар пеш 
аст, дар насибат бошад, фарзанди зиѐд таваллуд мекунї. 

 Шањноз бегоњи њамон рўз бо мушкилї ба роњрав баро-
мад. Ба навиштаљоти пушти дарњо нигоњ карда, њуљраи 
кўдаконро мељўст. Духтури навбатдор ўро дар роњрав дида: 

– Ба шумо њоло хестан манъ аст. Ба љони худ љабр 
накунед,– аз дасташ гирифту оварда ба каташ хобонд.  

– Духтурљон, ман гиряи тифлонро шунида фикр кардам, 
ки кўдакам гурусна мондааст. Ўро сер кардан хостам. 

– Фарзандатонро мо худамон сер мекунем. Шумо 
фикри худро кунед. 

 Ду рўз гузашт. Кўдакро ба наздаш наоварданд. 
Шањноз бетоќат шуда, аз духтур, њамшираи шафкат ва 
њатто аз заноне, ки утоќи ўро рўбучин мекарданд, фар-
зандашро мепурсид. 

 Рўзи сеюм духтур ба Шањноз хабари шум овард. 
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– Духтарам, фарзандро дидану ба баѓал гирифта ма-
кондан дар насибат набудааст. Љонашро харида натаво-
нистем. 

 Фиѓони Шањноз ба фалак печид. Бо дасти холї, сари 
хам ва бо дили саршори ѓам ба хонаи падар баргашт. Бо 
касе вохўрдан намехост. Рўзе ба аѐдати ў дугонаи давраи 
донишљўиаш Чењра омада хоњиш кард: 

– Дугонаљон, ин имтињони таќдир буд. Ту ба муњаббати 
шахсе бовар кардї, ки ба як тори мўй ва ќатра оби дидаат 
намеарзид. Худатро ба даст гир. Ту савод, ќобилияти хуби 
ташкилотчигї дорї, ба кор баро. Фаќат мењнат шахсро 
соњиби обрў ва њурмату эњтиром мегардонад. Ваќт даво-
бахши њама дардњост. Бовар дорам, ки бахтатро меѐбї. 
Рўзаш мерасаду шахсе барњаќ дўстат хоњад дошт.  

– Дугонаљон, аз таънаи мардум метарсам, одамон мас-
хараам мекунанд. 

 Дугонањо то як поси шаб суњбат карданд. Шањноз 
баъди ин суњбат ба кор баромада саргарми мењнат шуд. 
Соњиби эњтироми хамагон гардид. Ба ў бовар карданд. Аз 
ўњдаи сангинтарин корњо бо осонї мебаромад. Солњои 
зиѐд дар корњои роњбарї кор кард.  

 Њамчун зани соњибљамол дар ноњия бисѐрињо дўсташ 
медоштанд, аммо ў ба касе бовар намекард. Номардии 
Воњид аз ѐдаш намерафт. Ба њар мард бо шубња муносибат 
мекард. Ќавл дода буд, ки дигар шавњар намекунад. 

 Рўзе дугонааш Чењра ба аѐдаташ омад. Самимона 
њамдигарро холпурсї намуданд. Чењра дар бораи фар-
зандонаш ва њамсари мењрубонаш наќлњои аљиб карда, ба 
Шањноз суоломез нигоњ кард. 

– Чењра, азизам. Аз зиндагии ту бењад шодам. Корњои 
ман низ бад нестанд. Ташаккур. Ин ту буди, ки ман тарки 
гўшанишинї кардам, акнун ваќти бекорї надорам. 

– Азизам, аз њаѐти оилавиат гап зан,– гуфт Чењра. 
– Хатое, ки карда будам, бароям басанда аст. Ба љинси 

мард бовар надорам. 
– Хато мекунї, дугонаљон. Охир на њама чун Воњид 

булњавасанд. Ишќи пок дар рўи замин њаст. Бо муњаббат 
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њаѐт зебо аст. Охир зиндагї бе фарзанд маъно надорад. 
– Чењраљон, синну солам гузаштаасту барои таваллуд 

мувофиќ нест,-гуфт Шањноз. 
– Дер нашудааст. Шарт нест, ки худат таваллуд кунї. 

Аз хонаи кўдакон як тифлакро барои тарбият мегирї.  
 Баъди ин мулоќот дар гўши Шањноз гуфтањои дугона-

аш пайваста садо медоданд. Ў тифлаки дурўзаеро ба тар-
бият гирифта, ба хотири дугонааш Ќатра номаш нињод. 
Аз ин амалаш шод буд. Агар Ќатра хандад, механдид, 
агар бигиряд, кўдаквор мегирист. Њар рўз дањ – дувоздањ 
бор ба хона занг зада, аз њоли Ќатра мепурсид, кор тамом 
шудан баробар ба хона метохт.  

 Табассуму нахустин сухан ва ќадамкании тифлак ба-
рои Шањноз ид буд. Аз бахти баландаш меболид. Баъди 
ноумедињои зиѐд дар дили Шањноз як шўълаи умед аланга 
зад. Охир ў фарзанд дорад ва ўро дар хона мунтазиранд! 
Ин аст шодии зиндагї.  

 Хурсандии Шањноз дер давом накард. Рўзе Ќатра аз 
мактаб ба хона омаду ба янгааш чизе нагуфта, ба хонаи 
дарун даромаду баланд гирист. Шањноз аз ин огоњ шуда, 
баъди фурсате ба хона омад ва суоломез ба янгааш дида 
духт: 

– Намедонам,- китф дарњам кашид келини хонадон. 
 Шањноза ба хона даромада, аз Ќатра пурсид: 
– Ба ту чї шуд, духтарам? 
Ќатра аз љо бархоста аз Шањноз пурсид:  
– Модари ман кист?  
 Рўзи равшан дар назари Шањноз шаби тор шуд. Са-

раш чарх зад. Дилаш бехузур шуд. Ќатраро ба оѓўш ги-
рифт ва њарду баланд гиристанд. 

– Ќатраљонам, инро ба ту кї гуфт? Ман модари ту. Ка-
лон шавї, њамаашро мегўям. Њозир ором шав, манам мо-
дарат. 

  Ќатра модарашро сахттар ба оѓўш гирифт. Ў метар-
сид, ки мабодо касе онњоро аз њам људо месозад. 

 Шањноз дар банди фикр гирифтор шуд: Ин људоиандозї 
кори кї бошад? Охир ў роњбари яке аз ташкилотњои калон-
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тарини ноњия аст ва имрўзњо садњо корафтода ба њузураш 
меояд, хоњиши њамаи онњоро иљро карда наметавонад. Ду 
рўз пеш зане аз назди ў норизо баромада буд. Бори сеюм бо 
як кор ба наздаш омада буд. Шањноз ба ў фањмонд, ки аз 
уњдаи иљрои ин кор намебарояд. Ќонунро вайрон кардан 
намехоњад. Пеш аз рафтан он зан гуфта буд: 

– Ту ќонунро вайрон кардан нахоњї, ман хонаи туро 
вайрон мекунам! 

 Он рўз Шањноз ба суханони ў ањаммият надод. Имрўз 
фањмид, ки ў чиро дар назар доштааст… 

 
                                    *** 
 
 Шањноз дар болои љойнамоз аз Худои мутаол хоњиш 

мекард: 
– Худољон, наход як гуноњи дар љавонї кардаам та-

моми умр маро дунболагир бошад? Илтиљо мекунам, 
Ќатраамро аз ман људо макун!  

 
  

НОМА 
 
Фирўза аз тирезаи мањбас хост ба берун назар афканад, 

аммо ба љуз панљарањои сиѐњи оњанин чизеро дида ната-
вонист ва аз Њанифа, ки дар ду моњи њабс њарду хуб унс 
гирифта буданд, пурсид: 

– Апаљон, фаромўш кардам, имрўз чандуми март аст? 
– 21–ум. Наврўз аст имрўз – љавоб гардонд Њанифа. 
Фирўза оњи пурдарде кашида: 
– Агар дар Ватан мебудам, аз дасти фарзандонам ги-

рифта, ба тамошо мерафтам, суманак мепухтам, аз гулу 
себаргањо гулчанбар сохта, болои сари духтарамро 
гулпўш менамудам ва тоќии чакан дўхта, ба сари писарам 
мемондам, оташ меафрўхтаму бо орзуи кам кардани гу-
ноњ аловпарак мекардем, – гуфту беихтиѐр ба гиря даро-
мад. 

Њанифа ўро ором карданї шуд. Вале натавонист.Дар 
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њуљраи танги мањбас њар ду зани бадбахт гиристанду ги-
ристанд. 

Аз берун садои шир–шири борон ва чак–чаки ќатрањои 
он шунида мешуду аз дарун оњи пурдарди ду зани гумроњ. 
Барои њар ду ин лањза дунѐ холї буд, холитар аз зиндагии 
берангу бори дур аз Ватан. Фирўза ќариб њар шаб хоб 
медид, ки фарзандонашро аз дур мебинад ва бо тамоми 
ќувват ба сўяшон медавад, аммо фарзандон торафт аз ў 
дур мешаванду дур… 

Бори дигар ба панљараи оњанини тиреза дида духт ва 
даст ба гиребон бурда тавба карду, ба писари аршадаш 
Љањонгир, ки акнун ба синфи шаш мегузашт, нома иншо 
кард: 

«Љањонгири азизам, писараки мењрубонам, агар та-
вонї, маро бубахш, чунки ман дар њаѐт вазнинтарин гу-
ноњ содир кардам, фаќат бо маќсади шуморо хушбахт ва 
серу пур дидан ба ин кори паст даст задам. Писарам, дар 
хурдї синаи модарро сахт газида будаї, ки ба ин рўзњо 
афтодї. Ба њамааш мани модари сарсахти ту гунањкорам. 
Охир, ман медонам, ки љуз марг дигар њељ чизу њељ кас 
њаќ надорад волидонро аз фарзандон људо бикунад. Аммо 
як рафтори беаќлонаи ман шумо- азизонамро аз ман људо 
кард. Писараки азизам, аз хохаронат чї хабар дорї? Ба 
ман навис. Охир, ту кўдак њам бошї, марди хонаї, 
такягоњи хоњаронат хастї. Шабу рўз фикри шумо таркам 
намесозад. Бовар дорам, ки баъди аз мањбас баргаштан 
њаѐти нав оѓоз мекунем. 

Бо эњтиром модари сарсахту љигарсўхтаат». 
Фирўза ашкашро, ки чанд ќатраи он ба рўи нома чаки-

да буд, бо кафи дасташ пок карду сар ба домони андеша 
нињод. Шир–шири борон ва чак–чаки ќатрањои он ба-
ландтар садо медоданд. Гўѐ осмони давлати бегона низ ба 
њоли модари тољик мегирист. 

Њанифа ба ин зани бечора синчакорона назар духта, аз 
дил гузаронд: «Чи бонуи зебое њастї Фирўза. Худованд 
фарзанди Одамро ба кадом кўчаю тангкўчањои таќдир  
саргардон намекардааст. Эњ зиндагї, зиндагї!» 
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Фирўза лифофаро часпонда, аз Њанифа пурсид : 
– Апаљон, шумо ба ягон пайвандатон нома навиштанї 

нестед? 
Њанифа баъди сукути дурудароз ба Фирўза рў оварда, 

бори нахуст дар давоми ду моњи бо њам дар мањбас будан 
сањифањои китоби умрашро пеши ў кушод… 

 
* * * 

Њанифа дар байни њафт акаву додар духтари яккаи па-
дару модар буд. Аз овони кўдакї нозу нузашро њама ме-
бардоштанду гуфтањояш бечунучаро иљро мешуданд. Па-
дару модар хоњиш доштанд духтарашон маълумоти хуб 
гирад, аммо Њанифа, ки аз хурдї нозпарвар буд, ба хон-
дан завќ надошт. Њирси зебоипарастї, чизпарастї, 
љавоњироти бисѐр доштан дар дили ў аз кўдакї лона гу-
зошта буд. Агар ў гаронтарин чизро хоњиш мекард, пада-
ру модар дастрасаш мекарданд. Духтари дилрабое буду 
бисѐрињо дар дил хоњиши келин карданашро до-
штанд.Љавонон дар гирдаш парвона мешуданд, вале дух-
тар њамонеро мељуст, ки зебо бошаду сарватманд ва 
соњиби хонаю мошин ва мансаби баланд… 

Тобистон. Соњили Бањри Тољик. Њанифа дар ќатори 
садњо нафар аз гармї панањ љўста, дар ин гўшаи 
бињиштосо истироњат мекард. Танњо буд… Љавони зебое 
ба наздаш омаду бо илтифоти хосае ба ў гуфт: 

– Бори танњоиро бо касе таќсим карданї нестед, духта-
ри зебо? 

– Аз куљо донистед, ки кулфати танњоиро бар дўш до-
рам?-пурсид бо ишва Њанифа. 

– Маро Муслим ном нињодаанд ќиблагоњам. Огоњ бу-
дан аз ботини одамон , хосса дилбароне чун шумо, ба-
роям ирсист. 

– Агар ирсї бошад, гуфта метавонед, ки њозир дар ди-
ли ман чї орзуе исѐн дорад? 

– Гуфта метавонам, вале ба шарте ки номатонро аз ман 
пинњон надоред, – љавоб гардонид Муслим ва идома 
дод.– Агар номатонро мегуфтед, андешаи аз имрўз он та-
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раф орзуи нињонатонро пешатон арз мекардам. 
– Њанифа ном дорам, – гуфт бо табассуми нозолуда 

духтар. Акнун бигўед: дар дил чї орзуе дорам? 
– Чї номи зебое! Ањсант бар падаре, ки ин исмро ба… 
– Бас! Акнун бигўед, ки њозир чї орзуе дар дил дорам? 

– сухани Муслимро бурида пурсид Њанифа. 
– Дилаки шумо, Њанифаљон, мехоњад, ки соњибаш дар 

курсии пеши сабукраве роњат карда, шањрро тамошо дош 
та бошад. Ана баъд… 

– Хайр шуд. Дар гап усто будаед, дар амал чї?- пурсид 
Њанифа. Маълум буд, ки љавон маъќулаш шудааст. 

Њамин тавр оѓоз ѐфт ба кўи ишќ афтодани Њанифа. 
Муслим бо суханони ширин ва « Бо як дидан ошиќу 

шайдоят шудам,»– гуфтанњо дили ўро рабуд. Баъди ду 
моњи мулоќот духтар њис кард, ки њомила шудааст. Дар 
мулоќоти навбатї , гање ки Муслим ўро ба оѓўш гирифта 
бўсидани буд, бо ќароњат худро аз ў дур кашиду гуфт: 

– Айшу ишрат бас, бояд њарчи тезтар тўй кунем. 
Муслим зањрханде карду гўѐ аз миѐни онњо чизе нагу-

зашта бошад, гуфт: 
– Чї хел туй? Ман се фарзанд ва зани нозанине дораму 

як тори мўи онњоро ба садњо чун ту эркадухтар на-
медињам. 

Дунѐ дар назари Њанифа тор шуд.Чї њам гуфта мета-
вонист? Кор аз кор гузашта буд. Падару модар ва баро-
дарон илољи воќеаро љўѐ шуда, ба хулосае омаданд, ки 
ўро ба никоњи фарзанди хеши дурашон, ки дар дењаи дур-
дасте иќомат дошт, дароранд. Тўй дар тарабхонаи калон-
тарини шањр басо бодабдаба гузашт. Ба навхонадорон 
калиди мошин ва хонаи чорњуљрагиро тўњфа карда, бо 
њамин пайвандони духтар аз шармандагї гўѐ худро рањо-
ниданд. 

Вале Њанифа аз роњаш нагашт: хешбачаи дењотиашро 
писанд намекард, шабњо ба хона дер меомад, ба шавња-
раш рўи хуш намедод. Маоши шавњар ўро ќонеъ наме-
сохт. Мехост соњиби њама чиз бошад: савлату давлату 
маишат… 
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Байни ин ду љавон девори ноаѐну сангини нобоварї, 
бењурматї, дилсардї ва пур аз тањќир боло шуда, сўи ос-
мон ќад кашид. 

Тавлиди фарзанд њам ўро дигар накард. Нигоњубини 
кўдак бар дўши шавњар афтода буд, модар бошад, чанд 
рўз ѓайб мезаду масту аласт бармегашт ба хона. Пайван-
дони Њанифа аз ин њама огањ бошанд њам, худро нодида 
мегирифтанд. 

Бо занони бероња њамроњ шуд, «дўстон»-е пайдо кард, 
ки ба чи кор машѓул будани онњоро њељ кас намедонист, 
аммо зиндагии шоњона доштанд. 

Њанифа ба сафарњои дур мерафтагї шуд. Ба тиљорате 
машѓул буд, ки чї харидану чї фурўхтанашро њељ кас на-
медонист. 

Шавњараш мехост онњо кўдакдор шаванд, вале Њанифа 
ќатъиян рад карда гуфт, ки «Ман аз ќишлоќї фарзанд зои 
данї нестам». 

«Дўстон»–аш рўзе ба ў супориши навбатиро дода, ба 
давлати њамсоя гуселаш карданд. Бори каљ ба манзил 
намерасад,- мегўянд. Сафари навбатї барои Њанифа бе-
барор гардид, ўро кормандони њифзи њуќуќ дастгир кар-
данд. 

Ба пурсишњои муфаттиш: 
– Ту зан, модар њастї, наход дилат ба он љавононе, ки 

ту бо бори овардаат њаѐташонро месўзї, як умр ѓуломи 
героин ва дигар маводди мадњушкунанда мегарданд, 
насўзад, охир ту модарї! «Ман модар нестам!» љавоб до-
да буд. 

Њанифаро њабс карданд. Аз байн шаш сол гузашт ва 
инак ду моњ мешавад, ки ў бо дигар модари тољик дар як 
њучраи мањбас афтодаанд ва барои чї бошад, ки аввалин 
мартаба ў аз њаѐташ, Ватанаш ва фарзандаш ѐдовар шуд. 
Шояд оњу нола ва гиряњои Фирўза ўро ба фикр водошта 
бошад? 

Ваќте Фирўза наќли Њанифаро шунид, аз ў пурсид: 
– Он рафиќон, ки туро бо мавод таъмин мекарданд 

озодат накарданд? 
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Њанифа оњи гароне кашида хомўш монд. 
Берун аз тирезаи оњанини панљара шир–шир ва чак–

чаки борон њарчи баландтару баландтар садо медод. 
Фирўза бори дигар ба мактуби дасташ бо мењр нигоњ 

карда, ба Њанифа рў овард: 
– Апаљон, ба писаратон нома нависед, сабук мешавед. 

Ана ман ба фарзандонам нома навишта бахшиш пурси-
дам, бовар дорам, ки онњо дили маро мефањманд ва ме-
бахшандам, чунки ман ба хотири онњо ба ин пастињо рў 
овардам. 

Њанифа баъди сукути тулонї ба Фирўза рў оварда пур-
сид: 

– Чанд фарзанд дорї ва сабаб чист, ки ба хотири фар-
зандон ту ба њабсхона афтодї? 

Фирўза, ки ду моњ мунтазири ин суол буд, ба наќли ња-
ѐташ оѓоз кард. 

Фирўзаро, ки аз падару модар дар кўдакї ятим монда 
буд, холааш калон кард. Баъди хатми мактаб ў њуљљатњо-
яшро ба Омўзишгоњи тиб супорида донишљў шуд. Дар 
давоми хондан ў азоб кашид, аммо кўшиш кард, ки 
маълумот гирифта, соњибкасб шавад. 

Таќдир ўро бо Умар, ки ў њам мисли Фирўза ятим ка-
лон шуда, донишљўи Донишгоњи варзиш ва тарбияи 
љисмонї буд, рў ба рў кард. Онњо якдигарро дўст дошта 
хонадор шуданд ва оилаи хубе бунѐд намуданд. Фирўза 
бо сабаби фарзанддор шудан дигар хонданашро давом 
дода натавонист. Хост тањсилро ѓоибона давом дињад, 
аммо Омўзишгоњи тиб шуъбаи ѓоибона надошт ва ў хон-
данро ќатъ кард. 

Фирўза ва Умар сохиби чор фарзанд шуданд, аз бахти 
худ шод буданд, гарчанде зиндагии хоксоронае доштанд 
ва иљора менишастанд. Барои хушбахт шудани онњо 
фаќат як чиз намерасид: хона. Умед доштанд, ки рўзе 
навбати Умар мерасаду аз љои кор ба ў хона медињанд. 
Вале вазъи сиѐсї дар кишвар номуътадил гардида, љанги 
бародаркуш сар шуд. 

Умар барои осоиш ва амонии Тољикистони азиз байни 
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майдонњои «Озодї» ва «Шањидон», ки дар њарду тараф 
њамсабаќон, рафиќон ва дўстонаш буданд, равуо намуда, 
онњоро ба сулњу салоњ даъват мекард. 

Рўзе бегоњї аз хонаи бечорањолонаи Фирўза доду вой 
баланд шуд. Тири нохалафе риштаи умри Умарро канда 
буд, чор фарзанди хурдакак ва Фирўзаи гирѐн дар хонаи 
иљора лолу њайрон монда буданд. Саргардонињои Фирўза 
оѓоз шуд. Маросими чили шавњарро надода, соњибхона 
«Агар пули иљораро надињї, хонаро холї кун!» гуфта, 
оромаш намегузошт. 

Фирўза намедонист ба кї мурољиат кунад, ягона хеш– 
холааш фавтида буд. Аз хешовандони шавњараш њам ягон 
шахси наздик набуд. Ба сад идора рафта, љои кор мекофт, 
аммо бенатиља. Шабњо то сањар мижа тањ накарда, субњро 
бо њоли парешон пешвоз мегирифт. Гиряњояшро аз фарзан-
дон пинњон медошт. Ў дар чорсўи зиндагї њайрону зор 
монда буд…Намедонист сарашро ба кадом дар занад. 

Рўзе пагоњї роњи бозорро пеш гирифта, мехост дар он љо 
аќаллан коре ѐбад, ки якрўза нони кўдаконро ѐфта, ба хона 
орад. Тасодуфан бо зане вохўрд. Зан аз вазъияти бади 
Фирўза огоњ шуда, ба ў кори осон ваъда кард. Фирўзаро ба 
сафари роњи дур тайѐр карданд ва ваъда доданд, ки баъди 
баргаштан дусад доллари амрикої мегирад. Фирўза розї 
шуд. Дар фурудгоњи шањри Маскав ўро, ки дар меъдааш 
героин дошт, кормандони хифзи њуќуќ дастгир карданд. 
Дар мулки бегона Фирўза чї азобу тањќире надид! Фарзан-
дони бепадару модараш баъди саргардонињои зиѐд ба 
ятимхона афтода, дар он љо як бурда нони сериро диданд. 
Ин аст таќдири талхи модари роњгуми сарсахт. 

Фирўза бори дигар ба номаи навиштааш назар карда, 
онро ба синааш зер кард, тасаввур намуд, ки фарзандо-
нашро ба сина зер карда истода бошад. Бори дигар ба 
Њанифа рў оварда: 

- Апаљон, ба наздикон нома нависед, дилатон холї ме-
шавад. Охир, шумо њам писаре доштаед яккаву ягона. 

– Фирўзаљон, писари ман маро мебахшида бошад, ме-
фањмида бошад, охир ман як рўз њам ба ў сина надодаам, 
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боре њам аз дасташ гирифта, ба тамошо набурдаам. Чизе 
карда бошад, падарандар кардааст,- гуфт Њанифа ва бори 
аввал дар шаш соли мањбусї ба писараш нома навишт. 

Соатњо, рўзњо, њафтањо гузаштанд ва ба њарду модар 
љавоби номањояшон омад. Фирўза номаи аз писараш 
омадаро хонда, механдиду мегирист. Ў шод буд, чунки 
дар номаи писараш Љањонгир фарзандаш расми панљањо-
яшонро бо умеде кашида буданд, гуѐ бо модар салом ме-
карда бошанд. 

Аммо Њанифа љуръат намекард, ки номаи дар дасташ 
бударо кушояд. 

– Апаљон, кушода бихонед. Бифањем, ки писаратон 
чињо навиштааст, бихонед номаи фарзандони маро, – 
гуфта онро ба Њанифа дод 

– Ман баъдтар мехонам. – гуфт Њанифа. 
Дар муддати ду моњи дар мањбас буданаш ў аввалин 

маротиба ба хоби ширин рафт. 
Фирўза пагоњї ќаноатманд аз хоб бархост. Вале љасади 

Њанифаро дида ба дањшат афтод. Доду фиѓон бардошта, 
атрофиѐнро ба ѐрї даъват кард. Нозирон ва духтури 
мањбас омада, Њанифаро бурданд. Аз дасти ў ќоѓази 
ѓиљимшудае афтид, ки мактуби писараш буд. Фирўза но-
маро гирифта хост бихонад, аммо нозирон ба ў иљозат 
надоданд. Фирўза нафањмид, ки чї сабаби марги Њанифа 
шуда буд:-аљал, шодї ѐ њузн? Фарзандаш ба ў чї 
навишта? Модарашро бахшида буд ѐ на?.. 
 
 
                        ГИРЕЊЊОИ ЗИНДАГЇ 

 
 Рўзи истироњат. Мукаррама, ки њар рўз субњ нодамида 

аз хона баромада ба кор мерафт, ин пагоњї хеста, дар бо-
лои рахти хобаш бо наберачаи дустрўякаш, ки акнун за-
бон бароварда, ширин-ширин чизе гуфтанї мешуд, бозї 
карда, бо забони ў «Очаљонакам, ширинакам, зебоякам» 
гуфта сифатчинї мекард. Азбаски ба наберааш номи мо-
дарашро гузошта буд, њама ўро "очаљон" гуфта дўстдорї 
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мекарданд. 
Занги дар баланд шуд. 
– Шуморо духтаре мепурсад,-гуфта келин ба хонаи хо-

би Мукаррама даромад. 
 Мукаррама мењмонро нашинохт, аммо хуш ќабул кар-

да, ба мењмонхона даровард. 
– Маро нашинохтед? Ман духтари Лолаи ванљиам. 
Мукаррама аз шунидани ин номи ошно каме даступо 

хўрда - гуфт: 
– Ў дар куљост, чаро ту танњо омадаї? 
–Модарам дар беморхонаи Ќарияи боло бистарї аст ва 

аз ман хоњиш кард, ки шуморо ѐбам. Ман як њафта боз 
нишониатонро мекобам ва, хушбахтона, имрўз ѐфтам. 

Дар гўши Мукаррама дигар гапе намедаромад. Саро-
сема либосњояшро пўшиду “рафтем” гуфта, аз хона берун 
шуд. 

Њамроњ ба касалхона наздик шуданду духтари Лола ба 
Мукаррама гуфт: 
– Апаљон, шумо бе ман ба назди модарам дароед, ў шу-
моро мешинохта бошад? 

Мукаррама ва Лола баъди хатми донишкада, ќариб 30 
сол, якдигарро надида буданд. Мукаррама ба њуљраи бе-
морон даромад. 4 нафар дар катњои худ мехобиданд. Ў 
њайрон ба њар яки онњо синчакорона нигарист. Ногоњ 
якеашон ўро дида, баланд баланд гиря кард. Мукаррама 
ба назди ў рафт. Ба чашмонаш бовар намекард. «Наход 
Лола бошад?» Њайрону лол монда буд. Дар пеши наза-
раш симои зебои Лола њувайдо гашт, ки бо табассуми 
ширин, мўйњои мала ва чашмони кабуди осмонї ба ў ме-
нигарист. « Не. Ў нест,»- аз дил гузаронид Мукаррама. 
Дар кати беморхона зане мехобид, ки мўйњои сафед, 
чењраи пурожанг ва дандонњои рехта дошт. Аз назокату 
латофат, малоњату нафосати љавонї дар ў чизу нишоне 
намонда бошад њам, нигоњи гамангезу шўълаи чашмони 
кабуди зан далолат медоданд, ки ин њамон Лолаи дилсўзу 
дилнавоз, маслињатгару мањбуби њамсабаќон аст. 

 Дод задани Лоларо шунида, духтурњо бошитоб ба 
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њуљраи ў даромаданд ва аз дидани он лањза хайрон шу-
данд. Мукаррама ва Лола якдигарро ба оѓўш гирифта, 
гоњ мегиристанду гоњ механдиданд. 

 Баъд Мукаррама аз духтури муолиљавї саломатии 
Лоларо пурсон шуд. Духтур гуфт, ки баъди бистарї кар-
дан саломатии бемор хеле хуб аст. Мукаррама аз духтур 
илтимос кард, «Метавонам ўро ба хона барам». Баъди 
гирифтани иљозати табиб ба хонааш занг зада таъкид 
кард, ки мењмонро интизор шаванд. Њар гање дар њузури 
фарзандон солњои донишљўияшро ба хотир меовард, ал-
батта, номи Лоларо ба забон мегирифт ва онњо ѓоибона 
ўро- бењтарин дугонаи модарашонро мешинохтанд, ал-
батта, ѓоибона. Фарзандон барои њамсабаќи модарашон 
дастархони идона оростанду келин бо пойандози гарон-
бањо истиќболаш кард. 

 Онњо дар давраи донишљўї 3 дугона буданд: Мукар-
рама, Лола ва Ситора. Лола баъди бо фарзандони Му-
каррама шинос шудан ва каме дам гирифтан аз ў Ситора-
ро пурсид. Мукаррама дарњол ба Ситора занг зада хоњиш 
кард, ки зуд ба хонаи онњо биояд. Њарчанд Ситора сабаб 
пурсид, Мукаррама чизе нагуфт. Соате нагузашта, Сито-
ра омад ва аз дидани Лола хеле хурсанд шуд. Онњо аз ди-
дори якдигар сер намешуданд, њарчи тезтар мехостанд 
дар боби зиндагиашон бештар њарф бизананд. 

 Такдири ин се зан такдири сисолаи зани точик буд, ки 
рўзгори њам нек ва њам сангинро аз сар гузаронда буд. 
Онњо бо навбат дар њар боб њарф зада, гоњ аз шодї ме-
хандиданду гоњ ашк мерехтанд. Ин шаб барояшон хеле 
кўтоњ ва басо дароз буд… 

 
* * * 

 Аввал Ситора аз њаѐташ суњбат оѓоз кард: 
– Баъди хатми донишгоњ ба водии Вахш ба кор раф-

там. Бо Суњроб ном љавоне вохўрда, якдигарро дўст до-
шта, хонадор шудем. Њарду омўзгор будему як нафас бе 
њамдигар буда наметавонистем. Зиндагиамон бењад хуб 
мегузашт,- оѓоз намуд Ситора. 
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 Љамоати дења барои ду мутахассиси љавон аз назди 
мактаб заминеро чудо мекунад, то онњо хона бунѐд наму-
да, дар њамин дења муќимї гарданд ва ба дигар љо нара-
ванд. Бо кўмаки ањли дења барояшон ду дар хона њам 
сохтанд. 

 Фасли бањор буд. Рўзе онњо аз кор баргашта диданд, 
ки ду фароштурук дар таги долонашон лона месозанд. 
Суњроб ба Ситора гуфт: 

–Ин парандањо хонааамонро ифлос мекунанд, намон, 
ки онхо лона бисозанд,- ва худаш дурўза ба шањр, аз пайи 
корњои мактаб ба Раѐсати маориф, меравад. 

 Фароштурукњо кашондани хасу чўбу лойпорањоро 
идома медоданд.  Сохтани лона оѓоз ѐфта буд. Ситора та-
копўи ду мурѓи зеборо тамошо мекарду дилаш намешуд, 
ки ба кори онњо монеъ шавад. фароштрукњо њам ду 
ошиќеро мемонданд, ки бо њавас мисли ў ва њамсараш ор-
зуи хона бунѐд нмудан ва фарзанд ба дунѐ овардан до-
штанд. 

 Баъди ду рўз Сухроб аз шахр баргашту, лонаи фарош-
турукхоро дида, бори аввал барои супоришашро иљро 
накардан ба сари Ситора дод зад. Барои чї имкон дода-
аст, ки фароштурукхо лона бисозанд. Ситора чизе 
намегўяд, хомўш ба хона даромада, дар пушти мизи ко-
раш нишаст ва ба санљиши дафтарњои хонандагонаш 
машгул шуд. Маротибаи аввал ѓизои шомро њамроњ 
нахўрданд. Сухроб ба хонаи кадоме аз рафиќонаш рафт 
ва дер ба хонааш баргашта дид, ки дастархони густурдаи 
Ситора то њанўз ѓундошта нашудааст: њамсараш то нисфи 
шаб ўро интизор шуда буд. 

 Субњ аз хоб бедор шуда, диданд, ки аллакай фарошту-
руки модина дар лона мехобад ва нарина дар гирди лона 
чир-чиркунон парвоз мекунад. Суњроб инро дида ба ѓазаб 
меояд ва Ситораро интизор нашуда ба мактаб меравад. 
Се рўз онхо бо њам гап намезананд. Ситора дарун-дарун 
аз рафтори шавњараш месўхт. Рўзи сеюм Суњроб бегоњ аз 
кор омада, лонаро харобу Ситораро гирѐн дид. Ў мегуфт: 

–Лонаи фароштурукњоро вайрон кардам, бечора бо 
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умед тухм монда будааст, онхо ба замин афтида шикас 
танд, дуои фароштурукњо маро мегирад,- мегуфту меги-
рист. Суњроб барои таскини дили ў хандида гуфт: 

– Занро мўдарози кўтоњаќл гуфтани мардум рост буда-
аст-дия. Охир ту маълумоти олї дорї, наход ба њамин 
гапњо бовар кунї, фароштурук дуои чї дорад, ки туро 
бигирад. Њамсарашро таскин медод, аммо  як гўшаи дили 
худаш низ хиљил буд. 

 Рўзи дуюми хароб кардани лонаи фароштурук Ситора 
аз помонакхои хонааш афтида, кўдак вайрон мекунад. Аз 
он рўз шаш сол мегузарад вале онњо кўдакдор намеша-
ванд. Аз хонаи онхо садои хандаи кўдак шунида 
намешуд. Рўзе модари Суњроб хабаргирї омада, келин ва 
писарашро шинонда гуфт: 

–Фарзандонам, барои инсон бењтарин ганљ фарзанд 
аст, Бењуда “Хонае ки тифл дорад, ѓусса дар он хона 
нест”,- нагуфтааст шоир. Ман аз шумо, келини азизам, 
розї њастам, умратонро бењуда нагузаронед. Агар аз њам 
људо мешудед, њарду фарзанд меѐфтеду хушбахт мегарди-
дед. Охир ман аз гиряхои нињонии ту огањам, медонам 
бисѐр ѓам мехўрї. Ту низ, писарам, мехоњї, ки дар назди 
рафиќонат “Ман мард њастам!” гуфта писаратро рўи даст 
бардорї. Номбардор ва тобутбардори падару модар 
њамин фарзанд аст. Ман намехохам писарам бенишон 
бимонад. 

Баъди ин суњбат онњо аз њам људо шуданд. 
 Рўзњои зиѐд гузашт, Ситора љуръат намекард, ки дуюм 

бора ба шавњар барояд. Хостгорњоро рад мекард. Суњроб 
бошад, дуюмбора хонадор шуд. Хешу табори Ситора 
“Умри љавонатро хайф накун, ба шавхар баро” гуфта ўро 
ба њолаш ором намегузоштанд. Охир ў бо марде, ки 4 
фарзанд дошт ва аз худаш 20 сол калон буд, ба шавхар 
баромад ва аз ин никоњ тифлаке ба дунѐ омад.  

Барои Ситора њар амали кўдакаш гўиѐ ид буд. Хидмати 
шавњар ва фарзандони угайро аз сидќ ба љо меовард, чунки 
ба шарофати онњо соњиби фарзанд шуда буд, аммо дилаш 
аз он хиљил буд, ки бахти аввалаш Суњроб новобаста ба се 
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маротиба хонадор шуданаш то ба њол фарзанд надорад. 
Њарду дар як мактаб кор мекарданду пайваста њамдигарро 
медиданд. Ситораро мўи сафедшуда ва нигоњи маъюсонаи 
Суњроб ѓамгин мекард. Љанги бародаркуш дар ќалби њар 
хонадони мардуми тољик доѓе гузошт. Аксар њамдењагони 
Ситора дар он рўзњои пурдањшат ба Афгонистон рахт ба-
станд. Дар ќатори онњо шавњари Ситора низ. Ў аз шавња-
раш хоњиш намуд, ки ба хоки бегонагон нараванд, аммо 
бефоида. Онњо шабона бо фарзандон рўди Панљро убур ме-
карданд, ки писари талбидаи Ситора ѓарќ шуд. Нолаву фи-
гони модараш гўши фалакро кар мекард... Шавхараш аз 
пушти кўдак худро ба об партофт, аммо њарду ѓарќ шуданд. 
Дар он тарафи соњил Ситора чун девонагон шавњару кўда-
кашро љустуљў мекард. Ўро њама девона мепиндоштанд. 4 
фарзанди угай гирди модари зору њайрону бечора парвона 
буданд, Онњо низ ба љуз ў дар ин олами фонї дигар касе 
надоштанд. 

Баъди чанд сол дар ќатори дигар фирориѐн Ситора низ 
ба Ватан баргашт, зиндагї барояш дигар маънї надошт. 
Баъди аз Афгонистон баргаштан директори мактаб Си-
тораро ба кор даъват кард. Азбаски тарбияи 4 фарзандро 
дар душ, ки дошт, бо майли зиѐд ба кор баромад. 

 Таќдир Ситораву Суњробро, ки дар њамин дабистон 
кор мекард, боз ба њам овард. Суњроб, ки фарзанд надошт 
ва зиндагии танњоро ихтиѐр карда буд Ситораро дида, 
дар дилаш шўълаи умед забона зад ва бо директори мак-
таб маслихат карда, њамроњ ба хонаи ў хостгорї омаданд. 

Ситора фарзандони угаяшро ба наздаш хонда мас-
лињат пурсид. Онњо хомўш буданд. Суњроб чилави суњбат 
ро ба даст гирифту ба фарзандони угайи Ситора, ки 
њамаашон духтар буданд, њаѐти талхи худро наќл карда 
ваъда дод, ки фарзандашон мехонад ва падарвор тарбия-
ташон намуда, хонаву дардорашон мекунад. Онњо изњори 
ризоят намуданд. Ситора ва Суњроб ба ќавлашон вафо 
карданд... 

Лола тоќат накарда, аз Ситора пурсид : 
– То њанўз бо шавњарат танњо зиндагї мекунї? 
– Не, Лолачон, ману Суњроб ќарор додем, ки кўдакеро 
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аз ятимхона гирифта калон кунем. Њоло хушбахттарин 
зан- модар њастам. Ваќти ба ин љо омадан хостам писарам 
Шодиљонро бо худ биѐрам, Суњроб намонд. Гуфт: «Бо 
дугонањоят бемалол рафта суњбат бикун. Ман бо писарам 
дар хона туро интизор мешавем.» 

– Барои он ки њељ кас писари мо набудани Шодиљонро 
нафањмад,-наќлашро давом дод Ситора, –дигар ба водии 
Вахш нарафта, дар Душанбе зиндагї ихтиѐр намудем. 
Алњол дар яке аз литсейхои шахри Душанбе омўзгор 
њастам. Чунин аст дугонањои азиз, таќдири њам талху хам 
ширини ман. 

 
* * * 

 Дугонањо баъди шунидани саргузашти Ситора ба 
њавлї баромада, нафаси тоза гирифтанд ва ба осмони 
пурситора дида духтанду аз нав ба хона даромаданд. Дар 
чашмони онхо аз хоб дараке набуд. Ситора ва Мукарра-
ма ба Лола рў оварданд. Лола хоњиши онњоро фахмид ва 
оѓоз намуд ба наќлаш. 

 Лола баъди хатми донишгоњ ба зодгоњаш- ноњияи Ванљ 
баргашт ва дар он љо бо Олим, ки аз давраи мактабхонї бо 
њам шинос буданд, вохўрда, бо розигии волидайн бо њам 
издивољ намуданд. Шавњараш корманди Хонаи маданият 
буд, хушбахтона зиндагї мекарданд. Солхо сипарї мешу-
данду дар оилаи онњо пайи њам духтар ба дунѐ меомад яке 
аз дигаре зеботар. Шод буданд, аммо хусуру хушдоман 
њамеша дар интизори писар буданд ва гоњу ногоњ њаминро 
ба забон меоварданд. Пиру кампир фарзандони дигарашон 
ро кайњо хонадор намуда, хонаву дарашонро њам људо кар-
да буданд, аммо Лоларо азбаски зани бофарњанг, босавод 
ва хидматгор буд,  иљоза намедоданд. Муносибати Олим 
њам бо хамсараш хеле хуб буд. Ба њамин хотир Лола ба би-
сѐр норасоињои хона ањамият намедод. 

Писар ки надоштанд, зеботарин номњоро ба духтаро-
нашон мемонданд. Духтари чорум ба дунѐ омад, ўро 
Шукрона ном нињода, аз Офаридгор илтимос карданд, ки 
писареро насибшон бигардонад. Боз духтардор шуданд. 
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Истад номаш нињоданд ва орзуи писар карданд, аммо боз 
духтари зебое ба дунѐ омаду Басонаташ ном гузоштанд. 
Ва “Бас духтарзої” гуфтанд, аммо Офаридгор гўѐ Лола 
ва Олимро намешунид. Хар гоње Олим дар кўча мардеро 
бо писарчааш медид, бо сари хам ба хона меомад ва 
њамин боиси он гардид, ки ў аз љавони базморо ва хушчаќ 
чаќ ба марди дамдузд, даѓал ва гўшанишин табдил ѐфт, 
хислаташ дигар шуд, дўстони нав пайдо кард, ба шароб-
нўши мубтало гашт. 

Рўзе Лола бањри коре ба маркази ноњия рафт ва баъди 
корашро иљро кардан хост ба корхонаи шавњараш бира-
вад, то ки бегоњ њамроњ ба хона баргарданд (дар яке аз 
дењањои дурдасти Ванљ зиндагї мекарданд). Дар корхона 
шавхарашро наѐфт. Хост ўро интизор шавад. Апаи Са-
нифа- њамкори Олим бо ў самимона мулокот намуда, 
таклиф намуд, ки ба дафтари кораш дароянд. Баъди каме 
тањаммул ба ў гуфт: 

– Лолаљон, хоњарам, дилам ба ту месўзад, вале ногуфта 
наметавонам: ваќтњои охир хулќу атвори шавњарат 
таѓйир ѐфтааст. Ба кор маст меояд. Бо зани бероњае ошно 
шудаасту аз кор гурехта, ба назди ў меравад. Илоље кар-
да, ўро аз роњи бад барор. Њозир ў дар хонаи њамон зан 
аст.  

Дунѐ дар назари Лола чаппаву роста шуд. Нишонии он 
хонаро гирифт. «Рашк бадтарин беморист,»- гуфтани бу-
зургон дуруст будааст. Лола то ба хонаи он зан расидан 
каме ба худ омада андеша кард: «Агар ўро дар ин хона 
ѐбам, фардо бо ў чї хел зиндагї мекунам? Њељ гоњ наме-
бахшамаш. Агар људо шавем, њоли духтаронам чї меша-
вад?» Ин суолхо ўро водор сохтанд, ки аз рохаш бигар-
дад. Ба ќафо гаштанї буд, ки аз хона садои мусиќї ба гўш 
расид ва хониши шавњарашро, ки бо овози баланд суру-
деро замзама мекард ва хандаи зани бегонаро шунид ва 
њама андешањое, ки навакак карда буд, фаромўш шуданд 
ва рашкаш боло гирифт ва зада ба он хона даромад. 

 Кош имрўз ба маркази ноњия намеомад. Кош бо зан- 
хамкори шавхараш вонамехўрд. Кош сањнаи нафратовар-
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ро намедид. Олим болои рахти хоб нишаста, сурудеро 
замзама мекарду он зани танноз раќс, харду маст буданд. 
Аз зада даромадани Лола ќиѐфаи на Олим дигар шуду на 
аз он зан. Бо нафрат ба онњо назар карду харфе нагуфта 
ба кўча баромад. Муддате ин тарафу он тараф ќадам зада 
ба худ омад. Бояд ба дења баргардад, рўз њам бегоњ 
мешуд. Дар назараш ин лањзањо бадбахтарин зан буд ў, ба 
касе даркор нест, аммо њамоно духтарони азизашро ба ѐд 
оварда, худро ба даст гирифт, охир ўро дар хона тифла-
конаш интизоранд. Лола ба мошини рањгузаре нишаста, 
ба дења баргашт. Аз тирезаи мошин ба берун назар карда 
аз он зебоињое, ки гањи ба шањрак омадан, тамошо карда 
буд, нишоне наѐфт. Дар назараш њама љо торикистон, ди-
лафгору парешону рўњафтода буд. Абри сиѐње фазо ва 
хам дили Лоларо хира карда буд. Борон меборид. Лола 
дигар берунро намедид. Баъди ба хона баргаштан ў аз 
шунидаву дидааш ба касе чизе нагуфт, дарун-дарун 
месўхт, аммо њарфе ба забон намеовард, шодиѐна наме-
пурсид аз њомила буданаш, намехост фарзандаш зиндая-
тим ба дунѐ ояд. Худо розї шаваду ин навбат писар та-
валлуд кунад.  

Баъди он ходиса дилсардї дар миѐни зану шавњар пай-
до шуд. 

 Олим аз шаробнўшї ба истеъмоли банг гузашт. Њама 
мушкилоти хона- нигохубини хусуру хушдомани пир ва 6 
фарзанд бар дўши Лола афтода буд: бо нўги ќалам ва 
бофтани љўроб аробаи зиндагиашонро мекашид. Орзу 
дошт, ки писар бизояду Олими азизашро хушбахт гардо-
над, аммо дар он рўзњо хушбахтиро Олим танњо дар 
маводди мухаддир медид, на дар симои писар. Дар хонаи 
онњо бача тавалуд шуд. Аз тавлиди ин тифли бегуноњ њам 
шод буданду њам ѓамгин, аз тавлиди писар, ки дер боз ин-
тизораш буданд, ѓамгин аз он тифл бенуќсон набуд. Ба 
ќавли табибон сабаби ин падари бадмасташ буд. Бечора 
Лола аз ѓами фарзанди иллатї ба кампири садсола мо-
нанд буд, ба ташвиши рўзгор бемории фарзанд зам шуд. 
Аз роњи бад баргаштани Олим бошад, алаккай коре буд 
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басо сангин. 
Лола баъди љамъбасти соли тањсил аз маоши ночизаш 

каме пасандоз карда буд, духтарњояш њам љуробњои боф-
таашонро фурўхтанду маблаѓи бадстовардаашонро ба 
модар доданд ва ў бо умеди зиѐд барои табобати фар-
зандаш ба Душанбе омад. Ба мутахассисон мурољиат 
кард, маблаги зиѐд барои љарроњї зарур буд. Ба ў 
фањмонданд, ки агар маблаѓ дастрас гардад њам, кўдак 
хурд асту тоќати љарроњї надорад ва мурданаш аз эњти-
мол дур нест. 

 Мегўянд дар дунѐ аз одами бад дида одамони хуб бис 
ѐранд, Лола бо љарроњзани русе вохўрд ва он зан ба ў 
фахмонд, ки рўњафтода нашавад ва баъди сесола шудан 
фарзндашро барои љарроњї кардан биѐрад. 

 Лола бо фарзанди бемор ба диѐри зебои афсонавиаш- 
Бадахшон баргашт. Дар хона нохушињои зиѐд интизораш 
буданд. Аз ашѐи рўзгор чизе намонда буд. Олим њамаро 
фурўхта, сарфи хариди маводди мухаддир карда буд. 
Амали фарзанди бад пиру кампири падарашро ба биста-
ри беморї афканда буд. Насињати падару модар, зављаи 
мењрубон ва дўстону бародаронашро шунидан намехост. 
Кораш њар рўз масту аласт ба хона омадан буд. 

Мўйсафеди падараш ба кирдори фарзанди бадаш тоќат 
накарда аз олам гузашт. Рўзи љаноза Олим аз мастї 
маљоли рост истодану аз гўшаи тобути падар бардоштан 
надошт. Аз байн ду сол гузашт ва забони писарашон ку-
шода шуд: “боба” гуфта ба падараш мурољиат кард.  

Рўзе субњидам Олим ба кўча баромаданї буд, ки писа-
рачааш: 

– Боба, маро хам ба тамошо баред,- гуфта хоњиш кард.  
Олим ба чашмони пуроб, гардани каљ ва пои норавои ў 

назар карду давида ба хонаи дарун даромада бо овози 
баланд гиристу, гиристу, гирист. Рўзи дигар аз хоб хеста, 
Олимро дар хона надиданд, дар назди тиреза вараќеро 
диданд. Дар он бо хати зебо ин нома иншо шуда буд:. 

“Лолаи мењрубонам! Агар тавонї, маро бубахш. Чунин 
зиндагї карда наметавонам. Аз ин њоле, ки ман дорам, 
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мурдан бењтар аст. Махз бадмастии ман сабаб шуд. ки 
фарзандамон маъюб ба дунѐ омад. Ба Душанбе ,ба назди 
як рафиќи давраи донишљўиам меравам, ў табиб аст. 
Ќавл дод, ки табобатам мекунад. Баъди табобат ба Рус-
сия меравам, кор карда, пул меѐбаму фарзандамро табо-
бат мекунам. Медонам, ки њоли маро дида, дарун-дарун 
месўхтї. Агар тавонї, Олими беаќлатро бубахш, аз дух-
таронам хам бахшиш мепурсам барои ношукриам дар 
назди Парвардигор. Олими ту”. 

… Олим дар Душанбе рафиќашро меѐбад ва ў баъди 
ташхис ба дўсташ мегўяд: 

– Агар иродаи мардона дошта бошї, табобатат меку-
нам.  

Баъди чор моњи табобат Олим бо тани дуруст аз бе-
морхона баромада, ба Русия меравад. Дар кишвари бего-
на азоби зиѐд мекашад, шабу рўз кор мекунад ва бо ма-
благи зиѐд ба хонааш, ба  назди Лолаи мењрубон ва писа-
ри маљрњаўш бармегардад. Баъди љарроњї писарашон 
њам табобат ѐфт.  

 Зиндагии сангин Лоларо низ бемор карда буд, ўро 
фарзандонаш барои табобат ба Душанбе гусел мекунанд 
ва инак, ў имрўз дар Душанбе бо дугонањои давраи до-
нишљўияш сўњбат мекунад.  

Дугонањо ба соат нигоњ карданд: посе аз шаб гузашта 
буд. Мукаррама таклиф кард, хоб кунанд, аммо дугонахо 
аз дидори хамдигар сер нашуда буданд, маънидорона ба ў 
дида духтанд.  

 
* * * 

 Мукаррама ба дугонањояш гуфт: 
– Азизонам, мехоњам ќиссаеро ба шумо наќл кунам , ки 

дар бораи зодгоњам ФАРХОРаст. Ќањрамони он ќисса 
АНОЊИТО мебошад, ки умре орзуи ба ў монанд буданро 
доштам: “Аноњито, модарбузурги ќавмњои Ориѐї, фа-
риштаи рўдњову заминњои серњосил, олињаи ишќу зебої 
ва покию равшанист. 

 Дар замонњои ќадим, њазорсолањо ќабл аз “Тўфони 
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Нуњ” дар сарзамини ОРИЁ духтаре бо номи Аноњито ба 
дунѐ омад, ки дар њусну латофат ва илму маърифат яктои 
љањон, дар разму набард Гурдофариди замон буд. Даме, 
ки аз чанги сењрнокаш наво мерехт, хуршеди оламоро ба 
таппиш, сайѐраи мо ба гардиш, бодњо ба навозиш, чаш-
масорону обшорону рўдњо ба љунбиш, гулњо дар 
марѓзорон ба рўиш, булбулон дар шохсорон ба хониш, 
барќ ба ѓурриш, абр ба нолиш ва рангинкамон бо 
рангњои Замину Осмон ба омезиш меомаданд. 

 Аноњито ќавмњои парешони Ориѐро гирди њам оварда, 
ба онњо илму њунар омўхт. Киштукор, чорводориву ки-
шоварзию бунѐдгариро ба мардон, хонадориву мењандо-
риро ба занон ѐд дод. Сипањсолори гурдофаридон буд. Бо 
хоњиши онњо дар домани кўњи Чилдухтарон, дар миѐни 
Бањманрўду Љайњун шањре бунѐд кард бо номи ФАРХОР, 
ки маънояш шањри гурдофарид ва бутони оламорост. 
Овозаи ин шахр саросари сарзамини Ориѐро пахш кард. 
Корвонњои зиѐде аз тамоми гўшаву канорњои дунѐ ба 
шањри Фархор меомаданду мерафтанд. 

 Рўзе аз Балх корвоне азми Фархор кард, ки дар миѐни 
корвониѐн Зардушти љавон низ буд. Зардушт чун ба Фар-
хор расид, дар љустуљуи Аноњито шуд ва ўро дар назди 
Кохи духтарони чангнавоз дарѐфт. Аноњиторо дидан ба-
робар Зардушт дасту по гум кард, ба ў дил бохт, дар ота-
ши ишќ сар то ба по сўхт. Зардушти дилдода куњ ба кую 
дар ба дар мегашт, аммо рози дилашро ба касе гуфта 
наметавонист. 

 Оќибат дар хилваткадаи шањри Балх гўшанишиниро 
ихтиѐр кард ва ба навиштани шеърњои ошиќона пардохт. 
Китобе навишт ба номи “АВАСТО”, ки саршор ниѐиш ба 
Яздони пок ва ситоиш ба ишќи поки Аноњито буд. Баъд 
аз навиштани “АВАСТО” тарки гўшанишинї карда, ба 
майдони Навбањори Балх омад. Чун шом дамид, Зардушт 
дар майдон гулхан барафрўхт. Мардуми ба њайратомадаи 
Балх дар гирди гулхани афрўхтаи Зардушт љамъ омаданд. 
Зардушт китоби Авасторо ба даст гирифту ба хондани он 
шурўъ кард. Баъд аз ин шоми гулханафрўз Авасто дар 
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дили мардум љой гирифту вирди забони мадуми љањон 
гардид.  

Ба хар шахре, ки мерафт, дар майдони он шахр гулхан 
меафрухт ва Австохонї мекард. 

 Овозаи китоби Авасто ба гўши Аноњито њам расид. 
Баъд аз хондани он дар фикри Аноњито ќасди шавњар 
кардан пайдо шуд. Ба гурдофаридњо амр дод, то дар 
ќаламрави кишвараш овоза пањн кунанд, ки Аноњито 
хоњиши ба шавњар баромадан дорад, лекин бо як шарт: 

– Агар љавонмарде “Асрори азал”- ро кашф карда та-
вонад, Аноњито њамсари ў хоњад шуд. Ин овоза ба гўши 
Зардушти шайдову дилдодаи Аноњито расид, ќариб буд, 
ки аз ноумедї дилкаф шавад. Лекин камари умед барба-
сту аз пайи кашфи “Асрори азал” шуд. Шањр ба шањр ме-
гашту илм меомўхт. Дар он замон мардуми Дунѐ ба љуз 
дирўзу имрўзу фардо дигар чизеро намедонистанд. Онњо 
намедонистанд, ки њафта чист, моњ чист, сол чист, наме-
донистанд, ки рўз кадом соат оѓоз ва кадом соат анљом 
меѐбад. Намедонистанд, ки сол кадом ваќт оѓоз меѐбаду 
кадом ваќт ба нуќтаи анљом мерасад. 

 Баъд аз омўхтани илми зиѐд Зардушт ба хулосае омад, 
ки расадхонае бунѐд кунаду воситаи он гардиши сито-
рањоро омўзад. Ў ба зодгоњаш- Балх баргашт.Чун ба 
майдони Навбањор расид, дид, ки њамшањриѐнаш дар 
миѐнаи майдон оташкадаи бузургеро бунѐд кардаанду 
дар партави оташ “Авасто”- хонї доранд. Балхиѐн чун 
Зардуштро диданд, ба по хестанду пешвозаш гирифтанд 
ва ањсану офаринаш хонданд. 

 Зардушт аз шањрњои дида ва илмњои омўхтааш ба 
мардум ќисса кард ва орзуи бунѐд кардани расадхонаро 
ба арзашон расонд. Мардуми бофарњанги Балх дар муд-
дати кўтоњ аз рўи лоињаи Зардушт расадхонаро дар 
пањлуи Оташкада бунѐд намуданд ва Зардушт ба кашфи 
“Асрори азал” шурўъ кард. Ў нахуст як шабонарўзро, ки 
аз 24 соат, баъд њафтаро, ки аз њафт шабонарўз, сонї 
моњро, ки аз 30 шабонарўз ва дар охир солро, ки аз 12 моњ 
иборат аст, кашф намуд. 
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 Баъди ин Зардушт китоби “Асрори азал”- ро гирифту 
рањсипори шањри Фархор шуд. Чун ба Фархор расид, 
дид, ки тамоми гурдофаридњо бо чанг навои ѓамангези 
“Пазмон”- ро менавозанд. Зардушт ин навои њузноварро 
шунида лол гашт. Чун сабаб пурсид, гурдофаридон 
гуфтанд, ки муддатест Аноњито тарки Фархор кардааст. 
Ба куљо рафтани ўро касе намедонад. Кош љавонмарде 
пайдо шаваду Аноњиторо ѐбад. 

 Зардушт аз ин посуху аз он навои “Пазмон” дилреш 
гардида, фарѐди љонгудозе заду аз пайи Аноњито шитофт. 
Сарзамини Ориѐ, тамоми дунѐро кофт, вале нишоне аз 
Аноњито наѐфт. Дилабгору пурормон, парешону пазмон 
ба Балх омаду ба гумбади расадхонааш баромада, рў ба 
чархи гардун намуд ва ба Яздони пок ниѐиш кард. Ниѐ-
иши Зардушт ба гўши Офаридгор расид, ки дар роњи 
Кањкашон ногањ ѓулѓулае бархост. Зардушт чун нек назар 
кард, чашмаш ба ситорае афтод, ки чанг менавохту аз 
шўри навои он ситорањои кайњон арѓушт мерафтанд. Зар-
душт аз шунидани наво ба ваљд омад, дигар тоќати дар 
Замин истодан надошт. Бо болу пари озарафшони оташ-
кадааш ба гардун парвоз кард ва роњи Кањкашонро пеш 
гирифт. Чун ба майдони базми ахтарон расид,Аноњиторо 
дид, ки чанги сењрнок ба даст, оњанги яздонї менавозад. 
Зардушт ба Аноњито сари таъзим фуруд оварду китоби 
“Асрори азал”-ро таќдимаш намуд. Аноњито дигар роњи 
гурез надошт, чунки шарти ўро Зардушт иљро карда буд. 
Ваќте ки ситорањои кайњон аз ин роз огоњ шуданд, њарду 
дилдодаро муборакбод намуда, тўй арусиро дар само 
баргузор карданд. Баъди тўй Зардушт аз дасти Аноњито 
гирифта, аввал ба Балх, сипас ба Фархор рафтанд ва тўй 
Ориѐї оростанд ва то охири умр муќими Фархор буданд. 
Фархорро яке аз шањрњои зебои олам карданд ва њар ин-
сони рўи замин орзу дошт як бор гузараш ба Фархор 
афтад ва аз зебоии он бахравар шавад. Бехтарин тољиро-
ни дуне бењтарин моли худро ба Фархор меоварданд ва 
дар натиља яке аз бузургтарин роњњои Шоњроњи Абрешим 
аз Фархор мегузашт. 
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Рўзи бозгашти Аноњито ва Зардушт аз кайњон ба замин 
ба нахустрўзи моњи Фарвардин рост омад ва мардуми 
Ориѐ он рўзро Наврўз хонда, њар сол љашнаш мегиранд. 

 Аноњито њафт фарзанд- Хуршед, Барзгар, Кова, Зев 
(меъмор), Борбад, Гурд ва Љамшедро ба дунѐ овард. Та-
моми хирадмандони олам аз насли Хуршеданд, кишовар-
зон аз насли Барзгар, оњангарон аз насли Кова, биноко-
рон аз насли Зев, њунармандон аз насли Борбад, пањлаво-
нон аз насли Гурд ва шоњаншохони дунѐ аз насли Љам-
шеданд.  

 Имрўз ситораи Аноњито бо фарзандонаш- Њафтдода-
рон осмони тираи сайѐраи моро партавфишонї доранд, 
то ки хокиѐн аз нури хиради Чарх бебањра намонанд. 

 Ин аст ќиссаи Фархори азизи ман. Як умр орзуи онро 
доштам, ки чун Аноњито Фархори бостониро шањри обо-
ду мардумашро хушбахт бубинам. 

 
* * * 

 Њамин тавр Мукаррама баъди хатми донишкада ба зод-
гоњаш- Фархор ва мактаби хатмкардааш баргашт. Аз 
нахустрўзи ба кори мустаќилона оѓоз намуданаш 30 сол гу-
зашта бошад њам, он рўз аз хотираш зудуда намешавад. 
Нахустустодаш-Муаллими хизматнишондодаи мамлакат 
Гадої Одинаев ўро наздаш хонда фотења дод ва дар охир 
таъкид кард, ки њамон ваќт сазовори боварии умум шудан 
мумкин, ки ѓаму дарди атрофиѐнро ѓаму дарди худат би-
донї. Ин таъкиди устоди шодравонаш дар давоми сї соли 
фаъолияти корї њар рўзу соат, њар лањза дар майнааш садо 
медињад. Ў њамагї се сол омўзгор буд, аммо то њол дар мак-
табу маориф кори хубу фаъолияти педагогиашро ба хотир 
оварда афсус мехўранду мегўянд, ки агар дар мактаб ме-
монду кори илмиашро давом медод, яке аз бењтарин мута-
хассиони соњаи маорифи мамлакат мегашт ва, бешубња, дар 
пешрафти соња сањми босазо мегузошт. Мукаррама њамагї 
се сол дар мактаб кор карда бошад њам, чун устоди касб дар 
сар то сари Иттињоди Шўравї эътироф шуд ва ба гирифта-
ни унвони фахрии “Бењтарин муаллими чавон” дар шањри 
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Маскав мушарраф гашт. Соли 1979- ум дар ќатори панљ ва-
кил аз Љумњурии Тољикистон дар Семинар- машварати му-
аллимони љавони СССР иштирок кард, кори хубу фаъоли-
яти пурсамараш аз љониби иштирокчиѐн эътироф гардид ва 
ѓолиб дониста, ба нишони таъсисдодаи Кумитаи Марказии 
ВЛКСМ сарфароз гардид. 

 Донишу мањорат ва ќобилияти ташкилотчигии Му-
каррамаро ба назар гирифта љавонони ноњияи Фархор 
дар пленуми ташкилї ўро котиби кумитаи комсомолии 
ноњия интихоб карданд. Кор дар кумитаи комсомол ва 
иштироки фаъолонаи Мукаррама дар њаѐти љамъиятї, 
ўро дар ноњия шўњратманд гардонд. Љамъомаду мулоќоте 
набуд, ки аз фаъолияти самарабахши кумита ва хосса, ко-
тиби он Мукаррама ѐдовар нашаванд. 

 Кор њамроњи љавонон барои Мукаррама як навъ мак-
таби тарбия гашта буд. Аслан ў аз даврони мактабхони-
яш фаъолу ба кори љамъият шавќманд буд ва мањз њамин 
раѓбат ўро ба даргоњи мактаби олї хидоят кард. Мактаби 
олиро бо дипломи аъло ба итмом расонд. Дар ваќти 
тањсил чун донишљўи фаъол сазовори идрорпулии балан-
ди њамон замон- стипендияи ба номи С.Айнї мушарраф 
гашт. Аммо ќобилияти ташкилотчигияш мањз дар давраи 
кор дар комсомол эътироф карда шуд. Хаминро ба ино-
бат гирифта, ўро ба кори њизб гузарониданд. 

 Соли 1985- ум вакилони маљлиси халќи ноњия муовини 
раиси њукумати ноњия интихобаш карданд. Дар ин вази-
фаи пурмањсул ќариб бист сол фаъолият дошт. Кордони-
ву ташкилотчигии ин зани мењнатдўстро ба инобат ги-
рифта, чандин маротиба ба вилояту маркази љумњурї ба 
кор даъваташ карданд. Аммо ба хотири ободии зодгоњу 
диѐри зебоманзари Фархор ва барои амалї гаштани ор-
зуяш, ки дар љавонї карда буд, инчунин, барои ба љо 
овардани хидмати падару модари пираш аз ноњия нарафт. 
То дами вопасини волидон дар пањлуяшон буд ва хидма-
ти фарзандияшро ба љо овард. 

 Бо такозои замон баъди хатми мактаб фарзандонаш 
барои тањсили илм ба шањри Душанбе рафтанд. Мукар-
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рама  ќабл аз њама дар бораи таќдири фарзандон ва 
ояндаи нек андеша мекунаду агар кореро пеш гирифтанї 
шавад, аввал фарзандонро пеши рў меорад. Сабаби ба 
пойтахт кўчиданаш низ аслан њамин буд. 

 Бисту панч сол боз ў бо њамсараш якљоя зиндагї до-
ранд, њаѐти хуш низ насибашон гаштааст. 

– Афсўс, дугонањои азиз, - бо парвоз гузаштани умрро 
дар назар дошта, зери лаб ба худ таъкид кард, аммо 
њамон лањза аз умри пурбаракату фарзандони нек ва 
шавњари мењрубонаш шукр намуд ва ин фармудаи шоир-
ро ба хотир овард: 

 
 Умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст, 
 Варна нохуш гузарад, ними нафас бисѐр аст. 

 
 Пас умри хуш гузарондааст, ки дар назараш бадин зу-

дї пушти сар шуд айѐми љавонї, ки аз тез гузаштанаш 
афсўс мехўрад. Ба њар њол бањори умраш зуд гузашта 
бошад њам, самараи нек ба бор овардааст. 

 Бо шавњараш, ки дах сол дар як синф хонда буданд, 
њамхона шуда, соњиби панљ фарзанди нозанин шуданд. 
Онњо донишљўи солњои охири мактабњои олї мебошанд. 
Яке иќтисодчї дигарї њуќуќшинос ва саюмї мисли модар 
сиѐсатшинос шуданї аст. Дугоникњо Фотима ва 
Њусейнљон бошанд, донишљўянд. Мукаррама саршавии 
хаѐти оилавиашро ба ѐд меорад… 

 Бегохии рўзи истироњат.Чароѓи мењмонхонаи бобои 
Раљаб то поси шаб гирѐн буд. Мењмонон, ки чор нафар 
буданд, баъди ошомидни ѓизои болаззати соњиби хона аз 
ин тарафу он тараф суњбат мекарданд. 

 Муаллим Каримзода ба соњибхона мурољиат кард: 
– Акаи Раљаб, барои чї намепурсед, ки ман ва хешу та-

борам ба хонаи шумо барои чї ташриф овардаем? 
Бобои Раљаб табассуме карда: 
– Мо одати мењмонро пурсидан надорем. Ба кулбаи мо, 

ки мењмон шудед, нури дида тољи сар.- гуфт. 
– Акаи Раљаб, шумо духтари нозанин, мо соњиби писа-
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ри боодоб њастем. Аз ваќте ки духтари шумо мактаби 
олиро хатм карда омад, њар рўз бо њавас ба рафтор, 
гуфтор ва кирдори ў назар мекунам. Агар розї бошед, 
хеш мешавем. Писари ман њам донишгоњи тибро хатм 
намудааст. Яке табобат мекунаду дигаре таълим медињад. 
Ба фикрам, бењтарин оила мешавад. 

–Муаллим, шумо наѓз медонед, ки давлати ман њамин 
ду фарзандам мебошанд. Агар касе ба хонаи мо хостгор 
ояд, банди поямро ларза мегирад, ки ягона духтарам хо-
наи маро тарк карда, ба дигар оила фарзанд шуда мера-
вад. Аммо шукр мегўям: Бадавлат њамонест, ки ба дараш 
хостгор меояд. Хонадони шумо яке аз бехтарин оилањои 
зиѐии ноњия мањсуб меѐбад, ман мехоњам фарзандам ба 
хонае келин шуда равад, ки ўро бифањманд. Ман бе мас-
лињати модараш коре намекунам, Шумо розї бошед, он 
касро даъват кунам. 

 Модари Мукаррама, ки солњои зиѐд муаллима буд, 
хостгори духтараш- муаллим Каримзодаро хуб мешинохт 
ва њурмат мекард. 

– Муаллимљон, дигар модар мебуд, њозир ба таърифи 
духтараш сар мекард, аммо ман росташро мегўям. Духта-
ри ман аз ўњдаи баъзе корњои рўзгор баромада наметаво-
над. Яккадухтар ки њаст, то имрўз ман нагузоштмаш, ки 
хамир карда нон пазад. Дигар корњои рўзгорро ўњда кар-
да метавонад,- гуфт модар ошкоро. 

–Муаллимаљон, ин камбуд нест, Мукаррама мустаќил 
ки шуд, зиндагї мачбураш мекунад, нонњое пазад, ки ди-
да ангушти њайрат газед,- гуфт Каримзода ба ин мавзўъ 
нуќта гузошта. 

 Мукаррамаро дар хонаи муаллим Каримзода хеле хуб, 
чун фарзанд ќабул карданд. Хоњарони шавњараш дар 
гирди ў парвона буданд. Агар ба коре даст мезад, онњо, 
албатта, онро ањлона анљом медоданд. Рўзе Мукаррама 
хост нон бипазад, дар гирди суфраи ў чор хоњари шавња-
раш гирд омаданд. Хусуру хушдоман аз кор баргашта, 
онњоро дар гирди дегдон диданд, муаллим Каримзода ба 
њамсараш амр дод: 



253 

– Очаш, тез мањсулоти шакаробро тайѐр кунед, келин 
нон мепазад!- ва худ барои таѓйири либос ба хона даро-
мад. Ў хурсанд буд. Эњтимол дар ин лањза суханони мо-
дари Мукаррама ба ѐдаш омада буд, ки гуфта буд: “Дух-
тарам нон пухта наметавонад”. 

 Дар њавлии Каримзода, дар сояи хавозаи ангурњо ду 
кати калонро гузошта буданд: дар яке падару модар ва 
дар дигаре фарзандон барои истеъмоли ѓизо мениша-
станд. Ин бегоњ низ дар болои ду кат дастархон густурда, 
дар ду табаќ шакароб тайѐр карда буданд. Баъди дар да-
стархон гузоштани нони гарм њама бо иштињо ба танову-
ли шакароб сар карданд, Мукаррама ба сари дастархон 
каме дер карда њозир шуд: баъди нон пухтан дасту 
рўяшро шуста, худро дар назди оина ба тартиб оварда, 
баъд ба назди ањли оила њозир шуд. Муаллим Каримзода 
мегуфт: 

– Офарин, нонњо хеле болаззатанд, офарин! 
Хушдоман холаи Дастагул бошад, шукркунон иброз 

мекард: 
– Шукр мекунам, Худованд, ки ба рўзи аз дасти келин 

нон хўрдан расондиам. 
 Мукаррама бисѐр шод буд, ки аввалин корашро ин 

ќадар таъриф карда истодаанд.Ў аз нони пухтааш каме ши-
каста ба дањон бурд ва лањзае шах шуда, онро базўр фурў 
бурд. Нон заррае намак надошт. Ў оњиста аз љояш хеста, ба 
хонаи хобаш даромад ва худро хело нороњат њис кард. 

 Холаи Дастагул ба хонаи хоби келин даромада пур-
сид: 

– Духтарам, барои чї шакароб нахўрда ба хона даро-
мадї? 

– Холаљон, охир нони пухтаи ман заррае намак надо-
штааст, андохтани намакро фаромўш кардам. Айб шуд. 

–Њељ гап не, духтарам, мо њам дар рўзњои авали хона-
дорї бисѐр корњоро наметавонистем, асос хоњиш бошад, 
хама корро ѐд мегирї,-гуфта келинро таскин дод. 

 Онњо- келин ва хушдоман гўѐ ягон коре нашуда 
бошад, ба њавлї, назди ањли оила баромаданд. Рўзњо 
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мегузаштанд. Муносибати Мукаррама бо хушдоманаш 
муносибати модару духтарро мемонд. Њама корро бо 
маслињати якдигар анљом медоданд. Њар гоњ хушдоману 
келин ба кати дигар гузашта, маслињат оѓоз мекарданд, 
ањли хона бо шўхї мегуфтанд, ки онњо наќшаи “Барба-
рос”- ро мекашанд. 

 Рўзе муаллим Каримзода аз кор баргашта, хушдоман 
ва келинро саргарми маслињат дид. Онњо чунон ба суњбат 
дода шуда буданд, ки омадани сарвари оиларо нафањми-
данд. Муаллим ба онњо нигариста, бо шўхї гуфт: 

– Боз чї наќша мекашед? Ба њавлї даромадани маро 
нафањмидед. Охир соњиби њамон ду тахт шумо мешавед-да. 

– Кадом тахт, маълим? - пурсид хола аз њамсараш. 
Муаллим ба наќл оѓоз кард 
– Ривоят мекунанд, ки дар бињишт аз рўзи азал ду 

тахти холї њаст. Суол медињанд, ки барои чї дар ин 
тахтњо касе намешинад?Аз ѓайб посух меояд: «Дар ин 
тахтњо хушдоман ва келине хоњанд нишаст, ки дар 
зиндагиашон бо якдигар боре њам љанг накарда бошанд. 
Чунин хушдоман ва келин то имрўз пайдо нашудааст.» Ба 
фикрам, шумо, келини азиз, бо хушдоман њамон тахтњоро 
соњиб хоњед шуд. Муаллим Каримзода шукр гуфта, аз му-
носибати келину хушдоман розї буданашро изњор намуд. 

 Мукаррама низ имрўз шукр мегўяд, ки дуои падару 
модар ва хусуру хушдоманро гирифтааст ва аз зиндагиаш 
шикоят надорад. 

 
* * * 

 Дугонањо аз наќли Мукаррама шод шуда гуфтанд: 
– Ањсан, ту хушбахт њастї, дугонаљон! Зиндагиат оро-

му тинљ гузашта будааст. 
 Мукаррама бо табассуми зебое, ки ба ў мезебид, гуфт: 
 

 Зиндагї дар садафи хеш гуњар суфтан аст, 
 Дар дили шуъла фурў рафтану нагдохтан аст, 

 
– гуфтааст Муњаммад Иќболи Лоњурї, дугонањои азиз. 
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Ман низ дар зиндагї пастию баландии зиѐд дидам, аммо 
њамеша мубориз будам. Агар дар зиндагї аз нобарорињо  
бињаросї, ѓуломи њаѐт мегардї. Зане, ки дар љамъият кор 
мекунад, доим дар фикри хонаву дар, шавњару фарзанд ме-
бошад ва пайваста метарсад аз он аст, ки мабодо бо хурд-
тарин камбуд боиси нафрату надомат нашавад. Метарсад 
аз буњтон, аз номардии мардон, аз рашки шавхар, аз дину 
имон, аз гайбати бадсухан, аз макру фиреб. Чунки дили зан 
мисли шиша нозук ва пайваста дар хатар аст.  

Мукаррама, ки солњои зиѐд дар вазифањои масъул кор 
мекард, њасадхўрони зиѐде дошт. Њар гоњ азоби рўњї ме-
кашид, ба назди модараш мерафт, медонист, ки модари 
босаводу фарњангиаш, албатта, бо сухане нарму гуворо-
яш дили ўро мебардорад, ѓам аз ќалбаш дур мешавад. 

 Рўзе дар бюрои кумитаи ноњиявии њизби комму-
нист(он солњо њизби коммунист дар сари ќудрат буд) ко-
тиби якум(Цыплухин Г.Т.) ба Мукаррама, муовини раиси 
њукумати ноњия, супориш дода гуфт: 

– Проверте и справку подготовте на уровне секретаря 
райкома. Вы же стоите у нас в резерве. 

 Баъди ин супориши котиби аввал сари Мукаррама дар 
бало монд. Котиби сеюми райком љонибдорони худро гирд 
оварду машварат оѓоз кард. Онњо хуб медонистанд, ки агар 
Мукаррама котиби райком шавад, ниѐз ба хидмате, ки онњо 
ба котиб мекарданд, аз ќабили навиштани маърўза барои 
Рўзи кўдак, Соли нав, 1- уми сентябр, 8- уми март ва амсоли 
инњо намемонад, чунки Мукаррама шахси босавод аст ва 
дар ягон маљлис ѐ чорабинї аз болои коѓаз баромад наме-
кунад. 

 Котиб ва љонибдоронаш соатњо дафтари корашро аз 
дарун баста наќшаи ба кадом восита сиѐњ намудани Му-
каррамаро мекашиданд. Ба хурдтарин амали ў эрод меги-
рифт, кушиш мекард, бадномаш созад, аммо мегўянд: 
“Ростиро завол нест”. 

 Рўзе, бегоњї, фориѓ аз кор дугоникњо- Њусейнљон дар 
баѓали падар ва Фотимаљон дар дасти Мукаррама бо лањни 
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кўдаконаи тифлонашон бо њам суњбат мекарданд, ки занги 
телефон баланд шуд. Падари кўдакон гўшакро бардошта 
лахзае хомуш монд ва бо ѓазаб “аблањ” гуфту онро дар љо-
яш гузошт. Мукаррама суоломез ба шавњараш нигоњ кард. 
Ў гуфт: 

– Хайрият дар ин лањза дар барам будї, набошад аз ин 
буњтоне, ки ман шунидам, гурдакаф шудан мумкин аст. 

 Нокасе ба ў гуфта будааст: «Мехоњї бидонї, ки њозир 
њамсарат дар кї дар куљо айш мекунад?» Мукаррама ба ў 
бо байти Лоиќ посух гардонид: 

 
 Касе к-аз аклу дониш орї бошад, 
 Ба буњтонбофї истеъдод дорад. 

 
Ин хел лањзањои ногуворе, ки котиб дар нисбати ў 

ташкил мекард, зиѐд буданд ва Мукаррамаро рўњафтода 
мекарданд ва ў дар ин лањзањо боз назди модар мерафт. 
Хотири ошуфтаи фарзандро дида, модар мепурсид: 

– Духтарам, аз чї ѓамгин њастї? Дар хона ягон камбуде 
дорї? 

– Не, модарљон, зиндагиам хуб, шавњарам њам хеле 
мењрубон, фаќат дар љои кор мушкиле њаст, мехоњам ба 
ягон кори осон гузарам,-гуфт Мукаррама. 

– Духтарам, шахсе, ки аз мушкилї мењаросад, худхоњ 
асту ѓуломи зиндагї мешавад. Наход коре, ки имрўз шу-
мо мекунед, аз он кори мо, ки дар давраи љанг мекардем, 
сангинтар бошад. Мо аз мушкилї наметарсидем, орзуи 
зиндагии хуб мекардем. Сад шукр, ки ба рўзхои нек раси-
дем,- гуфт модар ва маротибаи нахуст ба Мукаррама 
даврони кўдакї, наврасї ва љавониашро наќл кард. 

 Муниса –модари Мукаррама дар солњои Љанги Бузурги 
Ватании 1941- 1945- ум муаллима буда, рўз ба бачањо, шаб 
ба калонолон сабаќ медодааст. Дар ноияхои Темурмалик 
(Совет). Балчувон ва Фархор ба њайси муаллима кор карда-
аст. То њозир шогирдон бо эњтиром номашро ба забон 
меоранд. Мардњо ба љанг рафта буданд ва вазни рўзгор ба 
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души занон афтида буд. Дар маркази нохияи Фархор, 
рўбарўи Корхонаи пахта чойхонае буд. Модар баъди дарс 
дар Гўшаи сурхи он ба мардум хабарњои тозаи фронтиро, 
ки дар матбуоти даврї дарљ мешуданд, мерасонид. Он 
рўзњои сахтро модар ба хотир оварда наќл мекард, ки аз 
чойхоначї, ки Авлод номаш мегирифтанд, орд мегирифту 
шаб дар тафдон ѐздањ нон мепухт. Яктоашро барои зањма-
таш мегирифт ва дахтои дигарашро ба чойхоначї медод ва 
худаш ба мактаб мерафт. Фориѓ аз дарс ки мешуд боз ома-
да, дар Гўшаи сурхи чойхона рўзнома мехонд, номањои аз 
љанг омадаро ќироат мекард ва ордро гирифта ба хона ме-
рафт. Ин кор њар рўз такрор мешуд. Ба хотир меовард, ки 
баъди хондани њар хатти сиѐњ мардум мегиристанд ва бо 
шунидани муваффаќиятњои љангї шодї мекарданд. 

 – Ин њама мушкилоти сангини зиндагиро пушти сар 
карда, ягон ваќт чун ту рўњафтода нашуда будам, дилам 
ба зиндагї гарм буд. Ту бошї, аз амали як- ду њасуди но-
тавонбин рўњафтода шудаї,- таъкид мекард модари 
рўзгордида. 

 Мукаррама аз наќл ва насињати модар рўњи тоза ги-
рифта, дилаш аз нав ба кор љўш мезад. 

 Лола, ки бодиќќат дугонаашро гўш мекард, аз ў пур-
сид: 

– Соли 2000- ум аз телевизион ва матбуоти даврї дарак 
ѐфтам, ки номзадиатро ба вакили Маљлиси Олї пешбарї 
кардаанд, натиљаашро нафањмидам? 

 Мукаррама фањмид, ки дугонањо дар бораи ў њама 
чизро мехоњанд бидонанд. Ва наќлашро давом дод: 

 Намояндагони конференсияи Њизби халќї-
демократии ноњияњои Фархору Панљ ўро номзад ба ваки-
ли Мачлиси Олї пешнињод менамоянд. Шод буду сарба-
ланд ва болидахотир аз боварии халќи азизаш. Баъди 
чанд мулоќот бо интихобкунандагон равшан гашт, ки дар 
ќатори ў боз се нафари дигар ба воситаи худпешбарї им-
зо љамъ карда номзадиашонро гузоштаанд. 

 Муборизаи шадид оѓоз ѐфт. Рўзе набуд туњмат ѐ 
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дурўѓеро дар нисбаташ пањн накунанд. Нахуст маблаги 
калоне ваъда карданд, то ки номзадиашро пас бигирад. 
Ќабул накард. Сипас рўзу шаб ба љои кор ва хонааш те-
лефон намуда, тањќир ва тањдидаш мекарданд. Ў њамоно 
дар ќавл устувор буд. Рўзе ба љои кораш телефон карда 
гуфтанд, ки агар номзадиатро нагирї, духтарчаатро, ки 
дар шањри Душанбе, дар Литсеи президентї тањсил меку-
над, зинда намеѐбї. Сахт тарсид ва њамон рўз ба Душанбе 
рафта, духтарашро ба хона овард. Дар роњ ба садама ду-
чор шуданд: Тахминан соатхои 5- и бегоњ, вакти кўпруки 
дарѐи Вахшро гузаштан, мошини бе раќами шишањояш 
сиѐх ба мошини онњо зад. Мукарама нафањмид, ки ин са-
дама тасодуфї буд ѐ аз рўи наќша. Мошин осеб дида 
бошад њам, ў ва духтараш зинда монданд. «Сад шукр» 
гуфт. 

 Дар ду мохи маъракаи пешазинтихоботї њар рўз ба 
њодисае гирифтор мешуд. Рўзе Мукаррама аз мулоќот бо 
сокинони ноњияи Панљ, ки он љо ду рўз монда буд, бар-
гашта, дар хавлиаш одами зиѐдеро дид. Дарро кушода, ба 
њавлї даромададани ўро дида, шавњараш ќариб аз њуш 
рафт. Маълум шуд, кадом нохалафе бо телефон ба онњо 
хабар дода будааст: 

– Таѐриатонро бинед, њозир мурдаи Мукаррамаро, ки 
дар ноњияи Панљ ба садама дучор шудааст, меоранд. 

 Мукаррамаро зинда дида, онњое, ки дар њавлиаш гирд 
омада буданд, ашки шодї мерехтанду шукрона мекар-
данд. Њарифон дар миѐни мардум овозахои бардурўѓро 
оид ба рафтору кирдори Мукаррама пањн менамуданд. 
Шукргузор буд, ки дар чунин рўзњои барояш бисѐр ваз-
нин модари мењрубон дар бараш нест ва пастии як зумра 
нокасонро намебинад. Ў бо дунѐ падруд гуфта буд ва ак-
сари мардуми ноњия барои дар роњи охират гусел кардани 
яке аз нахустин муаллимањо ба љанозааш омада буданд. 

 Харифони Мукаррама дар вохурињояшон ваъдахои 
зиѐде мекарданд, аммо ў ба халќ росташро мегуфт, ки ман 
ба шумо ягон ваъда намедињам, чунки молу сарвате надо-
рам. Аммо баъди вакили халќ шудан њама ќуввату 
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ѓайрат, аклу заковат ва донишу таљрибаамро ба он раво-
на месозам, ки дар парлумон ќарору ќонунњое ба тасвиб 
бирасанд, ки ба манфиати шумо, халќи азиз, ва Ватани 
мањбубам бошанд. Љонибдорон ва њамфикрони Мукар-
рама ммаслињаташ медоданд: «Шумо њам мисли дигар 
номзадхо ваъда дињед, ки корхои зиѐдеро иљро мекунам. 
Халќ наѓз мебинад чунин баромадњоро.» Ў ќабул накард. 

– Таќдири фарзандон бароям аввалиндараља буд ва 
ман баъди он садама аз њаѐти фарзандон тарсидаму дигар 
мубориза набурдам. Ин аст посухи ман ба суоле, ки до-
дед, дугонањои азиз. 

 Мукаррама аз таќдираш меболад, чунки зањматњояш 
барабас нарафтаанд: хурду калони ноњия эњтиромаш ме-
кунанд, дўсташ медоранд, чунки Мукаррама низ Фархори 
азиз ва сокинонашро дўст медорад. Имрўз низ кори хеле 
пурмасъулро ба уњда дорад ва ба Офаридгор барои ин 
бахти баланд шукргузор аст.  

 
* * * 

 – Модарљон, нањорї тайѐр, ширчой ва тухмбирѐн кар-
даем, биѐрем,- гуфтани келин ва духтаронаш њамаро дар 
њайрат монд. Онњо ба сухбат дода шуда, гузаштани шаб 
ва дамидани субхро нафањмиданд. Шаби њам дарозу њам 
кўтоњи се дугона, ки гирењњои зиѐд доштанд ва иникоску-
нандаи таърихи сисолаи зани тољик буд, поѐн ѐфт… 

 
 

ФИРОР АЗ ХУД… 
 
Олуфта дар пушти панљараи оњанин нишаста, рўзњои 

гузаштаи њаѐти кўтоњашро ба хотир меоварду бо 
дастрўмол рухсорањояшро аз ашк, ки беихтиѐр аз чашмо-
ни шањлою зебояш мерехт, пок менамуд. Эњсоси надомат 
вуљудашро фаро гирифта буд. Худро чашми дидан ки 
надошт, бо њасрат мегуфт:  

– Худоѐ, ин чї кори кардаам буд? Барои чї ба ин кўчаи 
сарбаста афтодаму дар ин ботлоќи бадбўй ѓўтидам? Охир, 
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маќсади ба шањр омаданам дагар буд-ку? Чї орзуњоеро дар 
дил мепарваридаму кї шудан мехостам?! Эњ зиндагї, 
зиндагї…  

Хонаи бечорањолонаи падар, нуњ хоњару бародар, ши-
ками нимсер ва либосњои куњнаи апањо, баъди дарс то 
шом дар сањро кор карданашро ба ѐд овард. Зеби дастар-
хонашон як табаќи чўбин, ки ањли хонадон аксар ваќт дар 
он шакароб мехўрданд, як чойники оњанин ва 5- 6 пиѐла 
буд, ки њам падару модар ва њам хоњару бародарон бо 
навбат чой менўшиданд.  

Олуфта аз рўзе, ки каму беш мушкилоти зиндагиро ме-
фањмидагї шуд, орзу мекард, ки ба шањр мераваду хонда 
маълумот мегирад ва соњиби вазифаву шавњари серсўм ме-
шавад. Њамсони шањрињо дар хонањои баландошѐна 
зиндагї мекунад, дар тарабхона ѓизои шом- сихкабобу тан-
дуркабобу кабобњои дигар  … мехўрад. Аммо ба мактаби 
олї дохил нашуд, љои кори маъќул њам наѐфт, бо духтарони 
бероња њамроњ шуда, на ба њавлии падар баргашту на 
муќими шањр гардид. 

Аз њамболинї бо мизољони серсўм меболиду худро дар 
самои дигар медид. Ифтихор мекард, ки мардуми огањ гоњи 
рў ба рў омадан онњоро «шабпарак» меномиданд. Њар гоње 
барои ќабули мизољи навбатї ва ѐ ба назди ў рафтан дар 
назди ойина менишасту худро орову торо медод, аз тамо-
шои њусни худододаш сер намешуд. Аз ойинаи барќад 
зебонигоре бо табассуми латифи ба худаш зебанда ба ў ме-
нигарист, ки ќомате дошт чун сарв сињї, чашмоне мисли 
олуи пухта, лабњое њамсони ѓунчаи гули ношукуфта, 
миљгонњои дарози то абрувон расидаву ба боло хамида, 
мўйњои љингилааш басо зебо оро ѐфта, як ќабзаи мўй чун 
занљире як тарафи рўяшро зеб медод. Дугонаву «њамкоро-
наш» ба ў менигаристанду баъзан аз њасад, баъзан аз сари 
сидќ мегуфтанд: 

– Олуфта, ба Худо, ба њамсарии шоњ меарзї, аммо… 
Афсўс, сад афсўс, ки дар сад сол ягон мард моро њамчун 
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зани ќонунї эътироф намекунад. Барои дамгирї мумкин, 
аммо барои соњиби хонааш, модари фарзандаш шудан, 
њељ гоњ! 

Олуфта ин лањзањоро ба хотир оварда, оњи чуќуре аз ди-
ли пурдардаш баровард ва номаълум об аз дидагон тоза 
кард. Љавоне, ки вазифаи миѐнаравиро иљро мекард, бо маб 
лаѓи ночизе куртањои њаррангаи бо муњрањо орододаро 
харида, ба Олуфта ва «њамкоронаш» пўшонда буд. Шабњо 
дар равшании чароѓњои ќадди роњ бо дурахши муњрањои 
куртаашон мизољонро ба худ љалб мекарданд, чашмонашон 
низ медурахшиданд: ба тавре гўиѐ шод буданд, аз чизе камї 
надоштанду ба чизе ниѐзманд набуданд: зиндагиашон њам 
«шоњона» мегузашт. 

Бо «мизољ»- њои њархела вомехўрд: яке дасткушод буду 
сахї, дигарї мумсику мурдаи бехосият, севумї бадќањру 
љоњил… Рўзе «мизољ»-и навбатї марди љоњил баромад: 
дасту пои Олуфтаро баста, бо миѐнбанди чарминаш то 
бењуш шудан ўро латукўб намуд. Бечора духтар ду њафта 
захмњои баданашро табобат карду аз ноомади кор, имрўз, 
ки баъди табобат бори нахуст ба «кор» баромада буд, дар 
тафтиши навбатии кормандони милиса ба даст афтод. Як 
гурўњ «шабпаракњо»-ро ба шуъбаи корњои дохилї овар-
данд. 

– Апаи Олуфта! Ин шумоед? Ба чашмонам бовар наме-
кунам, наход шуморо бо фоњишањо мебинам? – гуфтани 
милисаи љавон Олуфтаро ба худ овард.  

Ўро шинохт: Ѓайратшоњ, писари муаллиме аз дењаа-
шон буд. Осмон ба сараш фурў рафт. Гўшњояш гўиѐ кару 
чашмонаш кўр гаштанд. Сараш чарх зад: «Худоѐ, љонам-
ро бигиру аз ин шармандагї рањоям соз! Охир, падару 
модар бо фахр «духтарамон донишљў» гуфта, ба њамсояњо 
наќлњои зебо мекунанд. Ман бошам, ба ин ботлоќ афти-
да, худро бадном, радди маъракаву рўсиѐњи дунѐву охи-
рат гардондаам. Агар волидайн шунаванд, ба ин шар-
мандагї тоб меоварда бошанд? Бечора падарам дигар ба 
масљид рафта, намозашро хонда метавониста бошад? 
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Модари муштипарам- чї? Ўро њатто ба маъракаи гањво-
рабандон даъват нахоњанд кард. Барои хоњаронам касе ба 
хостгорї намеояд. Ба бародаронам низ духтар додани 
њамдењагон дар гумон аст. Касе аз хонаи мо нони худої 
намехўрад, чунки ман, фарзанди ин хонадон, фоњиша 
њастаму бо танфурўшї рўз мегузаронам. Эњ, рўям сиѐњ!!!» 

Ин њама андешаро дар як лањза аз сар гузаронид. Охир, 
он љо шањр нест, ки њамсояатро нашиносї. Он љоро дења 
мегўянду духтари њамсоя чї, сагашро мешиносї. Ба ни-
гоњи мањкумкунандаи Ѓайратшоњ тоб наовард. Бо домони 
куртаи танги кўтоњаш бо азоб зонувони барањнаашро 
пўшонид. Мўйњои парешону ба таври худ оро додаашро, 
ки дар болои сараш лонаи парандагонро мемонд, хост ба 
тартиб дарорад. Натавонист. Аз њар ду бари рў мўйњои 
љингилаи чун шаби тор сиѐњаш бетартиб ба поин њамойил 
шуда, китфњояшро пўшонида буданд. Пеши бари ку-
шодаашро, ки аз он хатти байни синањои дамидааш аѐн 
мешуд, хост бо кафи даст пинњон кунад, аммо… 

Оби дида беихтиѐр аз чашмони рангмолидааш мерехту 
дар чењраи сап-сафедаш бо љўяњои сиѐњ наќши безеб мегу-
зошт. Ќатрањои ашки сўзону ранголуд аз рухсарањояш 
шорида, пеши барашро низ сиѐњ карданд. Сиѐњ… сиѐњтар 
аз шаби тор, сиѐњтар аз ќисмати нољур, сиѐњтар аз он рўзи 
шуме, ки дењаи азизашро тарк карда буд… 

Дар ин лањзањо Олуфта мехост, ки бол кушода, ба њавлии 
бечорањолонаи падар, ба дењаашон, парвоз намояд ва дар 
он љо, дар пушти девори гилини падар, шояд аз ин шар-
мандагї пинњон шуда тавонад. Оѐ падару модар ин гуноњи 
ўро мебахшида бошанд? Ќаноат мекард ба њамон шака-
робе, ки модар аз шибиту райњону пудина, гашничу чакаву 
ќаланфур, ки дар табаќи чўбин кўфта, бо нони гарми аз ор-
ди осиѐбї пухтааш тайѐр мекард. Бомазза буд, чунки ањли 
хонадон бо хандаю шухї, дар пањлуи волидайн нишаста 
нўши љон мекарданд. Розї мешуд фаќат бо баргњои усмаи 
тар, ки њар бањор бечора падараш пал мекашиду тухми он-
ро ба замин пошида бо мењр мегуфт:  

– Барои духтаронам усма мекорам, то абрўвонашонро 
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об дињанд, зебо шаванд…  
Мехост фирор кунад аз ин дунѐ, пеш аз њама, фирор 

кунад аз худ, аз худе, ки барои худ бегона шуда буд…  
«Эњ, кош падар маро бубахшаду ба баргаштанам розї 

шавад…» Аз фикрњои сарбаста сараш чарх зад, пардаи 
сиѐње пеши чашмонашро гирифт. Худро нигоњ дошта 
натавонист, аз њуш рафт ва дар назди пои Ѓайратшоњ ба 
рўи фарши сементии хунуки милисахона афтид… 

 
 

АШКИ ШОДЇ 
 

 Мунира баъди аз њавопаймо фуромада, ба диѐри бего-
на, одамон назар карда, њамрангии кўњу даман, муноси-
бат ва симои одамонро, бо диѐру миллати худ – тољикон 
эњсос кард. Ў њазорон фарсах дур аз диѐр, дар шањри Ан-
талияи Туркия ќарор дошт. Шањри Анталияро њамчун 
шањри сайѐњон мешиносанд. Фестивалњои бошукўњи уму-
миљањонии сурудњои халќї бештар дар њамин шањри зебо 
гузаронида мешаванд. 

 Сањна хеле зебо оро дода шудааст. Бењтарин њунар-
мандони дунѐ ба ин фестивал роњхат гирифтаанд. Баран-
да бо чанд забон иштирокчиѐни фестивалро ба њакамон 
ва мухлисон шинос мекард. Навбати Тољикистон њам 
расид, баъди муаррифї, бо либос ва ороиши тољикона 
Мунира ба сањна баромад. Овози ширин ва марѓуладо-
раш њамаро мафтун гардонд. Бо ќарсакзанињои дуру да-
роз мухлисон намегузоштанд, ки ў сањнаро тарк кунад. 

 Баъди њунарнамої рўзноманигорони хориљї ва мух-
лисон Мунираро ињота карда саволборон мекарданд ва 
мехостанд соядаст бигиранд, аммо Мунира тозон ба пар-
дозхона даромад ва беитиѐр ашки шодї рехт.  

 Роњбараш ба ў об дода гуфт: 
– Офарин, духтарам, туро бо чунин муваффаќият таб-

рик мегўям. Дар озмуни калонтарини дунѐ њунарнамої 
карда, ба чунин дастовард ноил гаштан ба њар кас муяс-
сар намешавад. 
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– Барои ба ин рўз расидан, устоди азизам, чї рўзњоеро 
аз сар нагузарондаам, инро ман медонаму Худо. 

 Ў бо хоњиши роњбар саргузашти талхи худро ба ў наќл 
кард… 

Мунира дар яке аз дењањои дур аз маркази кишвар ба 
дунѐ омада, фориѓ аз њама ташвишњои дунѐ дар ињотаи 
навозиши падару модар ва чор бародар калон мешуд. 
Ќобилияти худододи овозхонии Мунира аввалин маро-
тиба њангоми дар синфи якум хонданаш, дар иди 
«Алифбо» ба њамагон маълум гашт. Њамон ваќт, баъди 
њунарнамої ва муваффаќияти аввалин Мунираро, ки 
нисбат ба дигар њамсинфон резапайкар буд, муаллимааш 
аз сањна дар зери ќарсакзанињои зиѐд бардошта, ба толор 
фуровард. Дар толор падару модараш ва мактабиѐн љамъ 
омада буданд. Падару модар аз шеърхонї ва суруду раќси 
фарзанди худ ба ваљд омада хурсандї мекарданд. Хосса, 
падари Мунира њам дар ин љамъомад иштирок дошт ва аз 
њунари фарзандаш њайрон шуда, аввалин маротиба ќоби-
лияти ўро дар сањна дид ва фахр кард, ки фарзандаш бои-
си таърифу тавсифи дигарон шуд. 

 Рўзњо мегузаштанд, Мунира узви фаъоли дастаи 
њаваскорони мактаб буд. Вале бародаронаш аз ќобилияти 
хоњарашон хурсанд набуданд, балки доимо ба падару мо-
дар таъкид мекарданд: 

– Ба Мунира гўед, ки «артистиашро» партояд, 
набошад, ягон рўз дар сањна пояшро мешиканем. 

 Рўзе набуд, ки дар хонаи Мунираино аз боиси ў љангу 
љанљоле барпо нашавад. Дар масљиди дења низ дар гирди 
номи Мунира суханњои ношоиста гуфта, падарро коњиш 
мекарданд. Рўзе хатиби масљид ба падари Мунира рў 
оварда гуфт: 

– Амаки Муќим, таърих ѐд надорад, ки аз дењаи мо 
ягон духтар ба сањна баромада бошад, нашавад, ки аз 
пушти духтарат ягон рўз худат, писаронат ва ањли дења 
шарманда шавем. Охир кадом артист обру дошт, ки дух-
тари ту обруманд шавад. 

 Аз ин суханњои мулло ба дили бобои Муќим гўѐ алов 
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рехт ва ў бегоњї бо њамсараш- кампири Њалима маслињат 
кард: 

– Кампир, рафтори духтарат на танњо писаронат, балки 
њамаи ањли дењаро ба ташвиш овардааст, ин бегоњ њатто ха-
тиби  масљид дар бораи Мунира њарфи носазо гуфт. 

 Кампири Њалима, ки як умр дар орзуи духтар буду 
фаќат дар чилсолагї ба орзуяш расид, тамоми нозу нуз, 
хоњишу илтимос ва талаботи ягона духтарашро мебар-
дошт ва иљро мекард. Аз ќобилияти овозхониаш шод бу-
ду ифтихор дошт. 

– Мўйсафед, ба фикрам духтарамон то имрўз ягон 
рафторе накардааст, ки боиси маломати њамдењагон шуда 
бошем. Дар тамоми маъракањои дења, хоњ тўќузбинон 
бошаду хоњ арўсбиѐрону хоњ гањворабандон, худи ањли 
дења омада духтарамонро зораву тавалло карда мебаранд, 
ки маъракаашонро гарм кунад. Ба муллои дења гўед, ки 
ба духтари худаш кор бигирад, писаронамон њам кадом 
ваќте духтардор шуданд, њамон ваќт фикри обрўи духта-
рони худашонро кунанд, ба духтари ман касе кордор 
набошад. Дар телевизион агар ягон њофиз суруд хонад, 
њам муллои дења, њам писаронамон дањонашон кушода 
шуда, то охири суруд аз телевизор чашм канда наметаво-
нанд–ку! Пас чаро духтари мо, ки суруд хонд, номуси 
онњо бедор мешудааст, нафраташон меомадааст?  

 Падар низ гўѐ дар интизори ин суханон бошад, оњи са-
буке кашид: 

– Кампир, худат медонию духтарат, фаќат дар пирї бо 
риши сафед маро шарманда накунед, шуд. 

 Мунира баъди хатми мактаб ба донишкадаи њунарњои 
зебо рафтанї шуд. Бародарон аз падару модар илтимос 
карданд, ки ба ин кор монеъ шаванд, аммо муйсафеди па-
дар ба духтараш дуо дода гуфт: 

– Духтарам, дар њар куљое, ки бошї, зинда бошї! Њама 
ваќт дар бораи обрўи падару модари муйсафед ва баро-
даронат фикр кун. 

 Мунира, ки ба чунин ранг гирифтани кор бовар 
надошт, аз шодї намедонист чї кор кунад. Охир ў дуои 
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падарро гирифт ва, иншоалоњ, роњаш сафед хоњад буд. 
 Дар шањри калони серодаму серѓавѓо ташвишњои ў 

оѓоз ѐфтанд. Њарчанд ба донишгоњ бомуваффаќият дохил 
шуд, аммо барои хонданро давом додан маблаѓ ва шаро-
ит лозим буд. Ў аз бародарон ва нафаќаи мўсафедон умед 
надошт. Маљбур мешуд дар хобгоњ аз њисоби дугонањои 
њамсабаќаш рўз гузаронад. Бо чунин њол, албатта, ў ду-
рудароз рўз гузаронида наметавонист. Ќарор дод, ки 
хонданашро ѓоибона давом дода, дар ягон љо кор кунад. 

 Рўзе ў бо овозхони љавоне вохўрд, ки дар тўйњо њунар-
намої мекард. Љавон Мунираро ба њамкорї таклиф 
намуд ва тўйгардии Мунира оѓоз ѐфт. Мухлисони Муни-
ра рўз то рўз зиѐд мешуданд. Њар њафта тўй гузаронидан 
лозим меомад. Љавон, ки Хуршед ном дошт, аз ин муваф-
фаќият шод буд ва барои он ки Мунираро аз даст 
надињад– бо маќсади « дилашро ѐфтан» барои ў туњфањои 
ќиматбањо меовард.  

 Рўзе баъди тўйи навбатиро гузаронидан Хуршед Му-
нираро ба хонае таклиф карда, изњори муњаббат намуд. 
Мунира аз ин даъвати ногањонии Хуршед аввал њайрон 
шуд, вале суханњои ширину умедбахш, ваъдањои осмонии 
љавон ўро ба олами афсонањои зебо бурданд ва он рўз худ 
нафањмид, ки чї тавр осонакак гавњари муќаддастарини 
њаѐташро ба Хуршед бахшид… Ба бахшидан бахшиду зуд 
пушаймон шуд. Суханњои падарро ба хотир оварда, ба 
дањшат афтод. Оќибати кор чї мешуда бошад? 

 «Духтарам, дар њар куљое, ки бошї, зинда бошї! Њама 
ваќт дар бораи обрўи падару модари мўйсафед ва баро-
даронат фикр кун». Ин суханон гаштаву баргашта дар 
гўшаш садо медоданд.Ў насињати падарро иљро карда 
натавонист. Тану нафсашро ба касе бахшид, ки зану фар-
занд дорад. 

 Бозори мухлисони Мунираву Хуршед рўз то рўз ме-
тасфид. Баъди ду моњи он шаби нафратовар њангоми гу-
заронидани тўйи навбатї Мунира дар байни маърака но-
гањон бењуш шуда ба замин афтод. Дар беморхона 
маълум гашт, ки ў њомила аст. Мунира аз ин шармандагї 
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бештар ба дањшат афтод. Ба болои ин «Барои ман ту њам-
чун овозхон лозимї, кўдак даркор бошад, занам ба ман 
кўдак мезояд. Ту кўдаки шикаматро нобуд соз!» гуфтани 
Хуршед ўро аз дунѐву зиндагї ноумед гардонд. Ў назди 
духтури беморињои занона рафта маслињат пурсид. 

– Хоњарам, агар њозир кўдакро аз батнат гирем, эњти-
мол як умр дигар фарзанд наѐбї, фарзанди якумро исќоти 
њамл кардан оќибати хуб надорад, фарзанд барои зан- 
модар шудан шараф аст, боз як бори дигар фикр кун, 
баъд наздам биѐ, –гуфт духтур.  

 Мунира намедонист сарашро ба куљо занад, хаѐлан ба 
њазору як кўчаи сарбаста медаромаду мебаромад.  

 Хуршед ба ў чунин шарт гузошт: 
– Агар аз бањри фарзанд нагузарї, хонаи иљораро холї 

кун. Ман ба худам шарики дигар меѐбам. 
 Мунира ќарор дод, ки назди модар равад, шояд ў мас-

лињати хубаш дињад. Ваќте ки ба дења расид, падару мо-
дари пирашро дар бистари беморї дид. «Хабари шум аз 
хабари хуш тезтар пањн мегардад,»- мегўянд. Падару мо-
дари пир аз тўйгардињои ў огоњ шуда, аз гапњои росту 
дурўѓ ва таънаю писхандњои њамсояњо ва ѓур–ѓури писа-
ронаш ба бистари беморї афтода буданд. Бародарон 
намонданд, ки Мунира дар хонаи падар њатто шабашро 
рўз кунад, аз назди дарвоза пешаш карданд. Таънаи хешу 
табор чун бори сангин бар дўш, нанги вазнинтар аз он- 
тифли бегуноњ дар батн, Мунира роњи шањри серодаму 
серѓавѓоро пеш гирифт. Ба шањр расидан баробар назди 
духтури беморињои занона рафт ва илтимос кард: 

– Апаљон, дигар илољ надорам, њатто маблаѓе наме-
ѐбам, ки њаќќи хидмататонро дињам, вале илтимос, фар-
зандамро нобуд созед.  

Духтур баъди фањмидани њаќиќати њол ба ў гуфт: 
– Агар хоњї, ман ба ту ѐрї мерасонам, лекин фарзанд-

ро нобуд намекунем. Одамоне њастанд, ки ба нохуни фар-
занд зоранд. Агар розї бошї, туро бо зане шинос меку-
нам. Дар хонаи ў истиќомат карда, гули пўшокро 
мепўшию гули хўрокро мехўрї. Тифлат, ки ба дунѐ омад, 
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ўро ба онњо таќдим карда, аз бањраш мегузарї ва он ои-
ларо низ фаромўш месозї… 

Мунира дигар илољ надошт, розї шуд. 
 Ањли оилае, ки Мунираро ќабул карданд, гўѐ ба рўяш 

дари як љањони дигареро кушоданд. Ду шахсе, ки бо та-
моми њастї якдигарро дўст медоранд, вале таќдири бе-
рањм њашт фарзанди норасид таваллудгаштаи онњоро аз 
байн бурда будааст, дар њаќиќат ба нохуни кўдак зор бу-
данд. Онњо намегузоштанд, ки Мунира дасташро дар оби 
хунук тар кунад. Барои он ки фарзанд саломат таваллуд 
шавад, бењтарин ѓизоро барояш муњайѐ мекарданд. Рўзу 
соати таваллуд њам фаро расид, вале толеъ боз њам ба рўи 
оилаи баргаштабахт нахандид. Кўдак мурда таваллуд 
шуд. Зану шавњар, ки бо сад ормону њавас гањвора ва 
зочаву бозичањои зиѐде харида, барои фарзанди оянда 
хонаро оро дода буданд, аз ин талафот аз Мунира њам 
бештар ѓам хўрданд… 

 Таќдири берањм Мунираро боз ба кўи оворагї ва сар-
сонию саргардонињо партофт. Мунира бо оњангсозе 
вохўрд, ки ваъдаи ба ў кумак расондан дод.  

 Барои тайѐр кардани як суруд шабњоро рўз мекарданд, 
аммо оњангу суруд табъи дил намеафтод. Баъди 
зањматњои зиѐд се сурудаш тайѐр шуд, аммо барои онњоро 
ба воситаи телевизион ва радио намоиш додану шунаво-
нидан дастгтрии сарпарасте зарур буд. Овози фораму 
марѓуладораш ба имдод ниѐз дошт. Дили ў аз алам, ќањру 
ѓазаб ба фиѓон меомад, оташи ќалбаш аланга мегирифт 
ва боз хомўш мешуд. 

 Рўзњо паси сар мешуданд, донишгоњро ѓоибона тамом 
кард. Рўзе, ки онњо диплом мегирифтанд, яке аз њамса-
баќон дар яке аз тарабхонањои шањр маърака орост, ки 
Мунира низ ба ин маърака даъватї буд. Њамдарсон бо 
навбат њунари худро нишон медоданд. Навбат ба Мунира 
расид. Ў суруди тайѐркардаашро, ки аллаи гањвораи бе-
фарзандаш буд, чунон бо алам сароид, ки шунавандагон 
ба риќќат омаданд. 

Дар ин маърака, ки яке аз хешовандони соњибљашн 
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иштирок дошт, баъди чунин суруди ѓамангез хондани Му-
нира ба ў наздик шуда, сабаби ин њолати ўро пурсон шуд. 

 Мунира, ки муњтољи таваљљуњ буд, ногањон худро до-
шта натавонист, гирѐн аз маърака берун шуд. Њамсуњба-
таш нахост ўро дар чунин њолат танњо гузорад ва пеш-
нињод кард, ки гуселаш кунад. Онњо суњбаткунон то ист-
гоњ расиданд. Њамсуњбаташ Барот ном дошта, соњиби пу-
лу мол, хонаву дар, мошину бўстонсароњо будааст, вале 
мисли Мунира бефарзанд. Бинобар њамин, суруди Муни-
ра дили ўро тасхир карда будааст. 

 Баъди ин мулоќот онњо боз чанд маротиба вохўрданд 
ва рўзе Барот пешнињод кард, ки њамхона шаванд. Ваъда 
кард, ки ўро хушбахт мекунад, ба шарте ки дигар фикри 
сањнаро накунад. 

Мунира розї шуд, чунки дигар тоќати саргардонињо 
надошт. Бо Барот маслињат кард, ки рафта дуои падару 
модарро гиранд, Барот розї шуд. Вале аз њамсояњо 
фањмиданд, ки падару модар баъди он ки бародарон Му-
нираро аз хона пеш карданд, дигар аз бистари беморї 
нахестанд ва дар байни як моњ њарду њам аз олам даргу-
заштанд. Бародарони сангдил њатто ба љанозаи волидайн 
лоиќ надонистанд, ки хоњари «артисташон»- ро даъват 
намоянд… 

 Мунира баъди шунидани ин шумхабар дигар тоќати 
як даќиќа истодан накард ва њамроњи Барот ба пойтахт 
баргаштанд. Дар соли чоруми хонадорї Худованд ба 
онњо шоњписаре лоиќ дид. Барот аз шодї дар куртааш 
намегунљид, чї кор карданашро намедонист, рўзе аз са-
фари навбатї омада, ба Мунира мурољиат кард: 

– Мунираљони ман, ман панљ сол пеш ваъда дода бу-
дам, ки туро хушбахт мегардонам, имрўз ба ваъда вафо 
кунам. Дар муддати панљ сол фањмидам, ки туро на хона-
ву дари боњашамат, на, пулу мол, на сарвату љавоњирот– 
ягон чизи дунѐ хушбахт карда наметавонад. Ту булбули 
хушхонеро мемонї, ки ман дар ќафаси тилло љоят карда-
ам. Ту ба ман шоњписар туњфа кардї, ман ба ту озодї ва 
парвози баланди эљодї туњфа мекунам. Сарпарастат ме-
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шавам ва туро бо ин овози ширинат ба ќуллањои баланди 
њунар хоњам расонд… 

– Имрўз хушбахтам, ки ба орзу расидам. Ин хушхабар-
ро бояд ба Баротљон бирасонам,- гуфт Мунира ва аз 
роњбараш узр хоста, даст ба телефон бурд… 

 Роњбари ў зани њалиму мењрубон– апаи Њалима, ки аз 
наќли Мунира мутаассир гашта буд, дар мењмонхонаи 
барњавои ин шањри зебои диѐри дур ба Мунираи хандон, 
ба суњбатњои пур аз шавќу мењру муњаббати ў бо њамса-
раш зењн монда, беихтиѐр ашки шодї рехт… 

 
 

ХИЁНАТ ВА БАХШИШ 
 
 Њафт писар нагузоштанд, ки тобути модарро бо мо-

шин баранд, онњо пиѐда дасти ба даст модарро дар роњи 
охират гусел карданд. Хешу табор, пайвандон, дўстон ва 
ањли дења, ки барои видоъ бо Гулрў љамъ омада буданд, 
бо якдигар пичир-пичиркунон дар бораи маит суханони 
нек мегуфтанд: 

– Раиса зани бињиштї буданд,- мегуфт яке. 
– Илоњо љояш љаннат шавад, њамеша дастгири кам-

баѓалон буданд, -мегуфт дигаре. 
– Афсўс, сад афсўс, ки номус пеш аз муњлат аз байни мо 

рабудаш, -мегуфт севвумї. 
– Бале, хиѐнати шавњарро тањаммул карда натавонист,- 

илова кард чорумї… 
– Модарамро шумо куштед, шумо! – гуфт гирѐн ва бо 

ќањр  писари хурдї ба падараш. 
 Бародарон додари хурдиро ором карда , сўи дења ра-

вон шуданд. Зафар дар водии хомўшон дар назди ќабри 
зан танњо монд… 

 
* * * 

 Гулрў рўзи шанбе барваќт аз хоб хеста, бо ањли хона-
дон хайру хўш карду роњи Душанберо пеш гирифт. Ният 
дошт, ки бо фарзандњо маслињат карда, љињози арўсии ду 
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писарашро аз бозор бихарад. Ў ба њарду писараш ке-
линњои зебо ѐфта буд, писарњо њам зид набуданд, чунки 
бо келиншавандањо дар як мактаб хонда буданду онњоро 
хуб мешинохтанд.. 

Гулрў аз тирезаи мошин ба берун назар карда, аз 
зебоињои табиат бањра мебурд. Ду тарафи роњ њама май-
саву себарга, гулњои лола хайма зада, ба назари аввал гўѐ 
табиат љо-љо ќолинњои рангорангро ба замин густурда 
бошад. Дашти Олимтой бенињоят зебо назаррабо шуда 
буд дар ин рўзњои бањорї. 

Шаб Гулрў хобе дида, саросема аз љояш хест ва дид, ки 
соат 5 шудааст. Баданаш меларзид, аз сару рўяш араќ ме-
рехт. Дар хоб рањматии хусураш бо ќањру ѓазаб мегуфт: 

–Барои чї хонаву даратро ба ихтиѐри бегонањо монда, 
ба Душанбе омадаї? Зуд бихезу рафта хонаатро соњибї 
кун! 

Гулрў парешонњол фарзандонашро бедор намуда 
хоњиш кард, ки то истгоњи мошинњо гуселаш кунанд. 
Фарзандон аз авзои модарашон њайрон шуда, маслињати 
шабонаашонро ба хотираш оварданї шуданд, аммо ў 
чизе шунидан намехост, кўтоњакак гуфт: «Мўйсафеди бо-
боятонро дар хоб дидам, ин бесабаб нест». Охир, дар би-
сту панљ соле, ки Гулрў келини ин хонадон буд, бечора 
хусураш ягон маротиба ба ў баланд сухан нагуфта буд. 
Ин хоб бесабаб нест. Дар хона ягон гап шудааст. 

…Дар назари Гулрў мошин њамсони сангпушт хазида 
пеш мерафт. Аз ронанда хоњиш кард, ки илољаш бошад, 
мошинро тезтар биронад. Ронанда - љавони хушчаќчаќ 
хост шўхї кунад: 

– Холаљон, тез рафтагињо ба куљо расиданд, ки мо би-
расем? Дар ин аѓбањои хавфнок оњиста рафтанамон хуб 
тар аст. 

Гулрў хомўширо авло дониста, ба берун нигарист. Аз он 
зебоие, ки дина дида буд, дар назараш чизе наметофт. Абри 
сиѐње гўѐ роњнамоиашон мекард ва њам само ва њам дили 
ўро хира месохт. Майдаборон меборид ва баъди чанде ба 
сел табдил ѐфта, њаракати мошинро душвор мегардонд. 
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Гулрў, аз борони сел чашм наканда, аввал хоби дида ва 
баъд лањза – лањза рўзгори аз сар гузарондаашро ба ѐд 
овард. 

…Баъди хатми донишгоњ ба зодгоњаш ба кор омад. 
Аввал мудири боѓчаи колхоз таъйинаш карданд, вакили 
мањалла интихоб шуд ва баъд ба кори идораи љамоат гу-
заронданд. Бо Зафар дар њамон љо вохўрда, якдигарро 
наѓз диданду хонадор шуданд. 

Аз миѐн солњо гузашт. Гулрў садњо бор шукр мегуфт, 
ки њафт писар дорад ва агар келин бигирад, соњиби њафт 
духтар мешавад. Аллакай ду келин дошт ва якбора дар 
тараддуди тўйи домодии ду писари дигараш шуд. 

Гулрў, ки келини ќобил буд, хусуру хушдоман дўсташ 
медоштанд. Мутаассифона, њарду бемор шуданду пайи њам 
зиндагиро падруд гуфтанд . Хушдоманаш се сол бемори бис 
тарї шуд ва Гулрў кўшиш мекард њам кори идораро анљом 
дињаду њам нигоњубини ўро. Дар рўзњои вопасин хушдоман 
келинро дуои нек дод. Нони маъракањои хушдоманро дода 
буданд, ки хусураш ба бистари беморї афтод. Ў, ки ба ка-
салии фалаљ гирифтор буд, нигоњубинаш вазнинтар гашт. 
Ноилољ рухсатии бемуњлат гирифта, ба нигоњубини хусу-
раш машѓул шуд. Мўйсафед як сол беморї кашид. Баъди 
даргузашти хусураш боз ба кор баромад. 

Гулрў ваќтњои охир њис мекард, ки амалу рафтори 
шавњараш таѓйир ѐфтааст. Корро бањона карда, ба хона дер 
меомад. Бо бањонаи сафари хидматї 2-3 рўз гум шуда ме-
рафт, муносибаташ њам сард шуда буд. Шиносњо ба хона 
телефон карда, дар бораи шавњараш њар хел суханон 
мегуфтанд. Аммо Гулрў ба онњо бовар намекард, сафсата 
мепиндошт ва ѐ њамин хел як шўхии рафиќона ќабул ме-
кард. Худро бештар ба кори рўзгору идора андармон ме-
сохт. 

Як такони мошин дар роњи ноњамвор Гулрўро њушѐр 
кард. Дид, ки мошин њанўз њам дар роњи калони Олимтой 
медавад. Ба берун нигоњ карда мехост аз насими атрогини 
бањорї ва њусну таровати табиати зебои кишвараш њаловат 
барад, аммо дар дилаш чизеро гунљонида наметавонист. 
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Њанўз ѐдаш ба хоби дидааш банд буд. Аз тирезаи мошин 
чашмаш боз ба њамон абри сиѐњ афтид, ки гўѐ њамсафари 
онњо бошад, ки мошинро дунболагир карда аз пеш меомад. 
Дилаш боз сиѐњтар шуд. Ин чї гап? Чашмонашро аз абри 
сиѐњ канду нимпўш карда, боз ба ѓанаб рафт…  

– Холаљон, расидем,-гуфтани ронанда ўро аз гирдоби 
хаѐлњои маѓшуш рањонид. 

Гулрў дар истгоњи марказии ноњия аз мошин берун 
шуда хост рост ба хона равад. Ба ѐд овард, ки њар рўзи 
истироњат Зафар њатман аз љои кораш як хабар мегирад 
ва баъд бозорї карда ба хона меояд. Гулрў роњи идораи 
шавњарро пеш гирифт. Чашмаш боз ба осмону ба њамон 
абри сиѐњ афтод, ки болои шањракро печонда, гўѐ њамин 
замон пешопешаш борону жола меорад. Шамолу гирдбо-
ди сахте сар шуд. Гарду љанг ба њаво хеста буд. Ба чашм 
њо зада роњгардиро душвор мекард. Акнун чакрањои ка-
лон-калони борону жолаи майда ба сару рўи Гулрў мезад. 
Ба идораи Зафар њам расид. Мошинро дида хушњол гашт 
аз он, ки њамроњ ба хона меравад. Аз дари идора дарома-
дан замон болои сараш тундари сахте заду шўълаи барќ 
ба замин афтод. Борони селро гўѐ бо сатил мерехтанд. 

– Хайрият расидам- е,-гўѐн чашмаш ба посбони идора 
афтоду аз ў Зафарро пурсид. Аммо Шарифи посбон аз 
дидани Гулрў дасту по хўрду сарашро хам карда, ни-
гоњашро аз ў гурезондан хост. Гулрў боз аз ў Зафарро 
пурсид. Ноилољ ба хоначае, ки дар шафати бинои идора 
барои дамгирии посбону ронандањо љињозонида шуда 
буд, ишорае кард ва зуд ба куљое ѓайб зад. Гўѐ аз пе-
шомади чизе бохабар аст. 

Гулрў аз ин амали Шарифи посбон њайратї шуду аз 
дилаш чї гапњое нагузашт. Ба дар наздик шуда, онро ба 
пушти ангуштонаш кўфту тарафи дарун тела дода кушо-
дан хост. Дар аз дарун мањкам буд. Овозе намебаромад, 
вале маълум буд, касе дар он љо њаст. Аз нав Гулрў дарро 
сахттар кўфт ва бо тамоми ќувват тела дод. Зулфаки дар 
аз дарун канда шуду ба хона даромада, шавњарашро бо 
зане дид, ки дар болои кат барањна якдигарро дар оѓўш 
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гирфта, маст мехобиданд. 
Шамоли боронолуда зада ба хона даромад. шамоли 

сард ва резањои барф њам. Шараќќоси дару шамоли хунук 
онњоро њушѐр кард, саросема аз љо хестанд. Зафар 
Гулрўро дида, рангу рўяш канд. Гўѐ аз осмон њамон бо-
рони селу жола ба сари Гулрў фурў рехт. Аз ќањру ѓазаб 
аъзои баданаш мисли зулфони беди Маљнун меларзид. Ин 
лањза тани барањнаи худро он зан ба пушти Зафар гириф-
та, аз тарс дараќ-дараќ меларзиду зор-зор гиря мекард: 

–Апаљон г… хўрдам, тавба кардам. Аз гуноњам гуза-
ред. Айби ман не. Зафар маро ба гап даровард. 

Гулрў зорию таваллои ўро гўѐ намешунид ва шунидан 
њам намехост. Ў ба ќањру ѓазаби худаш гирифтор буд. За-
фар бошад, ки тани барањна буд, курпачаи ифлосу чиркини 
болои катро гирифта, ба љои лозимиаш печонда, аз Гулрў 
хоњиш мекард, ки либосњояшро дињад. Хоначаро бўи ѓали-
зи хўришњои гуногуну аллакай дар њавои дамтоси хона бо-
лои дастурхони хурдакаки ифлосу солњо нашустаи посбо-
нон дамгиршуда ва араќу коняку пивои нимашуда пахш 
карда буд. Гулрў либосњои занро гирифта хост аз мўйњояш 
кашида барањна ба берун бароварда, дар назди мардум 
шармандагиашро барорад. Аммо Зафар аз Гулрў мисли аз 
карда пушаймон илтиљо дошт, ки ба худ биѐяд. 

Худоѐ боз киро дар оѓуши шавхараш дид. Зане, ки 
њамсиннусоли фарзандаш мебошад. Гулрў њам аз ѓазаб ва 
њам аз ѓояти рашку њасад меларзиду аз чашмонаш оташак 
гўѐ чун тир ба синаи Зафару он зани шарманда мехалид. 

–Ана Шумо чї гуна дурўѓгў будаед. Корро бањона 
карда, рўзи истироњатро дар куљо ва ба чї номаъќулињо 
мегузаронидаед. Э, лаънат ба чун ту шавњару ба мисли ту 
роњбари корхона! Мана гиред! Исќотињои ифлосатона 
пўшед, шармандањои ду олам!!! 

Ва бо лагад либосњоро дар пешашон партофт ва аз ѓо-
яти ќањру ѓазаб тоќаташро аз даст дода, як ќадам ба пеш 
монду ба рўи Зафар як шаппотии обдоре фуроварда, де-
вонавор ба кўча баромад. Ў худро дигар на дар замин ме-
диду на дар само. Борони сел њамоно меборид. Селоба рў- 



275 

рўи кўчаю љўйборњоро пур карда, хасу хасрўбањо ва 
зарфњои ифлосро пешандоз карда мебурд. Ба гумони 
Гулрў шавњараш ва њамон зани фоњиша њамин хасњоянд, 
ки рў- рўи об мераванд. 

Ба худ омад. Зафар ба ў хиѐнат кард-ку! 
Авзояшро ба тартиб дароварду ба куљо, ба назди кї 

рафтану рози дил гуфтан ва маслињат пурсиданро андеша 
кард. Аввал обрўи худро фикр кард. Ба ѐдаш муовини ра-
иси ноњия Моњрў Давлатовна расид, ки бо њам солиѐни 
зиѐд дўстї доштанду доимо розгўю роздону маслињатгари 
якдигар буданд. 

–Тавба, тавба,тавба!!! Ин мардак дигар бо кадом шар-
му њаѐ ба хона меомада бошад. Чї хел бо ман рў ба рў 
мешинад!?- мепурсид аз худ Гулрў.- Як рўз паноњ медорам 
аз фарзандон ѐ ду рўз. Охир як рўз не як рўз фош меша-
вад. Њамсояњо чї мегўянд? Охир њама њаваси рўзгори мо-
ро мехўрданд. Бо Зафар якљоя мењнат кардему якљоя хона 
андохтем. Њафт писарро калон кардему хонондем. Пада-
ру модарашро мисли волидайни худ то вопасин рўзашон 
нигоњубин кардам. Оќибат ин рўзгору ин зиндагиро вай-
рон кард ин мардак. Аламовараш ин аст, ки маро бо кї 
иваз кард? Бо як зане, ки радди маърака аст. 

Хонаи раиса дар як гўшаи дури ќисмати шарќии мар-
кази ноњия воќеъ буд. Зери њамин андешањову борони сел 
Гулрў гўѐ сўи хонаи раиса медавид. Касеро намедиду чи-
зеро пайхас намекард. Ба назараш, ки тани танњо мерафт 
дар кўча. Боз гирдоби ќањру ѓазаб Гулрўро сўи он зани 
шарманда бурд… 

–Ба њамин зан чї намерасад? Якчанд маротиба ба хо-
наам омада, дар гўшаи дастархонам нишаста нону намак 
хўрдааст. Э њамон нону намаки хурдагї курат кунад- е, 
њаромии носипос! Ту бебало ба хонаи мо намеомадаї!? 
Мани сода наздаш чун фарзанд аз хонаи обод, шавњари 
мењрубон, фарзандони азиз ва фаъолияти роњбариам 
наќлњо карда, аз доди Илоњи шукргузорї мекардам. 
Афсўс, сад афсўс, одамро шинохта намешудааст… 

Ва аз ќањр мушташро гирењ карда, љои кўфтан мекофт, 
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ки њушѐр шуда, худро дар назди дарвозаи њавлии раиса 
дид. Гулрў шип-шилтаи об ба њавлии раиса даромад. Раи-
са њамроњи фарзандонаш дар болои кати таги долон ни-
шаста, борони селро наззора мекард. Моњрў Давлатовна 
Гулрўро дар ин њол дидан баробар ба пешвозаш баромад: 

–Биѐ. Гулрўљон, шамолњои куљо парронд туро. Дар ин 
њавои боронию бо ин ањвол,- гуфта якдигарро ба оѓўш 
гирифтанду баъди истиќболи самимї ба хона дарома-
данд. Гулрў худро аз оѓўши раиса нагирифта тоќат 
накард ва бо овози баланд њой-њойи гиряро сар дод. 

–Чї шуд, барои чї гиря мекунї?- гўѐн раиса барои 
ором шуданаш ба ў пиѐлаи обро дароз кард ва аз љевон 
либосњои худро ба Гулрў доду: 

–Тез либосатро иваз кун, мабодо шамол хўрда бемор 
нашавї, –гуфт ва худ берун баромада, ба фарзандон су-
пориши дастархон ва чойи гарм оварданро дода, ба назди 
Гулрў баргашт. 

Баъди каме ором шудан Гулрў тамоми њодисаро як-як ба 
ў наќл кард. Моњрў Давлатовна њам, ки худ аз пастию ба-
ландии рўзгор борњо гузашта буд, баъди ором кардану шу-
нидани наќли Гулрў ўро таскин дода, маќсадашро пурсид. 

–Муаллимаљон, дигар рўи Зафарро дидан намехоњам. 
Ният кардам, ки ариза навишта ба суд дињам ва људо ша-
вам. Њайфи умрам, њайфи мењнатњое, ки ман барои ў кар-
дам. Ба њама рўзгори ободу зиндагии осоишта ва фарзан-
дони хушодобу боинтизомаш нигоњ накарда, ба роњи хиѐ 
нат рафт. Худи пагоњ назди раиси ноњия даромада, 
њамаашро наќл мекунам, ки роњбари идора дар љои ко-
раш ба чї корњо машѓул аст! Бигузор аз кор пешаш ку-
нанд! 

Раиса баъди андак сукут кардан: 
– Гулрў, ту зани босаводу бофарњанг њастї, пастию ба-

ландии зиндагиро хуб медонї, њафт шоњписар дорї. Агар 
пагоњ ба назди раис дарої, албатта, ў ба шавњарат љазо 
медињад, мумкин аз кор пеш кунад. Дар тамоми ноњия 
овозаву дарвозаи зиѐд мешавад ва дар сари ќањр акаи За-
фар талоќатро медињад ва писаронат ятим мемонанд. За-
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ни дигар мегирад ва шумо хонавайрон мешавед. Бори ди-
гар андеша кун, мумкин ба хотири фарзандон хиѐнати 
ўро бубахшї? Обрўи худатро, кї буданатро њам як фикр 
бикун. Фаромўш накун зани обрўманд буданатро! Њур-
мату эњтиромат зиѐд аст дар байни мардуми ноњия. Аз 
таънаи душманонат андеша кун. 

Гулрў ба суханони раиса гўш дода ба фикр рафт. Охир 
чї хел дардаш накунад? Аламовар буд барояш дар њоле 
ки барои сад кас маслињатгар буду чорасоз ва имрўз худ 
бе чора монд. Дар бисту панљ соли кораш садњо оилаи 
вайроншудаистодаро аз нав оштї доронду бахти сафед 
орзу кард.  

То чанд нафраташ дар нисбати шавњараш зиѐд мегар-
дид. Фарзандонаш чун панљара пеши рањашро гирифта 
буданд. Намехост онњо ятим монанд. Фикри панљ писари 
дигарро кардан даркор, ки онњоро њам хонондан ва њам 
хонадор кардан лозим. Дудила шуд.Бори дигар раиса ўро 
таъкиду маслињат дод ва гуфт, ки гўѐ ин њодисаро ба ман 
њам нагуфтаї ва ман чизеро намедонам. 

Гулрў дилрешу дилхун ба хона омад, намехост бо касе 
гап занад. Дар њаќиќат дунѐ дар назараш торик буд. 
Насињати раисаро гирифта, ин њодисаро ба касе нагуфт. 
Дарун- дарун чун кундаи тар месўхт. Ба рўи шавњараш 
нигоњ кардан намехост. Як хонаи пур аз хандаву шодї 
барояш хомўш гашта холї менамуд. Ба ѐдаш омаданд он 
рўзњое, ки агар мушкилие пеш меомад, ќуввати дилаш, 
албатта, Зафар буд, ки бо ў роз мегуфту аз ў маслињат ме-
пурсид ва шонањои ў љои сар мондану ашк рехтан буд. 
Имрўз ќуввати дилаш нест ва нафратовар аст ба он шо-
нањо сар мондану ашк рехтан. 

Рўзњо, њафтањо, моњњо сипарї шуданд, аммо муносибати 
зану шавњар хунук, чун њавои зимистон сард. Гулрў рўз ба 
рўз хазон мешуд. Ба беморие гирифтор гашт, ки ягон 
ташхиси духтурї онро муайян карда натавонист. Дар њамин 
њол рафтори Зафар аз аввал дида бадтар гашта буд. 

Гулрў дар бистари беморї садњо бор сањифањои њаѐ-
ташро вараќгардон мекарду сабаб мељуст: дар куљо хато 
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карда бошад, охир Зафар солњои аввали зиндагї мењру-
бон буду тавлиди њар фарзанд ба ў хурсандию хушбахтї 
меовард, њамсарашро болои сар мегардонд, њурматашро 
њамеша ба љо меовард. Ваќте ўро ба маркази ноњия ба кор 
даъват карда, роњбарии корхонаи калонеро бар душаш 
вогузор карданд, Гулрў Зафарро аз тамоми ташвишњои 
рўзгор озод кард. 

–Мардакљон, ташвиши хонаву дар, гову мол,тарбияи 
фарзандон ва нигоњубини падару модаратро ман ба души 
худ мегирам, чунки љамоат ба хона наздик аст ва ман 
бештар ваќт меѐбам ин корњоро анљом дињам. Шумо дар 
маркази ноњия кор мекунед, њар сари ваќт аз кор дур шу-
данатон ба фаъолияти кориатон зарар расонданаш мум-
кин аст. Мехоњам шуморо дар сафи бењтарин роњбарњо 
бинам. 

Зафар низ аз ин мењрубонии њамсараш истифода бурда, 
ба каму кости рўзгор ањаммият намедодагї шуд, ра-
фиќони нав пайдо кард, онњо шахсоне буданд худхоњ, 
айшу ишратро аз њама боло медонистанд. Тез-тез ни-
шастњо ташкил намуда, ба шаробнўшї машѓул буданд. 
Баъзан дар нишастњояшон занњоеро, ки номашон бо бе-
роњагї баромада буд даъват мекарданд. Зафар низ тез-тез 
онњоро ба хона таклиф карда: 

–Гулруљон, рафиќони шањриамро таклиф кардам, да-
стархоне кушо, ки дар њайрат монанд. Хўрокњое паз, ки 
аз хўрдан сер нашаванд, хўришњое тайѐр кун, ки дар 
умрашон надида бошанд, шаш мурѓу ду мурѓи марљонро 
бирѐн карда, болои дастархон мон. 

Гулрў кўшиш мекард обрўи шавњарашро дар назди ра-
фиќонаш боло бардорад, аммо рафта-рафта ин нишастњо 
тез-тез ташкил шуда баъди нўшидани шароб аз забони 
мењмонон суханони ќабењ шунида мешуд ва ба ин ни-
шастњо баъзан занњое низ даъват мешуданд, ки Гулрў 
онњоро намешинохт. Агар аз шавњараш пурсад, «инњо 
мењмон аз марказ» мегуфт. 

Гулрў оње кашида, дар болои бистар базўр бо пањлуи 
дигар дароз кашид ва боз хост ба ѐд биорад, ба чи хатої 
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роњ додаст. Ў ба ѐд меовард. Пагоњї, соати чор, аз хоб 
хеста назди гову мол мерафт. Се гови дўшо, се гўсола,чил-
панљоњ мурѓ,бист-биступанљ мурѓи марљон, барои тўйи 
фарзандон гуфта чор буќачаро харида бонї мекард. 
Говњоро дўшида, шири онњоро пухта љуѓрот хобонда, ба-
рои шавњар, фарзандон ва хусуру хушдоман нањорї тайѐр 
мекард. Либосњои шавњар ва фарзандонро дарзмол карда, 
худ чой нанўшида ба кор мешитофт. Ташвиши ѐфтани 
хўроки чорво низ бар души ў буд. Аз хољагї трактор ги-
рифта, ба талу теппањо рафта, барои зимистонгузаронии 
чорво кањбеда ва ему хошок меовард. Барои киштукор аз 
заминњои обї як гектар замин гирифта, бо ѐрии писаро-
наш гандум ва њосили дуюм- тарбузу харбуза мекори-
данд. Кишт, пошидан, нигоњубин ва ѓундоштани њосили 
замин низ бар души ў ва писаронаш буд. Интихоби касби 
фарзандон, ба шањр омада, њуљљатњои онњоро ба комис-
сияи ќабул супоридан низ ба ў вобаста буд. Охир, 
шавњари роњбараш њамеша серкор буд. Њатто интихоби 
арўсшаванда барои писаронаш, хостгорї рафтан, тўѐна 
бурдан ва гузаронидани маъракаи тўй низ бар души ў 
буд. Шавњари роњбараш дар тўйи фарзандон њамчун 
мењмон бо њамроњии рафиќонаш иштирок мекарду ба кор 
мешитофт. 

–Ана ѐфтам хатоии содиркардаамро!- хитоб кард Гулрў. 
–Барои чї њамаи ташвишњои зиндагиро бар душ гирифтам. 
Бо ин роњ мехостам ба шавњарам ѐрї расонам, аммо баракс 
ба ў шароит фароњам овардам, ки ба корњои бењуда даст 
занад. Садди роњи ў нашудам, ки бо он рафиќони бадси-
ришт рафтуомад накунад. Охир, «Бо моњ шинї моњ шавї , 
бо дег шинї сиѐњ шавї»,- мегўянд. Њатто дар нафасњои 
вопасинаш низ намехост шавњарро гунањкор намояд. 

– Худам гунањкор! Э не .Тавба, барои чї бо њама он 
пастињои шавњар, боз худамро гунањкор њисоб мекунам- 
е?- худро коњиш  мекард Гулрў. 

Нолиши пасте карда, оњ кашид.Бистари мулоим баро-
яш чун санг сахт буд. Ў аз оќибати бемориаш тарсида, аз 
писари калонї хоњиш кард, ки тезтар дар тараддуди туйи 
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додаронаш шавад. Њанўз аз бистари беморї нахеста, ду 
келини хушкардаи ўро тўй карда, ба њавлї оварданд. За-
фар њарчанд чун падар дар маъракаи фарзандон ќобилї 
нишон медод, вале ба чашми касе намерасиду гўѐ ўро на-
медиданд. Дар тўй ба хотири дидори Гулрў њамаи дўсто-
ну рафиќони даъватшуда омада буданд ва маъракаро хеле 
гарм гирифтанд, зеро аксарашон медонистанд, ки Гулрў 
чї касал аст. Аз гулўи ў дар он рўзњо дигар об њам 
намегузашт. Барои ў дар болои кат љой партофта буданд 
ва њамаи њозирини маъракаро медид. Моњрў Давлатовна 
њам бо дастовези калони тўѐна ба маърака омад. Ўро бо-
лои кат назди Гулрў шинонданд. Гулрў аз дидори Раиса 
шод гашта, аз ў хоњиш кард, ки дар шафаташ нишинад. 

– Муаллимаљон, бедухтарї душвор будааст. Акнун сафи 
духтаронам зиѐд шуд ва рози диламро ба келинњо мегўям. 

Бо пешнињоди Моњрў Давлатовна Гулрў бо охирон 
мадораш ба тахти арўсии келинњо омада, аз пешониашон 
бўсида, дуои нек дода, барояшон бахту иќбол орзу кард. 
Моњрў Давлатовна њам домоду арўсњои љавонро самимо-
на табрик намуда, шањодатномаи аќди никоњро ба онњо 
супорид. Дўстон, дугонањои љонї боз омада, ба љои худ 
нишастанд. 

Гулрў аз нав дарди дил кардани худро давом дод: 
– Ман хато кардам, ки њамон ваќт хиѐнати шавњарамро 

бахшидам, муаллимаљон. Дар муддати як соли охир хиѐнат, 
носолимї дар оила ва бадахлоќии Зафар маро ба бистари 
марг овард. Рўзе як љавони ятиме, ки маро модар ва Зафар-
ро падар мегуфту худамон хонадораш карда будем, ба хона 
даромада: 

–Очаљон, падарам занамро кашида гирифт, онњо 
пинњонї вомехўранд,- гуфт. 

Маълум мешавад Зафар аз бемориам истифода бурда, 
бо зани њамсоя, ки худ хостгорї намуда, хонадораш кар-
да буд, њамхоба шудааст. 

–Худоѐ, тавба, тавба! Аљаб замонае шуд. Мардњои 
булњавас доимо дар њасрати зани љавонанд. Вале ба занњо 
чї шудааст, ки ин ќадар худобехабар гаштаанд? Фикри зану 
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фарзанд ва хонаи ободи мардонро намекунанд. Ба хотири 
шањвати чандлањзаина хонаи мардумро вайрон мекунанд. 
Э, лаънати Худо ба чунин занњо! Њатто розианд, ки зани 
дуюму сеюму чорум шаванд. Тавба кардан даркор, тавба, 
муаллимаљон! Ана мисол њамин арўсаки њамсоя. Њамин ља-
вони њамсояро наѓз диду дўст дошт. Шавњараш як љавони 
ќобилу чаќќон, ки мондан гиред. Агар духтарам зинда ме-
буд, њатман ба ў медодам. 

Моњрў Давлатовна ба наќли Гулрў бодиќќат гўш ме-
кард. Мехост ў њар чї дар дилаш дорад холї кунад. 

– Зафар аз ин арўсак се баробар зиѐд умр дорад,-ба 
наќлаш идома дод, Гулрў. 

– На фикри бемории маро карду на хонаву на дари њам-
соягиро. Арўсак њатто њурмату эњтироми падару модари 
худро фаромўш кард. Ана њозир талоќ шудаасту шарман-
давор аз дења баромада рафтааст ва дар хонаи падараш ин-
тизор, ки Зафар оѐ ўро ба занї мегирад ѐ не. Бечора шавња-
раш аз шарм дар дења истода натавонисту ба Русия рафт. Бо 
писаронам чунон дўстї дошт, ки њељ ногуфтанї. Хайр, муал 
лима, њељ гап не. Гўри њар кас људо. Худо ба нокасону ба 
нопокон дар ин дунѐ не, дар он дунѐ љазои сахт хоњад дод. 
Онњо зомини умри кўтоњи мо њастанд, ки аз бахт, бо гуноњи 
онњо, бенасиб мондем. 

Моњрў ба суханони Гулрў гўш андохт, ба симои ў 
назар карда, аз он њусну љамол, таровату латофату ма-
лоњату иффате, ки бинандаро беихтиѐр ба худ љалб ме-
кард, чизеро наѐфт. Он лабњое, ки доим ба табассум моил 
буданд, имрўз хушк ва аз дард љо-љо кафида. Он чашмони 
шањло, ки оташак ва дурахше доштанд, мегўї, ки хомўш 
гашта буданд. Он ширинсуханию ширинбаѐние, ки ин зан 
дошт, имрўз ба нолиш табдил гашта буд. 

Аз наќли зиѐд њалќаш хушк шуд, ки об пурсид. Дар пи-
ѐла ба ў об доданд. Сарашро ба болин монду аз нав ба 
рўи Моњрў Давлатовна бо њасрат нигоњ кард: 

–Аз наќлњоям дилгир шудї, Моњрўљон. Узр мепурсам. 
Дилма холї кардам. Дигар ба кї њам мегуфтам? Дидор 
ѓанимат аст. Боз кай мебинем… 
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…Рўз бегоњ шуда буд. Маърака кайњо ба охир расида. 
Бисѐр тўякињо хайру манзур карда мерафтанд. Моњрў 
Давлатовна њам боз як бори дигар Гулрўро ба оѓўш ка-
шиду аз ду бари рўяш бўсида, рўяшро ба дигар тараф 
гардонда, ноаѐн ашки чашмонашро пок кард. 

Баъди се рўз бемории Гулрў шадид шуду аз хобу хўр 
монд. Дигар ягон табибї фоида накард. Бо дили пур аз 
њасрат ва дарду ѓам аз дунѐ гузашт. 

Мардуми зиѐде, ки ба љаноза омада буданд, аз некињои 
Гулрў сухан мегуфтанд. 

Баъди даргузашти Гулрў муносибати фарзандон бо па-
дар хунук шуда буд. Кўшишњои падар бењуда мерафтанд. 
Ўро бахшидан намехостанд. Зафар ба назари мардум гўѐ 
як марди бегонае буд. На хешу табор, на ѐру рафиќони 
пешина эњтиромаш намекарданд. Њанўз ваќти барњаѐт 
будани Гулрў ба ў мегуфтанд, ки обрўи ту аз њисоби зани 
хуб доштанат аст. Фарзандон кўшиш мекарданд, ки ба 
рўи падар нигоњ накунанд. Зеро онњо наѓз медонистанд, 
ки сабаби марги бармањали модар рафтори бади падар 
буд. Писари хурдї доимо «Модарљон, барои чї бемор 
њастед?»-гуфта савол медод ва модар як љавоб мегуфт: 
«Барои он ки падарат дигар маро дўст намедорад». 

– Шумо, модарамро куштед!-бо ќањр гуфт писари хурдї. 
Падар фахмид, ки баъди солњои зиѐди дўстдорињо, 

ишќу њавасњо, оромону орзуњо, хидматњои зављаи мењру-
бонашро пеши по заду ба ў хиѐнат кард, ба ќадраш нара-
сид. Ў аз теѓи нигоњи фарзандон панањ шудан мехост. 

Танњо мондааст имрўз Зафар. Зани љавон ваќтњои охир 
дигар писандаш намекунад. Њурматашро ба љо намеорад. 
Аз вазифа њам озодаш кардаанд. Дигар обрўи пешинааш 
намондааст. Заъфи пирї дардмандаш намудааст. Шарм ме-
дорад, ки аз фарзандон мадад пурсад. Охир ў на фаќат пеши 
њамсараш, балки аз њама муњим дар назди модари фарзан-
донаш вазнинтарин гуноњро содир кард, ки номаш хиѐнат 
аст. Зани љавон калиди мошинро аз дасти Зафар гирифта, 
имрўз мошинсавор аст. Ба Зафар бошад, вазифаи масъули-
ятнок додааст. Нигоњубини гову молу мурѓи хона. Пагоњї 
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барваќт, нонушта накарда , гову молро ба теппаи назди 
ќабристон барои чаро мебарад. Зани љавон бошад, чангу 
хоки кўчаро ба осмон бароварда, аз назди шавњар мошин-
савор бо суръати баланд гузашта, ба сўяш нигоњ њам наме-
кунад. Чанд бор аз болои тепа бо чашмони худ дид, ки зани 
љавон дар пањлуяш мардњои бегонаро шинонида, бепарво 
аз нигоњи њамсояњо , њамдењањо роњ ба сўи шањр мегирифт. 

–Сазоям њамин, ношукрї кардам, ба ќадри њамсарам на-
расидам. Хораш кардам. Вазнинтарин гуноњро содир кар-
дам. Аз худаш узр напурсидам. Меравам назди ќабраш, аз 
рўњаш узр мепурсам, шояд каме сабук шавам? Охир ин 
хаѐлњо маро сўхта хокистар мекунад,- гўѐн Зафар худ ба худ 
гап зада, роњ сўи водии хомўшон гирифт. Ў аз карда пу-
шаймон буд… 

 
 

ЌАСОСИ ЗАН 
 

 Фурудгоњи њавої. Мусофирон ба њавопаймои сайрхатти 
«Маскав-Душанбе» ворид шуда, њар кадом ба љойњои худ 
менишастанд. Хайрї низ дар назди яке аз тирезањои ња-
вопаймо љо гирифта, бори дигар ба ин шањри азим дида 
духт ва ба стюардесса- духтараки зебое, ки ба мусофирон 
нўшокї пешнињод мекард, љавоби рад дода, дар љояш ба-
роњаттар нишаста, чашмонашро пўшиду тамоми њаѐташро 
пеши рў овард… 

 Фасли тобистон. Рўзи истироњат. Аз пагоњї шуълањои 
офтоб нурњои заррини худро ба кўњу даман, майсаву себар-
гањо, боѓу марѓзорон нисор намуда, чун парњои товус бо 
њазорон ранг партавафшонї дошт. Хайрї аз хоб хеста, аз 
њавои форами пагоњирўзї нафаси амиќ кашид ва рўй тара-
фи осмон кард. Нурњои симину заррини њазорранг чашмо-
нашро бурданд. Ў дастхояшро ба рўи чашмонаш чатр кар-
да, хамѐзае кашиду аз пайи кори рўзгор шуд. Гов дўшид, 
шир пухта љурѓот хобонд ва ба тайѐр кардани оши палав 
пардохт. Кўдакон як- як аз хонаи хоб баромада, ба модар 
салом дода, ба сўи катаки мурѓон давиданд. Мурѓон њам ба 
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умеде, ки кўдакон барояшон дон оварда бошанд, ќут-
ќуткунон дар гирди онњо мисли ин, ки раќс мекарда 
бошанд, чарх мезаданд. Бачањо чанд дона тухм дар даст: 

–Модарљон, тухмњоро дар яхдон гузорем?–гуфта пур-
сиданд. 

–Не, бачањои љон, дар яхдон боз 5 тухми дигар аст, 
онњоро њам биѐред, ман њамаашро дар об мељўшонам. 
Охир мо имрўз дар беруни шахр, дар сохили рўд исти-
роњат карданї њастем. Ана, оши палав њам њозир тайѐр 
мешавад. 

Дар њамин њолат падари фарзандон низ аз хонаи хоб 
баромада, мошинашро ба сафар омода намуд.  

 Ањли оила берун аз шањр, дар лаби дарѐчаи обаш каб-
кабуди шаффоф, ки аз баландињо шир-ширкунон ба поѐн- 
ба водињо мешорид, дар таги маљнунбеди соњил нишеман 
гирифтанд. Гесўвони марѓуладори маљнунбед чун зулфи 
наварўсон бо вазидани насими форам ѓамзакунон ме-
раќсиданд.  

 Бачањо бо шавќу завќи беандоза яке аз мошин гилем, 
дигаре кўрпача, сеюмї тўбашро бароварда, ба бозї 
машѓул шуданд. Хайрї дастархон густурду дар он нону 
кулчањои бегоњ пухтаашро гузошта, дар гирди нон тухм, 
бодиринг, помидор, кабудї, љурѓот, мева гузошт ва оши 
палавро дар табаќи калон кашида, шавњар ва фарзандо-
нашро ба гирди дастархон таклиф кард. Искандар- пада-
ри фарзандон ба дастархон нигариста: 

– Азизонам, садњо бор шукр мегўям, ки њамаи ин нозу 
неъмат аз њавлии худамон мебарояд, аз бозор намехарем. 
Зањмат ки мекашем, ана, роњаташ њамин аст. 

 Бо ин суханњо падар мехост ба фарзандон бифањмо-
над, ки њар зањматеро дар пушташ роњате њаст ва онњо 
бояд мењнатдўст ба воя бирасанд. Баъди тановули ѓизои 
бомаза кўдакон ва падарашон ба љўй даромада, ба оббозї 
машгул шуданд. Хайрї бошад, ба хурсандии фарзандон 
нигариста шод буд ва аз зиндагии ширинаш шукр мекард. 
Фарзандон ба модар мурољиат карда: 

– Модарљон, назди мо биѐ, бин, чї хел об хунук ва му-
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саффо аст, кас роњат мекунад, биѐ, оббозї мекунем! - ўро 
ба оббозї даъват намуданд. 

– Шумо бемалол оббозї кунед, ман аз њамин љо ба шу-
мо нигариста, роњат мекунам,-гуфт. 

 Ў ба фарзандон нигариста, хаѐлан ба дурињои дур 
парвоз кард. Кўдакии худро ба ѐд овард.Чи кўдакии ваз-
нине дошт! Падару модараш дар овони шашсолагии ў аз 
бемории сил њарду дар як сол бо ин дунѐ падруд гуфтанд. 
Ў ва хоњарчаи сесолаашро холааш ба тарбияи худ гирифт. 
Хоњараш низ баъди ду моњи фавти падару модар даргу-
зашт. Хайрии шашсола монду холаи шастсола, ки дарду 
ѓам ва бемории сил ўро ба кампири њафтодсола монанд 
карда буд. Онњо дар дењае умр ба сар мебурданд, ки акса-
рият ба касалии сил гирифтор буданд.  

 Њамон сол зимистон бисѐр хунук омад. Дар хона сари 
хас, на аловї доштанду на гарде орд. Хола ним халта 
гандумеро, ки барои кишт монда буд, байни хона монду 
њарду ба тоза кардани он машѓул шуданд. Баъди анљом 
ѐфтани кор холаи Муслима нигоњ кард, ки аз гандуми то-
за партоваш зиѐдтар баромад.  

– Хайриљон, гандумамон хеле кам будааст,- гуфта 
њамаи он партовро гашта ба халта андохт холла.. 

 Ду мушти пар дар њавои хеле сард гандумро ба осиѐби 
дењаи њамсоя бурданд. Ним халта гандумро аз ду тараф ду 
зани сарсахт бардошта, њар кадом дар сар хаѐлњои гуногун 
ќадам мезаданд. Хайрї мехост тезтар гандумро орд ку-
нанду нони гармаки хушбўй тановул кунад. Хола фикр ме-
кард, ки бо чунин саломатї ба бањор расад, хуб, агар не, 
ањволи ин муштипар чї мешуда бошад? Холаи Муслима 
кунд-кунд сулфа мекарду ашки шўр рухсорањои пажмур-
даашро мешуст. Сармои шадид ашкро дар ожангњои рўи 
хола ба намак табдил медод. Уллоси гург буд ѐ шамол, аз 
дур ба гўш мерасид. Дар ду тарафи роњ барф хобида буду 
зери по ях. Холаи Муслима низ чун шамол ѐ гургњо мехост 
аз алам уллос бикашад, аммо фиѓони ба лаб омадаашро, ба 
хотири он ки Хайрї натарсад, фурў мебурд. 

 Нимарўз ба ќишлоќи њамсоя расиданд. Хотири дурии 
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роњ осиѐббон гандумашонро бе навбат орд карду онњо 
баъди пешин ба роњ баромаданд. 

 Њавои тираву тар ва серабр дили холаи Муслимаро 
пур аз ѓубор кард. Љомањои нимдошти онњо тар шуда, 
яхпорахо дар домани љома љо - љо овезон буданд, даруни 
калўшњояшон низ пур аз об гашта, роњгардиро мушкил 
мекард. Борон беист мебориду меборид ва сару рўйи 
онњоро лесида, аз манахашон чак - чак мечакид. Њарду аз 
пагоњї чизе нахўрда буданд. Садои уллос торафт баланд-
тар мешуду наздиктар. Сулфаи хола низ ављ гирифт. Онњо 
бо як азоб ба хона расиданд. Хола дигар маљоли на сухан 
гуфтан дошту на амалеро ба љо овардан. Хайрї њоли хо-
ларо дида, ба хонаи њамсоя давид. 

 Вазъи саломатии холаи Муслима њамсояашон - Башо-
ратхонро ба ташвиш овард. Ў давида аз хонааш як коса 
дами гарм оварда, маљбур ба Муслима хўронд. Хола аз 
домони њамсояаш дошта илтиљо кард: 

– Њамсояљон, њис мекунам, ки соатњои башумори 
умрам мондаанд, аз Шумо хоњиш менамоям: баъди сари 
ман Хайриро танњо нагузоред, аќаллан, то бањор нигоњ 
карда, баъд ба ягон саѓирхона супоредаш,-гуфт холаи 
Муслима ва абадї чашмашро пўшид…  

 Ин лањзаро ба хотир оварда, Хайрї ашкашро нигоњ 
дошта натавонист. 

– Модарљон, ба шумо чї шуд! – гуфта фарзандон оби 
дидаи модарро пок карданд. 

– Ња, очаш, наход дар чунин руз одам ашк резад? -
гуфта Искандар дар назди Хайрї нишасту мењрубонона 
даст ба китфи ў нињод. 

 Бегоњї ањли оила њар кадом ба коре машѓул шуданд, 
кўдакон ба тайѐр кардани дарсњояшон. Хайрї ба дарзмоли 
либосњои шавњар ва фарзандон, Искандар ба вараќ задани 
рўзномањои даврї. Дар њамин ваќт занги телефон садо дод. 
Искандар гўширо бардошта, лањзае хомўш монд.  

– Ман њозир расида меоям, - гуфта осемасар бархосту 
либосњояшро пўшид. 

– Дадош, ягон њодисае руй додааст? - пурсид Хайрї. 
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– Бемореро овардаанд, таъљилї љарроњї кардан 
даркор, - гуфт Искандар ба мошинаш нишаста ба бемор-
хона рафт. 

 Барои оилаи онњо шабона ба беморхона рафтан кори 
муќаррарї буд, Искандар ва Хайрї дар шуъбаи љарроњї 
яке духтур ва дигаре њамшираи шафќат буданд ва шабона 
Искандарро ба беморхона даъват кардани њамкоронаш 
зуд – зуд рух медод. 

 Хайрї баъди анљоми корњо бо фарзандон ба хонаи хоб 
даромаданд. Хоби  дањшатноке дида, аз бистараш хест ва 
хоби дидаашро пеши рў оварду ѓубори сиѐње тамоми 
вуљудашро печонид, дилаш сиѐњу торик шуд. Хоб дид, ки 
Искандар дар дарѐ ѓарќ шудаасту Хайрї «Исканда- а- а- 
ар!» гўѐн ќад – ќади соњил давида, ўро љеѓ мезад. Оби дарѐ 
лойолуд ва пуртуѓѐн буд, овозаш ба гўши Искандар 
намерасид ва ў оњиста - оњиста аз чашмаш нопадид гар-
дид… 

– Худоѐ, таъбири хобам чї бошад, ба пои фарзандон ва 
шавњарам хоре нахалад, – гўѐн Хайрї ба њавлї баромад. 
Ба осмони пурситора назар афканд. Дар њамин њолат са-
дои таќ - таќи дар баланд шуд. Ў давида, ба назди дарво-
за рафт ва пурсид 

– Кист он љо? 
– Мо, дарро кушоед, – гуфт сардухтур ва кормандони 

беморхона ба њавлї даромаданд. Хайрї дар байни онњо 
шавњарашро надида пурсид: 

– Искандар куљост?  Њама хомўш буданд.  
– Духтарам, мард бош, худро ба даст гир. Искандар 

баъди љарроњї, ваќти ба хона баргаштан ба садама дучор 
шуд. Мо наљоташ дода натавонистем. Њозир мошини 
«Ёрии таъљилї» ўро меорад, - гуфт сардухтур ашкашро 
пок карда. 

– Вох, хонаам сўхт, Искандар, ману кўдаконро танњо 
партофта, куљо рафтї? - гуфта Хайрї ба оњу нола сар 
кард. 

 Ин њодиса тамоми њаѐти Хайрї ва фарзандонро таѓйир 
дод. Дар боѓи орзуњояш, ки дарахтони пурмева дошту дар 
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он бо њазор умеду њавас гулу райњон корида буд, жолаи 
сарду хунук борид. «Пои камбаѓалро дар болои асп њам саг 
мегазад,»- гуфтани мардум дуруст будааст. Бечора Хайрї, 
ки баъди кўдакии вазнинро аз сар гузаронидан акнун ќома-
таш рост шуда, ба зиндагии ширине расида буд, ба ин бало 
гирифтор шуд. Барои фарзандонро ба воя расонидан ва азо 
би саѓирагиро њис накардани онњо шабу рўз мењнат мекард. 
Дар беморхона навбатдории иловагї гирифта, мекўшид, ки 
онњо аз ягон чиз камї надошта бошанд, бепадар буданашон 
ро њис накунанд. Зиндагияш нав ба маљрои худ медаромад, 
ки љанги шањрвандї сар шуд, бародар аз нофањмї бародар-
ро мекушт. 

 Зиндагї дар хонаи Хайрї бадтар мешуду бењ не. Шабе 
дар навбатдории Хайрї бемореро оварданд, ки ниѐз ба 
љарроњии таъљилї дошт. Баъди чарроњї њоли бемор бад 
шуд ва мудири шуъба ба Хайрї њамчун њамшираи тибби 
таљрибадор супориш дод, ки то ба њуш омадани бемор 
дар болои сараш бошад, ўро нигоњубин кунад. Баъди се 
рўз бемор ба њуш омад. Хайрї назорати беморро давом 
медод. Охир ўро ба љуз пирамарде касе дигар хабар 
намегирифт. Хайрї гоњ-гоњ дар хона барои ў ягон ѓизои 
болаззат тайѐр карда меовард. Онњо ба якдигар унс ги-
рифта буданд. Бемор, ки Вафо ном дошт, дар бораи њаѐ-
таш ба Хайрї чунин наќл кард: 

– Хайриљон, ман аз мењри падару модар дар хурдиам 
мањрум шуда будам. Кўдакиам дар хонаи амма ва язна 
гузашт. Баъди хатми мактаби миѐна ба хидмати њарбї 
рафта, дар яке аз ноњияњои назди шањри Маскав ба дух-
тари русе хонадор шудам. Муддати 10 сол дур аз ѐру диѐр 
гаштам. Соњиби духтарчаи малламўе њастам, номаш Све-
та. Ду моњ пеш аммаам ба ман телефон карда гуфт, ки 
ягона амакам дар бистари беморї мебошад. Баъди 10 сол 
ба Тољикистон баргаштам ва бадии корро бинед, ки ома-
дан баробар дар ин сарзамин майдонбозињо оѓоз ѐфтанд. 
Бо рафиќони давраи кўдакиам вохўрда, дар миѐни май-
донњо- гоњ дар майдони «Шањидон» ва гоњ дар майдони 
«Озодї» рафтуо мекардем. Дар њарду майдон ра-
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фиќонамон камин гирифта буданд. Як њафта пеш ба 
ноњияи шумо барои хабаргирии мўйсафеди амакам ома-
да, ба дарди бедаво мубтало гаштам, то љарроњї накар-
данд, њолам бењ нашуд. Рањмат ба ту, Хайриљон, агар ку-
маки ту намебуд, аниќ ман мемурдам.  

 Рўзхо гузаштанд, холи бемор рў ба бењбудї овард. 
Хайрї ва Вафо ба якдигар бисѐр унс гирифтанд. Рўзе 
Вафо ба Хайрї арзи дил карду хоњиш намуд, ки бо њам 
хонадор шаванд. Хайрї баъди чанде сукут кардан посу-
хашро гардонид: 

– Ман зане танњоям, ту ба ман маъќул њастї, лекин 
намехоњам фарзандонам дастнигари падари угай бошанд. 
Баъд хўрондану пўшондани се фарзанд дар шароити 
имрўза хеле душвор аст. Намехоњам ягона фарзанди ту 
низ бепадар калон шавад. Зиндаятим бошад. Намехоњам 
иморати бахтамро аз ѓами дигарон бино созам. Рўзе ме-
расаду аз кардаат пушаймон мешавї. 

– Хайриљон, ман њељ гоњ пушаймон намешавам, модо-
ме туро дўст медорам, фарзандонатро низ чун гавњараки 
чашм эњтиѐт мекунам, онњоро ба фарзандї ќабул меку-
нам. 

 Чунин суњбат чанд маротиба такрор ѐфт. Хайрї ягон 
хеши наздике надошт, ки бо ў маслињат кунад, ба назди 
мудири шуъба, ки рафиќи наѓзи шавњараш буд, даромада 
маслињат пурсид. Ў бародарвор насињаташ кард: 

 – Хайрї, ман ба ту чї маслињат дињам? Ин љавонро 
дар ноњия касе намешиносад. Кї будани ў ба мо маълум 
нест.Ту љавон њастї, бояд шавњар кунї, ба замми ин ша-
роит имрўз вазнин аст, оилањое, ки болои сар мард до-
ранд, зиндагиро бо душворї гузаронида истодаанд. Мум-
кин одами хуб бошад ва дар тарбияи фарзандон ба ту 
дастгир шавад. Ба њар њол боз як бори дигар фикр кун. 

 Вафо рўзе, ки аз беморхона љавоб шуд, ба Хайрї му-
рољиат карда: 

– Хайриљон, ман љои рафтан надорам, агар розї бошї, 
маро ба хонаат роњ дењ,- гуфт. 

 Хайрї розї шуд ва онњо њафтае баъд бо њам издивољ 



290 

намуданд. Вафо дар њељ љо кор њам накунад , рўзи дароз дар 
замини назди њавлиашон ба киштукор машѓул мешуд. Бо 
фарзандони Хайрї бисѐр мењрубон буд. Њар бегоњ Хайрї аз 
кор баргашта, ўро машѓули кор, фарзандонашро дар гирди 
ў дида , шукр мегуфт ва аз бахташ меболид. 

Рўзе хост барои ба шавхараш ѐрї расондан ва ба зами-
ни наздињавлигиаш даромада, дар байни зироатхо як 
гиѐњи барояш номаълумеро дид. Аз Вафо чї будани онро 
пурсид. Вафо хандида: 

– Љонакам, ин зироатест, ки гулњои зебо дорад,-гуфт. 
– Модоме гулњои зебо дошта бошад, чаро дар њавлї 

нею дар байни полиз коридиаш?- гуфт Хайрї. 
 Дар дили Хайрї шубњае пайдо шуда бошад њам, чизе 

нагуфт. Рўзњо пайи њам мегузаштанд. Њар бегоњ Хайрї ба 
кори шавњараш дида духта дар њайрат мемонд. Ў ба 
гиѐњњои ношинос чун ба тифли озода муносибт мекард. 
Пайваста дар гирди онњо парвона буд, њар баргашонро 
сила мекард. 

 Рўзе бегоњї Хайрї аз кор омада, дар њавлиаш як гурўњ 
кормандони њифзи њуќуќро дид, ки дар байни замини ко-
рам, дар назди нихолњои парваришкардаи Вафо рост ис-
тода, дар чи мавзўе бањс мекарданд. Вафо њам бо онњо 
буд, њамсарашро дида, ба наздаш омаду илтиљоомез гуфт: 

– Хайриљон,бигўй, ки ин нињолњоро худам шинонида-
ам. Набошад дигар маро тамоман намебинї. Њабсам ме-
кунанд, ту зан њастї, кўдакони хурд дорї, ба ту кордор 
намешаванд. 

 Хайрї њайрон ба мењмонони нохонда наздик шуд. 
Кормандони њифзи њуќуќ худро шинос намуда, маќсади 
омаданашонро баѐн карданд:  

– Ба мо маълумот доданд, ки шумо дар хонаатон зиро-
ати маъншударо парвариш мекунед. Аз зироате, ки шумо 
парвариш кардаед(кукнор), садњо љавонон нашъаманд 
шуда, ба корњои паст даст мезананд, саломатии худро бой 
медињанд. Охир шумо худ табиб њастед ва оќибати 
нашъамандиро наѓз медонед. Донистан мехоњем: ин зиро-
атро шавњаратон шинондааст ѐ худи шумо? 
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Хайрї ба тарафи Вафо нигариста оњиста : 
– Худам шинондаам,-гуфт гунањкорона ва сарашро хам 

кард. 
 Кормандони њифзи њуќуќ њамсояњоро барои шоњид 

шудан даъват карда буданд. Онњо њайрон ба Хайрї нига-
риста, бовар намекарданд, ки ин корро ў карда бошад. 
Хайрї хомўш буд. 

 Ўро ба шуъбаи корњои дохилии ноњия бурданд. Шаби 
дароз мижа тањ накард. Хаѐлњо ўро ба њазор кўчаю 
тангкўча мебурданд. Пагоњи барваќт Вафо барои хабар 
гирифтан омад ва бори дигар таъкид кард, ки дар суха-
наш устувор бошад. Бо сабаби зан буданаш ўро хабс 
намекунанд. 

 Хайрї бо зорию тавалло аз Вафо хоњиш кард: 
–Вафољон, ин шаб мисоли њазор шаб дар назарам 

намуд. Шаби дароз чун кундаи тар сухтаму дуди талхи 
сиѐњ баровардам. Он хонаи муваќќатие, ки шаб маро дар 
он нигоњ доштанд, бароям талххонаву зањрхонаро ме-
монд. Охир ман дар он оташе сўхтам, ки ту даргиронда 
будї ва илољашро низ худат ѐб, дигар тоќати људої аз 
фарзандон надорам. 

 Вафо ба Хайрї ќавл дод, ки дар суд ўро рањо меку-
нанд. Рўзе, ки њалномаро судяи ноњия хонд, Хайрї бењуш 
дар курсии айбдорї афтид. Ўро ба муњлати 5 сол аз озодї 
мањрум карда буданд. 

 Аз байн 10 рўз гузашта буд, ки Вафо ба дидорбинии 
Хайрї омада, таклиф кард, ки барои халос кардани ў пу-
ли калон лозим аст, хуб мешуд, хонаро фурўхта,ба ода-
мони даркорї дода, ўро халос кунад.  

–Агар њавлиро фурўшї кўдакон дар куљо зиндагонї 
мекунанд, њоли онњо чї мешавад?- гуфта Хайрї пурсон 
шуд. 

– Ман љои кўдаконро меѐбам, ту фикри худатро кун. 
Дар чунин њоли вазнин, људої аз фарзандон, ту тоќат 
карда наметавонї,-гуфт Вафо ва ба њуљљатњои овардаа ў 
Хайрї имзо кард ва интизори озодшавї шуд. 

 Вафо баъди њуљљатњои лозимаро гирифтан, хонаро 
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савдо карда, кўдаконро ба ятимхона супорид ва ба давла-
ти њамсоя ба назди зану духтараш сафар кард. 

 
* * * 

– Чї нигоњ мекунї? Ин љо хонаи очат-не, канї тез 
љунб! Либосњоятро иваз кун ва кўрпаю болиштро гириф-
та, пеш даро! –гуфтани зани фарбењи ќадпасти низоми-
пўш ўро аз банди хотирањо берун баровард. Хайрї ба ў 
нигоњ кард. Чењраи зан баднамо, нигоњаш хашмин, аб-
рувонаш аз ѓазаб гирењ зада буданд. 

–Гуноњро мекунед, садњо љавононро «герчик» наму-
данатон бас набуд, ки боз худро «вуболак» нишон дода, 
ба ман менигарї? Садњо чун ту ва мислатро дидаам, ба 
ягонтоаон дигар бовар намекунам, номи пуршарафи мо-
дарро харром кардаї,- гуфт Хайриро аз пушташ тела до-
да амр кард:- Пеш даро! 

 Шараќ-шуруќ ќуфли даре кушода шуд ва он зан  Хай-
риро ба њуљрае даровард, ки 5 мањбус дар он маскан до-
штанд. 

– Дугонаи наватонро ќабул кунед,-гуфт зани низоми-
пўш ва аз он љо баромад. 

 Аввал чашми Хайрї ба равзанаи хўрдакаки назди 
шифт афтод, ки аз он љо равшанї вориди хона мегашт. 
Гўѐ нурњои офтоб нею дуди сафеде њалќа зада, омехта бо 
чангу хок то фарш мефаромад. Хона хеле бадбўй буд. 

Як- як ба иќоматкунандагони ин макон назар духт. Дар 
љои аз њама намоѐн зани тахминан 45-48 солае менишаст ва 
бовиќор теѓ кашида, ба Хайрї нигоњ мекард. Ин нигоњ 
саршор аз тањќиру маломат буд. Хайрї ин нигоњи нозебро 
дар хуну пусташ эњсос кард. Мехост аз ин нигоњ гурезад, на 
танњо аз он, балки аз ин макон, аз ин олам, аз ин дунѐи 
равшан фирор кунад, аммо на роњи гурез дошту на љои си-
тез. Таќдираш дарахтеро мемонд, ки аз беху бун канда 
бошандаш њам, њанўз љонаш дар тапидан буд. Нигоњи дигар 
занњо низ хайрхоњона набуд. 

– Ассалом,- бо овози паст Хайрї ба њама салом дода, 
дасти росташ, ки банд буд, дасти чапашро пеши бар кард. 
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Лањзае лолу њайрон кўрпаю болишт дар даст ба ањли 
њуљра як- як нигоњи суоломез кард. 

– Агар саломат намешуд, луќмаи хомат мекардем,- 
гуфт зани аз њама боло нишаста хандаи дањшатборе кар-
да. Ваќте ки лабњои борикаш майли табассум то зери 
гўшњо ѐзиданд, дандонњои заб-зарди ифлосаш намудор 
шуда, ўро зиѐдтар бадафт нишон медоданд. Дигар занњо 
низ њар кадом бо таври худ мазоњкунон механдиданд. 

– Њо ба он кунљ гузашта, маскан гир, олуфтача,-гуфт 
зани болонишин ба ифлостарин кунљ ишора намуда. 

 Хайрї лаб во накарда, ба љои амршуда рафт ва 
кўрпаю болишташро дар болои кати хоб гузошт ва худаш 
амонат дар лаби кат нишаст. 

– Худоѐ, ин чи балое буд ба сарам омад? Ањволам чи 
мешуда бошад ? Аз ин занњо метарсам, њама симои зишт, 
нигоњи теѓмонанд ва хандањои нољо доранд . Худоѐ, ба ма-
ни бечора рањм кун, аз чанголи бабрмонанди инњо рањоям 
кун. Худоѐ! 

 Дар миѐнаи њуљра мизе меистод, ки болояш хеле ифлос 
буд. Зани болонишин њамаро паси миз даъват кард. Њар 
кадом аз катњои худ хеста, бо наѓмањои нозеб дар паси 
миз љой гирифтанд. 

– Њой, оимчаи сафедак! Ту ягон пригласителний ждат 
карда истодаї?- гуфта ба Хайрї мурољиат кард. 

– Њозир , апаљон!- гуфт Хайрї ба миз наздик шуда. 
– Апаљон не, «шеф» гуфта мурољиат кун, фањмидї? 
– Бале, фањмидам, апаи «шеф». 
 Хайрї ба курсие нишастан мехост, ки зани њам-

пањлуяш номаълум бо пояш онро ба як тараф тела дод. 
Гурсосзанон ба рўи фарш афтид ва даррав аз љой хест, 
рухсорањояш гулгун гашта буданд. Бо сари хам ба сўи ка-
таш рафт. 

– Ман ба ту иљозати рафтан надодаам, оимча!- хитоб 
кард шеф. 

 Аз роњаш гашт, аммо аз нишастан тарсида рост истод. 
– Бишин! –гуфт шеф. 
– Рањмат, апаи шеф, ман рост меистам,- гуфта Хайрї 
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сарашро набардошта. 
– Маљбур шинонедаш! – фармон дод шеф. 
 Ду зане, ки дар чапу рости шеф менишстанд, аз љой 

мисли навкарони шоњ чусту чолок хеста, ба Хайрї наздик 
шуданд ва аз китфонаш гирифта, маљбур ба курсї шино-
ниданд. Ашки чашм рухсорањои гулгуни Хайриро мешуст 
ва аз таги манањаш мисли борони бањорї ба рўи миз ме-
чакид. 

– Бо кадом модда суд шудаї?- пурсид шеф. 
– Намедонам, ман гуноњ надорам, апаи шеф,- гуфт 

Хайрї оњиста ва бори навбатї ашки чашмонашро пок 
кард. 

– «Намедонам», «гуноњ надорам»,«туњмат карданд»,- 
гуфтанї гапњо нестанд, ин љо, ки омадї, маълум мешавад, 
ки гуноњ дорї. Фањмидї? 

 Хайрї аз тарс бо аломати тасдиќ сар љунбонид. 
– Шаш нафар шудем, њар рўз бо навбат дежурный 

шуда, уборка мекунем. Понятно!?- пурсид шеф. 
Њама бо як овоз «Так точно!» гуфтанд. 
 Бечора Хайрї на танхо як рўз балки 7 рўз навбатдорї 

кард. 7 рўз кораш рўбучин ва љомашўї буд. Рўзе шеф аз ў 
пурсид, ки касбаш чист ва Хайрї «духтур» гуфту дар бало 
монд. Ба љуз аз рўбучину шустушў пеш аз хоб пойњои 
шефро  мањс мекард. 

 Як соли аввал ба њамин минвол сипарї гашт.Соли 
дуюм аллакай Хайрї дигар шуд, ба куллї таѓйир ѐфт. На 
њар кас ўро кор фармуда метавонист ѐ ранљонда. Худ ба 
худ мегуфт: «Њељ гоњ намегузорам, маро тањќир кунанд, 
дар ин љангал гург шудан даркор , ки гурги дигар туро 
нахўрад». Дар чор соли дигар касе оби дидаи ўро надид.  

 Аз он зани њалиму мењрубон, дилсўзу ѓамбарори 
атрофиѐн, аз номардию фанду фиреби Вафо, аз беадолатї 
ба зани љоњил ва нисбат ба ѓаму дарди атрофиѐн бепарво 
табдил ѐфта буд. Ў ба њама нафрат дошт. Дар симои њама 
душмани худро медид. Аз зиндагї норозї буд. Аз дунѐ 
норозї буд. Дар муддати 5 сол як маќсад дошт: бояд аз 
Вафо ќасос бигирад. 
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 Дунѐаш холї буд, холитар аз зиндагии беранг шуд. 
Барои зудбовариаш худро маломат мекард, аз ў барин 
мањбуси мањбасхона гадои кўча хушбахттар буд барои 
озодиаш. Зиндагии худро на њамчун тўњфа, балки њамчун 
љазо дарѐфт. Ягона чизе, ки зиндагии берангу беорзуяшро 
зебо мегардонд, ин хобњои њархелаву хаѐли ранга буд. 
Њар шаб фарзандонашро хоб медид. Ба писараш тоќии 
чакан медўхту мўйњои дарози фатилаи духтарашро май-
дабофї мекард. Искандарашро хоб медид, њамон хоберо, 
ки рўзи садама дида буд. Яке дар ин тарафу дигари дар 
он тарафи соњил аз якдигар дур мешуданд, шитобон ќад- 
ќади соњил медавиданд. Хайрї бо оњу воњ, бо чашмони 
гирѐну дастони ларзон, бо дили реш-решу мўйњои паре-
шон дар њама љо, аз њама кас ўро мељўст. Фикри ќасос ги-
рифтан аз Вафо ягон лањза ўро тарк намекард. 

 Панљ сол мисоли панљоњ сол сипарї гашт. Дар мўйњои 
мушкинаш љо-љо торњои сафед дид. Дари оњании мањбас 
кушода шуду ў ба берун баромад. Аз насими озодї нафа-
си чуќуре кашида, рўй ба осмон кард ва ба Худо рў овар-
да гуфт: 

–Худовандо, ќуввату дармонам дењ, ки ман нияти дар 
дил доштаамро иљро кунам. 

 Баъди фањмидани он , ки фарзандонаш дар  ятимхо-
нањо тарбия мегиранд, ба љустуљўи Вафо оѓоз намуд ва 
фањмид, ки Вафо баъди њавлиро савдо кардан бо пули ка-
лон ба Федератсияи Русия ба назди зану духтараш рафта 
будааст. 

 Хайрї дигар ба зодгоњаш барнагашт, чунки он љо ди-
гар на хона дошту на дар ва на касе интизор буд. Дидани 
фарзандонашро низ мавќуф гузошт. Ў дар тарабхонае ба 
њайси фаррош ва косашўй ба кор даромад. Маќсади ќасос 
гирифтан аз фикру хаѐли ў дур намешуд , шабу рўз фикр 
мекард бо кадом роњ ќасос бигирад. Њазор намуди љазоро 
ба Вафо лоиќ медонист. 

 Баъди андаке кор кардан Хайрї либосњои наѓз харид 
ва ба кошонаи њусн рафта худро орову торо дод. Оњиста-
оњиста симои пешин, рухи гулгун, дидаи пурнур, гесувони 
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анбарин, дили гарму њаѐву мењр ба ў баргаштанд. Роњба-
ри тарабхона ба ў кори нав дод, ба љои косашўй ў пеш-
хидмат шуд. Бо ќомати мавзунаш байни мизњои мењмо-
нон товусвор хиромида кор мекард. 

 Рўзе бегоњї мењмоне, ки нўшида маст шуда буд, ба 
Хайрї гап дода, аз ќафояш ба ошхона даромад. Бо су-
ханњои фачу пучаш мехост зани љавонро ба худ ром ку-
над. Хайрї аз рафтори ин маст ба ѓазб омада, шаппотии 
обдоре ба рўяш фуровард. Љанчол калон шуд. Мењмон 
писари яке аз калоншавандањо будааст. Хуљаини та-
рабхона аз ў узр пурсида , Хайриро низ маљбур кард, ки 
узр пурсад, аммо Хайрї розї нашуд. Ўро њамон замон аз 
кор пеш карданд. Хайрї анљоми нимдошташро ѓун карда 
ба берун баромад. Љои рафтан надошт. Дар њамин њолат 
мошине ба наздаш омада истод ва ронанда: 

– Апаи Хайрї,- гуфта сарашро аз мошин баровард. 
 Дар торики Хайрї соњиби овозро нашинохт ва 

роњашро давом дод. 
– Апаи Хайрї, ин манам Њаким, бачаи бобои Рањим 

њамсояаатон, магар нашинохтед? 
 Акнун Хайрї соњиби овозро шинохт. Ба мошин даро-

мада нишаст ва аз алам бо овози баланд ба гиря оѓозид. 
Хаѐл мекард, ки дар ин лањзањо наздиктарин одам дар ин 
шањри пурѓавѓо барояш Њаким аст. Ў дар ин 4 сол маро-
тибаи аввал ашк рехт. Аз танхої, бесоњибї, тањќири шу-
нидааш, аз дурии фарзандон- љигарбандонаш. 

– Апаљон, худро ба даст гиред, бењуда ашк нарезед. 
Ман бо рафиќонам дар он тарабхона нишаста будам ва 
рафтори он нохалафро дидам, барои њамин аз рафиќонам 
узр пурсида баромадам, то ки шуморо ба хонаатон буба-
рам. Ман ва ањли оилаамон кўчида ба шањр омадем. Му-
дири шуъбае дар беморхонаи Ќарияи Боло мебошам. Ёд 
доред , апачон, аввалин маротиба маро акои Искандар 
(ѐдаш ба хайр, љояш љаннат шавад), ба шахри Душанбе 
оварда, њуљљатњоямро ба Донишгоњи тиб супорида бу-
данд. Хайрї Искандарашро ба хотир оварду андешаи 
фарзандон вуљудашро фаро гирифт. 
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– Ана, апаљон, ба хонаи мо расидем,-гуфтани Њаким 
ўро аз банди хаѐлоти маѓшуш рањонид. 

 Њамсари Њаким Хайриро хуб пазируфт. То поси шаб 
њарсе сухбат карданд. Хайрї максадашро ба Њаким баѐн 
кард ва ошкоро гуфт, ки бояд ба Федератсияи Русия раф-
та Вафоро ѐбад ва касос бигирад. 

 Њаким кўшиш намуд ўро аз ин роњ баргардонад. 
Нашуд. 

– Њакимљон, ту маро дуруст бифањм, ўро бояд бубинам 
ва ба чашмонаш рост дида бидузам. Аз ту хоњиш меку-
нам: то бозгашти ман аниќ бикун, ки фарзандонам дар 
кадом ятимхонањо тарбия мегиранд? Ман ба зудї барме-
гардам. 

 Њаким дид, ки Хайриро аз раъяш гардонида наме-
тавнад, рўзи дигар ўро то истгоњи роњи оњан гусел карда 
ваъда дод, ки то бозгашташ, албатта, дараки фарзандо-
нашро меѐбад. 

 Дар Федератсияи Русия бе пул ва бе љои иќомат ба ку-
чо рафтан, чи кор карданашро намедонист. Дар олам аз 
одами бад дида, мардумони нек зиѐданд,- гуфтани пирон 
дуруст будааст. Хайрї ваќти аз поезд фуромадан дар ист-
гоњи роњи оњан бо зани миѐнаумри русе вохўрда, ба ў ба-
рои ба хонааш бурдани боѓочаш кумак намуд. Зани рус, 
ки Зинаида ном доштааст,таклиф кард, ки Хайрї ба хо-
наи ў даромада, як пиѐла чой бинўшад, хастагиашро рафъ 
намуда, баъд аз пайи кораш бишавад. Хайрї бо хушнудї 
ин таклифро ќабул кард. Баъди чой нўшидану каме дам 
гирифтан Хайрї ба Зинаида хаѐти гузаштаашро- баъди 
марги падару модар ба ятимхона афтидан, дар он љо бо 
Искандар, ки мисли ў хурд аз падару модар ятим монда 
будааст, шинос шуданаш, фавти Искандар, хулоса, 
зиндагии пурташвишаш наќл кард.  

 Зинаида дар яке аз фабрикањои калонтарини шањра-
шон зиѐда аз 20 сол устои смена шуда кор мекардааст, 
ягона писараш дар љанги Чеченистон њалок шуда будааст. 
Ў  саргузашти талхи Хайриро шунида таклиф намуд: 

– Ман метавонам туро дар сменаи худ ба кор бигирам, 
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як ваќти муайян шогирд меистї, баъди корро омўхтан, 
метавонї мустаќилона кор бикунї. Эњтимол розї 
нашавї: охир худат касби хубе дорї- њамшираи шафќат. 
Мехоњам, аммо наметавонам, аз рўи ихтисос бароят кор 
ѐбам. Аз дастам ин кор намеояд. 

 Хайрї аз хурсандї чи гуна минатдорї карданашро 
намедонист. 

– Апаљони азиз, як умр ин хидмати шуморо фаромўш 
намекунам!- мегуфт ашк аз чашмонаш пок намуда. 

Хайрї шабро дар хонаи Зинаида гузаронд. Пагохї 
барваќт хеста, хонаро рўбучин кард, табаќу косаи 
шабмондаро шуста љо ба љо гузошт ва нањорї тайѐр кар-
да буд, ќи Зинаида аз хоб хест. 

– Апаљон, нањорї тайѐр, марњамат, ба дастархон нига-
ред, ѓизои миллии тољикї тайѐр кардам, ба шумо маъќул 
мешуда бошад?- гуфт Хайрї. 

 Зинаида, баъди ошомидани ѓизо, ба кору бори Хайрї 
назар карда таклиф намуд: 

– Хайрї, то љои иќомат ѐфтанат дар хонаи ман бимон, 
ман њам танњояму танњої дар дилам задааст. 

 Њамин тавр Хайрї дар хонаи Зинаида монд. Њарду ба 
кор мерафтанду бо њам аз кор бармегаштанд. Дар корњои 
рўзгор ба Зинаида ѐрї мерасонд, Њарду шод буданд. 
Фаќат нияти аз Вафо ќасос ситондан дили Хайриро тарк 
намекард, баръакс, рўз то рўз аланга мегирифт. Рўзњои 
ширинеро, ки бо шавњараш Искандар ва фарзандонаш 
дар диѐри бињиштосояш дошт, ба хотир оварда дилаш 
оташ мегирифт. Дур аз ѐру диѐр хумори дидани фарзан-
дон ўро ором намегузошт. Њар шаб бо гиря хобаш мебурд 
ва кўшиш мекард аз ин њолати ў Зинаида бохабар наша-
вад, аммо зани рўзгордида њар пагоњї ба чашмони вара-
мидаи ў нигариста тасаллояш медод, насињат мекард, ки 
саломатиашро аз даст надињад.  

Хайрї дар муддати кўтоњ ба нозукињои касби наваш 
ошно гардида, дар ќатори машъалони корхона љой ги-
рифт. Шабу рўз кор мекард, маблаги зиѐде низ љамъ кард, 
аммо фикри ќасос оромаш намегузошт. Соатњо ба як 
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нуќта чашм дўхта фикр мекард, бо кадом роњ ќасос биги-
рад, кадом намуди ќасосро ихтиѐр кунад. 

 Рўзе Зинаида дар љои кор бемор мешавад ва ўро дар 
бунгоњи тибби корхона бурда муоина карда, собит меку-
нанд, ки дилаш иллат дорад, бояд ў фаъолияти кориашро 
ќатъ кунад, набошад бемории ќалб шадидтар мегардад. 
Бо тавсияи Зинаида Хайриро сардори смена таъйин ме-
кунанд ва ў тамоми ќуввату ѓайраташро ба кор бахшида, 
дар муддати кўтоњ соњиби њурмату иззати роњбарият ва 
њамкорон мегардад. Аммо андешаи ќасос њамеша оромаш 
намегузошт. Вазнинтарин љазоро бояд ба Вафо раво би-
над. Охир ў њаѐти Хайриро сўхт, фарзандонашро бе хона-
ву дар, сарсону саргардон кард. 

 Рўзи истироњат. Хайрї ба тозаву озода кардани хона 
машѓул шуд. Зинаидаро оббозї доронду либосњои тоза-
ашро пўшонда, бо ѓизои дўстдоштааш- тушбера ўро сер 
кард ва ба љомашўї машѓул шуд. Дар њамин њолат Зина-
ида Хайриро ба назди худ хонда хохиш кард, ки ўро бо-
диќќат гўш кунад: 

– Хайриљон, духтарам, мумкин рўзњо ѐ соатњои башумо-
ри умри ман монда бошад, хонаамро ба ту васият кардам. 
Медонї, ки ман ба љўз як писар касе надоштам. Ў њам пеш 
аз ман бо ин дунѐ падруд гуфт. Њуљљатњои хона дар љевони 
китобњо. Баъди марги ман фарзандонатро ба ин љо биѐр ѐ 
хонаро фурўхта ба Ватанат баргард. Фаќат як хоњиш до-
рам. Дар љустуљўи фарзандонат бош ва аз фикри ќасос даст 
бикаш. Хоњиши дигарам њамин, ки дар як љевон либосхои 
зимистона ва тобистона дорам, баъди маргам онњоро бур-
да, ба Хонаи пиронсолон ва маъюбоне, ки дар охири кўча-
амон воќеъ аст, бидењ, чунки онњо барљомондаву бесоњиб 
мебошанд. Барои рўзи сиѐњ андак маблаѓе њам љамъ карда-
ам, баъди гузаронидани маъракањои мотам, агар зиѐдатї 
кунад, онро низ ба онњо садаќа бидењ, савоб мешавад. 

 Хайрї бо чашмони пур аз ашк суханони Зинаидаро 
гўш карда гуфт:  

–Модарчон, шумо сињат мешавед ва мо њамроњ ба Ва-
тани ман -Тољикистони бињиштосо сафар мекунем, эњти-
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мол обу њавои он љо ба шумо маъќул мешаваду шифо ме-
ѐбед,- ва ўро самимона ба оѓўш гирифта чун кўдак ги-
рист. 

 Баъди ду рўз Зинаида бо ин дунѐ абадї падруд гуфт. 
Хайрї њама хоњишњои ўро иљро кард. Тибќи фармудаи 
мазхаби насронї Зинаидаро ба хок супорид ва расму ои-
нашро пурра ба љо овард. Хамкоронро ба маъракањои ў 
даъват кард, то ки рўњашро ба некї ѐдаш бикунанд ва 
номашро дар ќатори одамони бузург ба забон бигиранд. 
Баъди се рўз њамаи либосњои Зинаидаро ба Хонаи пирон-
солону маъюбон бурда супорид. Маблаѓеро, ки баъди 
анљоми маъракаи мотам монда буд , ба директори муас-
сиса зани мењрубону њалим, ки Светлана Орлова ном до-
штааст, супорид. 

Светлана аз Хайрї пурсид, ки ба Зинаида  кї мешавад? 
– Духтараш њастам,- гуфт Хайрї. 
– Охир шумо ба русњо монанд нестед- ку?- Светлана 

кунљкобї намуд. 
– Зинаида барои ман аз модар хам наздиктар буд. Ман 

духтархондаш њастам ва точикаму аз Тољикистонам, гуф-
та Хайрї хост ба суолњои Светлана хотима гузорад. 

– Мо њам бемори бесоњибе дорем, ки «Аз Точикистон 
њастам,»-мегўяд. Агар хохишатон бошад, даромада хаба-
раш бигиред,-гуфта Светлана то љои хоби он бемор Хай-
риро гусел намуд. Хайрї ба њуљраи хоби бемори тољики-
стонї даромада дид, ки чор бемор дар катњои худ дароз 
кашидаанд. Нигоњаш ба марди тољик афтод ва беихтиѐр 
дод зад. Дар наздаш, дар болои кат, шахсе мехобид, ки 
солњо фикри ўро ѐфтан ва ќасос гирифтан дошт. Вафо аз 
дидани Хайрї дар њайрат монда, дар болои кат ба худ пе-
чид ва бо овози баланд гиря кард. Ў маљоли аз љой хестан 
надошт. 

 Орлова ин сањнаро дида суоломез ба Хайрї нигоњ 
кард. Хайрї аз Светлана хоњиш кард, ки онњоро танњо 
гузорад . Сонитар њамаашро ба ў наќл хоњад кард. Орло-
ва аз пайи корњои худ рафт. Вафо гирѐну нолон саргуза-
шташро ба Хайрї наќл кард. 
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 Баъди фиреб додани Хайрї ва кўдаконашро ба 
ятимхонањо супоридану хонаи онњоро фурўхтан ба Феде-
ратсияи Русия ба назди зану духтари русаш меояд. Ў, ки 
бо маблаѓи калон ба хонааш баргашта буд, хуш ќабулаш 
мекунанд. Њамагї чор моњ зиндагии хуб мегузаронад. 
Рўзе Вафо баъди аз кор баргаштан ба садамаи наќлиѐтї 
дучор шуда, ба касалхона меафтад ва баъди љарроњї аз 
њарду по мањрум мешавад. Баъди ду моњи табобат ўро аз 
касалхона љавоб медињанд. Њамсари русаш ўро ба хона 
нею ба њамин Хонаи пиронсолон ва маъюбон месупорад 
ва боре њам хабараш намегирад.Инак чор сол мешавад, ў 
дар ин љо зиндагї мекунад. Дарди љонкоње азияташ, 
медињад. Аз тез- тез хуруљ кардани дард, ў дар худ мепе-
чид. Лањзае ором шуду ба Хайрї нигариста гуфт: 

– Хайриљон, медонам, баъди рафторе, ки ман дар нис-
бати ту раво дидам, он номардї, ноодамї, беадолатї, ту 
маро намебахшї, хоњишу илтиљо мекунам: маро пињил 
бикун, набошад љони ман ба осонї намебарояд. Му-
лоќоти њозираи мо тасодуфї нест, онро Офаридгор насиб 
дидааст, ки ту бо чашмонат љазоеро, ки таќдир нисбат ба 
ман раво дид, бубинї. Аз ту хоњиш мекунам: Маро бу-
бахш. Аз Офаридгор илтиљо дорам, ки кафаниеро наси-
бам гардонад, то дар мулки бегона њаром намурам. 

Баъди ин суханњо аз дарди чонкоњ ў бори дигар ба худ 
печид ва аз њуш рафт. Хайрї оби дидагонашро пок карда, 
аз Хонаи пиронсолон ва маъюбон баромада, аз магозаи 
наздик 22 метр сони сафед харид ва ба он љо баргашта аз 
Орлова вазъи бемори тољикро пурсон шуд. 

 Орлова ба ў фањмонд, ки аз зону поѐни пойњои Вафоро 
бурида буданд. Бемор касалии ќанд доштааст ва акнун 
пўсиши по сар шудааст. Рўзњои умраш башумор монда-
анд. 

Хайрї аз Орлова пурсид: 
– Дар байни беморон ѐ њамкорон ягон шахси мусулмон 

њаст? 
– Бале, Руслан ном марди ќафќозї дар муассисаамон 

сарошпаз аст. Ў ба фикрам, мусулмон мебошад,-гуфт Ор-
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лова. 
 Хайрї ўро ба наздашон хонд ва матои овардаашро ба 

дасташ дод ва кафанворї буданашро фањмонда, муасси-
саро тарк намуд. Аз Хонаи пиронсолон бромада, бори 
охир ба сари ќабри Зинаида рафт ва дар болои маркадаш 
гул гузошта гирякунон гуфт: 

–Модарљонам, афсўс мехўрам, ки ба суханат гўш надода, 
ба кофтукоби бењуда машѓул шудам. Ќасоси маро Офа-
ридгор кайњо гирифта будаасту ман бехабар. Ана акнун аз 
пайи кофтукоби фарзандонам мешавам. Аз онњо узр мепур-
сам, ки баъди аз мањбас баромадан ба наздашон нарафтам. 
Бовар дорам, ки маро мефањманду мебахшандам. 

 
* * * 

 Фурудгоњи байналмилалии њавоии шањри Душанбе. 
Зане бо овози ширину махин эълон кард: «Ба диќќати 
пешвозгирандагон: Њавопаймои хатсайри Москва- Ду-
шанбе ба фурудгоњи пойтахти Љумњурии Тољикистон – 
шањри Душанбе фуруд омад. Аз истиќбол...» Њаким ва 
фарзандони Хайрї дар даст гулдастањо ин эълонро бе-
тоќатона интизор буданд. Бо дидани модар њама ба ис-
тиќболаш давиданд… 
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ЊАРОМЇ 

 
 Хуршед ба теппа баромада, ба зодгоњаш Фархор, ки аз 

он љо чун дар кафи даст менамуд, назар кард. Аз болои 
теппаи Ўртабуз ба поѐн нигоњ карда, хонаи модаркало-
наш– кампири Сайрам ва мактаберо, ки дар он тањсил 
мекард, баръало дид. Ба ќафо гашта, ќабристонро назора 
кард. Болои ин теппа барої, фикр мекунї, ки гўѐ тамоми 
олам дар ин мазор маскан гирифта бошад. Ќабрњо хеле 
зиѐданд. Ќабрњои хурду калон, наву кўњна. Дар санги 
баъзе аз ќабрњо навиштаљоте сабт шуда, ба чўби баъзеи 
дигар матое баста шуда, дар болои аксари ќабрњо ягон 
нишонае нест, аз љумла дар ќабри модари Хуршед.  

Хуршед шашсола буд, ки рўзе бобояш ўро назди худ 
хонд:  

– Писарам, рафта тањорат кун, ба як љо мебарамат, 
чандест беморам, ин кори савобро анљом надода, боз 
намурам мегўям. 

 Онњо њарду аз хона берун шуда, сўи теппаи Ўртабуз 
равона шуданд. Мўйсафед базўр аз бозуи наберааш до-
шта, ба болои теппа баромад ва дар миѐни ќабрњои зиѐд 
ќабри духтараш Гулнозро базўр ѐфт: 

–Ана, писарам, дар ин љо модари ту ба хок супорида 
шудааст,– гуфту ояте аз Ќуръони карим хонд ва оњи пур-
дарде кашида, аз љой бархост. Хуршед дид, ки мўйсафед 
номаълум оби дидагонашро бо дастрўймолаш пок кард. 
Ў аз ќафо ба ќомати хамгаштаи бобояш назар карда, ав-
валин маротиба дилаш ба ў сўхт. Дарк кард, ки пирї зи-
мистони умр мебошад. «Пирию њазор иллат» мегўянд, ки 
дуруст будааст. 

 Хуршед њар рўз баъди дарс модагови модаркалонаш-
ро бо ду сар гўсфанд пешандоз карда, ба ин теппа баро-
варда мечаронд. Њар рўз кампири Сайрам такрор ба 
такрор таъкид мекард, ки чорворо дар ќабристон нача-
ронад, вубол аст. Шири он гов њаром њисоб мешавад. 
Хуршед кўшиш мекард, ки таъкиди модаркалонро риоя 
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кунад: молњоро аз ќабристон дуртар мебурд. Њар гоње, ки 
ба ин баландї мебаромад, албатта, ба сари ќабри модар 
рафта фотиња мехонд, бо ў хаѐлан суњбат мекард. Азбаски 
ќабри модари ў низ ягон нишонае надошт, доимо ин суол 
ўро ором намегузошт: Охир, модараш бесоњиб нест–ку? 
Падару модар ва се бародар дорад. Барои чї онњо дар 
болои ќабри фарзанд ва хоњарашон санге нагузоштаанд? 

 Хуршед бори дигар ба поѐн– ба зодгоњи азизаш нигоњ 
кард. Барои ў Фархор зеботарин ва дилкаштарин макон 
буд, чунки ў дигар љоеро надидаву намедонист. Авзои ња-
во гирифта, љо–љо абрњои сиѐњ дар болои сари Хуршед 
сайр мекарданд. Дили ў имрўз чун абрњои болои сараш 
сиѐњ буд. Љанљоли навакак бо писари таѓояш кардаро ба 
ѐд оварда, дилаш якбора аз ѓусса пур шуд ва хост бо ово-
зи баланд гиря кунад, аммо суханони модаркалонашро, 
ки «мард набояд гиря кунад» мегуфт, ба ѐд оварда, худро 
ба даст гирифт. Назди ќабри модар рафт: 

– Модарљон, барои чї маро њама бад мебинанд? Бобо-
ям, таѓоњоям, писарони њамсоя. Магар ман гуноње дорам? 
–гўѐн теппаи хоки модарро суолборон кард. Модар хо-
мўш буд.  

 Хуршед аз оламу одам, аз њама чиз гурехтан мехост. 
Дунѐ барояш холї менамуд, холитар аз ин зиндагии бе-
рангу пур аз тањќир. Писари таѓояш, ки Саид ном дошт, 
аз Хуршед ду сол хурд бошад њам, доимо кўшиш мекард, 
бањудаю бењуда ба иззати нафси ў бирасад. Дар оилаашон 
яккаписар ки буд, нозашро ањли хонадон–падар, модар ва 
модаркалонаш мебардоштанд. Аммо бечораи Хуршед 
ѓайр аз модаркалон дигар касе надошт. Фаќат нафаре ди-
гар– њамсинфаш Нишона буд, ки Хуршед бо ў метавонист 
рози дил гўяд. Чунки ў низ чун Хуршед азоби ятимї ме-
кашид. Ў аз падар хурдакак ятим монда буд ва дар бораи 
падараш бо ифтихор наќл мекард: 

– Падари ман барои амонию осудагии диѐрамон ќур-
бон шуд. Ў мехост дар кишварамон сулњ бошад, аммо 
душманони миллат падарамро куштанд. Љасадашро то 
имрўз наѐфтаанд. Ман он ваќт чорсола будам. Модарам 
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сездањ сол боз роњи ўро мепояд ва дигар шавњар накард. 
«Нишонаи ман ба љои падараш аст» мегўяд.  

Хуршед низ мехост дар бораи падар ѐ модараш бо њавас 
ва фахр сухан гўяд, аммо дар хонавода касе онњоро ѐд 
намекард. Хуршед низ хомўширо авло дониста чизе наме-
пурсид, зеро медонист, ки дар паси ин хомушї сирре нињон 
аст. Љанљоли имрўза њам гапи дупула буд. Хуршед аз Саид 
нопурсида, хост тўби ўро оварда, дар ваќти чаронидани чор 
во каме бозї кунад. Аз њавлї мебаромад, ки аз куљое Саид 
пайдо шуд. Ў аз дасти Хуршед тўбро кашида гирифт: 

– Саѓира, хўрондану пўшонданат бас нест, ки боз на-
пурсида тўбамро мегирї? – гуфта як шаппотї ба рўяш 
зад. Янгаи Њалима аз шунидани хархашаи онњо аз хона 
баромад: 

– Ња, њаромї, ту њам наѓма баровардї? «Саѓира ба љое 
мерасаду саѓирапарвар не» мегўянд, њамин гап дуруст бу-
дааст. Охир, падарат зинда, дарди сари мо шуда меистї? 
Кошки мактабатро тезтар тамом мекардию дафъ мешудї, 
мо њам як нафаси озод мекашидем, –гуфту боз ба хона да-
ромад. Хуршед, ки аз хурдї ба калимаи «саѓира» одат 
карда буд, ин суханро ба дил њам нагирифт, аммо сухани 
модари Саид– янгаи Њалима ба љону дилаш корди тез ба-
рин кора кард. 

Хуршед аз ин хеле мутаассир шуду зери лаб пичиррос-
занон «мекушамаш!» гуфт. Ин сухан ба унвони падараш 
равона шуда буд. Хуршед падарро надида бошад њам, дар 
нисбати ў нафрати беандозае дошт. Мањз ў сабаб шуда-
аст, ки Хуршед аз Саиду модари ў суханњои таънаомез 
шунавад. Мањз ў сабаби «саѓира» ном гирифтани Хуршед 
шуд. Имрўз бошад, янгаи Њалима– модари Саид ба ў но-
ми нав: «њаромї» монд. 

Ин сухани шумро ў дар хурдї якчанд маротиба шунида 
буд, бачањои њамсоя ва њамсинфон њангоми дар байнашон 
ягон љанљол рўй додан ба Хуршед «њаромї» гуфта аз 
ќафояш метохтанд. Доимо гирѐн ба назди модаркалон 
омада, маънои ин њаќорати кўдаконро мепурсид, аммо 
модаркалон «калон шавї, баъд мефањмї» мегуфту ба суо-
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лаш љавоб намедод. Муносибати таѓоњояш низ бо ў хуб 
набуд. Агар Хуршед ба онњо дар коре ѐрї расонданї ша-
вад, ўро аз наздашон пеш мекарданд: 

– Дур шав, дар пеши поямон равуо накун, – гуфта пе-
шона турш мекарданд. Сухани шуми «њаромї»–ро калон 
шуда, дар њаќќи худ якчанд маротиба дар ѓайб шунида 
буд, аммо имрўз бо овози баланд ба рўяш ин суханро 
гуфтанд. Дунѐ дар назараш тор шуд, гиря гулўгираш 
кард, аммо сухани модаркалон њамеша дар гўшаш садо 
медод «Ту, ки мардї, њамеша мард бош!». Хуршед дигар 
дар њавлї тоќат накарда, молчаронї рафт.  

Ў ба ќабристон бори дигар нигоњ карда, аз дил гуза-
ронд: «Кош падарам мурдагї мебуду ба суоли рафиќон ва 
њамсинфон «Падарат дар куљост?» љавоб додан осонам 
меафтод. Ё мисли падари Нишона кушта мешуду бо фахр 
дар борааш наќл мекардам, аммо падари ман…» 

 Рўз бегоњ мешуд. Говгум њам фаро расид. Хуршед 
намехост ба њавлї баргардад, аммо дигар љои рафтан 
надошт. Ў оњиста–оњиста аз назди мазор гову гўсфандон-
ро ронда, бори дигар ба ќабристон ва гўри модар назар 
афканд ва аз дил гузаронд: аз чунин зиндагї, дар њамин 
ќабристон, дар назди модар макон бигирї, эњтимол 
бењтар бошад. Дар ин водии хомўшон њељ кас намепур-
сад: «Падарат дар куљо, модарат дар куљо?» ѐ ному 
лаќабат намегузоранд- «саѓира», «њаромї». Мисли Саид 
касе тањќират њам намекунад. 

 Дар њамин њолат симои зебои Нишона пеши назараш 
омаду тез–тез чорворо ронда аз мазор гузашт. Хуршед ба 
њавлї даромада, гову гўсфандонро љо ба љо кард ва ѓизои 
шом нахўрда, дар хонаи хилват, болои як кўрпачаи тунук, 
дароз кашид. Дарс њам тайѐр накард. 

 Кампири Сайрам, ки дар ваќти љаноли наберагон дар 
хонаи њамсоя буду келинаш то омадани Хуршед ба ў 
њамаро наќл кард, аз чи малул будани Хуршедро медо-
нист, ба хонае, ки бо Хуршед њарду дар он мехобиданд, 
даромада, аз у пурсид: 

–Ња, писарам, барои чї ѓизои шом нахўрдї?  
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Хуршед худро ба хоб андохта, чизе нагуфт. Ў одати 
шикоят кардан надошт. Сайрам дар назди наберааш ни-
шаста, сари ўро сила кард. Аз ин рафтори модаркалон 
алами Хуршед омад ва дарун–дарун гирист, фаќат 
китфонаш меларзиданду халос. Кампир бо гўшаи рўмоли 
дока чашмони ашколуди набераашро пок карда гуфт: 

– Майлаш, писарам, гиря кун, дилат холї мешавад. Ман 
медонам, ба ту душвор аст, аммо хело кам мондааст. Ана, 
ба зудї мебинї, ки номаи камол гирифтї, каме аз нафаќаам 
пасандоз дорам, болои он гову гўсфандонро фурўхта, туро 
ба пойтахт мебарам. Ба орзуят мерасї, охир, ту меъмор шу-
данї будї- ку, ба донишкадаи олї дохил шуда мехонї. 
Оянда биноњои зебо сохта, њамаро њайрон мекунї. Фаќат 
Худованд маро каме дигар умр дињад, ки шодиатро буби-
нам, дигар ормонам намемонад. Охир, умри ман њам ба љое 
расида, офтоби сари кўњро мемонад. 

Баъди шунидани ин суханњо Хуршед аз љой хеста, ав-
валин маротиба аз модаркалон илтимос кард: 

– Бибиљон, дар бораи падар ва модарам ба ман наќл 
кунед.  

Кампири Сайрам, ки аз њамин суол бисѐр метарсид, аз 
шунидани ин пурсиш дунѐ дар назараш торик шуд. 
Вуљудашро њиссиѐти баде фаро гирифт, тамоми баданаш 
ларзид. Ќалбаш фишурда шуд. Ќаду ќомати мавзуни дух-
тарашро пеши назар овард. Селоби шўри ашк рухсорањои 
аз ѓаму дард пажмурдаашро шуст.  

– Хуршедљон, писарам, ба наздикї ту њабдањсола ме-
шавї, писари боаќл шудаї, њаќиќатро донї њам, меша-
вад. Модарат Гулноз ном дошт ва дар оила дар миѐни се 
бародар як хоњар буд. Баъди хатми мактаб орзуи муал-
лима шудан дошт, аммо падар ва бародарон «Духтар 
хонда чї кор мекунад,»- гуфта, ба ў иљозат надоданд. То 
имрўз худро бахшида наметавонам барои он ки дар 
њамон шабу рўз Гулнозро дастгирї накардам Агар ўро 
љонибдорї мекардам, мумкин оќибати кор чунин 
намешуд. 

 Гулноз баъди хатми мактаб ба яке аз идорањои сохт-
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монї ба кор даромад. Ў дар шуъбаи танзими мутахасис-
сон кор мекард. Шамшод ном љавон барои таљрибаомўзї 
ба ин ноњияи дурдаст роњхат гирифта омад ва дар идорае, 
ки Гулноз кор мекард, давраи таљрибаомўзиашро гуза-
ронд. Онњо якдигарро дўст доштанд. 

 Ишќ фасли шукуфтанњо, оташ гирифтанњо, парвоз 
карданњо, фасли ба љўшу хурўш омадани хун, фасли 
бањори дўстдоштањост. Ишќи љавонї сўзу соз дорад. Гул-
нози љавон, ки аввалин маротиба аз забони Шамшод су-
ханони ширини «дўст медорам, бе ту зиста наметаво-
нам»–ро шунид, дунѐро бо ранги дигар дарѐфт. Барояш 
шаби торик њам равшан намуд, њавои боронї офтобї 
гашт, дунѐ зебо шуд.  

 Шамшод ваъдањои зиѐде карда, Гулнозро ба доми худ 
овард. Вале баъди тамом шудани таљрибаомўзї фирор 
кард ва боре њам Гулнозро хабар нагирифт. 

 Рўзњо, моњњо мегузаштанд, аммо аз Шамшод дараке 
набуд. Гулноз аз ѓами њиљрони дўстдоштааш хазон ва обу 
адо мешуд. Дар байни хешу табор ва њамсояњо миш–миш 
буд, ки ў њомила аст. Модар аз Гулноз пурсид, ў тасдиќ 
кард. Кампири Сайрам рўзу шаб Шамшодро дуои бад 
мекард, ки духтарашро шарманда, сари падар ва барода-
ронашро хам кард. Ба Гулноз маслињат дод, ки фар-
зандашро нобуд созад, аммо ў розї нашуд ва гуфт:  

– Модарљон, мумкин таваллуди фарзанд ўро ба худ 
орад ва мо якљоя шавем.  

 Бо њама ин бевафоињо бечораи Гулноз дўсташ медошт. 
– Аз таваллуди ту, писарам,– кампири Сайрам 

наќлашро давом дод,– ягон кас хурсанд набуд. Бубахш, 
ки хаќиќатро ба рўят мегўям. Баъди таваллуд саломатии 
модарат бад шудан гирифт. Ба падарат нома навишта, аз 
таваллуди ту огоњаш кард. Љавоби номаи Гулноз омад,– 
гуфт кампири Сайрам ва базўр аз љояш хеста, аз байни 
тахтмони кўрпањо коѓазпечеро бароварда ба Хуршед да-
роз кард. Хуршед бо дастони ларзон номаро гирифта 
хонд: «Ман оиладор шудам ва њамсарам њомила мебо-
шад. «Ман ба ту писар таваллуд кардам» гуфта сарамро 
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гаранг накун. Ба ман дигар нома нанавис, њаромиат ба 
худат насиб кунад». 

– Ин номаро баъди сари модарат аз зери болинаш ѐф-
там– наќлашро давом дод кампир. - Духтари бечораам аз 
сўхтани хонаи ишќаш дуд мекард, аз шарму њаѐ, аз беадо-
латї, аз нангу номус, аз хиѐнати дўстдоштааш, аќаллан, 
туро ба дасташ нагирифта, бо дунѐи фонї падруд гуфт. 
Дар хонае, ки модарат бемор буду соатњои охирини њаѐ-
ташро мегузаронд, на падараш медаромаду на бародаро-
наш. Рўзе, ки Гулноз љон медод, аз ман зорию илтиљо 
намуд, ки падараш ба наздаш дарояд, то ки ў бахшиш 
пурсад ва падар бињилаш кунад, аммо падар: «Ман ўро оќ 
кардаам, бињилаш намекунам, сарамро хам кард, обрўям-
ро резонд, ба маъракањо рафта наметавонам. Ба масљид 
баъди њама рафта, пеш аз њама мебароям» гуфт. Аљибаш 
ин, ки ту аз он рўзе, ки боаќл шудї, орзуи меъмор шудан 
кардї, ман њайрон шудам, ки мумкин ирсият бошад, ки ту 
касби падаратро орзу кардї, њол он, ки ту то имрўз наме-
донистї, ки падарат чикора аст. 

– Мекушамаш!– пичирросзанон ва бо ќањру ѓазаб 
Хуршед ин калимаро бори дуюм талаффуз кард. 

 Кампири Сайрам, азбаски шунавоияш хуб набуд. су-
хани Хуршедро нашунид. Хайрият нашунид. 

 Рўзњо паси сар мешуданд. Хуршед дар мактаб аъло 
мехонд. Њамаи имтињонњоро бо бањои аъло супорид. 
Омодагии ба мактаби олї рафтан дошт. Рўзи истироњат 
бибї ва набера гову гўсфандњоро ба бозор бароварда 
фурўхтанд. Молбозор, ки дар як тарафи теппаи Ўртабуз 
воќеъ аст, ба мазор хеле наздик буд. Хуршед баъди 
фурўхтани чорво аз модаркалон илтимос кард, ки ќабри 
модарашро зиѐрат намуда, ба арвоњаш оятеро бубах-
шанд. Кампири Сайрам бо оби дида гуфт: 

–Писарам, ба ќабристон рафтани зан раво нест. Ривоят 
аст, ки ваќте модар наздик мешавад, фарзанд аз љояш бар-
хестанї мешавад, азбаски ќабр хеле танг аст, ў бо нўги ан-
гуштони дасту по меистад ва то рўзи мањшар дар њамин њо-
лат мемонад. Намехоњам духтарам дар он дунѐ низ азоб 
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кашад. Ту рав, писарам, ман туро дар њамин љо мунтазир 
мешавам. Аз њамин љо ба авроњи фарзандам дуое мебах-
шам.  

 Хуршед дар назди ќабри модар чорзону зада, оятеро 
аз Ќуръони карим (Ин китоби муќаддасро бо талќини 
бобояш хонда буд) хонда ба рўњи модараш бахшид. Ва 
баъди дуо ба рўњи ў мурољиат кард:  

– Модарљон, ман номаи камол гирифтам, имрўз њамроњи 
модаркалонам ба бозор рафта, гову гўсфандњоро фурўхтем. 
Насиб бошад, пагоњ сафари шањри Душанбе дорем. Ме-
хоњам арвоњи ту мададам кунаду донишљў шавам. Орзу до-
рам, ки баъди хатми мактаби олї дар болои ќабрат санге бо 
навиштаљоти зебое гузорам ва њељ кас дигар «Ту бесоњибї» 
гуфта натавонад. Ман соњиби туям, аммо имрўз дасти но-
расо дорам. Дунѐ ба умед аст. Ман ќасоси туро мегирам, 
модарљон!– гуфта даст ба рў кашид ва аз љой бархост.  

Хуршед пагоњии барваќт бархоста, бо модаркалонаш 
озими пойтахт шуданд. Баъди нисфирўзї ба Душанбе 
расида, бо азоб хонаи љияни модаркалонашро ѐфтанд. 
Дар хона касе набуд. Онњо то омадани соњибони хона дар 
берун онњоро интизор шуданд. Мардуми зиѐде аз назда-
шон «ассалом» гуфта мегузаштанд, аммо касе онњоро ба 
хона таклиф намекард. Кампири Сайрам аз дил гузаронд: 
«Аљаб хислате доранд шањрињо, агар дар дења ва 
ноњияњои дурдаст ягон мењмон ояд, ба љону њолаш 
намонда њамсояњо ўро ба хонаашон дароварда, як пиѐла 
чой медињанд».  

 Бегоњї соњибони хона аз кор баргаштанд ва онњо ба 
хона даромаданд. Кампири Сайрам тоќат накарда ба љи-
янаш гуфт:  

– Бачам, њамсояњои хуб надоштаї,– ва рафтори њам-
сояњоро ба ў наќл кард. 

– Холаљон, ин љоро шањр мегўянд. Як кас ба каси дигар 
кор надорад. Њама аз пайи ризќу рўзии худ мебошанд. 
Зиѐда аз дањ сол дар њамин бинои чорошѐна зиндагонї 
кунам њам, аксари њамсояњоямро намешиносам. 

– Хайр, писарам, як гуфтам–да. Биѐ, гапи асосиро мас-
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лињат кунем. Хуршед – писари рањматии Гулнозро ба хон-
дан овардам. Дониши хуб дорад. То дохил шудан дар хонаи 
ту истад, баъд аз донишгоњ, албатта, ягон њуљра 
медињандаш. Аз ту хоњиш мекунам, пагоњ бурда хуљљатњо-
яшро якљоя супоред. Соњиби хона, ки Рањим ном дошт, ба 
холааш рў овард:  

– Холаљон, аз модараш чї обрў гирифтед, ки аз бачааш 
мегиред, гуфт. Як одами пир, дар чунин рўзњои гармї аз 
роњи дур саргардон шуда омадаед. Дусад километр шухї 
надорад. Ба мактаби олї дохил шудан кори осон нест. Пули 
калон даркор. Ин саѓира аз куљо меѐбад ин ќадар пулро. 
Дониш мегўед, њозир дониш ба кї даркор? Њамаи масъала-
ро пул њал мекунад. Пул набошад, худатонро ѓам надињед, 
дар заводи пахтаи Фархор љои кор бисѐр аст, бурда ба ха-
мон љо ба кор мемондед, бењтар мебуд.  

Хуршед аз шарм беќарор шуда, дар љои нишасташ 
мељунбид. Кампири Сайрам, ки чунин ранг гирифтани 
суњбатро интизор набуд, ин њарфњоро ба забон овард:  

«Чаро шукуфта набошам, Худо сабабсоз аст.  
Даре, ки банда бибандад, дари дигар боз аст»,-  
ва бо ѓазаб омин карду аз љояш хест. Хуршед аз ин чо-

локии модаркалон њайрон шуд, чунки ў дар хона бо ку-
маки наберагон базўр аз љояш мехест. Фањмид, ки ин 
чобукї аз ќањру ѓазаб буд.  

– Хуршедљон, рафтем, њуљљатњоятро фаромўш накун!– 
гуфта, сўи баромадгоњ равон шуд. Њарчанд ки Рањим «Дар 
ин беваќтии шаб куљо меравед, њамин љо шабро рўз кунед» 
гуфт, кампири Сайрам тарафи љиянаш нимнигоње њам 
накард. Ду нафар– бибї ва набера соати дањи шаб дар 
шањри калон ба куљо рафтанашонро надониста, то истгоњи 
автобус расиданд. Кампири Сайрам болои хараки истгоњ 
нишаст. Онњо њарду хомўш буданд. 

Кампир хомўширо вайрон кард: 
– Писарам, ту хафа нашав, рўњафтода њам набош, до-

ниши хуб дорї, албатта, донишљў мешавї. Њозир бояд 
фикри шабро дар куљо рўз карданамонро намоем.  

Хуршед ба модаркалон гуфт: 
– Писари њамсояамон Толиб дар њобгоњи Донишгоњи 



312 

тиб як хуљра дорад, нишониашро ба ман додааст. Агар 
њамон љоро ѐбем, бо ў шабамонро рўз мекунем.  

Онњо аз роњгузаре нишонии Толибро пурсиданд. Хуш-
бахтона, истгоње, ки онњо нишаста буданд, аз њуљраи То-
либ њамагї дусад метр дур будааст. Хобгоњро ѐфтанд. 
Дарбон Толибро ба берун чеѓ зад. Толиб аз дидани њам-
шањрињояш хеле хурсанд шуд, аз дарбон хоњиш карда 
гуфт, ки «Модаркалонам маро хабаргирї омадааст, 
иљозат дињед ба хобгоњ дароянд». 

 Онњо шабро дар њуљраи Толиб рўз карданд. Толиб ба 
њуљраи кадом рафиќаш рафта, хонаро дар ихтиѐри бибї 
ва набера гузошт. Онњо боз танњо монданд. Кампири 
Сайрам набераашро таъкид кард: 

– Писарам, дар дунѐ аз одами бад дида одами наѓз би-
сѐртар аст. Њеч гоњ ба бад бо бадї љавоб надењ, баръакс, 
кўшиш кун, ки агар дастат бирасад, мањз ба њамон шах-
сон ѐрї расон, то аз карда шармашон биояд. Зиндагї па-
стию баландихои зиѐд дорад. Фаќат рўњафтода нашав. 
Акнун, писарам, хоб кун, пагоњ корамон хеле зиѐд аст.  

Аз ин суханони модаркалон Хуршед хурсанд шуда, ба 
зудї хобаш бурд. Аммо модаркалон то пагоњї мижа тањ 
накард, њайрон буд, ки ин саѓираи бечора дар ин шањри 
калон чї хел мехонда бошад. 

Пагоњии барваќт Толиб бо як рафиќаш омада, ба 
Хуршед барои супоридани њуљчатњояш рохбаладї кар-
данд. Онњоро дар комиссияи ќабул зани кушодачењрае, ки 
синну солаш ба љое расида буд, хеле хуш ќабул кард. 
Баъди аз назар гузаронидани номаи камоли Хуршед: 

– Офарин,писарам, дар мактаб хонандаи фаъол будаї,– 
гўѐн таъриф њам кард. 

 Ў тез–тез чашмонашро аз болои њуљљатњо бардошта, 
бо тааљљуб ба Хуршед нигоњ мекард. Гаштаю баргашта 
«Фамилияатон чї буд?» гуфта мепурсид. Толиб токат 
накарда: 

– Муаллимаљон, дар њуљљатњо ягон камбуд њаст?- пур-
сид.  

– Не, писарам, ман ин љавонро ба касе монанд меби-
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нам. Ин кас чун себи дукафон ба як донишљўи собиќи мо 
монанд аст. Ман роњбари курси онњо будам, барои хамин 
насабашонро пурсидам. Эњтимол писари њамон шогирди 
мо бошад. Номаш Шамшод буд раги рўи Хуршед канд ва 
саросема: –Не, муаллимаљон, падари ман чунин ном 
надоранд,– гуфт.  

 Муаллима бори дигар њуљљатњоро аз назар гузаронд 
ва ба Хуршед рў овард: 

– Писарам, шумо як имтињон месупоред, агар бањои 
панљ гирифтед, дигар имтињонњоро намесупоред. Ба шу-
мо муваффаќият, тайѐр шуда рўзи имтињон биѐед,– гуфт. 

Хуршед бо хотири шод ба назди модаркалон омада 
шодиѐна гирифт, ки «Њуљљатњоямро ќабул карданд,» ам-
мо як гўшаи дилаш хиљил буд ва кампири Сайрам зуд ин-
ро њис кард. Охир, аз рўзи ба дунѐ омадан Хуршед бо мо-
даркалонаш буд ва кампир наметавонист таѓйири рўњии 
фарзандашро нафањмад.  

– Чї шуд, писарам, ба љои хурсанд. будан мебинам, ки 
чизе ба ташвишат овардааст?  

Хуршед ба модаркалон гуфтугўи дар комиссияи ќабул 
шударо наќл кард. 

– Њељ гап не, писарам, акнун ту дар шањре мехонї, ки 
падарат дар он иќомат дорад. Зиндагї мегўянд: мумкин 
бо њам вохўред, ба њамааш омода будан даркор. 

Хуршед модаркалонашро то автобуси Душанбе–
Фархор гуселонид ва худаш бо Толиб дар шањр монд. 
Кампири Сайрам ќабл аз падруд ашки чашмонашро тоза 
карда, ба Толиб гуфт: 

–Толибљон, Хуршедро ба тую туро ба Худо супоридам. 
Илоњї барака ѐбї. Дар њамин рўз дасти Хуршедро ги-
рифтї, Худованд дастгир ва мададгори ту бошад.  

 Толиб аз китобхона барои Хуршед китобњои бисѐре 
оварда, маслињат дод: 

– Додаракам, ба имтињонњо љиддї тайѐрї бин. Тамо-
шои шањр, кино, консерт ва дигар корњо баъд њам меша-
вад. Имрўз вазифаи ту хондан асту хондан. Хуршед им-
тињони аввалро бо бањои аъло супорида донишљў шуд. 
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Хурсанд буд. Дар куртааш намеѓунљид. Ў бо Толиб 
хайрухуш карда, азми рафтан ба зодгоњаш- Фархор кард. 
Автобуси хатсайри Душанбе– Фархор ба теппаи Ўртабуз 
расида буд, ки Хуршед аз ронанда хоњиш кард, то мо-
шинро боздорад. Ронанда њайрон дар болои теппа мо-
шинро нигоњ дошт. 

– Рањмат, акаљон, ман он тарафашро пиѐда меравам,– 
гуфт ва ба назди мазори модар рафта, дуо хонду мунољот 
кард: 

– Модарљони азизам, рўњи ту маро мададгор буд. Ана, 
ман донишљў шудам. Ба номат ќасам мехўрам: бо хониши 
аъло кору бор ва рафтори намунавиам номбардори ту 
мешавам. Ту гуноње надоштї. Дўст доштан гуноњ нест. 
Гунањгор њамонест, ки муњаббати туро пеши по зад, ба 
ќадри муњаббатат нарасид, фиребат дод. Ман ќасоси туро 
мегирам,– гуфту бори дигар ба мазори модар нигариста, 
бо ў падруд гуфт ва роњи хонаи модаркалонро пеш ги-
рифт. 

Хуршед ба њавлї даромада, ба болои суфа нигоњ кард, 
чунки он љои дўстдоштаи модаркалон буд, аммо бибиаш-
ро надида, хавотир шуд. Ба хонаи хоб даромада дид, ки 
кампир дар гармии тобистон кўрпа пўшида, хоб буд. 
Хуршед ба модаркалонаш наздик шуду оњиста сулфа 
кард. Кампири Сайрам ба ў нигариста хитоб кард:  

–Писарам, љону љигарам, омадї!?– Хуршед саргузашти 
якмоњаашро ба ў наќл намуд. 

–Ана, акнун мурам њам, дигар ормон надорам, чунки 
бовар њосил кардам, ки ту дар љамъият љои худро меѐбї 
ва хор намешавї.  

Хуршед аз пеши модаркалон баромада, бо њамсинфаш 
Тоњир вохўрд ва аз Нишона пурсон шуд. Нишона низ им-
тињонњои ќабулро бомуваффаќият супорида донишљўи 
коллељи тиб шудааст, Онњо њарду ба хонаи Нишонаино 
наздик шуда, аз бачаи њамсоя хоњиш карданд, ки ўро ба 
берун даъват кунад. 

Нишона давида ба берун баромад. Баъди ду моњи 
људоињо Нишона он духтари мактабхон набуд, хело љид-
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дї ва шармгинона бо њамсинфон салом кард ва Хуршедро 
табрик гуфт. Тоњир кореро бањона карда, онњоро танњо 
гузошт. Њарду хомўш буданд. Дар њамин њолат модари 
Нишона аз хонаи њамсоя, ки дар он љо маърака буд, бо ду 
зани дигар баромада, ба онњо рў ба рў шуданд.: 

– Ассалом, холаљон!– гўѐн Хуршед боодобона салом 
дод. 

 Зани њамсоя ба модари Нишона, Хуршедро ишораку-
нон гуфт : 

–Дугонаљон,эњтиѐт бош, духтарат миѐнаи роњ нашавад, 
ин бача бисѐр њиммат кунад, чун падараш мешудагист,– 
ва аз назди онњо гузашта рафт. Баъди шунидани ин сухан 
Нишона «хайр» нагуфта, давида ба хонаашон даромад. 
Хуршед дар миѐнаи кўча лолу њайрон монд. Боз аз пушти 
њамон падар, падаре, ки писар аз дасти ў як пиѐла об 
нанўшидааст, гап шунид. 

–Ба њамааш тоќат кардам, аммо намегузорам, ки барои 
ў шуда Нишонаро аз даст дињам, –гуѐн Хуршед ба сўи хо-
наи модаркалон равон шуд. 

Ба њавлї даромада дид, ки бибиаш дар љои дўстдо-
штааш болои суфа нишаста, ба наберагон чизеро бо завќ 
наќл мекунад. Ў ба суфа наздик шуд. Кампири Сайрам ба 
Хуршед нигоњ карда фањмид, ки њодисае рух додааст. 
Хуршед сир надод, медонист, ки агар њодисаи рухдодаро 
наќл кунад, модаркалон ѓамгин мешавад ва бемориаш 
боз хуруљ мекунад… 

Рўзњо мегузаштанд. Њаѐт пеш мерафт. Хуршед чун до-
нишљўи пешќадам тањсилашро давом медод. Ба Нишона 
мактуб навишта рози дил баѐн кард: 

«Нишонаљони азизам, туро дўст медорам. Агар муњаб-
бати маро ќабул намої, кўшиш мекунам, ки хушбахтта-
рин зани дунѐ бошї. Мехоњам баъди хатми коллељи тиб 
ба донишкадаи олї дохил шавї ва њарду мактаби олиро 
хатм карда, њамхона шавем. Орзуи онро дорам, ки фар-
зандонамон њељ гоњ он азобу уќубатеро, ки ман кашидам, 
набинанд. 

Бо эњтиром оне, ки туро дўст медорад, парастиш меку-
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над ва самимияти бендоза дорад, Хуршед»  
 Баъди муддате аз Нишона мактуб гирифт: 
«Хуршедљон, ман бо бањои аъло хонда истодаам ва ба 

фикри ту розї њастам, мехоњам дар донишгоњи олии тиб 
тањсиламро давом дињам. Ман низ бо орзуи дидани ту 
рўзњоро паси сар мекунам. Бовар дорам, падару модарам 
дили маро мефањманд ва ба муњаббати мо монеъ намеша-
ванд. То дидан. Нишонаи ту». 

Бемории кампири Сайрам хуруљ кард. Хуршед ўро ба 
беморхонаи Ќарияи Боло, ба назди Толиб, барои 
муолиља овард. Ўро бистарї карданд. Хуршед њар рўз 
њам пагоњї ва њам бегоњ аз модаркалон хабар мегирифт. 
Саломатии кампири Сайрам бењ шуд. Рўзе бегоњї Хур-
шед ба аѐдати модаркалон омада, ўро дар њавлии бемор-
хона дид, ки бо марде нишаста суњбат мекарданд. Хуршед 
ба онњо наздик омад: 

– Бибиљон, шодам, ки шуморо сињату саломат меби-
нам,- гуфт ва боодобона ба онњо салому алайк гуфт. Аз 
дидани Хуршед модаркалон каме даступохўрда шуд: 

– Ин кас набераи ман – Хуршед, писари Гулноз, –гуфт. 
Њамсуњбати модаркалон ба асо такя карда базўр аз љой 
бархост: 

– Асаллом, писарам,– гуфт. Њарду хомўш буданд. 
Хуршед ба онњо нигоњ карда, чизеро намефањмид. 

 Љилави суњбатро модаркалон ба даст гирифт: 
–Хуршедљон, писарам, назди мо бишин. 
 Хуршед њайрон дар назди модаркалон нишаст  
– Шинос шав, ин кас – падари ту Шамшод. Сахт бемор 

аст. Таќдирро бин, ки моро дар куљо сарљамъ кард.  
 Тамоми бадани Хуршед аз ќахру ѓазаб меларзид. 

Шамшод њамаи ќувваашро љамъ карда узр хост. Узри 
бадтар аз гуноњ.  

 Аз рўи наќлаш Шамшод баъди хонадорї сохиби чор 
фарзанд мешавад, аммо кўдакон яксола шуда, нобуд 
мешуданд. Аз он зан људо шуда, зани дигар мегирад. Боз 
соњиби ду фарзанд мешавад, онњо низ дар хурдсолї аз 
олам мегузаранд. Шамшод ба бемории фалаљ гирифтор 
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мешавад. занаш ўро тарк карда, шавњари дигар мекунад. 
– Маро оњи дили модари ту гирифт. Худо нишонам 

дод. Агар тавонед, маро бубахшед,– гуфта марди барка-
мол чун кўдак гирист.  

Хуршед ин мулоќотро бо тарзи дигар тасаввур мекард 
ва тайѐр буд, ки агар бо падар вохўрад, чи суханњои сахте 
ба ў мегўяд, аммо њоли ўро дида «Худо љазояшро дода 
будааст», гуфта дилаш ба ин марде, ки як умр нафрат 
дошт, сўхт… 

Солњо сипарї мешуд. Нишона баъди хатми омўзишгоњ 
ба Донишгоњи олии тиб дохил шуд. Хуршед низ до-
нишгоњро хатм карда, дар яке аз идорањои азими сохтмо-
нии шањр ба кор даромад. Кампири Сайрам ба хонаи 
Нишонаино ба хостгорї рафт ва падару модари Нишона 
ризоят доданд. Тўй дар ноњияи Фархор барпо гашт. Онњо 
иморати бахташонро аз хишти ишќу муњаббату сабру 
тамкин бунѐд карданд ва баъди туй Хуршед арўси худро 
ба шањри Душанбе, ба хонае, ки иљора гирифта буд, бурд. 
Љавонон хаѐти оилавии ширине оѓоз карданд. Баъди муд-
дате ба Хуршед аз љои кор, аз он хонањое, ки худ сохта 
буд, хонаи сењуљрагие доданд. Дар хонаашон тифлаки зе-
бое таваллуд шуд, ки ба хотири модар ба ў Гулноз ном 
нињоданд. Тобистон Хуршед бо ањли оилааш ба зодгоњи 
азизаш сафар карда,  болои ќабри модараш санги ѐдбуд 
гузошт. Њангоми бозгашт Хуршед ба модаркалон: 

–Бибиљон, мо дар шањр њама шароитњоро дорем, ана, 
ба ман хона њам доданд. Ману Нишона хоњиш дорем, ки 
шуморо ба шањр барем ва њамроњи мо зиндагї кунед, то 
дар пириатон хидмати шуморо ба љо биѐрем. 

– Азизам, Хуршедчон! Сад шукр мекунам, ки ба ин рўз 
расидам. Аз хурсандии ту шод њастам. Ман аз Фархор 
рафта наметавонам, чунки Гулнози ман ин љо хок шуда-
аст, поям њам ба лаби гўр расидааст, аммо аз ту илтимос 
мекунам. Не нагў. Онро ба чо биѐр: 

– Падарат Шамшод бисѐр хору зор аст, ўро ба хонаи 
худ бибар, аќаллан дар пирї одам барин зиндагї кунад. 
Писарам, бузургии одам њам дар гуноњи дигаронро бах-
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шида тавонистан аст, бо њама бевафої, хиѐнат ва ноода-
миаш ў падари ту аст. Як маќоли халќии бисѐр даѓал њаст: 
«Падару модар агар хук шаванд, хукбонї кун». Агар ша-
роити ў хуб мешуд, ман аз ту инро илтимос намекардам. 

Хуршед ба суханони бибї гўш дода чизе нагуфт. Па-
гоњии рўзи дигар онњо ба Душанбе омаданд. 

Як њафта Хуршед на дар хона ором дошту на дар љои 
кор. Мурѓи посўхта барин дар як љой истода наметаво-
нист. Як кунљи дилаш торику ойинаи хотираш ѓубор 
дошт. Њамаи инро Нишонаи мењрубонаш медид: 

–Хуршедљон, ман медонам, ки баъди бозгашт аз Фар-
хор ту парешонхотир њастї, суханони модаркалон азобат 
медињад. Биѐ, њамроњ падаратро ба хона меорем, охир ў 
бемор аст, ман табиб њастам, ба ў кумак мерасонам. 

 Хуршед саросема аз љой бархеста гуфт: 
 
– Нишонаљони азизам, аввал ба маѓоза рафта, барои 

падар сару либоси нав мехарем, баъд ба наздаш меравем. 
Њарду шитобон аз хона баромаданд…  
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МАСАЛЊО 
 

БУЛБУЛ 
  
 Дар як макон, дар як замон, дар як љойи хеле хушманза-

ра ва хушбодуњаво боѓе будааст, ки дарахтони зиѐди мева-
дињанда, ороишї ва гулњои рангоранг доштааст. Илова ба 
њама зебоињои боѓ боз дар он булбуле наѓмасарої мекарда-
аст, ки овози хеле фораму дилнишину зебо доштааст. 
Боѓбон булбулро хеле дўст медошт. Њар мењмоне ба боѓ 
ташриф оварад, албата булбулро ба ў шинос мекард. 

 Булбул бошад ба дўстдорињои боѓбон љавоб гуфта бо 
овози фораму хуши худ суруд хонда мењмонони боѓбонро 
шод мекардааст.  

 Боѓбон маѓзи пистаро ба минќори булбул мемонду бо 
оби набот зиѐфаташ мекард.  

 Дўстии боѓбон ва булбул дер давом накард. 
 Парандањои гуногуни даруни боѓ аз мењру муњаббати 

боѓбону булбул рашк бурда, њасад хўрда бо њам љамъ 
меоянду маслињат мекунанд.  

 Яке мегуфт, ки“мо њам мисли булбул паранда, чаро ў 
азизу мо киха”. Дигаре мегуфт, ки “то булбул дар ин боѓ 
њаст, нисбати мо мењрубонї нест”. Сеюмї мегуфт, ки 
“байни боѓбону булбул низоъ бояд андохт” 

Њар кадоме аз парандањо бо навбат назди боѓбон ома-
да хушомад мезаданду нисбати булбул бадгўї мекарданд.  

 Яке мегуфт, ки “Боѓбонљон, булбул бовиќор мегўяд, 
ки ман шоњи парандањоям ва мењмонон назди боѓбон 
нею, балки барои шунидани овози ман меоянд”. 

 Парандаи дигар мегуфт “Булбул њамеша, шумо боѓбо-
ни азизро, дар ѓайбатон тањќир мекунаду суханњои носазо 
мегўяд “ва ѓайраву ѓайрањо.  

 Боѓбон аз шунидани чунин суханњои носазо дар 
њаќќаш ба ѓазаб омада, булбулро аз боѓ пеш карда: 



320 

–Байни инсон ва паранда дўстї набудааст, намехоњам 
дигар туро дидан ва овозатро шунидан-гуфт.  

 Булбул бехабар аз њасудиву иѓвои њамљинсонаш ва бо-
вару рафтори боѓбон ѓамгин гашта, бо чашми наму бо 
дили пур аз ѓам боѓро тарк кард.  

 Парид ба баландињо. Гузашт аз пуштаву дара, сари 
љару болои тепањои кўњистон. Расид ба назди арчањои ба-
ланди сарсабзи кўњистон. Гузошт лона ба шохи яке аз ар-
чањои баланди сарсабз.  

 
 Мурѓакони озоди он диѐр аз омадани мењмони нав 

огоњї ѐфта назди ў меоянд. Булбул онњоро хуш ќабул ме-
кунад. Мурѓакон хоњиш мекунанд, ки булбул барояшон 
суруде хонад, аммо ў узрхоњї карда мегўяд: 

–Хамљинсони азизам, маро маъзур доред, дили пур аз 
ѓам дорам, људої аз дўсти азизам, маро ранљур кардааст, 
маљоли суруд хондан надорам гуфта  њодисаи шударо ба 
онњо њикоя мекунад. 

Мурѓакони кўњистонї, ки орї аз кинаву адоват ва 
њасаду иѓво буданд, бо њам маслињат карданд, ки ба 
булбули мењмон ѐрї расонанд.  

Яке аз онњо парвоз кард сўи он диѐру он боѓи зебо. 
Аз он зебоие, ки булбул таъриф карда буд, осоре 

надид. Шохи дарахтон шикастаю гулњо аз беобї пажмур-
да, деворњои боѓ афтода ва боѓбон бемор дар бистари 
марг.Соњиби боѓ бошад чуѓзу буму якчанд парандаи ди-
гар. Онњо шодону хандон ба якдигар мегуфтанд “Њай бо-
башон кардем. Аз дўстии боѓбону булбул мо дар азоб бу-
дем. Ана, ваќти мо њам расид. Боѓ аз они мо”.  

 Ин њамаро дида мурѓаки кўњистонї парвоз кард ба 
баландињо ва расид ба њамон арчаи баланди сарсабз ва 
булбулро дид, то њол гирѐну нолон аз фироќи дўст.  

– Њамболи азизам, булбул, - гуфт мурѓаки кўњистонї – 
хезу бипар сўи боѓу роѓат ва сўи дўстат-боѓбон, ки дар 
фироќи ту ў низ бемор аст.  

 Булбул аз шунидани бемории дўсташ ба тањлука афтод 
ва парид сўи дашт, сўи он боѓ ва назди дўсташ. 
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 Назди тирезаи хонаи боѓбон нишасту суруди дўстдо-
штаи ўро зам-зама кард.  

Боѓбон овози фораму суруди ошноро шунида об хост. 
Обаш доданд. Хест аз бистари беморї, баромад рўи 
њавлї.  

Бидид булбули хушовозу хушнавояшро, узр хост ва 
гуфт: 

–Дўсти азизам, аз дўсти хушомадгўй њазар кун, ки мак-
кор аст. Ман ба макри онњо дода шуда, ќариб љони худ ва 
љони дўсти ба љон баробарамро аз даст дода будам.  

  
  

ТОВУС 
  
 Рўзе аз рўзњо товус барои шикастани ташнагиаш хи-

ромида ба соњили рўд омад. Дар оби чун оина шаффофу 
беѓубор акси худро дида хеле шод шуд. 

Аз тамошои пару болњои рангорангаш њаловат мебурд. 
Чун дида ба пойњояш дўхт, ѓамгин гашт. 

–Чи пойњои безеб ва каљу килеберо Худованд ба ман 
додааст,-дар соњили рўди шухоб ба худ нигариста , аз дил 
мегузаронид товус: Аз ин пойњои хунук халос шудан 
даркор.  

Дар њамин њолат рўбоње поида ба ў наздик шуд. 
 Товус акси маргашро дар об дида бо пойњои каљу ки-

лебаш чунон давид, ки рўбоњ ўро дошта натавонист… 
аммо пару болњои зебову мунаќќаш дар чанд љо ба шохаи 
буттањои навруста дармонда, ќариб буд ўро луќмаи 
рўбоњи гурусна кунанд.  

 Товус бо мењр ба пойњои каљу килебаш нигариста аз 
наќшаи дар дил кашидааш шарм карда гуфт:  

–Љонамро аз марг болу парњои зебо не , њамин пойњои 
каљу килебам рањониданд. Рањмат ба шумо, балогар-
донњои ман! 
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ГУРБА ВА САГ 
  
 Замоне гурба ва саг дўстони љонї буданд. Онњо дар як 

њавлї мезистанд. Њардуяшонро соњиби хона дўст медошт. 
 Гурба њамеша дар болои зонувон ва баѓали гарми 

соњибхона пинак мерафту саг дар остона рўи замини ху-
нук ѓелида , онњоро нигањбонї мекард.  

 Рўзе пагоњї соњибхона дар болои суфа дастархон гу-
стурда нуќлу ѓизои гуногунро болои он гузошту худ ба-
рои овардани ширчой ба ошхона даромад. Дар њамин њо-
лат гурба оњиста равѓани маскаи болои дастархонро 
дуздида гурехтан мехост, ки саг аккосзанон садди роњаш 
гардид.  

Соњибхона аз ошхона баромаду амали гурбаро дида , 
беихтиѐр ба сари ў дод зад:  

– Њой гурбаи маскадузд, садќаи хубињои ман шавї! 
Њамеша љои хобат баѓали гарму болои зонувон ва болини 
мулоими ман буд. Шарм намедорї, ношуд?! «Саг 
вафодор аст» гуфтани мардум дуруст будааст. Бирав гум 
шав аз назарам, ношукр, дигар туро дар наздикињои хо-
наам набинам!  

 Саг, ки аз кардаи худ шод буд, ин њамаро шунида, аз 
дил гузаронд: «Аз њамин рўз бешакку бешубња, ман ягона 
дустдоштаи соњибхона хоњам буд».Вале гумонаш хато 
баромад. Аз миѐн чанд рўз сипарї гардиду соњибхона аз 
гуноњи гурба гузашта, ўро боз дар болои зонувонаш љой 
дод.  

 Саг аз ин амали соњибхонааш дар њайрат монда, ибти-
до аз њамон рўз гурбаро бад медидагї шуд. Акнун дўсто-
ни собиќ душмани љони якдигар шуда буданд ва ин душ-
манї то имрўз идома дорад.  

Бечора саг намедонист, ки миѐни инсону њайвон таф-
риќа зиѐд аст ва муњимтар аз њама ў намедонист, ки Ху-
дованд ба инсон аќл ва неруи бахшида тавонистанро ато 
кардааст.  
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МУСИЧА 
 
Дар таги долони зан мусичае лона гузошта буд. 
Рўзе соњибхона чирик-чирики форами чўљањои мусича-

ро шунида, ба лонаи онњо назар кард. Се мусича беќаро-
рона овоз бароварда, бо дањони боз модарашонро инти-
зорї мекашиданд.  

Мусича дар минќораш анвои гуногуни ѓизоро меовар-
ду чуљањояшро сер мекард. Ин њолат се-чор рўз давом 
кард.  

 Соњибхона њар субњидам аз хоб мехесту ќабл аз оѓози 
корњои хона ба лонаи мусича назар карда аз рафтори 
онњо њаловат мебурд. Рўзе дид, ки мусича бо болњояш 
чўљачаашро аз лона берун кардан мехоњад. Чуљаи бечора 
парвоз карда наметавонад , аммо модар ўро тела медод. 

 Зан аз ин рафтори мусича дар њайрат шуд. «Наход па-
рандагон дар нисбати фарзанди худ чунин берањмиро ра-
во бинанд? Чаро? Чаро ў фарзандашро озор медињад? 
Охир, бечора чўља њозир аз лона ба замин афтода мему-
рад»,- аз дил мегузарононд соњибхона. 

 Мусича бори дигар чўљачаашро аз лона берун тела 
дод. Чўљаи хурдакак ба замин сарозер шуд. Аз тарс овоз 
мебароварду пару болњояшро меафшонд: ба замин нарас-
ида парвоз кард.  

Њамин тавр, баъди чанд рўз мусичањо парвозї шуда, 
лонаро тарк карданд.  

 Зан дар банди андеша афтод: «Ин мусича ба ман са-
баќи зиндагї омўхт. Мо, фарзандони Одам, пайваста 
кўшиш мекунем, ки фарзандонамон аз канорамон дур 
набошанд. Мустаќилияташонро мањдуд месозем, аммо 
мусича ба фарзандонаш парвоз кардан, озодона болу пар 
заданро меомўзад. Ана, ин аст модар будан ва фарзандро 
тарбият кардан!»  
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МОЊИГИР 
 
 Марде тамоми умр бо пешаи моњигирї баракати 

зиндагии хонадонашро таъмин мекард. Зану кўдаконаш 
аз чизе камї надоштанд. 

Рўзе дар канори соњил нишаста, тўрашро ба дарѐ 
партофту пинак рафт. Баъди чанде сар бардошта турро 
назар карда 3-4 моњиро даруни он дид. «Кам аст»,гуфту , 
сайдашро аз об нагирифта, дубора ба дарѐ партофту пинак 
рафт. Соате баъд тўрашро аз нав хабар гирифт: 6-7 дона 
моњї беќарорї доштандд. Ќаноат накард.  

– Каме дам мегирам, њамин ки бегоњ шуд, якбора онро 
бо моњии зиѐд аз об гирифта ба хона бармегардам,-аз дил 
гузаронд моњигир. 

 Бегоњ шуд. Моњигир хост тўри пур аз моњиашро аз да-
рѐ бардошта, ризќи фарзандонашро ба манзилаш буба-
рад. Аз тўр дарак набуд: вазни моњии бисѐр турро канда 
бурдааст. 

 Мард аз карда пушаймон шуда, бо сари хам ва дасти 
холї ба хона баргашт.  

– Чї шуд? Чи њодиса рух дод?- пурсид њамсараш, ки 
бори нахуст ўро бо дасти холї медид. 

– Бисѐр талаб макун, ба кам зор шавї,-гуфтаанд бузур-
гон. Ман имрўз ин пандро сарфи назар кардаму аз ѐфта 
бенасиб мондам,-гуфт мард. 

 



325 

 
 

ДУ БАРОДАР 
  
 Модар ду писар дошт. Писари калонї - Салим фарбењ 

буду танбал ва кораш рўзу шаб хўрдану хобидан. Писари 
хурдї - Рањим хароб буду заиф, чаќонак ва мењнатдўст. 
Модар рўзе аз рўзњои фасли поиз аз фарзандонаш хоњиш 
кард: 

– Љону љигаракони оча, фасли тирамоњ аст. Писаронам 
,  тирамоњ , бояд ѓами зимистонро хўрд. Хуб мешуд, ки ба 
кўњ баромада њезум чинед. Салимљон, додаракат Рањимро 
эњтиѐт кун. Ў нисбат ба ту хурд аст, аз уњдаи бардоштани 
бори вазнин баромада наметавонад,- ва «тушаи роњ» гуѐн 
ба миѐнбанди бародарон нон басту ба дасташон кадуи 
обро дода, ба кўњ гуселашон кард.  

 Њамин ки нахустин дараро гузашта , ба миѐни писта-
зор даромаданд, 

Салим ба додараш амр кард: 
– Рањимљон, табарро гирифта, аз дарахтон шохањои 

хушкидаро зада дарза бастан гир. Ман каме дам мегира-
му баъд ба ту ѐрї мерасонам,- ва љомаашро ба замин гу-
стурда пинак рафт.  

 Рањим бошад бо њавсалаи зиѐд ба кор сар кард: бо та-
барчааш шохањои хушки дарахтонро бурида ду дарза 
њезум тайѐр кард ба бародараш, ки бањузур мехобид, 
гуфт:  

– Акаљон, хез. Нону обро мехўрему ба хонаамон бар-
мегардем, ман ду дарза њезум тайѐр кардам.  

Салим њамѐзакунон аз хоб хест. 
– Ман нону обро ким кайњо хўрда будам. Биѐ, ба ту ѐрї 

мерасонам -гуфта њарду дарза њезумро ба пушти додараш 
нињода, худ аз ќафо химчаеро гирифта амр кард. 

– Рафтем. 
Рањим беинсофии бародарашро дида хоњиш кард: 
– Рањм кун, акаљон! Аќаллан як дарзаашро ту бардор.  
 Аммо бародари фарбењи шикампараст ба зорию ил-
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тимоси додараш ањамияте надода, ба сараш дод зад: 
– Тез-тез роњ гард, рўз рў ба торикї оварда истодааст, 

боз ягон гург луќмаи хомамон накунад! 
 Рањим, ки бисѐр бачаи боаќл буд, аз дил гузаронид: 

«Ман бояд љазои бародарамро дињам, то ки дигар беин-
софї накунад.» Ва баъди ду - се ќадам мондан худро ба 
рўи замин партофта, ба бењушї зад. Инро дида Салим 
сахт тарсид ва ба зорию нола даромад: 

– Додаракам, Рањимљон! Ба ту чи шуд? Модарамон 
«Додаратро эњтиѐт накардї»-гуфта маро мекушад. 
Хоњиш мекунам, чашмонатро кушо! 

Рањим бо чашмони пўшида њамоно хомуш буд. 
Салим ду дарза њезумро ба якдигар баста болои онњо 

љомаашро партофта Рањимро болои њезум хобонда банд-
ро аз китфонаш гузаронду то ба хонаашон бардошта 
овард. Баробари ба њавлиашон даромадан Рањим аз пуш-
ти бародараш фуромада нидо кард: 

– Акаљон, ин ќадар тез расидем?! 
Салим, ки акнун гуноњашро фањмида буд, араќи пешо-

ниашро бо пушти даст пок карда ба додараш гуфт: 
– Илтимос , њодисаи шударо ба модар нагўй . 
 Модар овози фарзандонро шунида, аз хона баромаду 

дарзањои њезумро дида, бо як навъ эњсоси ќаноат ва хуш-
нудї гуфт: 

– Шукр, ки сињату саломат, бо дасти пур ба хона бар-
гаштед. Агар боз 4-5 бори дигар ба кўњ бароед, зимистон-
ро бе мушкилї пушти сар хоњем кард, ќобилакони оча! 
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