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Маҷмӯаи «30 гуфтор аз 30 тор» хусусияти тазкиравӣ дорад.
Ғайр аз ин, дар он ҳикоя ва намунаҳои эҷоди нави адибонро, ки
то ҳол дар ягон маҷмӯа эълон нашудаанд, мутолиа кардан мумкин
аст. Инчунин, китоб қисман характери мемориалӣ ҳам дорад, ки
дар он тарҷумаи ҳол аз ҷониби муаллиф навишта шудааст ва ин
низ ба олимони бахши адабиётшиносӣ ҳангоми тадқиқи осори
адабӣ имкон медиҳад, то ҷиҳатҳои хосаи роҳи ҳаёти муаллиф ва
андешаҳои ҳаётии ӯро дақиқтар омӯзанд.
Умед аст, ки китоби мазкур, ба дилу дидаи аҳли фарҳанг пайваста, ба ҷавонону мактаббачагон тӯҳфаи арзандае мегардад, то
аз мутолиаи он ҷаҳони маънавии хешро зеб диҳанд, аз хирвори
пургули китоб, дастагули нақшинеро баҳри ҳаёти ояндаи хеш
мураттаб созанд ва маъние бигиранду биомӯзанд.
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Масъули нашр:
Ситорабону РАҲМОНБЕРДИЕВА

Китоби мазкур бо сарпарастӣ ва кӯмаки соҳибкори
маърифатпарвар Акбар Маҳмудов чоп шуд.
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Дар ҳақиқат, дӯстӣ арзиши бузург аст. Волотар аз ҳама фазилати дӯстӣ дар ҳамҷиҳатӣ ва ҳаммаслакии халқҳо акс меёбад.
Мардуми тоҷику ӯзбек низ мувофиқи чунин фазилат аз қадим
паҳлӯи ҳам – бародарона, тифоқ зиста, дар ғаму шодии ҳамдигар
доим шариканд. Ба ин маъно Сарвари давлат Шавкат Мирзиёев
дуруст таъкид кардаанд, ки «Мо дорои як дин, замин ва оби
умумӣ мебошем. Мо дар шодиву ғам якҷоем, мо ҳамтақдирем.
Мо анъанаҳои неки ниёгонамонро идома дода, бояд дӯстии
халқҳоямонро таҳким бахшем ва ҳифз намоем».
Ҳоло дар кишвари офтобрӯяи мо барои зисту зиндагонӣ, таълиму тадриси намояндагони халқу миллатҳои дигар низ шароитҳо муҳайё карда шудааст ва баробарҳуқуқии онҳо дар назди
қонун таъмин гардидааст. Аз ҷумла, дар мактабҳои ҳамагонӣ
таълим ба забони тоҷикӣ ба роҳ монда шуда, дар кишвар рӯзномаву маҷаллаҳои тоҷикӣ нашр мешаванд ва барномаҳо тавассути телевизиону радио пахш мегарданд. Ин ҳама амалҳои нек
барои боз ҳам мустаҳкам ва пойдортар гардидани дӯстии халқҳо
хизмат мекунад.
Рӯзномаи «Овози Самарқанд» низ ҳамчун минбари дӯстӣ, тараннумгари фарохдилӣ ва ҳамҷиҳатӣ, мевае аз хирвори боғи
истиқлоли кишвари маҳбуб аст. Инак, ба таъсиси рӯзнома 30 сол
мешавад. Беш аз чоряк аср аст, ки мардуми маҳаллӣ тавассути
ин нашрияи дилписанд ва хонданӣ аз навгониҳои ҳаёти вилоят
воқиф гардида, бо дурдонаҳои маънавият ошно мешаванд.
Ҳайати Шӯрои Маркази миллӣ-мадании тоҷик ва тоҷикзабонони Самарқанд бо кормандони таҳририят ба муносибати 30юмин солгарди таъсиси рӯзнома ба амали хайре камар бастем.
Мақсад пеш гузоштем, то китоби насрнависонеро, ки дар муҳити адабии Самарқанд эҷод мекунанд, ҷамъ намуда, дар шакли
китоб чоп намоем. Бояд гуфт, ки муҳити адабии Самарқанд аз
қадим чун маркази тамаддун ва илму фарҳанг шӯҳрат дорад ва
олиму мутафаккирон, шоиру нависандагони зиёд маҳз дар ин
ҳавзаи адабӣ ба камол расидаанд. Яке аз сабабҳои шӯҳратёрии
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Як гули мақсуд дар ин бӯстон,
Чида нашуд бе мадади дӯстон.
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Самарқанди бостонӣ дар ҳамин аст гӯем, хато нахоҳем кард.
Имрӯз низ дар ин шаҳри ҳамешаҷавон теъдоди зиёди олимон,
донишмандон, шоиру нависандагон кору фаъолият доранд ва
баҳри ривоҷи илму маърифат, маънавияту фарҳанг саҳмгузорӣ
намуда, чароғи донишро фурӯзон нигоҳ медоранд.
Дар китоби «30 гуфтор аз 30 тор», ки армуғони навбатии «Китобхонаи «Овози Самарқанд» аст, намунаҳо аз эҷоди 30 тан насрнавис гирдоварӣ шудааст. Аксари муаллифони ҳикояҳо дар
таҳририяти нашрия фаъолият доштаанд, баъзе аз онҳо то имрӯз
кор мекунанд ва гурӯҳе ҳамчун мухбирони ҷамоатӣ ё ҳаводорони рӯзнома бо он робитаи қавӣ доранд.
Дар олами адабиёт чопи маҷмӯаи ҳикояҳо ҳодисаи нав нест.
Албатта, пештар аз ин низ дар Самарқанд маҷмӯаи ҳикояҳои
адибон ба мисли «Гулдастаи Самарқанд», «Армуғони Самарқанд»
чоп шудаанд. Аммо «30 гуфтор аз 30 тор» мӯҳтаво ва аз чанд
ҷиҳат арзишу аҳамияти хосаро дорад. Ба ин маънӣ, ки он бори
аввал дар ҳаҷми бузург чоп мешавад ва намунаи эҷоди теъдоди
зиёди насрнависонро, ки дар Самарқанд ба камол расидаанд,
маҳорати эҷодии худро сайқал додаанд ва эҷодкоронеро, ки бо
ин шаҳри азим пайвандӣ пайдо кардаанд, фаро мегирад.
Дар маҷмӯа баробари намунаҳои эҷоди адибони шинохтаву
соҳибравия, маҳсули хомаи навқалам ва навқадамони боғи адаб
низ ҷамъ оварда шудааст ва мақсад аз ин дастгириву рағбатноксозии навнишастагони сафинаи сухан мебошад.
Маҷмӯаи «30 гуфтор аз 30 тор» хусусияти тазкиравӣ низ дорад. Ғайр аз ин, дар он ҳикоя ва намунаҳои эҷоди нави адибонро,
ки то ҳол дар ягон маҷмӯа эълон нашудаанд, мутолиа кардан
мумкин аст. Инчунин, китоб қисман характери мемориалӣ ҳам
дорад, ки дар он тарҷумаи ҳол аз ҷониби муаллиф навишта шудааст ва ин низ ба олимони бахши адабиётшиносӣ ҳангоми
тадқиқи осори адабӣ имкон медиҳад, то ҷиҳатҳои хосаи роҳи
ҳаёти муаллиф ва андешаҳои ҳаётии ӯро дақиқтар омӯзанд.
Адиби бузург, нависандаи англис Нил Гейман менависад, ки
«Боре аз Алберт Эйнштейн пурсиданд:
– Чӣ тавр мо метавонем кўдакони худро оқилтар намоем?
Эйнштейн ҷавоби оддӣ дод:
– Агар шумо хоҳед, ки фарзандонатон оқил бошанд, ба онҳо
афсона хонед. Агар шумо хоҳед, ки онҳо боз ҳам оқилтар бошанд,
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ба онҳо зиёдтар афсона хонед».
Барои он, ки фарзандони мо бо маънавияти воло ва ҷаҳонбинии васеъ камол ёфта, дар рӯзгор мавқеи хосро соҳиб гарданд,
мо бояд дар дили онҳо нисбати мутолиаи китоб муҳаббат пайдо
кунем. Аз бузургон панд гӯем, ҳикоя хонем, эҷод кунем ва китобҳои ҷолибу хонданиро ҳадя кунем.
Умед аст, ки китоби «30 гуфтор аз 30 тор», ба дилу дидаи аҳли
фарҳанг пайваста, ба ҷавонону мактаббачагон тӯҳфаи арзандае
мегардад, то аз мутолиаи он ҷаҳони маънавии хешро зеб диҳанд,
аз хирвори пургули китоб, дастагули нақшинеро баҳри ҳаёти
ояндаи хеш мураттаб созанд ва маъние бигиранду биомӯзанд.
Хоҳишмандем, ки чунин иқдоми шоиста ба анъанаи нек табдил ёбад ва дар оянда нашри китобҳои арзишманд афзун гардад.
Акбар МАҲМУДОВ,
раиси Маркази миллӣ-мадании
тоҷик ва тоҷикзабонони Самарқанд.
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ХОҶАЕВА МУАЙЯНА
«Ин қалби 70-солаи ман пур аз
ғаму андӯҳ, ҳасрату надомат
аст».

Аз ҳаёти худ
Ман, Хоҷаева Муайяна Нӯмоновна 6-уми июли соли 1941 дар шаҳри Самарқанд
чашм ба дунё во намудам.
Таълими ибтидоиро дар мактаби рақами 10-и деҳаи Боғибаланди ноҳияи
Самарқанд гирифтам. Соли 1958 синфи 10-уми мактаби миёнаи рақами 6-и
шаҳри Самарқандро хатм намудам. Ба шӯъбаи филологияи Самарқанд дохил
гашта соли 1963 сазовори диплом шудам. Баробари донишҷӯйи аввалин
наттоқи радиои тоҷикии вилояти Самарқанд будам.

30 гуфтор аз 30 тор

Аз соли 1963 дар шаҳри Тошканд дар идораи рӯзномаи тоҷикии («Ӯзбекистони
Сурх») ҳамчун тарҷумон, сонитар ходими адабӣ шуда фаъолияти кориамро
оғоз намудам. Баробари рӯзноманигорӣ солҳои 1963-1967 наттоқи радиои
тоҷикии ҷумҳурияти Ӯзбекистон будам.
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Аз соли 1968 то соли 1970 ходими илмии институти тадқиқотӣ илмии
шарқшиносии Академияи улуми Ӯзбекистон шуда оиди фаолияти адабӣ -эҷодии
Саидаҳмад Васлии Самарқандӣ тадқиқоти илмӣ бурдам. Дар таҳияи китоби
«Самария»-и Абутоҳирхӯҷа ҳисса гузоштам.
Аз соли 1970 то соли 1972 бо ҳамсарам олими табиатшинос Ғаффор Раҳимов бо
супориши Ҳукумат дар Республикаи Куба ба кор фиристода шудем.
Ман дар Консулхонаи онвақта СССР (ИҶШ) бо кори матбуот машғул будам.
Забони испаниро низ пурра омӯхтам. Баъди бозгашт ба рӯзномаи «Ҳақиқати
Ӯзбекистон» (ҳоло «Овози тоҷик») ҳамчун мудири шӯъба ба кор дохил шудам.
Соли 1982 мактаби олии Журналистии Тошкандро хатм намудам. Аз соли 1991
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Китобҳоям «Ризвон эрур Ватан» соли 2011, «Тоҷи шараф» соли 2011, «Армуғони
Васлӣ» соли 2012, «Матонат» соли 2014 рӯйи чопро диданд.
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то ба нафақа баромадан мухбири махсуси «Овози тоҷик» дар вилояти
Самарқанд ва муҳаррири барномаҳои тоҷикии ширкати телевизионии
Самарқанд шуда фаолият бурдам. Соли 1992 соҳиби унвони «Журналисти
шоистаи Ӯзбекистон» гардидам.
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СӮ� ҲОНИ УМР

Ба хотири падари дар муҳорибаи Сталинград шаҳидгаштаам Нӯъмон Ҳоҷиев мебахшам
Бо супориши идораи рӯзнома дар арафаи иди Наврӯз барои
навиштани лавҳае сӯи хонаи пиронсолону ногироҳои вилоят
раҳсипор гаштам. Он дар яке аз гӯшаҳои берун аз маркази шаҳр
воқеъ буд. Ниҳоят кофта ёфтам. Дарвозаи калони оҳанин боз буд.
Дарбон ҳам шояд аз бекорӣ бошад, пинак мерафт. Аз дарвоза
ворид гашта, ба саҳни он назар афкандам. Тозаву озода, азбаски
баҳор буд, дарахтон муғҷа баровардаанд. Дар боғ як-ду нафар
мард зери дарахтонро бо бел нарм мекарданд. Ҳамин дам, ба наздам ҷавонзани хароби гандумгуни хилъати сафедпӯш пайдо
шуду бо ман саломуалейк кард ва пурсид ки ба назди кӣ омадаам.
– Ман рӯзноманигор, дар бораи ин муассиса навиштаниям.
– Ҳа, фаҳмидам, ин тавр бошад биёед, ман шуморо ба назди
директорамон барам. Аз шумо узр мехоҳам, ин ҷо ҳама якдигарро мешиносем, меҳмонҳо бошанд, яъне хешовандони ин макон
аҳён-аҳён меоянд. Бинобар ин шахси ношиносро мо дарҳол мепурсем.
Вориди утоқи директор шудем. Баъд аз фаҳмидани мақсад ӯ
гуфт:
– Истиқоматкунандагони мо қисме фарзанду хешу ақрабо доранд, фоизи камашон бекасу кӯянд. Ба ин ҷо собиқадорони ҷангу меҳнат, касоне, ки пештар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ
меҳнат кардаанду алҳол парастор надоранд, зиндагӣ мекунанд.
Беҳтараш биёед, ман шуморо бо шароит ва зисту зиндагии онҳо
шинос намоям.
Мо бо сарвар аз толори дароз ба хонаҳо даромадем, бо ташнагони меҳр сӯҳбат кардем. Баъзеҳо дар як хона ду нафарӣ ё ки зану
шавҳар зиндагӣ мекарданд. Дар баъзе хонаҳо чорнафарӣ.
Албатта, ман медонистам, ки аз ин муассиса бо кайфияти хуб
барнамегардам, чунки тақдири маскунони ин хона басо дилрешкунанда аст. Ин ҷо аз ҳаёти хуб касе намеояд…
Хостам бо зани тахминан 65-70 сола, ки диққатамро ба худ
ҷалб намуд, сӯҳбат ороям. Ба наздаш нишаста, шинос шудам. Ба
лафзи ӯзбекӣ оҳиста-оҳиста ба суолҳоям ҷавоб мегардонд. Аз
тарҳи гунаҳояш ва салобаташ аён буд, ки дар ҷавонӣ басо зебо
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будааст.
– Эҳ, духтарам, ман аслаш аз вилояти Қашқадарё. Солҳо дар
хоҷагӣ котиба шуда кор кардаам. Шавҳарам Қосимака, Худо раҳмат кунад, чанд сол пеш вафот карданд, – гуфту хомӯш шуд…
Дидагонаш басо маъюс, ожангҳои рухсораш акси ҳаёти пурмашаққаташ буданд. Ман барои ба сӯҳбат ҷалб намудан боз суол
додам.
– Холаҷон, магар шумо фарзанд ё хешу ақрабо надоред?
– Дорам…
Баъди сукуте боз такрор намуд:
– Дорам, як нафар писар.., – гуфту аз чашмонаш сели ашк қатор шуданд.
Ман худро басо ноқулай ҳис мекардам, аз суоли додаам пушаймон гаштам ва ба гап кушодан мулоҳиза мекардам. Ниҳоят
ӯ аз ҷайби камзӯлчаи рангпаридаи махмалинаш рӯймолчаи
кӯҳнаеро бароварду ашкҳояшро пок карда, ба ман рӯ овард:
– Мебахшед, бачем, дили шуморо ҳам азият додам. Ин қалби
70-солаи ман пур аз ғаму андӯҳ, ҳасрату надомат аст. Агар вақт
дошта бошеду барои газета ягон чиз навиштанӣ шавед…, ин ҷо
ҷуз таърихи ҳаёти ман чизе ба қалам оварданатон муҳол аст…
Агар хоҳед рӯзи дигар оед, мо бо шумо бемалол сӯҳбат мекунем.
Ман кайҳо мехостам, ки бо шумо барин нависанда ва ё рӯзноманигор вохӯрда тамоми дарду аламҳоямро бикшоям.
Азбаски ҳоло пагоҳӣ буду то бегоҳ дигар кори заруре надоштам, гуфтам ки ман тайёрам.
…Номам Норбибӣ. Соли 1941 духтараки 18-сола будам, – қисаашро оғоз намуд ӯ. – Баъди хатми мактаб маро ба писари ҳамсояамон Қосим ба шавҳар доданд. Азбаски мо ҳамдигарро нағз
мешинохтему медонистем, зиндагиямон хуб оғоз ёфт, ҳаётамон
ширин буд. Қосим дар хоҷагӣ ҳисобчӣ буд… Расо 40-рӯз ҳаёти
ширину фаромӯшнопазир ба сар бурдем. Аммо рӯзи 41-ум дар
қисматамон дарз пайдо шуд. Хабари мудҳиши оғози ҷангро аз
радио шунида, шах шудем. Баъдтар аз радиоҳои деҳа эълон карданд, ки ҳама мардон, хурду калон ба маркази деҳа ҷамъ оянд.
Ман ҳаросон будам, охир аз мардон падарам ва шавҳарам… Азбаски падаршӯям куҳансол буданд, аз он кас хавотир набудам.
Фардои он рӯз шавҳарам омаду гуфт: «Норбибиҷон, ман ба
ҷанг меравам, ту хавотир нашав, ман албатта меоям». Сӯзу гудоз,
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доду фарёди модаршӯяму падаршӯям ва ман суде набахшид. Чӣ
илоҷ. Ин бадбахтӣ ба сари ҳама омада буд. Дифои Ватат-модар
қарз. Ҳамон рӯз падарам, ҳам ба ҷанг рафтанд. Хуллас мани арӯсаки 40-рӯза рӯйи хонаву модаршӯяму падаршӯй бе фарзанд ва
модарам бе шавҳар монданд. Соли 1942-ум аз падарам хати сиёҳ
омад. Доду фиғони ману модарам ба фалак мепечид. Мусибат аз
паси мусибат. Баъди соли падарам модарам дар ғами падарам аз
олам чашм пӯшиданд. Ҳамин тариқ 5-сол дар хонаи падаршӯю
модаршӯям бе шавҳар зиндагӣ кардам. Солҳои аввал тез-тез мактуб мегирифтам. Вале баъдтар шумораи ин мактубҳо кам шудан
гирифтанд. Аз ғами фарзанд падаршӯям бистарӣ шуданду соли
1945-ум баъди эълон шудани ғалаба аз олам чашм пӯшиданд.
Аҳволи модаршӯям низ вазнин шуд. Ҳушу ёди ман ба Қосим буд.
Чашмонам ба роҳаш чор мешуданд. Рӯзи оши соли падар банохост Қосимака аз дар даромада омаданд. Бо пои лангу асобағал.
Оши соли падар ба тӯй табдил ёфт. Модаршӯям низ аз болин сар
бардоштанд. Ҳамин тариқ ба хонаи мо офтоб нур пошид. Ҳаёти
нави мо оғоз ёфт. Модар ҳам оҳиста-оҳиста шифо ёфтанд рӯзгорамон бо меъёр хушу хурсандона мегузашт. Шавҳарам ба идораи
хоҷагӣ ҳисобчӣ шуда ба кор дохил шуданд. Ман ҳам дар он ҷо
котиба шуда меҳнат мекардам. Солҳо мегузаштанд, аммо худо
ба мо фарзанд ато намекард. Охирон модаршӯям гуфтанд, ки
соли ман ҳам ба ҷое рафт, намехоҳам, ки баъди сари ман шумо
танҳо гузаред. Ягон кӯдакро гирифта, ба фарзандӣ қабул кунеду
тарбия карда, ба воя расонед, то вақти пириатон асову такягоҳ
гардад…
Ҳоло бо ин андешаву мулоҳизаҳо банд будем, дугонаам, ки дар
таваллудхонаи шаҳр ҳамшира шуда кор мекард, омад, ва хабар
дод, ки духтараки 17-солае тифлаки навзодашро партофта рафтаасту агар хоҳиш дошта бошем, мо ба фарзандӣ гирем. Ҳамоно
ману шавҳарам ва модаршӯям ба таваллудхона омадем. Тифлакро
дидем, ки як писарчаи зебои 6-рӯза. Баробари назар афканданам
маро ҳиссиёти аҷибе фаро гирифт, гӯё ман ин тифлакро зодаам.
Фардои он рӯз ҳуҷҷатҳоро тайёр карда, он тифлакро бо либосҳои
наву тоза ва гулдастаҳо ҳар се ба хона гирифта омадем ва ба вай
Орзу ном гузоштем. Чунки ин орзуи деринаи мо буд. Хурсандиямон ҳадду каноре надошт. Модаршӯям ва шавҳарам аз нав ҷавон
шуданд. Ҳамин тавр, гӯё ба хонаи мо нур омаду чароғи хонаи мо
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равшан шуд. Дар сесолагиаш тӯйи суннатиро гузаронидем.
Орзуву ҳавасҳоямонро ба ҷо овардем. Ҳама чизро барои Орзу
муҳайё месохтем. Гӯё вай ягона бахти мо буд. Ҳар қадаму ҳар
рафтору кирдори кӯдаконаи ӯ барои мо бахт буд. Нақшаҳои ояндаро мекашидем. Ба мактаб гуселонидем. Баъзе ҳ›аракатҳои
беҷои ӯро аз кӯдакӣ медонистем. Мегуфтем, ки мегузарад ва аҳамият намедодем. Мо ки зану шавҳар ба кор банд будем, вай бо
модаршӯям мемонд. Он кас бошанд ҳама гуфтаҳои ӯро муҳайё
месохтанд.
Рӯзе бегоҳирӯзӣ ҳар ду аз кор баргаштем, ки модаршӯям гириста: «Орзу то ҳол аз мактаб барнагаштааст. Ба мактаб рафта
будам, он ҷо ҳам нест, гуфтанд». Зану шавҳар ба мактаб рафта,
сонӣ ба хонаҳои ҳамсинфонаш рафтем, пурсуҷӯй намудем. Аммо
касе чизеро намедонист. Ҳамин дам зани роҳгузаре гуфт, ки
онҳоро, яъне якчанд бачаҳоро дар теппагии «Чилдухтарон» дидааст. Он теппагӣ аз хонаи мо якчанд фарсах дур буд. Он ҷо одамон чорвои худро парво мекарданд. Ҳар ду ба он сӯ шитофтем,
аз пой мадор мерафт. Охир шавҳарам бо як пои чӯбин… Аз дур
шинохтем ва ҳар ду шах шуда мондем. Онҳо се нафар сигор дуд
мекарданд. Ман дар ҷоям нишаста мондам. Ниҳоят онҳоро пешандоз карда ба хона овардем… Ана аз ҳамон рӯз сар карда
оҳиста-оҳиста кирдукори нав ба нави Орзу аён шудан гирифт.
Ман маҷбур шудам, ки корро партофта, хонашин шаваму аз паи
тарбияи ӯ гардам. Ҳар рӯз ба мактаб мерафтам, аз хондану рафтори ӯ хабар мегирифтам. Вале муаллимон ҳамеша шикоят мекарданд. Дарс азхудкунияш ҳам хуб набуд. Гоҳо ба дарс намерафт, ё ки равад ҳам як соат мехонду нопадид мегашт. Ҳамин
минвол мо ҳар се модаркалону падару модар аз паи Орзу медавидагӣ шудем.
Рӯзе ба хонаамон милиса омад. Дар бораи Орзу ва мо маълумот
гирифту хабар дод, ки Орзу бо се нафар бача дар милисахона мебошад. Онҳо вақти аз мошини бегона дуздидани бензин дастгир
шудаанд. Мо ба милисахона рафтем ва бо забонхат Орзуро гирифта овардем. Ӯ ваъда дод, ки дигарбора ин номаъқулиро намекунад…
Ягон моҳакак тинҷ зистем. Гумон кардем, ки ақлаш даромадаасту акнун ин корҳои ноҷӯяро такрор намекунад. Аммо…
Дар синфи 8-ум мехонд. Боз дер меомадагиву аз дарс мегурех-
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тагӣ шуд. Як бегоҳ бевақтӣ омад, баробари рӯ ба рӯ шудан падараш фаҳмид, ки аз даҳони Орзу бӯйи шароб меояд. Ба рӯяш тарсакӣ фаровард. Орзу бошад баромада рафт. Чӣ илоҷ шаби дароз
ҳар ду боз ӯро ҷустем. Нисфи шаб аз паси молхонаи хоҷагӣ ёфтем.
Он ҷо бо чанд наврасони бегона шаробнӯшӣ мекарданд. Наздик
рафтему сарзаниш кардем. Он бачаҳо гурехтанд. Орзу бошад ба
мо дӯғу пӯписа кард. Боз падараш тоқат карда натавониста ба
рӯяш тарсакӣ зад. Орзу бошад падарро тела доду ҳақорат кард.
Ана аз ҳамон дам шавҳарам бистарӣ шуданд. Ғам он касро
бистарӣ намуд. Ба ин ғамҳо тоб оварда натавониста, модаршӯям
аз олам гузашт. Тамоми ташвишҳои рӯзгор ба зиммаи худам
монд. Орзу бошад, парвое надошт, ҳатто барои падари бемораш
аз дорухона дору овардан намехост. Ҳар пагоҳ либосҳояшро дарзмол мекардам, хӯроки хостагиашро пухта медодам. Агар накунам, рӯзам сиёҳ мешуд. Ақаллан косаашро гирифта ба ҷояш намегузошт. Аммо талабҳо калон буданду бешумор!
– Ба ман соати нав гирифта медиҳӣ, либоси мӯднок ва бахусус
ҳушу ёдаш ба мошин буд…
– Шавҳарам, ки ногирои ҷанг буданд, давлат мошини «Запорожес» дода буд. Азбаски бемори бистарӣ шуданд, касе вайро
намеронд. Рӯзе аз рӯзҳо барои хариди маводи рӯзгор ба бозор
рафтам. Аз автобус фаромада, бо борхалта базӯр роҳ гашта, ба
ҳавлӣ наздик шудам. Дар назди дарвоза ҳамсоягон ҷамъ омадаанд. Маро як ҳиссиёти ногуворе фаро гирифт. Гумон кардам, ки
шавҳарам аз олам гузаштаанд. Наздик омадам. Оқсақоли гузарамон Мамараҳимако ҳамин ҷо буданд. Мошин пачақ, Орзу бошад
бо сари хуншор дар замин мехобид. Ҳамин дам мошини «Ёрии
таъҷилӣ» ҳам омад. Он тарафашро намедонам. Вақте ки ба ҳуш
омадам худро дар беморхонаи ноҳия дидам. Дар сарам ҳамшираи
тиббӣ ва ҳамсоязану дугонаам Насиба менишастанд. Якбора ба
худ омадаму Орзуро пурсидам ва ҳамон дам сари хунолуди Орзу
пеши назарам падидор гашт. Гиристам ва хостам аз ҷой бархезам,
вале натавонистам. Насиба гуфт, ки Орзу дар беморхонаи
шаҳрист. Ҳеҷ бало назадааст. Ту худатро фикр кун. Ҳамин бачет
ба сари ту об мерезад…
Баъдтар тафсилоти воқеаро ба ман Насиба нақл намуд: Орзу
аз набудани ман истифода бурда, ба назди падари бистариаш
даромада ӯро маҷбур кардааст, ки калиди мошинро диҳад. Қо-
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симака ба ӯ фаҳмондааст, ки мошинронӣ барои Орзу алҳол мумкин нест, гувоҳнома надорад. Баракси ин насиҳатҳо ӯ калидро
ёфта мошинро аз дарвоза бароваранӣ шуда, ба девор зада паҷак
кардааст… ва худ ба беморхона афтодааст. Ана аз ҳамон рӯз рӯзи
сияҳи мо зану шавҳар оғоз шуд. Баъди як ҳафта ман бо забонхат
аз беморхона баромадаму дарҳол ба назди Орзу шитофтам. Докабандии сари ӯро дида, басо гиристам. Аз духтурон илтиҷо намудам, ки ӯро муолиҷа намоянд. Як шабонарӯз дар наздаш истодам. Духтур гуфт, ки ҳоҷати ин ҷо нишастан нест, чунки
ҷароҳаташ он қадар зарарнок нест. Ноилоҷ ба хона баргаштам.
Дар хона бошад шавҳарам дар ҳолати вазнин буд. Ҳамсоя ба ӯ
нигоҳ мекард. Оҳиста-оҳиста ба кори рӯзгор даст задам. То саҳарӣ
молхонаро тоза кардам. Ба молҳо хӯрок додам ва ниҳоят бемадор
шуда, акнун ба ҷойгаҳ дароз кашиданӣ будам, ки Қосимака маро
ба наздашон даъват карданд.
– Норбибӣ ба наздам шин. Қисмати ҳар дуямон басо сахт будааст. Барои ман шуда, ту ҳам рӯзи равшанро надидӣ. 5-сол маро
бо садоқат мунтазир шудӣ, падару модарамро парасторӣ намудӣ,
баобрӯй гӯрондӣ. Мана акнун маро ҳам мегуселонӣ. Ман аз ту
розиям. Танҳо хотирҷамъ нестам. Баъд аз сари ман…
Ман гиристаму ин тавр нагӯед, ҳоло шумо сиҳат шуда меравед, тӯйи домодии Орзуро ҳар ду мегузаронем, набераҳо «бобо»-гӯён дар атрофатон парвона мешаванд. Монед ин гапҳои
беҳударо… гуфтам.
– Не, гӯш кун, ман ҷиддӣ гап мезанам. Оҳ, кош ҳамин тавр
мешуд. Медонӣ ман ҳам чӣ умедҳое доштам, бо нияти нек ба ӯ
номи Орзуро ниҳодем. Ҳайҳот, сад афсӯс, ки ҳама орзую умедҳоямон барбод рафтанд. Ту, Норбибӣ, бардам шав, аз Орзу умед
накун ва аз худат намон. Баъд аз сари ман… – ҳамин дам ҳолаташ
вазнин шуду суханашро давом дода натавонист. Ба ӯ чой додам.
Баъди каме хомӯшӣ суханашро давом дод. – Баъд аз сари ман нафақаи ман ба ту мегузарад. Як навъ рӯз мегузаронӣ, барои ту
мерасад-куя, агар аз дастат Орзу зада нагирад… Маросимҳои
дафнро бодабдаба накун, ба оқсақоли гузар гӯй, ҳамон гӯсоларо
фурӯхта диҳанд. Ҳа, пеши тобутам ҷома пӯшида мегиристагӣ
писар нашуд. Аз Орзу умед надорам.
Беҳуда нагуфтаанд: «Фарзанди нағз боғи падар, фарзанди бад
доғи падар» ҳамин дам як оҳе кашиданду ҷон канданд. Доду вой
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гӯён ҳамсоягонро даъват кардам, манаҳашонро бастам…
Дар маросими дафн ҳамсояҳо ҷома пӯшида, миён бастанд.
Аммо «дадаҷон»-гӯён овоз мебаровардагӣ кас набуд. Орзу бошад,
дар беморхона…
Бо мурдадорӣ шуда, худ аз Орзу хабар гирифта натавонам,
ҳам бо ҳамсоябачаҳо рӯзе ду маротиба хӯрок мефиристодам.
Ниҳоят баъди гузаронидани маъракаи бист Орзу аз беморхона
баромад. Баробари аз дар ворид гаштанаш оҳиста гапро сар кардам. Аммо ӯ парвое накард. Дидагонаш сахт буданд. Ман ба овозандозӣ сар кардам. Вой дадаҷонаш, писаракатон сиҳат шуда
омад, шуморо меҷӯяд, ҳозир шавед. Ҳамин дам овози Орзу ба
гӯшам расид, ки
– Э бас кун, кампири шақ-шақа, бобой чӯлоқ буд, бемор буд,
мурда аз азоб халос шуд-дия, ҳама ҳам пир шуда мемирад…
Беҳтараш ба ман аз гӯшти гӯсфанде, ки барои гузаронидани маърака куштаанд гӯштбирён карда деҳ. Аз хӯроки беморхона беҳузур шудам, – гуфт.
Якбора ба замин нишаста мондам, пойҳоям аз мадор монданд.
Худоё, ин чӣ рӯзесту шӯрест, ки писар аз фавти падар ғамгин
нашавад. Охир шавҳарам Орзуро дар кафи дастонаш парварид-
ку! Умед дошт, ки рӯзи мурдааш обрӯй мегирад. Оҳ бечора бобоякам.
– Орзу, ту наход аз фавти падар ғамгин набошӣ Охир ӯ падарат-
ку! Туро пӯшонд, хӯронд ба камол расонд, наход, ки ақалан ҳаминро ҳам қадр накунӣ.
– Э‑э, ин гапҳои беҳударо монеду гӯштбирён кунед, хӯрем,
баъд ман аз паи дуруст кардани мошин мешавам. Аз падарам
мондагӣ захираро бароред. Сонӣ шуморо ба мошин савор карда
гирифта мегардам. Баъд «Жигулӣ» ва сонӣ «Волга»-ашро мехарем. Дуямон «О, кей» зиндагӣ мекунем. Баъд зан гирифта медиҳед. Ана вай ҳавлии модаратонро фурӯхта…
– Бас кун, ноинсофи худобехабар, ман туро бо ҳамин умедҳо
калон кардам магар? Ту қалб дорӣ? Не-не, дили ту аз дили саг
ҳам бадтар аст. Ҳол он, ки саг ба соҳибаш вафодор аст, аммо ту…
Оҳ, он рӯзҳои сияҳам. Кадомашро ман ба шумо нақл кунам.
Дар ҳамин ҷо хола як оҳи чуқуре кашид. Ман гумон кардам, ки
ӯ монда шуд ва гуфтам:
– Холаҷон, биёед, дам гиред, ман рӯзи дигар меоям, давомашро
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баъд нақл мекунед. Аммо хола гӯё чизи заруриашро гум мекарда
бошад:
– Не-не, бачем, ҳозир нақл мекунам, дигар рӯз нақл карда наметавонам. Ман ин рӯзро 30 сол боз мунтазир будам. Охир мани
бекасу кӯйро ақалан дар рӯзнома ба хотир меоваред-ку. Мехостам, ба мардум гӯям, ки дар тарбияи фарзанд ба хато роҳ надиҳанд. Ҳамин тавр, талаби писарам рӯз аз рӯз меафзуд. Дар ҳеҷ
куҷо кор намекард. Чизҳои хонабударо бароварда фурӯхта майнӯшӣ мекард. Боз бо ким-чӣ корҳо машғул буд. Молу ҳолам ҳам
намонд. Охирон якто гови ҷӯшоӣ монда буд, ки аз паси он ман
рӯзгорамро меҷунбондам. Аммо онро ҳам аз ман напурсида, бо
баҳонаи таъмири мошин фурӯхт. Баъдтар ба номуси як духтараке расида, ба ҳабсхона афтод. Падару модари он духтарак маблағ
ҳам талабиданд. Ҳавлии модарамро, ки бо умеди хонадоргшавии
Орзу нигоҳ медоштам, фурӯхта ба онҳо додем. Ҳамину ҳамин
аҳволам бад шуду бистарӣ шудам. Чӣ тавре ки дида истодаед, ба
дарди фалаҷ дучор гаштам. Насиҳатҳои аҳли гузару фаъолони
деҳа таъсир набахшиданд…
Ҳамсояҳо барака ёбанд маро бонӣ мекарданд, духтурҳоро даъват карда доруҳоямро харида меоварданд. Аз Орзу бошад ҳама
рӯй гардонданд. Ман аз ҳамсоягону ҳамдеҳагонам шарм мекардам, узр мехостам аз онҳо… Ҳамин минвол чанд моҳ гузашт.
Рӯзҳои торам боз ҳам ториктар мегашт. Мудҳиштаринаш он аст,
ки шабона баъди ҳамсояҳо хона ба хона шудан аз гиребонам дошта пул мепурсид, маро такон медод «хонаро мефурӯшем», мегуфт.
– Охир, фурӯхта баъд куҷо зиндагӣ мекунем, мурдаи ман аз
куҷо мебарояд? – гӯям, «Мурӣ ҳозир мур, то ки ҳавлӣ ба ман монад» – буд андешааш.
– Ана ҳӯ вай Истамчая дадош мошини «Волга» хариду участкаҳои калон сохта дод. Шавҳари чӯлокат бошад ман «Участники
ҷанг» мегуфту аз давлат чизе зиёд накард. Ҳол он ки одамони
бокалла хонаву ҷой, мошину замин гирифтанд, чунки имтиёзҳояшон фаровон. Ҳозир ҳам дер не, ба ҷойи шавҳарат ту истифода
бурданат мумкин, вале ту намехоҳӣ, чунки маро дӯст намедорӣ…
Хуллас аҳволам вазнин шудан гирифт, ба ҳамсоягонам ҳам
душвор буд, чунки ҳарчанд рӯзгору ташвишҳо доштанд, аз ман
хабар мегирифтанд. Вақте ки духтур ба хона омад, илтиҷо кар-
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дам, ки маро ба хонаи пиронсолон гуселонанд, чунки шабона аз
бо Орзу рӯ ба рӯ шудан меҳаросидам…
Мана, духтарам, қиссаи ман. Албатта ҳамаи воқеаҳоро нақл
карда натавонистам, вале асосиашро ба фикрам гуфтам. Ҳамагӣ
6-моҳ шуд. Ҳоло ягон маротиба аз ҳолам хабар нагирифтааст.
Гоҳ-гоҳ ҳамсояҳо агар ба бозор оянд, маро диданӣ меоянд. Ин ҷо
ба ман ҳамширагон басо хуб нигоҳубин мекунанд. Худоё, барака
ёбанд. Ба наздикӣ яке аз ҳамсоягонам омада буд ва хабар дод, ки
Орзуро барои ким-кадом кораш ҳабс кардаанд. Воқеан ҳамон
хонаи аз бобоям мондагиро дар қимор бой додааст. Акнун на
хона дораму на фарзанд…
Бо ин зани мусибатзада сӯҳбат карда, басо хаста бармегаштам,
роҳравон худ ба худ андеша мерондам: оё ба ҳамаи мусибати ин
оила ҷанги хонумонсӯз гунаҳкор нест? Агар ҷанг намебуд Қосимака маҷрӯх намешуд, Норбибӣ аз падару модар ҷудо намегардид, шояд ҳаёташ дигар хел мегузашт? Ҳамин дам ба ёдам омад,
ки кӯдаки солҳои ҷанг тавлидшударо баъзан «касофат» ва ё «бехосият» меномиданд. Инро худи ман шунида будам. Аммо ин
кӯдаки баъдиҷангӣ як оилаи тинҷу солимро пора-пора кардааст.
Хуллас, сӯҳони умри Қосимакаву Норбибихола шудааст. Ҳамин дам ду байти зерини шоир Ҷонибек ба ёдам расид:

30 гуфтор аз 30 тор

Зодани кӯдак – азоби марг, лек,
Парваридан боз ҳам душвортар.
Роҳате донӣ гар озори варо
Мешавад як рӯз бадозортар…
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Бо ҳамин хаёлу мулоҳизаҳо аз дарвозаи ҳавлиямон ворид
гашта дидам, ки шавҳарам наберачаи ширинамон Фирӯзҷонро
навозиш мекард. «Худоё, дар паноҳат нигаҳ дор. Ба вай умри дарозу ақли расо ато кун» – гуфтам бараъло. Аз ин суханонам ва
вазъияти парешонам шавҳарам тааҷҷуб кард…
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«– Ин қадар ҳамин
ташаббускоронатонро таъриф
накунед! Охир ҷўйро як кас
меканаду сад кас об мехўрад!»
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Самаріанд

АСЛИДДИН ҚАМАРЗОДА

АСЛИДДИН ҚАМАРЗОДА – АСИЛЗОДАИ САМАРҚАНДӢ
Олим, адиб, тарҷумон ва журналист – Корманди шоистаи фарҳанги
Ҷумҳурияти Ўзбекистон, Узви Иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон,
академики Академияи фанҳои Турон Аслиддин Қамарзода (Асилзодаи
Самарқандӣ) 26 январи соли 1941 дар ноҳияи Самарқанд таваллуд ёфтааст. Вай
баъди хатми мактаби миёнаи № 21 ноҳияи Самарқанд дар шўъбаи шабонаи
бахши филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд таҳсил намуда,
пайваста дар нашриёти донишгоҳ фаъолияти меҳнатии худро оғоз кардааст.
Сипас ў дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷик дар вазифаҳои ассистент,
дотсент, профессор беш аз 58 сол адои хидмат намуда, шогирдони зиёдеро ба
арсаи илму фарҳанг ва маърифат роҳнамун кардааст.

Маҷмӯаи қисса ва ҳикояҳои ӯ «Нолаи дарахти тут», «Маҳаллатӣ», қиссаҳои
ҳуҷҷатии «Эъзоз», «Эътироф ва эъзоз», сафарномаҳои «Иди адабиёт дар
Хуҷанд», «Эрон кишвари тамаддунҳо», «Самарқандиён дар Амрико», «Наврӯзи
Тоҷикистон», манзумаҳояш «Таронаи Истиқлол», «Ду шохи як дарахт»,
маҷмўаҳои шеърии «Маънои зиндагӣ», «Дафтари Америка», «Нури Зиё –101
мухаммас» манзури хонандагон гардидааст.

30 гуфтор аз 30 тор

Аслиддин Қамарзода – Асилзодаи Самарқандӣ пайваста бо омўзгорӣ дар
донишгоҳ ва иҷрои чандин вазифаҳои иҷтимоӣ бо эҷоди асарҳои илмӣ, бадеӣ ва
публисистӣ низ машғул аст. Ў муаллифи як қатор асарҳои илмӣ, бадеӣ ва
китобҳои дарсӣ мебошад.
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Асарҳои илмӣ ва бадеии А. Қамарзода дар Ўзбекистон, Тоҷикистон, Ирон, Русия,
Олмон, Чехия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои дигар ба дасти чоп
расидаанд.
Аслиддин Қамарзода ҳамчун адиби зуллисонайн ба забонҳоли тоҷикӣ ва ўзбекӣ
пайваста эҷод мекунад ва ба ҳар ду забон тарҷима менамояд. Дар аксар
офаридаҳои А. Қамарзода ваҳдату дўстии халқҳо васф карда шуда, дар ҳамин
мавзўъ дар анҷуманҳои байналхалқӣ баромад карда, ҳамчун кўпруки дўстӣ
байни халқҳо шинохта шудааст. Ў асарҳои як қатор адибони ўзбекро ба забони
тоҷикӣ ва асарҳои адибони тоҷикро ба забони ўзбекӣ тарҷума ва нашр
кардааст. Китоби донишманди австралиягӣ Билл Нюмен «Даҳ роҳи ноил
гардидан ба муваффақиятҳо» дар тарҷумаи ў ба забони ўзбекӣ чандин
маротиба нашр шудааст.

30 гуфтор аз 30 тор

Дар шеъру ҳикоя ва қиссаҳои Аслиддин Қамарзода аҳду вафо, садоқат, меҳри
Ватан, пос доштани Истиқлол, ваҳдати халқу миллатҳо, меҳнатдўстӣ барин
хислатҳои ҳамидаи инсонӣ васф карда мешаванд. Дар ҳикояи «Ганс» ҳамин
мавзўъ равшан ба назар мерасад. Дар баъзе ҳикоя ва памфлетҳои ў иллатҳои
номақбули аъзоёни ҷамъият, аз қабили ришвахўрӣ, чоплусӣ, носипосӣ,
муттаҳамӣ, қадрношиносӣ, авомфиребӣ ва ғайра мазаммат карда мешаванд.
Памфлет-ҳикояи «Ҷазои мунофиқ» яке аз чунин асарҳои ў ба шумор меравад.

18

Айби худ аблаҳ набинад дар ҷаҳон,
Бошад андар ҷустани айби касон.
Мавлоно РУМӢ

30 гуфтор аз 30 тор

Чандест, ки Ғулом Ғуломзодаро на роҳат асту на фароғат.
охир чаро ҳам шавад: вай аз ўҳдаи супориши махсуси «калонҳояш» баромада натавонисту ба ҷойи он, ки ўро, Ғулом Ғуломзодаро, тантанавор ба нафақа гуселонанд, «номаълумак аризаро
деҳу аз кор дафъ шудан гир, вагарна аз ҳамин нафақаи ночиз
ҳам маҳрум мемонӣ!» гуфтанд.
Чаро ин тавр шуд?
Расо даҳ сол муқаддам аз ин, дар арафаи афту дарафти мардум дар овони бозсозӣ бо ҷидду ҷаҳди гурўҳе аз тадбиркорон
дар вилоят як корхонаи мустақил бунёд карданӣ шуданд. Он
вақтҳо барои хасеро ба касе додан албатта аз Москва иҷозат
гирифтан лозим буд. Ва гурўҳе бо ҳамин мақсад номаро бо имзои дастҷамъӣ ба он ҷо гусел карданӣ шуданд. Онҳо ба назди
Ғулом Ғуломзода ҳам рафтанд. Гуфтанд, ки ба нома имзо гузорад.
– Фикр кардан даркор .., – гуфт Ғулом Ғуломзода, мад кашидаву аз рўйи одат сарангушту ангушти ишоратиашро ба ду
кунҷи лабонаш бурда ва тоқиашро аз сари тосаш ба як сў гирифта монд. – Аввал ин, ки чанд вақт пештар нияти чунин корхона бунёд карданро шодравон Ҷовиди Ҷавод барин одамони
чор кас медидагиву дар боло мешинохтагӣ низ ба миён гузошта
буданд. Лекин, ба ин кор роҳ надода, барояш аз кадом як корхона мансабчаеро дода гуфтанд, ки дигар сари онҳоро гаранг
накунад. Вай ҳам соҳиби ин мансабча гардиду ҷим шуда монд…
Лекин худи Ғулом Ғуломзода нағз медонист, ки як вақтҳо
барои бунёди ин корхонаи хурдакак низ ҳамин ташаббускорон
кўшишу ғайрат кардаву аз Масква иҷозат гирифта буданд. Баъди бунёди он ҳамин Ғулом Ғуломзода, ки он вақт дар шаҳри
дигар аз паи пораи ноне дар ба дар мегашт, омада, ба як маънӣ,
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ҶАЗОИ МУНОФИҚ
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«ба оши тайёр баковул» шуда буд.
– Назди саг устухонеро партофта мондаанд гўйед, – шаф-
шаф нагуфта шафтолу гуфтагӣ барин ҳақиқати ҳолро гуфту
монд яке аз ташаббускорон, ки овози ғафсу марғўладор дошт.
Бинобар ҳамеша пўстканида гапро гуфтанаш дӯстон ўро Ростгўйи Ҳамадон меномиданд. – Рафтем, ин, Ғулом Ғуломзода, ҳамеша ба тайёраш айёр. Пагоҳ-фардо корхона кушода шавад,
думашро ҳамчун рўбоҳи маккор ликконда, сари тосашро ба чор
тараф халонда, мансабталошиашро бинед. Ба корхона сардор
шуда ҳам мегирад ин каззоб..!
Ва ҳамин тавр ҳам шуд.
Чанд муддат нагузашта мактуби серимзо ба Масква расиду
аз он ҷо ҳайати махсус омад ва дар идораи сарвари вилоят чанд
тан аз ташаббускорон, боз намояндагони баъзе корхонаҳоро низ
даъват намуданд. Он ҷо Пешвои Ҷасур, Ростгўйи Ҳамадон, Чолоки Далер ва боз чанд тан аз ташаббускорон буданду дар гўшае
Ғулом Ғуломзода ҳам рост меистод. Намояндагони аз Масква
омада арзу доди ташаббускоронро гўш карданд.
Аввал Пешвои Ҷасур, сонӣ Ростгўйи Ҳамадон ва боз чанде
дигарон як-як баромад карда бо асосу дилелҳо гуфтанд, ки барои бунёди чунин корхонаи нав тамоми шароитҳо ҳаст: ашёи
хом ҳам ёфт мешаваду воситаҳои истеҳсолӣ ҳам. Кормандони
соҳибтаҷрибаро низ аз берун даъват кардан зарур нест. Мутахассисони маълумоти олидори худамон бисёранд, ки чанде аз
онҳо дар корхонаҳои дигар ивази ихтисос карда гаштаанд…
Бисёре аз аҷдодонамон соҳибони ҳамин касб буданд. Мо бояд
ҳунари онҳоро давом диҳем…
Лекин калонҳои вилоят намехостанд, ки чунин як корхонаи
нав бунёд гардад ва маҳсулоти корхонаҳои дигар касод шаванд.
Ин буд, ки онҳо барои дифои макри худ аз ҳамин Ғулом Ғуломзода истифода бурданӣ шуданд. Ва танҳо барои ҳамин онҳо
ўро низ ин ҷо даъват карда буданд.
Ниҳоят, бо дархости паёпайи яке аз калонҳо, ки Таккаббур
Палангович мегуфтандаш, навбати суханро ба Ғулом Ғуломзода доданд.
– Рафиқон! -гуфт вай, аз ҷой нимхез шудаву аз рўйи одат боз
кунҷи лабонашро бо ангуштонаш молидаву бо дасти дигар
такягоҳи курсиро дошта. –Аввало арз бикунам, ки ман ба ҳамин
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мактуби даъвоӣ имзо нагузоштаам. Ба ташаббускорон, ба ҳамин
Пешвою Ҳамадон, гуфта будам, ки ба чунин корхона дар мо
эҳтиёҷе нест. Охир чӣ фарқ дорад: либосро аз абрешими тоза
пўшидему аз абрешим сунъӣ? Охир дар шаҳрамон ду корхонаи
калон мавҷуд аст, ки яке аз нахҳои сунъии корхонаҳои вилоятамон ва дигаре аз нахҳои корхонаҳои истеҳсоли Аврупо матоъҳои пўшокӣ мебофанду мардумро таъмин карда истодаанд.
Агар аз нахҳои асили маҳаллӣ матоъ бофтан зарур бошад, дар
яке аз ин корхонаҳо барои сехи хурдакак кушодан шартнома
бастан лозим, вассалом …
Ин буд суханони Ғулом Ғуломзода.
– Зотан, кайҳо боз мардуми мо ба фарқи абрешими асилу
сунъӣ намерафтагӣ шуда мондаанд. Бетафовутӣ дар ҳама бобат!
– бо овози марғўладораш таъна зад аз ҷояш рост шудаву ба асобағалаш такя карда Ростгўйи Ҳамàдон…
Дар он ҷамъомад боз чанд тан аз ташаббускорону маслиҳатчиён ва баъзе калонҳо баромад карданд.
Ниҳоят намояндагони маскавӣ ҳам ҷузвдонҳояшонро пўшонда гуфтанд, ки ин муаммо дар Масква ҳал мешавад…
Расо баъди се моҳ, чанд рўз пеш аз фаро расидани Соли нави
масеҳӣ Пешвою Чолокро ба идораи сардори вилоят даъват намуданд. Он ҷо боз ду-се тан аз ташаббускорон, аз ҷумла Солиму
Шўҳратёр, ки барои бунёди корхонаи нав қатъӣ истодагарӣ мекарданд, низ буданд. Маълум шуд, ки бо салоҳдиди намояндагони маскавӣ Вазорати саноати сабуки Ҷумҳурӣ лозим донистааст, ки дар вилоят корхонаи нави бофандагӣ бунёд гардад.
Ва он бояд дар рўзи аввали Соли нав нахустин маҳсулоти худро
ба мардум армуғон намояд. Ҳоло он ҷо чанд тан аз мутахассисони ин соҳа гирд омада, барои корхонаи нав бинову дастгоҳҳо
низ ҷудо карда буданд.
Чӣ мегӯед, ки дар поёни сўҳбат ҳамин Ғулом Ғуломзодаро
ҳам даъват карданд ва ў гуфт, ки чанд нахи матоъро аз нахҳои
сунъӣ накунем, калонҳо хафа мешаванд: – «Ба маҳсулоти корхонаҳои мавҷуда рақобатро боло карданӣ мешавед!» – мегўянд
онҳо, – илова кард ў.
Ва ҳамин таклиф ба калончаҳои аз вилоят омада низ маъқул
шуд.
– Ана, – гуфт намояндаи вилоят Такаббур Палангович, – инро
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калла гўйед мешавад! Беҳуда мўяш рехта тос барин нашудааст!
Инро гуфту як ба сари тоси Ғулом Ғуломзода чалаппоскунон
зада монд вай ва илова кард: – Калла не, ин – «совнарком!»
Ниҳоят маҳсулоти нахустини корхонаи нав тайёр шуд.
Барои ба Масква расонидани хабаре, ки корхонаи навбунёд
ба кор сар кард ва маҳсулоти нахустини худро дар худи рўзи
аввали Соли нав бароварда, манзури харидорон гардонид, хабари нахустинро тайёр карданд.
Ин вақт боз як муаммо пайдо шуд: сарвари корхонаи нав
кист? Кӣ ба ахбор имзо мегузорад?
Дар рўйихат Пешвою Чолок, Далеру Нотарсҳо буданд. Кадоме аз калонҳои вилоят Полвонзодаро ҳам ҳамроҳ кардааст. Лекин дар ҳеҷ ҷой номи Ғулом Ғуломзода нест.
Ахборро барои Маскав имзо кардан лозим. Лекин бояд ба он
сарвари корхона имзо гузорад. Кӣ мешавад сарвари он? Ин муаммо боз дергоҳ дар байни калону нимкалонҳои шаҳру вилоят
муҳокима шуд.
Онҳое ки дар рўйихат буданд, ба калонҳо намефориданд: яке
ростгўй буду ҳушёр, дигаре ҳақиқатгўй буду ҳалолкор, саввуми
якрав…
– На инаш мешаваду на ваяш! – гуфт яке аз калончаҳо. –
Пешвояш боз барои корхонаи навбунёд ин деҳу он деҳ гуфта
ҳамаро гаранг мекунад. Нотарсаш аз гўр ҳам наметарсад. Ҳамоне, ки ба ҳар як «афғонбача» номи як кўчаро мон, гуфта ба
сад кўча даву тоз кардааст. Пагоҳ қолини афғонӣ бофтан даркор
мегўяд…
– Истед, ки ҳамин Ғулом Ғуломзода чӣ тур? – луқма партофт
Такаббур Палангович. – Башарааш ҳам авомбача барин. Сониян
аз гуфтамон намебаромадагӣ хислат дорад. Эътибор додагӣ бошед, ба рўятон нигоҳ карда гап намезанад. Аз гўр гирифта ба
гўр занед ҳам, «хуб шудааст, гуфти шумо маъқул!» гўён пуштнокӣ баромада меравад. Дигар ин, ки агар ўро сардори корхона
таъин кунем, ба ду-се сол нарафта онро муфлису хароб мегардонаду несту гум мекунад. Ва он даъвогарони якрав ҳам хеле
мулзам мешаванд, ки чунин корхона дар асл лозим набуд… Агар
рафту корхона баста нашавад, мо он ҷо одамони дилхоҳамонро
ба ҳар кор монда метавонем. Барои ин боз ҳамон Ғулом Ғуломзода лозим. Зеро чи гўёед «не» намегўяд. Лекин… Ин Пешвою
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Далеру Чолокашро як сў монда истед…
– Охир, онҳо чӣ мегўянд? Мо корхонаро бунёд кардему маҳсулоти аввалинро ҳам худамон бароварда истодаем, ҳоло ахбор
бо имзои дигарон рафта истодааст…
– Ин тарафи масъаларо ба ман гузоштан гиред. Ба онҳо мегўям, ки ҳамин ахборро бо имзои Ғулом Ғуломзода фиристода
истем. Мабодо ба Масква молатон маъқул нашàвад, гуноҳаш ба
гардани вай. Мабодо.. Хайр, он тарафашро ба ман вогузоред…
Дигар ин, ки Ғулом Ғуломзодая завҷааш кати зани мо дугона,
аниқтараш, «палонҷ»… Ҳа. Ин ҳам як таърих дорад. Вақти дуҷон
будани янгаатон ҳамин ҳамсари Ғулом Ғуломзодаро, ки худро
ҳамшираи шафқат гуфта шиносонида буд, дар таваллудхона
дида мондаму дилам «ҷиззӣ» карда рафт…Вай ҳам аз «ҳамон
хелҳо» будааст: ба як – ду сухани нарм, ки занҳои сабукпойро
ром мегардонад, об шуду хонаро хилват ёфта бо баҳонае назди
ман омад. Ба ишваю ноз маро ба доми худ даровард. Сонӣ, баъди сабук шудани завҷаам ҳам бо ҳар баҳона тез–тез ба хона омаду рафт макардагӣ шуд. Дар зодрўзу идҳо бо ҳамроҳии шавҳараш – ҳамин Ғулом Ғуломзода меомадагӣ шуд. Вай, Ғулом
Ғуломзода, аз ҳамаи ин хабар дошта бошад ҳам, худро ба нодонӣ
мезад. То сари тосаш арақшор шудана мехўрду менўшид. Ҳама
вақт мегўяд, ки дар идораи вилоят ман барин муттако дорад,
парво надорад. Дайюси рўйирост аст вай. Боре ўро «дайюс»
гўям, пагоҳ як байт шеъри фаче гуфта, «Дайюс» тахаллус кардааст. Оё маънои ин калимаро медонӣ? – гўям, чӣ гуфт гўйед:
«– Ба шумо маъқул бошад, ҳамин кифоя!»
– Чӣ мегўйед, ки бунёди корхонаи навро фаҳмида дина
завҷааш ба хона омад. Ба ғайр аз ишваю ноз боз дастовези дурустакак. Камтар «кабудча» ҳам овардааст… Ба ҳам мебинем.
Аз вай Пешвою Чолокатон чӣ фоида
Бо ҳамин гуфтаҳои Такаббур Палангович «маҷлиси калонҳо»
анҷом ёфту масъала ҳал шуд: ба ахборот (рапорт) Ғулом Ғуломзода имзо гузошту он бо намунаи маҳсулоти тайёри корхона ба
Масква ва боз ба ким-кадом ҷойҳо фиристода шуд.
Дар ҳама ҷо овозаю дарвоза: «Корхонаи нави абрешимбофӣ
ба кор сар кардааст… Маҳсулоташ аъло будааст!… Ташаббускорон фалонҳо будаанду Ғулом Ғуломзода калони корхонаи нав
шудааст… Завҷаашро ба миён мондааст.. Ва боз ким чӣ хел гапу
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калочаҳо.
Касе болои мизи кории Ғулом Ғуломзода коғазе гузоштааст,
ки дар он чунин мисраъҳо навишта шудаанд:

«Қавме, ки занонро бифурўшанд ба шир,
Ё ин ки ризо диҳанд дар хизмати пир.
Дайюсонанду нози исмат доранд,
Бар занҷалабони бехирад таъна магир!
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Мирзо Абдулқодири БЕДИЛ».
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… Маҳсулоти нахустини корхонаи навбунёд, ки бо меҳру садоқати хосаи ташаббускорон ва мутахассисони нуктасанҷ бароварда шуда буд, ба Маскаву ташкилотҳои дигар ҳам хуш омад.
Лекин дар ҳама ҷо дар ҳайрат буданд, ки чаро он ҷо на Пешвою
на Чолок, ҳатто на Нотарс, балки ҳамоне, ки дар ҷамъомади таъсисӣ бо тарсу ҳарос «якта сехчаи майдаҳак» ташкил карданро
умедвор буд, имрўз сардор шудааст. Мабодо дар таги коса нимкосае набошад…
Онҳо дар чунин андеша буданду дар корхонаи навбунёд дар
ҷустуҷўйи мутахассисон. Ҳар касеро, ки хоҳ сардори сех бошаду
хоҳ бофанда, хоҳ фаррошу хоҳ поянда, аввал ба «калонҳо», бештар
ба Такаббур Палангович манзур мекарданд. Маълумоти подарҳаворо ҳамин Ғулом Ғуломзода дода меистод: якеро кўру дигареро
ланг, якеро кару дигареро гаранг мегуфт ба «калонҳояш».
Ана ҳамин хел буд ин мунофиқ. Худаш гўё «моҳи беайбу ситораи бедум» бошад, ба ҳама ному лақаб мемонд. Аз ҳама айбу
нуқс меҷуст.
Боре Пешво як бофандаи аҷдодиро, ки Гулкор ном дошта, бо
матоъҳои аълосифаташ ба бисёр кишварҳои хориҷа низ шўҳрат
ёфта буд, ба кор тавсия кард. Гуфт, ки ҳамин Гулкор дар корхона
хеле зарур аст. Боз таъкид кард, ки вай аз ҳамон ташаббускоронест, ки тарҳу нақши корхонаро дар вақташ хубу соз кашида, ба
Маскав фиристода буданд. Яъне, яке аз бунёдкорони асосии корхона. Тору пуди матоъро нағз медонад…
– Ин қадар ҳамин ташаббускоронатонро таъриф накунед!
Охир ҷўйро як кас меканаду сад кас об мехўрад! – гуфт Ғулом
Ғуломзода.-Ҳоло дар мо аксари сехҳо банд. Илова бар ин чашми
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Гулкоратон андаке хира. Муддате ба шогирдӣ қабул карда истем,
он тарафашро сонӣ мебинем. Охир, ихтиёри корхона ба дасти
калонҳо. Ман як ғуломи онҳо, яъне «ғуломи ҳалқабаргўш» ҳастам… Бо Такаббур Палангович гапзанон карда гирифтан даркор.
Он кас «куратори» моён. Ҳа. Дар мо ҳамин хел қоида ҳаст, – гуфту
чашмони мошрангашро бозондаву аз рўйи одати муқаррарӣ ду
ангушташро ба ду кунҷи лабаш бурд Ғулом Ғуломзода.
Вай, Ғулом Ғуломзода, сардори корхона шуду якеро бо номи
Ғаммози Маккор ба худ муовин таъин кард. Сонӣ чӣ нағмаҳое,
чӣ макру фиребҳое накарданд ин ҳар ду!
Онҳое, ки каму беш аз рафтору асрори Ғулом Ғуломзодаву Ғаммози Маккор хабардор буданд, ба идораҳои дахлдор маълумот
доданӣ шуданд. Лекин сардору ноибаш «калонҳои» худро ба зудӣ
огоҳ карда гуфтанд, ки ҳамин Ростгўю Чолок, Нотарсу Далер ва
боз ким-киҳо намемонанд, ки онҳо, яъне Ғуломзодаву Маккор
кор кунанд.
Гулзодаро намегўйед. Ўро як духтари ҳалима гуфта бо ваъдаю
воизи зиёд, ки гўё сонитар ба сехи абрешимбофӣ мегузаронанд,
ба кор гирифтанд. Вай ҳам шаттоҳ будааст: одати ба ҳар ош
ҷурғот шудан пайдо кард. Вай, Гулзода, тамоми маккориҳои Ғуломзодаву Ғаммозро, ки бо амбори таъминоти масолеҳи бинокории вилоятӣ вобастагӣ дошт, нарезондаву начакконда рост ба
Калони Калон расонид. Яъне, онҳо – раису ноиб аз амбори таъминотӣ бо баҳонаи сохтмони бинои сехи нав ва амбори молҳои
тайёр ба миқдори зиёде чўбу тахта ва дигар молҳои бинокорӣ
гирифтаанду барои худашон кошона сохтаанд.
Чӣ мегўйед, ки барои тафтиши мактуби Гулзода боз ҳамин
Такаббур Палангович ба корхона омад. Ва гўё «қилро аз хамир
ҷудо кард»…
Сонӣ ҳамин хел шуд, ки … баъди ду рўз Гулзода ариза навишту
«бо хоҳиши худ» аз кор рафт.
Ғулом Ғуломзода қабоҳате дошт, ки ба ҳар як ходим лақаб мемонд ва дар ҳузури дигарон онҳоро бо ҳамин лақабашон ном
мебурд.
– Ин қадар ному номчаву лақабро аз куҷо меёбӣ? – боре суол
кард аз вай Такаббур Палангович.
– Аз куҷо ҳам ҳамин «Қонуни забон» баромаду ҳама номашонро ба он мувофиқ карданд. Мо ҳам пештар номи болохонадори
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нест дар ҷаҳон доштем: Маркабқулов Рўбоҳқул Ақрабқулович!
Аввал «маркаб, рўбоҳ, ақраб»-ро, гирифта партофта «Қул Қулич»
шудем. Сонӣ «Қул Қулбача» мегуфтагӣ шуданд. Ана худатон ҳам
Георгий Борсович будед, Такаббур Палангович шудед. Э… Сабил
монад ҳамин «ич», «вич»аш ҳам. Осонтараш «Қул Қулбача».
Не. Инаш ҳам намешавад. Нағзаш Ғулом Ғуломзода! Минбаъд
шуморо ҳам Паланги Ваҳшӣ гўйем мезебад! – ду ангушташро ба
ду кунҷи лабонаш бурда хандаи нозебонаашро такрор кард Ғулом Ғуломзода… Не, Такаббур Палангович гуфтан беҳтар менамояд…
Аз мобайн се-чор сол гузашту Ғулом Ғуломзода ва Ғаммози
Маккор корхонаро ба ҳолати муфлисӣ оварданд. Дар ин муддат
даҳҳо коргарони соҳибихтисос ба кор омаданду аз кор рафтанд.
Барои онҳо на шароити мусоиди корӣ буду на муҳити маънавӣ.
Ниҳоят, кор ба ҷойе расид, ки дар корхона ду-се коргари заҳматкаш ноилоҷона бо Ғулом Ғуломзода монданду халос. Ҳатто Ғаммози Маккор ҳам дигар як корхонаи хурдакак кушоду бо Ғулом
Ғуломзода хайру маъзурро насъя карда ҷуфтакашро рост карду
канд.
Ҳоли Ғулом Ғуломзода табоҳ шуд. Вай намедонист, ки чӣ кор
кунад. Дар ин миён дарахтон чанд бор гул карданду хазон рехтанд. Такаббур Палангович ҳам, дигар калонҳо ҳам яке аз кор
ронда шуданду дигаре ба нафақа баромаданд… Сеюми ин дунёро нобаҳангом падруд гуфт.
Акнун Ғулом Ғуломзодаро дар боло муттакое намонда буд.
Истиқлолияти Ҷумҳуриҳо рух додаву тарзи корбарӣ ҳам дигар
шудан гирифт. Андозғундору кавсанхўрҳо зиёд шуданд. Ягон
корхона бо Ғулом Ғуломзода шартномае намебасту маҳсулоташ
ҳам касод шуд. Сехҳо баста шуданду коргарон бемаошу саргардон
монданд…
Ин дам ба сари тоси Ғулом Ғуломзода боз фикре омад. Инро
низ завҷааш ба вай гуфт: Вақти ба нафақа баромадан расидааст!
– Корро партофта ба нафақа бароӣ ҳам мешавад! – гуфт завҷааш. Дар бисотат, ки нест, нўки дукат сафед намешавад. Ҳамин
ноибат – Ғаммози Маккор дута мошин гирифта фурўхт. Кошонаи
боҳашаме сохт. Ҳар ҳафта занаша дигар мекунад. Ту чӣ? Бесубот!
Ба ғайр аз ғайбати ҳамкоронатро кардану назди калончаҳоят косалесӣ кардан дигар коре надорӣ. Бас! Ба нафақа барою писта-
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фурўшӣ кун! Дигар ҳеҷ кор аз дастат намеояд. Ман бо духтарат
(аслан духтари ту не вай, аз кадомаш шуда бошад, худам ҳам
намедонам), ки ҳоло тарангу чор кас медидагӣ ҳасту аз шавҳари
«олимшавандааш» ҷудо шуда, ҳар рўз аз пагоҳ то бегоҳ назди
оинаву телевизорро иҷора гирифта мешинад, як-ду бор ба хориҷа
рафта биёям, «варақ-варақ» кабудҳоро овардан мегирем. Мегўянд, ки дар он ҷоҳо бозори мо баринҳо чаққон будааст…
– Ҳа, вақти ба нафақа баромадан шудааст, – риштаи суханро
ба сўйи дигар кашид Ғулом Ғуломзода. – Боз бо калонҳо маслиҳат
карда гирифтан даркор…
Ҳамту гуфту Ғулом Ғуломзода ба назди калони нав, ки ўро
Ғулом Манфурович мегуфтанд, рафт.
Вай Ғулом Ғуломзодаро хунук пешвоз гирифт. Охир дасти
хушку холӣ ба кӣ хуш мефорад!
Баъди сўҳбати мухтасар:
– Аризаро навису ба нафақа баро! Вақти ҷойро холӣ кардан
шудааст, – гуфт Ғулом Манфурович. – Корхонаро ба муфлисӣ
расонидӣ. Онро баста равӣ ҳам мешавад.
– Ҳамин хел кунем ҳам мешаваду, лекин аз дасти ҳамин ташаббускорон халосӣ нест, – гуфт норозиёна Ғулом Ғуломзода. Истиқлол, дигар шудани қоидаву қонунҳо, ба онҳо имконият доданд, ки даву този наве сар кунанд. Онҳо корхонаи нави
қолинбофӣ бунёд карданд. Ба маҳсулоташон харидор бисёр. Ҳар
боре маро таъна мезананд, ки як корхоначаро саришта карда натавонистӣ. «Мо бо чӣ машаққатҳо кушодему ту онро барбод
додӣ!» – мегўянд онҳо. Агар онро ба муфлисӣ барбандем, очаи
ҳамаамонро аз ким куҷоҳо нишон медиҳанд онҳо…
Чунин гуфту Ғулом Ғуломзода ба нафақа баромад.
Боз ташаббускорон даву тоз карданд. Дар байни «калонҳо»
ҳам фаросатпешагоне ёфт шуданд, ки барои нигоҳ доштани корхона сар хоранд. Онҳо пеш аз он, ки корхонаро бо баҳонаи муфлисӣ барҳам диҳанд, чанде аз ташаббускоронро даъват карда
маслиҳат пурсиданд.
Ниҳоят, якеро ки рафтору кирдори моронааш ба калонҳо мефорид, сардори корхона таъин карданд.
Бинобар муросокориаш аз зери қўраи оташ ҳам ҳамчун хишт
аз хумдон пухта баромаданаш ўро «Муросокори Хишт» мегуфтанд.
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Ҳамин, Муросокори Хишт аз рўзи аввали ба сари кор омаданаш дар корхона тартиботи хосаеро ҷорӣ намуду ин ҳам ба «калонҳо»–и нав хуш омад. Муросокори Хишт ихтисосмандони
кордонро ба кор гирифт. Ба маҳсулоти корхона талаб афзуд.
Ҳамаи инро дидаву шунида Ғулом Ғуломзодаро хоб намебурд.
Ниҳоят вай ба навиштани ҳасратномае оғоз кард. Лекин саводи
казоӣ надошт. Аз ду-се ҷумла лаънат кардани ҳамкорони собиқаш чизи дигаре навишта натавонист.
Хеле фикр кард. Ниҳоят ба хотираш як рафиқи мактабиаш
расид, ки муддате дар идораи кадом рўзнома кор карда, андаке
ину он навишта мегашт. Ҳоло маслиҳатчии маҳалла буд. Ўро ба
хонааш даъват кард ва баъди зиёфату сархушиҳо ҳасрати худро
ба вай баён кард.
Вай, Ғулом Ғуломзода, гуфт, ки як ёддошт, аниқтараш фироқномае навиштанист. Лекин ҳунар надорад. Инак, вай далелу
номҳоро мегўяд. Барои аз кор рафтани вай, яъне Ғулом Ғуломзода, худи ў не балки ҳамкорони собиқаш сабаб шудаанд. Лекин
вай нагуфт, ки худи ў ноқисулақлу кўрдил асту якеро барои кордониаш, дигареро барои соҳиби эҳтироми ҳама буданаш аз кор
пеш кардааст…
Ниҳоят, фироқнома бо унвони «Ғайбат-ул- тўҳмот» ба рўйи
қоғаз фаромад. Онро худи Ғулом Ғуломзода ба идораи чанд рўзнома бурд. Дар ҳеҷ ҷо қабулаш накарданд. Гуфтанд, ки ҳамаи ин
навиштаҷотро дар ҳафтод саҳифа не – дар ҳафт сатр ҷой дода бо
унвони «васият ба шўҳратгадоён» менивиштед, беҳтар буд.
Лекин боз Ғулом Ғуломзодаро хоб намебурду ўро роҳате набуд.
Вай боз ҳамон ошнои рўзноманигорашро пайдо карда, навиштаҳояшро ба рўзномае, ки як вақтҳо ҳамон ошнояш он ҷо кор
карда буд, бурданд. Муҳаррири ҷавон аввал ба ҳоли ҳар ду хандид. Сонӣ бо ким-кадом мулоҳизаҳо бо ишораи «рўзнома ба ҳамаи андешаҳои муаллифон ҳамроҳ нест…» барои чопи тиҷоратӣ
(ба ивази чанд пул ситонидан аз «муаллиф»и ношуд) иҷозат дод…
Ниҳоят он шаб Ғулом Ғуломзодаро хоб бурд. Вай хоб дид, ки
шўҳрати корхона боло рафтаасту ҷашнвораи даҳсолагии бунёди
онро дар тамоми шаҳр тантана карда истода будаанд. Дар боғи
зебое, дар атрофи фаввораҳои ранга базме ба ин муносибат оро
дода будаанду он ҷо одами бисёре нишастааст. Дастурхони идона пур аз нозу неъмат. Дар як гўшае ҳамкори собиқаш Ғаммози
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Маккор ҳам нишаста ба ҳоли Ғулом Ғуломзода механдидааст.
Тантана хеле пуршукўҳ давом карда, ҳама ба сардори корхона – Муросокори Хишт гулдаставу тўҳфаҳо дода истода будаанд.
«-Чаро ҳама тўҳфаҳоро ба ў медиҳанд? Охир вай ҳам анойӣ
не! Бо баҳонаи ҷашнвора як хона тўҳфа ҷамъ мекунад: ана бубинед, гулдону табақ, қолину қандил, соату тилфон, боз ким чиҳо.
Эҳе… Чиҳо нест дар байни ин тўҳфаҳо…
– Ҳеҷ боке нест, – мегуфтааст Муросокори Хишт –Дар музейи
корхона мемонем. То ки ҳама аз шўҳрати мо воқиф шаванд.
– Э, воҳ! Ба кадом музей? Ҳамаашро ба хонааш мебарад. Охир
корхона аққалан барои ҷонишини раису муҳандис хонаи корӣ
надораду музей дар куҷост?…
«-Чаро маро ба ҷашн даъват накардед? Чаро ба ман мукофот
нест?! Охир ман дар корхона чанд сол роҳбар будам! Подоши
ҳамаи хизматҳоям чунин аст, магар?! Посух… Посух… посух диҳ-
е-ед!…» – ҳазён мегуфт дар хобаш Ғулом Ғуломзода.
– Чӣ шуд, гўрсўхта?! Ин қадар «Поям сўхт! «Поям сўхт!» мегўйӣ? Рўйболо хоб кардӣ магар?! – ба сўйи Ғуломзода паҳлу гашта
ўро аз хоб бедор карда пурсид занаш.
– «Поям сўхт!» не… «Посух!» мегўям! Лекин посухи кардаҳоямро, посухи мунофиқиҳоямро дар хоб дидам!… гуфт чашмонашро молида бо ҳасрат Ғулом Ғуломзода ва боз ду ангушташро
ба ду кунҷи лабонаш бурдаву бо дасти дигар сари тосашро молида.
– Ҳа, занак, ҳатто дар хобам дидам, ки маро ҳамчун мунофиқ
радди маърака кардаанд…
– Э, мур-е, ту «посух», «посух» нагуфта… Як хоби ширин дида
истода будам, ки дар кадом кишвари хориҷа, дар соҳили баҳр бо
Такаббур Палангович… Ту тани урён, болои қуми сўзон «Поям
сўхт!», «Поям сўхт!» гуфта фиристӣ мешавад… Э «посух» нагуфта мур-е-е!..
Ин буд ҷазои мунофиқ!
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ШОДӢ РАСУЛОВ
«Мактаб устохонаи тарбият,
маърифату маънавияти инсони
хурдсол аст. Муаллим устои
оҳангари сари сандони пиндор,
рафтор ва гуфтори мактабиён».
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30 гуфтор аз 30 тор

Шодӣ Расулов 2-юми марти соли 1943 дар деҳаи Оқсойи вилояти Самарқанд
таваллуд ёфтааст. Баъди хатми мактаби таълими умумии рақами 13-и
зодгоҳаш дар факултети таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон таҳсил намудааст. Баъди хатми донишгоҳ муддате дар ноҳияи
Вахши кишвар аз забони форсӣ дарс дод. Соли 1971 ба зодгоҳи худ баргашта то
нафақаи меҳнатӣ баромадан дар мактабҳои ноҳияи Пастдарғам ва Нурободи
вилояти Самарқанд низ аз забон ва адабиёти тоҷик, инчунин забони форсӣ дарс
медиҳад. Алҳол дар зодгоҳи худ умр ба сар бурда, бо эҷоди бадеӣ машғул аст.

30

Ӯ муаллифи китобҳои «Рӯзномаи луғат», «Луғати ҳарфҳои муқоисавӣ»
(дастуруламалҳо барои омӯзандагони забони форсӣ), Самарқанд, 1993;
– манзумаи «Зинаи имону меҳр», Самарқанд, н. «Зарафшон», 2005;
– асари илмии «Оли Сӯй». Душанбе, ТҶБ «Истиқбол», 2007;
– романи таърихии «Достони безаволи Оли Сӯй», Душанбе, ТҶБ «Истиқбол»,
2008;
– номномаи «Хонадони Оли Сӯй», Самарқанд, н. «Зарафшон», 2008;
– тазкираҳои «Ҷонсипарон» ва «Ҷоннисорон», Самарқанд, н. «Зарафшон», 2010,
2011;
– маҷмӯаи достонҳои «Подоши меҳр», Самарқанд, н. «Зарафшон», 2013;
– маҷмӯаи андеша ва розҳои «Дод аз дасти меҳр», Тошканд, н. «Тӯрон замин зиё»,
2015 буда, асарҳои наваш дар дасти чопанд.
Ба номи Худованди ҷону хирад.
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1. Буд будаму нобуд, чун об аз сар гузашт, аз зери пардаи ҳарири сукут дидам, ки ҳама аз меҳр асту бемеҳрӣ.
2. Хандаи муҳаббатро дидаӣ, ба гиряаш роҳ мадеҳ!
3. Зулмату тарихии дилро танҳо меҳру шафқат бартарафу рӯшан кунад. Дасте нармтар аз дасти ба китфи ночоре гузошта нест.
4. Хаёлоти одам мисли баҳр аст пурасрор, – каси бамаҳорат аз
ҳар ғӯтазанӣ дар он шаддаи марҷон барорад, бетаҷрибаву хом
оби шӯри даҳонаш берун.
5. Мактаб устохонаи тарбият, маърифату маънавияти инсони
хурдсол аст. Муаллим устои оҳангари сари сандони пиндор, рафтор ва гуфтори мактабиён.
6. Эй одам! Агар ҳар рӯз дар фикри осоиши ватану миллату
ободӣ набошӣ, гӯ чӣ касӣ? Танҳо одам нигаҳбони ин ҷаҳони ҳастист!
7. Касони худшинос бавиҷдонанд. Дӯстонашон ками кам. Онҳо
одамони бисёри бисёр бовариноканд.
8. Оила чаманистон аст. Овози кӯдак садои андалебаш, падар
шаҳдобу модар полизи кишта.
9. Муваффақият меваи ҳардаминаю ҳамешагии меҳнати ҳалол
аст.
10. Ҳар некӣ хуррамии боғеро монад дар поёни умр. Ҳар бадӣ
сардиву доғеро монад дар хароботи дил.
11. Як дурӯғ чиҳил дурӯғ зояду чиҳил хонавода созад хароб.
12. Ошиқон чун якдигар бубинанд, аз шӯри дил биларзанд.
Ихтиёри паршикаста рехта пояндози дил шавад.
13. Ту савғою салом фиристодӣ, ман дидори туро хоҳам!
14. Чашм, ки хандад, дил ба парвоз ояд. Ин табиатро дидаӣ?
Чун ба наздам оӣ, дидаи дил ба рухам кушо – навбаҳори гулхандаву парвоз бин!
15. Хоҳам, ки мизбон бошад муҳаббат дар гулистони дилам бо
азоби ҷонгудози ширинаш ҳар шабу рӯз!
16. Тарбияи маънавӣ – маърифӣ низ монанди тарбияи бадан
аст – оҳиставу зина ба зина ҳар рӯз.
17. Ҳавасмандкунонии бача ҳавасмандшавии ӯро қувват бахшад. Кӣ бе бол паридааст ба ҳаво?
18. Дар хоки пок сабзида, дар пояи устувор руста, дар шафақи
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субҳ печида, дар муғҷаи барвар ғунуда ғунчаи дар меҳр вокушодаам. Эй муҳаббат, ошиқи туям!
19. Алла зеботарин, шевотарин, пурэҳтиростарин ва мукаммалтарин бахтномаи бо хуни ҷигар навиштаи модар аст.
20. Одамони бузург фазилату амалҳои аҷиб доранд, – яке худшинос, дигаре Худошинос, сеюмӣ мардумшиносанд. Бузургии бузургон дар обрӯи эшон не, дар амали кориҷоди онҳост. Бузургон
аз паи амал раванд, амал бар сари эшон гултоҷ пӯшонад.
21. Дунё аз ман падару модар, дӯсту ёр гирифт. Ман мондаму
устоде. Устод падар шуд, модар шуд, дӯст шуду ёр. Ҳама аз ман
меҳр рабуданду ашки поло. Танҳо устод меҳрам доду ишқам пок
кард. Агар одам шуда бошам, аз паи каромати он устод аст. Устоди ман китоб аст, китоб!
22. Ҳар як варақи нафиси хушбӯйи дафтари туро нахуст дар
парпечи нарми пахтагин, сипас дар қабати моҳутии гарми обногузар, пасон бо болопечи ҳарири минуиранги назаррабо чун гулдаста печида дар дурҷи ноаёни синаам бо эҳтиёти тамом маҳфуз
нигоҳ медорам то ҳар дам бӯйи мушку анбаромезат аз он ба машомам занад ва мани сархуш бо илҳоми тоза ҳар субҳ ба роҳи
зиндагӣ – сӯйи фардои комёбиву комгорӣ чош занаму назар дӯзам
ба ҷаҳони ҳастӣ – дилпуру мағруру сарбаланд, эй муҳаббати латофатбори нотакрори ман!
Ту ҳастии манӣ, ман зодаи ишқи туям!
23. Донишу меҳнату таҷриба маро хӯронданду пӯшонданд.
Аммо меҳру некӣ расонданд маро ба камоли одамӣ.
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«Ҷавониро бо ёди орзуҳои ширин
ва хаёлоти бесарунӯг гузарондам.
Хона, ҷой, пул, мошин, сарват
гуфта, шабу саҳар худро ба ҳар
сӯю ҳар кӯ задам».
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Аз ҳаёти худ
Ман 1-уми марти соли 1944 дар гузари Чақари шаҳри Самарқанд дар оилаи
коргар ба дунё омадам. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби таълими умумии
рақами 8-и шаҳри Самарқанд гирифтам. Пас аз хатми мактаб тӯли солҳо дар
шифохонаҳои шаҳр чун ҳамшираи шафқат фаъолият бурдам. Ҳоло дар нафақа
ҳастам. Бештар бо забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ дар равияҳои назму наср эҷод
мекунам. Намунаҳои эҷоди ман дар нашрияҳои давр чун «Овози Самарқанд»,
«Ховар», «Бекаҷон» нашр гардидаанд. Чанде пеш навиштаҳоям дар китоби
«Суханварони Зарафшон» чоп шуд. Ҳоло як китобам дар дасти чоп аст ва ба
қарибӣ дастраси хонандагон мегардад.
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ҲАР ЛАҲЗА БО ТУ…

Ҷони падар! Ғам махӯр ва дилатро танг макун. Аз дурии ман
ба чашм ашк магир. Бидон ва дар хотир дор, ки ҳамеша дар
паҳлӯи ту ҳастам. Ту маро намебинӣ, аммо ман ҳамқадам, ҳамдам
ва ҳамнафаси туям. Дар лаҳзаи ғам бештар аз ту муташанниҷ
мешавам ва дар дами шодӣ зиёдтар аз ту меболам. Дарди бедавое
моро аз ҳам ҷудо кард. Бепадар, бесарпаноҳ ва бетакягоҳ ба камол
расидӣ. Аз офарандаи инсон ва замину замон илтиҷо дорам, ки
умратро бардавом кунад. Чун шамъчароғи зиндагониям фурӯзонгари чароғи рӯзгори ман бош. Фаромӯш накун, ки ман ҳар
лаҳза бо ту ҳастам…

ДӮ� СТИ ЯГОНАИ МАН
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Дӯстони ман! Шумо маро фаромӯш кардед! Чунки ман дар
ҳаёт пешпо хӯрдам. Молу сарватам аз даст рафт. Мансабам ба
ман вафо накард. Чун бегонагон бепарво, беандеша ва беғам рафтед. Вақте ки ҳасадхӯрон ба ман санги маломат мепартофтанд,
худро канор гирифтед. Ман аз ин ғамгин нестам. Хурсандам! Бо
ин баҳона Шуморо шинохтам. Дар чунин дилтангӣ, тангдастӣ,
ғамгинӣ ва ноумедӣ ягона дӯст, чароғи хонаам, моҳи шаби тору
таппиши дили бедорам, ҳамроҳу дуогӯям модари меҳрубонам
буд.
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БУДӢ� … Ё� НАБУДӢ�

Хушбахт будам. Дар замину осмон намеғунҷидам. Бо ишқи
аввалини худ сӯҳбат мекардам. Вақт ёбам сӯяш мешитофтам.
Мехостам рухи чун моҳашро бинам, аз сӯҳбати ширин ва хандаҳои дилрабояш баҳравар гардам. Шодмон будам, ки ба тӯй
рӯзҳои башумор мондааст. Рӯзе занг задам. Гуфт, ки бемор аст.
Дилам танг шуд. Мехостам, парвоз карда наздаш равам, аммо
ноилоҷ будам. Дӯстонам занг заданд, то дидор бинем. Барои
рафъсозии дилтангӣ ва болида сохтани кайфият ба вохӯрӣ
рафтам. Аммо… Афсӯс… Сад афсӯс, ки туро дар канори марди
дигар дидам, ки хушҳолу хурсандона мерақсидӣ… Бо ҳама хотироти шабҳои беқарорӣ, дилфигорӣ, меҳру муҳаббат ва дӯст-

Дунё… Яке туро серӯза ва дигаре панҷрӯза гӯяд… Бигузор
чандрӯзае бошӣ. Имрӯз хостам ба умри гузаштаи худ назар
кунам… Дар ин дунё киро шод кардам, киро ранҷондам? Ба
касе меҳр дода, меҳрубон шудам… Дигареро бад дидам ва дар
ҳаққаш сухани зишт гуфтам. Касеро хурсанд сохтам ва чандеро гирён… Боз чӣ кор кардам? Чӣ гуна кори хайр? Чӣ хел некӣ?
Ҷавониро бо ёди орзуҳои ширин ва хаёлоти бесарунӯг гузарондам. Хона, ҷой, пул, мошин, сарват гуфта, шабу саҳар худро ба
ҳар сӯю ҳар кӯ задам. Рӯзе умрам ба поён мерасад. Шояд имрӯз,
шояд пагоҳ, шояд баъди ҳафтае, моҳе ё соле… Дар умри гузашта
кори босазое накардам. Бигузор баъд аз ин бикунам. Некиву
некӯрафториро, дӯстиву меҳрубониро пешаи худ созам. Аз дасти корафтодагон бигирам, сари беморонро навозиш намоям,
дили дилмондагонро болида созам, ғамхори ғамдорон шавам.
Худоё, кай ба ин корҳо даст занам? Аз ҳамин рӯз! Не-не! Аз
ҳамин дақиқаи нақд…

АЗ КИТОБХОНАИ

АЗ ҲАМИН ДАҚИҚАИ НАҚД…
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дорӣ хона баргаштам. Ба оина нигоҳ карда, ҷавони фиребхӯрдаеро дидам ва нафаҳмидам, ки дар ҳаёти ман будӣ… ё
набудӣ…

ЗИНДАГӢ� МАЙ� ДОНИ ИМТИҲОН АСТ
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Имрӯз сари мазорат омадам. Ҳар даме ба зиёрати қабрат меоям, он рӯзҳои тираи умр пеши назарам ҷилвагар мегарданд…
…Субҳ буд. Чӣ субҳи ҳузнангезу ғамовар, ки мо чор духтари
хурдсолат аз садои гиряву нолаҳо бедор шудем. Пайвандон ҳама
ҷамъ буданд ва ба мо бо чашми раҳм нигоҳ мекарданд. Ту мобайни хона мехобидӣ. Мани кӯдак хостам туро бедор кунам.
Холаам маро оғӯш карда, фарёд мезад. Намефаҳмидам, ки чӣ
шуда? Модарҷони саҳархези мо чаро миёни хона мехобад?
Очаҷон! Ту рафтиву ханда аз лабон ва файз аз хонадони мо
рафт… Мо чор сағираро хешовандон ба хонаҳои худ бурданд.
Аз ту ҷудо шудан барои мо хурдсолакон кам буд, ки моро аз
якдигар ҳам дур карданд. Чун кабӯтаракони навбол ба гӯшаҳои
гуногун парвоз кардем, бо чашмони гирён, дили бирён ва ан-
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дӯҳи бепоён. Дере нагузашта, ғами мо ва ҷудоӣ аз ту падарамро
ҳам аз байн бурд. Мо ятим мондем. Хоҳаракон ба дидори ҳамдигар зор будем. Наметавонистем бо ҳам бошем. Ҳамрозу
ҳамдам бошем…
Очаҷон… Имрӯз сари қабрат омадам. Мехоҳам он ҳама ғами
дилро бо ашк бурун орам… мегуфтӣ, ки зиндагӣ майдони
имтиҳон аст… То ҳол зиндагӣ моро бо имтиҳоноташ хуб санҷид.
Ва намедонем, ки боз чӣ гуна санҷишҳо дорад? Мекӯшем дар
пасту баландиҳои зиндагӣ сарбаланду муваффақ бошем ва тавре, ки омӯхта будӣ – некӯамалу некнм бошем.

МОДАРИ ЧАШМИНТИЗОРАМ…

Дӯст медошт. Бо буду нобуди худ. Дуои ҷони мо фарзандон
мекард. Намехост хоре ба поямон халад, озор диҳад. Гар бемор
буд, мекӯшид аён накунад. Ғами моро мехӯрд, вале намегузошт
ғамашро хӯрему ғамгусор бошем. Мо саргарми ташвиши рӯзгори худ гоҳ зодрӯзашро фаромӯш мекардем. Меомадем ва мерафтем думболи хоби ноз. Ба омадани мо интизор буд, то дами
субҳ – то тулӯи офтоб. Миҷа таҳ намезад. Интизор буд. Тамоми
умр, интизори мо дилбандон…

30 гуфтор аз 30 тор

МАЙ� ХОНА
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Майхона… Шояд маскани рақсу бозист. Балки манзилест ифшогари рози дилу муҳаббат. Аммо он боиси ғаму ғусса, ташвиши
бепоён, сархамии падарон, рӯйзардии модарон, бемории ёрон,
оби дидаи кӯдакон, манзили шармандагиву шармсорон аст.
Дур бош эй дӯст, аз майкада ва майзадаҳо…
Бо умед зиндагӣ кун!
Дил. Пораи гӯштест, вале пур аз орзуву умедҳо дарду озорҳо.
Аз ғуссаҳои бепоёни он оби чашм шашқатор. Табассум аз лабон
бегона. Зулфҳо парешон ва хаёлот парешонтар аз он. На дар дил
оромисту на дар хоби шаб. Ин ҳама таровати табиати рангин,
барояш берангу бӯй ва бенуру берӯй гардидаанд. Дар дунёи пуродам танҳо мондааст гӯё. Дилаш саршори андӯҳ. Бо вуҷуди ин
ҳама ноумед набояд шуд. Бо умеди фардои неку бобарор зиндагӣ бояд кард…

АЗ КИТОБХОНАИ

Ман аз модар нобино таваллуд шудам. Овозҳоро шунида, бӯйҳоро ҳис мекардам. Аммо намедонистам, ки соҳиби овоз чӣ андом
дораду он гули хушбӯй чӣ шакл. Модарам ба ман ҳама чизеро,
ки мепурсидам, таъриф медод. Ба ҳар як саволам ҷавоб мегардонд. Аз ин ҳеҷ гоҳ хаста намешуд. Сарамро сила карда, диламро
шод мекард. Орзу карданро, хушнуд зистанро меомӯхт. Китоб
мехонд, ҳикоя мегуфт, аз рӯзгори бузургон нақл мекард. Малолаш намеомад. Маро барои таълим ба мактаби нобиноён бурданд. Нахостам, ки ба ин мактаб равам. Модарам гуфт:
– Дар ҷаҳон одамони зиёд ҳастанд, ки гарчанд чашми сарашон
боз аст, чашми дилашон кӯр. Ман мехоҳам, ки чашми дили ту
боз бошад. Модарам ҳақ буд. Дар мактаб илм омӯхта чашми дили
ман боз шуд…

Овози
Самаріанд

ЧАШМИ БОЗИ ДИЛ
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АДАШ ИСТАД
«– Агар бераҳбалад бошӣ бирав ту
лаб-лаби рӯде ва як рӯзе ба дарё
мерасӣ эй дӯст, – гуфтааст шоир.
Об рамзи покизагист».

Аз ҳаёти худ
Ман Адаш Истад 7-уми сентябри соли 1946 дар деҳаи Ӯрташиқи ноҳияи
Самарқанд таваллуд шудам. Падарам Аминҷонов Истад ва модарам
Оймаҳмадова Шароат ном доштанд.

30 гуфтор аз 30 тор

Баъди хатми мактаби рақами 16-и деҳаамон ба факултаи суханшиносии ӯзбеку
тоҷики Донишгоҳи Самарқанд дохил шуда, онро соли 1969 хатм кардам. Худи
ҳамон сол дар идораи рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» ҳамчун журналист ба
кор сар кардам. Сипас як сол ба хизмати ҳарбӣ рафтану бозгаштам ба
«Комсомоли Тоҷикистон». Баъд ҳашт сол дар шӯъбаи адабию драмавӣ ходими
калони адабӣ ва баъди он то августи соли 1993 дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва
санъат» мудири шӯъба ва баъд ҷонишини сардабир будам. Баъди он ба Самарқанд
баргаштам ва дар рӯзномаҳои «Овози Самарқанд» ва «Овози тоҷик» кор
кардам.
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Зиёда аз даҳ китоб нашр кардаам. Фантастика, афсонаҳои адабӣ, ҳаҷвияҳо
навиштаам. Асари таърихии «Ҳикояҳо аз рӯзгори Борбад» ба русӣ тарҷима ва
чоп шудааст. Аввалин радиопесаи «Таркиш» ва мазҳакаи «Хӯса» низ эҷоди
камина аст.
Мақолаҳои зиёде навиштаам. Аз соли 2006 дар нафақаам ва ҳар чизе нависам ба
блоги худ Герби шердор мегузорам.

30 гуфтор аз 30 тор

Дар сароғоз сухан буд ва сухан худо буд, навиштаанд дар китобҳои қадим.
Ва ҳар муаллиме, ки ба талабагон дарс медиҳад, инро медонад.
Медонад, ки сухан созандаю офаранда аст. Ва илова бар ин нерӯи
сӯзандагӣ низ дошта метавонад.
Бо сухан одами ояндаро шакл медиҳад муаллим. Ва ҳамин
гуна як муаллим Мирсафо Малакзода, ки фанни таърихро дарс
медод инро ба хубӣ эҳсос мекард, балки бештар ва амиқтар нисбат
ба дигар омӯзгорони ин мактаби деҳ.
Аммо касе ба шиддат дари синфро кӯфт. Сухани созандаи
омӯзгор бурида шуд…
Дар ин ҷо низ ман ҳикоятро ба таъхир меандозам ва тафсилотеро хоҳам гуфт, ки ба фаҳмидани асли воқеа кӯмак кунад.
Дар як замон дар як макон дар домани кӯҳи Дурафшон деҳе
буд бо ҳамин ном. Аз дурри ғалтоне, ки таърифашро дар ғазалҳои
шоирони бузургамон шунидаӣ чизе надошт. Мардуми пиронсоли деҳа мегуфтанд, ки дар қадимзамон номи деҳа дар асл Дурафтода будааст, чун аз шаҳр хеле дур афтодааст. Мардуми деҳа
зиёда аз дусад хонавода иборат буд. Дурафшониҳо асосан дар ду
соҳили рӯди санглохи Дурафшондара зиндаги мекарданд ва вақте ки дар ин дара аҳоли зиёд шуда, замин барои кишту хона сохтан намонд, қисман ба дашти назди кӯҳи худ кӯчиданд. Ва чунон ки дар кӯҳ аз лойу санг хонаҳои паст месохтанд, айнан ҳамин
хел хонаҳо сохтанд. Вале деворашро сафед мекарданд, агар пул
дошта бошанд, ба бомаш шифер мезаданд.
Замини колхоз асосан дар дашт буд ва барои он ки ба ҷои кор
наздик бошанд, бисёриҳо мекӯшиданд, ки илоҷе карда дили раисро ёбанду аз дашт барои ҳавлии нав замин гиранд.
Замин асосан азони давлат буд, вале бо қароре онро ба колхоз
дода буд. Дар колхоз бошад, комиссияи заминдиҳӣ ба номаш буд,
се-чор нафар одами худашро ба он дохил карда буд раис.
Вақте ки тақсимкунии қитъаҳои замин оғоз гардид, замини
аз ҳама хуби лаби рӯдро Муҳаббати Сафед – ширдӯши фермаи
чорвои калони шохдор соҳиб шуд, ки агар аз боло комиссия биёяд, раис бо газикаш омада ҳамин Муҳаббати Сафедро мебурд,
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ки дар меҳмонхонаи лаби ҳавзи калони колхоз ба тафтишгарон
оши палав пазад бо равғани зағир. Аммо нисбат ба палаваш, ширинтар буд худаш.
Ин ҳам як зани шӯрбахт буд дар дар қатори занҳои бебахти
Дурафшон. Агар ба назар гирем, ки дар дувоздаҳ соли ҳамзистӣ
бо шавҳараш Низоми табелчӣ ҳомиладор нашуд ва бо кӯмаки
хушдораш раиси колхоз духтурҳоро розӣ кунонд, ки ба Низом
бигӯянд: Дар асл танҳо нуқси ҷисмонии туст дар ҳомиладор нашудани Муҳаббат. Айби худро ба гардани дигарон мондан хоси
ин Муҳаббати шайтон буд. Сипас аз ғуссаи зиёд ба бемории сил
гирифтор шуд Низом ва мурд. Муҳаббати Сафед ин лақабро ба
он сабаб гирифта буд, ки аз ӯ сафедтар яъне хушрӯйтар дар ин
акнофу атроф кам дучор мешудед занеро. Ду рӯяш аз сафедӣ барқ
мезад ва пистонҳояш низ ба мисли пистонҳои говҳои сершири
колхоз тарангу барҷаста ва суринҳояш низ мисли суринҳои аспи
Шарифи Хушбурут дар роҳ рафтан аҷаб ҳаракате доштанд, ки
дили ҳар як муҷаррадро гум мезанонданд. Баъди марги шавҳараш Муҳаббати Сафед мисли аспи ҷавмаст ресмони нӯхтаро канда буд ба тамом ба қавли мӯйсафедони Дурафшондара. Албатта
ресмони шарму ҳаёи занонаро дар назар доштанд онон.
Азбаски баъди арақу оши палав баъзе муфатишон розӣ намешуданд ба хаспӯшии камбудиҳо, раис ба бағали онҳо ҳамин занро медароварду корашро буд мекард.
Баъди хешу табори раису ҳамқадаҳҳояш, маъшуқаҳову ришвадеҳон ба чанд нафар одамони ҳалол низ замини зериҳавлӣ дода
шуд аз дашт, вале аз қитъаҳои нобобтаре, ки об намебаромад, чун
дар миёнаҳои доманаи кӯҳ буд он қитъаҳо.
Оби рӯди Дурафшонро, ки зиёд набуду дар тобистон танҳо як
чархи осиёи обиро мегардонд, мардуми ду соҳили сой тақсим
карда гирифта буданд, оби боқӣ ба дашт ҷорӣ мешуд, то заминҳои колхозро шодоб кунад.
Ман ба куҷо рафтам бо ин нақлам? Чиро қисса карданӣ будам?
Сухан асосан оиди саргузашти Фаришта ва духтари ӯ Покиза
аст.
Фаришта дар колхоз кор карда – кор карда, пӯсту устухон шуда
буд ва агар аз дур медидӣ, гумон мекардӣ риштае омада истодааст, дар ҳаво овезон.
Ӯ Фаришта ном дошту мардум Фар меномиданд, чашмони
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калон-калони сиёҳаш чун чароғҳои мошин гӯё фурӯзон буданд.
Ҳамин Фар як шаб хоб мебинад, ки чор кас тобутеро рӯи китфҳо бардошта бурда истодаанд, як каси миёнбаста пеш-пеши
тобут рафта истода дод мегӯяд: – Во худоҷоне! Во худоҷоне!
Наздиктар рафта бинад, ки шахси миёнбаста – шавҳари худаш.
Хобашро ба дуохони мазор мулло Абдураҳим гуфтааст ӯ.
Дуохони мазор гуфтааст:
– Лам ялид ва лам юлад. Яъне зода нашудааст худо ва намемурад. Хоби зан – чаппа, яъне чаппа бояд таъбир кард. Яъне ишораест бар ту ва бар ҳамаи мо, ки мардуми аз худо дур шуда дар
дилҳои худ худоро аз нав зинда мекунанд.
Хоби нағзе дидаӣ, Фаришта. Бубин, бисёриҳо худоро тамоман
аз ёд бурдаанд, танҳо дар вақти ҷаноза ё рӯзаи рамазон ба ёд
меоранд.
Байни хоби Фаришта ва воқеъаи ногаҳонӣ алоқае буд ё не,
танҳо худо медонад, аммо ҳодисае рух дод, ки гӯё дар бисёр ривоятҳои омиёна такрор омадааст. Фаришта шомгоҳӣ дар дег чалпак мепухт. Чун дар хона гӯшт набуд, чалпаки равғанӣ беҳтар
аст, фикр кард ӯ.
Шавҳараш Шариф аз кор гурусна баргашт ва чанд бор гуфт,
ки «занак тезтар ҷунб, шикам танбур навохта истодааст».
– Шикаматон сурнай навозад, ки худо хоҳад дар вақташ мепазад, – ҷавоб дод Фаришта.
– Тезтар ҷунб! – Таъкид кард мард.
– Худо хоҳад мепазад, Худо хоҳад мехӯред! – гуфт зан.
– Чӣ ин қадар «худо хоҳад» мегӯӣ ба як чизи оддӣ? Худо хоҳад –
нахоҳад, ки мехӯрам! – дод зад мард.
Ҳамин вақт дарвозаро сахт кӯфтанд. Дили Фаришта таҳ кашид: Чӣ фалокате сар зада, ки ин гуна бо шиддат дар мекӯбанд?
Мард аз ҷой хеста ба шитоб сӯи дарвоза рафт ва як табақа дарро боз кард.
Ду нафар милисаи шофбурут дар даст таппонча рост меистоданд.
– Шариф писари Шароф ту ҳастӣ?- Пурсид яке аз онҳо.
– Ҳа ман!- Гуфт марди ҳайратзада.
– Дастота те. Ҳар дуяша.
Яке дастони Шарифро дошта истоду дуввумӣ кишан зад.
– Ман як деҳқони оддӣ, одами бегуноҳ, – гуфт Шариф.
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– Пеш даро, ба милисахона равем, баъд мефаҳмӣ, ки гуноҳ
дорӣ ё не!
Шариф ба занаш, ки мобайни ҳавлӣ ҳайрон истода буд, гуфт:
– Хайр, занак, инҷо ягон хато шудагист, ягон кас тӯҳмат кардагист, – гуфт Шариф. – Умри тӯҳмат – кӯтоҳ. Зуд бармегардам,
ту бисёр ғам нахӯр! Дар болом – худо, ман гуноҳ надорам!
Зани ӯ Фаришта Шарифро дӯст медошт. Дар тамоми Дурафшон ин хел марди хушқадду қомат, хушбурут, бо чашмони мешӣ
набуд дигар. Фаришта ӯро бори аввал савори аспу аробаи колхоз
дида хуш карда буд. Вақте ки аспро аз ароба ҷудо карда савор
мешуд, ҳар як одами дидагӣ дар дил мегуфт: – Ин аспи сафеди
хол-холи сиёҳдораш Рахш будагист ва ин Рустами достон!
Вақте ки ба колхоз мошини боркаш доданд, раис аспи дӯсдоштаи Шарифро ба комбинати гӯшту консерва супорид,, ба эътирози Шариф эътиборе надода. Ӯ аспро аз ҷонаш зиёдтар дӯст
медошт. Чӣ қадар ғам хӯрд, ба ягон гӯшаи танҳои рафта чӣ қадар
гиря кард.
Шарифро барои он ки аз Шарифҳои дигар фарқ кунанд, дар
ғоиб Шарифи Хушбурут ё Шарифи Хушрӯй мегуфтанд.
Шариф бо ҳамин асп дар бузкашиҳо иштирок карда ва ғолиб
омада соҳиби обрӯ ва мукофотҳои гаронбаҳо мегардид.
Ин мукофотҳо барои як колхозчии каторӣ, ки музди меҳнати
каме дорад, хеле аҳамиятнок буданд.
Ҳамон шаб милисаҳо дар милисахона Шарифро бисёр лату
кӯб карданд, ки куштани касеро тан гирад. Субҳи рӯзи дигар
милисаҳои дигар аз деҳи ҳамсоя як Шарифи дигарро дошта меоранд, ки ҷиноятро ӯ содир карда будааст.
Яъне милисаҳо ба ҷои он Шарифи ҷинояткор ҳамному ҳамфомили ӯ Шарифи покизакорро бурда лату кӯб кардаанд.
Нисфирӯз буд, ки Шарифи Хушрӯй ба таги дарвозаи худ расид
ва тақ-тақ кард.
– Вай кист? – Садо дод Фаришта.
– Худо хоҳад шавҳарат мешавам! – Бо шӯхӣ посух дод Шариф.
Баъди ҳамон лату кӯб гурдаҳои Шариф дард мекардагӣ шуданд, пешобаш олудаи хун буд. Мегузарад, – мисли ҳама деҳотиёни сода фикр мекард ӯ, чун дар бачагӣ бо ҳамсолони худ бисёр
занозанӣ карда хуни бинӣ резонда буд.
Аммо гурдаҳо як узви бисёр нозук будаанд, ки доруҳои дух-

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
30 гуфтор аз 30 тор

турҳо таин кардаро хӯрад ҳам, ба зудӣ сиҳат шудан намехостанд.
Ба ин сарзамин гоҳ сиклони Сибир меомад, гоҳ сиклони Арабистон.
Сиклони Сибир ояд, ҳаво ногаҳон сард мешуд, сиклони Арабистон гарм буд, аммо дар роҳ гарду хокро аз даштҳои Афғонистон боло бардошта оварда ба ин ҷойҳо мерехт.
Рӯзе, ки хабари пош хӯрдани Шӯравӣ паҳн гардид, мардум
дар пахтазор пунба мечид. Сиклони гарм омада буду аз осмони
тирафом гарду ғубори зард меборид.
Сипас колхоз низ барҳам хӯрду заминҳо пора-пора шуда ба
иҷоракорҳо тақсим гардид.
Мардум кам бошад ҳам аз колхоз нонпулию чойпулӣ гирифта
бо ҳосили замини наздиҳавлигиву ду-се гову се-чор бузу гӯсфанд
бори зиндагиро мекашид.
Безаминмондаҳо дигар ҳақ надоштанд, ки говашонро ҳатто
ба вотҳо барои хӯрдани алафи бегона бароранд.
Кам-кам ба ҳар тараф ба ҷустуҷӯи кор рафтани мардум сар
шуд. Ба Русия, Қазоқистон, Куриёи Ҷанубӣ, Португалия. Агар
бахташон хандаду гринкарти ИМА‑ро буранд, худро хушбахт
меҳисобиданд, бехабар аз он ки агар касбу ҳунари хуб ё илму
дониши казоӣ надошта бошӣ, Амрико ё Бритониёро ҳаргиз орзу
накун, чун он ҷо низ туро корҳои сахти ғуломона интизор аст.
Хоки Ватан аз тахти сулаймон беҳтар.
Дар Дурафшони боло, ки дарунтари сой буду чанд хонаводаи
туркҳо маскан доштанд аҳвол тангтар шуда буд. Онҳо чорвои
худро асосан аз ҳисоби алафи кӯҳҳои атроф мепарвариданд, аммо
идораи маҳаллии вазорати хоҷагии ҷангал ба кӯҳҳо ниҳолҳои
писта шинонда дигар ба ягон кас иҷозат намедод, ки чорворо ба
кӯҳҳо сар диҳанд.
Чун мардҳои онон ба Русия рафтанду дар он ҷо ба коркоби
моҳҳоро сипарӣ мекарданд, занҳояшон ба мардикорбозори занҳо
баромаданд, ки дар он ҷо даллолҳои фоҳишахонаҳо ба сайд меомаданд. Баъзе занҳо ба Аморат барин ҷойҳои дур рафтанд.
Занҳои сабукпойи Дурафшони боло аз Дурафшони поён
Муҳаббати Сафед барин занҳоро ташвиқ карда бо худ бурда буданд.
Дар Дурафшони поён ва Дурафшони дашт пиронсолон, зану
духтарони хонашин, бачаҳои мактабхон монда буданд. Ҳама ди-
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гарон рафта буданд ба ҷустуҷӯи кор.
Вақте ки духтари Шариф Покиза дар синфи нӯҳум мехонд, дар
мактаб аз муаллимони мард танҳо омӯзгори таърих Мирсафо
Малакзода монда буд ба мардикорӣ нарафта.
Ҳамин муаллимро дӯст медоштанд аксари талабагон. Аммо
муаллимзанҳо бахилӣ мекарданд, чун хеле боистеъдод буд. Даъво мекарданд, ки чизҳое мегӯяд, ки дар барномаи таълим ва китоби дарсӣ нестанд. Ба ғайри ин китобҳои номаълуми дастхатро,
ки ба хати арабианд, бо худ гирифта мегардад ва ҳамин ки вақти
холӣ ёфт, онро гирифта мекушояд ва мехонад. Ба ғайри ин бо
муллобачаи ҳамсоядеҳ эшони Мустафо рафтуомад дорад, бо ҳамоне ки бар зидди кирмҳои нави баргипунбахӯр заҳрхимикатҳо
таъсир накарданду бо як дуои ин муллобача ҳама кирмҳо дар як
шаб кафида мурданд.
Мудири мактаб барои назорат ҳафтае ду-се бор ба дарси муаллими таърих ягон муаллимаро барои тафтиш медаровард. Билохир овозаи ин хел муаллими ғариб ба гӯши органҳо расид ва
як нафар бо либоси ғайринизомӣ омада, китоби кӯҳнаи муаллими таърихро кашида гирифта ба экспертиза бурд. Ва баъди як
ҳафта худи мудир, ки ба маркази ноҳия рафта буд, китобро оварда ба муаллим дода бо зарда гуфт:
– Бо ин хел китобҳо каллаи худатону бачаҳоро гаранг накунед.
Китоби илмӣ ва ғайридинӣ бошад ҳам дар программаи мактаби
таълими ҳамагонӣ нест.
– Ман аз рӯи барномаи таълим дарс мегӯям, – эътироз кард
муаллим, – Ин китобро барои кори илмии худам истифода мебарам.
Баъд мудир ӯро дар шӯрои мактаб барои тоза накардани чанги болои ҷевонҳои кабинети таърих коҳиш намуда як огоҳии сахт
ба дафтарчаи меҳнатиаш сабт кунонд.
Дертар нисфи дарсҳояшро ба як муаллими дигар дода, миқдори маошашро панҷоҳ дар сад поин фуровард.
Сипас як воқеаи аҷибу ғарибе рӯй дод: Гови дӯшоии Фаришта
гӯсолаи сепоя зоид. Фаришта дар ин бора ба Малакзода хабар
дода маслиҳат пурсид, чун ӯро нисбат ба омӯзгорони дигар донишмандтар меҳисобид. «Эҳтимол, худованд бо ин амал мо инсонҳоро аз хатари бузурге, ки дар натиҷаи вайронии экологӣ пеш
хоҳад омад, огоҳ карданист»- гуфт
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Малакзода. Муаллими таърих ба як дӯсти рӯзноманигораш
телефон карда хабар расонид. Аз рӯзномаҳову телестудияҳо омада суратгирӣ карданд.
Сипас дар як рӯзномаи ғайриҳукуматӣ мақолае чоп шуд, ки
муаллиф огоҳ мекард: Дар кишоварзӣ истифодаи маводи заҳрхимикатҳо он қадар афзудааст, ки гӯсолаи сепоя он тараф истад,
одами чорпоя зоида шавад, набояд тааҷҷуб кард!
Инро хонда раиси колхоз дар ғазаб шуд ва боре ба мудири мактаб бо оҳанги сахт гуфт: – Барои як гӯсолаи сепоя шуда обрӯи
колхозамон рехта истодааст. Гӯё ки мо ба экология эътибор надода маводи кимёвиро аз меъёр зиёд истифода мекардаем. Ҷилави як тиррончаро кашида натавонӣ, ман ба таъмири мактабат
ҳатто як сӯм пул ҷудо намекунам!
Болои муаллими таърих Мирсафо Малакзода абрҳои сиёҳ
ҷамъ мешуданд. Аммо ӯ на ба кам шудани соатҳои дарсаш эътибор доду на ба таҳдидҳои нави мудири мактаб.
Сипас боз нақлеро сар кард, ки на дар китоби дарсӣ буду на
дар барномаи таълимӣ:
– Дар замонҳое, ки мардуми мо аз хилофати араб истиқлолро
нав ба даст оварданд, амире будааст одил. Ҳафтае як рӯз беруни
дарвозаи қаср баромада аз субҳ то шом арзу доди мардумро гӯш
мекардааст. Як рӯз аз саҳар то шом нишастааст, касе ба шикоят
наомадааст. Шом шуда торикӣ фаромада истода будааст, ки дар
он тарафи майдони пеши қаср касе пайдо мешавад ва ба ҷониби
амир нигоҳ мекунаду аз тарс худро оқиб мекашад ва дур шудан
мехоҳад. Амир ба навкарҳои худ мефармояд, ки ҳамон мардро
дошта биёранд. Вақте ки дошта оварданд, мепурсад: ту чаро аз
ман метарсӣ?
– Хонаро аз одам холӣ кунед, баъд мегӯям, – мегӯяд мард.
Амир фармон медиҳад, ки дарбориён аз ӯ дур шаванд. Вақте
амир танҳо монд ва мард бовар мекунад, ки сухани ӯро ягон каси
дигар шунида наметавонад, мегӯяд:
– Сарлашкари шумо ҳафтае як шаб маст шуда ба хонаи ман
меояд. Сипас ба номуси зану духтарам мерасад. Баъд мехобад ва
саҳар бо таҳдиди «агар ба касе гӯи, мекушам!» баромада меравад.
Тарсам аз он ки вай аз шумо зӯртар аст, дар ихтиёраш тамоми
лашкари давлат.
Бо шунидани ин воқеа ашк аз чашмони амир равон мешавад.
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Ӯ мегӯяд, ки ҳоло ба хонаат рав ва хамон шабе, ки сарлашкар ба
хонаат омад, ба таги давозаи қаср меоӣ. Ё касеро фиристода ба
ман маълум мекунӣ.
Бачаҳо ба ин ҳикояти Мирсафо Малакзода бо шавқи калон
гӯш медоданд. Муаллим ин ҷо истода гулӯ афшонд. Дар синф
агар ҳоло пашшае пар мезад, садои пари онро шунидан мумкин
буд. Худи муаллим низ аз чунин воқъа гӯё бори аввал шоҳидаш
шуда истодааст, ба риққат омада дар садояш лаҳни ғаму андӯҳи
гарон ва гиря падид омада буд.
Мирсафо Малакзода гӯё дар гӯлӯяш чизе дармонда бошад,
мушт ба лаб гузошта боз як бор сурфид.
Бачаҳо бесаброна нақли давоми қиссаро интизор буданд.
Ҳамин вақт дари синфро ба шитоб тақ-тақ карданд. Муаллим
ба шитоб сӯи дар қадам ниҳод. Як мард, ки эҳтимол ҷӯраи муаллим буд, дарро кушода сар дарун карда гуфт:
– Зуд бош, ки бароят билет ёфтем, самолёт баъди ним соат мепарад.
Муаллими таърих ба бачаҳо «хайр, бачаҳо» гуфту худро ба берун зад ва давида ба мошине, ки дар беруни дар истода буд, савор
шуд.
Вақте ки бачаҳо ба берун баромаданд, танҳо аз мошине, ки
муаллими онҳоро бурда буд бӯи дуди бензин дар ҳаво монда буд.
Чанд кас гиристанд ва Покиза низ. Покиза ва дигарон давоми
қисса чӣ шуд ҳамин тавр нафаҳмида монданд.
Муаллими таърих аз кадом як ҷои дур омада буд ва дигар ба
ин тарафҳо боре наомад, ки бачаҳо пурсанд: оқибат чӣ шуд, амир
тавонист, ҷазои он ҳаромхиштакро диҳад ё не?
Ҳар пойиз, вақте ки пунбаҳо мешукуфтанд, донишҷӯёни ягон
факултаи донишгоҳ ба колхози Дурафшон меомаданд, ки ба
иҷрои плони чиниши пахта ҳисса гузоранд. Байни онҳо қисме
умуман пахта ночида ба табелчӣ ё худ тарозубон ё сардори бригада пул дода пахта мехариданду дар давоми маъракаи чиниши
пахта истироҳат мекарданд. Ба туфайли ҳамин тоифаи бекорхӯҷа
баъзан айшу нӯш сурат мегирифт. Онҳо мактабиёни калонсолро
низ ба давраи худ мекашиданд.
Боре Покиза, ки дар як қитъа бо онҳо пунба мечид, ба давраи
онҳо даромада монд.
Донишҷӯёни айёш аз мағозаи деҳа портвейн ва вермутҳои
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Ҷое, ки онҳо нишаста буданд, дар наздикии роҳ буд ва ин дам
аз паҳлӯи он дуохони мазори Авлиёхоҷа мулло Абдураҳим мегузашт. Ӯ наздик омада гуфт:
– Оре, умр бар бод дода истодаед. Рост гуфтааст шоир.
Як ҷавонписари шаттоҳ гуфт: – Салом бобо! Зиқ шудем, камтар
дилхушӣ кунем гуфтем-дия.
Покиза бошад аз ҷой хеста гуфт: – Мо маст нашудаем, бобо!
Бобо гуфт: – Маст шудед ё нашудед, аҳамият надорад. Далели
асосӣ он аст, ки шароб нӯшидед. Ҳикоятест машҳур дар ин бобат.
Шумо ҷавонони имрӯза на чанги меҳмонхонаро хӯрдаед на чанги мактабхонаро. Яъне бехабаред аз қиссаву ривоятҳои пандомез.
Як одам аз шайтон қарздор шудааст. Қарзро дода наметавонистаст, зеро аз ҳад зиёд калон будас ҳаҷми қарз. Сипас шайтон
шарт мегузорад, ки ба ивази пардорхти қарз аз се яки ин корро
кунад: Якум як бачаи бегуноҳро мекушад, бо як зан зино мекунад,
ё як коса шароб менӯшад.
Марди қарздор як коса шаробро интихоб кард, чун ба фикраш
дар байни ин гуноҳҳо аз ҳама сабуктар буд. Шайтон як кӯза шароб
ва як зани кӯдакаш се-чор соларо оварда ғайб зад.
Мард зуд як коса шаробро дам кашид. Шароб он қадар зӯр
буд, ки ақлаш дигар кор накард. Боз як коса нӯшиду фикр кард,
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Эй бода, ту маъшуқи мани шайдоӣ,
Ман мехӯраму натарсам аз расвоӣ.
Чандон хӯрамат, ки ҳар ки бинад гӯяд:
«Эй хуми шароб, аз куҷо меоӣ!»
Дигаре илова кард ин рубоии Хайёмро:
Пок аз адам омадему нопок шудем,
Шодон ба дар омадему ғамнок шудем.
Будем зи оби дида дар оташи дил,
Додем ба бод умру дар хок шудем.
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солҳои зиёд чанг зер карда хобидаро оварда дар байни ҷӯякҳои
пунбазор нишаста менӯшиданд. Покиза, ки нав бо онҳо ошно
шуда буд, танҳо барои он ки аз давра берун накунанд, лабашро
тар мекард. Аммо ҷавонписарон аз даҳони шиша қул-қул ба гулӯ
рехта шишаҳоро холи мекарданд. Яке ин рубоии Хайёмро мехонд:
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ин ҷо хилват ва агар ба номуси ин зан бирасад, касе намебинад.
Бача дуртар рафта саргарми бозӣ шуда буд. Мард занро ба замин
афтонда саргарми ҷимоъ буд, ки кӯдак давида омада «бо очам
чи карсодӣ» гуфта часпид. Мард ӯро бо даст тела дода буд, ки
ба замин афтод ва сараш ба санг заду мурд. Шайтон, ки аз паси
кадом бутта ҳамаи инро медид, наздик омада гуфт:
– Ҷое, ки шароб аст, ба макру дасисаву найрангҳои дигари
ман ниёз нест. Худи шароб аз шайтон ҳам зӯртар аст.
Мӯйсафед инро гуфта ба роҳаш давом карда буд, ки ҷавоне
гуфт: – Мо барои шайтонӣ не, ба эътироз аз ин тарзи зиндагӣ
менӯшем.
– Нӯшида ақлро хира кардан осон, аммо мард бояд бо иродаи
мустаҳкам душвориҳоро бартараф кунад. – Гуфт мулло Абдураҳим ва бо сари баланд роҳашро идома дод.
***
Ҳамон рӯзи наҳс Покиза оинаи рӯимизиро афтонда шикаст.
Моҳ рӯи Офтобро гирифт. Ба қавли мардум Офтоб сӯхт.
Бачаҳои деҳ болои бомҳо баромада ба пушти лагану сатилҳои
кӯҳнаи филизӣ бо чӯбу санг зада машҳаре ба по карданд.
Осмонро сиёҳӣ пахш карду замин гӯё аз зери пои Покиза канда шуд.
Бисёр воқеъ шудааст, ки духтарҳои сияҳрӯзи бакорати худро
аз даст дода аз даҳшати шаби аввали ҳамхобӣ бо домод ба воҳима афтода, ба сари шахи баланд баромада худро поин андохта
мекуштанд.
Аммо Покиза ба таъсири филмҳои ғарбӣ буд ё романҳои
ишқие, ки даст ба дасти донишҷӯён мегашту ба дасти ӯ низ мерасид, чунин фикр дошт, ки зиндаги бо ин тамом намешавад,
бояд зисту ҷазои ҷинояткорро дод.
Оё имкони шикоят ва ба додгоҳ кашидани раис буд?
Буд, аммо ба фикри Покиза ба даъво кардан ягон далели
қатъӣ вуҷуд надошт. Аз худ из боқӣ намегузоранд чунин шайтонҳо.
Покиза ҳамон қадар дар ёд дорад, ки барои муолиҷаи камхунӣ ба поликлиникаи маркази ноҳия рафта баъди аз назди
духтур баромадан аз дорухона дору харид.
Дар сари роҳ, ки ба Дурафшон мебарад, интизори ягон мошин буд.
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Мошинӣ сафеди Газ‑31 дар сероҳа аз роҳи калон баромада ба
тарафи роҳи камбартаре тоб хӯрд ва ба назди Покиза истод. Дар
сари чанбар раис нишаста буд, дар паҳлуяш Муҳаббати Сафед.
– Бишин мебаремата, причём муфт! – Гуфт Муҳаббати Сафед
аз тирезаи бози мошин сар бароварда.
Покиза ба курсии қафо нишасту мошин ба ҳаракат даромад.
Баъди ду-се дақиқа раис ба Муҳаббати Сафед гуфт: – Ту ягон чизата фаромӯш кардагӣ барин менамоӣ.
Муҳаббати Сафед, ки бо раис бисёр шабҳоро рӯз карда бо як
имою ишора таги гапи ӯро мефаҳмид, гуфт:
– Ҳа раисҷон, як ба супермаркет даромаданам даркор буд. Ҳамин ҷо истед. Ман мефуроям ва баъди ягон соат бо мошини дигар
меравам.
Муҳаббати Сафед баъди истодани мошин зуд фуромад.
Агар ҳамин Муҳаббати Сафед намебуд, Покиза танҳо худаш
ҳаргиз ба мошини раис наменишаст. Дар ин маврид ӯ низ бояд
«ман низ як чизро фаромӯш кардам» гуфта аз мошин пиёда мешуд, аммо бар асари камхунӣ мағзаш дуруст кор накард ва худро
он қадар бемадор ҳис мекард, ки зудтар ба хона расидан мехост.
Раис ба оиначаи болои шишаи пеш ба ранги рӯи қарси сафед
барин кандаи Покиза нигариста гуфт: – Чаро рангат парид? Натарс, намехӯрам!
– Духтурҳо гуфтанд, ки хунат кам шудааст. – Гуфт Покиза.
– Бисёртар гӯшт хӯрдан даркор, – гуфт раис, – бачаҳои ман
гушт мехӯранд, ягонтаи онҳо камхун не.
– Наввад дар сади занҳои Дурафшон касалҳои камхунӣ доранд. Ба гӯшт харида хӯрдан кӣ пул дорад?- Гуфт Покиза.
– Биё ман туро ба ягон ошхона бурда сихкабоб зиёфат кунам? –
Гуфт раис.
– Лозим нест! – Бо қатъият гуфт Покиза.
– Ихтиёрат! – Гуфт раис.
Покиза, ки дар курсии қафо нишаста буд, аз пас танҳо ду барии
рӯйҳову гардани ғафси сурхи раисро медид. Аз дил гузаронд, ки
ин раис аҷаб шакле доштааст, гуё ки калла надорад, ҳамту ки сар
давоми гардан ба мисли як табачкаи дароз. Ба фазои салон кам-
кам бӯи шароб аз нафаси раис паҳн мегардид.
«Аз зиёфат меояд ин хук» тахмин кард Покиза.
Раис папирос гиронд, дуди ғализи сархушкунандае фазо-
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ро фаро гирифт.
«Эҳтимол тамокуяш банг дорад»- фикр кард Покиза ва
шишаи тирезаи нимбози дари паҳлуи худро то поин фуровард.
Роҳи байни маркази ноҳия ва Дурафшон хеле камодам буда
аз байни дашти калони беоб мегузарад. Раис папиросро дуд
дода мошинро хеле суст меронд, гӯё ки ҷизе гуфтанӣ ҳасту
аммо андеша мекунад. Покиза бошад ҳис мекард, ки дасту
пояш латта шуда истодааст.
Дар нисфи роҳ сари Покиза чарх зада дилаш беҳузур шуд.
Ӯ аз раис илтимос кард, ки мошинро боздорад. Аз мошин фуромаданашро дар ёд дорад, дигарашро не. Вақте ки ба худ
омад, дид, ки болои сабзаҳои сари роҳ рӯболо хобидааст.
Ба номусаш расида гурехтааст, раиси номард.
Худро ба тартиб оварду дар канори роҳ хеле интизор нишаст ва бо як мошини дигар ба деҳа расид.
– Эҳ агар падарам зинда мебуд, – фикр мекард вай.
«Ман ҳатман ҷазоятро хоҳам дод, раиси ҳаромӣ» – мегуфт
ба дили худ, – ба ҳар навъе ки бошад ҳам барои падарамро
азоб доданат ва ҳам маро беномус карданат хоҳам кушт.
Ӯ ба додараш, ки метавонист қасос гирад низ ҳарфе нагуфт.
Нахост, ки ӯ барои вай шуда ба раис корд занад ва солҳои
дароз дар ҳабс умрашро хазон кунад. Медонист, ки бе туфанг
наметавонад раисро кушад. Ва тасаввури худаш буд ё шунида буд, ки як туфанг чанд хазор доллар аст.
Ба як қарор омада наметавонист, ки чӣ тавр қасос гирад.
Аввал ба доми фиреби Муҳабати Сафед афтода ба Дубай рафта омад. Сипас бо даъвати як дугонааш ба Петербург рафта
ба мағозаи сабзавот ба кор даромад. Сабзавотро ба навъҳо
ҷудо мекард. Ӯ дар ин ҷо ҳамдеҳаи худ Самари кисабурро
дучор шуд, ки ба ӯ баъзе сирҳоро боз намуд.
Самари кисабур, ки зану бача намекарду шомро дар ресторану фоҳишахонаҳо мегузаронид, дар мағоза Покизаро дида
хурсанд шуд.
Покиза гуфт:
– Дуздӣ ба дилат назад, Самар?
– Аз ғулом барин мардикорӣ кардан дуздӣ магар беҳтар
нест?- гуфт Самар.
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– Дуздӣ нони ҳалол не, нони мардикорӣ бо ғуломӣ ба даст
омада бошад ҳам ҳалол. Чунки заҳматаш ҳаст.
– Дуздӣ низ заҳмат дорад. Вале ман озодам, озод. Мисли ту
ғулом нестам. Беҳтар, аст, ки ба қишлоқ баргардам ва поруи гови
говхонаи раисро тоза кунам? Ту низ наметонӣ дигар баргардӣ.
Дар он ҷо ба Дубай рафтанат овоза шудагӣ. Додарат гуфтаст, ки
ба деҳа баргардӣ мекушад туро.
– Ба Дубай рафта чӣ гуноҳ кардаам?- Гуфт Покиза.
– Бо Муҳаббати Сафед ба Дубай рафтӣ?- Пурсид Самари киссабур.
– Вай манҷалақӣ маро бо фиреб ба домаш афтонданӣ шуд.
Гуфт, ки танфурӯшӣ не, балки дар як меҳмонхонаи Дубай фаррошӣ хоҳам кард. Аммо дар он ҷо паспортамро кашида гирифта
ба танфурӯшӣ маҷбур карданӣ шуд. Гардан нафуровардам. Гуфтам, ки ба полис меравам ва ба идораи газета рафта ҳама корҳои
ношоистаи шумоёнро мегӯям.
Намедонам замона дигар шудагӣ ё худи онҳо, ки раҳо карданд.
Аммо Муҳаббати манҷалақӣ ба ҳамқишлоқии мо Сафармоҳ, ки
аз Дубай баъзе чизҳо харида оварда ба мағозҳои ноҳиямон тақсим
карда медод, гуфтааст, ки Покиза ҳамроҳи вай бо танфурӯшӣ
машғул аст. Аз даҳон ба даҳон паҳн шуд ин хабари бад. Бо дег
шинӣ сиёҳ шавӣ бо моҳ шинӣ моҳ шавӣ! Ҳамин тавр қасос гирифт барои ғулом нашуданам.
Покиза каме хомӯш нишаст, гӯё чизеро фикр мекард.
Вале ба ин ҳол афтодани ман асосан аз касофати раис. Ман
бояд пул ҷамъ карда яроқ харам ва ӯро кушам!- Гуфт бо қатъият. –
Ту ба ман барои харидани як туфангчаи хуб ёрдам карда метавонӣ?
Аз ин суханони Покиза Самар як қад парид. Наход ба чунин
иқдом қодир бошад?- фикр кард ӯ ва сирри падари ӯро боз карда
аз роҳ боздоштанӣ шуд: – Ба худат раҳм намекунӣ, ки дар ҳабс
умрат беҳуда мегузарад? Куштан осон, лекин ба ҷони худат ҷабр
мекунӣ!
– Бигзор ҷабр кунам, лекин адолат тантана мекунад.
– О медонӣ, зани раис маъшуқаи кӣ буд? Бо падари ту хоб мекард. Ягонтои бачаҳояш ба раис монанд нест. Ҳамаашон чун себи
дукафон ба падарат монанд, – гуфт Самар бо лабханд.
– Наход падарам ҳам…- ғурунгид Покиза, ки гӯё забонаш ба

51

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
52

комаш часпида буд.
Покиза ҷеҳраи ҳама фарзандони раисро як-як пеши назар
оварда бовар кард, ки Самар дурӯғ намегӯяд.
Баъди каме таваққуф гуфт:
– Ҳеҷ мумкин нест, додом раҳматӣ намозхон буданд. Агар бошад ҳам дар байнашон ишқ будагист.
– Эҳтимол будагист, боз худо медонад. Онҳо дар як синф мехонданд, додот ва зани раис. Зани раис – духтари Саломи
савдогар-ку, аз оилаи бой, ҳама додарҳои Саломи савдогар суду
прокурору милиса.
Раис аз бачагиаш афирист буд. Ба вай ҳамин хел хешу табор
лозим буд, то ки пуштибон шаванду ҳар гуна қонуншикание, ки
ҳаст, натарсида кардан гирад.
Вақте ки раис ба хонаи маъшуқаи падарат хостгор фиристодан
мегирад, ба ӯ мефахмонанд: Духтари мо одам доштааст.
Вале раис хостгориро давом додааст.
Сипас падаратро, ки он вақт ҷавони бедару хона будааст, даъват карда мегӯянд: – Синни духтари мо калон шуда истодааст,
агар интизор шавем, ки баъди чанд сол пулдор мешавию хостгорӣ
мекунӣ, пирдухтар мешавад ва дар ин муддат ту духтари дигарро хуш карданат мумкин. Олами ҳаводис гуфтаанд.
– Ман ҳоло имконият надорам, – рӯирост гуфтааст падарат, –
на хона сохтаам, на кор карда барои хароҷоти тӯй пул ғундоштаам.
– Ба қавле сари духтари соддаякро беҳуда гаранг карда
гаштаӣ!- гуфта хеле лагадкӯб кардаанд падаратро.
Сипас пеши раис чунин шарт гузоштаанд:
– Агар барои ягон нуқсаш духтарро таъна кунӣ, ҳама корро
мекунем, ки туро бурда ба паси панҷараи оҳанӣ шинонем. Агар
рӯи кафат бардошта гардӣ, ҳама корро мекунем, ки раиси колхоз
шавӣ!
Ба раис хеле писанд афтодааст ин шарт!
– Ман ба Қуръон қасам мехӯрам, ки бӯи ягон гапи бад аз ҳавлии ман берун намеояд! – Гуфтааст ӯ. Қуръонро овардаанд ва
савганд хӯрдаст раис.
Аммо баъди никоҳ бо раис низ зани раис мулоқоти худро бо
падарат тарк накардааст. Дӯст медошт падари раҳматиатро, охир
ин хел марди хушбуруту хушрӯй дар ин атрофу акноф дигар на-
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буд.
Ҳамон рӯзе, ки раисро ба маркази ноҳия, ки 60 километр дур
аст, ба маҷлис даъват кунанд, зани раис бо падарат «маҷлис»-и
худашонро мегузаронидаанд, гуфта Самари дузд мулоимхунукона хандид.
Покиза ба даҳшат афтод: Наход ҳамаи ин ҳафт нафар ҳаромзодаҳо, ки воқеан ҳам мисли раис шайтону маккоранд, аз ҷиҳати
биологӣ бародарони ӯянд?
Ҳатто аз ҳама хурдии ин писарҳо, ки дӯкони доруҳои кишоварзӣ кушодаасту Бобо Санги токпарвар аз ӯ доруи зидди шӯри
ток харида баъди задан токҳо сӯхта ҷинҷак шуданд, шайтони
шайтонҳост, ки ба Бобо Санг гуфтааст: Шумо аз норм зиёд пошидед! Айби мо нест. Дору ҳамон доруст, ки завод баровардааст.
Ҳамон сол Бобо Санг бо қарз рӯз гузаронид. Якто гови ҷӯшоӣ
дошт, ки аз байни ҷӯякҳои токзор алаф даравида медод, ҳамон
низ (ба алафҳо чанги заҳри кимёвӣ расида будааст) касал шуда
мурд.
Покиза падарашро дар дил «Сизиф» мегуфт. Ҳамон симои
устураии юнонӣ ё римӣ, ки ба болои кӯҳ санги калони лӯндаро
ғелонда-ғелонда мебаровард ва худоён он сангро боз ба поён меафтонданд ва ӯ маҷбур буд боз он сангро ба теппаи кӯҳ барорад.
Як азоби доимии беохир.
Шариф низ дар колхоз кор мекард, чун корхонаи дигаре набуд
дар ин атроф ба масофаи сад-дусад километр.
Раис ба ӯ токзори камҳосилро медод. Шариф хоку кӯлӯхи кӯҳна кашонда ба таги решаи токҳо рехта заминро нерӯманд мекард
ва аз ҳар гектари ток камаш 300-400 центнерӣ ангур гифта ба
пункти қабул месупорид. Ҳамин ки ба чунин натиҷа расид, раис
ин заминро аз ӯ гирифта ба ягон хеши худ медоду Шарифро ба
корам кардани ягон замини санглох мефиристод.
Вақте ки он заминро аз санг тоза карда ҳосилхез мегардонд,
онро аз ӯ гирифта боз ба ягон қитъаи нообод мефиристод.
Масалан сол камбориш омада дар ҷӯйҳо об кам шаваду хатари
барои об бо ҳамдигар даст ба гиребон шудани деҳқонҳо пеш ояд,
ҳатман Шарифро мироби колхоз месохт. Ва ҳамон сол деҳқонҳо
дар талоши об ӯро на танҳо бисёр дашном медоданд, балки лату
кӯб ҳам мекарданд. Раис ӯро чӣ қадар зиёд азоб диҳад, Шариф
ҳамон қадар зиёд мекӯшид, ки бо зани ӯ зиёдтар мулоқот намояд,

53

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
54

ва ба ин тариқ азоби худро ҷуброн намояд.
Арбоб занад ба ҳар боб гуфтаанд, ки рост будааст.
Раис билохир ба мақсади худ расид. Рӯзе ба Шариф фармуд,
ки ба полези картошкаҳои гамбуски Калифорния зер карда заҳрхимикат бипошад. Ҳама гуна заҳрҳое, ки ҳашароти зараррасони
маҳаллиро нест мекунад, ба ин гамбуск таъсир намекардааст.
Гамбуски Калифорния бо тухми картошкаи нав аз Ғарб омада буд
ва дар чанд рӯзи ангуштшумор баргҳои картошкаро пок-покиза
мехӯрду навдаҳои холиро мегузошт. Сипас ба полези боимҷон
ҳуҷум мекард.
Раис як халта заҳрхимикатро оварда доду противогазро наовард.
Ин заҳрхимикат нисбат ба доруҳои зидди ҳашароте, ки кор
мефармуданд, даҳчанд пуртаъсиртар будааст.
Шариф баробари ғуруби офтоб ба дорупошӣ шурӯъ кард, аммо
як шамоли ногаҳонӣ чанги доруро ба чашмаш зад. Ҳамон лаҳза
чашмонаш гӯё оташ гирифта ба сӯзиш даромаданд. Ҳарчанд бо
оби ҷӯй шуст, дардаш сабук нашуд. Рӯзи дигар тамоман нобино
шуд.
Духтури чашм гуфтааст, ки ин заҳр тораҳои асаби чашмро ба
тамом нест кардааст.
Шариф ин зарбаи ногаҳониро бардошта натавонист. Як қуттӣ
доруи хобро нӯшиду худро аз азоби ин дунё батамом халос кард.
Тақдири модар бо чӣ анҷомид, инро низ ногуфтан наметавон.
Фаришта бар асари саратони ҷигар аз олам даргузашт. Саратон
худ аз худ пайдо намешавад, ин низ таъсири заҳрхимикатҳое, ки
дар кишоварзӣ истифода мешаванд, фикр мекард Покиза.
Чӣ орзуҳои ширине дошт модар!
Агар ба духтараш хостгор биёяду тӯй кунанд, худаш барои
маросими арӯсӣ куртаи аз ҳама зебоеро, ки он духтарашро шаҳбону барин нозанину мисли парӣ фариштачеҳра мекунад, интихоб хоҳад кард. Ва ҳатман «зеби гардан»-и заррини аз модараш
мерос мондаро ба гардани духтараш хоҳад овехт.
Аммо солҳо сипарӣ мешуданду хостгоре дари хонаи ӯро намекӯфт.
Вақте ки синни Покиза аз сӣ гузашт, модар гуфт: Ягон марди
калонсол ё муйсафед биёяд низ медиҳам духтарамро.
Аммо дар деҳот теъдоди духтарҳои бешавҳармонда зиёд шу-
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дан гирифтанду харидор рӯз ба рӯз кам. Ҳар сол аз Русия тобути
ду-се ҷавонписари ҳанӯз хонадор нашудаи Дурафшонӣ меомад,
дар тобутҳои филизӣ ва теъдоди домодшавандаҳо камшавӣ дошту шавҳаркунандаҳоро ба ноумедӣ мекашид. Ҳамин тавр
орзуҳои худро ба таги хок бурд модар.
Баъди шунидани қиссаи муносибатҳои байни падараш ва зани
раис дар дили Покиза ҳисси интиқомҷӯӣ аз раис кам шуд, аммо
хомӯш нагардид. Фарзандон барои ҷиноятҳои падарони худ ҷавобгар нестанд, – фикр мекард ӯ.
Ҳамсинфи Покиза, ки дар Маскав мардикорӣ мекард, боре ба
Петербург ба дидорбинии як додараш, ки дар бемористон
бистарӣ будааст омада барои харидани мева ба мағозаи Покиза
сар халонид. Покизаро дида бисёр хурсанд шуд. Солҳои мактабхониро ба ёд оварданд. Сипас ӯ гуфт:
– Ман дар Маскав муаллими таърих Мирсафо Малакзодаро
дидам. Кӯча мерӯбад!
– Дар куҷои Маскав? – Оташи шавқ дар чашмони Покиза дурахшид.
– Дар сари хиёбони Арбат, дар ҳавлии якум. Шабҳо ҳавлӣ
мерӯбаду рӯзона дар аспирантура мехонад.
– Ман бисёр мехоҳам ӯро бубинам. Баъзе суолҳо дорам, – гуфт
Покиза.
Покиза рақами телефони ҳамсинфашро навишта гирифт, ки
агар ба Маскав равад, ӯро низ пайдо кунад.
Сипас гуфт: – Ман дар рӯзи истироҳат ҳатман ба наздат меравам, муаллимро огоҳ кун, ки ҳамин якшанбе ба ягон ҷои дигар
наравад, маро интизор шавад.
Ҳамин тавр шуду ҳамсинфи Покиза ӯро бо муаллими таърих
Малакзода рӯ ба рӯ кард.
Баъди ҳолпурсӣ Покиза ба муаллим гуфт:
– Ҳеҷ аз ёдам намеравад, қиссае ки сар кардеду давомашро
нагуфта ба сӯи мошин тохтед, то аз самолёт дер намонед.
– То куҷо нақл карда будам?
– То он ҷо расида будед, ки амир мегӯяд, агар сарлашкар ба
хонаат омад, ба назди ман касе фирист ё худат биё.
– Гӯш кун давоми қиссаро. Баъди як ҳафта шабе сарлашкар боз
маст шуда ба хонаи ҳамон мазлум меояд. Боз ҳамон ҷинояти мудҳишро такрор мекунад.
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Вақте ки хобаш бурд, мард оҳиста хеста берун мебарояд. Ба
назди қаср меояд. Вақте ки ба дарвозаи қаср наздик шуд, ҷавшанпӯше бо шамшери луч берун омада мегӯяд: – Рафтем!
Маълум, ки амир хар шаб нахобида ҳамин хел мусаллаҳ дар
таги дарвозаи қасраш интизори омадани он мазлум меистодааст.
Амир ба хонаи он мард рафта мебинад, ки дар ҳақиқат сарлашкари худаш, ҳамон касе, ки борҳо ӯро дар ҷангҳо аз душман
муҳофизат карда буд, гуфтан мумкин сабаби зинда мондани амир
дар ҷангҳои шадид буд.
Бо вуҷуди ин бо як зарба сари сарлашкарро аз танаш ҷудо кард.
Баъд ба мард гуфт: – Нону об биёр!
Мард нону об овард. Амир нишасту ба тановул шурӯъ кард.
Дид, ки аз ин кори ӯ мард ҳайрон рост истодааст, гуфт:
– Аз бозе ки ту қиссаи ин ҳаромзодагии сарлашкарро гуфтӣ,
дигар чизе аз гулӯям нагузашт. Қариб як ҳафта шуд, ки чизе
нахӯрдаам.
– Баъд тақдири он мусибатзодаҳо яъне духари беномусшудаи
он мард чӣ шуд?- Пурсид Покиза.
– Ман гунаҳкорам, ки сарлашкарро назорат карда натавонистам, – гуфтааст амир, – Ба ин сабаб амнияти шуморо таъмин
карданам зарур.
Духтаратро ба ягон ҷавон марди хуб тӯй карда медиҳам. Ту
бошӣ аз имрӯз сар карда бо аҳли байтат ба чорбоғи ман мекӯчӣ,
боғбони ман мешавӣ.
Баъди нақли давоми достон дар байн хомӯшии гароне ҳукмрон
шуд.
Покиза ба хаёл ғӯтавар шуда буд.
– Чаро ин кадар ғарқи андӯҳ гардидӣ?- Гуфт муаллим.
– Чунки қисса дигару зиндагӣ дигар. Масалан касе наметавонад ҷазои раиси ҳаромро диҳад.
– Магар хабар надорӣ?- Гуфт Малакзода, – Дили раис кафиду
мурд ҳамин зимистон. Маст шуда бо занаш ҷанҷол кардааст, занаш гуфтааст, ҳамаи ин бачаҳое, ки дорӣ аз ту нест. Замин сахт
ях баста буд. Чукур кофта натавонистанд. Гӯё ки замин низ аз
ҳаромхӯриаш хабар доштааст.
Сипас базӯр як метр чуқур кофта болои майит хок кашиданд.
Саҳар барои фотиҳахонӣ ба сари қабр омадагиҳо дидаанд, ки
сагҳо мурдаашро аз гӯр бароварда хӯрдаанд…
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Покиза аз ҷои худ баланд шуда гуфт: – Будаст худо!
Ба назараш чеҳраи ҳамон муллои ҷавон намуд, ки дар сари
майдони пахтазор бар зидди ҳашароти ба заҳрҳо тобоваршуда
дуое мехонд.
Аҷаб чеҳраи нуроние дошт он муллои ҷавон.
– Мулло Мустафо дар куҷоянд?- Пурсид аз муаллим, – Шумо
бо ӯ рафтуомад доштед.
– Ба мадрасаи динӣ дохил шуданӣ буд, пули калон талаб кардаанд. Ҳоло дар Грозный ба бачаҳо Қуръонро меомӯзонад, – гуфт
Мирсафо Малакзода. – Мулло Мустафо чанд бор аз ман туро суроғ карда буд.
Дар чашмони шаҳлои Покиза шӯълаи умед дурахшид. Табассуми малеҳе дар атрофи лабони чун гулбарги тар нозукаш мавҷ
зад.
Покиза бори аввал он муллои ҷавонро дар воти пахтазор вақти
дуохонӣ бар зидди ҳашарот дида буд. Либоси нимдошти обшуста
ба тан дошт, аммо шинам буд. Яктаки дарози рах-рахаш қади
баландашро боз ҳам дарозтар нишон медод. Дар сар мисли муллоҳои дигар саллаи сафед не, балки тоқии чустӣ ниҳода буд, ки
он низ обшуста буд, аммо ҳам туфлиаш, ҳам шимаш, ҳам яктакаш, ҳам тоқиаш хеле тоза ва покиза буданд.
Бади дуохонӣ падари Покиза муллои ҷавонро «ба як пийла
чой марҳамат» гӯён ба ҳавлиаш бурда зиёфат карданӣ шуд, аз
рӯи одати ҳамешагии мардум ба пешаш дуто нонро ба рӯймоле
баста ба дасташ доданӣ буд ва ҳам чанд сӯм ба кисааш тиққонданӣ буд.
Аммо муллои ҷавон қатъиян рад кард ва вақте ки Шариф ба
кисааш пул тиққонданӣ шуд, сахт рад карда гуфт: – Ҳеҷ хел пул
лозим нест! Мо дуофурӯш нестем!
Сипас бо чашмони пур аз оташи меҳр ба сӯи Покиза нигоҳ
карду рафт. Аз ин нигоҳ чӣ хеле ки аз шарораи ба сӯятон парида
ва ба пӯсти дастатон расида сӯзише ҳис мекунед, дили Покиза
низ ҷиззӣ кард.
Покиза бори дуюм мулло Мустафоро авали бахор дар бозори
ниҳол дучор шуд. Ӯ ба бозор қаламчаҳои решагирифтаи токро
бароварда буд.
Деҳқони колхоз агар ба умеди ҳаққи меҳнати колхоз шавад,
аз гуруснагӣ мемурад. Ба ин сабаб ҳар як колхозчӣ камаш як-ду
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сар гову госола, ду-се сар бузу гӯсфанд, даҳ-понздаҳ мурғи хонагӣ мепоид. Ба ғайри ин дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш, ки
аз шаш сотих иборат буд, камтар картошка, сабзӣ, помидор ё ягон
чизи дигар корида соле ду-се бор ҳосил мебардошт ва ҳатман дар
нимаи дуюми тобистон чуворӣ корида барои хӯроки чорвои хонагӣ дар зимистон бо чуворипоя чортоқи зери бомро пур мекард.
Шариф дар пеши айвони иморати худ, токи ангури ҳусайнии
шохи буз ва соҳибиро ба воиш бардошта буд. Ва ҳар сол баъди
мавсими токбурӣ навдаҳои буридаи токро барои аз қаламча сабзондани токи нав истифода мекард ва аз фурӯхтани ниҳолҳои
ток барои Покиза сарупои нав мехарид.
Мулло Мустафо барои ниҳолхарӣ ба бозор омада буд ва аз дур
Покизаро шинохт. Гӯё ки аз дур дар байни хок пораи тиллои соф
ҷило дод ва ӯ ба назди Покиза омада аз ӯ ва хонаводааш ҳолпурсӣ кард. Сипас гуфт: – Ба ман навъи ангури қадимаи худамон
ниҳоли ангури соҳибӣ даркор.
– Ҳаст, – гуфт Покиза ва табассуми малеҳе атрофии лабони
гулбаргаш мавҷ зад.
– Ба Шумо ин ангур чаро хуш омадааст?- Гуфт Покиза.
– Пусти нафиси гулобӣ дорад ва таъми хуш. Ин гуна таъми
хуш танҳо хоси ҳамин ангур аст.
– Ба ғайри ин ҳусайнии шохи буз дорем, – гуфт Покиза, – ин
хели ҳусайнӣ тилло барин заб-зард ва асал барин ширин мешавад.
– Медонам ин сифати онро, – гуфт муллои ҷавон, – аммо онро
дар бозор чӣ гуфта таъриф мекунанд?
– Ангуштони арӯс мегӯянд, – гуфт Покиза.
– Намехоҳам чизеро, ки ба ангушти инсон монанд бошад,
бихӯрам, – гуфт мулло Мустафо.
Муллои ҷавон ду дона ниҳоли ангури соҳибиро интихоб кард
ва гуфт: – Чанд сӯм мешавад?
– Барои Шумо – бепул, яъне – ҳадя, – гуфт Покиза.
– Ман ин ҳадяро бо ҷону дил қабул кардам, – гуфт Мустафо, –
Ҳар бор аз ангури ин токҳо хӯрам, чеҳраи шуморо пеши назар
хоҳам овард, чун нотакрор аст.
Аз ин суханон чеҳраи Покиза то бехи гӯшҳо сурх шуда рафт,
гӯё ба бакали булӯрӣ шароби сурх андохтанд. Дар осмони пурабри дилаш низ гӯё офтоб аз паси абрҳо сар бароварда дарунашро
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нуристон кард.
– Мулло Мустафоро чӣ тавр дидан мумкин?- Пурсид Покиза
худро аз фазои ширини хотирот раҳонида.
– Барои чӣ?- Пусид Малакзода ва аз ин суоли худ шарм дошт,
чун ба назараш беҷо намуд. «Чӣ кор дорӣ ба муносибатҳои шахсӣ?»
Покиза низ шарм дошт ва фикр кард: «муаллим мабодо оиди
ман гумоне хато кунад».
Покиза гуфт: – Бисёр саволҳо дар дил дорам. Доим фикр мекунам ва посух намеёбам. Як суол ин ки чаро мо ба ин ҳол афтодем? Як суоли дигар ин ки дар оянда чӣ хоҳад шуд?
– Агар бераҳбалад бошӣ бирав ту лаб-лаби рӯде ва як рӯзе ба
дарё мерасӣ эй дӯст, – гуфтааст шоир. Об рамзи покизагист. Яъне
аз покизагӣ дур нашав гуфтааст. Ман ба мулло Мустафо рақами
телефонатро медиҳам, – гуфт Малакзода.
Сипас баъд чанд рӯз мулло Мустафо ба Покиза занг зад.
– Покизаӣ?- Пурсид мулло Мустафо.
– Ҳа, – гуфт Покиза. – Покизаи маҷақшуда, обгоршуда. Аз сарам чӣ балоҳое гузаштанд…
– Ба ҳар ҳол покизаӣ, ҳам аз дарун ҳам аз берун. Ман наметавонам туро фаромӯш кунам.
Ҳамин ки хонаи алоҳида ёфтам, меоӣ ба назди ман?
– Меравам, чун ба хаёлам ба ғайри Шумо шахси ба дил наздик
дигар надорам.
Аз ин пас ҳамон рӯъёи асрорангезе, ки модараш Фаришта дида
буд, Покиза медид, ба такрор, вале бо каме тағйирот:
Дар сари роҳи хокие, ки ба қабристони деҳ мебарад зери тути
калони балхӣ рост истодааст. Раиси луч тобутеро ба ароба бор
карда мегузарад, ки ҳама ҷояш бо матои сафед пӯшида.
Пешопеши тобут дар сар шапкаи ситорадори сурх, дар тан
гимнастёрка бо тасмаҳои таппончадор ва аз болояш яктак байрақи сурхро болои сар бардошта муллои қаддарози ҷавон Мустафо меравад. Аз паси онҳо зану марди зиёде, ки ҳама урёнанд
ва шарм намедоранд аз бараҳнагии худ. Покиза ҳам равон мешавад. Дар ҷое, ки гӯр кофтаанду тобутро аз китфҳо гирифта рӯи
замин мегузоранд, рост меистад.
– Кӣ мурд?- Мепурсад Покиза.
Касе ҷавоб намедиҳад.
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Дари болои тобутро кушода китоби калони Қуръонро мегиранд ва даруни гӯр мегузоранд…
Баъди он ки бо белу каландҳо хок партофта Каломи Шарифро
гӯр карданд, муллои ҷавон дастаи дирафши сурхро болои хоктеппаи гӯр мехалонад.
Тибки таомул ӯ бояд сураи таборак бихонад. Аммо «Пролетарҳои ҳамаи кишварҳо, як шавед!» гуфта аз ҷой мехезад.
Баъд Покиза наздик рафта ба сӯи дирафши сурх туф мекунад.
Покиза баъди бедор шуданаш хеле пушаймон шуд, ки чаро ин
кори ношоистаро кард?
Ва дигар бо як ҳисси норозӣ аз худ дар дил мезист, гарчанде
ин воқеа дар зиндагӣ не, балки дар рӯъё буд.

АЗ КИТОБХОНАИ

«Аз ошхонаи мактаб бўйи палаву
кабоб ба саҳни мактаб паҳн
гашта, ба синфхонаҳо медаромад
ва иштиҳои ҳозиронро мекушод.
Аммо аз омадани комиссия ҳанўз
дарак набуд».
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РАҲМАТИЛЛО ШАРИФОВ

Аз ҳаёти худ
Ман, Раҳматилло Шарифов (Шарифзода) 1-уми марти соли 1947 дар деҳаи
Шӯрбоӣ дар оилаи деҳқон таваллуд ёфта, маълумоти 8-соларо дар мактаби
рақами 40 ва миёнаро дар мактаби рақами 33 гирифтам.
Соли 1966 барои таҳсил ба шаҳри Душанбе рафта, факултети педагогика ва
методикаи таълими ибтидоии Донишкадаи омӯзгории шаҳри Душанберо соли
1970 хатм намудам.
Мувофиқи тақсимот ва роҳхати Вазорати маорифи халқи Тоҷикистон дар
мактаби рақами 11-и ноҳияи Вахш фаъолияти педагогиамро оғоз кардам.

Соли 2000-ум маро директор имактаби навташкилшудаи рақами 68 таъин
намуданд. Дар ин мактаб то соли 2006 кор кардам. Мактаб дар миқёси
вилояту ҷумҳурият шинохта шуд. Ин қобилияту ташкилотчигии ӯро ба ҳисоб
гирифта сипас маро ба мактаби рақами 4- директор таъин намуданд.
Аз январи соли 2007 то 2011 дар ин мактаб меҳнат намудам. Бинои мактаби
замонавӣ барои 240 хонанда қад рост кард.
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Солҳои 1971-1972 дар хизмати ҳарбӣ будам. Аз соли 1972 то 1986 дар мактаби
рақами 40-и зодгоҳам ва солҳои 1987-2000-ум дар мактаби 41 муаллим ва
ҷонишини директор оид ба корҳои таълим шуда кор кардам.
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Ҳангоми кор дар мактаби 41 чанд муддат солҳои 1900-1903 дар рӯзномаи
вилоятии «Овози Самарқанд» мудири шӯъбаи маънавият шуда ва рӯзномаи
ноҳиявии «Гулобод тонги» («Субҳи Гулобод») ҳамчун мухбири ҷамоатӣ ҳамкорӣ
карда меоянд.
Барои хизматҳоям солҳои 2004-2009 манро аз округи Талибарзу – 30 ба шӯрои
ноҳияи Самарқанд ба депутатӣ интихоб намуданд. Бо медали «Аълочии
таълими халқи Ӯзбекистон» ва нишони сарисинагии «20-солагии
Истиқлолияти Ӯзбекистон» сарфароз гаштаам. Чандин ифтихорномаҳо,
дипломҳои ҳокимияти ноҳия, шӯъбаи таълими халқ, садорати таълими
вилоят, Иттифоқи журналистон, маҳалла ва дигарҳо ба ман насиб гардид
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Дар айни замон 7 фарзанд, 20 набераву як абера дорам.
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Директори мактаб – Воҳимаев ба утоқи кориаш даромада, ба
курсӣ нишаст. Бо ду даст сарашро дошта, каме ба фикр фурў
рафт. Ба худ омада котибаро даъват намуд.
– Хабарчиева, шумо ба тезӣ раиси иттифоқи касаба – Ҳавлуқмаев, ҷонишини директор – Маслиҳатчиев, завучҳо – Худбинов
ва Меҳнатиевро даъват кунед. Маслиҳат кардан даркор. Дарвоқеъ, Ҳақиқатзодаро ҳам гўед.
Дар як дам ҳама дар ҳузури директор ҳозир шуданд.
– Комиссия баромадааст, аз шўъбаи маорифи вилоят. Ба мактаби мо ҳам меомадааст, – ба мақсад гузашт директор. – Бо маслиҳат корҳоя тақсим кунем – барои обу зиёфаташ чанд пули чидан лозим? Ҳавлуқмаев, шумо рўйхат тартиб диҳед.
– Хуб шудааст, – гуфт ў ва ба ҳисобу китоб даромад.
Муддате утоқи кориро хомўшӣ фаро гирифт.
– Шудед? – Воҳимаев дигар тоқат накарда ба Ҳавлуқмаев рў
овард. – Кани хонед!
– Шуд, шуд, ана мехонам. – Ҳавлуқмаев охирин ҳисоби худро
тамом намуда, ба хондани рўйхат сар кард. – Чиҳил дона нон,
бист сўми – 800 сўм. Панҷ кило гўшт, сесадсўми – 1500 сўм.
Равған, се кило аз ҳамон зўраш, дусадсўмӣ – 600 сўм. Биринҷ, даҳ
кило, ҳафтодсўмӣ – 700 сўм. Арақ, даҳто, тозааш, дусадсўмӣ –
2000 сўм. Ба мандарину бодом, нахўд, донак, чакка, кабудӣ ва
ғайра – 2000 сўм. Ҷамъ 6-7 ҳазор сўм лозим аст.
Директор оҳи чуқуре кашида гуфт:
– Ба мудири хоҷагӣ таъин кунед. Аз моҳонаи муаллимон 100
сўми нигоҳ дорад. Хўш, вақт танг, ба харид кӣ меравад? Ҳавлуқмаев, худатон чаққон, ду нафарро гирифта, худи ҳамин рўз бозор
равед. Лекин пагоҳи ширчой ё қаймоқ овардан даркор. Ки меорад?
– Ба Хайриева фармоем-чи? Хонаашон наздик, ҳам ширчой
хунук намешавад… маслиҳат дод Маслиҳатчиев.
– Дуруст, – розӣ шуд директор – Хабарчиева рафта, Хайриеваро ҷеғ занед. Дарсашро партофта зуд ояд.
– Хайриева, – гуфт директор баъди омадани ў – ба мактабамон
комиссия меояд. Шумо ҳамсояи мактаб. Маслиҳат кардем, барои
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КОМИССИЯ МЕОЯД
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хўроки пагоҳирўзӣ ширчой ё қаймоқ тайёр мекунед. Ҳамчунин
косаву табақ, чойнику пиёла ва дастархон ба зиммаи шумо.
– Бисёр хуб, лекин шир ё қаймоқро аз куҷо ёбам? Худатон медонед, ки мо гов надорем.
– Ҷўянда ёбанда аст. Ҳамсояҳои говдор будагистанд…
Хайриева хомўшона баромада рафт.
Ба ҳамин тариқ пешаки шаш-ҳафт нафар муаллимони ҷавонро барои хизмат, чор-панҷ нафари дигарро назди дарвоза ба
«хуш омадед»гўӣ, хонандагони тану тўшдор ва дўстрўёнро ҳар
ҷо ҳар ҷойи толор навбатчӣ таъин карданд.
Субҳи рўзи дигар аҳли мактаб интизори омадани аъзои комиссия чашм ба роҳ буданд. Хусусан, рафтори директори мактаб – Воҳимаев ва раиси иттифоқи касаба – Ҳавлуқмаев мурғи
посўхтаро ба хотир меовард. Маслиҳати Маслиҳатчиев, меҳнати
Меҳнатиев на ба гўшашон медаромаду на ба назарашон мерасид.
Раги гарданашон аз тобхўрӣ як ваҷаб бархоста бошад ҳам, ҳар
замон ҷониби дарвоза нигоҳ мекарданд.
Дар хонаи Хайриева бошад, ширчой меҷўшид. Аз ошхонаи
мактаб бўйи палаву кабоб ба саҳни мактаб паҳн гашта, ба синфхонаҳо медаромад ва иштиҳои ҳозиронро мекушод. Аммо аз
омадани комиссия ҳанўз дарак набуд.
Ниҳоят қарибиҳои пешин мошини сабукрави бегонае ба ҳавлии мактаб ворид шуд. Воҳимаеву Маслиҳатчиев, Ҳавлуқмаеву
Худбинов ва Меҳнатиев зада ба пешвозаш баромаданд. Аз мошин
зани ношиносе фаромада бо мизбонҳои даст ба пеш бо ҳайрат
нигарист.
– Кани дигарон? – директор аввалин шуда пурсид аз зан.
– Киҳо?
– Киҳо мешуд, комиссияро интизорем. Боз меоянд ё не?
– Не, касе намеояд – ба асли мақсад сарфаҳм рафта, ҷавоб дод
зани ношинос ва илова кард. Ба ман супориш доданд, ки хабареро ба шумо расонам. Аз ҳамаи синфҳо корҳои хаттӣ гирифта,
натиҷаашро ба кабинети методии шўъбаи маорифи вилоят фиристонед будааст.
Инро гуфту зан баргашта ба мошинаш нишаст ва дар як миҷазанӣ аз назар ғоиб гашт.
Сарварони мактаб чӣ кор карданро надониста монданд ва
шарму ҳаё намегузошт, ки ба рўйи ҳамдигар нигаранд. Бўйи па-
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Пагоҳии барвақт пеш аз кор хостам ба ҳаммом дароям. Умед
доштам, ки аз худи ҳаммомчиҳо собуну сачоқ мехараму ҳаммом
мекунам.
Аз кассаи билетфурўшӣ ба душ билет харидам. Навбатпоӣ
кардам. Ниҳоят навбатам расиду шодон либосҳоро кашида аз
ҳаммомчӣ собуну сачоқ пурсидам.
– Муллоака, собун ҳасту сачоқ нест, – ҷавоб дод ў.
– Э, бе сачоқ чӣ хел мешавад? Додарҷон, ин тарафу он тарафро
бинед, мумкин аз ягон кунҷу канор ёфт шавад, – илтимос намудам.
– Ака, набошад аз куҷо ёфта диҳам, – каме бадқаҳр шуда гуфт
ў.
– Набудани сачоқро чаро барвақттар намегўед, ки ман либосҳоямро накашам, – паст наомада каме баландтар овоз баровардам.
– Охир, набошад ў ҳам чӣ кор кунад!…
Хулоса, ман либосҳоямро аз нав пўшида, ба назди касса омадам. Хостам билетро иваз кунаму ба ҳаммоми умумӣ дароям. Боз
ҳамон хел ҳодиса рўй надиҳад, гўён аввал аз ҳаммомчӣ пурсида
баромадам. Ба будани собуну сачоқ боварӣ ҳосил карда, билетро
иваз намудам. Ба як шкафи холие либосҳоро кашида, дари онро
қулф кунонидам ва аз ҳаммомчӣ собун пурсидам.
– Собун нест, тамом шуд, – гўён бепарвоёна аз паси кори худ
шуд.
– Э, аҷабо, чӣ гуна савдое ба сарам омад…
Ман аз кору рафтори бепарвоёнаи ў ба шўр омадам.
– Охир ҳозир аз шумо пурсидам, ҳаст гуфта будед-ку!
– Буд, тамом шуд. Чӣ, шкафро кушоям, либосатонро мепўшед?
– Не, бало ба пасаш, акнун ҳар чӣ бодо бод медароям. Лекин
бе собун чӣ хел ҳаммокунӣ мешавад? Илоҷе бояд ёфт. Чӣ кор
кунам? Пораҳои собуни корфармуда дар шустушўхона бисёр буд,
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лаву бўйи кабоб ва бўйи дигар хўрокиҳои хушхўр ҳамон аз ошхонаи мактаб паҳн мешуд, аз дарҳои кушодаву тирезаҳои боз ба
синфхонаҳо медаромад, иштиҳои ҳозиронро меовард…
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аз он гирам? Хайр, бало ба пасаш, – гўён ночор ба чор тараф нигоҳ карда, аз чашми одамон пинҳонӣ як пораи онро оҳистекак
гирифта, тоза шустаму ба сару рўям задам.
Дар ҳамин вақт овози касе ба гўшам расид: «Оби хунук тамом
шуд!».
– А..! Чӣ бояд кард? Акнун чӣ кор мекунам?
Чорае нест, то омадани об тоқат кардан лозим. Тахминан 10-15
дақиқа бо сару чашмони пур аз кафк омадани обро интизорӣ кашидам. Ниҳоят «об омад» гуфтани одамон маро ҳушёр кард. Ба
таги душ рафтам. Одамони ба ҳоли ман афтода бисёр будаанд.
Ба навбатпоӣ кардан тоқат намонда буд. Лагандро гирифта ба об
шитобидам. Ниҳоят аз азоби кафки собун халос шудам. Ҳаросону ларзон тез-тез ҳаммом карда баромадам. Сачоқ пурсидам.
Ҳаммомчӣ сачоқеро ба ман дод, ки мисли дока аз ин тарафа он
тарафаш менамояд. Онро ба ҷойи дока барои дарзмол кардани
шим истифода бурдан мумкин. Ниҳоят соати даҳ ба корхона
расида омадам…
З‑ин сабаб ба одамони ҳаммомдаро як маслиҳати дўстона дорам. Агар ба шумо хоҳиши ҳаммомкунӣ пайдо шаваду ба ҳаммоми рақами ду дароед, ҳамроҳи худ албатта собуну сачоқ ва як
сатил оби хунук баред, вагарна ба ҳоли ман гирифтор мешавед.
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«...Онҳо ботинан мегиристанд, чи
хеле, дар урфият мегӯянд «аз
рӯяшон аз ашк ҳам пурзӯртар-хок
меборид»...
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ШОДМОН АМОНУЛЛОЕВ

Аз ҳаёти худ
Ман Шодмон Амонуллоев 23-юми феврали соли 1947 дар гузари Ашурмаҳмади
шаҳри Самарқанд таваллуд ёфтаам. Аз синни 4-5 солагиам дар тарбияи
модарам мондам.
Соли 1954 дар синфи якуми мактаби раҷами 33-и ноҳияи Самарқанд ба хондан
шурӯ кардам.
Соли 1965 синфи 11-уми ҳамон мактабро хатм намудам ва ҳамон сол ба
факултаи Гидромелиоративии Донишкадаи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон дохил
шудам. Дар давоми хондан бо сабаби паст будани сатҳи иқтисодии шахсиам то
хатм кардани донишкада, дар як корхона дар вазифаи посбонӣ кор кардам.
Шабҳо, ҳам вазифаи посбонӣ ва ҳам дарсу нақшакашиҳоро пурра иҷро мекардам.

Соли 1972 ба аспирантураи донишкадаи гидромелиоративиияке аз шаҳрҳои Россия
дохил шудам. Бо сабаби аҳволи оилавӣ: шароити пасти иқтисодӣ, ва модари
пиронсолам, ки роҳи маро мепоид, моҳи ноябри соли 1972 ба зодгоҳам баргаштам.
То ба нафақа баромаданам дар техникуми гидромелиоративии Самарқанд дар
вазифаи муаллимӣ кор кардам. Баробари омӯзгорӣ, кам-кам дар истеҳсолот дар
вазифаи инженерӣ кор ва ихтироҳои ратсионализатсионӣ кардам.

30 гуфтор аз 30 тор

Дафтарчаи меҳнатиамро аз ҳамон корхона гирифта будам. Соли 1970-км ин
донишкадаро бо мувоффақият хатм намудам, пас аз ҳимояи лойиҳаи дипломӣ,
бо қарори «Комиссияи давлатӣ» маро дар вазифаи муаллими фанни
«Гидравлика», дар ҳамин факулта ба кор таъин карданд.
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Баробари омӯзгориам аз соли 1997 то ба нафақа баромаданам, дар вазифаи
методисти шӯъбаи ғоибонаи ҳамин техникум кор кардам.
Имрӯзҳо нафақахӯр ҳастам.

30 гуфтор аз 30 тор

Аҳмадхӯҷаамак ба як даст фонус ва ба дасти дигар дастархоне, ки дар дарунаш хӯроки шоми мардикорони алафдарав
буд, ба сӯйи дар равон шуд.
Солҳои 1941‒45, қариб ҳамаи мардону ҷавонони деҳаи Бадал
ба фронт рафта буданд. Қувваи коригар намерасид, барои дарави дуввуми юнучқазор, ки тақрибан 20 гектар буд, 4 нафар
мардикорони русзабонро оварда кор мефармуданд. Сардори
онҳо Гена ном марди калонҷусса ва боқувват буд. Дигаре Витя
ном дошт ва ду нафари дигар занҳо буданд. Онҳо бо досҳои дарози русӣ юнучқа даравида, шабҳо дар чайла мехобиданд. Хӯроки шоми онҳо ба зиммаи сардори звено Аҳмадхӯҷаамак буд.
Дар ҳамин лаҳза тақ‒тақи дар баланд шуд.
‒ Ҳозир,‒ гуфт амак ва дарро кушоду шах шуда монд. Дар рӯ
ба рӯяш як ҷавони тақрибан 19‒20 солаи қадбаланди хушсурат
рост меистод. Дар тан ҷомаи сиёҳи саддарбеҳ, ки бо яккабанд(миёнбанд) баста буд. Амак миёни бастаро диду хаёлаш парид:
«Худоё, чӣ ҳодиса рӯй дода бошад? Шоҳхӯҷаакем илоҳо саломат
бошанд» аз дил гузаронд. Бародари амак Шоҳхӯҷа дар Равонак
истиқомат мекард. Ӯ дер боз бемор буд. Аз бемории акааш мардикорон ҳам воқиф буданд.
‒ Амакҷон, хавотир нашавед,‒ ҳолати мардро фаҳмида гуфт
ҷавон.‒ Ин таъзия ба шумо дахл надорад, фақат имкон бошад,
дар дарвозахона гап занем,‒ узромез гуфт ҷавон.
‒ Марҳамат,‒ гуфт амак ва ҳар ду вориди дарвозахона шуданд.
‒ Ман ходими НКВД ҳастам. Номам Шодӣ. Чор нафар мардикоре, ки дар юнучқазор кор мекунанд, ҷосус ҳастанд ва мумкин дар зери кӯрпаҳояшон яроқу аслиҳа дошта бошанд. Инро
шунида амак ба воҳима афтод.
‒ Амак, шумо натарсед. Мо нақшаи амалиёти дастгирии
онҳоро пухта кашидем,‒ изҳор кард Шодӣ.
‒ Аз ман чӣ хизмат?‒ бо ҳаяҷон пурсид амак.
‒ Шумо як кор мекунед, маро бо худ назди онҳо мебаред. Шинос мекунед, ки додарзодаи шумо ҳастам. Падари ман вафот
кардааст ва шумо ду рӯз омада наметавонед. Гиря карда худа-
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тонро додари майит вонамуд мекунед. Аз он тарафаш хавотир
нашавед.
Пеш‒пеш амаку аз пасаш Шодӣ пайраҳаи дуру дароз тай намуданд ва аз болои кӯпрукчаи ҷӯй гузашта, вориди юнучқазор
шуданд. Аз дур чайла намоён гардид. Шодӣ роҳравон бо тамоми
вуҷудаш гиря мекард:
‒ Вой дадаҷонам, водареғо дадаҷонам… Акнун мо чӣ кор мекунем?…‒Худашро аз ҳол рафта вонамуд карду қариб, ки аз
кӯпрукча ғалтида буд. Амак маҳорати ҷавонро дида, тарсу воҳимаро фаромӯш кард. Мардикорҳо аз чайла баромада, ба амак ва
ҷавони миёнбастаи гирён бо ҳайрат нигаристанд.
‒ Наверно брат Ахмадходжи скончался,‒ ба ҳамдигар мегуфтанд. Вақте, ки наздик шуданд, амак ҳақиқати ҳолро баён кард
ва ду рӯз наомаданашро гуфт.
Як мардикорзан дилсӯзона аз Шодӣ пурсид:
‒ Сколко лет было твоему отцу?
Шодӣ бо овози баланд гуфт:
‒ Э, ман урусия намедонам…
Ҳамин лаҳза дар атрофи чайла якчанд фонар фурӯзон шуд. Аз
дур мошинаҳо бо фараҳои фурӯзон ба тарафи чайла бо суръати
баланд омаданд ва садои пурдаҳшату баланд:
‒Руки вверх!‒ ба атроф паҳн шуд ва ба ларза овард. Се нафар
ҷосусон дасташонро бардоштанд. Сардорашон Гена бо чашмони
гургвораш ба сӯйи амак нигариста:
‒ Швайн (хук)‒ гуфт ва тирвор худро ба даруни чайла зад. Аз
зери бистар автомати ППШ‒ро ба даст гирифта буд, ки Шодӣ
чолокона бо мушти обдор ба сари ҷосус зад, ки автомат ба як сӯ
парид ва ҷосус болои бистар парӯ ғалтид. Шодӣ дастони ӯро ба
қафо гардонду бо яккабандаш ҳамин қадар сахт баст, ки Генаи
боқувват нолиш карда, бо забони немисӣ кимчиҳо мегуфт. Якчанд ходимони корҳои дохилӣ ҷосусони боқимондаро дастгир
карданд.
Сардори онҳо, ки марди тақрибан 40‒45сола буд, дар либоси
шаҳрвандӣ ба амак наздик омаду самимона гуфт:
‒ Ассалому алайкӯм, Аҳмадхӯҷаака.
Амак дӯсташро, ки солҳо инҷониб надида буд, шинохт. Онҳо
ҳамдигарро ба оғӯш кашиданд. Амак зодаи гузари Ойсават буд.
Оилаи онҳо зимистон дар ин гузар ва тобистон дар боғе, ки дар
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деҳаи Бадал буд, истиқомат мекарданд. Солҳои охир ба боғ кӯч
баста, вазифаи сардори звенои колхозро ба ӯҳда гирифт. Сардори ходимон, ки аз амак 2‒3 сол хурд буд, дар гузари ҳамсоя зиндагӣ мекард. Онҳо айёми бачагиро бо ҳам гузаронида буданд.
Сардори ҷавон аз аввали солҳои 1920 ба корҳои дохилии давлатӣ
шурӯъ кард. Ӯро ҳама «началник» меномиданд.
Пас аз ҳолпурсӣ амак гуфт:
‒ Началник, чаро шумо чанд сол боз нанамудед?
‒ Ман бо супориши давлатӣ ба хориҷа рафта будам,‒ посух
дод сардор.
‒ Ходиматон Шодибой ҷасур ва артист ҳам будаст. Ҳамин қадар гиряву овозандозӣ кард, ки қоил шудам.
‒ Шодӣ ҳам артист, ҳам самбист аст,‒ яке аз ходимон хурсандона гуфт.
Ҳама қоҳ‒ қоҳ зада хандиданд. Шодӣ шармгинона табассуме
кард, ки ба худаш мезебид.
Сардор ба гӯши амак пичиррос зад:
‒ Ака, Шодӣ ба наздикӣ аз падараш хати сиёҳ гирифт. Бинобар
ҳамин, дили ӯ пурдард аст.
Амак ба Шодӣ ҳамдардӣ баён намуд.
Як нафар ходим бо амр аз ҷосусони дастбаста пурсид:
‒ Тез гӯед, қуттӣ дар куҷо?
Ҷосусон аз ҷавоб додан саркашӣ карданд. Ҳамин вақт Шодӣ
аз қафои як нафари онҳо гузашта, чӣ ҳунаре кард, ки ҷосус бо
овози баланд фарёд зад ва ба тарафи кӯпрукча ишора намуд. Се
нафар кормандон бо фонар сӯйи кӯпрукча тозон рафтанд, аз он
ҷо як халтаро дарёфт карданд.
Аз он қутии кабудранге баромад, ки шакли сандуқро дошт.
Вақте, ки сандуқро кушоданд, дар даруни он 4 дона минаи доирашакл буд. Сардор, Шодӣ кормандони дигар ба амак миннатдорӣ баён карданд. Онҳо ҷосусону қуттиро ба мошинаҳо бор
карда ба воситаи юнучқазор бо суръати баланд ба тарафи шаҳр,
раҳсипор шуданд. Ҳоло ҳам дасту пойи амак меларзид…
Ҷанги хонумонсӯзи солҳои 1941‒45 ба охир расид. Пас аз 3‒4
сол, рӯзе амак маҳсулоти заминро (томарқаро) ба бозори мадрасаи Бибихонум (сиёби имрӯза) оварда фурӯхт. Аз рӯйи нақшааш
майда чуйда харид карду бо асп ба дидорбинии Шоҳхӯҷаакааш,
ки дар Равонак истиқомат мекард, ба воситаи кӯчаи Тошкандӣ,
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равон шуд. Вақте, ки назди милисахона расид, аз он ҷо дӯсти
қаринаш‒ началник баромада монд. Амак аспашро ба дарахти
сада баста, ҳамдигарро ба оғӯш кашиданд. Дар хараки сари роҳ
нишастанд. Пас аз пурсупоси самимона амак:
‒ Шодибой чӣ хел, имрӯзҳо ба ягон унвони болотар соҳиб шудагист?‒ саволомез гуфт.
Мард(началник) аз сараш сарпӯши шаҳрвандиашро (фуражка)
гирифту бо андӯҳ сарашро хам кард. Пас аз лаҳзае бо оҳи пурдард
лаб кушод:
‒ Эҳ, акаҷон, вай ходими оддӣ набуд, як фариштаи худофиристода буд. Боодоб, бомаданият, чолоку боқувват, зирак ва хушсурат буд. Пас аз хатми мактаби яксолаи корҳои дохилии Тошканд ба шӯъбаи мо омад. Бо зиракӣ, чолокию дониши баланд
худро нишон дод. Ба ҳамкасбонаш самборо меомӯзонд, супоришҳоро саривақт иҷро мекард. Ӯ сазовори ордени «Ситораи
сурх» гардид ва ба мактаби кӯтоҳмуддати олии корҳои дохилии
шаҳри Москва роҳхат гирифт. Чипта ба Москва тайёр буд. Як
ҳафта пеш аз рӯзи рафтан, ин ҳодисаи мудҳиш рӯй дод.
Солҳои ҷанг як гурӯҳ ғоратгарони ботаҷриба амал мекарданд.
Онҳо асосан бонку дӯконҳои тилловориро ғорат мекарданд. Сардори онҳо кордида, маккор, бераҳм буд. Дастгир кардани онҳо
мушкил буд. Аз байн моҳҳо гузашт. Рӯзе аз агентураамон хабар
расид, ки онҳо дар яке аз ҳавлиҳои шаҳр ҷамъ мешудаанд ва мо
он ҳавлиро иҳота кардем. Шаб хеле торик буд. Мо бо баландгӯяк
онҳоро ба таслимшавӣ даъват кардем. Аммо онҳо ба мо муқобилият нишон медоданд. Ногоҳ дар байни пардаи ғафси торикӣ гӯё
аз паси паттичазор саги калоне гузашт. Пас маълум шуд, ки ӯ
сардори(шеф) маккор будааст. Мо инро пайхас накардем, аммо
Шодии зирак аз дунболи ӯ давид. Дар масофаи 30‒40 метр Шодӣ
ба ӯ расида, ба сараш мушти обдоре фаровард. Ҳамин вақт овози
тир ҳам баромаду ҳар ду ба замин ғалтиданд. Мо омада шефро
дастгир кардем. Шодӣ намеҷунбид. Вақте, ки рӯяшро боло гардонидем, тамоми рӯйи синааш хунолуд буд. Маълум шуд, ки
тири он нобакор дили ҷавонро сӯрох кардааст. Ман фарёд кардам:
‒ Шодиҷон ба ту чӣ шуд?
Ӯро ба беморхонаи марказӣ бурдем. Шодӣ чашмонашро кушоду канда‒ канда гуфт:
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‒ Ман… ман… пеши дадемба…
Ман бо илтиҷо гуфтам:
‒ Шодиҷон, ба ту гап задан мумкин не. Дар ин ҷо ҳама шифокорони баландихтисосанд. Худо хоҳад, пас аз 1 ҳафта шифо ёфта
мебароӣ ва ба Москва меравӣ. Пас аз хатми донишгоҳ боз бо рутбаи баланд бармегардӣ, туро ба мисли худат духтари зебо хонадор мекунем. Дар тӯят мо рақсу бозӣ карда хурсандӣ мекунем…
Шодӣ ба ҳамаи мо як‒як маъюсонаву меҳрубонона нигарист,
дандонҳои мисли марҷонаш намоён шуда, табассуми хеле зебо
карду‒ ҷон дод.
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МАҲБУБА НЕЪМАТЗОДА
«Бе фикри қарз озод зиндагӣ
кардан чӣ қадар хуб аст».

Аз ҳаёти худ
Маҳбуба Неъматзода 7-уми феврали соли 1949 дар шаҳри Душанбе таваллуд
шудааст. Вай пас аз хатми шӯъбаи рӯзноманигории Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон дар тӯли солҳои 1971-1992 дар идораи рӯзномаи «Пионери
Тоҷикистон» (ҳоло «Анбоз»), маҷаллаҳои «Фирӯза» ва «Чашма» ба сифати
хабарнигор, ходими адабӣ ва мудири шӯъба ифои вазифа кардааст. Дар солҳои
1996-2000 дар рӯзномаи «Самарқанд» фаъолият намудааст.
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Шеъру ҳикояҳои Маҳбуба Неъматзода ҳанӯз дар овони таҳсил дар мактаби
миёна дар рӯзномаву маҷаллаҳо ба табъ мерасиданд.
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Нахустин китоби ӯ бо номи «Борони баҳорӣ» (Д. Маориф» с. 1980) ба
хонандагони хурдсол манзур гардидааст. Китоби шеъру ҳикоя ва афсонаҳои вай
«Духтари заргар» (Д. «Адиб» с. 1990), «Меҳрубон» (С. «Суғдиён», с. 1997),
«Таваллудат муборак» (С. «Суғдиён», с. 1998), «Бонуи бобо» (С. «Зарафшон»
с. 2000), «Гиря кунам ё ки на?» (Д. «Истиқбол» 2006), «Модари ҷон, модарам»
(Т. «Муҳаррир, с. 2012), «Боғи шамол» (Д. «Истиқбол», с. 2013), «Тӯтии сухандон»
(Т. «Тӯрон замин зиё» с. 2016), «Дӯсти беҳтарин» (Д. «Адиб», с. 2018) аз ҷониби
наврасону навҷавонон хуб пазируфта шудаанд.
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Ин воқеа гӯё дирӯзакак рух дода буд, вале аз он айём наздики бист сол гузаштааст. Ман он солҳо ҷавони сисолаи боғайрат
будам. Қариб ҳар рӯз бо мошини «Нексия»-и худам мусофиронро аз Самарқанд сӯйи Тошканд мебурдам ва меовардам.
Аслан аз рӯйи касб омӯзгорам. Баъди хатми Донишгоҳи забонҳои хориҷӣ шаш сол дар мактаби шаҳр аз фанни забони
англисӣ дарс додам. Аз кори мактаб дилгир шудам. Бар замми
ин он солҳо маоши омӯзгорон кам буд. Аз ин рӯ, муваққатан
ронандагиро пеша кардам.
Як рӯзи баҳорон аз истгоҳи «Расадхонаи Улуғбек» чор мусофирро гирифта ба роҳ баромадам. Ҳаво табъи дилам буд, на
гарм, на сард. Баъди борони дирӯза кӯчаву хиёбонҳо, боғу пайроҳаҳо, ҳатто мошинҳо тозаву озода менамуданд. Аз тамошои
манзараҳои атроф, хусусан деҳаҳои пур аз долу дарахт чашм
сер намешуд. Ба гуфтаи Хоҷа Ҳофиз:
Ба ду дида кай тавонам, ки рухи ту сер бинам,
Ду ҳазор дида бошад, ки туро кунам наззора.
Баъди соате аз ноҳияи Булунғур, яъне Баландкӯҳ мегузаштем, ки ногоҳ садои занги телефонам баланд шуд. Тугмачаи
телефонро пахш карда «алло» гуфтанамро медонам, аз он сӯйи
уқёнуси Атлантик ба гӯшам садои писари тағоям Рустам расид,
ки саросемавор мегуфт:
– Ҷавоҳир, ҷӯраҷони азиз, туӣ? Саломатии худат, падару
модар, хоҳару додар, келин ва бачаҳоят хуб аст? Аз ту як илтимос. Баъди як ҳафта, рӯзи 28-ум соати 6-и субҳ ба фурудгоҳи
шаҳри Тошканд баромада, як нафар дӯсти амрикоии маро бояд
пешвоз бигирӣ. Агар имкон дорӣ, дар телефонат навишта мон.
Самолёти «Ню-Йорк – Тошканд», рейси 217.
Гумон кардам, ки меҳмони амрикоӣ мисли дигар сайёҳон
барои тамошои Самарқанду Бухоро меояд. Аммо…
Пешинӣ ба шаҳри Тошканд расида, дар қаҳвахонае таом
мехӯрдам, ки писартағоям боз занг зад.
– Дар роҳ буданатро фаҳмида гапро кӯтоҳ кардам, – гуфт
ӯ. – Акнун давомашро шунав. Худат ҷӯраҷон, нағз медонӣ, ки
ман дар Амрико чор сол боз танҳоям. Дар Самарқанд янгаат
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ҳам бе ман зиқ шудааст. Ҳар бор, ки занг мезанам, «маро ҳам
ба наздатон баред» гӯён гиря мекунад Сарвиноз. Азбаски ин
ҷо ғайриқонунӣ кору зиндагӣ дорам, наметавонам, ки ба янгаат ва писарчаам даъватнома фиристам.
Як адвокати амрикоӣ, албатта ба ивази доллар ба ман маслиҳати хуб дод. Бо роҳнамоии ӯ як бевамарди сиву шаш солаи
амрикоӣ бо номи Ҷеймс ба Самарқанд меравад ва бо Сарвиноз
аз қайди аҳди никоҳ мегузарад. Баъди тақрибан як моҳ онҳо
барои гирифтани виза аз сафоратхонаи Амрико ба шаҳри
Алма-атои Қазоқистон парвоз мекунанд. Дар ин сафар ту ҳам
бояд бо онҳо ҳамроҳ бошӣ. Тамоми харҷу хароҷот аз ҳисоби
ман, ҷӯра. Чӣ кор кунам, ғайри ту дӯсти кордону англисидон
надорам. Насиб бошад, дар суннаттӯйи писарчаҳоят тӯёнаи
хуб мефиристам.
Сарвиноз – келини ҳам дар ҳусн, ҳам дар кордонӣ беҳамтои
мо омад-омади «домод»-и амрикоиро шунида, гул-гул мешукуфт. Ӯ ҳанӯз меҳмон наомада, бо як дугонааш ба Хонаи ақди
никоҳи ноҳия рафт ва дар як рӯз никоҳи худ ва шавҳарашро
бекор карда омад.
– Баъзе одамҳо барои ҷудо шудан як солу ду сол сарсон мешаванд. Ман ба шумо қоил, – гуфтам ба Сарвинозкелин. – Чӣ
тавр тавонистед?
– Пул бошад, дар ҷангал шӯрбо, – ҷавоб дод ӯ.
Рӯзи муайяншуда дар даст гулдаста соати 6-и субҳ дар назди фурудгоҳи Тошканд ҳозиру нозир шудам. То ки меҳмон
маро зуд пайдо намояд, номамро дар компутер бо ҳарфҳои
калони лотинӣ чоп карда, бо ресмоне ба гарданам овехтам.
Самолёти «Ню-Йорк – Тошканд» ҳамон рӯз ду соати расо
дер монда омад. Баъди хеле интизорӣ ниҳоят мусофирон бо
ҷомадонҳои хеле калони чархдор аз бинои фурудгоҳ берун
мешуданд. Марди хушлибос ва ситорагармеро дида, хурсанд
шудам. Пиндоштам, ки домоди амрикоӣ ҳамин аст. Наздиктар
рафта гуфтам:
– Ҳелоу, гуд монинг. Май нейм из Ҷавоҳир. Уот из йо нейм?
Аммо марди ситорагарм хандида бо забони русӣ ба ман фаҳмонд, ки аз Тошканд аст.
Чашм аз дари фурудгоҳ намекандам. Аҷиб, ки аз он зану
мард, пиру ҷавони бисёри ӯзбекистони худамон мебарома-
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данд. Нигоҳам ба марди 35-40 солаи қоматбаланд афтод, ки
дар чашм айнаки сиёҳ дошт. Ана ҳамин домоди мо гуфтаму
сӯяш давидам. Баъди салом бо забони англисӣ пурсидам, ки
номи вай Ҷеймс аст?
Мард ба гурӯҳи одамони дар қафояш буда ишора карда ба
забони англисӣ фаҳмонд, ки сайёҳ ҳастанд.
Мусофирони аз Ню-Йорк омада ба таксӣ, автобусҳои ширкати сайёҳӣ ва ба мошинҳои хешу таборони худ савор шуда
мерафтанд. Дар майдон лаҳза ба лаҳза сафи мусофирон кам
мешуд. Шояд Ҷеймс бо сабабе ба ин самолёт савор нашуд? Ё
шояд ман ӯро надида мондам? – дилхӯрӣ мекардам ман.
Ниҳоят аз дари бинои фурудгоҳ марди лоғари заифпайкар
бо мӯйҳои зарду дарози то сари китф, ришу мӯйлаби расида,
шиму костюми ғиҷимшуда ҷомадони хурдеро кашолакунон
берун баромад.
– Домоди мо ҳамин бошад? Не-е. Ӯ мисли майзадаҳо-ку? –
гуфтам дар дил. Шояд ӯ ҳанӯз дар дохили аэропорт аст. Ё дар
масъалаи ҳуҷҷат бо ӯ муаммое пеш омад?
Чашми ман ҳанӯз сӯйи дари фурудгоҳ буд, ки ҳамон марди
зардмӯ ба таги биниям омада, номашро гуфта, ба сӯям дасти
лоғарашро дароз кард.
Дасти сардашро фишурда, бо ҳайронӣ аҳволпурсӣ мекардам, ки ба димоғам аз ӯ фаххосзанон бӯйи шароб омад.
Равшан-тағоям ҳамроҳи падару модари пир ва аҳли оилаи
писарашон Рустам дар гузари номдори Чорраҳа зиндагӣ мекунанд. Шарм доштам, ки меҳмони амрикоиро бо ин шаклу
шамоил ба назди онҳо барам. Аз ин рӯ, аввал ӯро ба ҳаммом,
сонӣ ба сартарошхона бурдам. Баъди ришгирӣ ва кӯтоҳ кардани мӯй андак ба одам монанд шуд.
«Одаму либос – хонаву палос» гуфтаанд. Аз Универмаги
марказии Тошканд барои «домод» костюму шими хушсифати
сиёҳ, куртаи сафед, галстук, туфлии сиёҳ, се ҷуфт ҷуроб харидам.
Сару пои нав ба Ҷеймс зебид. Қиёфааш хеле тағир ёфт. Дар
оинаи мағоза қаду қомати худро дар либоси наву зебо тамошокунон беихтиёр табассум мекард. Баъди пешин дар ошхона
палав мехӯрдем, ки меҳмонро хумори шароб гирифт. Аммо
ман гуфтам, ки фаромӯш накун, ту домоди нав ҳастӣ. Аз рӯйи
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расму оини мо домоди баодоб ба хонаи падарарӯс сархушу
сармаст намеравад.
Дар роҳ бо Ҷеймс хеле сӯҳбат оростем. Маълум шуд, ки ӯ ду
бор издивоҷ карда, ду бор ҳам аз занҳои баду балояш ҷудо шудааст. Се фарзандаш ҳоло бо модарашон дар штатҳои гуногуни
Амрико зиндагӣ доранд ва падар аз ҳоли онҳо бехабар, яъне
зиндаҷудост. Ҷеймс дар бинои сиқабата Бруклин соҳиби як
хонача будааст, касбаш сантехник.
Соати нӯҳи шаб ба Самарқанд расидем. Равшан-тағоям «домод»-ро самимона пешвоз гирифта, ба меҳмонхона дароварданд.
Сарвиноз-келин дав-давон рӯйи миз дастархон меорост, ки
бобои 85-солаам асозанон ба хона даромаданд.
– Ин мард кист? – ба меҳмон ишора карда пурсиданд бобоям
аз ман.
Гумон кардам, ки бобоям аз асли воқеа бохабаранд, аз ин рӯ,
гуфтам:
– Ин кас домоди наватон бобо. Бо Сарвиноз келин аз қайди
ақди никоҳ гузашта, баъд ӯро бо писарчааш ба Америка мебарад.
– Девона шудед? Ин гап аз куҷо баромад? Кадом аҳмақ келинашро ба дасти марди хориҷии ношинос додааст?
Бобоям бо ғазаб асояшонро ба замин зада, фарёд мекарданд.
Гӯё ин ҳиллаю найранг аз ман баромада бошад, он кас оташи
қаҳру ғазабашонро ба сарам мерехтанд. Аз тарси зарбаи асои
бобо курсиямро бардошта, каме дуртар нишастам.
– Арӯси моро ба Америка бараду «ин зани қонунии ман, намедиҳам» гӯяд чӣ мешавад? Аз афту башареш маълум, ки зан
надорад.
– Мулло-бобо, – якбора ба гап даромад Сарвиноз-келин. –
Ақди никоҳи мо дурӯғчакин яъне сохта мешавад. Ба Ню-Йорк,
ки расидем, наберетон маро пешвоз гирифта, ба хонаашон мебаранд. Мувофиқи қонуни он ҷо баъди се сол ин ақди никоҳро
бекор мекунем…
Домоди амрикоиро баъди қайди ақди никоҳ аҳли хонаводаи
Равшан-тағоям як моҳи дароз меҳмондорӣ карданд. Бовар кунед, ӯ аз самбӯсаву мантухӯрӣ ва майнӯшӣ се-чор кило фарбеҳ
шуд.
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Ниҳоят дар аввали моҳи май ману Сарвинозкелин ва писарчаи чорсолаи вай бо Ҷеймс ба сӯйи шаҳри Алмаатои Қазоқистон паридем.
Дар фурудгоҳи Алмаато домоди амрикоиро чанд дақиқа гум
карда мондам. Баъди лаҳзае аз куҷое май нӯшида, андак сархуш
шуда омад. «Барои шердил шудан камтарак гирифтам» – худро
сафед кард ӯ. Хеле асабӣ шудам. Мехостам лаънатиро як шаппотӣ занам, вале астағфирилло гуфтам. Дар чунин рӯзи тақдирсоз кадом одами бовиҷдон арақ менӯшад?
Пушти дарвозаи Сафорати Амрико беист қадам зада, аз Худои меҳрубон хоҳиш мекардам, ки ба Сарвиноз-келин ва
Рустам-ҷӯраам мадад намояд. Аммо «омад ба сарам аз он чӣ
метарсидам». Ҳарду аз сафоратхона сархаму парешон баромаданд. Маълум шуд, ки домоди гаранг дар хусуси ҷойи кор ва
маошаш ҷавоби дуруст надодааст.
– Бо ин маоши ночиз ин занро бо фарзандаш таъмин карда
наметавонӣ, – гуфтааст консул.
Баъди як ҳафта Ҷеймс танҳо сӯйи Ню-Йорк парид. – Хайрият, ки аз ин майзада халос шудам, – гуфтам дар дил. Аммо расо
баъди як сол айнан дар ҳамин моҳ ӯ боз ба Тошканд омад. Боз
ӯро пешвоз гирифта, аввал ба ҳаммому сартарошхона бурдам.
Сонӣ ба мағозаи либос даромадем. Ин дафъа адвокати шиноси
амрикоӣ аз хусуси даромади моҳона ва солонаи Ҷеймс
ҳуҷҷатҳои зиёдеро ба дасташ дода, ба саволҳои консул чӣ гуна
ҷавоб доданро низ омӯхта буд.
Сафари дуюми мо ба шаҳри Алмаато сад шукр, ки бобарор
гузашт. «Домоди амрикоӣ» ва «арӯси самарқандӣ» аз дари сафорат ханда дар лаб хурсанд баромаданд. Тақрибан баъди
понздаҳ-бист рӯз Сарвино-келину писарчааш бо роҳбаладии
меҳмон ба сӯйи Амрико париданд.
Баъди ин воқеа ҳар бор, ки писартағоям аз Ню-Йорк занг
мезад, ман аз хусуси Ҷеймс мепурсидам. Боре ӯ чунин дарди
дил кард:
– Росташро гӯям, ҷӯра дандон ба дандон монда, ба нозу нузаш тоқат карда гаштем. Мулоимхунук вақту новақт «зани ман
канӣ?» гӯён хандида сархуш ба хона меояд ва аз мо пулу шароб
талаб мекунад.
Агар хоҳишаш иҷро нашавад, таҳдидкунон мегӯяд: – Ба по-
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лис хабар медиҳам. Барои никоҳи дурӯғин аз рӯйи қонуни
Амрико чор сол аз озодӣ маҳрум шудан мумкин…
Дина бевақтии шаб омад. Медонӣ ба занам чӣ гуфт: «Самбӯсаи Самарқандро ёд кардам. Ту чӣ тур зан ҳастӣ, ки хоҳиши
шавҳари қонуниятро иҷро намекунӣ? Ба шарофати ман ту дар
ин кишвар зиндагӣ дорӣ. Ман набошам, ту Америкоро дар хоби
шабат ҳам намедидӣ…» Сарвиноз дид, ки аз ӯ халосӣ нест, зуд
зувола гирифта, самбӯса пухт. Ду қадаҳ шароб нӯшида, сархуш
баромада рафт.
Боре ба Рустам гуфтам:
– Агар Ҷеймс ба полис аз хусуси никоҳи сохта хабар диҳад,
худаш ҳам гирифтори маҳбас мешавад. Вай аз ин наметарсад?
– Ҳамин гапро ман ҳам боре ба ӯ гуфтам. Медонӣ, чӣ ҷавоб
дод? «Марди танҳои безан чӣ зиндагӣ дорад? Аз ин зиндагие,
ки ман дорам, зиндон беҳтар».
Хуллас, писартағои бечораам, ки ба ивази бист ҳазор доллар
ҳамсарашро ба Америка бурда буд, қариб се соли умрашро бо
фикри қарздиҳӣ ва халосӣ аз Ҷеймси берӯю беор гузаронд.
Ниҳоят, баъди се соли расо суди ноҳияи Бруклин ақди никоҳи шаҳрванди Амрико Ҷеймс Барро бо Сарвиноз бекор кард.
Баъди се соли интизорӣ Сарвиноз бо писарчааш барои истироҳати якмоҳа ба Самарқанд омад. Рости гап, мо хешовандон,
ӯро дида тарсидем. Ба қавле, пӯсту устухон шуда буд. Пероҳани кӯтоҳи танаш на гиребон дошт, на остину камзӯлча. Мӯйи
сиёҳашро кӯтоҳу зард, абрӯи ғафсашро мисли ришта борик
карда буд. Хуллас, аз Сарвиноз-келини нозанин на сарв монда
буду на ноз.
Ӯро дида бо дилсӯзӣ гуфтам:
– Чаро ин қадар лоғар шудед? Магар бемор будед?
Ӯ сархам чунин ҷавоб дод:
– Корам хеле мушкил буд. Хонаи сеошёнаи бойзани яҳудиро
аз субҳ то бевақтии шаб рӯбучин мекардам. Барои аҳли оила
ва меҳмонони бисёраш хӯрок мепухтам… Хайрият, ки ҳамаи
мушкилиҳо паси сар шуд, – оҳи вазнин кашид Сарвиноз-
келин. – Муҳимаш, моҳи гузашта аз қарз халос шудем. Бе фикри
қарз озод зиндагӣ кардан чӣ қадар хуб аст.
– Аз Ҷеймс ҳам сиҳат саломат халос хӯрдед? – суол додам ба
ӯ.
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Бо шунидани номи Ҷеймс табассуме, ки нав дар рӯяш медамид, нопадид гашт.
Гӯё хоби бади дидаашро ба ёдаш оварда бошам, ғамгинона
ин ҳарфҳоро ба забон овард:
– Аз ин марди майпараст роҳи халосӣ ҷуста, маҷбур шудем,
ки аз Бруклин ба шаҳраки Монхетинг кӯчем. Илоҷи дигар набуд.
Сарвиноз-келин баъди андаке бо аламу таассуф зери лаб худ
ба худ ғурунгос зад:
– Илоҳо нобиё шавад-е-е!
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МАҲБУБА ТУРСУНОВА
«Адабиёт роҳбалад, роҳкушо,
равшангари ақлҳост».

Аз ҳаёти худ
Ман, Маҳбуба Турсунова дар деҳаи Миронқули ноҳияи Самарқанди Ҷумҳурии
Ӯзбекистон соли 1949 таваллуд шудаам. Пас аз хатми мактаби зодгоҳам ба
Донишкадаи давлатии педагогии Самарқанд таҳсил карда, баъд дар мактаби
рақами 28-и деҳаам то синни нафақа омӯзгорӣ кардаам.
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Аз солҳои донишҷӯӣ бо эҷоди асарҳои бадеӣ машғул шудам. Аввал ҳикояву
саҳначаҳои ҳаҷвӣ навиштам. Маҷмӯаҳои «Савдои мушкил», «Аҷаб мардумоне»,
«Зиёрат» ва дигарон рӯи чопро дидаанд. Чанде пеш маҷмӯаи қисса ва ҳикояҳоям
таҳти унвони «Он касе дурбин бувад…» дастраси хонандагон гардид.
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Баъди воқеаи рӯймолча Ойбек хеле ҷасур гардид. Дастҳояш
тоза, либосҳояш озода. Акнун дар қадаммонию гапзаниҳояш
дудилагию нобоварӣ дида намешуд. Дигар аз муштҳои Ёдгорча
намеҳаросид. Додои Ёдгорчаро дида намегурехт: салом медоду
гузашта мерафт.
Сангинхола дигаргуниҳои писарашро дида, курта–курта
гӯшт мегирифт. Ҳатто ба мактаб омада, миннатдорӣ намуд, ки
ман писари ӯро ислоҳ кардам. Вагарна бача вақтҳои охир тарсончаки хаёлпараст шуда монда буд.
Албатта, ин гуна ғамхориҳои модар ба ман низ чун устоди
аввалини кӯдакон хуш омад. Вай дасти маро дӯстона сахт фишурду рафт.
Арафаи кадом як ҷашн буд. Писараку духтаракон бо гулҳои
рангоранг маро табрик мегуфтанд. Ман гулҳоро бо ҳавсала гирифта, ба бонкаи пуроб гузоштаму хулоса кардам:
– Гул буд, гулдаста шуд, акнун як ҳафта синфро хушбӯй мекунад. Раҳмат ба ҳамаатон.
Ойбек чизеро дар қафояш дошта, шармида ба ман наздик шуд.
– Муаллима, ба шумо фақат гул даркор? Тӯҳфаи дигарро магар қабул намекунед?
– Чаро? Бо ҷону дил қабул мекунам. Агар ягон шеъри хуберо
аз ёд хонӣ, беҳтарин тӯҳфа мешавад.
– Ман ба шумо тӯҳфаи аз шеър ҳам беҳтар овардаам. Ана, ина
гиред.
Вай қоғазпечеро рӯи миз гузошт. Дарунаш як либосвор помбархи қиматбаҳои гулдор мехобид. Ман дар умри худ ин хел
тӯҳфаи муфт нагирифта будам. Гӯё касе маро болои ҷиноят
дастгир карда бошад, назди кӯдакони гуловарда хиҷолат кашидам. Миёни шонаҳоям арақи сардеро ҳис намудам. Чӣ гуфтан
ва чӣ кор карданамро надонистам. Овози Ойбек маро ба худ
овард:
– Куртаи зебо дӯхта пӯшида, хурсанд шавед, муаллима! – гуфт
бо фахр ва як қадар бодигӣ.
– Ин тӯҳфаро бо кадом пул харидӣ?
– Ман пул надорам, муаллима, модарам пенсияи бибиамро
гирифтанду аз савдогарҳо хариданд.

Овози
Самаріанд

ПОРАДИҲИИ ОЙ� БЕК
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Ойбек чунон баланд – баланд гап мезад, ки гӯё дигарон кар
бошанд. Худнамоӣ мекард.
– Ба худи бибиат чӣ хариданд? – қасдан савол додам.
– Э – э, аслан курта барои бибиам буд, модарам дар набудани
бибиам барои шумо фиристоданд.
То ба поён расидани дарсҳо тӯҳфа рӯи мизи ман меистод. Бачаҳо аз китобу дафтар сар бардошта, зуд – зуд ба он назар меандохтанд. Баъзан миёни худ пичир – пичиркунон кадом масъалаеро маслиҳат мекарданд. Ногаҳон Толиба, ҳампартаи Зокир, аз
ҷояш хесту мақсадашро баён кард:
– Муаллима, аз мо хафа нашудед?
– Чаро? Бо кадом гуноҳ?
– Барои шумо ин хел савғотии қиматбаҳо нахаридем.
Ман акнун фаҳмидам, ки чор соат боз бачаҳо ба рӯи миз бо
кадом мақсад паи ҳам чашм медӯхтаанд.
Пас тӯҳфаро дурусттар печонидаму гуфтам:
– Ман аз дигарҳо не, аз Ойбек хафа шудам, ки куртаи бибиашро овардааст.
Ойбек чашмони маъсумашро ҳайратомез ба замин афканд.
– Муаллима, акаам бо ҳамсинфонаш ба муаллимашон гилем
харида бурданд – ку. Чува ба ман мумкин не? О ман шумоя нағз
мибинам.
– Ман ҳам туро нағз мебинам, барои ҳамин ба порадиҳӣ одат
накун мегӯям. – Ва қоғазпечро ба сумкаи писарак андохтам. Дилхиҷилии бачагони дигар дар як он бартараф шуд.
Модари Ойбек рӯзе дар маъракае бо ман рӯ ба рӯ омаду гила
кард:
– Чува савғоя нагирифтед, муаллима? Мана хафа кардед.
О майна об карда бачаҳоба дарс додед.
– Барои он маош мегирам.
– Медонам. О дигарҳо бо даҳонашон тӯҳфая заказ мекунанду,
э шумо ношуд – э.
– Касе, ки аз кӯдакони маъсуми бегуноҳ чизе тамаъ мекунад,
беҳтараш, халта гирифта, дар ба дари мардум гадоӣ кунад! –
гуфтаму аз наздаш дур шудам…
Ойбек акнун марди паҳлавонсурати баркамол шудааст. Мошин меронад. Деҳқонӣ мекунад. Хушкору хушрӯзгор аст. Ҳар
гоҳ ба мошинаш нишинам, то таги дарам мебарад. Кисаамро
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кофтанӣ шавам, дастамро медорад.
– Сабақи додаатон як умр ба ман мерасад, – мегӯяд бо табассум.
Ба наздикӣ фаҳмидам, ки ҷинояти кадом порахӯреро фош
кардааст.
Ман курта – курта гӯшт гирифтам. Ҳалол бошӣ, ҳеҷ гоҳ бо
ҳаром якҷоя намешавӣ.

УЗР
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Ҳамроҳи Зокирино Сафия ном духтараки лӯндачаи сурхрӯй
ва сурхмӯй мехонд. Хонданро ҳеҷ ба гардан намегирифт. Барои
вай мактабхона бозихона барин менамуд. Аз ин рӯ, ҳангоми дар
парта нишастан шӯхиҳои ноҷӯя мекард: қаламу дафтари бачаҳоро кашола мекард, ба варақҳо хат мекашид ё рӯи китоби
ҳамроҳашро бо кафчаҳояш мепӯшид. Дар натиҷа шикояту ғалоғула авҷ мегирифт. Насиҳату сарзаниш ба гӯшҳои ӯ намедаромад. Аз ин рӯ, бачаҳо аз мӯйҳояш мекашиданд, ӯро ором карданӣ
шуда, ҳатто сахтакак аз лунҷҳояш мепучиданд. Бефоида. Вай
ҳамеша ягон асбоби хонишро «фаромӯш» мекард, то ки бо ин
баҳона як «шамол хӯрда омада» дигаронро қоил кунад. Хонаашон
дар рӯ ба рӯи мактаб буд. Ҷавоб медодам. Зуд анҷомашро ёфта
меомад. Аммо чизе нанавишта, нон хӯрда мешишт.
– Чаро наменависӣ? – мепурсидам худро базӯр ором карда, то
ки асабонӣ нашавам.
– Ручка нест.
– Дафтар овардӣ, якбора ручкаро нагирифтӣ?
– Сумкая нағзтар накофтаам, – ҷиддӣ мегуфт ӯ. Вай дурӯғ намегуфт. Аз ин сабаб баҳонаҷӯиаш маро ба ғазаб орад ҳам, аз ростгӯиаш дилам нарм мешуд. Ручкаи худро медодам. Аҷибаш он
буд, ки баъди ручкаи маро ба даст овардан бо хатҳои каҷу килеб
аз дафтари Марзия рӯйнавис мекард. Ҳарчанд намунаи дурусти
ҳарфҳоро нишон диҳам, бефоида. Вай ҳамеша як ҳарфро болои
ҳарфи дигар менавишт. Ман тааҷҷуб мекардам, ки ҳамин гуна
духтарчаи маҳмаддонои серҳаракат ба дониш гирифтан кӯшиш
намекунад.
Хайрият, дар синф танҳо вай ҳамин гуна ғароибтабиат буд.
Агар боз ду-се нафари дигари ба Сафия монандҳо мавҷуд мебу-
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данд, вой бар ҳоли ман барин устоди навкор буд.
Аз устодони куҳансоли кордида маслиҳат мегирифтам, ки
духтарчаро чӣ тавр ислоҳ кунам.
– Сабр кунед, азизам, оҳиста – оҳиста ёд мегирад. Баъзе бачаҳо
бо таъхир инкишоф меёбанд, – маро тасаллӣ медод устод.
Ман сабр кардам. Духтарак сеюм шуд. На хатнависиаш ислоҳ
шуд, на парешонхотириаш.
Як вақтҳо устодам ба худи ман ҳам «хуни дил кардӣ» гӯён танбеҳ дода буд. Ба мазмуни гапаш сарфаҳм нарафта будам. Баъди
чандин солҳо худам гирифтори он ҳолат шудам ва ба бурдбории
Қобилзодаи раҳматӣ аҳсант хондам. Аммо ман, мисли устодам,
сабру бардошт кардан намехостам. Чандин маротиба аҳд кардам,
ки аз кори мактаб гурехта, дар ягон гӯшаи дунё боғбониро пеша
кунам. Ниҳолро парвариш кардан осонтар будагист. Оҳ, ин Сафиябону, маро нобуд месозад.
Таънаҳои дӯстонаи устод маро аз роҳам боздошт.
– Ба ман ҷавоб диҳед, ки аз ин кор биравам, – арз кардам ниҳоят ба мудир, – аз ман омӯзгор намебарояд.
Мудир хандае кард. Вай мардаки оқили дурандеш буд. Бо нармӣ гуфт:
– Сиву се нафари дигар саводнок шуд?
– Ҳамин тавр.
– Боз чӣ мехоҳед? Ахлоқу одоб модари муаммоҳост, – гуфт
мудир таҳдор карда ва ба аризаам даст намонд.
Мақсади мудирро фаҳмидам. Минбаъд бо Сафия услуби муаомиларо дигар кардам. Пагоҳӣ роҳи ӯро мепоидам. Ҳамин, ки аз
дари мактаб дарояд, салом медодам. Вақте ин корро ду – се бор
такрор кардам, Сафия кӯшиш мекард, ки аз ман пештар салом
диҳад. Ҳолу аҳволи хонадонашро пурсам, баланд – баланд ҷавоб
медод. Ва ман оҳистекак даст ба мӯйҳояш бурда, шонаамро дароз
мекардам, ки кокулонашро ҳамвор кунад.
Духтарак шарм медоштагӣ шуд. Овозаш ба меъёр даромад.
Оҳиста – оҳиста бо ман муносибати дӯстона мекардагӣ шуд. Ҳатто ба рӯмолчае гул дӯхта, ба ман тӯҳфа кард. Аммо илоҷи ба донишомӯзии вай дигаргуние дароварданро наёфтам, ки наёфтам:
ин муаммо то охир пӯшида монд.
Солҳо гузаштанд. Сафия модар шуд. Акнун ба духтари вай
сабақ медиҳам. Номи зебо мондааст ба духтаракаш: Шабнам.
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Ягон хислати модарашро дар вай пайдо накардам. Табиатан вазин, нигоҳҳояш устувор, гуфтораш ҷиддӣ, босабру бардошт. Ба
як хондан сад мисраъ шеърро бехато қироат мекунад.
Вай дар ҳамон партаи модараш нишаста мешинад. Ва ҳар гоҳе
чашмони зебои Шабнам бо меҳр ба сӯям дӯхта мешаванд, хаёл
мекунам, Сафия аз ман узр мепурсад.

ИСЁ� НИ РАЪНО
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Соли хониши нав оғоз ёфт. Ба мактаб муаллими нав омад. Ҷавони ҷингиламӯи қадбаланд ва ҳавобаланде. Бачаҳо ба муаллим
не, ба мошини вай бисёртар таваҷҷӯҳ доштанд. Ҳамин, ки танаффус шуд, ҳама атрофи мошини оташрангро печонида мегирифтанд. Қаровулхола химчае гирифта, онҳоро пароканда мекард. Вале хола ба сӯи дигар равад, чун селаи паррандаҳо гурӯҳи
наве онро иҳота мекард. Ҳатто яке ба китфи дигаре савор шуда
мегирифт. Онҳо аз тамошои мошин завқ бурда механдиданд.
Омӯзгорон ба рафтори бачагон аҳамият намедоданд. Танҳо директор ду – се бор муаллими шаҳриро огоҳ кард, ки бо чизе болои
мошинро пӯшонад, то бачаҳо ягон ҷояшро харошида бенур накунанд.
Муаллими шаҳрӣ таъиноти директорро зуд фаромӯш карда,
ба дарс даромад. Мошин миёни ҳавлии мактаб истодан мегирифт.
Аз миён якчанд вақт гузашт. Рӯзе фиғони соҳиби мошин баромада, ба идораи муаллимон даромад:
– Ин ҷо мактаб не, подахона!
– Чӣ шуд, бародар, асабро нигоҳ доред! – мудири илмӣ ӯро
ором карданӣ шуд, ки соҳиби мошин сахт даст афшонд.
– Э равед – э, илтимоси шумоҳо катӣ ин ҷо ба кор омадам.
Мани хомкалла дарси университета партофта ин ҷо омадам –
а?!
Ана, хезед, аз тиреза тамошо кунед, бачаҳои мактабатон чӣ
ҳунар нишон додаанд. Ваҳшӣ бачаҳои мактабатон!
Мудир аз ҷояш хесту сӯи тиреза рафт ва дамаш дарун шуд.
Шармид. Баъди чанде ба хашм омада, гуфт:
– Сад фоиз дуруст гапи ин додарамон. Бачаҳои мо одам
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намешаванд. Бадалов, аниқ кунед, вай кори кӣ?
– Шӯре, ки барпо шуд. Бо як суръати фавқулодда. Бадалов ба
Ваҳобиддин, Ваҳобиддин ба Обидӣ, Обидӣ ба Гулҷаҳон,
Гулҷаҳон ба қаровулхола фармуданд, ки гунаҳкорро ёбанд.
Қаровулхола, ки рӯзи дароз умраш ба назорати мошинҳову
дарвозаи кӯча мегузашт, ба зудӣ ҳангоми сафороӣ аз миёни панҷсад бача Раъно ном духтаракро шинохта, ангуштонашро сӯи ӯ
бигиз кард:
– Ана, ана! Ҳамин духтарчаи пахмоқмӯи бало. Ба Худо, ки сад
бор
химча гирифта пеш кардам. Гапа гӯш накарда, охир санг ҳаво
дод – дия. Ҳе беақл! Акнун иштарава чӣ тавр карда медиҳед?
Шумоҳо даҳ кас бошед. Вай – вай – е! – Қаровулхола шоҳидиро ба
анҷом расонда, ба посташ баргашт.
Ҷиноятчиро ба хонаи директор пешандоз карданд.
– Нарасед, аз дастам надоред! Худам меравам! Поям ҳаст, раҳа
медонам! – мегуфт ва бо оби чашми шашқатор ба хонаи мудир
даромад.
Раъно – духтараки шаҳлочашми рангпаридаи нозукандоме
буд. Гарчанде аллакай дувоздаҳсола шуда буд, феълу хӯи кӯдакиаш бетағйир монда буд. Касе ҷаҳлашро биёрад ё талабашро ба
зудӣ иҷро накунад, даррав ғаш мекард, аррос зада гӯши ҳамаро
кар мекард. Баъзан омӯзгоре напурсида, баҳо гузорад, ҷаҳлаш
меомад. «Баҳои ду» монед ҳам, аввал пурсиданатон даркор!» мегуфт.
Боре худи ман ба синф даромада, дидам, ки Раъно рӯи фарш
ба пушт хобида, почакзанон фарёд мезанад, намегузорад, ки ҳамсинфонаш дар ҷойҳои худ рафта шинанд.
– Хез, Раъно, – гуфтам, – либосҳоят чиркин шуданд. Шарм
намедорӣ, ки ғел мезанӣ?
– Намехезам! Насиба қаламтароша тияд – дия!
Албатта, Насиба ё дигаре баъди ин қадар азоб додани
ҳамсинфашон анҷомҳои худро ба вай мебахшиданд…
Аммо он рӯз Раъно ҳамаро ба ҳайрат гузошт.
– Ба оинаи мошин кӣ санг партофт? – дар пешгоҳ нишаста, ба
Раънои
ростистода саволдиҳиро сар кард мудир.
– Ман!
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– Чаро оинаро шикастӣ?
– Даркор бошад, ҳамаи оинаҳояша мешиканам! Ана ҳамту,
мемонам – мӣ.
– Ҳуш дорӣ? Ё ягон кас ёд дод? – ин дафъа мудир овозашро
баландтар кард.
– Ҳушам дар ҷояш. Суратҳо… суратҳои ким – чизайлин… Ҳама
ҷои оина пур. Ҳар рӯз бачаҳо пеши мошин рафта, маро мазоҳ
мекунанд. Яктааш сурати луп – луччак. Олим гуфт, ки луччакаш
худаки ту ҳастӣ. Ман… Ман мемонам? Задам, санги калон катӣ
шикастам! Ана ҳамту… ҳамту…
Ба Раъно асабонӣ шудан мумкин набуд. Чунки забонаш лакнатдор шуда, дар охир гапашро гум мекард.
Мудир якбора аз шасташ фаромад. Раънои зирак нармшавии
мудирро пай бурда, саросема пурсид:
– Маро милиса намебарад?
Мудир ишорат кард, ки ба дарс равад.
Баъди исёни Раъно муаллиму мошини ӯро дигар дар мактаб
надиданд.

САБАҚ
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Дарси адабиёт буд. Мавзӯъ ҳамчунин: «Адабиёт чист?» Ҳарчанд ба дигарон адабиёт фанни осон ва фаҳмиданаш саҳл тобад
ҳам, барои ман душвору мураккаб ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ,
кӯшиш намудам, ки ба шогирдон чӣ будани адабиётро ба ҳадди
имкон пешкаш намоям, то ки онҳо ба тафаккури худ ба саҳлнигорӣ роҳ накушоянд. Бо чунин мақсад ҳамин саволро аввал ба
шогирдон додам. Маълум шуд, ки онҳо танҳо маънои луғавии
«адабиёт»–ро, ки «адаб омӯхтан» аст, фаҳмида метавонистаанд.
Сонӣ, ба номбар кардани хелҳои он, яъне, илмӣ, таърихӣ, даҳонакӣ, хаттӣ ва ғайра қодир будаанд. Аммо ба кушода додани
мафҳуми адабиёти бадеӣ мелангидаанд. Яке образнокии онро
фаҳмонад, дигаре аз санъатҳои бадеӣ саршор будани онро таъкид
мекард. Саввумӣ, мегуфт, ки «адабиёт оинаи ҳаёт аст», чунки
ҳамин суханонро як одамаки бағоят доно гуфта рафтааст.
Ман хостам худро дар назди шогирдон ба қатори одамони
доно ҳамроҳ намоям. Аз ин рӯ, ҳар чӣ аз дигар устодон омӯхта
будаму эҳсос менамудам, баён кардам.
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– Адабиёти бадеӣ маҳсули хаёлот аст. Тафаккури инсон ҳар
қадар серғунҷоиш бошад, адабиёт ҳамчунон аст. Вай аввалу
охир надорад.
Он ба рӯшноии офтоб ва ҷилваи уфуқ монанд аст. Ба баҳри
беканор ва қатраҳои борон шабоҳат дорад. Гоҳе зулмот, гоҳе сафедии субҳро мемонад. Вай бо ситамдидагон шифо, ба сангдилон
азоби виҷдон, ба гирифторон малҳам, ба нобакорон ҷунбиши
рӯҳонист.
Адабиёт намунаю инъикоси ҳаёт аст. Он ба вақт савор нест.
Хизмати беғаразонааш абадист. Гузаштаро ба имрӯз, имрӯзро ба
фардо мерасонад. Нишонаҳои абадиёт дар он таҷассум аст. Дар
қаъри вай ҳама чизро пайдо кардан мумкин. Адабиёт фалсафаи
ахлоқ аст. Адабиётро эҳтиром бояд кард. Он фарзанди меҳнат
аст, ғайрати бедордилон аст.
Адабиёт роҳбалад, роҳкушо, равшангари ақлҳост.
Вай чароғи хирад аст.
Адабиёт болотар аз олами моддӣ – олами дуюми аз ҷониби
инсонҳо кашфшуда аст. Вай оламест, ки ба кушодани асрору муаммоҳо кӯмак мерасонад. Қулфкушои ҷаҳолату нодонӣ буда,
мардумро аз доираи мавҳумот берун мекунад, ба зиндагӣ дилгарм намуда, ба вайҳо мардонагӣ, дӯстдорӣ, иродат, ҳисси ватанпарварӣ, шарму ҳаё, боварӣ, вафодорӣ, садоқатмандӣ, ору
номус, қадршиносӣ меомӯзонад.
Адабиёт маҳсули шуури тасаввурот, маҳсули беҳтарин
орзуҳост ва роҳкушо ба сӯи накӯкориҳост. Адабиёти асил олами
бо суханҳои нафису пурмаъно бунёдшудааст, ки ба ҳама баробар
хизмат мерасонад.
Вай ба сони чашмаест, ки хушкзаминро ба шукуфазор табдил
медиҳад.
Адабиёт тир ба сӯи ҷаҳолат аст. Сарҳадро тан намегирад. Онро
даруни қафас ҷойгир кардан имкон надорад.
Адабиётро бо ҳама забонҳо баробар меофаранд ва ба аҳли олам
баробар хизмат мерасонад.
Адабиёт аз сиёсат тавоност.
Адабиёт аҳли ҷаҳонро ба ҳам пайванд мекунад. Вай кӯпрук ва
дасти дарози дӯстист.
Ман ҳамин қибил суханҳоро қариб сӣ дақиқа паи ҳам баён
кардам. Аммо шогирдон бо чашмони ҳайратзада интизорӣ ме-
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кашиданд, ки боз чӣ гуфта метавонам? Чанд лаҳзаи хомӯшӣ ба
миён омад.
– Саволҳо доред? – ниҳоят мувофиқи анъанаи дарсдиҳӣ
пурсидам. Бачаҳо хомӯш менишастанд.
Баногоҳ пай бурдам, ки дар бораи адабиёт ғайр аз тавсифҳои
болохонадор чизи дигаре нагуфтаам. Нутқи ман мисли таоми ба
рӯи дастурхон нагузоштае шудааст, ки бачаҳо танҳо бӯяшро фаҳмиданду таъмашро начашидаанд. Онҳо гӯё «худи адабиёт канӣ?»
мегуфтанд. «Ҳой нодон, чизе бигӯй, ки ба гуфтаҳоят бовар кунем»-хонда мешуд аз нигоҳашон.
Пас ду рубоии Умари Хайёмро қироат намуда, мазмунашро
фаҳмонда додам:

Асрори азалро на ту дониву на ман,
Ин ҳафри муаммо на ту хониву на ман.
Ҳаст аз паси парда гуфтугӯи ману ту,
Чун парда биафтад, на ту мониву на ман.
***
Нокарда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист? Бигӯй!
В‑он кас, ки гуноҳ накард, худ кист? Бигӯй!
Ман бад кунаму ту бад мукофот диҳӣ,
Пас фарқ миёни ману ту чист? Бигӯй!

30 гуфтор аз 30 тор

Баъди ба поён расидани шеърхонӣ ба дарс ҷон даромад. Бачаҳо
паси ҳам хеста, фикрҳои худро баён намуданд:
– Сухане, ки одамро афсун кунад, адабиёт аст.
– Сухане, ки ҳар кас ба гуфтанаш қодир набошад, адабиёт аст.
– Адабиёт маҷмӯи суханҳои дар тарозуи ақл баркашидаест.
– Сухане, ки фикри тоза медиҳад, адабиёт аст.
Ман аз хонандагон боз як сабақи нав гирифта, бо онҳо хайрухуш намудам.
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ТОШҚУЛ АЗИМОВ
«Тасаллои дилаш ҳамин буд, ки
саҳви бузургтарини худро, агарчи
дер аст, фаҳмид…»

Аз ҳаёти худ
Ман, Тошқул Азимов (Азимзода, Мирзо Масъул) 28-уми майи соли 1950 дар
оилаи сокинони гузари Чилсутуни деҳаи Боғимайдони Самарқанд Акрамов Азим
(1912-2001) ва Тошпӯлодова Муҳайё (1914-1991) таваллуд шудаам. Падарам дар
хоҷагии ҷамоатӣ кор мекарданд. Модарам соҳибхона буданд.
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Баъди хатми мактаби нопурраи ҳаштсолаи рақами 25-уми деҳаи Боғимайдон
(1965) ва мактаби миёнаи рақами 21-уми шаҳри Самарқанд (1967) дар
факултаи механика-математикаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд (19671972) таҳсил гирифтам. Солҳои 1972-1974 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ хизмат
кардам.
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Аз соли 1974 то соли 1991 омӯзгори фанни математикаи мактаб будам. Солҳои
охир дар мактаби деҳаамон фаъолият пеш мебурдам. Соли 1991 маро ба
таҳририяти рӯзномаи «Овози Самарқанд» ба кор даъват карданд. Чунки аз
солҳои 80-уми асри ХХ чакидаҳои хомаам дар рӯзномаҳои «Ҳақиқати
Ӯзбекистон», «Шарқ тонги», «Пионери Тоҷикистон», «Газетаи муаллимон»,
«Адабиёт ва санъат» ва ғайра чоп мешуданд. Ҳоло дар ин ҷо фаъолият дорам.
14-уми октябри соли 2019
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Аз лаҳзаҳои аввали ҳаёт бо инояти Парвардигор ба одам ғамхорӣ мекунанд. Аввал ба вай доя, сипас модару падар, бибиву
бобоҳо ва дигар пайвандону наздикон меҳрубонӣ мекунанд. Дар
кӯдакистон мураббияҳо, дар мактаб омӯзгорон, ҳамин тавр инсон бо пуштибонии чунин одамони азиз, дӯстону атрофиён ба
воя мерасад ва зиндагии мустақилона пеш мебарад. Вале одам
набояд ба ин меҳрубониҳо одат кунад, онро чун амали муқаррарӣ, ки то охири умр давом мекунад, қабул намояд.
Умедҷон дар оила баъди ҳафт духтар таваллуд шуд ва атрофаш, ба қавле, пури меҳрубонону ғамхорон буд. Вай дар чунин
муҳит ба камол расид. Гӯё вайро аз даст ба замин намонда калон
карданд. Дар мактаб ташкилоти ҷавонон, баъди узви ҳизб шудан,
ташкилоти ҳизбӣ роҳбару маслиҳатгараш буданд. Ҳамеша дар
тӯю маърака, ҳангоми беморию душвориҳо дар атрофаш одамони дилсӯз ҳозир мешуданд Умедҷон таълиму тарбияи хуби замонаро гирифта, ба воя расид, оиладору фарзанддор шуд. Дар
ҷамъияти «Дониш» бо муваффақият кор мекард. Вайро чин яке
аз беҳтарин маърӯзачӣ (лектор)-ҳои вилоят мешинохтанд.
Мегӯянд, ки дунё гузарост. Бобову бибиҳо, падару модар ва
дигар наздикону пайвандон бо пур шудани паймонаи умр паси
ҳам ин дунёро видоъ гуфтанд. Вай вафоти онҳоро чун воқеаи
табиӣ қабул кард ва холӣ будани ҷойи онҳоро ҳис накард. Вале,
вақте амаку амма, тағою хола ва апаҳояш бо ташвишҳои рӯзгор
шуда, ба хонаи вай кам омаданд, зиёда аз ин даври гузариш ба
иқтисоди бозор расиду душвориҳои зиндагӣ гулӯгираш карданд,
Умедҷон сари калобаашро наёфт. Вай, ки худаш акнун бояд набераи аввалинашро бо тамоми меҳр дӯстдорӣ мекард, ҳамон бо
таассуроти меҳрубониву ғамхориҳои ба вай карда умр ба сар мебурд ва андешаи он, ки худаш низ ба дигарон ҳангоми зарурат
бояд дасти ёрӣ дароз кунад, ба хаёлаш хеле кам меомад. Аз
душвориҳои иқтисодӣ дида, вай бештар азоби руҳӣ ва маънавӣ
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мекашид. Баъзе ҳамкоронаш аз ҷамъияти «Дониш», ки узви ҳизб
буданду пештар дар тарғибу ташвиқи ғояҳои он аз як дигар қафо
мондан намехостанд, акнун аз гуфтаҳои худ рӯ гардонида буданд. Зиёда аз ин, онҳо гузаштаро тамоман сиёҳ мекарданд ва ба
назар чунин мерасид, ки дар ин амал бо якдигар мусобиқа доранд. Ба Умедҷон чунин тағйирот сахт таъсир мекард. Ба ин чандон хуб набудани вазъи иқтисодии оилааш низ сабаб буд. Агар
пештар дар чунин ҳолат пайвандону наздикон вайро дастгирӣ
карда бошанд, ҳоло душвориҳои иқтисодӣ онҳоро низ азият медод.
Умедҷон дар чунин шароит мӯҳтоҷи ёрӣ шуд. Барои додани
музди таълими шартномавии духтари хурдиаш дар донишкада
пул надошт. Болокорӣ завҷааш хабар расонд, ки аз сабаби саривақт напардохтани музди таълим духтарашро аз дарс пеш кардаанд. Ин воқеа болои сӯхта намакоб шуд. Ноилоҷ аз дӯсти наздиктаринаш, ки ҳеҷ гоҳ илтимоси вайро рад накарда буд, қарз
пурсид.
– Умедҷон, ман ҳоло нафақахӯрам. Худам гоҳо аз бепулӣ чӣ
кор карданро намедонам, – гапро мухтасар кард рафиқаш.
Умеди ягонаю охирини Умедҷон барбод рафт. То ҳол дӯсташ
ягон бор хоҳишу илтимоси вайро рад накарда буд. Умедҷон ба
хона хеле малулу хаста баргашт. Нишасту оҳе кашид ва аз замири қалбаш беихтиёр нидои «Эъ, Худо!» баромад.
Умедҷон дар мамлакате, ки ғояи атеистӣ бартарӣ дошт, таваллуд шуда, тарбия ёфт ва ба воя расида буд. Агарчи падару модараш одамони худошиносу намозхон буданд ва рӯза медоштанд,
Умедҷон «динро барои халқ афюн» медонист.
Вале баъди соҳибистиқлол шудани диёрамон муносибат ба
дин ва озодии виҷдон тағйир ёфт. Роҳбари ҷамъияти «Дониш»
ба вай супориш дод, ки бахшида ба иди Рамазон маърӯзае тайёр
кунад.
Вай дар вазъияти ногувор монда, забон хоид:
– Ман наметавонам чунин маърӯза тайёр кунам. Чунки дар
бораи дину моҳи Рамазон тасаввуроти хеле ночиз дорам…
– Ҳамаи мо ҳамин хел ҳастем, супоришро иҷро кардан даркор.
Бахти аввалин шуда, чунин баромад кардан насибатон шуд:
Умедҷон адабиётҳои заруриро ёфта хонд, бо имом-хатиби
масҷид сӯҳбат кард, як рафиқаш китобчаи хурдеро, ки «Фарзи
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айн» ном дошт, дод. Ҳамин тавр маърӯза тайёр шуд.
Солҳои пеш, вақте волидонаш як моҳ рӯза медоштанд, аз онҳо
хоҳиш мекард, ки ният накунанд. Ҳатто рӯзе ба онҳо «Рӯза доред,
бемор мешавед, меъдаатон дард мекунад», – гуфт.
– Ин тавр нагӯй, гуноҳ мешавад, – насиҳат кард модараш.
– Бигузор гуноҳатон ба сари ман бошад, рӯза надоред, – гуфт
вай.
Моҳи Рамазон ин гуфтаҳояш ба хотираш расиду андешае ӯро
ором нагузошт. Дарк намуд, ки надониставу нафаҳмида ва наомӯхта ба волидайнаш он суханҳоро гуфта будааст. Ҳатто фикр
накардааст, ки малули хотири онҳо мешавад. Бинобар ин рӯза
дошта, сабаби эътиқоди қавии онҳоро фаҳмиданӣ шуд. Ҳамин
тавр, паҳлӯҳои мусбии рӯзадорӣ, аз ҷумла, барои одами солим
аз фоида холӣ набудани онро фаҳмид. Дар бораи норасоиҳои он
тасаввурот пайдо кард. Дар ифторҳо иштирок карда, хулоса баровард, ки на ҳама аз таҳти дил рӯза медоранд.
Ғамгин шуд, ки ҳамон замон рози қалби одамони аз ҳама наздику меҳрубонашро нафаҳмида будааст. Мутакаббирона ноштою хӯроки шомро ба гуфтаҳои духтурон амал карда мехӯрд
ва ҳатто боре ҳам дар ифтор бо онҳо сари дастархон нанишастааст…
Мегӯянд, ки тан гирифтани хатои хеш одамро сӯйи роҳи ягонаи ҳақиқӣ – роҳи рост мебарад. Умедҷон ба ин нукта бовар кард.
Ҳамин тавр бо баҳонаи тайёр кардани маърӯза «Фарзи айн»-ро
мутолиа намуда, намоз хонданро ёд гирифт.
Агар солҳои пеш касе ба вай гӯяд, ки ту ҳам рӯзе Худоро шинохта, намоз мехонӣ, ба камақл будани вай шубҳае намекард.
Вале фаҳмид, ки дар байни намозхонҳо одамони ростқавлу ростамал кам набошанд ҳам, вале сухану амалашон фарқкунанда
низ будаанд.
Аз чунин андешаҳо ихлоси вай ба диндорон суст мешуд. Вале
ақидаи «ҳар кас барои неку бади худ ҷавоб медиҳад» вайро пайрави одамони хуб мекард.
Муаммои музди таълими шартномавии духтараш низ ҳал шуд.
«Ҷон хоҳари дилсӯхта» – апааш дастпонаи тиллояшро фурӯхта,
онро пардохт.
Умедҷон дастнигор, мутеъ ва мӯҳтоҷи дигарон шудан барин
одатҳоро ҳар рӯз аз вуҷуди худ қатра-қатра фишурда мепартофт.
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Ҳар қадар бовариаш ба худ меафзуд, ҳамон қадар корҳояш пешрав
мешуданд.
Вай беш аз пеш китоб мутолиа мекард. Ба омӯхтани эҷоди аз
санҷиши вақт гузаштаи бузургон майл пайдо кард. «Гулистон»-и
Саъдӣ, «Маснавии маънавӣ»-и Румиро дар аслашон хонд. Аз онҳо
ба бисёр саволҳояш посух ёфт. Мисраи «Мо дар ду ҷаҳон ғайри
Худо ёр надорем»-и ин шоҳасар саҳван то чӣ андоза ба роҳи нодуруст рафтани вайро пайваста ба ёдаш меовард.
Беҳуда аз дӯсти наздиктаринаш хафа шуданашро низ дарк
кард. Баръакс, он рӯзи қисматсоз ва рафтори дӯсташро, ки ба вай
қарз надод, чун фоли нек шинохт. Ҳатто хурсанд шуд, ки дӯсташ
чунин кард.
Афсӯс мехӯрд, ки солҳо побанди ёрии дигарон зиндагӣ кард.
Аз душвориҳо тарсид, садҳои пеши роҳашро мардона паси сар
накард. Аз Худо не, аз бандаҳояш кӯмак пурсид.
Тасаллои дилаш ҳамин буд, ки саҳви бузургтарини худро,
агарчи дер аст, фаҳмид…
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«Шумо меваҳои тару тоза хӯреду
мо лаб лесида шинем? Не,
хобатонро ба об гӯед!»
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Аз ҳаёти худ
Дар яке аз рӯзҳои зимистони солҳои 50-уми асри гузашта шумораи мардуми
деҳаи хурдакаки Ҷарқишлоқи ноҳияи Самарқанд ба як нафар зиёд гашт. Ин як
воқеаи оддӣ бошад, ки барои Ҷумъа Рустамов ва Малика Тоҳирова аҳамияти
ҷаҳонӣ дошт. Зеро дар оилаи онҳо писарак ба дунё омад.
Дар шӯрои деҳот бо умеди нағзие карда, шодиёнаи бештаре гирифтан зодрӯзи
ӯро каме тағйир доданд: Бахтиёри Ҷумъа, ки 29-уми феврал таваллуд шуда буд,
ба ҷойи 1-уми март навиштан 1-уми феврал сабт карданд. Ҳоло ӯ 66 сол боз ба
ҷойи дар ҳар чор сол як бор зодрӯз гузаронидан ҳар сол хароҷоти зиёде сарф
карда, ин санаро ҷашн мегирад.

Бахтиёри Ҷумъа аз тарси сархам насохтани модараш нағз хонд. Баъд гӯшашро
наҷунбонида, пиёдаву чорхеззанон давидаву савора шаҳодатномаи мактаби
миёнаи рақами 16-и ноҳияи Самарқандро гирифт. Бо ҳамон шаст соҳиби
дипломи Институти давлатии педагогии Самарқанд гардид.
Як сол дар ноҳияи Деҳнави вилояти Сурхондарё азоби омӯзгориро чашида,
гӯшашро сахтакак кашид ва аз пайи ҷустуҷӯйи касби осонтаре афтод. Қалам,
ки аз каланд сабуктар аст, барои кор ба соҳаи матбуот гузашт. Вале баъд
фаҳмид, ки дар мусофират кори рӯзноманигорӣ аз омӯзгорӣ ҳам душвор аст,
фиғонаш ба фалак печид. Ҳарчанд муҳарриру идораҳои рӯзномаву маҷаллаҳоро
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Он солҳо интизоми меҳнат сахт буд. Гоҳо модари омӯзгораш дар мактаб дер
мемонду ӯ сахт гиря кунад, раҳми ҳамсоязане омада, ҳатто ширашро дареғ
намедошт. Бинобар ҳамин, ӯ аз шарм то ҳол аз ҳаққи дигарон парҳез дорад.
Модараш доимо «нағз хон» мегуфт.
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дигар кунад, ки сабукие ҳис накард ва ниҳоят ба тақдираш тан дод. Инак, 45
сол боз мехонад, ки омӯзад. Менависад, ки омӯзонад. Ба ҷонаки азизи худаш ва
заҳматҳояш дилаш ҳаргиз намесӯзад. Навиштаҳояш, ки маъқул нашуданд,
медарронаду месӯзонад. Солҳои охир барояш аз навиштан дида, даррондану
сӯхтан маъқултар аст. Мақсади ягонаи ӯ бо ҳаҷвияҳо мардумро хандонда, бо
ин роҳ ба онҳо саломативу дарозумрӣ ҳадя кардан аст.

30 гуфтор аз 30 тор

Аввали баҳор Мулло Ҷавҳар дар сари кӯчаи пушти ҳавлиаш
ду бех ниҳоли зардолу шинонд. «Эъ, ҳама маблағи ёфтаву тофтаашро ба сарсабзу зебоии хонаву ҳавлиаш сарф кунад, чаро ин дар
кӯча ниҳол мешинонад? Дар ин ҷо ягон гап ҳаст?» Ва аз ӯ паст
омадан нахоста, ҳамсояи девордармиёнаш аз ӯ як парда боло
омад. Дар пушти хонаи ӯ бар замми зардолу ниҳолҳои себ ҳам
пайдо шуданд. «Шумо меваҳои тару тоза хӯреду мо лаб лесида
шинем? Не, хобатонро ба об гӯед! На танҳо фарзанду набераҳо,
балки роҳгузару мусофирон ҳам даҳон ширин кунанд» гӯён боз
як ҳамсояи онҳо илова бар зардолуву себ ниҳолҳои олуву гелосу
ток шинонд. Ин кор аз аввали маҳалла сар шуда бошад, дар зарфи як-ду моҳ тамоми маҳалларо фаро гирифт.
Роҳҳои деҳа ба хиёбони ниҳолзор табдил ёфт.
Алибек як саҳар ба даст бел гирифта, ба тахту ҳамворсозии
ҷойҳои чуқуру ноҳамвори кӯчаи назди дарвозааш сар кард. Аз
ин кори ӯ ҳайрати Ҳошимҷони ҳамсояаш афзуд. Раги бахилиаш
кашида, номаълум пурсид:
– Ҳа, ҳамсояҷон, ғайрататон зӯр!
– Аз бекорӣ – кадукорӣ. Кӯчаҳоро каме тахту ҳамвор кунам,
мошин оҳан бошад, ки савобаш мерасад.
«Не! – аз дил гузаронд Ҳошимҷон. – Ягон гапе ҳаст, ки чунин
рафтор мекунад. Дар саҳро мӯру малах набошад, номаъқул карда, дар он ҷойҳо майнаву қарзоғҳо шинухез менамоянд. Ҳа, то
фоидааш набошад, ин Алибеки гӯрсӯхта оби ишкамашро намеҷунбонад?!»
Вай, ки ба кор мерафт, бегоҳӣ аз кор баргашта, 15-20 метри
кӯчаи назди дарвозаашро на танҳо тахт, балки рӯфтаву тоза кард
ва об зад.
Аз онҳо ранг гирифта, дигарон ҳам ҳашари кӯчарӯбиву кӯчатахткунӣ гузаронданд. Кӯчаҳои деҳа мисли кӯчаҳои шаҳр тахту
ҳамвор ва тозаву озода гашт.
Дарвозаи аввалини оҳанини зеборо Зиёбой шинонида, деворҳои тарафи кӯчаро рангмолӣ намуд. Аз байн як моҳ нагузашта, ҳама ба бемории фасон кардани дару деворҳои худ гирифтор
шуданд.
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ЗИНДА БОД, БАХИЛӢ� !

99

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
100

Як шаб аз қурбоққа барин ғур-ғури беохири ҳамсараш хоби
Ҳақназар набурд: духтарашон қадрас шудаасту то ҳол харидоре
надорад. Чаро таги дари дигар духтардорон хостгорборону то
ҳол остонаи дари ӯро касе зер карда, ба дарун намедарояд? Аз
ин гуна андешаҳо деги бахилиаш ҷӯшиду сабаб ҷуст. Ба ёдаш
саҳни пеши дарвозааш омад. Байни сероҳа ҷойи калоне бошад,
ки бекори чакалакмазор. Ин манзара ба имиджи ӯ ва ҳамсояҳо
таъсири манфӣ мерасонд.
Хаёлан нақшаи генералие кашида, лоиҳа тартиб дод ва дар он
ҷо ҳавз кофт. Гирдашро бетон кард. Барои он ки ҳавз ятимаки
танҳо натобад, дар чор гӯшааш чор ниҳоли сада шинонд, ки соябон шаванд.
Ин кори ӯро дида, дар бадани ҳамсояи дигар кирми бухлу ҳасад ба ҷунбиш омад. Кирм шабу рӯз ӯро ором намегузошт. Ноилоҷ сар хам карда, ба назди Ҳақназар омад.
– Ҳамсоя, ҳавз кофта, кори хубе кардед. Агар зид набошед, ман
дар атрофаш гул шинонам, ҳавз зеботар мегардад.
Худи Ҳақназар ҳам, чунин ният дошта бошад, ки дасткӯтоҳӣ
мекард, розӣ шуд.
Ҳамсоя гулҳои садбарги рангоранг шинонда, ба парвариши
онҳо машғул шуд. Як ҳамсояи дигарашон ба даруни ҳавз тухми
моҳӣ партофт. Боз яке ғозҳои ҳаррангаи зебое овард. Ҳавз ба ҳавзи шоҳона мубаддал гашт.
Ҳавзи шоҳона реклама шуд ё тақозои тақдир чунин будааст,
ки бахти духтари Ҳақназар хандид. Инро ба шарофати ҳавз дониста, шаби тӯй домоду арӯси навро гирди ҳавз «ёр-ёр» гӯён се
маротиба давр занонданд. Ин амал ҳамчун рамзи бахту мустаҳкамии оила анъана гардид. Ҳоло дар гирди ҳавз анъанаи чархзании
навхонадорони деҳаҳои гирду атроф ҳам ботантана мегузарад.
Ҳамин тавр, дар маҳалла яке ба коре даст занад, дигарон аз
бахиливу нотавонбинӣ ба он кор кана барин мечаспанд. Дар зарфи 4-5 сол маҳалла зебову ба ҳавас кардан арзанда гашт. Нархи
ҳавлиҳо садчандон баланд шуд.
Маҳалла дар озмуни маҳаллаҳои беҳтарини мамлакат ҷойи
якумро гирифт. Ба ҳамин муносибат мухбири телевизион бо раиси маҳалла сӯҳбат орост ва сабаби комёбиҳоро пурсид. Раиси
маҳалла шармидаву сурх шуда, рости гапро гуфт:
– Бахилӣ!

ҲАҶВИЯ
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– «Келин аз дар даромад, Нури хонем даромад», – пиразане
якбора ин суруди ҳофизро аз радиои дастӣ шунида, бо иллат онро
кушт. – О келин душман аст. Вай аз дарам даромаду ҷангу ҷанҷол
сар шуда, файзу баракаи хонадон аз дарвоза баромад! Э овозакат
ба дарун афтода, сақав шавӣ ҳофизи гӯр!…
Пиразан бо вуҷуди ин қадар заҳрзании ҳофизи бечора ҳамон
ҷӯши ғазабаш пасанда намешуд. Саҳл монда буд, ки радиоро ба
замин зада, зери по гирад. Як гапҳое гуфт, ки ҳатто онҳоро мардҳо
барои ба забон овардан шарм медоранд.
Аз ин чанд рафтори пиразан, ки пеш-пеши ман мерафт ҳайрон
шудам.
Ман дар ин ҷо одами нав. Аз таърифи баъзеҳо оби даҳонам то
нӯги поям шорида, ҳамин пагоҳӣ ба ин санатория омадам. Истироҳатгоҳ, дар ҳақиқат, ба таъриф меарзид. Дар бағали биҳиштосои кӯҳ ҷойгир. Гулу дарахтонаш аҷириқзор барин аз ҳад зиёд.
Ҳавояш салқину рӯҳнавоз. Ҳозир чиллаи тобистон бошад, ки
пагоҳиву бегоҳӣ либоси гарме напӯшед, зуком шуданатон мумкин.
Дар истироҳатгоҳ мардҳо ҳатто 1,5-2 фоизро ташкил намекунанд. Кам, ки ҳастанд, мисли пашшаҳои нимҷони тирамоҳӣ дар
гӯшаву канори хилваттар ба назар мерасанд. 8-10 фоиз занҳои
ҷавону миёнсол. Боқимонда ҳама кампираку пиразанҳое, ки баъзеашон мисли занги ток каҷу килебу пажмурда ва буҷмаку муҷмак шудаанд.
Ман аз рӯйи одати худ ҳар сол як ҳафта – даҳ рӯз ба ягон гӯшаи
дурдасте барои дамгирӣ меравам. Дар ин хел ҷойҳо на ман ягон
касро шиносаму на ягон кас маро ва аз оламу одам бехабар бошам.
Дар ин санатория, ки дар сари ҳар қадам ғайбати арӯсҳо меҷӯшад,
аз ягон кас напурсида, ба чунин хулосае омадам, ки ин истироҳатгоҳи пиразанҳо. Аниқтараш, ҷазираи супермодарарӯсҳои келинбезор.
Радиои «Би-би-си» барин шабу рӯз шунидани дарду алами
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– Зинда бод бахилӣ! – худро дошта натавониста, сӯҳбатро хулоса кард мухбир ҳам.
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кампиракҳои берӯзӣ бароям тоқатнопазир буд. Вале ман акнун
илоҷи истироҳатро қатъ карда, партофта рафтан надоштам. Чунки пулашро пешакӣ додаам. Ҳамеша ва дар ҳама ҷо пулро додан
осону баргардонда гирифтан душвор.
Дар тамоми санаторияву курортҳо пас аз нонушта ҳуҷуми истироҳаткунандагон ба шӯъбаҳои табобатӣ оғоз меёбанд. Дуо
рафтагӣ барин дар ҳама ҷо ходимону асбобу ускунаҳои табобатӣ
каму табобатгирандагон мисли мӯрчаҳои аввали баҳор бисёр.
Барои ҳамин, пойгаи дағаливу асабвайронкунӣ ва намоиши фиребу тақал авҷ мегирад.
Пештар ҳангоми навбатистӣ ҳамчун рамзи эҳтиром намояндагони ҷинси латиф – хоҳарону модаронро пеш мегузаронданд.
Дар ин ҷо ҳисси гуманистии занҳо фаввора зада, мо – мардҳоро
бенавбат ба қабули табобатҳои ҷисмониву терапевтӣ роҳ медиҳанд.
Ҳангоми қабули табобатҳо овози як зани аспрӯйи миёнақади
мисли ҳиндузанҳо сип-сиёҳ ҳамеша пардаҳои гӯшро медарронд:
– Э, ин чӣ хел табобат?! Дасту панҷаатон хушк шавад, дарсенвалро дуруст доред, мемуред? Аппарати гӯрсӯхтаатон якта-якта
мӯйҳои сарамро канда мегирад-ку?!
– Парафинмонӣ ҳамин хел мешавад? Худам як зани сӯхтагӣ
бошам, шумо ҳам бо парафини бӯйнокатон маро сӯзонда, аз
умрам пештар куштан мехоҳед?!
– Оби ваннаи пой афту башараатон барин ин қадар хунук?!
Ин чӣ хел табобат-а? Пула гирифтана медонеду хизмат кардана
не-а? Э аз даҳону биниатон мадда барин зада барояд!
Гӯши пиразан, ки вазнин аст, овозаш баланд. Чизе нагӯяд,
ҳама мешунавад. Баробари пайдо шудани ӯ ходимони табобатгар
мотам мегиранд.
– Ҳамин ғурбатхола тезтар дафъ мешуданд! – ба якдигар
пичир-пичир мекарданд духтаракони шӯъбаҳои табобатӣ. – Ҳар
сол азоби дӯзахро ба сари мо бардошта меоянд-е!
Ба ходимони муолиҷагар раҳмам омада, рӯзе аз як пиразани
зиёинамо хоҳиш кардам, ки он холаи ҷанҷолиро ба кӯчаи инсофу одамгарӣ даъват кунад.
– Фоида надорад! – бепарвоёна даст афшонда гуфт вай. – Аз
рӯйи принсипи ҳамраъии модарарӯсҳо қасди келинҳояшро аз
инҳо мегирад. Чунки аксари инҳо ҳам модарарӯс доранд.
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Кадом рӯз гувоҳи сӯҳбати ду пиразане шудам. Яке бо сӯзу гудоз ҳасрат мекард:
– Аз қабули табобатҳо метарсидагӣ шудаам. Дирӯз ба ғори
намак даромадам. Чанги намак ба чанд ҷойи захмхӯрдаи рӯю
дастонам нишаста, ончунон ба дарду сӯзиш даровард, ки пок
мемурдам. Парафинаш мисли лойи дӯзах гарм. Массажисти гӯрсӯхта «мӯҳраи устухони гарданатонро мекашам» гӯён ончунон
рафтор кард, ки худро дар дор овезон ҳис кардам. Ҳамаи инҳо
боз қилиқҳои нави арӯси нонкӯрам набошад… Аз дасти ин келини ҷувонмарги ман ҳама чизро интизор шудан мумкин. Дилам
аз вай хавотир. Мабодо ба инҳо телефон карда…
– Ин хел нагӯед-е, дугонаҷон, – ӯро дилбардорӣ кард ҳамхонааш. – Нафаси хунукатона шамол барад!
Пас аз хӯрдани таоми пешинӣ истироҳатгоҳ ба бозори ҳасрат
мубаддал мегардад. Кампиракҳои пажмурдаву шафтолуқоқмонанд, бедандону айнакӣ ва асодору беасо даҳони ҷуволи дарду
ғамашонро ба пеши якдигар мекушоянд. Ҳасратфурӯшон бисёру
харидорон – шунавандагони шавқманд кам. Вале шунавандаҳо
ҳам чандон гулӯ гумроҳ нестанд. Лаҳзае дилу бедилон суханҳои
ҳамсӯҳбаташонро гӯш карда истода, дар мавриди мувофиқ дарду ҳасрати худро ба маҷрои сӯҳбат кӯндаланг мегузоранд.
– Ин не, вай не, мо келин гӯён аҷалаки худро ба хона оварда
будаем, – мегуфт яке. – Падару модараш духтар не, мори афъиро
тарбия карда будаанд. Ба дидан хушрӯву зебо, вале ҳар замон
заҳр зада наистад, ба назарам, худаш касал мешавад. Аз рӯзи
омаданаш «ман аз гов метарсам, бӯйи риху пешобаш ба баданам
мешинад» гӯён говҷӯширо ба гардан нагирифт. Ҳозир худам
меҷӯшаму ба ширу қаймоқаш келинподшоҳ бакавул. Бе пӯшт-
пӯшт ба ҳамсояҳо фурӯхта, пулакашро ба киса мезанад. Корҳояш,
ки ҳарому ҳариш аст, сару либосамро худам мешӯям. Ҳамин, ки
ба сари тағора нишастам, келинчаи худобехабарам бағал-бағал
чизҳои чиркинашонро оварда, ба болои ғарами ҷомашӯйӣ мепартояд. «- Шумо ҷомашӯйиро нағз мебинед, бийимуллоҷон.
Ҳаминҳоро ҳам дар пасоби ҷомашӯйиатон як-ду об гирифта партоед,» мегӯяд. Писарам суст-дия. Барои ҳамин келин хизматгори
хона неву ман канизаки хонадон шудаам… Эҳ, ин мани сарсахт,
кадом як дарду доғамро гӯям… Аз ҳама аламовараш, дугонаҷон,
ҳаққу ҳамсояҳо маро ба тӯй хабар кунанд, «ман меравам» мегӯяд

103

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
104

гӯрсӯхта. «Ба келинҳои ҷавон дар тӯй чӣ ҳаст?» – гӯён боре эрод
гирифтам. Медонед, вай сарғалтон рафтагӣ чӣ гуфт: «Тӯй аз они
ҷавонону мурдаву азо ба кампирҳо мезебад, – рӯякашро мурдашӯ
шӯяд, шарм надошта ҳамин хел гуфт. – Дар тӯй мо мехӯрему
менӯшем, чорта рақсу бозӣ мекунем. Шумо чӣ? На дандон доред,
ки ягон чиз хӯрда тавонеду на ҳунару ҳайдаре доред, ки бо рақсу бозӣ давраро тафсонед.»… – Дуруст, дугонаҷон, – гапи ӯро
тасдиқ карда, дар навбати худ ба ҳасратфурӯшӣ гузашт ҳамсӯҳбатам. – Келинчаи мо даҳ баробар аз келини шумо бадтар. Дасту
панҷааш чангак шудагӣ барин на аз ӯҳдаи шустушӯ мебарояду
на аз ӯҳдаи пухтупаз. Меҳмоне ояд, писарамро «ғиззӣ» ба кӯча
мефиристонад. Дар як лаҳза мебинед, ки рӯйи дастархонро
гӯшти мурғу шашлик ё манту оро медиҳад. Ана баъд таърифро
мешунавед, ки келини Саодатой бадасту панҷа асту дар як лаҳза
се-чор хел хӯрок пухта, меҳмондорӣ мекунад… Э ҳамааш айби
худамон. Як порча гӯштро бо ҳазор азоби алим ба воя расонда,
коркуну пулёб мекунему баъд ба дасти занашон дода мемонем,
ки ҳукмронӣ карда гарданд…
Дар хонаву долон, нишастгоҳҳои саҳни истироҳатгоҳ – дар
ҳама ҷо кампиракҳо ба ҳасрат дода мешаванд. Вале дар муддати
даҳ рӯзи истироҳаташон боз аз ҳазор як ҳиссааш ногуфта мемонад.
Як шаб хобам набурд. Барои ҳавохӯрӣ берун бароям, чароғи
зали варзишӣ фурӯзон. Ҳамчун доруи хоб ду-се машқи ҷисмониро ба ҷо овардани шуда, ба паси дараш равам, аз дарун овози
кампираке ба гӯшам расид:
– Э сараки зоидаву калонкардаатро хӯр, ҳоло ту маро назару
писанд намекунӣ?! Ана ба ту! – ва садои гумбосе баланд гардид. –
Ман хизматгорат не, ман модарарӯсат мешавам, ту инро мефаҳмӣ, аҳмақ! Ана ин барои гапгардониат, маҳмадоно! «Гум-м!»
Бачапойиям кам буд магар, ки акнун хонарӯбиву ҷомашӯйиро
ҳам ба гарданам бор карданӣ-а?! Номаъқул кардӣ, ана ба ту, ана…
«Гум!», «Гум-м!!», «Гум-м-м-м!!!»
Саҳл наздиктар рафта бинам, кампирак ин гуна гапҳоро гуфта, ба «муруд»-и овезони машқкунии боксёрҳо мушт мезаду мушт
мезад. Бо ҳамаи инҳо қаноат накарда, боз ҳар замон ҳаракат мекард, ки бо пойҳояш ҳам бикӯбад. Вале қадаш намерасиду аламаш дучанд мегашт.
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Оҳиста қафо гаштам, ки бухси дилашро нағзакак барорад.
Дидану шунидани дарду ҳасрати кампиракҳо кинои бисёрсериалӣ барин шавқовар буданд. Даҳ рӯз тири паррон барин гузашт. Рӯзи охирин сабаби ҳамаи инҳоро аз сардори санатория пурсидам. Ӯ гуфт:
– Мақсади мо тинҷиву мустаҳкамсозии оилаҳост. Сутуни ҳар
як оила кампираку бобойакҳо. Вале роли пиразанҳо калони калон
аст. Дар ин ҷо барои онҳо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, ки дар давоми даҳ рӯзи истироҳат ҳамаи заҳру зақум ва
дарду алами худро партофта, бо дили софу қувваи дучанд ба оилаҳояшон баргарданд.
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ЗОҲИР ҲАСАНЗОДА
«Мукофот – гулдастаи бемориҳо.
Оқибаташ табобатхонаро
иҷорагирӣ».

Аз ҳаёти худ
Чӣ ҷои руст кардан аст, солҳои таҳсил дар мактаби миёнаи рақами 16-уми
ноҳияи Самарқанд ниҳоят шӯху беқарор будам. Бечора омӯзгорам аз ман безор
шуда, ҳатто масъалаи аз таълимгоҳ пеш кардан ба миён омад. Хушбахтона,
устод Бердӣ Ҳамроев балогардон шуд ва маро ба «шефӣ» гирифт. Камина аъзои
махфили «Адабиётчиёни ҷавон» гардида ба китоб дил бастам. Агар муаллими
физика ё математика, таърих ё расмкашӣ зери қанот мегирифт, шояд имрӯз
касбу корам мутлақо дигар мешуд.

30 гуфтор аз 30 тор

Дилбастагӣ ба адабиёт ба факултети филологияи тоҷики ДДС овард. Ду сол
дар Маҷористон (Венгрия) хизмати ҳарбӣ карда, фаъолияти меҳнатиро дар
хоҷагии ҷамоатии «Гулистон» ҳамчун сардори звенои сабзавотпарварӣ оғоз
намудам.
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Сипас қариб 50 сол боз дар расонаҳои ахбори ҷумҳурият – идораҳои симо ва садо,
рӯзномаҳои «Шарқ тонги» (ҳоло «Гулобод тонги»), «Овози Самарқанд» ва
«Овози тоҷик ба ҳоли қудрат фаъолият пеш бурдам. Дар тааҷҷубам, ки
«Ривояти Оқсой», «Зафар», «Азизи мардум», «Бозгашт ба ҳаёт» ном повесту
роман навиштаам. Баҳодиҳӣ ба мухлисон ҳавола аст.
Воқеан, боз як гап, барои ба майдони адабиёт бебокона қадам ниҳоданам,
мутолиаи асарҳои устодони сухан Садриддин Айнӣ, Пӯлод Толис, Сотим
Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, Ҳасан Ирфон, Абдулло
Қодирӣ, Уткур Ҳошимов, Абдулло Қаҳҳор, Ҷек Лондон, Мопассан, Азиз Несин,
Тургенев, Михаил Шалохов ва дигарон калон аст.
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Бегоҳӣ модаркалон ба Зафар ҳангоми аҳли оила ба атрофии
дастархон ҷамъ омаданд гуфт, ки ӯро судхола – Амина ҷустуҷӯй
дорад. Аз ин хабар бештар модари Зафар ба тааҷҷуб афтод. Вай
бо таҳлука ба писараш нигарист. Ҳусейн Наҷмӣ нони дар даҳонаш бударо фурӯ набурда, саволомез як ба модар ва як ба фарзанд дида дӯхт. Тоҷбахшхола оромона, чумча ба коса зада, зеҳн
мемонд, ки ин тозахабар ба ҳозирон чӣ таъсир мерасонад.
– Магар тинҷист? – ниҳоят бо даҳони пур пурсид сарвари
оила, – ё ягон воқеаи нохуш…
– Ҳеҷ воқеа не, – изтироби ӯро мушоҳидакунон, бо завқ хандид Тоҷбахшхола, – бобои палавпазаш бемор шуда, ба касалхона афтодааст. Занак фаҳмидааст, ки Зафар шогирди вай мебошад. Барои роҳбалад шудани ӯ бо илтимос омадааст. Хоҳиш
кард, ки пагоҳ соати қариби яки рӯз ба идораи ӯ равад.
Ҳусейн Наҷмӣ нафаси сабук кашида, нони даҳонашро фурӯ
бурд. Чеҳраи модараш шукуфт.
– Ту аз бемор будани устодат магар хабар надорӣ? – аз писар
пурсид падар, – аҷиб, рӯзҳои дароз бо чӣ корҳо машғулӣ?
Чун ҳамеша ба сӯҳбат модари муқаддас Муҳайёхола ҳамроҳ
шуда гуфт, ки кори деҳқонӣ, китобхонӣ, навис-навис.
– Ҳой занак, хап шав! – ҳамсараш бо қавоқи овезон мисли
аспи одамхӯр ба ҷониби ҳамсараш нигарист Ҳусейн Наҷмӣ, – ту
адвокатиро бас кун. Ман мехоҳам, ки ӯ муфтхӯр нашавад, ба
роҳи бад наравад, ба курсии сиёҳи судхона нашинад. Фаҳмидӣ?!
– Набераҳои ман меҳнатдӯст, гаправ, худотарс, – якбора
шӯрид Тоҷбахшхола, – Аз авбошу коргурез худо нигаҳ дорад.
Ана, ҳурматаш будааст, ки раиси суди ноҳия ба хона омад.
Ҳусейн Наҷмӣ лаб фурӯ баст. Вай ҳеҷ гоҳ ба модар эътироз
баён намекард. Ҳама якбора хомӯш шуданд. Фақат садои чумча, ки дар натиҷаи соиш хӯрдан ба коса ба вуҷуд меомад, шунида мешуду халос.
Муҳайёхола косаҳои холиро ҷамъ намуда, назди духтари
хурдиаш гузошт. Вай онҳоро ба ошхона бурданӣ шуд, ки якбора Ҳусейн Наҷмӣ даст ба омин бардошта, саросема аз ҷояш хест
ва аз нигоҳи ҳайратомези модар рамуз гирифта, фаҳмонд, ки
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дар бинои кумитаи ҳизби ноҳия ба навбатдорӣ таъҷилан рафтанаш лозим.
– Барвақт биё! – амр дод Тоҷбахшхола, – мо хавотир нашавем.
– То соати даҳи шаб нигаҳбони телефонҳо, яъне котиби аввалини кумитаи ҳизб – райком писаратон. Фаҳмо?
– Фаҳмо. Фақат мисли котиб ба зердастон сиёсат, дағалӣ, ҳукмфармоӣ лозим нест.
Аз суханони шӯхиомези модар табъи писар каме болид. Ў ҳатто табассумкунон ба дар рафт.
Рӯзи дигар Зафар назди бинои суди ноҳия дар вақти муайяншуда омад. Иншооти қадимасохт аз даҳлез ва ду хона – қабулгоҳ
ва толори мурофиаи судӣ иборат буд. Дар даҳлез зани миёнсол
паси миз нишаста чизе менавишт.
Зафар салом дод ва гуфт, ки ӯро судхола даъват кардааст.
– Хӯш, чӣ балогӣ кардӣ, – аз осмон тароша шуд котиба, – ҷинояти ту аз чӣ иборат?
– Холаҷон, астағфируллоҳ гӯед, – завқ карда хандид меҳмони
ҳайратзада, – мо ҳар ду бояд ба беморбинӣ равем.
– О, мани ҳафтафаҳм набераи дӯмхоларо нашиносам, – зан
якбора аз ҷояш хест ва барои вохӯрӣ даст дароз кард, – узр, писарҷон. Аз омаданат хабарам ҳаст, Амина Самадовна гӯшрас
карда буданд. Ба фикрам дуруст мефаҳмӣ, охир ба ин ҷо ҳар гуна
одамон меоянд. Аксарият – гунаҳкорон. Ҳоло ту ана ба ин дар
даро.
Зафар дарро ба ангуштонаш кӯфта, ба назди Амина Самадовна даромад. Судхола ӯро аввал нашинохт ва пас аз муаррифӣ
кардани худ вай амр дод, ки ба курсии рӯ ба рӯяш истода нишинад. Зафар хоҳиши вайро иҷро кард. Амина Самадовна гуфт, ки
ҳоло бо кор банд аст, пас аз андаке озод мешавад ва метавонад
ҳамроҳ ба табобатхона равад.
Меҳмон итоаткорона сар ҷунбонд. Соҳибхона боз бо кор банд
шуд. Вай зане буд ниҳоят зебо, ба мисли пахта сафед, ба абрӯи
сип-сиёҳаш ӯсма кашида, мӯйи майдабофаш ҳамчун шаршара
аз тахтапушташ ҷорист.
– Ман додари калонии шуморо мешиносам, – бо табассуми
малеҳ ниҳоят гуфт ӯ, – вай бо писари ман дӯсти наздик. Гоҳ-гоҳ
ба хонаамон меояд. Номи шумо чӣ буд?
– Зафар.
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– Зафарҷон, хато накунам, шумо котиби Ҳасан Ирфон. Зане,
ки дар хизмати Зебо Ҳасановна аст, рӯзи якшанбе ба ҳавлии моён
омада, бо рӯбучин машғул мешавад. Вай аз бемории устодатон
хабар дод ва гуфт, ки набераи Дӯмхола шогирди ҳамон нависанда. Фикр кардам ва ба хулоса омадам, ки бо шумо ба аёдати мӯйсафед рафтан беҳтар. Ҳавлиатон болои роҳ буд, ки ба суроғаи
шумо рафтам. Модаркалонатон аҷоиб инсон, – Амина Самадовна ба курсӣ китф партофта бо фароғат нишаст, – ана ҳамин биноро он кас бо роҳи ҳашар сохтаанд. Инро ба ман ҳолдонҳо хабар
додаанд. Некиашон ба мардум бисёр будааст. Воқеан, шумо чӣ
кора ҳастед?
– Шабона мехонам, рӯзона дар хоҷагии ҷамоатӣ кор мекунам,
сардори звено.
– Ба ман гуфтаанд, ки дар рӯзнома хабарнигор ҳастед.
– Не, мухбири ҷамоатӣ.
– Муҳимаш, хондан. Ҳа, кор гурехта намеравад.
Сӯҳбати онҳо лаҳза ба лаҳза метафсид, ки ногоҳ котиба аз омадани ронанда хабар дод. Ҳар ду ба кӯча баромаданд. Сари роҳ
«Жигули»-и нав ва наздаш ронанда гӯш ба қимор рост меистод.
Вай судхоларо дида, дари қафои мошинро кушод ва ба нишастан
таклиф кард.
– Нон, хӯрок гирифтед, – аз ӯ пурсид Амина Самадовна ва ҷавоби қаноатбахш шунида ба Зафар бо сар амр дод, ки аз пеши
мошин ҷой гирад. Пас аз ҳар ду нишастан ба ронанда суроғаи
касалхонаи ҷумҳурӣ – шӯъбаи урологияро арз намуд.
Мошин ба роҳ даромаду Амина Самадовна ба Зафар фаҳмонд,
ки домоди пирамард сардухтури табобатхонаи ноҳия аст, духтараш Зебо дугона. Ғайр аз он ба наздикӣ ҳамгузар шудаанд. Аз
ҳисоби давлат дар гузари Хоҷа Аҳрори Валӣ соҳиби манзил шудааст. Дар маҷлисҳо бо сарҳакими ноҳия ҳамроҳ ҳамеша ҳастанд.
Сонӣ, беморбинӣ савоб.
Онҳо ғарқи сӯҳбат дар як нафас ба шифохона расиданд. Зафар
бо супориши холамулло дастовезро гирифту роҳбалад шуд. Шӯъбаи урология оддӣ ва аз якчанд утоқ иборат будааст. Палатаи
Ҳасан Ирфон васеъ буда, қариб бист нафар дар як ҷо хуфту хоб
мекардаанд. Агарчӣ тирезаҳо кушода буданд, бо вуҷуди ин бӯйи
бад ва дору ба машоми кас мерасид. Мӯйсафед дар як гӯша рӯйи
кат дароз кашида, рӯболо мехобид. Аз тасбеҳгардониаш маълум
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буд, ки чашмонаш пӯшида, вале худаш бедор аст.
– Ассалому алейкум, – гуфтани шогирдро шунида бемор
нимхез шуд ва бо чашмони хирабинаш сӯйи овоз дида дӯхт.
Зафар чаққон рафта, дастони ларзони ба пӯсту устухон табдилёфтаи ӯро дошт ва самимона ҳолу аҳвол пурсид. Ҳамин вақт
Амина Самадовна салом дод ва наздиктар омад.
– Валайкум ассалом, – ҷавоб дод пирамард ва рӯйи кат нишаст.
Зафар зуд аз болишт такягоҳ сохт. Ба фикр фурӯ рафтани пирамард маълум буд, ки вай ин зан кӣ бошад, – гӯён суол дорад. Вале
пурсида наметавонад.
– Духтарам, шумо нағз-мӣ? – бо овози хаста пурсид бемор, –
беҳуда заҳмат кашида омадед.
– Ҳеҷ боке не, болои роҳ буд, – баланд-баланд нидо дод ӯ, –
аҳвол пурсам гуфта, ана бо шогирдатон як сари қадам омадем-
дия, муллоамак.
Қариб ҳамаи беморон сӯи вай бо диққат нигариста, баъзеҳо аз
ҷояшон хестанд. Зеро сару либос, гуфтору рафтори ӯ аз мансабдор буданаш гувоҳӣ медод. Аксарияти беморон дар миёнашон
зарф доштанд, ки онро найчаи борик бо шикам мепайваст. Мӯйсафед низ чунин аҳвол дошт. Вай магар аз меҳмони олиқадр
хиҷолат кашид, ки бо кӯрпа шишаи овезонро руст кард.
– Муллоамак, ба мо иҷозат, – ба ҳозирони кунҷков бо қири
чашм нигоҳ карда гуфт Амина Самадовна, – воқеан, вақти хӯроки пешинрӯзӣ аст. Ба шумо иштиҳои хуш мехоҳем.
– Раҳмат, ман миннатдор, – арзи сипос намуд бемори аз аёдати ногаҳонии ин зани мансабдору обрӯманд ҳайратзада, – мартабаатон боз баландтар шавад, духтарам.
Амина Самадовна чанд қадам гузошту ногаҳон ба хотираш
расид, ки ӯ ҳамроҳ низ дошт. Вақто, ки ӯ сӯи Зафар нигарист, вай
бо имову ишора фаҳмонд, ки каме таваққуф мекунад.
– Ту ӯро овардӣ? – баъди аз чашм ғоиб шудани меҳмон бо овози хастаҳол пурсид бемор, – «Саломи лӯлӣ бе таъма набувад»
мегӯянд. Омадани ӯ ба ҳурмати домод. Лекин Худо хайри ӯро
диҳад. Аз баъзе келинҳои маргталаби ман беҳтар.
Вай боз рӯйи кат дароз кашид. Донаҳои тасбеҳ беист аз байни
ангуштонаш гузашта тик-тик садо мебароварданд. Пирамард
ҳамон лабонашро номаълум ҷунбонда, пичиррос мезад. Зафар
ба чеҳраи заъфарон, чашмони нимпӯш ва найчаи овезони устод

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
30 гуфтор аз 30 тор

дида дӯхта, ба ҳолаш дилаш месӯхт. Вай дар фурсати кӯтоҳ хеле
коҳиш ёфта, мисли шафтолуқоқ фишурда шуда буд.
Шогирд ба ин фикр буд, ки пирамарди рус омада, дар кати
ҳамшафат нишаст. Вай як марди тахминан ҳамсоли устодаш
буда, рангу рӯяш сафеди зардчатоб, афташ ғамангез, нафасгириаш тез-тез, чашмони калон-калони сабзрангаш ҷозибанок ва дар
онҳо осори андӯҳу ҳасрати амиқе барқ мезад. Танаш чунон хароб,
камҷон, бедармон буд, ки раҳми кас меомад. Зафар ба ӯ салом
дод. Вай бо тааҷҷуб ба сӯяш нигоҳ карду алейк гирифт.
Овози онҳоро Ҳасан Ирфон шунида ба худ омад ва гуфт:
– Александр Евгеневич, хӯрок хӯрдӣ?
Вай нимғурма ҷавоб дод. Ҳасан Ирфон лабханд зад ва ба Зафар
фармуд, ки аз ҷевончаи чорпоя тосчаи хӯрокро гирад.
– Мо манту овардем, – хабар дод Зафар, – ҳоло гарм.
– Хеле баҷо, – гуфт ӯ, – аз ҷевонча косаи кабобро гир. Табақча
ҳаст. Ин ғарибро бо ду дона манту зиёфат намо, савоб.
Александр Евгеневич таомро бо як хушҳолии беҷуръатонае
қабул кард ва аз пирамард пурсид, ки ин ҷавони дидадаро кӣ аст?
– Шогирди гурезпо, – хандид Ҳасан Ирфон, – шоҳи Афғонистон. Ду модаркалон дорад. Агар ман бо ягон нафари онҳо издивоҷ мекардам, шояд бемори ниммурдаҳол намешудам.
Зафар аз шӯхиҳои устодаш шарм дошта, худро бо хӯрокхӯрӣ
андармон сохт. Александр Евгеневич хандид ва гуфт, ки дар байни мардуми тоҷик барои арӯс анъанаи маҳр, яъне қалин додан
вуҷуд дорад. Агар домодшаванда ба ин ҷавон мошини навбаромади «Волга»-ро ҳадя намояд, санъаткорони номдор, тарабхонаи
калонро ба иҷора гирад, ба ҳал шудани ин масъала вай гувоҳ.
– Ту, Саша, – номи ҳампалатаи худро кӯтоҳу навозишомез ба
забон гирифт Ҳасан Ирфон, – дар байни тоҷикон зиста қоидаи
маъмулро намедонӣ. Аз қадим барои камхараҷот, ихчам гузарондани ақди никоҳ се сӯм пул, як кала қанд ва як домулло кифоя.
Ҳазлу мутоиба авҷ мегирифт, ки ҳамшираи шафқати навбатдор бо сӯзандору даромада омад. Вай ба онҳо иштиҳои хуб талабида, лаҳзае чӣ кор карданашро надонист.
– Духтарам биё, – гуфт Ҳасан Ирфон, – ба ҷамоати мо шарик
шав. Вақти хӯроки пешинрӯзи-ку?!
– Муллобобо, раҳмат, – гуфт ҳамшираи шафқат, – кор бисёр.
Ҳасан Ирфон якпаҳлӯ шуд. Ҳамшира ба ҷойи нарми пирамард
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бо пахта спирт молид ва баъд сӯзан зад. Бемор лабашро газид.
Сашабобо ҳам хомӯшу итоаткорона рӯйи кат дароз кашид. Ҳасан
Ирфон саросема даст ба ҷевонча бурд ва палмосида як тахтачаи
шоколади қоғазпечро гирифту ба неву нестони ҳамшира нигоҳ
накарда ба кисаи хилъати сафедаш худсарона андохт. Духтарак
бо арзи сипос ба дигар гӯшаи палата рафт.
Хӯрокхӯрӣ ба поён расид. Зафар зарфҳои ношустаро ҷамъ карда, акнун сӯйи ошхона мерафт, ки зани солхӯрда, ки ба фаррош
монанд буд, омада косаву табақчаро аз дасти ӯ гирифт. Ҳасан
Ирфон ду дона нони осиёгиро ба вай дод.
– Бобой, ту хеле меҳрубону нармдил, – баъди ба берун рафтани фаррошзанак гуфт Сашабобо, – агар Худо туро ба ман ҳамкату ҳампалата намесохт, аз хӯроки носераму бемазза, камқуввату
якранги беморхона кайҳо по дароз мекардам.
– Хӯроки ин ҷо ба ҳар ҳол аз юндии манзили бадарға, яъне
каторга беҳтар аст, – луқма партофт Ҳасан Ирфон, – магар бешазори Сибир, болорбурӣ, шароити тоқатфарсо аз хотират рафт?
– Мӯйсафед, аз ёдоварии ту ба тахтапуштам мурғак давид, –
оҳи бадард кашид Сашабобо, – оё он даҳшатро фаромӯш кардан
мумкин аст?
Пас ҳар ду ба олами хаёлот ғӯтавор гардиданд. Ҳар қадар бештар фикр кунанд, бисёртар олами дигару муҳити нафратовар ба
пеши назари онҳо меомад. Ҳасан Ирфон боз ба шумурдани донаҳои тасбеҳ машғул шуд. Сашабобо сарашро миёни ду кафи даст
гирифта, рӯйи кат маҳзун менишасту дидагонаш ба нуқтаи номаълум пайваст мешуданд.
– Ошно, чанд сол дар «истироҳат» будӣ? – ногаҳон пурсид Ҳасан Ирфон, – ба фикрам аз ман се маротиба бештар-а?
– Шаш солу ҳафт моҳу чаҳор рӯз, – лабханд зад Сашабобо, –
стаж, яъне мӯҳлати ба ифтихор арзанда. Мукофот – гулдастаи
бемориҳо. Оқибаташ табобатхонаро иҷорагирӣ.
– Ҷӯра, аввало пирию сад айб, – қоҳ-қоҳ зад Ҳасан Ирфон, –
ману ту фаромӯш накунем, ки ҷавонию тавонӣ – пирию нотавонӣ. Дуруст гуфтам, Зафарҷон.
– Устод, ҳоло шумо ҷавон, – ба сӯҳбат ҳамроҳ шуда далертар
шуд Зафар, ки дар як лаби кати Сашабобо амонат менишаст, –
бузургон гуфтаанд, ки «Қомати хамгаштаи пирон нишони марг
нест, як камон сад тирро дар хок пинҳон мекунад».
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Ҳама гӯшу ҳуш шуда сӯйи Зафар дида дӯхтанд. Ҳатто Ҳасан
Ирфон бо мақсади овози шогирдашро хубтар шунидан боз
нимхез шуд. Зафар инро дида кӯшиш мекард, ки ҳар як калимаро равшан, буро, ифоданок талаффуз намояд. Охир вай дар назди устод аз имтиҳони нотиқӣ мегузашт. Бо вуҷуди кӯшиш карданаш каме саросема мешуд ва дар ин ҳолатҳо як-ду калима ва
мисраъро мепартофт. Устоди нуктасанҷу зирак иштибоҳи шогирдро на танҳо аз мазмун, балки вайрон шудани вазну қофияи
достон мефаҳмид. Дар чунин лаҳзаҳо «ист», «чӣ?» «саросема
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Худоё, арзу тӯли оламатро
Тавонӣ дар дили мӯре кашидан.
На вусъат дар даруни мӯр орӣ,
На аз олам сари мӯе буридан…
Умуми кӯҳи байни шарқу мағриб
Тавонӣ дар садаф ҷамъ овардан…
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– Гапат дуруст, шерри бобо, – лаҳзае ба хаёлот рафта дардманд
оҳ кашид устод ва байте гуфт:
Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам,
Асо биёр, ки вақти асову анбон шуд.
Лаҳзае сукунат ҳукмфармо гардид. Овози шикастаи бобо онро
боз вайрон кард:
Тараби навҷавонон зи пир маҷӯй,
Ки дигар н-ояд оби рафта ба ҷӯй.
Баҳси адабӣ, ки торафт вусъат меёфт, диққати атрофиёнро ба
худ кашид. Ин аз наздиктар омадани чанд нафар маълум буд.
Синну соли онҳо низ ба ҷое расида, симояшон аз таҳҷоӣ ва шефтаи адабиёти тоҷик буданашон гувоҳӣ медод. Ҳатто Саша бобо
гоҳ русӣ, гоҳ тоҷикӣ ҳарф мезад. Вай ба мухлисону шефтагони
каломи бадеъ барои нишастан аз каташ ҷой дод.
– Зафар, омаданат нағз шуд, – гуфт Ҳасан Ирфон зери болинро палмосида китобчаи бо мурури замон рангбохтаро дарёфта, –
аз ин ҷо манзумаи «Мунозира бо Худо»-ро ёб ва хонда деҳ.
Бистарӣ шуда аз Носири Хисрави Қабодиёнӣ дур гардида будам.
Зафар китобро гирифта, ба бардурӯғ гулӯ афшонд. Дар назди
мардуми зиёд бо овози баланд қироат кардан ба ӯ ҳаяҷон мебахшид. Ниҳоят худро ба даст гирифт ва хонд:
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нашав», «поезд намеравад» гӯён луқма мепартофт. Зафари шитобкор хатои худро фаҳмида онро ислоҳ мекард. Баъзан шогирдро аз мутолиа нигоҳ дошта, ба ҳозирон мақсади муаллифро
шарҳ медод, дар ин маврид Ҳасан Ирфон ба ҷойи калимаҳои
душворфаҳм муродифи онҳоро ба кор мебурд.
Баъди ба поён расидани қироат тарҷумони соҳибтаҷриба ва
нависандаи забардасти тоҷик Ҳасан Ирфон бо шодмонӣ сар ҷунбонд. Маълум буд, ки ӯ аз шунидани достон аз забони шогирди
вафодораш муддате дардашро фаромӯш кард. Танҳо пас аз ин
мӯйсафед боз сар ба болин ниҳод ва бо тасбеҳ андармон шуд.
– Носири Хисрав чӣ хел одам, ки бо Худо мунозира мекардааст, – кадоме аз ҳозирон соддалавҳона пурсид, – ягон инқилобчии
шӯравӣ-мӣ?
– Ҳа, як ҳамсояи ман, – бо заҳарханда нидо дод Ҳасан Ирфон, –
худобехабар орден мегирам гуфта бо парвардигор ба мунозира
рафтааст.
Аз ин шӯхии Ҳасан Ирфон қабл аз ҳама Зафар қоҳ-қоҳ зада
хандид. Вай низ дар қатори дигарон аз он дар ҳайрат буд, ки чаро
баъзе шахсон аз адабиёти классики тоҷик фарсахҳо дуранд. Чаро
файласуф, шоири мумтоз, муаллифи «Сафарнома», «Кушоиш ва
раҳоиш» ва даҳҳо дигар асарҳои оламшумул Носири Хисравро
намешиносанд.
Ҳасан Ирфон якбора аз ҷояш хест, то чизе арз дорад. Вале духтури навбатдор ба палата ворид шуду бо овози баланд эълон кард:
– Рафиқон, кайҳо вақти истироҳати фарох расидааст. Канӣ,
ҳама ором гиранд.
Ҷамъомадагон бо дудилагӣ пароканда шуданд.
Нигоҳи духтур ба Зафар афтод ва ӯ амр дод, ки зуд палатаро
тарк намояд. Зафар бо устод хайру хушкунон ваъда дод, ки боз
хоҳад ба назди ӯ омад. Ҳасан Ирфон бо хастаҳолӣ қироат кард:
Камол, ҷон ба лаб овард бар умеди вафот,
Дилаш биҷӯй, ки вақти вафот наздик аст.
Зафар дар ҷояш шах шуд ва бори дигар аз санъати лутфи Камоли Хӯҷандӣ бамаврид истифода бурдани устодаш дар ҳайрат
монд. Вай беихтиёр ва эҳтиёткорона назди устод омад, ки бори
дигар барои хайрухуш дасташро фишурад. Дар чашмони бемор
ашк ҳалқа зад. Бо вуҷуди бемадорӣ ба оринҷ такякунон замзама
намуд:
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Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бе по ғариб,
Чун ту дар ғурбат наяфтодӣ, чӣ дони ҳоли ман?!
Меҳнати ғурбат надонад ҳеҷ кас, илло ғариб…
Дар ғарибӣ ҷон ба сахтӣ медиҳад мискин Ҳасан,
Во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғарибӣ, во ғариб!
Вай хастаҳол сари худро болои болин партофт. Зафари ба
риққат омада ба ҳоли ногуворо афтод. Дилаш ба пирамарди
музтар, оҷизу нотавон, ки бо ғазали Камоли Хӯҷандӣ шикояти
айёми нохуши худ мекард, сахт сӯхт.
Духтури навбатдори тотор назаш омад ва ба забони русӣ пурсид, ки чӣ безобита мекунад.
– Пазмони дидори дӯсту фарорасии паёми марг, – бо оҳи бадард гуфт бемор, – суруди ман иҷро шуд.
– Хабар дорам ва шоҳид ҳастам, – ба дилбардорӣ гузашт табиб, – шумо инсони донишманд, соҳиби иродаи қавӣ. Худои
меҳрубон дардро додааст, давояшро ҳам медиҳад. Ин гапҳо ба
шумо намезебад.
– Ошно, худро ба даст гир, – Саша бобо низ ба таскин додан
пардохт, – ҳоло боз ду-се китоб навиштанат лозим. Алалхусус,
дар бораи репрессия. Магар аҳду паймонро фаромӯш кардӣ?
Нигоҳи Ҳасан Ирфон ба нуқтаи номаълум дӯхта шуд. Вай беист ба гардондани тасбеҳ машғул гашт. Зафар бо ҳама хайрухуш
карда, мисли мурғи пакар ба дар рафт. Дареғо, ки ин дидорбинии
вопасин бо устодаш буд…
Зафар хабари мудҳиши марги Ҳасан Ирфонро баъди гӯручӯб
кардани ӯ фаҳмид. Маълум шуд, ки ҳамон шаб вай ҷон ба ҷонофарин супурдааст. Турбати ӯро ба гузари Чорраҳа бурдаанд.
Аҷиб ва таассуфовар, ки қабл аз ҷаноза митинг ташкил кардан
ва ба ҳаққи нависандаи номдору тарҷимони моҳир, сухане гуфтан ба хаёли касе наомадааст. Ўро ҳамчун шахси ғариб ба хок
супурдаанд.
Шогирди ғамзада ба хонадони устод омад ва баъди дуои фотиҳа роҳи қабристони Шоҳи Зиндаро пеш гирифт. Манзили охирати ӯро дар як гӯшаи дурдасти қабристон дида, ҳайрон монд.
Сабаби ғарибона гӯр кардани ӯро аз гӯркоб пурсид. Марди
солхӯрдаи ин касб, ки аз болои тоқӣ рӯймолча баста буд, фаҳмонд, ки аз гузари Чорраҳа кадоме омада, зуд қабр кандани ӯро
хоҳиш кардааст.
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– Укаҷон, ман аз ӯ пурсидам: кӣ мурдааст ва чӣ кора буд, – вай
гуфт, ки иронӣ ё пирсиён. Худатон медонед, асилзодагон ҳо ана
дар он даромадгоҳ, ана ин хел шахсони миллаташон дигар, барои
масъулони қабристон номаълум дар ҷойи аз чашм дур манзил
мегиранд.
– Амакҷон, ин кас одами обрӯманд, устоди аҳли қалам, лекин
ниҳоят оддӣ ва хоксор буданд.
– Ман чӣ донам, – китф дар ҳам кашид гӯрков, – мо як хизматгор. Ҷой интихоб кардан бар зиммаи ман нест. Сонӣ, ба шумо
хабар диҳам, тобутбардорҳо бисёр набуданд, – акнун ба ман ҷавоб. Қабр кандан лозим.
Гӯрков аз паси кори худ рафт. Зафар чанд лаҳза дар назди хоктеппаи нав сукутомез нишаст. Вай сахт андӯҳгин буд, ки яке аз
шаҳсутуни адабиёти тоҷик, инсони дилёбу накӯкор аз байн рафт.
Воқеан, ӯ дар синни шонздаҳсолагӣ китоби шавқангези нависандаи англис Даниэл Дефо «Робинзон Крузл»-ро ба забони русӣ
хонда, мустақил ва бо дилгармӣ ба тоҷикӣ тарҷума карда истеъдоди худро сайқал дода буд. Шояд аз ҳамин сабаб ҳамон солҳо
дар Санкт-петербург таҳсил гирифт ва русидон шуд. Дар идораи
«Шӯълаи инқилоб» вазифаи котиб ва мутарҷимиро адо намуд.
Тарҷумаи асарҳои сегонаи Максим Горкий «Бачагӣ», «Дар байни
мардум» ва «Дорулфунуни ман», «Бачаҳои капитан Грант», «Достони марди ҳақиқӣ»-и Борис Полевой, «Чӣ бояд кард?»-и Николай Чернишевский, «Спартак»-и Ҷованнолӣ, «Ҷанобон Головлёвҳо», «Афсонаҳо»-и Салтиков-Шедрин, «Ситораҳо дар осмони
Самарқанд»-и Сергей Бородин, «Завол»-и Робендранат Тагор,
инчунин асарҳои классикони марксизм-ленинизм ва ғайра ба
қалами ӯ тааллуқ доштанд. Вай умед дошт, ки асари аз ду қисм
иборати ӯ дар Душанбешаҳр чоп хоҳад шуд. Вале қисми аввали
он бо номи «Дар кулбаи косибон» ва сипас повести «Ду ёр аз ду
диёр» рӯйи чопро дидаанду халос.
– Ман ба муҳаррири нахустромани худ ба муҳаррир 500 сӯм
«ҳаққи хизмат» дода будам, – бо ҳасрат мегуфт ӯ, – ҳоло маблағи
барзиёд надорам, ки боз чизе ба нашриёт пешкаш намоям. Қисми
дуюми китобам боз ҳам шавқовар аст. Саргузашт ва ҳикояҳои
дилпазири асари мазкур дар асоси мушоҳида ва рӯзномаи шахсии худ иншо шудаанд. Агар устод Садриддин Айнӣ дар қайди
ҳаёт мебуд, кайҳо китоби ман рӯйи чопро медид. Ҳоло замона
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дигар, кафгир ба даст дигар…
Зафар ҳасрати устоди худро бисёр шунида ва шоҳиди ғаму
андӯҳи вай гардида, ҳоло бештар асабаш вайрон шуд, ки мӯйсафед бо армон дар як гӯшаи қабристони Шоҳи Зинда манзили
охират гирифт.
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ТОЛИБ ЮНУСЗОДА
«Кори савобро бас карда, ба саҳро
бароед».

Аз ҳаёти худ

30 гуфтор аз 30 тор

Ман, Толиб Юнусзода 15-уми июли соли 1951 дар деҳаи Оқмасҷид (Дарвозаи
Ревдод) дар оилаи омӯзгор ба дунё омадаам. Дар тӯли солҳои 1958-1968 дар
мактаби таълими умумии рақами 21-и ноҳия Самарқанд таҳсили илм намуда,
соле дар курси ронандагӣ хондам. Сипас, солҳои 1969-1973 дар Донишкадаи
педагогии Самарқанд ба номи Садриддин Айнӣ хонда, фаъолияти кории худро
дар мактаби таълими умумии рақами 37-и ноҳия оғоз намудам, дар давоми
солҳои 1973-2006 ба шогирдон аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс
гуфтаам. Солҳои 1974-1975 дар курси университети мухбирони коргару деҳқон
таҷриба зиёд кардам. Ва солҳои 1970-1990 ҳамчун мухбири ҷамоатии рӯзномаи
«Овози тоҷик» ва «Субҳи Шарқ», дар тӯли солҳои 1975-2010 мухбири ҷамоатии
радио ва телерадиокомпанияи Самарқанд ва аз соли 1990 то имрӯз чун мухбири
ҷамоатии рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» фаъолият дорам.
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Намунаҳои эҷодиям дар нашрияҳои»Комсомоли Тоҷикистон», «Чашма»,
«Пионери Тоҷикистон» чоп шуданд.
То ҳол китоби «Оҳанги зиндагӣ» (2006) аз чоп баромада дастраси хонандагон
гардид.
Соҳиби 5 нафар фарзанд мебошам.
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Қодири лабкаҷ хост тӯйи суннатии наберааш – Носирро гузаронад. Ба ин муносибат ош дам карда, хешу табор ва ҳамсоягонро
ба маслиҳатошӣ даъват кард.
Ҳама ҷамъ шуданд. Соҳиби маърака Қодири лабкаҷ даҳонкалонӣ карда, ба гап даромад:
– Дӯстон ва бародарони азиз, хостам бо шумоён барои дасти
наберагонамро «ҳалол» кардан маслиҳат ороям. Шумо ба ин чӣ
мегӯед? Ман барои болаззат пухтани оши палав Ҳасани ишкамро
таъин кардам. Сардори чилбуғум чойхоначӣ мешавад. Барои қабулу гусели он даҳонкалони маҳалла Сангини каллакалон масъул
аст. Барои пухтани кабоб Ҷалоли серҷоғро вазифадор сохтам. Чунки кори вай тозаву озода ва ботартиб аст. Саттори ашк, Шарифшиппак ва Асрори кабуд ба меҳмонон хизмат мекунанд. Чунки
онҳо дар хизмат чаққон. Ту Фақири олус аз ҳамсоягузар Ғарибӣ,
Карими ҳангӣ, Восеи бедаҳан, Набикал, Раҳмони бозингар, Юсуфи
отарчӣ, Парии зардак ва як-ду ошнои дигарамонро хабар мекунӣ.
Барои гузаронидани тӯй 60 кило биринҷ, 6 кило сабзӣ, 20 литр
равғани пахта, 4 литр равғани зиғир, 2 кило чой, 20 кило пиёз
овардем. Аз сабаби пастии газ 10-12 кундаи зардолую чамоқ, панҷ
филаги об, 120 дона арақ ва нӯшокиҳо тайёр кардем…
Аз як гӯша Усмони ҳоҷӣ бо овози ғафсаш пурсид:
– Ҳофизрохабар кардед ё не?
– Гулшани отарчӣ ба 200 ҳазор базӯр розӣ шуд.
– Ҳа, мешавад, як сурудро сад бор такрор карда, ғалат мехонад.
Ба 200 ҳазор меарзад, – гуфта розигии худро баён кард Чоршанбеи
подароз.
– Канӣ, боз ба кӣ чӣ гуна таклиф ҳаст? – соҳиби маърака рӯ ба
ҳозирон оварда, муроҷиат кард.
– Ман як таклиф дорам, – гуфт Асрори кабуд.
– Гӯш мекунам.
– Биринҷро 10 килограмм зиёд меандозед. Чунки худи шуморо
бечораҳолҳо хабар кунанд – накунанд, ки меравед. Боз 20 дона
арақи барзиёд мехаред. Худатон дар маъракаҳо аз назди як стол ба
пеши дигар стол рафта, як-ду пиёлагӣ арақ менӯшед. Албатта, як
табақ палавро бо дуто нон ба хонаатон мефиристонед.
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ХАБАРИ ТӮ� Й�
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– Ҳа, ту аз ҳамон ревизориат намондӣ-дия, – хандида гуфт соҳиби маърака ва ба ҳозирон назар карда боз пурсид:
– Канӣ боз ба кӣ чӣ гуна таклифҳо ҳаст?
Яке аз ҳозирон шӯхиомез хотиррасон кард:
– Соҳиби маърака Қодири лабкаҷ ҳам аз хабар намонанд?
Ҳама хандиданд.

ЛАТИФАҲО
Аз ғам мемирад

Фурӯшандаи фарбеҳе ба духтур арз кард:
– Духтурҷон, як илоҷ кунед, ки камтар хароб шавам, вагарна
аз роҳгардӣ ҳам мемонам.
– Кори савдоро бас карда, ба саҳро бароед!

Фиреб

30 гуфтор аз 30 тор

Хоҷа Насриддин сахт бемор шуда, сар ба болин ниҳод. Занашро
ба наздаш хонда гуфт:
– Беҳтарин куртаҳоятро пӯшида, дар наздам бишин.
Занаш, ки мунтазири васият буд, гиряи талх кард ва гуфт:
– Чӣ хел ман худро орою торо бидиҳам, вақте шумо дар дами
марг ҳастед?
– Ҳеҷ гап не, азизам, – ӯро ором кард Насриддин. – Вақте ки
ҳазрати Азроил меояд, шояд ҳусну ҷамоли туро дида, маро фаромӯш кунад.
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Ҷурғот

Як бегоҳ Хоҷа Насриддин ба занаш гуфт:
– Занак ҷурғот биёр, мегӯянд, ки ҷурғот меъдаро мустаҳкам,
иштиҳоро баланд ва ташнагиро мешиканад.
– Дар хона ҷурғот нест, – ҷавоб дод занаш.
– Боз беҳтар, – гуфт Насриддин, – ҷурғот фишори хунро паст
мекунад, ба решаи дандонҳо зарар мерасонад, талаботи одамро
ба об зиёд мегардонад.
– Э мардак, ба кадом гапҳои шумо бовар кунам? Ба якумаш ё
дуюмаш?

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд

– Агар бошад – ба якумаш, набошад – ба дуюмаш!
Аз маймун кам нестӣ
Зани Афандӣ дер боз дар назди оина мӯй ва афту андомашро
обу пардоз кард ва баъд назди шавҳараш баромада, гуфт:
– Дадеш, чӣ хел, хушрӯй шудам?
Афандӣ ба завҷааш нигоҳ карда гуфт:
– Аввал мисли парӣ будӣ. Акнун аз маймун кам нестӣ.

Соли ҳамдуна

Ду мард дар миёнаҷойи бозор бо ҳам баҳс карда, ҷанҷол мебардоштанд. Ҳама гирди онҳо ҳалқа зада буданд. Яке аз онҳо мегуфт:
– Соли нав соли маймун аст.
Дигаре рад карда, иддао менамуд:
– Не, соли нав соли бӯзина аст.
Афандӣ, ки яке аз тамошобинони ин баҳс буд, онҳоро аз ҷанҷол
боздошта гуфт:
– Ҷанҷолу баҳси шумо беҳуда аст. Оё ҳаминро ҳам намедонед?
Соли нав соли ҳамдуна аст!

Худамро дидагӣ барин
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Зани таннозе, ки дар тан либоси тангу тор дошт, бо лабу рӯйи
пурғоза ва мӯйи пахмоқу ҳафтрангаш боғи ҳайвонотро давр мезад.
Ҳангоме, ки назди маймун омад, ҷонвар дастонашро ба сӯйи ӯ
дароз карда, ба рақс даромад. Зан аз Афандӣ, ки дар шафати вай
меистод, пурсид:
– Ин маймун чӣ гуфтан мехоҳад?
Афандӣ дар ҷавоб гуфт:
– Туро дида афтамро дидагӣ барин шудам!
Саломи яклухт
Набера пагоҳирӯзӣ бобояшро дида, бо ду дасти адаб се бор паси
ҳам «Ассалому алейкум, бобоҷон» гуфт. Бобо ба саломи набера
«алейк» гирифт.
Рӯзи дигар бошад, назди бобояш омаду салом надод. Бобо бо
тааҷҷуб пурсид.
– Ҷони бобо, имрӯз саломро фаромӯш қардӣ?
– Не, бобоҷон. Охир дирӯз се бор салом дода будам-ку!
Чаро Наврӯз набаромад?
Акбаршоҳ ҳамроҳи Наврӯзҷон телевизор тамошо мекард.

121

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
122

Барандае бо овози хуш шеъри «Биё, Наврӯзи фирӯзам»-ро мехонд. Ва ҳофизе дар чорбоғи зебое «Наврӯз омад!» гӯён наъра мекашид.
Ин вақт Акбаршоҳ хурсандона дод зад:
– Наврӯзҷон, ҳозир туро нишон медиҳанд!
Наврӯз, ки набаромад, Акбаршоҳ дилгир шуда гуфт:
– Э, ин телевизорчиҳо туро наёфта, дашту саҳроро нишон
доданд-да?
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«То зинда ҳастӣ зиндагӣ кун.
Мисли зиндабагӯрон худро ба
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бандаи Худованд!»
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ҲАМЗА ҶӮРА

Аз ҳаёти худ
Ман Ҳамза Ҷӯра 23-юми сентябри соли 1952 дар деҳаи «Кафтархона»-и ноҳияи
Самарқанд дар оилаи омӯзгор ҳамчун фарзанди панҷумин таваллуд шудам.
Падарам Ҳамроқул Ҷӯраев ногирои гурӯҳи II Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ қариб 40 сол
бо муаллимӣ машғул шудааст. Модарам Мунаввара Вафоева хонашин буда, бо
дӯзандагӣ ва тоқидӯзӣ дар деҳа ном бароварда буд.

Завҷаам Артикбоева Моҳира – табиби бачагон.
Духтарам Ҷӯраева Мадина – табиби бачагон.
Писарам Ҷӯраев Давлат – ҳунарманд.
Духтарам Ҷӯраева Гулҷаҳон – табиби бачагон.
Писарам Ҷӯраев Дамир – тадбиркор.
Ҳоло бобои 10 нафар набераам.

30 гуфтор аз 30 тор

Ман аввал соли 1967 мактаби ҳаштсолаи деҳаро хатм карда, хонданро дар
мактаби рақами 5-уми шаҳр давом додам. Баъди гирифтани маълумоти миёна ба
шӯъбаи шабонаи факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд
дохил шуда, аз соли 1971 рӯзона дар мактаби рақами 37-уми ноҳияи Самарқанд бо
омӯзгорӣ машғул шудам. Баъдтар дар таълимгоҳҳои рақамҳои 32 ва 44-уми
ноҳияи мазкур кор кардам. Солҳои 1984-88 дар вазифаи мудири шӯъбаи маданияти
рӯзномаи «Шарқ тонги» (ҳоло «Субҳи Гулобод») фаъолият нишон додам. Солҳои
1989-90-ум бошад, ҳамчун муаллими калони кафедраи педагогикаи Донишкадаи
Педагогии Самарқанд кор кардам. Аз соли 1991 то ба нафақа баромадан дар
вазифаи сармуҳаррири шӯъбаи тоҷикии Ширкати садо ва симои вилоят фаъолият
нишон додам. Муаллифи қиссаву очеркҳои «Муаллим афандӣ», «Алломаҳо
намемиранд», «Пири ҳунар», «Духтари Ватан», «Башорати Сиддиқӣ» мебошам.
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ҲИРСИ ДУНЁ�
ҲИКОЯ

Миралиев дар вазифаҳои бонуфузи идораҳои болоӣ кор карду ба нафақа баромад. Чанд вақт дар хона нишасту охир ба хулосае омада, худ ба худ гуфт:
«Таълим ва тарбияи хонандагони мактаби деҳааш рӯз то рӯз
бад шуда истодааст. Бачагон ҳатто дар кӯчаву роҳ салом намедиҳанд. Муаллимон низ ба вазифаашон бемасъулиятанд. Наход
ҳамин мактаби деҳаро идора карда натавонам. Худам аслан
физик-ку. Баробари ин дар ҷавонӣ ду-се сол муаллимӣ карда будам. Нағзаш ба назди мудири шӯъбаи таълими халқӣ рафта мақсадамро мегӯям. Ӯ писари дӯсти деринаам аст. Ба хотири падараш не намегӯяд».
Миралиев бо ҳамин фикру хаёлҳо ба назди мудири маориф
рафта мақсадашро гуфт.
Дуруст, шумо каму беш таҷрибаи педагогӣ доред. Он вақтҳо
нақшаву услубҳои таълим ва тарбия дигар буд. Баробари ин бачагони ҳозираро медонед-ку, хеле шӯху шаддод. Оё ба ба шумо
рост меомада бошад? – пурсид мудир.
- Бачагону кӯдакон ҷону дилам. Бо онҳо кор кардан ба ман завқ
пайдо мекунад. Мебинед дар давоми як ва ё ду моҳ таълим ва
тарбияи ҳар як бачаро ҷо ба ҷо мегузорам, гуфт бо манманию
боварии комил Миралиев.
Ҳамин тариқ ӯ дар мактаби деҳааш ба вазифаи ҷонишини директор ба кор таъин шуду рӯзи аввал ҳамаи роҳбарони синфро
ба кабинети кориаш даъват карда гуфт:
– Медонед, мақсади асосии мо омӯзгорон баланд бардоштани
савияи таълим ва тарбияи бачагон аст. Корро аз хонандагони
тарбияашон вазнин сар накунем, намешавад. Албатта кам бошад
ҳам ин қабил бачагон дар ҳар синф як ё ду нафар ёфт мешаванд.
Агар касе бо онҳо корбарӣ карда натавонад, марҳамат, ба ман
гӯед, албатта кӯмак мерасонам, гуфт бо виқор Миралиев, ки гӯё
кори мактабро мисли панҷ панҷааш медониста бошад. Роҳбари
синфи ҳафтум, ҷавонзани фурӯтан аз ҷо хеста, – ҳамин Рустам
ном хонанда маро хеле безор кард. Худаш дуруст намехонаду боз
ҳар рӯз ҷанҷол карда духтаронро ҳақорат мекунад. Бо падару
модараш борҳо сӯҳбат кардам, нашуд. Ба назди директор даро-
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вардам нашуд. Масъалаашро ба шӯрои педагогӣ гузоштам, боз
нашуд. Худатон як гап мезадед, гуфт.
– Шуд-шуд, ин кори он қадар душвор не, пагоҳ дар ҳамон синф
дарс дорам. Албатта ин бачаи шӯху гапнодароро ба назорати худам мегирам,-гуфт дар ҷавоб Миралиев.
Фардои он рӯз бо салобати хоси худ ба синфи ҳафтӯм даромаду Рустамро аз ҷо хезонида, – ту бача эҳтиёт шав, ҳамаро безор
кардӣ, духтарон аз дасти ту ба дод омаданд. Кай ту одам мешавӣ
гуфту гӯшашро чунон сахт кашид, ки бачаяк аз дарди сахт фарёд
карда дод зад.
- Чаро гӯшамро мекашед. Чӣ кор кардам, аввал бинеду сони
гап занед,- гӯён ба Миралиев бо нигоҳи ғазаболуд нигарист. Миралиев, – ин ҳоло ҳалво ҷазои бачаи бетартиб мана ин гуфту ба
рӯйи Рустам шаппотие фароварданӣ шуд, ки дасташ ба бинии
бача расида хуншор шуд. Рустам бо доду фарёд чӣ кор карданашро надониста, бо ҷаҳл бинии хунолудашро бо часпу талош
ба куртаи сапсафеди Миралиев беист мемолид. Миралиев ҳарчанд бачаро аз худ дур карданӣ шавад ҳам, аммо Рустами бадҷаҳл
ҳамон бо муаллим часпу талош мекард. Қисме аз хонандагон ин
ҳолатро дида дар ҳайрат бошанд, кисми дигарашон пиққосзанон
механдиданд. Миралиев аз синф баромаду бо ҳамин аҳвол ба
хонаи муаллимон омада бадҷаҳлона, – ин бачаро аз мактаб нест
накунем намешавад, харро ҳам ҳаром мекунад гӯён куртаи сапсафеди хунолудашро ба ҳозирон нишон дода, аз дар баромада рафт.
Аз байн чанд рӯз гузашт. Миралиев худро боз донанда ҳисобида ба омӯзгорон маслиҳатҳои по дар ҳаво медод. Аммо Рустами дарсгурез ҳамон духтаронро ҳақорат мекард. Роҳбари синф
боз назди Миралиев омада аз Рустам шикоят кард.
– Хафа нашавед, акнун методи дигар хели тарбияро ба кор
мебарем,-гуфту Миралиев аз ду дасти бачаяк маҳкам дошта ба
анборхонаи мактаб дароварда аз болояш дарро баст. Аз байн панҷ
дақиқа нагузашта овози ҷонкоҳи Рустам баланд шуд.
- Вой-вой мемурам, маро мегазад, дарро кушоед. Доду фарёди
бачаяк ҳар чӣ қадар ҷонкоҳ бошад ҳам, Миралиев фикр мекард,
ки ӯ бардурӯғ дод мезанад. Аммо роҳбари синф чизеро пай бурду шитобон рафта дарро кушод, ки сару рӯйи бачаро каҷдум газидааст. Рустам қариб аз ҳуш рафта буд. Ҳозирон бо зудӣ ӯро ба
табобатхона фиристоданд. Дере нагузашта падару модари Ру-
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стам аз ин воқеа хабардор шуда, Миралиевро чунон расво карданд, ки аз ҳамон рӯз сар карда сояашро дар мактаб нишон надод.
Хӯе, ки бо хун дарояд, бо ҷон баробар мебарояд, мегӯянд мардуми мо. Миралиев, ки то ба нафақа баромадан дар ҷойҳои
«равғанин» кор карда ба ёфтани пули ҳавоӣ одат карда буд, боз
дар хона нишаста натавонист. Ҳар чизро баҳона карда бо зану
бачаҳояш дар муноқиша мешуд. Ғалоғулаи наберагон ба гӯшаш
намефорид. Чӣ бояд кард? Ҳамин вақт дӯсти деринааш, сардухтури касалхонаи марказии ноҳия Сайфӣ Алиев ба ёдаш омад.
Вақте ки ӯ дар шӯъбаи кадрҳои садорати тандурустии вилоят кор
мекард, ҳамин Сайфиро ба вазифаи сардухтурӣ пешниҳод карда
буд. Агар ба наздаш равад, албатта ягон кори дуруст ёфта медиҳад.
Дарҳақиқат Сайфи Алиев дӯсти деринаашро хуш қабул кард
ва мақсади ӯро пай бурда, дар вақташ омадед, ҳоло ҷойи мудири
хоҷагӣ холист. 20-30 то мошинаҳои ёрии таъҷилӣ ва дигар техникаҳо ба ҳисоби шумо. Фақат эҳтиёт шавед ба парокандагӣ роҳ
надиҳед, – гуфта таъин кард.
Миралиев корро аз назорат сар карда, агар ягон корманд ва ё
ронанда каме ба кор дер монад пай дар пай сарзаниш мекард.
Интизом ба ҷойи аввал меистад мегуфту худ вазифаашро сӯиистеъмол мекард. Аз маоши кормандон кам-кам нигоҳ медошт.
Сӯзишвориро ба ронандагон аз меъёраш кам дода ба ҳисоби худ
мегирифт. Дар ҳавлии корхона мошинаи ба садама дучор омада
диққати Миралиевро ба худ ҷалб кард. Рӯзе посбонро ба наздаш
хонда гуфт.
Ин мошина дар ҷояш пӯсида меравад. Ба оҳанпора додан лозим, – ту чӣ мегӯӣ.
Ман даҳ сол боз медонам, ки ин мошин дар зери барфу борон.
Лекин ронандагон мегӯянд, ки мотораш зӯр, наппа-нав. Ҳамин
вақт ба хотири Миралиев амакбачааш омад. Ӯ гуфта буд, ки мотори Дамасаш аз кор баромадааст. Агар касе ёфта диҳад, фавран
мехарад.
Бо ин андешаҳо ба посбон рӯ оварда гуфт:
- Мотораш зӯр гуфтимӣ, ин тавр бошад гӯш кун. Як шиносам
ҳамин хел моторро аз ман пурсида буд. Онро мефурӯшем. Ту ҳам
бенасиб намемонӣ. Фақат ба касе нагӯ. Натарс, ба он тарафаш
ман ҳастам. Миралиев моторро ба ивази 2 миллион сӯм ба амак-
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бачааш фурӯхта, посбонро низ розӣ кард.
Рӯзҳо мегузаштанд. Мудири хоҷагӣ кормандон ва ронандагонро ҳамон сарзаниш мекард, ки ба вазифаҳояшон бемасъулият
набошанд, дар акси ҳол ҷарима андохта аз маошашон нигоҳ медорад. Дар ин миён баногоҳ аз вилоят тафтишчиён омада, чуноне ки мегӯянд, ҳамаи чизу чораи беморхонаро инвентаризатсия
карданд, ки мотори Дамаси кӯҳна дар ҷояш нест.
Сардухтур Сайфи Алиев ин ҳолатро фаҳмиду ба посбон ба ғазаб нигариста, инро ту медонӣ. Агар имрӯз пагоҳ ёфта надиҳӣ,
милитсияро мегӯям, гуфт посбон аз ваҷоҳати сардухтур ва тафтишчиён тарсида ҳақиқати ҳолро гуфт. Сардухтур фавран бо
нигоҳи тез ба Миралиев рӯ оварда, моторро ба ҷояш оварда монеду аризаатонро нависед. Ӯ ҳамин тавр карда шармандавор аз
кор ронда шуд.
Тарки одат амри маҳол будааст. Миралиев дар хона дилтанг
шуда нишаста буд, ки якбора дӯсти бачагиаш сардори идораи
андози вилоят Бӯриев ба хотираш омад. Дирӯз дар маъракае
ҳамроҳ нишаста хеле сӯҳбат карда буданд. Бӯриев дар вақти хайрухуш, агар ягон хизмат лозим бошад, омадан гиред, гуфта буд.
Фардои он рӯз пагоҳии барвақт ба қабули Бӯриев рафту, – Медонед, тамоми умрам ба хизмати мардум гузашт. Ҳоло дар хона
нишастан ба ман рост намеояд. Ягон вазифаро медодед, виҷдонан кор мекардам. Сардори идораи андоз каме фикр карду ҳамчун нозир кор карданро маслиҳат дод. Миралиев аз осон ҳал
шудани кор хурсанд шуд. Акнун ӯ папкаи калони сиёҳашро гирифта рӯз дар миён дар ташкилоту муассиса ва корхонаҳо рафта,
аз паи андозситонӣ мешуд. Ба бозору дӯконҳои савдо дохил шуда
баҳудаю беҳуда сиёсат мекарду як-ду сӯм пули ҳавоӣ меёфт. Дар
ошхонаҳо хӯрокҳои болаззат мехӯрду пулашро надода, – ман аз
налог, медония кората чатоқ мекунам мегуфт. Ҳама дӯкондору
тадбиркорон аз Миралиев безор шуда буданд.
Иттифоқо дар маркази шаҳр боз як ошхонаи замонавӣ кушода шуд. Вақти пешин Миралиев бо папкаи сиёҳаш ба ошхона
омада, чун одаташ фармуд:
- Аввал ним коса шӯрбо, сипас чорто сихкабоб. Аз нӯшокиҳо
як шиша арақ биёред. Пешхизмат дар як лаҳза ҳама чизро муҳайё
кард. Миралиев таомҳоро бо иштиҳо хӯрду аз пешхизмат нархашро пурсид. 35 ҳазор сӯм. Ӯ каме бо чашмони танги худ ба пеш-
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хизмат нигаристу бо қошу қавоқи овезон, – маро мешуноседа,
ман аз налог. Эҳтиёт шав, ки кората чатоқ мекунам, гуфту папкаи
кориашро гирифта баромада рафт. Аммо намедонист, ки соҳиби
ошхона ҷияни прокурори вилоят аст.
Фардои он рӯз пагоҳии барвақт сардори идораи андоз Бӯриев
ӯро ба кабинеташ даъват карда; шумо дирӯз чӣ кор кардед намедонам, аммо прокурор аз болоятон кори ҷиноӣ кушодааст. Миралиев ин хабарро шуниду таппиши дилаш суст шуда, якбора
дар поёни хона шалаппосзанон афтид.
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Дар ҳадиси пайғамбар (саллаллоҳи алайҳи васаллам) оварда
шудааст:
Мебинӣ, ки дунё охират шуда аз як сӯ валангор мешавад, ту
ду то ниҳоли мевадор шинон. Чунки ба қудрати илоҳӣ баногоҳ
дунё тинҷ мешаваду ниҳолҳоят сабз ва меваҳояш ба фарзанду
наберагонат насиб мекунад. Аз ин ҷост бузургворон фармудаанд:
Агар ҳар кас, ки дар умраш бикорад донае як бор,
Танаш аз оташи дӯзах яқин бидон, ки озод аст.
***
Марди сахию дасткушоде, ки худро аз Ҳотами Той ҳам саховатпеша медонист дар яке аз тарабхонаҳои шаҳр аз ҳисоби худ
ба мардуми бисёр зиёфате орост. Ҳамин вақт аз назди тарабхона
гадое даргузар шуда, аз ҳозирон рӯзӣ мепурсид. Марди саховатпеша дар ҳайрат монда:
– Эй гадо. Ман аз ҳисоби худ зиёфате оростам, биё ҳар чӣ қадар
хоҳӣ бихӯр. Гадо гуфт:

Ҳар кӣ нон аз амали хеш хӯрад,
Миннат аз Ҳотами Той набарад.
***
Худои карим гандум ва киштзори онро офарид. Баъд чуноне,
ки дар Қуръони карим сураи «Нисо» (занон) оварда шудааст
«Офарид аввал як тан Одам (а)-ро ва офарид аз он тан ҷуфти вай
Ҳавво (р)-ро.
Барҳақ аз ҳамон вақт авлоди инсон гандумро парвариш меку-

АЗ КИТОБХОНАИ

***
Имоми Аъзам фармудаанд: Рӯзе бо ҳамроҳонам нишаста будем, ки мардум тобути ғайридинеро мебаранд. Ман фавран аз
ҷо хеста то аз назар ғоиб шудани майит рост истода дуое тиловат
кардам. Пурсиданд: «Ё Имоми Аъзам! Ба тобути ғайридин чаро
ин қадар эҳтиром кардед?
Парвардигор дар Қуръони маҷид фармудааст: «Валақад кар-

30 гуфтор аз 30 тор

Дидаҳо мӯҳтоҷи айнак гаштаанд,
Меравад зӯру тавон ҳам аз танам.
Мӯйҳо ҳамранг гаштанд бо кафан,
Эй муаззин гӯ азони хуфтанам.

Овози
Самаріанд

наду аз паи зиндагӣ мешавад. Зеро киштзорҳо ҳар чӣ қадар фаровон бошад, зиндагӣ ҳам мисли он равнақ меёбад:
Хӯшаҳо сар мекашанд аз киштзорҳои баланд,
Зиндагӣ сар мезанад аз рӯзгорони баланд.
***
Дар дунё мард таваллуд шудан кори мураккабе нест. Зеро зан-
модар метавонад ҳазорон писар-мардонро ба рӯйи дунё орад.
Аммо мардона зиндагӣ кардан, мардона дӯст доштан, мардона
умргузаронӣ кардан ва ё марди ҳақиқӣ шудан кори басо душвору душвортарин аст, ки ба ҳама мардон насиб намекунад.
***
Хез аз ҷо! Домани ҳиммат бар зан. Бикӯш ва биҷӯшу баҳри
зиндагӣ шав. То зинда ҳастӣ зиндагӣ кун. Мисли зиндабагӯрон
худро ба кунҷи маломат дафн макун, эй бандаи Худованд!
***
Эй фарзанд. Дилатро бо донишу ҳикмат зебу оро деҳ ва ҷисматро ба кору кӯшишу ғайрат мусаллаҳ соз. Аз худои муттаол ҳаргиз напурс, ки аз ғавғои зиндагӣ дур кунад. Чунки лаззати зиндагӣ дар маҷрову ғавғои он аст!
***
Ҳазрати Алӣ фармудаанд. Имрӯз, ки қоматҳо мавзун ва хунҳо
ҷӯшону қалбҳо зиндаву равшан аст, бояд барои фардое, ки миҷоз
ошуфта шаваду қалбҳо ва чашмҳо ба тирагию фарсудагӣ дароянд,
андеша карда шукри Худованд гӯй ва умри боқимондаатро ғанимат дон. Охиратро пеши назар ор.
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рамно бани Одам», яъне «… ва ба таҳқиқ мукаррам гардонидем
фарзандони одамро» – гуфтам дар ҷавоб.

Лафзи бадро бар забон рондан хатост,
Кофиру мӯъмин ҳама халқи худост.
***
Дар вақти кӯдакӣ модаркалони босаводам мегуфт: – Аз хотир
набарор, – дар ду китфи одам ду то фаришта нишаста, яке амалҳои
савобаш, дуюм гуноҳашро менависад. Дар вақти охират Худованд
ҳисоби ин амалҳоро карда аз ҷаннат ва ё дӯзах ҷой медиҳад.
Эҳтиёт бош, ки ба гапи шайтон даромада гуноҳҳои бисёрро содир
макун, бачем.
- Макони шайтон дар куҷо бибиҷон, – бо ҳайрат мепурсам аз
модаркалонам.
– Дар дохили қалбу дилат ҷо гирифтааст, он лаънатӣ!
То имрӯз он насиҳати модаркалонам бибии Хосият аз паси
гӯшам садо медиҳаду аз корҳои шарӣ худамро дур мегирам. Аммо
шайтон – шайтондия, дар баъзе вақтҳо хоҳ нохоҳ ба гапи ӯ даромада гуноҳеро содир мекунӣ. Ин аст, ки бандаи мӯъминро шири
хомхӯрда мегӯянд, – бузургон.
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Шайтони лаъин гуфт: – зудтар гуноҳе кун,
Фариштаи хуб гуфт: – макун он гуноҳро!
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***
Чиқ-чиқ-чиқ. Ин садои соати деворӣ, ки аз ҳаракат бимонад,
зуд ба соатсозе мебарию фавран дурусташ мекунӣ.
Дук, дук, дук. Ин садои соати дили пурҳарорати ту, кӣ агар
баногоҳ аз ҳаракат бимонад, соатсози номдоре ҳам дурусташ карда наметавонад! Аз ин ҷост дилатро мудом парастиш кун.

Чиқ, чиқ, чиқ – ин садои соати деворист.
Дук, дук, дук – ин садои дили пурҳарорати туст!
***
Олимони забардасти дунё дар асоси таҷрибаҳояшон исбот
кардаанд, ки агар аз ҷисми сахттарин, яъне фӯлод диле сохта бо
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роҳи ҷарроҳӣ ба ҷойи дили одам гузоранд ҳамагӣ 18 сол кор карда, сипас соиш хӯрда аз фаъолият боз мемондааст.
Тафовутро бинед, ки дили бузургу табиии инсон 100-150 сол
дар таппиш аст. Аммо он чунон нозук, ки ба гуфтан сухан оҷиз.
Бо як оҳу воҳ аз таппиш ист мекунад.
***
Ҳамсояам маъракае кард. Меҳмонон пасу пеш омада, ба толори васеъ даромада ҷой мегирифтанд. Казо-казоён дар пешгаҳ
мебаромаданд, дигарон баъди онҳо. Деҳқони куҳансол Собирбобо ва омӯзгори қоматхамида Вализодаи 80-сола ҳам дар атрофи
дастархон ҳозир шуда дар ҳаққи соҳиби маърака дуои нек карданд. Ҳамин вақт муллобачаи масҷид, ки тахминан 14 ё 15 сола
буд, омад. Раиси маҳалла ӯро рост ба пешгаҳи хона гузаронд. Ӯ
истиҳола накард, ки аз кӯҳансолон боло мешинад. Куҷо шуд одоби мусулмонӣ. Охир пайғамбари охирзамон Муҳаммад алайҳиссалом хеле хоксору ботамкин набуд-мӣ?

Аё муллои «донишманди» камфаҳм,
Чаро боло гузаштӣ аз падар ту,
Агарчанде ноодамат нагуфтам,
Шудӣ аз давраи мардум бадар ту.

30 гуфтор аз 30 тор
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СОЛЕҲ САИДМУРОД
«Калон хӯрдана калон доданаш
ҳаст. Ресмони давлат дароз, ягон
рӯз он ресмона мекашанд…»

Аз ҳаёти худ
Ман, Солеҳ Саидмуродов (Солеҳ Саид Мурод) 6-уми июли соли 1952 дар
маҳаллаи Бӯзии ноҳияи Самарқанд таваллуд шудаам.
Солҳои 1970-74 дар институти омӯзгории шаҳри Самарқанд таҳсил кардаам.
Зиёда аз 35 сол бо тарбияи насли наврас машғул будам. Алҳол дар нафақаи
пиронсолиам.
Ҳикояҳоям аз солҳои донишҷӯй рӯйи чопро дидааст. Чакидаҳои қаламам дар
рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Овози Самарқанд», «Субҳи Гулобод», «Ҳақиқати
Хатлон», «Анбоз» ва журнали «Хорпуштак» чоп шудаанд.
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Чанд ҳикояам дар маҷмӯаҳои дастҷамъии «Гулдастаи Самарқанд», «Суханобод»
ва «Хордаста» нашр шудаанд.
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Маҷмӯаҳои алоҳидаам «Сӯҳбат боқӣ» (2008), «Қиссаҳои Гулобӣ» (2016) дар
нашриётҳои гуногун чоп шудаанд.

АЗ КИТОБХОНАИ

Исроилбобо хост, ки ба руҳу арвоҳи гузаштагонаш дуои фотиҳа кунад. Бо ин мақсад вай бо наберачаи панҷсолааш роҳ ба
сӯи қабристони маҳалла гирифт. Бобову набера сари ҳар қабри
пайвандон нишаста, дуои фотиҳа хонданд. Вақти бозгашт, набераи аз сағонаҳои суратдору бошукӯҳ ба ҳайратафтода ба бобояш саволе дод, ки Исроилбобо дар ҷояш ба ҳайкал мубаддал гашт:
– Бобо, барои чӣ дар ин сангҳо сурати шумо нест?
– А? – даступо хӯрд бобо. – Ҳа-а, сурати ман-мӣ? Рассомон
кашидани расми мана фаромӯш кардаанд, – ноилоҷ монд бобо.
– Расми шумоя кай мекашанд, бобо? – ҳамоно аз маҳмаддоногиаш намемонд набера.
– Ту кай, ки калон шавӣ, расми мана ба рассомон мефармоӣ,
хуб?
– Ман кай калон мешавам? – бача ҳамон саволборон менамуд.
– Сонитар. Одам оҳиста-оҳиста калон мешавад, – гуфт бобо ба
майли хотир ва косаи чашмонаш лиққӣ аз об пур шуданд.

Овози
Самаріанд

ЗИЁ� РАТИ БЕҶО

КАДУ

30 гуфтор аз 30 тор

Ду ҳамсоякампир дар курсиҷаҳон назди дарвозаашон нишаста, байни худ чақ-чақ мекарданд.
– Э, аҷаб замона шуд-да, дугонаҷон, – манаҳ метафсонд яке, –
пештар барои чор кило бор ба бозори Сиёб равуо мекардем. Ҳозир
мағозаҳо пури сабзавот, аз зиравор сар карда, то худи «зелен» аз
дӯкон меёбед. Ҳоҷати бозорравӣ нест.
– Ҳа, дугона, – сухани ҳамсӯҳбаташро тақвият медод дигаре, –
ҳатто дар дӯкони хӯрокворӣ носро баҳузур мефурӯшанд, ки носкашҳо овора шуда, ба бозори нос нараванд.
– Ин ҳоло ҳеҷ гап не, – боз булбули гӯё шуд кампири аввала, –
дирӯз дарвозаамонро як ҷавони барзангӣ тақ-тақ карда «хола
каду намегиред-мӣ?» гӯён пурсон шуд. «Кадуят чӣ хел? – гуфтам,
– «Ширин-мӣ, фач?».
– Ман надонам? – гуфт ҳайрон шуда: -«Ба даруни каду надаромада бошам».
– Ин тавр ки бошад, – гуфтам, дарвозаро аз берун пӯш, бачам.
Ҳадаҳа ҷуфтакро рост кард, дугона, – масхараомез қиқиррос зад

133

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд

кампири аввала.
– Дугона, набераҳои духтарии ман ҳам дар бозор хариду
фурӯш мекунанд, зиндаги-дия, – арзи дил намуд кампири дуюм.
Ҳамин вақт машинаи боркаши «Лабо» баногоҳ пайдо шуда,
дар назди кампиракон таққӣ истод. Аз кабина ҷавони резапайкаре фаромада, кампири дуюмро ба оғӯш кашида, гарм-гарм
пурсупос намуд. Вақти хайрухуш 5-6 то кадуи калон-калонро
назди кампиракон фароварда, илова намуд:
– Аз давлати ман, бичак пухта ҳузур карда хӯретон. Ин ба ҳардуятон, фақат дуо кунетон мешавад, – гуфту мошинашро ба роҳ
андохт.
– Дугона, ризқи ману шумоя худо худаш расонд, ана ин се каду
азони шумо, сетои дигараш азони ман, – изҳор дошт кампири
дуюм.
– О, ин чӣ хел мешавад, дугонаҷон, пулаша надодаем-ку… –
дар хиҷолат монд кампири аввала.
– Духтарнабераам тӯҳфа кард, ба тӯҳфа пул намедиҳанд, дугона, – ӯро хотирҷамъ намуд мусоҳибаш.
Кампири аввал аз гапи ду дақиқа пештар гуфтааш дар хиҷолат
монда, чун шалғам суп-сурх шуд. Вай ҳатто «ин ширин-мӣ, ё
фач?» гуфта ҳам напурсид. Чунки каду муфт буд.
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МЕҲНАТИ ҲАЛОЛ
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Дар охири маҳаллаамон, дар ҷойи назарногире марди назарногире мезист, ки Фозил Кантӯр меномиданд. Айёми ҷавониаш
гӯё дар кадом як конторае кор мекардааст. Мард дар ҳақиқат
аёлманд буд. Ҳашт фарзанд: чор духтару чор писарро калон карда, ба воя расонд. Онҳоро ба қатори кӯп хонаву манзилнок кард,
духтаронро ба номи некашон ба шавҳар гуселонид.
Вале вай як одати бад дошт. Болодастии дигаронро чашми
дидан надошт. Мабодо, ҳамсояе хонаи дуқабата созад, ё ҳамдеҳае
мошини нав харад, чун мӯйи ба оташафтода ба худ мепечиду
тарбуз барин дарунашро мехӯрд: «То як балояш набошад, ин ҳама
монугир аз куҷо мешавад? – меандешид ӯ. – Калон хӯрдана калон
доданаш ҳаст. Ресмони давлат дароз, ягон рӯз он ресмона мекашанд…»
Ана бо ҳамин ҳасадхӯрӣ умри ҷавонашро рӯз то рӯз пир ме-
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Бобо ба корҳои наберагонаш эрод гирифта, ба насиҳаткунӣ
даромад:

30 гуфтор аз 30 тор

НАСИҲАТ
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намуд. Ҳамаи фарзандонаш «себ ба таги себу зардолу ба таги
зардолу» гуфтагӣ барин ба худаш рафтанд. Аз зиндагӣ ҳеҷ чиз
зиёд накарда, бечораҳолона ҳаёт ба сар бурданд. Фақат ба истиснои фарзанди хурдӣ. Фарзанди кенҷа, ки Кенҷабой меномиданд,
ба қавли русҳо «шустрый» баромад. Баръакси падару бародаронаш йигити корчаллон ба воя расид. Вай коллеҷи молияро хатм
карда, дере нагузашта фермер шуд. Сонитар тадбиркориро сар
кард. Дар андак муддат корхонаи хурде ташкил намуд…
Бо мурури замон зиндагии хоксоронаи Фозил кантӯр ба куллӣ тағйир меёфт. Кенҷабой иморатҳои аз дақёнус мондаи падару
бобоҳоро афтонида, ба ҷояш иморати сеқабатаи замонавие созонд. Хонаи як вақтҳо назарногири Фозил ака акнун назаррас
гардида буд. Пештарҳо барои 5-6 кило бор Фозил ака пойи пиёда
ба бозор рафта меомад. Акнун бошад, худашон меоварданд.
Борҳо кило-кило не, пуд-пуд меомаданд. Мошинҳои гуногунтамға гирди ҳавлиашро «охурча» мекарданд.
Хуллас, кордашон болои равған шуда монд. Акнун бурути Фозил кантӯрро ба қавле табар намебурид. Вай миёни аҳли деҳа бо
виқор қадам мезад. Дар маъракаҳо болонишин гардида буд.
Рӯзе Кенҷабой аз падараш бо исрор талаб намуд, ки курси ронандагиро хатм карда, ҳуҷҷат бигирад. Пирию хартозӣ гуфтагӣ
барин Фозил ака гуфти писарашро адо карда, ҳуҷҷати ронандагиро ба даст даровард.
Мардуми деҳа ин марди нотавонбинро акнун дар паси рули
машинаи қимматбаҳое медиданд. «Э, Фозил ака, муборак шавад» – мегуфтанд ҳолдонҳо. «Ҳа, – бечораги-дия, бечорагӣ, – мегуфт ӯ дар ҷавоб.
Як марди шаттоҳ набурдаву наоварда дар омади гап гуфт:
– Фозил ака, як вақтҳо «то як балояш
набошад, ин ҳама
мону гир аз куҷо?» мегуфтед. Акнун ин ҳама монугирҳои худатон
аз куҷо?
– Ҳамааш аз паси меҳнати ҳалол, бачам, – мегуфт Фозил кантӯр
худро ба нодонӣ задаю аз хиҷолат чун лаблабу суп-сурх гашта.
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– Ту, Гулсара, корҳоят нағз-куя, лекин ҷорӯбро ба девор рост
намемонанд, духтарам.
– Хуб шудааст, бобоҷон, – гуфт Гулсара ва аз паси ислоҳи хатояш шуд.
– Исто-исто, – сарзаниш кард вай набераи дуюмаш – Сардорро, ки замин побел мекард: – Белро ана ин тавр даст мегиранд,
фаҳмидӣ?
– Фаҳмидам, бобоҷон, – гуфт Сардор ва аз рӯйи гуфти бобояш
амал кард.
Набераи хурдӣ – Сайёдҷон ҳамроҳи бибиаш дар сари дастархон чой менӯшиданд. Бобо ба рафтори набераи хурдӣ синчакорона нигариста, боз овоз баланд кард.
– Ҳай-ҳай-ҳай! Ин қадар нонро нонрезгӣ карда хӯрдан убол
аст, бачем, инҳоро даррав чида гиру ба ягон ҷойи тозатар парто,
ки мурғҳоят чида хӯранду ба ту «раҳмат» гӯянд.
– Хуб, бобоҷон, – Сайёдҷон низ гуфти бобояшро ба иҷро расонид.
Бобо азми кӯчабароӣ мекард, ки писарчаи ҳамсоя – ҷӯраи Сайёдҷон давида даромад. Писарак аз назди мӯйсафед гузашта рафтанӣ буд, ки ӯро аз роҳаш боздошт:
– Ие, салом канӣ, ҷони бобо? Саломатро хӯрдӣ магар?
– Ман салом доданӣ будам, бобо, – бача дар ҳолати ногувор
монд.
– Нағз не, ҷони бобо, саломро аз дур медиҳанд. Ин насиҳати
мана фаромӯш накун.
– Хуб, бобо, – гуфт бачаи ҳамсоя аз шарм лолагун гашта.
Бобо ба кори ҳама танбеҳ дода, худ намедонист, ки носи даҳонашро ба куҷо партояд? Зеро рӯйи ҳавлӣ лесида мондагӣ барин
топ-тоза буд. Мӯйсафед, мабодо, ки наберагонаш набинанд, ин
тараф – он тараф нигариста, оқибат ба тубаки гул, ки дар дарвозахона меистод, туф карду ба кӯча баромад. «Хайрият, ки касе
надид»- андешид мӯйсафед худ ба худ.

ХАС КАМУ ҶАҲОН ПОК

Дар истгоҳи автобус касе номамро гирифта, ҷеғ зад, нигарам,
дӯсти мактабиам Шамсӣ будааст.
– Офтоби зимистон барин камнамоӣ, ҷӯра. – вай ба гилагузорӣ
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даромад. – Вақтҳои охир намебинамат.
– Узр, – гуфтам сурх шуда. – Ташвиши зиндагӣ…
– Кори рӯзгору давлат ҳеҷ тамом намешавад, – суйдӣ барин
ғуҷуррос зад вай, – як хона биё, аз ин тарафу он тараф чорта ҷоғ
занем, дунё ғанимат…
– Ягон рӯз меравам, ҷӯра, – гуфтам.
– Ягон рӯзатро мон, – гуфт Шамсӣ, – конкретнӣ гап зан. Рӯзи
якшанбе соатҳои 10-11 хона биё, чақ-чақ мекунем, – ва ба таксии
ростомада даст бардошт.
– Хайр, – гуфтаму андешидам. «Кораш ниҳоят зарур будааст».
Хайру маъзурро ҳам нася кардем. «Кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам
ба одам мерасад» гуфтаанд. Қарор додам, ки рӯзи якшанбе дар
соати гуфтагии дӯстам ба хонааш равам, хурсанд мешудагист.
Сари роҳ аз бозор майда-чуйда кардаму ба манзили Шамсӣ ҳозир
шудам.
Дарвозаи дӯстам нимроғ буд, аз айвони оинакорӣ ғалоғулаи
баланде шунида мешуд. Маълум, ки Шамсӣ ғайри ман боз дигар
дӯстонашро ҳам таклиф кардааст.
Даромаданро эб надида, тугмачаи занги дарвозаро пахш кардам. Ҳамин вақт зане «лаббай, ҳозир» гӯён овоз дод. Занак ҳанӯз
ба дарвозахона наомада, Шамсӣ ҷураам овозашро баланд кард:
– Занак, кӯчаро хабар гир, касе, ки бошад, ман нестам! Фаҳмидӣ?!
Тарбузам аз бағалам афтод. Наход вай фаромӯш кардааст, ки
имрӯз ман меоям? Дигар ҳоҷати истодан набуд. То баромадани
занаш аз дарвозахона дур шудам.
Дар роҳ як шиноси ҳаминҷоиямро вохӯрда мондам.
– Ҳа, ба ин тарафҳо, шамоли куҷо парронд? Ё Шамсӣ туро ҳам
хабар кард-мӣ? – гуфта ҳолпурсӣ намуд?
– Чӣ? Шамсӣ ягон маърака дорад?
– Ба муносибати директори комбинат таъин шуданаш зиёфат
дода истодааст, – афзуд вай.
– Ҳоло ҳамин тавр гӯй? – худро ба нодонӣ зада, аз ҳолати
ноҳинҷорӣ баромадам.
Баъди он рӯз на ман Шамсиро дидаму на ӯ маро. Ба ҳар ҳол,
ҳаминаш беҳтар. «Хас каму ҷаҳон пок» гуфтаанд…
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ӮКТАМ ИБРОҲИМ
«Мегӯянд, ки олим шудан осону
одам будан душвор будааст. Ин
нукта чандон пухта, саҳеҳ нест...
Шоир гуфтааст: «Соҳибунвоне
фузун дидам, яке олим нашуд».

Аз ҳаёти худ
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Ман Уктам Иброҳим 20-уми марти соли 1956 дар шаҳри Самарқанд дар оилаи
хизматчии ҳарбӣ ба дунё омадам. Пас аз хатми мактаби тоҷикии шаҳр дар
соли 1973 шомили факултети таърихи ДДС ба номи Алишер Навоӣ (шӯбаи
шабона) гардидам. Сипас таҳсилро ба донишкадаи омӯзгории ҳамон замони
Душанбе шаҳр интиқол додам. Муддати 9 моҳ дар студияи телевизиони
Тоҷикистон ба ҳайси ёвари таҳиягар кор кардам. Бо сабабҳои мухталиф
таҳсилро дар мактаби олӣ тарк карда, ба зодгоҳам баргаштам ва муддати севу
ним сол (1977-1980) коргари чопхонаи вилоят будам.
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Чакидаҳои қалами ман ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ дар рӯзномаву
маҷаллаҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон аз ҷумла, «Пионери Тоҷикистон»
(«Анбоз»-и имрӯза), («Ҳақиқати Ӯзбекистон») («Овози тоҷик»), «Тоҷикистони
советӣ», «Совет Тоҷикистони», «Комсомоли Тоҷикистон», «Занони
Тоҷикистон», «Хорпуштак»-и ҳамон замон, инчунин, дар нашрияҳои
«Зарафшон», «Леди», «Самарқандский вестник», «Овози Самарқанд», «Правда
Востока» ва ғайра ба табъ расидаанд.
Ман дар солҳои 1980-1991 дар аввал ба ҳайси муҳаррири таблиғотии Идораи
интишори филми Тоҷикистон, сипас сардори шӯъбаи таблиғотии иттиҳодияи
иҷодиву истеҳсолии «Тоҷиккино», муҳаррири ҷаридаи «Навигариҳои экран» кор
кардаам.
Дар тӯли ин солҳо ду маротиба бо ҷоизаи Иттифоқи кинематографистони
Тоҷикистон ҳамчун рӯзноманигори беҳтарини кино сарфароз гардидам.

АЗ КИТОБХОНАИ

Моҳи январи соли 1991 камина бо таклифи рӯзномаи навтаъсиси тоҷикии
«Овози Самарқанд» ба зодгоҳ баргашта, вазифаҳои котиби масъул, мудири
шӯбаи ҳамин ҷаридаро ба ӯҳда доштам. Сипас чун муҳаррири саҳифаи тоҷикии
ҳафтаномаи «Самарқанд», муҳаррири барномаи телевизионии «Чашми дил»-и
Ширкати симо ва садои вилояти Самарқанд (СТР) кор кардам. Алъон ман
вазифаи ҷонишини муҳаррири нахустин нашрияи мустақили тоҷикии
Ӯзбекистон «Ховар»-ро ба ӯҳда дорам.

Овози
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Дар тӯли солҳои бисёр хабарнигори ҷамоатии рӯзномаҳои ҳамон замон
«Тоҷикистони саветӣ» ва «Комсомоли Тоҷикистон» будам. Дар ин рӯзномаҳо ва
дар дигар нашрияҳо мусоҳиба, очерк, лавҳа ва дигар матолиби рӯзноманигории
ман ба чоп расидаанд. Инчунин ман солҳои тӯлонӣ бо радио ва телевизиони
Тоҷикистон ҳамкорӣ дошта, барои онҳо барномаҳои, зиёде тайёр кардам.

Муаллифи китобҳои «Дар моҳтобшаб», «Шоми Регистон», «Ба дунё як бор
меоянд», «Разм бо марг», «Марсияи тирамиоҳ», «Падида ё фармоиш аз кайҳон»,
«Дидор ва видоъ», «Ёде аз бузургон», «Ғазаби Немизида (забони русӣ) «Сӯзи дил»
«Дар моварои осмон ва замин» мебошам.
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ҒАМБОДА

Борон меборид. Садои якмаром, якнавохт дошт вай. Дар
шаҳр гӯиё шомгоҳон фаро расида, ҳол он ки нисфирӯзӣ аст.
Дар роҳи хиёбон, ки профессор Сафо Раҳим чатр болои сар,
дар даст ҷомадон нарм-н арм қадам зада мерафт, баргҳои
хазони поринасол шатаррос мезаданд. Ҳаво пуррутубат аст.
Фасли баҳор даррасидааст, аммо ҳанӯз нахлҳо сабзпӯш нестанд, дар гулгаштҳои хиёбон гулу сабза наруста. Ҳавои
тираи боронӣ, дилтангӣ, саргаронии Сафо Раҳимро боз ҳам
меафзуд. Солҳои охир вай танҳоӣ мекашид. Вайро нест ҳамсухан, нест одаме, ки аз дидори вай дилаш бишкуфад. Авзои
рӯҳиаш бо байти шоир ифода меёбад:
Сина моломоли дард аст, эй худоё, марҳаме,
Дил зи танҳоӣ ба ҷон омад, худоро ҳамдаме.
Дар аксарияти маврид ғамгусорон, мусоҳибони Сафо
Раҳим классикони адабиёти тоҷик аст, ки вай солҳои бисёр
рӯзгор ва эҷодиёти онҳоро тадқиқ кардааст. Аксарияти онҳо
ҳам ба сари худ танҳо будаанд, танҳоӣ мекашидаанд аз ҷаври замона… Рост, устод дошт, ки бо вай дар факултаи суханшиносӣ кор мекарданд. Сафо Раҳим ҳамсухан, ҳамдард
дошт. Устод инсоне буд, ки дар пояи маънавиёт, фарҳанги
вай ҳамсухан буда метавонист. Устод гоҳе ки вай аз носозиҳо, мушкилоти рӯзгор, нобобии муҳит, рӯбоҳбозиҳои чанде аз ҳамкорон, ки онҳоро вай бо танаффур савдогарони илм
меномид, шикоят дошт, бо табассуми малеҳ мегуфт:
– Парво накунед. Гузашти айём ҳамаашро ҷо ба ҷо мегузорад. Сареву савдоест. Ва ӯ шеъреро бо овози хуш ва марғуладор қироат мекард: –

Ҳар кӣ моро ёд кард, эзид мар-ӯро ёр бод,
Ҳар кӣ моро хор кард, аз умр бархурдор бод.
Ҳар кӣ андар роҳи мо хоре фиканд аз душманӣ,
Ҳар гуле аз боғи васлаш бишкуфад, бе хор бод.
Дар ду олам нест моро бар касе гарди ғубор,
Ҳар кӣ моро ранҷа дорад, роҳаташ бисёр бод.
Аммо устод падруд гуфтааст бо дунёи фонӣ. Дигар онҳо
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ба дидори якдигар намерасанд. Чаро дар сараш мисраи Хайём чарх мезанад:
Аҳволи мусофирон бигӯяд чун шуд?
Сафо Раҳим реза-р еза, нарм-н арм қадам зада, ба сӯи Регистон мерафт. Регистон аз он ҷое, ки вай равон аст, дар
ҳавои борон гӯиё дар оғӯши туман аст, бо вуҷуди он ки
шукӯҳ дораду асроромез аст.
Сафо Раҳим имрӯз маърӯзаҳоро ба донишҷӯён бо азобе
хонд, зеро хотираш мушавваш буд. Шогирдаш – рӯзноманигори ҷавон Мунаввар аз Тошканд – аз идораи рӯзнома занг
зада, гуфта буд:
– Устод, ба дасти мо китобе расид, сарфу наҳваш, иқтибосҳояш сар то по ғалат аст. Дар китоб зикр шудааст, ки
муқарриз шумо ҳастед. Мо мақолаи танқидӣ тайёр карда
истодаем. Шумо мусаввадаи китобро хонда будед, ё не?
Сафо Раҳим гуфт:
– Китобро диданам даркор.
– Китоб ҳамин рӯз ба шумо мерасад.
Имрӯз китоб, ки муаллифаш ҳамкори Сафо Раҳим – номзади илми филологӣ Саломзода аст, ба дасти вай расид. Маълум гардид, ки вай мусаввадаи китобро нахондааст. Аз идораи рӯзнома хоҳиш карданд, ки дар ин хусус навишта, бо
факс ба онҳо ирсол дорад. Инчунин, китоб бо тақризе, ки
вай нанавиштааст, ба нашр расида буд.
Мегӯянд, ки олим шудан осону одам будан душвор будааст. Ин нукта чандон пухта, саҳеҳ нест. Олим шудан ҳам ба
ҳама даст намедиҳад, муяссар намешавад. Шоир гуфтааст:
«Соҳибунвоне фузун дидам, яке олим нашуд».
Сафо Раҳим ҳар як калимаро санҷида, бо мушкилиҳои
зиёд, бо шабзиндадориҳо мақола менависад. Саломзодаи
«чобуксавор» бошад, дар се-ч ор соат мақола менависад, дар
се-ч ор моҳ китоберо навишта, чоп мекунад. Корбудкун ва
корчаллон аст. Вай бошад, солҳои бисёри умри азизашро
масраф карда, китоб иншо мекунад. Маъхазҳои зиёди бо
алифбои арабиасос навишташударо дарёфта, амиқ тадқиқот
мебарад. Китоб тайёр шавад, онро ба нашр расонда наметавонист, зеро айни ҳол сарпарасти чопро дарёфтан барояш
корест амри муҳол.
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Саломзода аз ин ноӯҳдабароии вай завқ карда механдид.
Сипас чашмонашро нимпӯш карда, бо табассуми айёрона
мегуфт:
– Мебахшед, ако, шумо зиндагиро намедонед. Ман нағз
мепӯшам, нағз мехӯрам. Барои он ки роҳҳои зиндагиро медонам. Шумо дар ҷаҳони идеолии худ зиндагӣ мекунед.
Саломзода бо дастонаш ба сӯи осмон ишора мекард.
Рӯзгор оинаро мӯҳтоҷи хокистар кунад. Мебояд иқрор
шавад, ки вай аз гуфтору рафтори Саломзода чашм пӯшида,
аз кӯмакҳои вай истифода бурдааст. Сафо Раҳим дар навбати худ «қарздор нашавам» гуфта, дар таҳрири мақолаҳо,
китобҳои Саломзода ёрӣ расондааст, онҳоро ба ифоқа овардааст.
Саломзодаро дар ҳама ҷо: идораву мағоза, тарабхонаҳо
ва ғайра мешинохтанд. Мардум вайро дида, даст пеши бар
мегирифтанд ва бо тавозӯъ мегуфтанд:
– Домулло, ягон хизмат ҳаст?
Рост аст, ки Саломзода ӯро ба тарабхонаҳо бурда зиёфат
кардааст. ба мошинаш савор карда, ба сайру саёҳат, тамошои
мавзеҳои хушманзараи табиат бурдааст. Саломзода дар гузаронидани тӯйҳои набераҳояш кӯмак кардааст. Дар ҷамъомадҳо, маҷлисҳо вайро тавсифу ситоиш кардааст. Гоҳҳо
ҳангоме ки миёни ҳамкорон баҳсҳои илмӣ баргузор мегардид, ҷонибдори вай будааст. Бале, Саломзода муаллифи
бисёр мақолаҳо, китобҳост, аммо онҳо сатҳианд. Наметавон
гуфт, ки вай бефарҳанг, сиёҳдил аст. Як савдогари илм аст
вай…
Акнун бошад, шогирди шоистаи вай – рӯзноманигори
ҷавон Мунаввар хоҳиш мекунад, ки вай ариза навишта, маълум кунад, ки Саломзода мусаввадаи китоби хому хаталаашро ба вай нишон надодааст, сарсухан ё тақризи китобро
аз номи вай навиштааст, яъне аз номи вай – олими шинохтаи
адабиётшинос сӯиистифода кардааст.
…Сафо Раҳим дар изтироб буд. Чӣ гуфтанашро намедонист. Боз овози Мунаввар ба гӯш расид:
– Устод, ҷаҳонро бо бадон насупорем…
Дар чашмони олими пиронсол ашк дамид. Ҳамоно хомӯш
буд. Вай бо худ ҳарбе дошт!
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Дар берун тундар гулдуррос мезаду хаданги оташини
барқ синаи осмони абриро чок мекард, равшании яклаҳзаинаи он ба утоқи вай зада медаромад. Селборон бо шитоб
меборид. Гӯиё осмони дили пурғуссадошта навҳагарӣ дошту
ҳой-ҳойкунон мегирист…
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ҶАМШЕДИ АСРОР
«Ба ман ҳеҷ чӣ лозим нест, на
боигарӣ, на пул, фақат писарчаам
осеб надида бошад шуд».
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Камина 13 – уми майи соли 1964 дар деҳаи Қӯлбаи ноҳияи Самарқанд дар оилаи
деҳқон ба дунё омадам. Моҳи сентябри соли 1971 ба синфи якуми мактаби
миёнаи рақами 39 – и ноҳия қабул гардида, онро моҳи июни соли 1981 ба итмом
расондам. То моҳи майи соли 1982 дар шӯъбаи 17- уми аэропортии кассаи
омонатии рақами рақами 8230 – ноҳияи Сиёби шаҳри Самарқанд ҳамчун
шогирди кассир ва кассир фаъолият нишон додам. Аз моҳи майи соли 1982 то
моҳи майи соли 1984 дар сафи артиши шӯравӣ, дар қисми ҳарбии сохтмонии
шаҳраки Тейковаи области Иваново хизмат кардам. Аз моҳи июли соли 1984 то
моҳи июли соли 1989 дар шӯъбаи тоҷикии факултети филологияи ӯзбеку
тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд таҳсил намуда, соҳиби маълумоти
олӣ гардидам. Бист сол дар мактабҳои миёнаи рақами 47 – и шаҳри Самарқанд
ва рақами 33-и ноҳияи Самарқанд ба хонандагон аз фанни забони форсӣ дарс
додам. Соҳиби тоифаи 1 – ум шудам.
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Аз моҳи августи соли 2011 то имрӯз дар таҳририяти рӯзномаи вилоятии
«Овози Самарқанд» ҳамчун мухбири шӯъбаи иқтисод фаъолият дорам. Дар
насрнависӣ машқ мекунам. Воқеа ва ҳикоячаҳо менависам. Баъзеи онҳо дар
рӯзнома рӯйи чопро дидаанд. Шиори зиндагиам «Хоксор будану дили касонро
наранҷондан» мебошад.
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– Нахӯди сахти намепухтагиро чаро ба ман ду рӯз пеш фурӯхтед? Аз фиреб додан шарм намедоред?..
Аз ин саволи ногаҳонии харидори қадбаланди босалобат ва
тоқии чустипӯш Муйинҷон якбора саросема шуду дар ҷавоб ҳеҷ
чиз гуфта натавонист. Дастонаш беқувват гаштанд. Вай солҳои
зиёд дар бозори деҳқонӣ мошу биринҷ, гӯҷаву лӯбиё, ҷуворимакка ва маҳсулоти дигар мефурӯшад. Ҳамеша кӯшиш дорад, ки
маҳсулот босифату арзон бошад. Аммо ин дафъа чӣ шуд? Наход
вай хато карда бошад? Муйинҷон каме ба худ омаду ба харидор
гуфт:
– Акаҷон, нахӯд – ганда не. Қариб ду халтаашро фурӯхтам.
Ягон кас ба ман шикоят накардааст.
Харидор аз ин суханҳои Муйинҷон боз ҳам хашмгинтар шуда,
гардани дарозашро ба болои пештахта ёзонда дод зад:
– Занам нахӯдшӯрбо пухтан хост. Нахӯди шуморо соатҳо ҷӯшонад ҳам, он напухт. Маҳсулоти бесифататонро гиреду пулашро
баргардонед.
Ин дам назди онҳо харидори дигаре, ки марди кулчарӯе буд,
омада, бо табассум гуфт:
– Ака, аз ҳамон нахӯди ду рӯз пеш фурӯхтаатон боз 4 кило бар
кашед. Аз он шӯрбо пухтем, бисёр болаззат шуд.
Аз ин суханони харидор ба рӯйи Муҳинҷон сурхӣ ва ба танаш
гармӣ дамид. Ӯ худро далертар дошта, ба харидори аввал хитоб
кард:
– Ана, шунидед? Ба ин кас ҳам аз ҳамон халта нахӯд дода будам. Айби нахӯд не, айби пазанда. Ҳар кас ҳам асрори тар ва пухтани нахӯдро намедонад.
Муйинҷон бо чусту чолокии ба худ хос ба харидори дуввум
боз 4 кило нахӯд баркашида дод. Харидори аввал каме ором шуд
ва чӣ кор карданашро намедонист.
– Нахӯдро ба хона барам, занам сарзаниш мекунад. Беҳтараш
нахӯдро иваз мекунам.
– Не, шумо нағзаш занро иваз кунед, – гуфт Муйинҷон.
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МЕҲРИ ПАДАРОНА

Яке аз рӯзҳои моҳи марти соли 1990 буд. Дар гирдоби хаёлҳои
ширин сар ба тангкӯчаи хонаам қадам гузоштам. Ин дам писари
ҳамсояямон Амриддин рӯ ба рӯ шуд, ки рангаш кандаву забонаш
ба гап намеомад:
– Ака, хонаатон зери оташ монд, гааҳ-в-о-р-а ним-с-ӯх…
Ҳуш аз сарам париду чун шамол сӯйи ҳавлӣ тохтам. Ҳастиямро
тарсу ҳарос пахш кард. Дар як лаҳза дунё ба назарам торик гашту
ҳарисона чашм ба ин сӯву он сӯ давондам. Аз сарам сад фикру
хаёл даргузашт…
Он вақтҳо муаллими мактаби рақами 47-и шаҳри Самарқанд
будам. Субҳидам ба кор дер мемондам. Хостам тез наҳорӣ хӯрда,
аз паи кор шавам. Модарам барои хушк кардани либосҳои писарчаам печи газиро гиронд ва либосҳоро ба болои курсии пластмасӣ паҳн кард.
Ҳафтаи дуюми моҳи нозанин мегузашт. Чанд рӯз пеш Офаридгори олам хурсандии маро дучанд карда буд. Боғи муҳаббат
меваи дуввуминро ҳадя намуд. Ҳамон рӯз бо кайфияти болида
роҳи корро пеш гирифтам. Пас аз кор ба тавлидхона сар халондам. Аз саломатии очаву бача хабардор гашта, дастовези бурдаамро ба онҳо додам. Ва қарибиҳои пешин хона баргаштам.
Вақте ки аз дур дарвозаи хонаам намоён гашт, дилам тезтар
зад, гӯё ки баръало овоз мебаровард. Ду-се ҳамсоя аз дарвозаамон
берун омада, маро ором карданӣ шуданд…
– Чӣ шуда бошад? Ҷаъфарчеки якунимсолаам ҳар рӯз дар ин
вақт дар гаҳвора мехобид. Падару модарам дар чӣ аҳвол бошанд?
Не, не, Худои таъоло худаш меҳрубон, ба фикри бад намеравам.
Эй Худои бахшоянда маро бубахш, ки баъзан аз нодонӣ шаккокӣ
мекунам. Ба ман ҳеҷ чӣ лозим нест, на боигарӣ, на пул, фақат,
фақат писарчаам осеб надида бошад шуд, – мегуфтам дар ботин.
Дар пеши назарам чеҳраи писарчаам пайдо гашт. Хандаҳои
вай гӯё дар гӯшам садо доду худ ба худ ба чашмонам ашк давида,
чеҳраамро тар кард…
Як табақи дарвозаи ҳавлиро кушода, вориди ҳавлӣ гаштам.
Акнун дилам ба сихзанӣ даромад. Чашмам ба Ҷаъфарҷони хандон афтод, ки дар дасти аммааш буд. Чанд нафар мехостанд ба
ман дилбардорӣ кунанд… Чашм аз писарчаам наканда, ӯро ба
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даст гирифтаму гиря гулӯгирам кард. Ҳа, ман – марди 26-сола
овоз бароварда гиристам. Дар умрам ниҳоят кам гирён шудааам.
Агар он гиряе, ки вақти нафасгирии аввал ба амал омада буд, ба
ҳисоб нагирем, ба дидагонам кам об давидааст. Дар дилам ба
Худои раҳмон миннатдорӣ кардам. Падару модар, писарчаро
сиҳату саломат дида, ашк рехтам. Ба зудӣ модарамро, ки ба назарам бисёр хаста менамуд, дилбардорӣ кардам:
– Шукри беҳад, ки ҷонатон амон мондааст, чизу чора ёфт мешавад. Оби чашм кардан гиред, касал мешавед…
Фаҳмидам, ки оташ аз чӣ сар задааст. Фишори газ пеш аз пешин боло рафта, бухорӣ тафсидааст. Он курсии пластмасие, ки
модарам барои тез хушк шуданаш куртаву эзорчаҳои писарчаамро болояш гузошта буд, аз гармӣ дуд карда, як кунҷаки гилеми
назди печ оташ гирифтааст.
Ҳамон рӯз ман чӣ будани меҳри падаронаро ҳис намудам. Нафаси сабуке кашида, ҷигарбандамро сахт оғӯш кардам. Он дам
аз чашмонам ашки ноаён ҷорӣ гашта, рухсораҳоямро тар намуд.
Меҳрам нисбати фарзанд дар чашмони пурашкам падидор гашт.

30 гуфтор аз 30 тор
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БЕҲРӮЗ МАЪРУФӢ
«Мехост, ки соатҳо, рӯзҳо,
ҳафтаю солҳо гузаранд, ашкаш
сели борон шуда, рӯи ҷаҳонро фаро
гирад, то ки башарият аз ғами
синаи дилхароши ӯ огоҳ шавад.
Вале…»

Аз ҳаёти худ
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Ман, Беҳрӯз Маъруфӣ 26-уми апрели соли 1969 дар шаҳри Самарқанд дар оилаи
зиёӣ ба дунё омадаам. Пас аз хатми мактаби таълими умумии рақами 21-и
шаҳри Самарқанд дар бахши ғоибонаи факултети филологияи Донишгоҳи
давлатии Самарқанд таҳсилро давом дода, солҳои 1989-1990 дар Иттиҳодияи
«Усто» чун коргар фаъолият намуда, тӯли солҳои 1990-1994 дар газетаи
«Самарқанд»-и шаҳр фаъолият бурдаам. Аз соли 1995 дар музей-мамнӯъгоҳи
давлатии Самарқанд ба фаъолият оғоз намуда, аз соли 2006 ин ҷониб дар
ансамбли Регистон кор бурдам. Ҳоло дар музейи- мамнӯъгоҳи Самарқанд
фаъолият бурда истодаам.
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Мақолаҳои гуногунмавзӯям оиди меъмориҳои таърихии Самарқанд дар
нашрияҳои даврии вилоятӣ ва ҷумҳурӣ чоп гардидаанд.
Нахустин китоби ман бо унвони «Ҷону дилам Самарқанд» соли 2018 чоп шуд ва
дастраси хонандагон гардид.
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Ҳикояи зерин дар асоси воқеаҳои ҳаётӣ навишта шудааст
Баҳром бо шаст мошинаи боркашони «Камаз»–ро аз кӯчаҳои
танги шаҳр меронд. Дар кабинаи машина дар паҳлӯяш марди
тоқипӯши солхӯрда менишаст, ки Баҳром онро дар сари роҳи
Даҳбед ба кабина гирифта буд. Дар чашмони мард тарсу ваҳми
ниҳони бараъло дида мешуд. Ӯ бо як нигоҳи ғайриоддӣ аз роҳ
чашм намеканд. Марди солхӯрда мумкин дар дил аз киро кардани мошини Баҳром пушаймон буд, вале суд надошт. Рангу рӯи
пирамард сап – сафед канда, аз тарс дастони беморшуда мисли
барги бед меларзиданд. Ҳамин тавр бошад ҳам, ӯ нидое набароварда гӯё ба даҳонаш мӯҳр зада бошанд, бесадо менишаст.
Изтиробу ғаму андӯҳи даруни Баҳром ба рӯ баромада, ба хашму ҷаҳл табдил гаштанд. Чашмонаш чун бангии ширакайф суп –
сурх буда, аъмолаш бечо буд. Ба фикру хаёлаш тамоман фурӯ
рафта буд.
– Писарам ҳамин ҷо ист, ман фуроям, – бо овози хирри, имдодталабона хоҳиш намуд мард.
Аз шиддати ғазабу хашм ҳеҷ чиз ба гӯшаш надаромаду нидои
пирамард беҷавоб монд.
– Писарам, садқет шавам, илтимос ман фароям, – гуфт мӯйсафед оҳиста дастони ронандаро дошта.
Гӯё ки як сатили оби хунук аз болои сар рехтанд. Баҳром як
бора назар ба пирамард андохта ба худ омад.
– Писарҷон, ман ба манзил расидам, ҳамин ҷо ист. – гуфт бори
дигар пирамард.
Баҳром узрхоҳона мошинаашро истоёнд ва мард аз кабинаи
мошин берун шуд. Ӯ ҷомадони худро тарсону ларзон кашида
гирифту ба ронанда пул дароз карданӣ шуд. Ҳамон дам Баҳром
мошинаро пеш бурд ва марди ҳаросида дар сари роҳ монд…
– Ин қадар ин роҳи сабилмонда дур шуд, – мегуфт ӯ пичирросзанон зери лаб. – Не дигар тоқат надорам, ин зиндагӣ барои
ман ҳаром аст…
Мошинаи боркашон дар сари роҳи чойхона тарабхонаи «Юлдуз» истод. Баҳром монанди касалии аз бистар хеста хастаҳол
назди сигорфурӯшон роҳ гирифт.
– Ма, як қути сигор те, – гуфт ӯ ба ҷавонписари тахминан 14-15

Овози
Самаріанд

ҚИСМАТИ ҚИМОРБОЗ

149

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
150

сола панҷҳазориро дароз карда, – Гӯгирд дорӣ?
– Не, ака, ман гӯгирд надорам.
Баҳром бақияро нагирифта, сӯи дуди фаввораи шашликпазҳо
шитофт.
– Ҷӯра гӯгирд дорӣ?
– Не, аз қӯраи шашлик алав гиред.
Баҳром сигорро дудкунон сӯи нимкат рафт…
Баъди чанде хаёли Баҳромро ҷавони сигорфурӯш вайрон сохт.
– Ака, ин пулатона гиред, ҳеҷ кас майда накарсас.
– Э ҷӯра рав, рав халал нарасон. Панҷ ҳазора аз они ту, – гуфт
ӯ ба ҷавони сигорфурӯш.
Баъди хизмати ҳарбӣ Баҳром аз рӯи ихтисос дар автобази мошинаҳои боркашон ба кор шурӯъ намуд. Ин ҷои «равғанин»–ро
ба ӯ тағои хурдиаш дарёфт карда буд.
Ӯ касби интихобкардаашро хеле дӯст медошт. Мехост мисли
уқоби кӯҳи бо мошинааш парвоз карда гардад. Баъди ду се соли
хизмат барои хароҷотҳои тӯй андаке маблағ ҷамъ карда, аз сандуқи арӯси ин чиз вай чиз харида пур кард. Падар ва модари
солхӯрдааш дар паи арӯскоби афтоданд. Чанде нагузашта арӯс
ҳам ёфт шуд, тӯи бо дабдабаву сур ҳам шуду гузашт. Умуман ҳама
кор нағз мерафт. Аз тӯй андаке қарздор шуда буд, вале дер нагузашта аз қарз ҳам халос шуд. Хулласи калом, зандор, оиладору
хонаву ҷойдор шуд.
Ҳамсараш Азизаро хеле дӯст медошт. Муҳаббат зиндагиашро
боз хушнудтару зеботар сохт. Худо ба Баҳром фарзанд бахшид.
Ӯ писардор шуд. Аз бахту иқбол чун булбули гулзор меболид.
Рӯзе баъди ба гараж гузоштани мошинаи худ роҳи хона гирифта буд, ки ҳамкасбаш Ҳошим ӯро бозистонида ба хонаи истироҳати автобаза таклиф кард.
– Баҳром медони дар он ҷо бозии зӯр рафта истодааст. Гард
як тамошо кунем.
– Не, ҷӯра кайфият нест, – ҷавоб гардонид Баҳром бо дудилагӣ.
– Гард, пушаймон намехӯрӣ, як тамошо мекунем, бас.
– Хайр, майлаш, ин тавр бошад рафтем, – гуфт ӯ ва онҳо роҳи
истироҳатхонаро гирифтанд.
Қиморбозӣ дар авҷ буд. Қоҳ қоҳзадани қиморбозон, дуди ғафси сигорҳо тамоми хонаро фаро гирифта нафас кашидан мушкил
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буд. Вале ба ин ҳолат хеҷ касро коре набуд.
Баҳром ба тӯдаи калони пули ба миён гузошта назар карда,
нисбати бози шавқаш торафт зиёд мешуд, ки оқибат чи мешуда
бошад. Ҳамин тавр рафиқи ҳамкасбаш Ҳошим ба ӯ нигариста
пурсид:
– Биё, ҷӯра шерики, як партия занем.
Баҳром фикр накарда, зуд розӣ шуд. Он рӯз бозори Баҳрому
рафиқаш қӯр гирифт. Омад ба онҳо ёр гашт. Қариб 4 ҳазор пул
«фойда» рӯёнданд…
Бо мурури замон қиморбозӣ ба Баҳром одат шуд. Чуноне ки
мегӯянд, аз ин «кор» ӯ мазахӯрак шуд. Рӯзе набуд, ки ӯ бо ин шуғли нобоб машғул нашавад. То нисфи шаб бозӣ накунад, устухонаш ба ҷояш намеафтод…
Бевақтии шаб Баҳром лағҷида лағҷида аз кӯчаҳои лойолуди
гузар мерафт. Ин дафъа фойда калон шуд магар, ӯ бо дӯстони худ
зиёфат орост. Арақ нӯшиданд, баъд «сиёҳча» ҳам шуд. Бо азоби
калон, лағҷидаю афтида, вориди ҳавлии худ шуд.
Азиза писарашро хобонда, Баҳромро интизор буд, ки аз дидани аҳволи он дилаш таг кашида рафт. Ӯ ҳеҷ чиз нагуфта, либосҳои лойолуди бадбӯи Баҳромро дар даҳлези хона кашида
гирифт. Оби гарм тайёр кард ва оббози кунонда, ба бистар хобонд. То субҳгоҳи сукут карда, дар сари Баҳром нишаста баромад.
Баҳром аз рӯи одаташ субҳгоҳ сотаи 5 аз ҷояш мехест. Дасту
рӯй ва нонуштаро карда, ба кор мешитофт. Ҳамин тавр ӯ сар аз
болин бардошта дид, ки занаш бедор нишастааст. Дарди сар
маҷбур сохт, ки сарашро боз ба болин гузорад.
– Хуршед, – гуфт. Азиза Баҳромро бо номи писараш, – монед
ин корҳоятона, оқибаташ нағз не. Охир то кай нисфишаби дарвоза мекӯбед.
– Чи, ту магар забон бароварди. Ман худам нағз медонам чи
карданамро.
– Дирӯз писарамон ба роҳ даромад. – гуфт Азиза бо ғаму андӯҳ.
– Чӣ ба роҳ даромад, – гуфт шодикунон Баҳром аз ҷояш ҷаста
хест ва ҷим монд.
Чандест, ки ӯ аз оилааш дур шудааст. Ҳатто аз ба роҳ даромадани писараш ҳам хабардор нашуд. Аз чи бошад меҳри падари
баланд гирифта, сӯи гаҳвора рафт ва Хуршеди азизашро оҳиста
бӯса кард.
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– Хуршедҷон, писаратон кашахӯр шудаги. Имрӯз ба хона ду
қутти «Малиш» меовардед.
– Албатта, – гуфт сар ҷонбонида Баҳром ва барои шустани дасту рӯй ба берун баромад.
Аз кӯчаҳои лойолуди гузар хушбахтона қадам партофта, ба
кор мерафт. Ба корхона даромада, мошинаро аз гараж баровард
ва ба диспетчер даромада, варақаи роҳро низ гирифта, аз дарвозаи автобаза берун шуд. Даставвал ба мағозаи озуқаворӣ даромада, чор қуттӣ «Малиш» харид кард. Рӯз тез гузашт, ҳатто ҳама
корҳо аз ҳар рӯза низ осон шуданд. Бегоҳирӯзӣ ба автобаза даромада, мошинро ба гараж гузошта буд, ки рафиқаш Баҳромро боз
ба қиморбозӣ даъват кард.
– Медони ҷӯра, кайфият нест. Мон имрӯз не, фардо бози мекунем.
Ин гапота мон, ҳамун хонаба меравида. Ба теппача меравем,
имрӯз, он ҷо қимори калон мешавад. Худи Ғиёси Червон мебиёяд
мегӯянд.
Азбаски Ғиёси Червон қартабози машҳури шаҳр буд, ҳисси
кунҷковии Баҳром боло гирифта, ба рафтан розигӣ дод.
Дар теппача як иморати боҳашам сохта шудаги буд, ки дар он
гурӯҳи қартабозони машҳур бози мекарданд. Дӯсти Баҳром ин
қароргоҳро нағз медонистааст, ки ҳар дуяшонро нағз қабул карда гирифтанд. Дар давраи бозингарон шаш ё худ панҷ кас менишаст. Тӯдаи пули ба миён гузошта, ҳама пулҳои калон буду дар
дили кас ваҳму ҳарос пайдо мекард. Баҳромро низ ваҳм гирифта,
хост тарки бозигоҳ кунад, вале дӯсташ дасти ӯро дошта бозистононд.
Ҳамон шаб Баҳром ба хонааш наомад. Ба кор рост аз бошишгоҳ гузашт. Ҳамин шуд Баҳром зуд зуд ба он ҷо мерафтагӣ шуд.
Рӯзе Баҳром ба шавқ омада бозӣ мекард. Ғиёси Червон ва боз
як марди шикамкалони сиёҳпӯсти хунукандом, се кас беист ба
миён пул партофта аз якдигар мегузаштанд.
– Боз бист ҳазор гузоштам, – гуфт мардаки сиёҳпӯст.
– Бисту панҷта гузоштам, – пас наомад Баҳром.
– Пула ба миён партоед, мулло, – гуфт рақиби ӯ, бо як овози
ваҳшиёна.
Баҳром забонхоид кард, сурху сафед шуда, ноилоҷ, ҷавоб гардонид.
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– Агар пул набошад, ҳавлиамро ба миён мегузорам.
– Шумо ҳама свитидел… Ҳама шунидед – а? – гуфт марди хунукандом бо қаноатманди.
Баъд марди рақиб калити мошини хориҷиашро ба миён партофт. Ҳама сукут мекарданд. Рангу рӯи рафиқи Баҳром аз оқибати кор дарк бурда, чун дока сафед шуда буд. Баъзе хостанд, ки
Баҳром аз бози барояд. Вале ин номумкин буд. Бо гузашти
дақиқаҳо ба миён тамоми бисоти Баҳром гузошта шуд. То ҳатто
навбат ба зани маҳбубааш расид.
– Дасти ман се ҳарфи – 32 – ю ним, – гуфт рақиби Баҳром тоқат
накарда.
Дар ҳамин ҳангом Баҳром чи ҳодиса ва чи кирдор кардаашро
фаҳм бурд магар, оҳи ҷонгудоз кашида, давраро тарк кард. Лабашро газида гирифт, ки ҳамоно чакраҳои хун рӯи миз ҷорӣ шуданд…
Шаб даромада, ҳама чойхонаро тарк мекарданд. Гоҳо овози
мошинҳои роҳгузар ба гӯш мерасид. Баҳром зери лаб садои «Лаънати қарға, пас, пас, пас, пас, пас…» мегуфту худро коҳиш мекард.
– Ҷӯра, чойхона пӯшида шуд. Мо онро рӯбу чин мекунем, –
гуфта муроҷиат намуд марди миёнақади тоқипӯш. – Хезед ба
хона равед, ҷоя холи кунед.
Баҳром ба чойхоначи нигарист ва гӯё ки ҷиноят карда бошад,
аз ҷояш хеста сӯйи хонааш равон шуд.
Баъди он воқеаи нохуш як рӯзи тамом гузашта буд. Баҳром
ҷуръат намекард, ки ба хона баргардад. Ҳамин тавр бошад ҳам,
ноилоҷ сӯи хона роҳ гирифт. Мошинаро чети кӯчаи гузар гузошта вориди ҳавлӣ шуд.
– Азиза, Азиза, – имдод кард ӯ, вале ҳеҷ ҷавоб набаромад.
Дилаш ба таг кашида рафта, оҳиста-оҳиста сӯи хона қадам
партофт. Баробари ворид шуданаш, зани нимҷон хоб рафтаашро
дид, ки ӯ зери лаб «Ифлосҳо, аблаҳҳо» мегуфту мӯи сарашро меканд, рӯйҳояшро ханҷол мекард. Ҳамин тавр гиряи Хуршед бардошта шуда, аҳволи Баҳромро боз тангтар кард. Ӯ аз воқеа воқиф
гашт магар, ҳеҷ гап напурсида, сӯи ҷевони хона роҳ гирифт. Дар
даст корди ғилофдор ба ҳавлӣ баромад…
Саҳаргоҳи овози гиряву афғон бардошта шуд. Ҳама авлоду
хешовандони Баҳром ҷамъ омада буданд. Онҳо бо афсӯсу маломат сар меҷунбониданд. Маълум шуд, ки Баҳроми шофир худро
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корд зада ҳалок кардааст…
Азизаи бечора дар кунҷи хона маҷнунмонанд менишаст, дар
тан либосҳои мотам буд. Мумкин ӯ Баҳромро, умри хазонгаштаашро фикр мекард, ин ба мо торик. Писарчаи ширинаки нав ба
гап даромада остини модарашро силконида:
– Бийи, ош тед, ош тед, бийи… – гуфт ва хаёли Азизаро вайрон
кард. Ӯ писарчеки маҳубашро сахт оғӯш кард ва ашк дар чашмонаш ҳалқа зад. Ҳаёт давом мекард…
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Дар кунҷи хонаи нимторику заҳкашида шамъ фурӯзон буд.
Рӯз ба пешин расида офтоби тобистон ба нуқтаи баланд омада
заминро равҳан кунад ҳам, хонаи ориятнишин Назира нимторик
буд. Аз хона бӯи бад паҳн мешуд. Дар он чизҳои зиёде бесару сомон хоб мерафтанд, аз буғ, чангу ғубор, оинаҳои тиреза хира
гашта аз онҳо кайҳо боз нури хуршед намегузашт. Дар хонаи
хурди пастак ба як чаккаи шолча соҳибхона сар ба зону монда
менишаст. Дар масофаи ду қадам аз ӯ мизе меистод. Дар болои
он табақчаҳои олудаи хӯрокҳои гӯштин, ду се шиша арақ ва се
чор пиёла меистоданд. Манзарае вуҷуд дошт, ки ба тасвири он
қалам оҷизи мекунад. Кас аз чунин ҳол диққат шуда ҳаракат мекард, ки ҳар чи зудтар ин бошишгоҳро тарк кунад.
Назира бехудона сар боло карда ба боқимондаи шароби шиша
даст дароз карданӣ шуд, вале аз чӣ бошад, аз ин нияташ гашта
оҳи сӯзоне кашид. Оҳе кашид, ки гӯё дунёро фурӯ бурда бошад.
Он оҳе буд, чун барқу оташ, чун дарёи хурӯшон пурдарду алам.
Ӯ рӯ ба болини аз чирк ғарқ бастаю равған гирифта ниҳоду зор –
зор гирист. Ин гиряе буд, ки Назира солҳо боз интизораш мекашид. Ашк аз дили санггаштаи ӯ чакра – чакра ҷорӣ мешуд, тамоми вуҷудаш ба ҷунбиш меомад. Мехост, ки соатҳо, рӯзҳо, ҳафтаю
солҳо гузаранд, ашкаш сели борон шуда, рӯи ҷаҳонро фаро гирад,
то ки башарият аз ғами синаи дилхароши ӯ огоҳ шавад. Вале…
Назира дар ин ҳолати ногувор андаке сар монда оби дида рехт.
Чашмони пурғуссаю масташ варам карда, рӯҳаш андаке сабуки
пайдо кард.
– Надя,… Надя – чунин садо медод дугонаи «ҳамкасбаш», – хоб
рафти – чӣ?
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– Меҳмонро қабул кун.
Назира бо одати пешинаи худ зуд аз ҷояш ҷаста пардозу андоз
карданӣ шуд. Чеҳраи хандони сохта зоҳир карда, ба пешвози
миҷоз баромадани шуд. Вале аз чӣ сабаб дар ҷояш шах шуда монд.
Ӯ сукут мекард. Дугонааш интизори ҷавоби ӯ шуда оинаи тирезаи хирагаштаро боз ба кӯфтан даромад. Аз омадани миҷоз ӯ
маъюсу беҳол гашт. Аз чӣ сабаб ӯ мехост, ки вайро ба ҳоли худ
гузоранд, танҳои меҷуст. Баъд аз чанде бо садои нимғурмаю ларзон посухаш дод:
– Не… Не, р-а-ав, ман бетобам… Рав, нест шав, дигар нао ба
кулбаи ман.
Дугонааш бо лаби инҷ ва кайфияти бад бо ҳамроҳи бо худ
овардааш баргашта, дар сари роҳ ғурунгосу ким – чӣ хел суханҳои
қабеҳу ноҳинҷор мегуфт, ки баъзе аз онҳо ба гӯшаш мерасиду
баъзе не.
Назира ҳоле, ки дар болои кӯрпача нишаста, ба фикру андешаҳо ғӯта зада, сукут мекард. Овони кӯдакиаш, модари маҳбубааш ва падари ғамхораш, ки ӯро навозиш карда даст ба даст
мегирифтанд ба ёдаш мерасиданд. Либосҳои сафед пӯшонда ба
сараш лентаҳои рангин мебастанд. Мактабхонӣ, вохӯриҳои аввалин бо дӯстдоштааш, шаби никоҳро ёд карду дар рухсорааш
табассуме падидор шуд. Дере нагузашта кайфияташ боз хира
гашт, дар чашмонаш даҳшате пайдо шуданд, ӯ назари худро ба
шифти хона дӯхта саргузаштҳои талхи ҷудоӣ аз шавҳар, падару
модар, муносибати хешу ақрабо, дугонаҳо дӯстони наздик, бемеҳрӣ, сарсонию саргардонӣ, оворагардӣ, чоплусии мардони
бадкирдор ва ғайраҳо чун кинолента аз пеши назараш гузаштанд.
Ӯ ҷое намеёфт, ки худро бимонад. Ба аҳволи имрӯзаи худ нигоҳ
карда, чун оташпора месӯхту адо мешуд. Аз болои миз шароби
боқимондаро бошиддат ба пиёла рехта бардошт, вале ин чиз ҳам
фоида надод, вазъаш ноҳинҷор буд.
– Назира, ҳой Назир-а-а. Ин сӯ баро! – овози таҳдидомез шунида шуд аз беруни ҳавлӣ.
Назира ба худ омада дарк кард, ки ин овози Парпархола аст,
ки худаш ба назди ӯ омадааст. Аввалҳо фақат як нигоҳи ин заифи
бо тануманди солхӯрда ба дили Назира ҳисси тарсро пайдо мекард. Ҳоло бошад, парво ҳам надошт. Ба таҳдиди ӯ ҳатто ҷавоб
ҳам надод.
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Парпархола бо «дугона»-и ранҷида ва ду паҳлавон писар ба
назди Назира барои тарсонда ҷазо додан омада буданд. Парпархола фармуд, ки вайро аз хона берун карда ба наздаш биёранд.
Паҳлавонон Назираи бечораро аз мӯйҳояш кашида, сахт таҳдид
карданд. Парпархола ҷолаи ҳақорату нафринро ба сари Назира
рехта дод мезад, вале аз ин додҳои ҷонкоҳ ӯ ҳеҷ чизро дарк намебурд. Дид, ки суханҳояш суд накарданд, фармуд ба кӯфту кӯб
дароянд. Назира намедонист, ки чи қадар мушту лагад ба сару
рӯи ӯ афтод, вале танаи ӯ хеле хастаҳол гашта устухонҳои қабурғааш сахт осеб дида бошад ҳам, ба ин чиз аҳамият надод, овоз
набаровард.
Парпархола ва полвонҳо Назираро ба ҳоли худ монда рафтанд,
вале як сухани Парпархола, ки пеш аз он ки ба кӯфту кӯб дароянд,
гуфт, зарбаи охирини ҷароҳати дилаш буд.
– Ақлат ба ҷояш наояд, гардантобӣ кунӣ, аз ин бадтар мекунам, фоҳиша…, – аз гӯшҳояш намерафтанд.
Суханҳои охирин Парпархола «аз худат дон», «фоҳиша» ва
дигарҳо ба Назира аз ҳама зарбу лат сахттар шуданд. Зеро, ки
танро муолиҷа карда мешуд, вале зарбаҳои аз чоплусӣ, авомфиребӣ, худбинӣ, ҷоҳилӣ ба дилаш расидаро чӣ давое бахшад,
ранҷе ки ӯро ба ин аҳволи мудҳиши ҳозирааш овард, аз одамон
аст. Дардаш бедаво, чорагар кист?
Бо ин саргузаштҳои нохуш ӯ сар ба болин монду шабро саҳар
кард, вале ҳисси ғаму алам аз дили ӯ нарафта буд. Ҳамин ғаму
андӯҳ дарди дутарафа буд, ки ӯ аз ҷояш нахест.
Баъди чанде дар кунҷи хонаи нимторику заҳкашида шамъ ҳам
хомӯш гашту роҳгумкардае ҳам аз олам чашм пӯшид.
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«Хоҳӣ, ки ризқат бобарокат ва
зиёда шавад, аҷал дур бошаду
умри дароз бинӣ, дар қалби
инсонҳо муҳаббат пайдо кардан
хоҳӣ, силаи раҳмро канда накун».
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КОМИЛҶОН ҶӮРАЗОДА

Аз ҳаёти худ
Ман Комилҷон Ҷӯразода (Ҷӯрақулов) 17-уми сентябри соли 1969 дар маҳаллаи
Қавчинони болои ноҳияи Самарқанд дар оилаи деҳқон дида ба дунё кушодаам.
Касбам иқтисодчӣ. Соли 1986 мактаби рақами 47-и ноҳияро бо баҳои аъло
хатм намуда, соли 1990 мактаби мухбирони коргару деҳқони Донишгоҳи
халқии назди шӯъбаи журналистони вилояти Самарқандро хатм кардаам. Аз
давраи мактабхонӣ шеър ва мақолаҳои ман дар рӯзномаҳои ноҳия ва вилоят чоп
мешаванд. Аз соли 1992 дар рӯзномаи «Овози Самарқанд», дертар дар «Чароғи
дониш» ва аз соли 2016 дар «Овози Самарқанд» фаъолият бурдам. Маҷмӯъаи
шеърҳои «Ҳиссиёти муҳаббат» ва романи «Силсилаи таърих» чоп шудаанд.
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ЗЕРИ ЯК БОМ
ҲИКОЯ

Мадад дар хонаи начандон калон, наздикии тиреза, рӯйи миз
коғазу қалам, асбоби ҳисобкунак, дафтару китоби идораро кушода, саргармӣ, кор буд. Ин дам ҳамсараш ба хона даромад.
– Рӯзи якшанбе, дар хонаи танг шақ – шуқ чӯтпартоӣ ба дилатон назад?
-Охири моҳ аст, ҳисобота тайёр намудан лозим, – сар набардошта ҷавоб дод Мадад.
– Иқтисоди оиларо ҳам бардоштан лозим, хӯҷаин! Дар ҳавлӣ
баҳор, офтоб нурпошу ҳаво гарм, ҳама мардҳои ҳамсоя бо кишту
кор машғуланд. Канӣ паҳлавон, шумо ҳам ё бисмилло гуфта аз
ҷой хезед!
– Фикрамро парешон накун! Дар ҳисоби рақамҳо саҳве гузарад…
– Вай – вой, шумо Ал Форобӣ ё Берунӣ неку, як бухгалтери
оддӣ. Миллионҳоро шумурда тарҳу ҷамъ мекунед, вале кисаву
дастатон холӣ. Моҳонаи ночизатон ба таъминоти оила намерасад. Баъзе ҳамкасбони шумо дафтари сиёҳу сафед доранд, бо роҳбар ҳамтабақ, ёфташон нағз, дар тагашон машина, рӯзғорашон
пуру фаровон. Дар корхонаи собиқ, аз росткорӣ бо сардор забон
наёфтед, аз кор пеш…
– Бо хоҳиши худ ариза навиштам, – сухани ҳамсарро бурид бо
зарда. – Виҷдонам барои ба корхона зарар овардан роҳ надод.
Ғиҷҷакро ғундору ба мақсад гузар!
– Пиёзӣ кабуд кандам, якҷоя тоза кунем, баъд бозор бурда
фурӯшед. Ҳунари ҳисобдониро як намоиш диҳед, дадаҷонаш, –
гуфт бо нармӣ.
Пас аз гапҳои нешдори ҳамсар, Мадад бо дили нохоҳам рӯйи
ҳавлӣ баромад. Наздикии дарвозахона, дар рӯйи тӯрба ғарами
пиёзи навканда мехобид. Насими сабуке вазида шохҳои борики
дарахтони сарсабзро алвонҷ дод, гулҳои сафеду гулобиранг чархзанон поён рехтанд. Бӯйи муаттари гулҳо ва хоки навтасф саросари ҳавлӣ ба димоғ мезад. Мадад дастонашро ба ду тараф кушод,
баъд ҳамёза кашида, ба осмон нигарист. Абрпораҳои сафеди тунук, монанди заврақчаҳо дар осмони нилгун шино мекарданд.
«Ҳар фасли сол ҷозибаи ба худ хос дорад, алалхусус, аввали моҳи
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апрел, наварӯси фаслҳо», бо чунин андешаҳо омада, рӯ ба рӯйи
ҳамсараш нишаст ва ба тоза намудани пиёз шурӯъ кард.
Майнаҳо аз болои воиш истода бо овози нофорам «ғақ – ғиқ»
кунон гӯшро ба қимоб меоваданд. Ҷуфти фароштурук «чкув –
чкув» садо бароварда дарвозахонаро якчанд маротиба даврзанон,
ба сими овезони сақф нишастанд. Бо «чуғур – чуғур» ба забони
худ маслиҳат намуда парида рафтанд. Аз байн панҷ дақиқа нагузашта, боз баргашта омаданд.
– Ҳа, ирӯю урӯ нигоҳ накарда, чаққон тоза кунед, – ғурунгид
ҳамсар.
– Парастуҳо чанд сол умр мебинанд? Нигоҳ кун, фароштурукҳои соли гузашта бошанд ё бачаҳояш? – чашм аз паррандаҳо
наканда пурсид Мадад.
– Фароштурук-да, мебиёд меравад, ҳозир фикрам ҳамин –
мӣ?! – ҷавоб дод ҳамсараш бо димоғи сӯхта.
– Ана, ана бин, ба хоначааш даромад, э..эҳ картон яктарафа
шуд, вай, бечораҳо ҳаросида гурехтанд, – беихтиёр аз ҷой хест
Мадад.
Норозиёна зери лаб ғурунгос задани ҳамсарашро шунида чизе
гуфтани шуд, аммо баҳсу талошро муносиб надид. Лаб газида
хомӯш нишаст. Гоҳ-гоҳ ба омаду рафти фароштурукҳо ва лонаи
хамида дуздона нигоҳ мекард. «Баъди анҷоми ин корҳо, аввал
хоначаи мустаҳкам месозам», – дар дил аҳд намуд ӯ. Соли гузашта,
картонро бурида дар як бурҷи сақфи дарвозахона лона сохта буд.
Парастуҳо тухм гузошта чӯҷаҳоро паррончак карданд.
Мадад пиёзҳои банд бастаро шуст, ба борхалта ҷой кард ва бо
баҳонаву ситоиши росту дурӯғ кайфияти бонуро бардошта ба
бозор фиристод. Аз таҳхона тахтаи борик, порчаи фанеру мех,
арраву болғача гирифта, барои фароштурукҳо лоначаи мустаҳкам
сохт. Ба назараш лонача хело зебо ва шинам намуд, якчанд дақиқа
нигоҳ карда истод, дилаш шод гашт. Парастуҳо дар аввал ҳаросиданд ё дом гумон намуда, ба лона надаромаданд. Якчанд маротиба мокувор рафту омад карданд. Ниҳоят, болои мехи болори
пеши хонача нишаста даромадани шуданд, вале аз тангии ҷойи
даромад ҳаракаташон зоеъ рафт. Мадад лонаро аз нав сохта хотирҷамъ шуд.
Рӯзи дигар, Мадад қарибии шом аз кор баргашт.
– Ин майнаҳои гӯрсӯхта, рӯзи дароз хасу хошок кашонида,
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рӯйи суфаро ифлос карданд, – лаб ба шикоят кушод ҳамсараш
фаршрӯбон. – Рӯзи гузашта, маро фиреб дода, ба бозор фиристодеду худатон ғами паррандаро хӯрдед-а?! Майнаҳо бо шӯрапуштӣ хоначаро ишғол карданд, аҷаб шуд, – гӯё бо ҳамин гап,
алами ботиниаш тоза мешуда бошад, гуфт ӯ.
Мадад саросема ба сақф нигоҳ кард, дар лона паррандаи хокистарранги сарсиёҳ, пой ва гирди чашму минқор зардтоб, латтапораеро дар нӯл қапида буд. Майна аз нигоҳи Мадад магар
хавотир кашид, сарашро зуд- зуд чапу рост метофт, гавҳараки
чашмонаш бозӣ мекард, ба ҳар эҳтимол ба гурехтан тайёрӣ медид. Парастуҳои ҷисман аз гунҷишк сал калонтари минқоркӯтоҳ,
ишикамсафеди думқайчӣ ба сими овезон нишаста, нафратомез
ба сӯйи истилогарон менигаристанд.
– Дигар месозам, аз ин васеъву шинам, – гуфт Мадад.
– Ҳай -ҳай, истед, чӣ умратон бо хоначасозӣ мегузарад? Аз ин
дида, беҳтараш заминро шиканед.
– Занак, ба ин паррандагон лонасозӣ душвор. Ба мадади одамон ниёз доранд. Дар ҳавлии мо аз хавфу хатар, аз борону офтоб
паноҳ меёбанд. Шикастани заминро саҳарӣ, ту аз хоб нахеста сар
мекунам.
– Боз дирӯза барин нашавад. Ду метр замин нашикаста ба ёрии
ҳамсоя шитофтед. Ҳама медонад, ки шумо одами мӯъмину қобил
ва гапдаро ҳастед, ҷеғ зада рафтан мегиранд. «Не, вақт надорам»,
гуфта наметавонед. Ин қадар соддадил шумо. Дигар ном қаҳт
зад, ки модаршӯям номатонро Мадад мондаанд? Мададгорӣ одамон шуда гаштанатон ба ҷонам расид…
Мадад ба гапҳои пасту баланди занаш эътибор надода, зери
забон нос партофт ва ба зинапояи меҳмонхона такя намуд. Гӯё
суруди дилнишинро гӯш мекарда бошад, чашмонашро гоҳ пӯшидаву гоҳ кушода, диққаташро аз девор намеканд. Зери дарахти хурмо, ду майна ба сару тани якдигар парзанону нӯлзанон
ҷанг мекарданд. Якчанд майнаҳои дигар ошӯб бардошта, аз шох
ба шох меҷастанд, гоҳ рӯйи замин фаромада, гӯё ким-чиҳо гуфта
мухлисӣ мекарданд. Майнаи ҷуссакалон мобайни ҷангараҳо нишаст, бо овози баланд «ҷағараҷағар» карду ҷанҷол ба охир расид.
«Аҷиб, ин сардор бошад ё пиронсол? – андешид Мадад. Чӣ гуфт,
ки ҳама зуд ором шуданд? Мабодо зану шавҳар ҷанг кунанд ё ду
нафар даст ба гиребон шаванд, на гапи пиронро мегиранду на
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сухани раиси маҳалларо. Ҳурмати якдигар торафт аз байн меравад».
– Ҳӯ..ӯ, мардак! – такон дод ҳамсараш. – Ҳушатон ба кӣ рафт?
– Овозат зӯр! – ба савол ҷавоб надода қарсак зад Мадад. – Ту
барандаи радио шуданат лозим. Бо ин истеъдод ва қобилияти
ноёб, барномаҳои шавқовар тайёр мекардӣ, Сабоҳатмоҳ. «Сабо,
эй сабо, мудом сар мекуни ғавғо», – аз қофияи тасодуфӣ бо завқ
хандида хона даромад. Тағйири либос намуд, сипас, асбобу масолеҳӣ даркориро гирифта дар дигар кунҷи дарвозахона лона
сохт ва ранги сурх молид. То ба анҷом расонидани кор, Сабоҳат
гоҳ пасту гоҳ шунавонида манаҳ зад.
Субҳидам, ҳангоми заминшикании Мадад парастуҳо бо навбат
ба лонаи нав даробуро мекарданд. Рӯйи суфа ҷуфти мусича
минқор зада ризқу рӯзӣ мечид. Мусичаи нарина гардани марҷондори барашро фаххос занонда «куку, куку» гӯён атрофи модааш
давр мезад. Майнаҳо аз замини нармшуда бо панҷа хокро кофта,
кирм мечиданд. Аз ин субҳи босафо дилаш ба фараҳ омад.
Мадад бегоҳӣ аз кор омада, аввал ба лонаҳо нигарист. Майнаҳо, соҳибони лонаи якум дар лаби девори тахтагин нишаста
буданд. Дар лонаи сурх ҷуфти мусича маскан гирифтааст. Парастуҳо дар тарафи чапи дарвозахона, яке болои мехи қубури газӣ
ва дигаре ба мехи девор менишастанд. «Оббо, боз бе манзил монданд, ё хоначаи сохтаам маъқул нашуд?»- гумон кард Мадад. Зуд
либоси хонагиро пӯшида аз назди оғил нардбонро бардошта
овард. Парастуҳо мокувор рафту омад карда дар кунҷи чапи девор шину хез мекарданд. Надрбонро рост монда боло баромад ва
ба девор дар шакли нимдоира лойи часпидаро дида, дар лабонаш
табассум пайдо шуд. Шаш мехро зери нимдоира ба девор кӯфт,
сими борикро аз байни онҳо гузаронида тор кашид. «Ҳарчӣ занак
нест, бошад боз манаҳ мезад», – аз дил гузаронд ҳангоми фаромад.
– Раҳмати падаршӯям парбозу харбоз набуданд, намедонам
шумо ба кӣ рафтагӣ? – сатилҳои пуробро ба замин гузошта шӯрид
зан. – Аз пагоҳӣ инҷониб об нест, молҳо ташна, гов «баос» мезанаду гӯсола «маос». Овози онҳо ба гӯшатон намедарояд. Мурғ ҳам
парранда, катак созед, ҳашт – даҳтояшро оварда парвариш кунед,
агар лому мим гӯям, забонам бурида гардад.
– Ҷим! – бо кафи даст даҳони занашро пӯшид Мадад. – Паррандаҳоро натарсон, ба ин фароштурукҳои зебо нигар, чашмро

161

30 гуфтор аз 30 тор

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
162

мафтун мекунанд. Паёмбиёри баҳор, дар кадом хонадон лона
гузоранд, файз медарояд. Дар оятҳои Қуръону ҳадиси саҳеҳ зикр
гардидаст: -»Касе соҳиби силаи раҳм бошад, ба саодати ду дунё
соҳиб мешавад, ба ҳидояту раҳмати парвардигор мушарраф мегардад». Хоҳӣ, ки ризқат бобарокат ва зиёда шавад, аҷал дур бошаду умри дароз бинӣ, дар қалби инсонҳо муҳаббат пайдо кардан
хоҳӣ, силаи раҳмро канда накун. Мо ба ин парандагон ғамхорӣ
кунем, парвардигор ҳам марҳамати худро аз мо дареғ намедорад.
Соҳибдилу соҳибназир шудан лозим, азизам! Иҷозат диҳед, сатилро ман бардорам.
– Ин ҳам силаи раҳм-мӣ? – бо табассуми пурноз пурсид ҳамсараш. – Хислати хубӣ занпарварӣ доред-да, дадеш! Монанди
баъзе мардҳо дашному ҳақорат намедиҳед, мушту лагадкӯб намекунед. Занҳои гузар шуморо «марди беозор», гуфта таъриф
мекунанд.
– Туф, туф карда мон, боз чашм нарасад, ё тӯмор овез!- шӯхӣ
намуд Мадад.
Парастуҳо ба даҳон лой кашонида, лонаи кӯзачамонанд сохтанд. Лонаашон аэропорт буду онҳо самолёт. Рафтуои онҳо интиҳо надошт. Пас аз ду се ҳафта «чириқ – чириқ»-и чӯҷаҳои аз
тухм баромада, аз субҳ то бегоҳӣ гӯшро навозиш мекард. Кӯдакони худаш ва бачаҳои ҳамсояҳо омада чӯҷаҳоро тамошо мекарданд, хӯрокдиҳии паррандагонро дида завқ мебурданд. Дарвозахона ба боғчаи бачагон шабоҳат дошт.
– Мудирам, муборак шавад! – лаб ба сухан кушод ҳангоми
хӯроки шом Сабоҳат. – Пишакатон се гурбача зоид, ба қарибӣ саг
таваллуд мекунад, дар навбат заргӯш. Зери як бом чанд оила аҳлу
тифоқ зиндагонӣ дорем. Акнун шуморо аз вазифаи мудири боғча озод намуда, раиси маҳалла интихоб мекунем. Хӯш, чӣ мегӯед?
Муқобилон, бетарафҳо нестанд, бачаҳо даст бардоретон, офарин,
бо як овоз тасдиқ шудед, табрик мекунем, раис! – гуфт бо шӯхӣ
ҳамсараш.
Мадад табассум намуда духтарчаашро болои зону гирифта,
ба занаш бо нигоҳи харидорона нигарист. «Табиати аҷиб дорад
Сабоҳат, гоҳ монанди гули чаман шикуфону хандон, гоҳ абри
тира барин ғамгин мешавад. Баъзан чун каждум неш мезанаду
шишаи қалбро пора-пора мекунад. Вале қаҳр кардаву ҷангӣ намегардад, дар дил ғараз надорад. Аммо сергапу теззабон, ҷим
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истад, дилаш торс мекафида бошад, аз ину аз он хусус гап задан
мегирад. Бо ҳамин феълу хислат ӯро дӯст медорад. Ду-се соат дар
ҳавлӣ набошад, зуд ҷояш маълум мешавад. Вай дар дасти модарандар калон шуда, дар рӯзгордорӣ, шусту шӯй, рӯбучину меҳмондорӣ маҳорат дорад. Дирӯз як чӯҷаи мусича аз лона афтидааст, зуд нардбонро оварда чӯҷаро ба ҷояш гузоштааст.
Дар ин манзил танҳо мусичаҳо соддаву қобил, парастуҳо беқарору серташвиш, майнаҳо шӯрапушту ҷангара мебошанд.
Рӯзи истироҳат буд. Мадад ба ҷӯякҳо тухми кабуди мекошт,
ҳамсараш ҷомашӯйи мекард. Ногоҳ ҷуфти майна шавқункунон
болои воиш нишаст, ба онҳо ҷавобан ду майнаи дигар парида
омад. Лаҳзае нагузашта ба ҳар тараф париданд.
– Мор, дада мор, – доду фарёд бардошта духтару писарчааш
давида омаданд.
– Натарс, бачем, натарс! Ҳозир дадет морро мекушанд, -гӯён
ҳамсараш ба рӯйи бачаҳо об пошида, ба оғӯш гирифт.
Мадад тағораи хоккашониро партофта, тарафи дарвозахона
тохт. Мори чипори ғафс, дарозиаш якуним метр меомад, дар болои қубури газ, забони борикашро тез – тез бозӣ доронда, сӯйи
лонаи мусича мехазид. Ҷуфти мусича дар хона набуд. Парастуҳо
парвозкунон фурсати муносиб ёфта, ба сару бадани мор минқор
зада ба пешравии сайёд халал мерасониданд. Мадад хазандаи
хунукандоми ғашоварро дида дасту пояш суст гардид.
– Мана калтак, доред, занед морро, дадеш, – бо воҳима хитоб
кард Сабоҳат.
– Ин падарқусур аз куҷо омад? – аз ҷой наҷунбида пурсид.
– Аввал зада ба паст афтонед, баъд аз худаш мепурсед. Тез бошед, чӣ хел мардак шумо? Ҳозир бачаи мусичаро мехӯрад.
Дили Мададро, ки тарси мабодо ба хуни вай зомин нашавад,
фаро гирифта буд. Лолу мабҳут аз ҳаракати мор чашм намеканд.
Ин дам шавқун бардошта, сели майнаҳо ба ҳуҷум гузаштанд.
Хазанда ба ҳуҷуми паррандаҳо тоб наоварда ба рӯйи фарши дарвозахона ғалтид. Аз захмҳои танаш хун метаровид. Якчанд сония
наҷунбид. Дар ҳамин ҳол ҳам паррандагон вайро ором намегузоштанд. Мор аз озори минқору ҷангол ба худ омад ва тарафи
кӯча хазид. Сели майнаҳо ӯро то замини ҳамсоя, байни алафҳо
ғайб заданаш таъқиб карданд.
– Садқаи шумо барин ҳимоягар шавам, – абрӯ гиреҳ карда,
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ҳамсараш калтакро аз дасти шавҳар гирифт. – Ба офаридгор беадад шукр, ки дар мамлакати тинҷу осоишта зиндагонӣ мекунем.
Агар дар замонҳои гузашта умр ба сар мебурдем, ба ин ҳолатон
моро ҳимоя накарда тӯъмаи душман мекардед. Ҷуръатро аз паррандагон ёд гиред, як тану як ҷон шуда на танҳо бачаҳои худашон, балки оилаи моро ҳам аз ҷонвари заҳрзан ҳимоя карданд.
– То надиҳӣ озор, заҳр намезанад мор. Вай ҳам барои насибааш омада буд, раҳмам омад, -гуфт Мадад ва оҳиста қадам монда
аз паси кораш рафт.
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«Вақти хӯрокхӯрии муаллимону
хонандагон ҳам наздик омад.
Дугонаҳо косаи хӯрокро кашида
барои Гулрӯй «тайёр» карданд».
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Аз ҳаёти худ

Маҷмӯаҳои шеъру ҳикояҳоям “Атри ваҳдат” ( шеърҳо “Ҷайҳун”, Тирмиз-1998),
“Намозгоҳи хуршед” (шеърҳо, “Зарафшон”, Самарқанд-2002), “Осиёи қисмат”
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Ман Асадуллоҳ Исмоилзода (Шукуров) 7-уми июни соли 1970 дар деҳаи Чорбоғи
ноҳияи Сариосиёи вилояти Сурхондарё ба дунё омадаам. Мактаби овозадори
рақами 12-уми ноҳияро соли 1987 хатм намуда, соли 1987 фаъолияти
омӯзгориамро оғоз намудам. Солҳои 1988-1990 хизмати ҳарбиро адо намуда
баргаштам. Соли 1990 донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон гардидам.
Соли 1992 таҳсилро ба шӯъбаи ғоибона гузаронида, дар рӯзномаи “Ҳақиқати
Сариосиё” (ҳоло “Сариосиё” дар вазифаи муҳаррири саҳифаи тоҷикӣ ба
фаъолияти рӯзноманигорӣ шурӯъ кардам. Соли 2000 ба Самарқанд омада,
аввал дар Ширкати садо ва симои Самарқанд дар вазифаи муҳаррири
барномаҳои тоҷикӣ, сипас аз соли 2001 то соли 2008 ҷонишини сармуҳаррири
рӯзномаи вилоятии “Овози Самарқанд” будам. Дар баробари ин солҳои 2006 –
2008 сармуҳарририи рӯзномаҳои “Булбулча” ва “Булбулчаи доно”-ро дар зимма
доштам. Солҳои 2008-2012 сармуҳаррири журнали “Маҳорат”, ҳамзамон
ҷонишини сармуҳаррири рӯзномаи “Самарқанд” будам. Солҳои 2012-2016 боз
дар вазифаи ҷонишини сармуҳаррири рӯзномаи “Овози Самарқанд” меҳнат
намудам. Соли 2016 дар Самарқанд маҷмӯаи “Олами китоби Самарқанд”
ташкил ёфт ва маро сарвари он интихоб намуданд. Соли 2017 барои ба чоп
тайёр намудани китобҳои дарсӣ барои синфҳои 10-11 ба Маркази таълими
назди Вазорати таълими халқи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ба кор даъват
намуданд. Ҳоло дар вазифаҳои муҳаррири нашриёти “Ноширлик ёғдуси” ва
сармуҳаррири рӯзномаи “Ёш авлод” фаъолияти меҳнатиамро идома дода
истодаам.
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(ҳикояҳо, “Зарафшон”, Самарқанд-2002), “Ашки ошиқ” (шеърҳо “Зарафшон”,
Самарқанд-2002), “Чил баҳору чил хазон” (шеърҳо “Муҳаррир”, Тошканд-2010),
“Гулбӯсаи ишқ” (шеърҳо “Муҳаррир”, Тошканд-2014), “Баҳори мактаб” (шеърҳо
“Турон иқбол”, Тошканд-2017), “Чорбоғ” (шеърҳо “Тамаддун”, Тошканд-2017)
нашр гардидаанд. Инчунин шеърҳоям ба забонҳои ӯзбекию русӣ тарҷума
шудаанд.
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Соли 1999 дар зинаи Ҷумҳуриятии озмуни муаллими эҷодкор ғолиб омада, бо
нишони “Омӯзгори эҷодкор” ва унвони “Аълочии таълими халқи Ҷумҳурияти
Ӯзбекистон” сарфароз гардидам. Соли 2004 дар нахустҳамоиши шеъри форсӣ
дар Эрон иштирок намудам. Соли 2019 ба узвияти Иттиҳоди нависандагони
Ӯзбекистон пазируфтанд.

166

АЗ КИТОБХОНАИ

30 гуфтор аз 30 тор

Кампир бо азобе чашм кушодан хост. Аз пеши чашмонаш пардаи торикӣ дур гашта, симои нозуку латифи Гулрӯй намудор
гашт. Пас, оҳиста-оҳиста духтар ба калтакалос табдил ёфт. Калтакалос бузургтар гашта, даҳшатноктар шуду боз ба худ симои
дигар гирифт. Он ба сурати дугонаи сирдонаш Садафмоҳ монандӣ дошт. Ғамин дам калтакалоси бузурггашта ба кампир
ҳуҷум овард. Кампири Соҷида талвосаи ҷон фарёд заданӣ шуд.
Базғр лабонаш ҷунбиданду “калтакалос мехӯрад, кал-та-ка-лоос...” - гӯён дастонашро каме ҷунбонид, мисли он ки чизеро аз
худ дур мекарда бошад.
- Оча, очаҷон, - гӯён садо баровард, духтараш Барно, ки сари
болини модар нишаста, бемордорӣ мекард.
Кампир аз садои пуризтироби духтараш каме ҳушёр шуд.
Чашм кушод. Духтари хурдиаш, Барно, назди болинаш ҳайратзада нишастааст. Ба назари кампир симои духтар тағйир ёфту
сурати ҳамон духтари хандонрӯйро гирифт.
- Маро бубахш, Гулрӯйҷон! Ман гунаҳкорам, лекин намедонистам, ки он ҷодугарон туро бо дастони ман мекушанд. Ба ҳурмати...
- Оча, очаҷон, маро натарсонед. Ин ман, Барно, - аз ҳазёни
модар тарсида, фарёд зад, духтар.
Аз садои ларзони духтар кампир боз чашм кушода, дар
паҳлӯяш Барнояшро дид, ки бо оби чашми шашқатор менишаст...
Ҳамон сол Барно хурдакак буду дар синфи аввал мехонд. Ба
онҳо Гулрӯй ном муаллимаи ҷавоне аз деҳаи ҳамсоя дарс медод.
Муаллима хушқадду қомат ва хандону хушгуфтор буд, ки баъзе
атрофиён ба вай бо ҳавас менигаристанду баъзе нотавонбинон
бо ҳасад. Модари Барно, Соҷидахола, ошпази мактаб буд. Гулрӯй,
ки мусофир буд, ҳар нисфирӯзӣ дар ошхонаи мактаб хӯрок
мехӯрд. Соҷидахола ҳам ба ҳурмати муаллимаи духтараш будан,
вайро хубтар меҳмондорӣ мекард. Муаллима, ки ситорагарму
ҳамабоб буд, вақтҳои фориғ аз дарс ба ошхона омада, бо Соҷидахола сӯҳбат карда менишаст. Баъзан ба хонаи Соҷидахола, ки
дар шафати мактаб ҷойгир буд, меҳмон мешуд. Ба қавле, ошпазану муаллима қадрдон гашта буданд.
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- Агар писари калон медоштам, худам туро келин мекардам,
- мегуфт баъзан шӯхиомез занак.
Духтар рухсораҳояш каме сурх гашта, шарм мекарду бо шӯхӣ
мавзӯи сӯҳбатро дигар мекард. Барно ҳам муаллимашро дӯст
медошт.
Рӯзе Соҷида машғули хӯрокпазӣ буд, ки дугонааш Садафмоҳ
ба наздаш омада, вайро ба ҷои хилваттаре бурда, арзи муддао
кард:
- Соҷидахон, шунидам, ки муаллимаи мӯйдарози аз ҳамсояқишлоқ меомадагӣ ҳар рӯз дар ҳамин ҷой хӯрок мехӯрдааст.
- Ҳа, бечора мусофир ки ҳаст, дар ин деҳа ҷои мерафтагӣ надорад. Нисфирӯзӣ хӯрокашро ҳамин ҷо мехӯраду боз ба дарсаш
медарояд.
- Дугонаҷон, як некӣ кун. Ман ба ту бовар мекунам, барои ҳамин пешат омадам. Ба ивазаш ҳар чизе ки хоҳӣ, медиҳам, розӣ
мекунам, - забон хоида ба мақсад гузашт, Садафмоҳ, - фақат гап
байни худамон, ҳаминро ба хӯроки духтар ҳамроҳ карда деҳ, ки
хӯрад, - гӯён бо дасти ларзон аз киссаи камзӯлаш коғазпечеро
баровард.
- Боз курта мепӯшидаем-дия! - хандида шӯхиомез гуфт. Соҷида.
- Як курта садқаи сарам, - саросема ба гап даромад Садафмоҳ,
- боз пул ҳам медиҳам. Розӣ мекунам, гуфтам-ку! Фақат ҳаминро
хӯронед, шуд.
- Э, ту ҳам бало, дугона, духтари нағзу озодаро зуд мешиносӣ-я? Исто, ту ман барин писари зангир надорӣ, духтаракро
барои кӣ арӯсӣ карданӣ ҳастӣ? Ё, Худо накарда, ба ягон кас хунук
карданӣ набошӣ?
Садафмоҳ ба ин суханони дугонааш аввал ҳайрон шуд. Пас
фаҳмид, ки Соҷида ин коғазпечи дасти вайро ягон чизи гарм ё
хунуккардаи муллои ҷодугар пиндоштааст. “Бигузор ҳамин хел
фикр кардан гирад. Ҳақиқатро надонистанаш беҳтар” - аз дил
гузаронид Садафмоҳ ва маккорона гуфт:
- Аз хунукӣ Худо худаш нигоҳ дорад, дугонаҷон. Барои хешу
таборон... Кор тахт шавад, Худо хоҳад, куртаҳои зиёд мепӯшем,
дугонаҳои қиёматӣ мешавем...
- Парво накун, дугона, ин бори аввал не-ку. Гап байни худамону аз пушти ин хел корҳо аллакай, ман чор-панҷ куртаи кори
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калон пӯшидагӣ. Гарм мекунанд, чӣ накунанд ҳам, ду ҷавон якдигарро ёфта хурсанд шаванд, ман ҳам хурсанд. Барои ман ин
кори душвор не. Агар хоҳӣ, ман худи ҳозир дар пеши чашми худат ба хӯрокаш ҳамроҳ карда медиҳам.
Аз чунин сурат гирифтани воқеа ва соддагии дугонааш истифода бурда, Садафмоҳ мехост ҳар чӣ зудтар ин нақшаи моҳҳо
андешидаашро амалӣ намояд. Аз ин рӯ, айёрона гап сар кард:
- Кошкӣ, ҳамин хел мекардӣ, ман дилпур мешудам, дугонаҷон,
- гӯён аз киссаи дигари камзӯлаш каме пул бароварда дароз намуд, - гир дугона, аз нӯги хамир фатирча боз туро розӣ мекунам,
- гуфта ба норозигии Соҷида нигоҳ накарда, пулро ба киссаи
пешдомани сафеди ошпазии вай андохт.
Нисфирӯзӣ. Вақти хӯрокхӯрии муаллимону хонандагон ҳам
наздик омад. Дугонаҳо косаи хӯрокро кашида барои Гулрӯй “тайёр” карданд. Бо намоён шудани муаллима дар саҳни ҳавлии мактаб, мисли ҳаррӯза Соҷида вайро ба хӯрокхӯрӣ даъват намуд.
Духтар бо ҳамон чеҳраи хандон ва лаҳни ширин “Ҳозир, холаҷон!” - гуфта дастонашро аз ҷӯйчаи назди мактаб шуста, ҷониби ошхона омад. Садафмоҳ саросема “хайр, дугона, ман рафтам, боз меоям” - гуфта баромада рафт.
Гулрӯй бо иштиҳо шӯрборо хӯрда, косаро овард:
- Раҳмат, холаҷон, дастонатон дардро набинад, шӯрбои бомазза шудааст, - гӯён изҳори миннатдорӣ карда, рафта ба дарс
даромад.
Ҳафтае нагузашта Садафмоҳ куртаи ваъдагиашро овард ва
Соҷидаро қасам дод, ки ин сирро то мурдан ба касе нагӯяд.
Чанд рӯз пас аз ин воқеа Гулрӯй ба мактаб наомад. Соҷида аз
муаллимон хабари бемории вайро шунид. Аввал бовар накард.
Пас аз чанд рӯзи дигар аз як ҳамдеҳаи духтар фаҳмид, ки Гулрӯй
вазнин дар беморхона хобидааст.
Ба хабаргириаш рафт. Аз он Гулрӯи моҳчеҳра нишоне боқӣ
намонда буд. Чашмонаш, ки шаҳлою мафтункунанда буданду
хандон, акнун беҳолона ва имдодхоҳона ба атроф дӯхта мешуд.
Лоғарандом гашта буду зардрӯй.
Духтурҳо дардашро наёфтанд. Ба хона ҷавоб доданд. Духтар
рӯз ба рӯз хароб шуда, мӯйҳои дарози ғӯлиаш ҳам батамом рехтанд. Аз мижаҳою абрӯи пайвастаи базебаш ҳам нишоне намонд.
Танҳо пӯсту устухон шуд, ҳатто пӯсти баданаш ҳам ҷудо шуда
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мерехтанд. Ҳолдонҳо ин аҳволи духтарро дида гуфтанд, ки ба
вай калтакалоси хушккардашударо хӯронидаанд. Ин овоза паҳн
шуду ба гӯши Соҷида расид.
Вай аз кори онрӯзаи дугонааш - Садафмоҳ гумонбар шуда, бо
қаҳру ғазаб ба хонаи ӯ рафт. Агар ҳамин суханон рост бошанд,
мехост, ки торҳои мӯи ӯро якто-якто чида, бо дастони худаш вайро буғӣ карда кушад. Лекин ин авзои вайро Садафмоҳи маккора
пай бурда, зуд пешгирӣ кард.
- Ҳой Соҷида, аввалаш ба сари фарзандонат қасам хӯрдаӣ, фаромӯш накун. Дуюм, ин ки ба сари худат бало нахар, агар ман як
даҳон овоза паҳн кунам, туро суд мекунанд, фаҳмидӣ! Ошпаз
туӣ, ман не. Худатро ба даст гир, кори ношуданӣ шуд. Оқибаташро андеша кардан даркор, оқибаташро...
- Барои чӣ ин хел кардӣ? Аз он духтари ятиму бекас чӣ бадӣ
дидӣ? - гиряолуд пурсид Соҷидаи ҳайратзада, шасташ гашта.
- Ман ҳам ту барин як куртапӯш, дугона. Ин корро як ҷавонзане, ки шавҳарашро бо он духтар рашк мекардааст, ба ман супорид. Ману ту иҷро кардем. Аз куҷо медонистам, ки оқибаташ
чунин меанҷомад.
Ҳамин тавр, хомӯш монд Соҷида.
Рӯзи марги Гулрӯй гиря карду обу адо шуд. Баъд ошпазиро бас
кард. Хонанишин шуд...
Аз ин воқеаи мудҳиш бисту чаҳор сол гузаштаасту аммо вай
онро фаромӯш карда наметавонад. Аз фарзандонаш дид, мукофоти амалашро. Худо ҷонашро намегирад. Дугонааш Садафмоҳ
ҳам нобино шудаасту ба бемории фалаҷ мубтало. Он зани рашкин
ҳам бемории рӯҳӣ гаштаю девонаафзо шудааст.
Кампири Соҷида нафаси чуқур кашидан хост, аммо натавонист. Лабу забони карахтшудаашро базӯр ҷунбониду “о-об” гуфт.
Барно бо пахта ба ҳалқи модараш чанд қатра об чакконид. Кампир каме ором гирифт магар, ки чашмонашро пӯшид. Аз нав
пеши чашмонаш калтакалосҳо пайдо шуданд. Онҳо лаҳза ба лаҳза бузургтар шуда, сурати одамро мегирифтанд. Аз ин манзараи
даҳшатбор кампир ба ҳарос афтода, чашмонашро кушод. Аз шифти хона ҳам гӯё калтакалос меборид. Рӯи ҷойгаҳ ва хона пур аз
калтакалос буданду якбора ба кампир ҳуҷум оварданд.
- Азоби ҷонкании ту барин ҷодугар ана ҳамин аст, - садо баровард яке аз калтакалосҳои бузургтар. Кампир аз ин садо ба худ
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Хаткашон лифофаеро ба Самадзода супорида гузашта рафт.
Муаллим ба рӯи лифофа чашм давонид. Ба ҷуз нишонии манзил
ва ному насабаш аз кӣ будани он мактуб номаълум буд. Ҳайрон
буд, ки ин номаи калонҳаҷм аз кӣ бошад.
Кушод, лифофаи беимзоро. Мактуб, даъватнома ва боз саҳифаи газетаи бо мурури замон зардшудае аз он берун омад. Номаро хонд:
“Салом, муаллими меҳрубон ва бахтбахшои ман! Шояд Шумо
маро фаромӯш карда бошед. Солҳои зиёде гузаштанд. Лекин ман
Шуморо фаромӯш нахоҳам кард. Ҳамон пандҳои судбахшатон
мани фиребхӯрдаи бахтбаргаштаро ба қатори инсонҳои ҳалол
баргардонид. Агар ҳамон вақт маро насиҳат карда, ба роҳи дуруст
ҳидоят намекардед, шояд ман бероҳаю ҳарҷогард ва расво мешудам. Намедонам, ба Шумо чӣ гуна миннатдорӣ баён намоям.
Бахтбахшои ман шумоед. Бо роҳнамоии Шумо ва мақолаи дар
газета чоп намудаатон ман бахтамро ёфтам. Он чанд сӯҳбататон
аз сабақи солҳои зиёд дар мактаб гирифтаам нафъовартар буд.
Мани эркаю булҳавас ҳаётро, одаму оламро фаҳмидам. Муҳимаш,
бахтамро ёфтам. Аз ноҳияи ҳамсоя бо Ёдгор ном ҷавоне, ки занаш
ҳангоми таваллуди кӯдак фавтида будааст, оила барпо кардем.
Узр, муаллими азиз, ки ба тӯямон даъват карда натавонистам.
Охир, Шумо он вақт ҷавон будеду зебо. Тарсидам, ки атрофиён
боз гапи наве набароранд. Зеро ба чоҳ афтода, аз сояаш ҳам меҳаросидааст.
Ҳамин тавр, аз байн бисту панҷ баҳор гузашт. Шумо ҳам пир
шудаед, муаллим. Соле пеш дар як тӯе, ки дар ноҳияи мо гузашт,
шуморо дидам. Бояд иқрор шавам, ки аввал нашинохтам. Пас аз
оне ки раиси давра бо эҳтиром номатонро ба забон гирифта, навбати табрикро ба Шумо дод, ба чашмонам бовар накардам. Мӯйҳои мисли қатрон сиёҳатонро барфрези пирӣ сафед намудаю
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печид, ларзид. Ин лаҳза калтакалосҳо, гӯё мунтазири ҳамин буданд, ки ба даҳону биниаш даромада, роҳи нафаскашиашро
бастанд.
Кампир дигар нафас намекашид. Чашмони калон-калони ба
шифт дӯхтааш кушода монданд.
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қомати мавзунатон хамида гаштааст. Хостам наздатон раваму
ҳолпурсӣ намоям, вале боз шарм доштам. Гумонам, атрофиён...
Худатон медонед, ки баъзе каҷназарҳо ҳар хел фикр мекунанд.
Сабаби номанависии ман он аст, ки Шуморо ба тӯи писарам
даъват намоям. Писари калониям Собирҷон ҳамин сол донишгоҳи тиббиро хатм кард. Барои Собирҷонам арӯс оварданиям.
Аз шумо хоҳиш ва илтимосам ин аст, ки меҳмони азизи хонадони мо шаведу раиси маъракаи тӯи писарам бошед. Ин орзуи
деринаи ман аст.
Хайр, муаллимҷон, то боздид, дар рӯзи тӯй! Шуморо бо аҳли
оилаамон бесаброна интизор мешавем.
Бо эҳтиром, Гуландом”.
Самадзода мактубро хонда, дар дидагонаш ашки шодӣ дамид.
Ба ёдаш ҳамон воқеа омад. Он солҳо ҷавон буду дар идораи рӯзномаи ноҳиявӣ кор мекард. Рӯзе дар хонаи кориаш машғули эҷод
буд, ки духтараки зебоандоме иҷозати даромадан пурсида, вориди хонаи корӣ шуд. Духтарак маҳзун буд, вале дар чашмонаш
оташи ғазаб ҷӯш мезад.
- Ба ман муаллим Самадзода даркор. Он касро аз куҷо ёфтанам
мумкин? - пурсид бо оҳанги ҳазин духтар.
Самадзода аввал ҳазл пиндошт, аммо пай бурд, ки духтар ҷиддӣ сухан мегӯяду кайфияташ ҳам хуб нест, самимона гуфт:
- Биё, хоҳарам, чӣ хизмат мефармоӣ? Ман Самадзода ҳастам.
- Не, ба ман мухбир Аҳмадҷон Самадзода лозим, - гуфт нобоварона духтар.
- Ҳа, ҳамон Аҳмад Самадзодаи мухбир ман ҳастам. Биё, шин,
хоҳарам. - курсиеро нишон дода гуфт ӯ.
Духтар шубҳаомез ба вай нигариста, бовар кардан намехост.
Чунки андешаи он дошт, ки Самадзода як марди тануманди
паҳлавонҷусса ва миёнасол аст. Аз мақолаҳои навиштааш кас
чунин гумон мекард. Дар наздаш ҳоло ҷавони хурдҷуссае истодаасту худро Самадзода муаррифӣ мекунад. Бовар кардан намехост духтар, аммо чашмони андешаманду симои ҷиддии ҷавон
ӯро ба нишастану арзи муддао намудан маҷбур кард.
Духтар варақҳои дасташро ба Самадзода дароз карда гуфт:
- Ин ҷо ман саргузашти худамро навиштаам. Аз Шумо илтимос, инро дар газета чоп кунед, то вай ҳам мисли ман шарманда
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шаваду духтарони дигар хатои маро такрор накунанд.
Самадзода то ба охир навиштаҳои духтарро хонда баромад.
Ин ҷо саргузашти талх ва қиссаи фиреб хӯрдани худро духтар
батафсил навишта буд. Ному насаби худи духтар, деҳа ва ному
насаби он ҷавон, маҳали истиқомати ӯ ҳам ба пуррагӣ нишон
дода шуда буд.
Пас аз хондани ин қиссаи талх, Самадзода бо зиндагинома ва
ҳолати рӯҳии духтар ошно гашт. Духтар мӯҳтоҷи насиҳату дилбардорӣ буд. Як сухани беҷо, як ҳаракати беҳуда, метавонист ба
ҳаёти духтар зомин шавад. Ё як маслиҳати нодуруст метавонист
ӯро ба бероҳагию роҳи фаҳш барад. Аз ҳамин сабаб, Самадзода
андешамандона гуфт:
- Ором шав, хоҳарҷон. “Бар сари фарзанди инсон ҳар чӣ ояд,
бигзарад”, - гуфтаанд. Худатро ба даст гир. Ба ман бовар намо.
Ҳоло ҷавон ҳастӣ, ҳамааш мегузарад. Рӯзҳои нек дар пешанд.
Майлаш, ин навиштаҳои туро чоп мекунем, лекин бояд пешакӣ
фаҳмонам, ки пас аз чопи он дар газета хешу ақрабоят шармсор
мешаванду сар бардошта гашта наметавонанд. Аммо дуруст қайд
кардаӣ, ки бояд ба дигарон ибрат шаваду ба ин роҳи хато нараванд. Агар ту розӣ бошӣ, биё, бо номҳои шартӣ бе нишондоди
манзилу макон онро чоп мекунем. Ту ба ин чӣ мегӯӣ, хоҳар?
- Ман розӣ. Майлаш, чӣ хел ҳам бошад, чоп шавад, шуд, то
ҷавон хатои худро фаҳмад, - гуфт духтар сар хам намуда ва илова кард: - ман ку шармандаю бадбахт ва сияҳрӯз шудам, дигар
духтарон ҳам ман барин фиреб нахӯранд.
- Фақат як шарт, - гуфт Самадзода, - маро дуруст фаҳм. Се-чор
сол бошад ҳам, ман аз ту калонтар ҳастам. Ба насиҳат кардан ҳақ
дорам. Ин гуна воқеаҳо дар ҳаёт шуда меистанд. Аз ин рӯҳафтода нашуда, саратро баланд бардошта зиндагӣ карданро ёд гир.
Виҷдонат туро азоб медиҳад, ин хуб аст, вале фикрҳои пучро аз
сар дур карда, бахтатро интизор шав. Чунон зиндагӣ карда хушбахт шав, ки ҳасудону душманонат ангушти ҳайрат газанд, фаҳмидӣ?
Дар дили ноумеди духтар гӯё шӯълаяки умед фурӯзон шуд.
- Фаҳмидам, муаллим, - гуфт дар ҳолате ки оби чашмонаш
шашқатор буд.
- Фаҳмида бошӣ, оби чашмонатро пок карда, вахда деҳ, ки
дигар гиря намекунӣ ва барои ба мақсад расидан ҳаракат мекунӣ.
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- Ваъда медиҳам, албатта, гуфтаҳои Шуморо иҷро мекунам,
- гуфт бо қатъият Гуландом. Симои ҳамонлаҳзаинаи духтар пеши
назараш ҷилва намуд.
Ҳамон мақолае, ки бо хоҳиши духтар бо номи “Фиребхӯрдаам,
мадад кунед” дар шумораи навбатии рӯзнома чоп шуда, боиси
сар задани баҳсҳо гашта буд, бо гузашти солҳо зард гаштааст.
Гуландом онро то ба имрӯз нигоҳ дошта, ҳоло ҳамроҳи мактуб
ва даъватнома ба Самадзода фиристодааст. Ёд дорад, ҳамон рӯз
ба Гуландом шартан Шаҳло номгузорӣ карда буданд, то шахсияташ пӯшида монад.
Самадзода газетаро кушода, ба ҳамон мақола чашм давонд:
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«Вай тамоми тору пуди худро ба
меҳру муҳаббати бепоён табдил
дода, зарра-зарра сарфи
мавҷудоти табиат мекунад. Ба
онҳо ҳарорат ва қувват
мебахшад. Бинобар ин офтоб
бузург аст, писарам».
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ШӮҲРАТ ҲУСЕЙН

Аз ҳаёти худ
Ман Шӯҳрат Аноров (Шӯҳрат Ҳусейн) 28-уми январи соли 1971 дар деҳаи Кулбаи
ноҳияи Самарқанд дар оилаи коргар таваллуд шудаам. Баъди хатми мактаби
миёнаи 33-и зодгоҳам ба факултаи журналистика ва тарҷумонии Донишгоҳи
Давлатии Тоҷикистон дохил шуда, онро дар соли 1995 ба итмом расонидаам.
Навиштаҳоям дар саҳифаҳои матбуоти Тоҷикистону Ӯзбекистон ба табъ
расидаанд.
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Аз соли 1995 то 2012 дар идораи рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» ҳамчун
мухбир, мудири шӯъба, котиби масъул ва ҷонишини сармуҳаррир адои вазифа
намудаам. Алҳол дар идораи рӯзномаи вилоятии «Самаркандский вестник»
фаъолият мебарам. Ба ду забон тоҷикӣ ва русӣ эҷод мекунам, бо тарҷумаи
асарҳо машғулам. Китоби машҳури Поль Брэгг «Қалб» (Сердце)-ро аз забони
русӣ ба тоҷикӣ баргардонидаам, ки он соли 2012 дар 20 шумораи рӯзномаи
«Овози Самарқанд» ба табъ расидааст. Ҳикояҳоям бо забонҳои тоҷикиву русӣ
дар саҳифаҳои рӯзномаи «Овози Самарқанд», «Ховар» ва «Самаркандский
вестник» чоп шудаанд, як ҳикояи тоҷикиам, ки «Ҳиссиёти шашум» ном дорад ба
маҷмӯаи дастҷамъии «Армуғони Самарқанд» дохил гаштааст.
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ҚИССАҲОИ КАМПИРИ РОҲАТ
ҲИКОЯ

Ба чеҳраи фарзандонам хаёлмандона нигоҳ карда мондани
маро завҷаам дида:
– Ҳа, мардак! Тилло ёфтед магар? – мепурсад аз ман. – Ин қадар менигареду менигаред.
– Тилло чӣ? – ҷавоб медиҳам ба ӯ. – Аз тилло ҳам қимматтар!
Завҷаам абрӯ чин мекунад. Ман ба он аҳамият намедиҳам,
зеро ба ин хислати вай кайҳост, ки унс гирифтаам.
Завҷаам одатан аз ин хел ҷавобҳои кӯтоҳи ман ҳеҷ қаноат ҳосил намекунад ва ин боиси дар аксар ҳолатҳо абрӯ чин намудани
вай мешавад. Ӯ бисёр мехоҳад, ки шавҳари эҷодкораш ҷавобҳои
дарозтару рангинтар бигӯяд, бинобар ин вақте ки ман давоми
суханамро бо қадри тавони худ обу пардоз медиҳам, завҷаам дигар гӯшу ҳуш шуда:
– Мардак! Як суханҳое мегӯед, ки онҳоро кас танҳо дар китобҳо мехонад, – хулоса менамояд ӯ. – Рафта – рафта нависанда шавед-а?
Аз ин лутфу карами завҷаам хандаи ман меояд. – Кошкӣ, –
мегӯям ба вай аз ханда як навъ худдорӣ карда. Гуфтаҳои ту шаванд!
– Ҳоло завҷаам абрӯ чин кардаасту ман ҳис менамоям, ки аз
дили нозуки вай чӣ гапҳо мегузаранд:
«Аҷаб хислате дорад ин мардаки ман. Ба хаёлаш, ки дар дунё
фақат вай соҳиби фарзанд аст…».
– Мо бехабар, фарзандонамон калон шуда мондаанд, – суханамро давом медиҳам ва завҷаам сар боло карда, чеҳраашро мекушояд, яъне ки ман боз чиҳо мегӯям.
Мегӯям, ки баҳорон буд. Рӯзе чанд маротиба борон меборид.
Ва аз паси борони ҳардафъаина зуд офтоб рух менамуд. Вай аввал
хира, сонӣ торафт равшан мешуд. Дар ҳавои тозаи баъдиборонӣ
рангинкамон пайдо гашта, бо тобиши чандин ранг, аз ҷумла зард,
сурх, сабз ба дида нуру ба дил сурур мебахшид. Мо кӯдаки нахустинамон – Бежанро акнун аз таваллудхона ба хонаамон оварда,
ҳанӯз ба гаҳвора набаста будем.
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Кампири Роҳат ногаҳон дар ҳавлиаамон пайдо шуд. Ӯ бар
сар қарси сафед ва дар даст гулдаста дошт. Чеҳрааш шукуфон
буд.
Кампири Роҳат гулдастаро ба ман додаву оғӯш кушода:
– Падар шудаӣ, писарам, фарзанд муборак! – гуфт ва аз ҷабинам бӯсид. Ман бошам дар як даст гулдаста бо дасти дигар
ӯро маҳкам ба оғӯш кашида, аз хурсандӣ чи гуфтанамро надониста, лаҳзае хомӯш мондам.
– Номашро чӣ гузоштӣ? – хомӯшиамро зуд шикаст ӯ.
– Бежан!
– Бисёр хуб. Номи зебо. Номи зебо, писарам, нисфи ҳусн.
Нисфи дигар дар тарбияи вай. Агар нағз тарбият намоӣ, ҳусн
пурра мегардад. Маънои гапамро фаҳмидӣ?
– Фаҳмидам.
– Исто, ки мабодо писар неву духтардор мешудӣ, он вақт чӣ
ном мегузоштӣ?
– Гурдофарид!
– Нағз. Ин ном ҳам аз «Шоҳнома». Маълум мегардад, ки дӯстдори ин асари безаволи Фирдавсӣ будаӣ. Ман ҳам онро ҳар
сари вақт варақ зада мехонам. Худо ба ту боз фарзанд медиҳад.
Агар духтар диҳад, аз райъат нагард, писарам. Ҳамон номи гуфтаат – Гурдофаридро гузор! Дар деҳаамон қаҳрамонҳои «Шоҳнома» зиёд шаванд, бад не. Илоҳо, Парвардигор ба онҳо – набераҳои ман умри дароз диҳад. Далериву хоксорӣ ато фармояд.
Ӯ даст ба дуо кашид: – Омин!
– Мардак! Медонед кампири Роҳат дар бозгашти худ ба ман
чӣ гуфта буд? – мепурсад завҷаам.
– Не.
– Ҳамон рӯз гуфта будам-ку!
– Фаромӯш кардам, ҳоло дар хотир надорам.
– Гуфта буд, ки келини Наримон, зани Шодмонро пояш вазнин, – ёдрас менамояд вай. – Аз хотирам набарояд, ӯро бубинам
таъйин карда мемонам, ки агар духтар таваллуд кунад номашро
Манижа гузорад. Манижа номи хушрӯ. Аз китоб мегӯям ба
вай… Ана сонӣ калон шаваду маъқул кунед, ӯро ба Бежан арӯс
фароред. Аҷаб не, худи Бежан ҳам вайро хуш карда монад. Ҳоло
ҷавонон ҳамин тавр хонадор мешаванд-ку.
– Модарҷон! Бибиҷону бобоҷонамро дер боз надидаем, ди-
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дорбинӣ равем, иҷозат медиҳед? – мепурсад Бежан аз номи
худу хоҳарчааш Гурдофарид. – Онҳоро ёд кардаем.
– Албатта, – ҷавоб медиҳад завҷаам.
Онҳо аз сари сӯҳбати мо мехезанд. Зану шавҳар танҳо мемонем.
Завҷаам суханашро давом медиҳад:
– Гапатон рост, мардак! Мо бехабар фарзандонамон калон
шуда мондаанд. Ман акнун пай мебарам. Бубинед, ки гап аз
Манижа рафту Бежан баҳонае пеш овард. Ба ҳар сухан фариштаи роҳгузар омин мекунад мегӯянд, ки дуруст будааст.
Ҳоло писаратон ба Манижа ошиқ шудааст. Ӯ духтари бамаънӣ,
зебо. Аз ӯҳдаи ҳама кор мебарояд. Дар Омӯзишгоҳи тиббӣ мехонад, духтур шуданист.
Бисёр хуб, лекин Манижа чӣ? Вай ҳам Бежанро хуш карда
бошад?
– Ҳа, аз рӯи гуфти Бежан ӯ низ дӯст медорад.
Ман табассум мекунам. Заҷаам сабаб мепурсад.
– Мо ҳам ҳамин хел будем, – мегӯям ба ӯ. Вай хомӯш мешавад,
шояд давраи мактабхониамонро ба ёд меорад. Риштаи хаёли
ман боз ба кампири Роҳат мепайвандад.
Солҳои донишҷӯи одатан ба Самарқанд бо қатора меомадам.
Аз вокзали роҳи оҳан ба мусофиркаш савор шуда, дар даромадгоҳи деҳи худ – Обшорон, зери чинори сар ба фалак кашида,
ҳанӯз субҳ надамида, мерасидам. Ва нахустин касеро, ки аз
ҳамдеҳагон дучор меомадам ҳамин кампири Роҳат буд, ки ҳар
рӯз офтобро аз ин ҷо истиқбол мегирифту ба деҳа мебурд:
– «Хуш омадӣ, нури дида тоҷи сар!»
Рӯзҳои дигар, агар бегоҳирӯзи аз деҳа баргардам, ӯро боз
дар зери дарахти чинор вомехӯрдам, ки ин дафъа офтобро гусел мекард:
«Боз биё, офтоби ҷаҳоноро!»
Ҳамин тавр кампири Роҳат рӯзе ду маротиба ба даромадгоҳи
деҳа меомаду бармегашт.
– Бачаи журналистам омад, ба қаду бараш бибеш садқа! –
маро баробари дидан мегуфт кампири Роҳат бо як ҳисси шодмонӣ. – Сиҳату саломат ҳастӣ? Хонданҳоят чӣ хел? Дар мусофират азоб намекашӣ?
– Азоб намекашам, – бар китф борхалта ҷавоб медодам ман. –
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Бибиҷон, шумо ин қадар меҳрубон! Боз ба пешвози офтоб омадед?
– Бале, писарам! Зиндагиро аз офтоб бояд омӯхт, – гуфта буд
ӯ рӯзе ба ин пурсиши ман, ки акнун ҳарду пас аз салому алейк ба
ҷониби деҳа мерафтем. – Вай тамоми тору пуди худро ба меҳру
муҳаббати бепоён табдил дода, зарра-зарра сарфи мавҷудоти
табиат мекунад. Ба онҳо ҳарорат ва қувват мебахшад. Бинобар
ин офтоб бузург аст, писарам, ҷовидон аст. Аммо одамӣ чӣ?
Одамӣ ҳам агар мисоли офтоб умр ба сар барад, яъне аз омадани
ӯ дар дунё ба дигарон низ нафъе расад, он гоҳ вай ҳам бузург
мешавад, ҷовидон мешавад, ба он маъно, ки номи некаш солҳову
асрҳо дар дилу дидаҳои мардум боқӣ мемонад. Вале инсон ба
дунё ояду барои худаш ҳам зиндагонӣ накунад чӣ?
Даҳшат аст ин, даҳшат! Маро мебахшӣ, ҳайвон беҳтар аст аз
ин хел одам. Дар ягон гӯшаи дунё, писарам, мардуме нест, ки
вақташро миcли одамони мо бо гапу корҳои беҳуда сарф кунад.
Соатҳо дар дами дарвозаҳо ё қади кӯчаву тангкӯчахо ҷуфт-ҷуфт
нишаста, «аз таги нохун чирк кофта», ниҳоят «саги фалониро
думаш каҷ» гуфтанҳо ба бандааш – ҳазрати Одам, намедонам чӣ
медода бошад? Дареғо, ба умри додаи Худо раҳмашон намеояд-е!
Ана ҳоло Аҳтам – писари Акрам инро сарфаҳм намеравад. Дирӯз
бинам ширакайф дар назди чойхона чаҳор нафари аз афташ, ба
худаш муносибро ҷамъ оварда, вазъ мехонд, ки Худо раҳмат кунад, бобои Наим хеле хасис буд. Агар ба ҳавлиаш ягон чиз талабида равед, ҳаст мегуфту намедод. Ҳеҷ аз ёдам намеравад. Рӯзе
барои ҳезум майда кардан табар даркор шуда монду пурсида
рафтам.
– Ҳаст, – гуфт ӯ ва малол надониста, то пешгоҳи ҳавлиаш ғайб
зада рафт. Ва аз ҳамон тараф баъд аз лаҳзае табарро пайдо карда
омад:
– Мана, – гуфт ӯ бо зарда табарро ба ман нишон дода. – Дидӣ?
Лекин намедиҳам. Ба фалон мағоза меравӣ, фалон пул меистад.
Ин суханҳои Аҳтамро шунида, қаҳру ғазаби мани кампир ҷӯшид:
– Қадди умрат саҳифае китоб нахонда, ҳатто ба саводбарорӣ
сарсон имкон наёфта, чӣ ҳақ дорӣ, ки хасис ё сахӣ будани мардумро омада-омада ту муайян кунӣ, – гуфтам наздиктараш рафта. – Кай бинам дар назди чойхона. Дигар кор надорӣ магар? Ё
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дар ин ҷо посбонат таъйин кардаанд? Мон, ки бобои Наим дар
гӯраш осуда хобад. Дар гумонат ба ҷои ӯ шахси дигар мебуд, магар дигаргуна рафтор мекард? Масалан ман. Не! Сазои ту ва ту
барин бекорхӯҷаҳо дар асл худаш ҳамин, балки аз ин ҳам бадтар.
Равед, аз домони кор гиред, кӯчаро холӣ намоед, шояд баъди ин
ба шумоён пандёд шавад!.
Барои ин гуна рафторам маро баъзеҳо сарзаниш мекунанд.
Мегӯянд, ки кампири Роҳатро як пояш ба гӯр расидаасту ҳанӯз
ҳам «ба ҳар ош қатиқ» мешавад. Чӣ кунам? Ман ноадолатиро
дида, худро нодида гирифта наметавонам. Ба ин виҷдонам роҳ
намедиҳад. Чанд рӯз аз ин пештар, ҳоло хуб дар хотир надорам,
ки маҳз кадом рӯзи ҳафта буд, келини калониамро ҳам барои як
ноодамиаш сахтакак афшонда мондам. Арӯси хурдиам ин кори
маро дида, медонӣ, писарам чӣ гуфт?
Гуфт, ки акнун намеояд.
– Кӣ, ба куҷо? – пурсидам худро ба нодонӣ зада.
– Авсунам, ба хонаи мо!
– Аҷаб коре мекардааст, – илова намудам аз кардаи худ ҳеҷ
пушаймон нашуда. Биёяд ба дидаам, ба мижаам, ба қарси рангпаридаам. Наояд, на аз ман, балки аз камбудии худаш донад. Ӯ
хандид «ба гап ҷома мепӯшонед» гуфта.
– Маро мебахшӣ, чонакам, – ногоҳ аз роҳгардӣ бозистода, ба
ман рӯ овард кампири Роҳат, ки акнун ба ҳавлиаш наздик мешудем. – Ба ту навбати сухан надода, ин қадар аз дарди худ гап мезанаму гап мезанам. Аломати пирӣ-дия, айб намекунӣ. Ҳоло биё,
ба хона медароем, ҳамроҳ наҳорӣ мекунем, он ҷо ту гап мезаниву ман гӯш мекунам.
– Худо раҳмат кунад дар арафаи Наврӯзи оламафрӯз бисёр
серкор мешуд кампири Роҳат, – ин садои завҷаам хаёли маро парешон мекунад. – Ба ҳар ҳавливу даре, ки барои суманакпазӣ
даъват кунанд, ҷон гуфта мерафту сару бар мешуд.
– Бе ин ҳам ӯ серкор буд, – илова мекунам ман ба суханҳои
завҷаам. – Гоҳ медидӣ, ки кампири Роҳат дар чашм айнак кӯрпа
ё кӯрпача лаганда мекард, гаҳ дегу табак мешуст. Гоҳ рӯзнома ё
китоб мехонд, гаҳ бо бел замин мешикаст. Гоҳ бо қайчи дарахт
мебурид, гаҳ токҳояшро барг мезад. Агар ғӯраи токҳои толор ба
пухтан наздик шаванд, он вақт ангурҳоро низ «аз дасти паррандаҳо» коғазпеч менамуд. Хулоса, ҳам марду ҳам зани рӯзгор буд.
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Ин корро фарзандҳо, келинҳо ё набераҳо кунанд гуфта наменишаст. Мегӯянд, ки кампири Роҳат шабонаҳо пеш аз хоб рӯзи ояндаашро ба нақша мегирифт. «Худо ба фардо сиҳату саломат расонад, фалон ва фалон корҳоро иҷро мекунам!».
Ман ҳам чи хеле, ки медонам, ӯ нақшаи кории ҳафтаина, моҳона ва солона дошт. Масалан, борҳо аз забонаш шунидаам: «Ҳафтае.., моҳе… ё соле пас агар намурам, аввал ину баъд он корҳоро
ба субут мерасонам. Ҳа, пир шудам гуфта, даст болои ҳам гузошта, намешинам. Ба тани сиҳат – кор. Агар одам бекор-бекор
гаштан гирад, устухонаш занг мебандад. Занги устухони одамро
фақат меҳнат мешӯяд».
Ҳамин тавр мегуфт кампири Роҳату худ аз паи кор мешуд. Агар
касеро саргарми меҳнат бинад курта-курта гӯшт мегирифт. Ба ӯ
як воқеаи шавқовар гуфта, ба дилаш қувват мебахшид.
Рӯзе дар боғамон ҷуворӣ медаравидам. Кампири Роҳат, ки аз
наздикии он мегузашт, маро дида бозистод:
– Чашми касе, ки корро бинад, ӯ серкор, чашми касе, ки корро
набинад, вай бекор. Худо аз бекорӣ нигоҳ дорад, писарам. Монда
набошӣ! Ман вақтатро бисёр намегирам. Як воқеаеро нақл мекунам. Ту дар ҳамон ҷо – сари марза нишаста гӯш бикун ва бо ин
баҳона андаке нафасатро рост бигир. Баъд ту коратро давом медиҳиву ман роҳамро. Медонӣ, падари ман ҳам мисли ту серкор
буд. Ҷуворӣ медаравиду арақи ҷабинашро бо паси кафи дастонаш пок карда мегуфт:
– Намедонам, ин ҷуворӣ кай аз оғӯш сер мешуда бошад; онро
бо оғӯш медаравӣ, бо оғӯш паҳн менамоӣ, бо оғӯш банд мебандӣ,
бо оғӯш майда мекунӣ ва бо оғӯш ба охури мол мепартоӣ.
Ҳамин тавр гуфтаву табассум намуда, роҳашро давом дода
буд кампири Роҳат, ки бар сар қарси сафеду дар пой кафш ва ба
даст дастовезе куҷо дилёбӣ мерафт.
– Таъми суманаки дар хона Исфандиёрино пухтаи кампири
Роҳат ҳанӯз аз даҳонам нарафтааст, – навбати суханро боз ба худ
мегирад завҷаам. Ҳам дар маззаву ҳам дар намуд ман дигар суманаке мисли он нахӯрдааму надидаам. Суманак не, асал буд гӯё.
– Рост мегӯӣ, суманакпази беҳамто буд кампири Роҳат, – фикри завҷаамро пурратар мекунам ман. – Тавба, мегуфт ӯ баъзан
гиребонашро доштаву рӯяшро турш намуда. – Ба суманакпазӣ
маро даъват мекунанду мефармоянд, ки аз рӯи гуфтаи онҳо амал
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намоям. Масалан, суманак суюқтар шавад, аз меъёр зиёд албатта.
Медонӣ, чаро? Ҳангоми тақсим кардан ба хешу ақрабо ва ҳамсояҳо бештар мерасидааст. Ҳамин ҳам гап шуд магар, – кампири
Роҳат дуру дароз механдид. – Худаш танҳо ба суманакпазӣ дигаргунӣ надаромада буд, либосҳои миллӣ-ку қариб аз байн рафтанд.
– Дар як маъракае кампири Роҳат пешдастӣ карда, ба покшӯй
аз чойник ба пиёлае чой рехта дароз мекунад, – ин дафъа аз забони ҳамсоязанҳо шунидаашро ба ёд оварда, нақл менамояд
завҷаам. – Аз ин рафтори ӯ покшӯй хиҷолат кашида мегӯяд:
– Наход, мани ҷавон ин ҷо истода, шумои пир чойро резед ва
ман боз шарм надошта аз дастатон пиёларо гирам.
Ин бесабаб нест, хоҳарам, – мулоим ҷавоб медиҳад кампири
Роҳат. – Мехоҳам, ки агар нохост мурда монам, ҷасадамро иллат
накарда шӯед!
– Аввал ин, ки намуред. Дуввум барои чӣ иллат мекардаам? –
Осон нест ба бевазане бори вазнини рӯзгорро танҳо ба дӯши худ
гирифтан. Кӯдакҳоро ба воя расонидан. Ба онҳо ҳам модару ҳам
падар шудан, соҳиби ҳавливу дар кардан. Баробари ин ба фарзандони мардум низ тарбият додан, илм омӯзонидан. Канӣ, мо
ҳам ба мисли шумо умр бинем, соҳиби қатор-қатор фарзандҳо,
набераҳо ва абераҳои аҳлу солеҳ шавем. Аз ҳама муҳимаш дар
байни халқ обрӯву эътибор пайдо кунем.
Завҷаам ба соат нигариста, аз сари сӯҳбат мехезад.
– Дар ҳавлии ҳамсоя фардо маърака, – мегӯяд ӯ. – Як рӯз пештар наравам, намешавад. Ҳамсоя ба ҳаққи Худо баробар.
Ман танҳо мемонам ва дар танҳоӣ чашм пӯшида, ҳамон рӯзе,
ки кампири Роҳатро бори охирон дида будам, пеши назар меорам.
Пиразани паҳлавонҷуссаи малламӯй, чашмонаш кабуд ҳоло
бар сар чун ҳамеша қарси сафед партофта, дар кӯчаҳои деҳаамон
роҳ меравад. Ӯ кампири Роҳат буда, дар як даст сабадчаи пури
себу анор дорад, ки бо он ба хонаи кадоме баъди чанд лаҳза меҳмон шуданист. Гоҳ-гоҳ ба замин хам шуда, аз он ҷо сангаке ё кулӯхакеро бо дасти бебораш бардошта ба пеш, ба ҳаво мепартояд. Ва
он сангак ё кулӯхаки партофтааш дар куҷое, ки қарор ёбад, кампири Роҳат ҳам то ҳамон ҷо расида, андаке нафасашро рост мегирад. Дар ин миён сабадча чандин маротиба аз як даст ба дасти
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дигар мегузарад. Вай дар ду дасти кампири Роҳат ҳам меларзад.
Ва баъзан аз сабадчаи ларзон себу анор мерезад. Кампири Роҳат
бо дастони ларзонаш бо ҷамъоварии онҳо машғул мешавад. Ба ӯ
кӯдакони дар кӯча саргарми бозӣ буда низ ёрӣ мерасонанд.
Ман ин ҳамаро аз дур назора намуда, ба назди кампири Роҳат
меоям. Бо вай ҳолу аҳвол пурсида, хоҳиш мекунам, ки ба мошин
савор шавад, то ҷое, ки мехоҳад, мебарам. Вай аввал розӣ намешавад.
– Аз дасти фарзанду набераҳо гурехта, инак ба дасти ту афтодам, – мегӯяд кампири Роҳат. – Хостам, ки қувваамро фаҳмам.
Фаҳмидам ҳам. Тавба, ҳеҷ куҷоям дард намекунад, аммо мадорам
намондааст. Пештар як қувваамро санҷам гуфта, сангаке ё кулӯхакеро аз замин бардошта ба ҳаво мепартофтам. Вай ба дуриҳои
дур рафта меафтид, ҳатто намеёфтам. Ҳоло дар пеши назарам,
ҳамагӣ ду-се қадам онсӯтар. Маълум мешавад, ки ҳамин қадар
вақту соати умрам боқӣ мондааст. Боз аз ин гапи ман зуд хулоса
набарорӣ, ки кампири Роҳат пухтакор асту соддагиҳо надорад.
Не, писарам, ҳаргиз. Одамизод шири хомхӯрда, аз ҷумла ман ҳам.
Агар хоҳӣ аз саргузаштҳои аҷоибу ғароибам як воқеаеро нақл
мекунам, лекин ту аввал сурати мошинатро сусттар намо, то сухан дар даҳони ман нотамом монда, саривақт ба манзили фармудаам, нарасем.
Ман бехабар, рӯзе писарам Фаридун аз роҳи дур, ба як ҷурааш
пул дода гуфтааст, ки «ба модарам деҳ!». Бегоҳирӯзӣ буд, ҳамон
рафиқаш бо ду нону як тарбуз ба хона омад. Пулро аз дасти ӯ
гирифта, аммо нашумурда, ҳатто ба афташ нигоҳ накарда, «ба
ҳар эҳтимол» гӯён баъди рафтанаш дар байни бисотам руст карда мондам.
Рӯзе ба зодрӯзи яке аз духтарҳоям тӯҳфа гирифтанӣ шуда, аз
он якдаста пул якеашро бароварда, ба набераам Ҷовидон додам.
Ва фармудам, ки онро «майда» карда, аз нӯгаш фалон-фалон
чизҳоро харида ояд. Ба ман баргардондани бақияашро фаромӯш
накунад, зеро худ низ сари роҳ боз хӯрокиҳо мегирам. Набераам
пулро ба дасташ гирифта хандид:
– Бибиҷон! Ба ин пули додаатон ҳеҷ чиз намедиҳаду шумо боз
бақия ҳам интизор.
– Шухӣ накун! – ӯро сарзаниш кардам. – Як дафъа, ҳоло ҳам
вақти зиёд нагузаштааст, янгаат аз пули фиристодаи амакат ками
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рӯзгорро пур карда, гуфта буд, ки яктояшро «майда» намудам,
ин қадар чизи бисёр дод ва боз пул зиёдатӣ ҳам кард. Мани пирро сода напиндор, тирмизак!
– Бибиҷон, шумо аҷоиб! Вай пули хориҷӣ – доллар будагист, –
гуфт ӯ норозиёна.
– Ин чӣ? Аз кадом пули хориҷӣ кам, – розӣ нашудам ман ҳам. –
Аз хориҷа омада бошад, боз ба ту чӣ даркор!
– Ин пули худамон, ба он ҷо кор намеравад, – ботамкин фаҳмонд набераам. – Барои ҳамин ҳам амакам фиристодаанд, бекор
наистад гуфта.
– Наход, – пулро ба даст гирифта, ғазабам анун паст, дурустар
зеҳн мондам. Мани кампири содда аз хориҷа, ки омад пули хориҷӣ гумон кардам-дия. Номашро навакак чӣ гуфта гузаштам?…
Ҳа, ба ёдам расид – доллар! Дар асл вай пули худамон будааст,
ҳамааш шуда панҷ ҳазор сӯм. Он рӯз ба ин соддагии ман бибиву
набера хеле хандидем, писарам, хеле хандидем. Ин воқеа кӯҳна
шуду аммо Ҷовидон ҳоло ҳам ба хотир оварда, аз таҳти дил завқ
мекунад.
– Ҳа, – мегӯям ба вай. – Ту ҳам ман барин пир шав, баъд мефаҳмӣ.
Ман кампири Роҳатро то хонаи духтари хурдиаш мебарам. Ӯ
аз мошин фаромада, дуо мекунад:
– Умри дароз бинӣ, ҷонакам, хока гирӣ – зар гардад. Асарҳои
бомазмун нависӣ, бемазмун не, вай ба кӣ ҳам даркор, беҳуда сари
ҳамаро гаранг карда.
Баъди ин ман чашм кушода, рӯзи марги кампири Роҳатро дар
ёдҳоям бедор менамоям:
Охирҳои тирамоҳ. Зоғҳо ба деҳаамон омада, ба шохҳои урёни
дарахтон, рӯи заминҳои навшудгоршуда ва симҳои кашоли симчӯбҳо села-села нишасту хез мекунанд. Аз байни онҳо баъзе ба
болу пойҳои худ минқор зада, гардҳоро аз танашон дур меандозанд. Рӯзҳо гоҳ офтобианду гоҳ не. Рӯзҳое, ки офтоб намебарояд,
ҳаво тираву борон меборад ва бо ин сардӣ ба замин мефарояд, ки
он ба пайкари кас намефорад.
Дар яке аз ҳамин гуна рӯзҳои боронӣ, субҳи рӯзи ҷумъа кампири Роҳат дар рӯи ҷойнамоз ҷон ба ҷонофарин месупорад. Хабари марги ӯ зуд ба деҳа паҳн мешавад. Мардуми бисёре ба ҷанозааш ҷамъ меоянд. Тобуташ бо дарёи одамон озоду равон то
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ба қабристон мерасад. Қабри ӯ дар шафати ҳавзи пуроб, зери
дарахти чинори бузург, ки ҷои дӯстдоштаи кампири Роҳат ба
шумор мерафту ӯ ҳангоми зинда буданаш ба ин водии хомӯшон
зуд-зуд меҳмон шуда, маҳз ҳамин ҷойро ихтиёр карда, ба ҳаққи
гузаштагон дуои фотиҳа мехонд, рост меояд. Кампири Роҳатро
дар ин ҷо ба хок месупоранд.
Мардум гурӯҳ-гурӯҳ аз қабристон бармегарданд. Ман ба
гурӯҳе мепайвандам, ки онҳо мӯйсафедонанду пастиву баландиҳои ҳаётро бисёр дидаанд.
– Худо раҳмат кунад, кампири Роҳатро аз вақт пурсамар истифода мебурд, – ба ёд меоварад бобои Ҳаким, ниҳоят ба хомӯшии дуру дароз забон бахшида. – Бинобар ин гумон мекунӣ, ки
аз химчаҳои тари вақт сабад мебофт.
– Ҳа, – гапи ҷӯраи худро тасдиқ мекунад бобои Зоҳид, ки ҳоло
аз дасти бобои Ҳаким дошта, баробар бо ӯ қадам мезанад. – Сарфагари сари оташдон ҳам буд кампири Роҳат. Ҳатто донаҳои гӯгирди сӯхташударо ҷамъ оварда, барои коғазпеч намудани сарҳои
ангураш истифода мекард.
Ман тез-тез қадам зада, ба гурӯҳи дигаре ҳамроҳ мегардам,
ки дар синну сол аз гурӯҳи аввала нисбаттан ҷавонанд.
– Кампири Роҳат шабҳои дарози фасли зимистон сабадчаашро
аз меваҳои гуногуни боғи худ пур карда, ба хонаи ҳамсояҳо, аз
ҷумла хонаи мо низ меҳмон мешуд, – мешунавам аз забони Азизмуаллим. – Ҳар дам ғанимат аст, одам ғанимат, – гуфта хонаамонро бо чеҳраи нурбору сӯҳбати пурмаънояш соатҳо фурӯзону
гарм мекард…
Ман аз миёни анбӯҳи одамон боз ҳам тезтар қадам зада, вале
ин дафъа ба гурӯҳи дигаре пайвастан нахоста, бо дили пурғаму
чашми пурнам, тани танҳо меандешам, ки шояд асрори ҳаёт ва
марги инсон дар назарам акнун кушода мегардад.
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САЛОМОВА БУНАФША
«Ҳар гаҳе ғамгин шавам ва дилам
ба дард ояд, мехезаму ба касе некӣ
мекунам!»

Аз ҳаёти худ
Ман Саломова Бунафша Собировна, соли 1973 дар ноҳияи Пастдарғам, ба дунё
омадаам.
Мактабро бо медали тилло хатм кардам.
Дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд таҳсил гирифта, дар зодгоҳи худ
муаллимӣ мекунам. Касби пуршарафест, чунки касби падарам аст, ки бо ин
эътиқод калон шудаем, нони ҳалол хӯрда, камол ёфтаем.
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Аз хурдсолӣ бо таронаю ҳикояҳои худ дар рӯзномаву маҷаллаҳои Тоҷикистон
баромад карда, сипас навиштаҳоям дар «Овози Самарқанд» ва «Пастдарғом
ҳақиқати» рӯйи чопро дидаанд.
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Моҳи декабр зимистон таваллудам ҳарорати ҳаво ҳарчанд хунук бошад ҳам,
дар кӯҳҳо «бунафша»ҳо баромада ва номи маро дӯсти беҳтарини падарам, ки
шоиртабиат аст (чандин китобҳояш чоп шудааст) «Бунафша» номида
будааст.
Раҳматӣ модарам мегуфтанд: чунон ҳам кӯдаки маъсуму аҳл будӣ, ки гирду
атроф ҳайрон мемонданд, ба хомӯшона назораи ту, ки на гиря мекардиву на
хархаша. Ҳозир фикр мекунам, балки дар кӯдакӣ мегиристам, шояд ҳоло ҳаёт
маро ин қадар намегирёнд?!
Ба мактаб меравам гуфта, хархаша кардаам, бисёр ҳам майдаяк будаам, моҳи
сентябр ба мактаб дода, моҳи декабр нафиристода будаанд, бо барфҳои он
замона натавонистаам мубориза бурда… он замон барфҳо бисёр мебориданд…

АЗ КИТОБХОНАИ

Ҳама аз ман умеди калон доштанд… Ҳамсояҳо мегуфтанд, ки ту кӯчаҳоямонро
мумфарш мекунӣ, дигаре мегуфт агар китоб нависӣ, маро ҳам навис…
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Дар хона ва дар мактаб барои талабаи аз ҳама аълохон буданам, фақат
тангаҳои 20, 10 тинаҳо ба ман насиб мегашт. Ман бошам, онҳоро ҷамъ карда,
ба падарам медодам, чунки рӯзгорамон калон буда, як падарам кор мекарданд,
додари касалӣ доштам…

Ман духтараке будам, гӯё дар осмонҳо парвоз мекардам.. дар дунёи реалӣ не, дар
дунёи хаёлот мегаштам, кунҷкоб ва ҳеҷ чиз аз назарам пинҳон намемонд. Аз ҳар
воқеаҳо илҳом мегирифтам, ба бепарвоию ноаҳлӣ, ба бемеҳрӣ ва носозиҳо аз
кӯдакӣ дилам исён мекард.
Падарам инро ҳис карда, шабу рӯз дар дастам китобро дида, «духтарам, дар ин
дунё ба ту зиндагӣ мушкил мешавад, ту кӣ бисёр мехонӣ ва дарк мекунӣ ва бо
чашми қалб одамҳоро мебинӣ, аз онҳо ихлосат мегардад, ҳаёт китоб нест»
мегуфт.
Гӯё гуфтаҳои падар як пешгӯие буд, ки ҳаётам ҳамеша бо воқеаҳои рангоранг ва
рӯзҳои ғамангез аз дигарон ба куллӣ фарқ мекард. Дар синфи 5 мехондам, як
воқеаи нохуше шуд, ки ин ба таълим алоқа дорад, алҳол он ҳама чизро ба қалам
оварда, дилҳоро ранҷондан намехоҳам, чӣ ҷасорате карда, исёнкориам дошта,
нотарсона ба Москва, ба ЦК – Горбачёв гуфта хат навиштаам.

Аз ҳамон рӯз иборат ҳаётам ранги дигар гирифт.
Ман аз як талабаи «аълочӣ» акнун ба талабаи «машҳур» табдил ёфта будам.
Сониян «рӯзҳои тобониам» сар шуд. Комиссия ояд маро гӯё намоиш медоданд,
таърифу тавсиф мекарданд ва ҳоказо…
Мақола, шеър, лавҳа, таронанависиро аз 12-солагӣ сар кардаам. Дар мо, ки
нашрияи тоҷикӣ набуд, аввал ба журнали «Машъал» ва «Ҷавонони Тоҷикистон»
менавиштам.
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Як рӯз ба мактаб як мошини аҷоиб, 4 марди либосҳои базеб пӯшида, дар даст як
хат (ним метр буда) маро ба идораи директор ҷеғ зада, мактубро ки ҳоло
накушода буданд, ба дастам доданд.
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Навиштаҳоям паи ҳам чоп мешуданд. Дар он вақт, солҳо магар қадри сухан
баланд буд ё одамон бо эътибор… ҳар рӯз хатҳо меомаданд, аз тамоми гӯшаву
канори мамлакати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. Почталён гувоҳи зинда,
сумкаҳоро пур карда, ҳар ҳафта меовард. Бо оилаамон мехондем онҳоро.
Мегуфтанд, ки иштиёқи бо ман дӯст шудан ва чун ман навиштанро орзу
мекунанд.
Кӯдакиям, бачагиам бо шӯхиҳои кӯдакона не, бо мутолиаи китоб гузашту
рафт. Дар олимпиадаҳо иштирок карда, сазовори ҷойҳои муносиб гаштаам.
Мухлисонам ба ман хат навишта, мунтазам навиштанамро таъкид
мекарданд. Мактабро бо медали тилло хатм карда, бо саъю кӯшиши худ ба
Донишгоҳи давлатии Самарқанд дохил гаштам.
Аз рӯзҳои аввали донишҷӯӣ устодон, донишҷӯён маро ғоибона шинохтанашон
сари маро ба осмонҳо расонид. Ду сухани ман ба одамон ин қадар таъсир
карданашро дида, боз рӯҳбаланд шуда, навиштан гирифтам…
Мақолаҳоям «Аз бехудо то бисмиллоҳ», «Ҳеч қачон дадамга ӯхшамайман»,
«Ҳазрати инсон» ба баҳсу мунозираҳо ва газета даст ба даст шуда рафта буд.
Марги бемаҳали модар, ки ӯ илҳоми ман буд дасту дили маро аз дунё хунук кард,
дигар маро даст ба навиштан намерафт, қанотҳоям шикаста буд…
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Мегӯянд, бар сари фарзанди инсон ҳар чӣ ояд бигзарад…

188

Ин воқеа аз ҳаёти яке аз ҳамзамонони мост, ки ман огоҳ будам.
Овардани номи онҳо дар ин ҳикоят ҷоиз нест.
Зариф – бойбача дигар на оне буд, ки дӯстонаш мешинохтанд.
Яку якбора бойигарии бисёр чашми ӯро чунон кӯр кард, ки пасу
пешро намедонист. Дарк намекард, ки боигарӣ низ як санҷиши
тақдир аст, балки фардо чун зани танноз ба дасти дигарест… Ба
чизе ҳамеша муттаҳайирам. Дар кадом қонун, дар кадом боб навишта шудааст, ки ба пулдорон ҳама чиз равост… Чаро онҳо худро ҳокими мутлақ медонанд?
Зариф – бойбача соҳиби мошинҳои хориҷӣ, даста-даста пул,
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Ғайри дил чизе надорам, ки бароят бубахшам, қурбонат кунам…
***
Инсон будан ҳам шараф аст.
***
Агар ҳаёт дубора имконам медод, боз шахсияти худро интихоб
мекардам, чунки андаруни дилам як дили дигаре пур аз орзую
умедҳо ҳаст, ки фақат худам медонаму худо.
***
Ҳар гаҳе ғамгин шавам ва дилам ба дард ояд, мехезаму ба касе
некӣ мекунам! Баҳри худо!!!
***
Ба баъзе саволҳо ҷавоб дода намешавад, чуноне ки баъзан ҷавобҳо низ саволеро ба миён меоранд.
***
Сукут кардан ҳам як «Дилномаест».
***
Худованд намедонам маро насиби кадом даргоҳат медонӣ …
фақат дар куҷое ту раво бинӣ, маро аз аҳмақон дуртарам кун…
***
Ҳар маломатеро барҳам мезанед, ба ҷон.. лек он вақте ман боз
аз ҷой мехезам, дигар ман на онам, ки шумо дидаед!
Ман боз бо ҷасорати нав ва руҳи тоза эҳё мешавам!

Овози
Самаріанд

СУХАНРЕЗАҲО
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кайҳо буд, ки пояш аз замин канда шуда, ба айшу ишрат чунон
дода шуда буд, ки касе гурбаи ӯро пишт гуфта наметавонист.
Муттаассифона, гапҳо ё насиҳатҳои гирду атроф ба ӯ кор намекарданд.
Фақат бояд вақт нишон медод, ки ӯ ба чӣ махлуқе мубаддал
гаштааст.
Чандин ҳаёти духтараконро забун кард, дуоҳои бад гирифт,
оҳи модарони ҷигарсӯхта, бародарони сархамгашта, духтаракони бахтбаргашта охир аз гиребони ӯ гирифтанд.
Дар мошини сиёҳи шаби торик, Зариф бо улфатҳояш дар кӯчаҳои шаҳр хеле давр зада, дар тарабхонае хеле нӯшид ва шабонгоҳ ба хона, ба деҳа бармегашт.
Ҳама сархуш… Дар равшании нури мошин онҳо аз дур духтаракеро диданд. Танҳо… куртаи кӯтоҳ пӯшида, ки пойҳои сафедаш
ба чашм намоён, мӯйҳои ба пушт партофта парешон, дар пой
пойафзоли пошнабаланде… хиромон меомад, духтарак…
Масофа наздиктар мешавад… Оҳ, Худоё, худат аз ин разолат
нигаҳ дор…
Зарифи ширакайфи худобехабар ба тарафи улфатҳояш нигоҳ
карда гуфт:
– О, дар қишлоқ чунин духтари «ҷони акааш» будасту намегӯед, сони пойҳояш булур барин а? Дар ин шаби торик ӯ куҷо
сайд дорад, мана мо сайёд-дия, бо поямон омадем…
Ҷӯраҳо ҳама хандида, гуфтааст: – Имшаб базм будааст-дия!
Мошин наздик мешавад, ба ҷӯрааш, ки дар пеш нишаста буд,
хоҳиш мекунад:
– Баро Рафиқ, аз дастонаш дошта ба мошин дарор, овозаш набарояд.
Шофёр мошинро боз дошт. Рафиқ марди 45-50 – сола, бандаи
гумроҳ баромада, духтаракро кашолакунон ба мошин зер мекунад.
Даруни мошин торик, духтарак миёни ду мард…
Зариф даст ба сонҳои духтар монда, сухане гуфтанӣ буд. Вале
зуд райъаш гашта, чароғи мошина даруни кабинаро равшан мекунад.
Духтарак фарёдкунон «дадаҷон» мегӯяд.
Мард бо чашм хунборон мебинад – Робия
Дар чунин вақт чаро замин намеларзад? Чаро раъд барқ зада,

АЗ КИТОБХОНАИ

Овози
Самаріанд
30 гуфтор аз 30 тор

пора-пора намекунад? Чаро марг дар як лаҳза одамро ба комаш
намебарад? Чаро дил хоинона боз мезанад? Чаро?
Аҳли инсон оҷизӣ мекунад, ки ин ҳолати нанговарро ба таъсир
диҳад? Ва ин муддат сукунат бояд кард…
Барои Зарифи бойбача ин шикасти ҳама чиз буд.
Ин марг буд, марги марде, ки зиндаю ҳама чизашро ба як бор
гӯр кард: ор, номус, ҳаёт, оила, обрӯ, шону шавкат…
Кунун дар лаҳазоте пеши назарам зиндагии дупулааш муҷассам гашт… ин бозии тақдир буд, ки ӯро ба гирдоби ҳалокат овард.
Дастро ба сар монда, чунон навҳа мекашид, падари разили
бадхӯй.
Он шаб… ва дигар то ҳозир Зарифро дар ягон ҷое надидааст.
Яке гуфта, ки бо мошин балки таги дарёи Дарғам аст.
Дигаре мегуфт, ки дар гӯшае ба танҳоӣ худро маҳкум карда,
ба тоату ибодат машғул аст… гирди ин ҳодиса то алҳол миш-миш,
ғайбату фасонаю афсонаҳо мегарданд дар забони мардум. Ва ҳама
гиребон медоранд, ҳамеша…
Зариф ҷазояшро гирифт бегумон… Дӯстонаш баъди он шаб,
ки ба манзараи даҳшатовар гувоҳ буданд, роҳи ростро интихоб
карданд, тавбаю тазарруи гуноҳҳои худ карданд.
Аз тақдири Робия он аён аст, ки дар забони ӯ дигар калимаи
«падар» ҷой надошт, нисбат ба падар дар дил як нафрати беинтиҳоеро ҳис мекард. Дигар духтарак на он парирухсор буд, ки
хостгоронаш дарро охурча мекарданд.
Дар лаҳзае ҷавонияш, зебоияш барҳам хӯрд. Чашмонаш камнур, чеҳрааш коҳида, дигар дар лабонаш табассум набуд.
Ба ҷавоне ба шавҳар баромад, аз дуриҳо. Дами аз ин даргоҳе,
ки як вақте савлату шукӯҳе дошт, бо нафрат нигоҳ карда, гуфт: –
Модарҷон, барои хабар гирифта равед, ман то зиндаам, ба ин
хонадон дигар пой намемонам. Ман медонам, аз ин ҷо худро мебарам, на дардҳоямро, вале ин хонадон дигар бароям қимате надорад. Гӯё ҳар пораи хишти он аз рафтори бади падарам ба ман
ҳикоят мекунанд.
Худоё, худат бубахшо, бандагонатро!
Бароям гиря кун, имшаб
Малоҳат аз утоқи корӣ баромада, сару либосро иваз карда, сӯи
хона раҳсипор гардид.
Дар лаб ханда, бо хаёлҳои худ ҳис намекард, ки дақиқаҳои
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ҳалкунандае ӯро дар хона интизоранд.
Имрӯз аз роҳбарашон илтимос кард, ки шаби дигар навбатдор
хоҳад шуд.
Яксолагии тӯяшонро ҷашн гирифтан мехост. Дари даромадро
бо калиди худ кушода даромад. Ҳеҷ кас пай набурд, ки дари хона
кушода шуд. Ду кас дар меҳмонхона сӯҳбат мекарданд.
Оҳиста Малоҳат қадам монда, ба меҳмонхона гӯш андохт.
Овози шавҳараш баромад:
– Зарина, айби ту шуд, ту маро даруни оташ партофтӣ, як сол
мешавад, на хобро медонам, на дигарро.
Овози Зарина меомад.
– Қосим-ака, ин чӣ гуфтагиатон, маро ҷеғ задед, яксолагии
тӯй гуфта, кани Малоҳат? Акнун аз ин гапҳо чӣ фоида?
Овози ҳазини Қосим мебарояд:
– Айби ман чист. Охир, чаро ин хел кардӣ? Чӣ ҳақ доштӣ, ишқи
моро бозича кардед, шумоён.
Малоҳат ҳайрону лол мемонад. Пушти дар нишаста мемонад.
Малоҳату Зарина ҳарду дар як хобгоҳ менишастанд. Рӯзе Малоҳат ба Зарина ба ҳамкурсашон Қосим ишқаш афтоданашро,
шабу рӯз фақат хаёлаш дар ӯ буданашро, бе ӯ ҳаёташ маъно надоштанашро ва ғайра ва ҳоказоро нақл мекунад.
Зарина лаб мегазад. Бо Қосим вохӯрданашро намегӯяд.
Як хато, хатои дигареро меорад, қадам ба қадам ба фоҷиа наздик мешавад…
Қосим бошад, гунаҳкори бегуноҳ Заринаро дӯст медошт. Бо
тамоми эҳсоси дил, бо қалби ҷавонияш…
Чун Қосим дид, Зарина худро ақиб мекашад, ба баҳонаи китобхонӣ чизеро пурсида, хонаи духтаракон меояд. Аз ин Малоҳат
бехабар сараш ба осмон мерасад, аз ишқи худ сармаст гашта. Чунон чашмонашро парда гирифта буд, ки озори ин ду қалбро ҳис
намекард.
Қосим мебинад Зарина хомӯш аст, баромада меравад. Ин аҳвол
борҳо такрор меёбад. Шабҳо бошад, Зарина афсонаи Малоҳатро
шунида, то саҳар хобаш намебурд.
Охираш дид, ки аз ин азоб халосӣ нест, ба Малоҳат оҳиста мегӯяд, ки маро ба шавҳар дода истодаанд.
Ин гап фардо дар донишгоҳ овоза мешавад.
Қосим гӯё тир хӯрда бошад, аз роҳи Зарина баромада:
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– Ҳа, дилат ба каси дигаре будааст-дия, ин қадар аз ман дурӣ
ҷустанатро акнун фаҳмидам, – гӯён даст афшонда меравад.
Заринаро то бегоҳ болин аз ашк тар мешавад. Ба ёди ишқи
хазонгаштааш нолаҳо пинҳон карда… баҳри дӯсти ҷонӣ ҷон
медиҳад… бале ҷон аз ҷонон кандан бартар аст аз ҳар марг…
Қосим сари ҷаҳл ишқи Малоҳатро қабул мекунад. Одатан
ҳамин хел, барқасди дугона ё ҷӯра.
Қосим сари ҷаҳд аз Зарина пештар тӯйро сар мекунад. Тӯй
мегузарад, вале аз тӯйи Зарина хабаре нест. Баъдтар ҳамаашро
мефаҳмад, хато карданашро, саросема тӯй шуданашро… ва аз
ҳама аламовараш, Малоҳати бегуноҳро дӯст дошта наметавонад.
Малоҳати бехабар соле боз масрур аз дили Қосим бехабар,
дар осмони ишқ парвоз мекард… кунун аз осмон ба замин афтода, пушти дар нишаста ҳамаро гӯш мекард.
Ба нодонии худ лаънат мехонд, ки дугонааш Зарина барои ӯ
аз бахти худ даст кашида, ишқ чӣ қадар чашмашро кӯр кардааст,
ки сӯхтани Заринаро ҳис намекардааст…
Малоҳат ин ду қалби ошиқро ҷудо кардааст.
Ба чашми Зарина кунун чун менигарад.. Ба Қосим ки ба як
болин сар монда, аз ишқ ба ӯ афсона мегуфт, чӣ хел менигарад?
Кӣ гунаҳкор?
Ман гунаҳкор, ки ишқи Заринаро поймол кардам?! Ё Зарина
гунаҳкор ки ба ман аз ишқи худ ҳарфе нагуфт…
Ё Қосим гунаҳкор, ки ба ҳаёти мо дохил шуда, моро бадбахт
гардонид.
Кӣ? Кӣ? Саволҳо майнаи ӯро беҷо мекарданд, эҳсосоти мағшуш ӯро ба берун оварданд.
Дардаст рӯймол гӯшҳояшро бо даст маҳкам мепӯшонад, то
садои на қалбашро шунавад, на дигареро…
Шунидан намехост дигар, кош намешунид, кош… Акнун чӣ
кунам…
Боз гашта ба ошёнаи худ меояд… Дар пеши қабати сеюм пеши
дар каме меистад, сониян аз қабати сеюм ба чорум, ба панҷум,
аз панҷум ба шашум… болотар ба назди тиреза меояд… ба осмон
нигоҳ мекунад. Ситораҳо чун ҳамарӯз медурахшиданд, дигар
он ситорагон тароват зебоии худро гум карда буданд, ситорае
канда шуд…
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Малоҳат ба даст рӯймолро маҳкам дошта, чашмонашро пӯшида ба болои тоқи тиреза мебарояд ва оҳиста пичиррос мезанад?
– «Фақат ҳамин рӯз бароям гиря кун имшаб…»
Ӯ сарозер ба замин меафтад… Ҷасади ӯро баъд аз соате меёбанд. Дар чеҳраи ӯ осори тарс не, балки надомату пушаймонӣ
буд… Магар тақдирнависон бар ҳаёти моён шӯхӣ мекунанд, ё
тақдири азал гуфта, ҳаминро мегӯянд.
Тавалло
Сарвиноз рӯз надид. Рӯзи худо буд, вале рӯзи дилаш не…
Саҳаргоҳон баъд аз намози бомдод баъди иҷрои фарзу суннатҳои
намоз, боз ба сӯи худо тавалло кард:
– Худоё, қалби маро осудагӣ ато кун, фарёдҳои бефарёдраси
моро қабул фармо, ба дардҳои додаат сабр кардам, аз гуноҳи
мани ғофил гузар, бароям бахт ато кун…
Аз пеши назараш солҳои донишҷӯияш мисли лентаи кино
гузаштанд.
Назокат духтараки маъсум, камгап, фаъоли курс, дар маркази диққати ҳама буд, ҳарчанд ӯ ба ин ҳаракат накунад ҳам…
Сарвиноз яккафарзанди хонадон ба ҳама чиз доро буд, вале
хоксорӣ ва хислатҳои нек надошт. Гули сари сабади хона, маҳфилҳо буд…
Сарвиноз аз рашк шабҳо ба чашмаш хоб намеомад, ки чаро
ин «оддиякак» ин қадар дилҳоро ром мекунаду вай бо ин ҳусну
савлату давлат ба ӯ баробар намешавад.
Дар вақте ки Сарвиноз бо макру ҳилаҳои худ тор метанид,
Назокат дар ин вақт шабу рӯз аз мутолиаи китоб сар намебардошт, дар ҷустуҷӯи навовариҳо буд.
***
Лол мешавад, ба бовар кардан илоҷаш намемонад… ва бокираеро бадном мекунанд… худо гирад, забони ғиромонро…
Назокат сӯи донишгоҳ меомад, аз нигоҳи донишҷӯён аломати мафҳум ва нафрати ошкороро дида, сарфаҳм намеравад, ки
чӣ ҳол аст?!
Дугонааш Таҳмина ӯро ба сӯи худ кашида:
– Ман бовар надорам, вале худатро дор. Ин як дурӯғ ва тӯҳматест нобарҳақ… ҳамааш ошкор мешавад, худо ҷазои он нобакорро медиҳад.
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Назокат шах шуда монд. Гӯшҳояш маҳкам шуданд. Сараш
чарх зада, ба Таҳмина такя кард.
– Маро ба хобгоҳ расон, ин ҷо дақиқае истодан номумкин, –
гуфт.
Таҳмина бо чӣ азоб ӯро ба хобгоҳ овард.
Борон беист меборид, ҳаво дилсиёҳӣ мекард, зери борон дигар
ӯ ҳатто онро ҳис намекард, ки тар шудааст. Ҳамин хел вақтҳо
мешавад, ки инсон дигар ҳис намекунад, ки ӯ дар чӣ ҳолат ҳаст,
фарқ надорад… ҳаво боронист ё офтобист… вақте дил хун мегиряд..
Корвони алам то хона ӯро овард, на пойҳояш…
Назокат дигар ҳеҷ чизро фикр намекард.
Фақат рафтани дугонаашро интизор буд…
Чун дид, Таҳмина сӯи донишгоҳ равон шуд, аз ҷояш хест.
Қатъияте ӯро пеш мебурд. Оббозӣ кард. Либосҳояшро пӯшид,
мӯйҳояшро шона зад, нохунҳояшро гирифт. Ба оина нигоҳ кард.
Духтаракеро нашинохт. Чашмонаш пурхун буданд, бори номусро бардошта натавонист, рӯйи оинаро пӯшид.
Дафтари хотираашро кушод… Чунин сатрҳоро навишт…
Мешавад, рӯзе ки сахт пушаймон мешавӣ. Худо ҷазоятро
диҳад. Банд гардани Назокатро сахт фишурд… пойҳояш муаллақ
монданд.
Овози охиринаш чунин буд:
– Худоё, худат гувоҳӣ, ман бо ин бор зиста наметавонам.
– Ла-илаҳа-иллалоҳ – Мухаммадан расулуллоҳ…
Ҷон дода шуд. Номуси бокирае поймол нашуда, поймол гардид.
Ҳаво гирист, борон беист рехт, се рӯз наистода рехт, бокираеро хам даркашид, ҷисми пок ба хок рафт, арӯс нашуда, куртаи
сафед дар бар накарда, хонаеро обод накарда, орзуҳояшро ба хок
бурд…
Риштаҳои дили ҷавоне низ канда шуд, зист, вале захмдор шуд.
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ОЗОД ҲАМИДЗОДА
«Хуб, ки дар ҷойҳои мо свет бисёр
мемураду телевизор дам мегирад».

Аз ҳаёти худ
Бо хуни дил…
Барои хонандагон Озод Ҳамидзода ҳастам. Масъулон чун Озод Ҳамидович
Хидиров мешиносанд.
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Хушҳол аз онам, ки аз даврони кӯдакӣ рӯзи таваллудам пуродам мегузарад. Хешу
табор на танҳо барои муборакбодии мани соҳибҷашн, балки барои дидани
дидори ҳамдигар, баҳраёбӣ аз сӯҳбати якдигар ҷамъ меомаданд.
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Он рӯз модари раҳматиам субҳи солеҳон аз хоби ноз бедор мешуду ба танӯр аз
химчаҳои тут оташ мегиронд. Аввал, вақти тафти баланди оташро бо лаълии
махсус пасттар карда, бо докае танӯрро пок мекард. Пас аввал нон мечаспонд.
Ба дасти ману бародар ва хоҳаронам сабати хамири нон буду ба модарам
медоштем ва ӯ рафида дар даст нончаспонӣ мекард. Ҳанӯз аз хотирам
намеравад, ки танӯри мо 28 дона нон мебурд. Дар манаҳи танӯр бичакҳои
алафин мепухт.
– Имрӯз бисту ҳашт рақами бахосият аст, – мегуфт модарам, ҳамшираи
шафқат Зулфиябону.
– Пас, бисту ҳашт ҷуръа мусалласро аз хум кашем мешудааст-дия, табассум
дошт падари байторам, шодравон Ҳамид, ки ҳангоми хандидан дар ду бари рӯяш
чуқурчае пайдо мешуду чашмонаш медурахшиданд.
– Ҳамин арақнӯшӣ ҳам бо эбаш-дия, – нури илоҳие аз таҳи пӯсти тунуки
гулобиаш дурахшонида шӯхтабиатона мегуфт модар.

– Акнун, бисту ҳашт дона тут чинад, нагӯӣ, шуд, занак! – ин сухани падарам
буд…

АЗ КИТОБХОНАИ

– Ҳай чизе будааст-дия ҳамон мусалласатон. Беҳтараш Ҳамдаму Акмалро
фармоед, ки болои дарахти тут баромада, меваҳои пухтаашро чинанд. Тут
– меваи нав, – исрор медошт модари ҷаннатиам.
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– Мо имрӯз арақ наменӯшем. Мусалласи бобоӣ аз ҳазор хел арақ беҳтар аст. Э,
ҳамон арақ садқаи мусаллас шавад! – механдид падари раҳматиам.

Бале, он рӯз бисту ҳаштуми апрел буд. Банда соли 1976 маҳз дар ҳамин рӯз ба
дунё омадаам ва ҳамасола барои атрофиёнам низ рӯзи нек буд.
Соли 1983 аз ду дастам ду хоҳаракам – Мавҷудаву Соҷида гирифта, сӯи
таълимгоҳи деҳаамон – мактаби рақами 17, ки номи устод Садриддин Айниро
дошт, бурда буданд. Яке портфеламро мебардоштанду дигаре дастамро
мустаҳкамтар медоштанд. Зеро ман баробари ҳафтсола будан, басо резапайкар
будам. Вақтҳое мешуд, ки модаркалони раҳматиам аз даруни ҷилдам чанде
китоби ғафсро гирифта мемонданду мегуфанд: – Имрӯз ҳамин қадарашро хонӣ
мешавад. Вазнин набардор, ки майиб мешавӣ.
Портфелро кашолаву пуштора карда, 11 сол дар ҳамин мактаби азизам хондам.
Бачаи аълохону гапдаро мегуфтанду лекин холҳои аълохон ба факултети
филологияи тоҷик нарасид…

Аз рӯи мақолаҳо ва шаҳодати устодон маро барои кор ба идораи рӯзномаи
вилоятии «Овози Самарқанд» даъват намуданд. Дар муддати чоряк аср дар
«Овози Самарқанд» аз мусаҳҳеҳӣ то ба дараҷаи сармуҳарририи рӯзнома кор
кардам. «Овози Самарқанд» барои ман дари бахту умед буду ҳаст. Тирамоҳи
соли 1999 бо духтараки боғимайдонӣ, корманди рӯзнома Дилрабо Насимӣ, ки
ҳоло чун шоираву рӯзноманигори болаёқат пазируфта шудааст, оила бунёд
намудем. Соҳиби Фарзонаву Лоиқ ва Шукрона гардидем.
Дар ин муддат (солҳои 2000-2005) донишҷӯйи бахши ғоибонаи факултаи
филологияи ДДС будам. Ду сол вазифаи сармуҳарририи рӯзномаи хусусии

30 гуфтор аз 30 тор

Сонӣ аъзои хоҷагии ҷамоатии «Самарқанд» шудам. Вазифаи ҳисобдорӣ ба ман
расид.
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«Парвина»-ро бар дӯш доштам. Ва ҳамаи ин амал аз «Овоз» дур нагардида, иҷро
мегардид.
«Мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он аст, ки аттор бигӯяд» фармудааст халқ.
Дар бадали қариб 25 соли заҳмат чӣ кардам, ба чӣ расидам худи аҳли эҷод,
устодон ва муштариёни гиромӣ ба хубӣ медонанд. «Он ҷо, ки ҳабибест, рақиб
ҳам ҳаст» мегӯянд дар урфият. Дар айни долу зарби эҷод, ободии коргоҳ аз сари
кор рафтам, ба дурии дуриҳо…
Аз ҳама аламовараш модарамро ба хок супоридем.
Ҳоло дар хидмати мардуми зодгоҳам ҳастам. Раисии маҳаллаи «Гулбоғ»-ро ба
зиммаам гузоштанд. Барои асарофарӣ факту далелҳо бисёр. Ба ҳар ҳол, агар боз
нӯки қалам нашиканад, эҷод давом дорад. Шиори рӯзгорам ҳамин аст:
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Ҳар кӣ по каҷ мегузорад, хуни дил мо мехӯрем,
Шишаи номуси олам дар бағал дорем мо.
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– Хӯ-ӯ-ш ҷигарҳо, ана баҳор ҳам омад. Ба он рӯзе, ки нишаста,
нақшаи соли ояндаро кашида будем, як соли пур шуд! – пиёлаи
мусаллас дар даст нидо баровард сарвари оила амаки Саттор ва
гардани аз ғояти серравғанӣ арақшорашро бо рӯймолчаи
ғиҷимгашта пок карда, афзуд:
– Ҳамин пиёларо ба шарафи корҳои иҷрошуда холӣ мекунам.
– Ҳамин, ки қадаҳ холӣ шуд, амаки Саттор ду-се ғучуми ангурро бӯй кашида, ба даҳон андохт ва лунҷҷунбону фишшосзанон афзуд:
– Ҳамин гӯед, мусаллас аз ангур шудагӣ. Ангур бошад, барои
мусалласхӯрӣ газаки зӯр, хӯриши беҳтарин. Баъзе нофаҳмҳо баъди оби ангур чизҳои туршу шӯр мехӯранд…
– Ҳой дадеш, – ба миён даромад холаи Бибимастон, – чӣ, шумо
дар сари дастархони идона ба писарҳоятон шаробнӯширо ёд медиҳед?
– Не, занаки мӯйдарози ақлкӯтоҳ! Ин ҳоло даромади суханам
буд. Маърӯзаву музокираи зӯр акнун мешавад.
Ҳоло ман бо писаронам маҷлиси тантанавии оилавиро сар
кардем. Ҳисобот медиҳем, ки имсол чӣ корҳо иҷро шуду дар Соли
нав кадом корҳоро мегузаронем. Ту бошӣ, ҷим ист, фаҳмо!
– Хуб шудааст… – аз тарси он, ки ҷашн ба ҷанг табдил наёбад
сар хам кард холаи Бибимастон.
– Хӯш, ки бошад, Эркабой бо як қаламу коғаз назди ман биё, –
ба кенҷаписари хонадон амр дод падар. – Ман як-як гуфтан мегирам, ту навис!
– Ҳамааш тайёр, дадаҷон! – хабар дод Эркабой.
– Хӯш, ки бошад, сар мекунем аз корҳои иҷрошуда. Аввал
қаҳрамонҳоро навис.
– Келини чорум Бибисороро…, э, не аввал говамон Олмахонро навис. Дар дувоздаҳ моҳ ду бор гӯсолача карду сафедии дегамонро таъмин намуд. Боз, бечора, кам мехӯраду бисёр шир медиҳад, ҳам мехӯрем, ҳам мефурӯшем. Барои ҳамин хизматҳояш
ба гов аз соли нав кам-кам кунҷола ҳам медиҳед!
– Кунҷола барои гӯсолаҳо нависам-мӣ? – пурсид Эркабой.
– Не, гаранги духон, ҳоло гӯсолачаҳо ризқашонро аз талу теппа ёфтан гиранд. Барои мо хизмате накардаанд, фаҳмидӣ?!

Овози
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– Фаҳмидам! – зуд ҷавоб гуфт Эркабой.
– Акнун келини чорум – Бибисороро навис. Падарраҳмат
моли, э, узр Туробҷон, – ба писари чорум узрхоҳона нигарист
амаки Саттор ва давом дод. – падарраҳмат фарзанди асил будааст.
Имсол ҳам таваллуд кард. Духтари панҷумашро.
– Дада, сердухтарии мо ба шумо чаро мефорад? – ранҷид Туроб.
– Бачаи беақл. Форидану нафориданашро ту медонию занат!
Лекин, духтар кони фоида. Аз бисёр маъракаҳои серхарҷ озод
мешавӣ, либосат тоза, нону чою ошат дар вақташ тайёр!
– Ин духтарчаҳо то ошу нон тайёр мекунанд, ки … – ғурунгос
зад Туроб.
– Чӣ нолиш мекунӣ, ношукрӣ накун, бача. Занҳои додарата
бин. Ширашон барои кӯдаконашон намерасад. Бо «Нестлэ»-ю
«Лактоген»-ҳои қимат бача калон мекунанд, падарқусурҳо. Ана
мебинӣ, ки якашон ду нашуда, бача лоиқи тӯй мешавад. Аробаи
зиндагиашона аз лой кашола накарда мемонанд, – фаҳмонданӣ
шуд падар.
– Агар писардор шавам, хонаро аз ширу ҷурғот пур мекунам, –
шӯрид Туроб.
– Писардориатро ба нақшаи соли нав менависем. Ҳоло хомӯш!
– Хӯш, ки бошад барои серширии Бибисоро келин мукофот
дода шавад. Аз фонди ману кампир, – ба холаи Бибимастон ишора кард амаки Саттор. – як чаккахалта туршаки ғулунг ва як сарпӯши Эркабой чормағзи қоғотӣ! Ана, акнун, ки ду қаҳрамони
сол – гов ва келинро мукофотонидем, дигар корҳоро навис, Эркабой. Боми оғилу каҳдон ва ошхона андова шуд. Аз ҳисоби туту
гелосҳои рӯйи ҳавлӣ ҳезум тайёр кардем. Хӯрокиҳои хушку тари
зимистона захира шуд. Либосҳои зимистона нахаридем, чунки
палтою попӯшҳоямонро дарбеҳ карда гирифтем. Панҷ сол шуда
бошад, ҳеҷ гап не, ҳоло боз даҳ соли дигар хизмат карданаш мумкин. Дидед, дурандешии мо буҷети оиларо касод накард. Баръакс, беқарз баромадем…
– Ҳамин хел мумсику сахт шудан гиред, ҳеҷ гоҳ муфлис намешавем, дадаҷон, – аз кунҷаки хона овоз баровард писари миёна
Сабурбек.
– А, чӣ гуфтӣ? – худро ба нодонӣ зад амаки Саттор.
– Мегӯям, ки хушбахтии мо аз сахтии Шумо!
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– Бале, бачем, об ҳам дар ҷои сахт меистад. Қонуни иқтисоди бозор ҳамин хел – кунҷи лабонро пок карда гуфт амаки Саттор.
– Дар қонуни иқтисоди бозоратон аз ризқи бачаҳо занед,
аъзои оила орзую ҳавасҳои ширин накунанд, нанавиштагистанд, дадеш. Охир, дили бачаҳоро ҳам пурсед, ба ту чӣ лозим,
гӯед, – хоҳиш кард холаи Бибимастон.
– Ту занак, ҷим ист, гуфтам. Худи навбат ба нақшаҳои солинавӣ расид, – ба атроф нигарист амаки Саттор ва пурсид:
– Хӯш, кӣ, чӣ таклиф дорад?
– Дадаҷон, масъалаи Туробакем гуфтагиро ҳам ба нақша
дарорам-мӣ? – пурсид Эркабой.
– Чӣ хел масъала буд? – ҳайрон шуд амаки Саттор.
– Дар соли нав писардор мешавам, гуфтанд-ку… – лаб газид
Эркабой.
– Ҳа-а -а. Хайр, навис. Ҳамин сол писардор шавад ҳам,
ҳамроҳи зангирии ту – Эркабой тӯй медиҳем, – гуфт амаки Саттор ва афзуд. – Боз кӣ чӣ мегӯяд?
– Дада, ман ба ягон газетаву журнал обуна шуданиям, – илтиҷоомез пурсид Сабурбек.
– Ту Сабур, сабр кун, ҳоло вақти обунабозӣ не.
– Дада, ҳеҷ набошад, барои фаҳмидани барномаи телевизор
ягон хел газета лозим-ку?- фикри додарашро қувват доданӣ
шуд Туроб.
– Не, намешавад. Телевизор аз пагоҳ то бегоҳ гирондагӣ. Намоиши лозимета дидан гир. Хуб, ки дар ҷойҳои мо свет бисёр
мемураду телевизор дам мегирад. Набошад, ҳамеша даргирон,
фаҳмидӣ!
Ҳама лаҳзае хомӯш монд.
– Дада, – қаламро гирди панҷаҳояш бозӣ доронда, ба гап
даромад Эркабой. – Барои ҳамаи мо як ҳаммом лозим!
– Бас куне-э, ту бача шарм намедорӣ аз ин гапат. Боз дар
назди янгаҳоят-а. охир, ту бача аз куҷо донӣ, ки ман пеш аз тӯй
ба ҳар яки акаву янгаҳоят ҳаммоми хонагӣ – ташноб сохта додаам. То, ки дар вақти хостагиашон оббозӣ кунанд!
Эркабой аз ин суханони падараш хеле шармид, лекин аз мақсад ҳам дур нарафт:
– Ин тавр бошад, ман чӣ кунам? Куҷо оббозӣ намоям?
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– Дар ошхона ҳам ташноб ҳаст. Дарро аз дарун банду коратро
кардан гир.
– Ҳамин корро кардам, расво шуд-дия?! – шӯрид Эркабой.
– Чӣ шуд? – ҳама бо назари ҳайрат ба Эркабой нигаристанд.
– Хайр, вақти оббозиям даҳҳо бор бийему янгаҳоям даромада
монданашонро намегӯям. Аламовараш дирӯз шуд. Дари ошхонаро пӯшидаму аз дарун ба дастааш пои усталчаро гузоштам, то
кушода нашавад. Обро ҳам тайёр кардаму ба лаган даромадам.
Ин вақт свет мурд. Ҳама ҷо топ-торик шуд. Бо азобу илоҷе кӯр-
кӯрона оббозиро давом додан гирифтам. Обдаста гоҳ ба сатил
мезаду гаҳе ба сари ман. Аз овозаш шарм медоштам. Ба сарам
шампун задам. Шукр гуфтам, ки дар торикӣ ҳам хуб оббозӣ кардам. Аммо бо чашми сӯзон обдастаро ба сатил бурдаму чизе аз
он нагирифтам. Маълум шуд, ки об тамом шудааст…
Ҳама хандиданд.
– Шумо бераҳмҳо, аз ин бадтаринашро шунавед. Бо даст палмолсида дидам, ки дар шафати сатили пуроб сатили дигар истодааст. «Хунук бошад ҳам, об бошад, шуд!» гӯён обдастаро ба он
бурдам. Шукр, обдаста холӣ наомад. Аз сарам рехтам. Аз бӯи бад
даҳонам кушода шуду ба он пӯчоқи пиёзу сабзӣ даромад. Боз ҳама
ҷоям часпаку пури пӯчоқу нонреза шуд. Пас фаҳмидам, ки сатили пасмондаи хӯрокҳо – юндӣ он ҷо будааст. Акнун на чароғе
буду на обе. Берун бароям гӯям, хунук, либос пӯшам гӯям, ҳама
ҷо расво. Бовар кунед, то омадани бием ним соат он ҷо истодам.
Шукр, бием об оварданду рӯяшонро чаппа карда монда рафтанд.
Хайрият, ки надиданд…Бо он андаке тоза шудам. Лекин бӯи бад
ҳоло ҳам аз димоғам нарафтааст! Ҳаммом лозим, вассалом! –
шӯрид Эркабой.
Падар фармон дод, ки хишт резанду ҳаммом созанд. Писарҳо
гуфтанд, ки ҳаммом бо хишти хом намешавад. Хайр, ба ҳар ҳол
сохтмони ҳаммом дар қатори писарчадор шудани Туробҷон ба
нақшаи солинавӣ даромад.
Амаки Саттор боз пиёлаи мусалласро пур кард. Маълум, ки
маҷлис ба охир расид. Акнун тамоми умедҳо дар соли наву накӯ.
Соли нав муборак бод, соҳибхонаҳои азиз!
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Одатан мардони бузургҷуссаву тануманд дилсафеду беҚубор
мешаванд. Ба касе бадиро раво намебинанд.
Ҷасури Ҷобир низ аз зумраи чунин мардони паҳлавонсурати
маҳал аст. Бо вуҷуди миёни халқ доштани обрӯву эътибор ва мансаб дар идораҳои давлатӣ хеле соддадилу самимианд.
– Ин мардак бо ин ҳама китфу бозу бесабаб мӯреро озор намедиҳад. Аз вазъиятҳои ногувору ноҳинҷор бо лутфу мазҳака мебарояд. Ҳолати муташанниҷу тангро ҳам бо ҳазли намакин мӯътадил
карда метавонад, – мегӯянд атрофиёнаш.
Вақте ки ӯ муаллими ҷавони донишгоҳ буд, гулдухтарони курсҳои болоӣ ба ӯ харидорона назар меафканданд. Охир, ба даст
овардани чунин ҷавонпаҳлавони донишманду бофаросат орзуи
аксарияти толибагон буд.
Вале ӯ талаби волидайнро аз фармони дил боло донист. Ҷасурро бо як нафар моҳчеҳраи деҳа хонадор намуданд. Кадбонуяш хеле
меҳнатқарину ҳалимест. Соҳиби сарашро хушлибосу озода гардонида, то дами дарвоза гусел мекунад. Боз ҳам пуршукӯҳтар гардидани Ҷасур ба дили толибагони хатмкунандаи донишгоҳ ҳисси
ҳасадро бедор мекард. Ҳатто рӯзе Мамлакати кӯҳистонӣ рӯйи
Ҷасурро газида гирифт. Ҳоло аз дандони он духтари шаттоҳ ба
рӯйи Ҷасур нақше намондааст. Вале дар дилаш доғе, аламе ҳаст.
Вақте ки рухсори Ҷасур аз теғи дандони Мамлакат ба дард
омад, ӯ нахуст сӯйи ҷинси латиф бо ғазаб нигарист. Дуруште нагуфт, мушт боло накард, вале ҳамин нигоҳаш аз сад тир ҳам босуръаттар дилу дидаи духтаракро сӯрох кард. Мамлакат бо вуҷуди он қадар ҳозирҷавобу шӯх буданаш аз нигоҳи ғазаболуди Ҷасур
ва назари ҳайратомези атрофиён сахт тарсид.
– Ҷасурдомло, медонистед, ки дӯстатон медоштам, боз гӯё, ки
асрори қалби маро намедонеду сӯзиши ҷону шамъвор об шуданҳоямро намебинед, арӯсак гирифтед… Орову торо, оғоча шуда мегардед… Аламам омад-дия… – бо овози ларзон гӯё узрхоҳона гуфт
Мамлакат.
Узри духтарак бадтар аз гуноҳ буд. Ҷасур ба ин атвори шогирди «ишқбедор»-и худ чизе нагуфт. Гӯё акнун вақт ёфт, ки аз тақдири худ ёдрас шавад.
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Барҳақ, духтаракони зиёде ба қаду баст, китфу бозу, синафарохӣ
ва рӯйи гирдаки доимтабассуми ӯ дуздонаву харидорона назар
меафканданд. Дили Ҷасур ҳам ҳангоми дидани яке аз онҳо сахт
метапид, забонаш ба сухангӯӣ намегашт, пойҳояш меларзиданд.
Садое аз вуҷудаш то баногӯшаш мерасиду мегуфт: «Ошиқ шудаӣ,
Ҷасур, ин ҳиссиёти муқаддас муборак бод!»…
Ҷасур қимати ишқ, мақому манзалати ошиқро хуб медонад.
Дар ин бора садҳо мисраъ шеър дар хотир дорад. Охир ӯ марди
фарҳангист. Адабу адабиётро хуб медонад. Вале, аз рӯйи сухани
модараш чӣ гуна гузарад? Муҳаррамбибӣ ҳанӯз дар хурдии Ҷасур
ба писарамакаш Барот, ки солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳон аз синаи як
модар шир макида, бо ҳам ширхора гардида буданд, ваъдаи қудошавиро дода буд.
Аниқтараш, дар ҷавонӣ Бароту Муҳаррам ба ҳам муҳаббати
поке доштанд. Дар дили беолоиш орзуи оиладориро мепарвариданд. Вале калонсолон ширхорагии ҷавононро ошкор сохта, мумкин набудани оиласозиашонро таъкид намуданд. Ӯ ҳар ду ошиқони содиқ муҳаббати худро ба меҳри бародариву хоҳарӣ табдил
додаанд. Ва байни худ шарт бастанд, ки минбаъд қудо мешаванд
ва амали орзуҳояшонро дар ҳастии фарзандонашон мебинанд.
Зеро шир рамзи покист, ба он доғ овардан нашояд.
Ҳамин тавр, Ҷасури Ҷобир бо Моҳчеҳраи Барот ба эҳтироми
ширхорагии аҷдодӣ оилаи зебое барпо намуданд. Соҳиби фарзандони ширин шуданд. Ҷасур аз ҳамсари соҳибфазлаш хурсанд буд,
ки ба фарзандонаш тарбияи хуб медиҳад. Зеро Ҷасур аз рӯйи вазифаи пурмасъулияташ баъзан нимашаб ба оғӯши оила бармегашт.
Ҷобирбобо, ки кайфияти инсонро аз чашму рухсораш мехонд,
як бегоҳ Ҷасурро хотирпарешон диду сабаб пурсид.
– Падар, шуморо Мӯҳсинзода аз наздик мешинохтаанд, саломи
бисёр расониданд… – забон хоида гуфт Ҷасур.
– Ту ӯро дар куҷо дидӣ? Мегӯянд, ки бемор шудааст. Фарзандонаш номеҳрубонӣ мекунанд… – суоломез сӯйи писар нигарист
Ҷобирбобо.
– Бале, аз он Мӯҳсинзодаи паҳлавонсурат асаре боқӣ намондааст. Худашонро хеле гирондаанд, бечора.
– Барои чӣ ба идораи ҳукумат омадааст?
– Инро гуфтанӣ набудаму, вақте пурсидед, ҷавоб нагӯям ҳам
намешавад.
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Мӯҳсинзода пул пурсида омаданд. Духтур ба он кас нӯшидани
шири навдӯшидаи говро тавсия кардааст. Меъдаашон захмӣ шудааст. Барои ҳар субҳ шир харидан имконият надоштаанд.
– Ту чӣ кор кардӣ? – ҳаросон пурсид Ҷобирбобо.
– Ман, ки раиси Иттиҳоди касабаи идора ҳастам, аз хазина пул
додам ва яке аз фермерони чорвопарварро вазифадор намудам,
ки Мӯҳсинзодаро бо шир таъмин созад. Охир он кас замоне раиси
комиҷроияи ноҳия буданд. Барои некӯаҳволии мардум хизмати
босазо кардаанд. Дуруст кардам? – маънидорона ба падар нигарист Ҷасур.
Дақиқаҳо мегузашту аз падар ҷавобе намегирифт. Ҷобирбобо
ба ҷои посух сари худро алвонҷ медоду ду даст ба зону мезад. Ниҳоят оҳе кашиду гуфт:
– Дунёи қуръагардонаш ҳамин, расидани ҳақ ба ҳақдор ҳам
ҳамин, кӯҳ ба кӯҳ нею расидани одам ба одам ҳам ҳамин, бачем.
Ту ҳайрон нашав, ҷони падар. Ин падарқусури Мӯҳсинзода раиси
комиҷроя буду амакат Ҷовидон аъзои хоҷагӣ, яъне колхозчӣ. Амакат ҳангоми кори саҳро хазинаи ягонаи хонадонаш – гови ҷӯшоиашро дар воти киштзораш мебаст. Ҷонвар аз ҷӯяк об менӯшиду
алафҳои лаби онро мехӯрд. Бо чашми сарам дидаам, ки деҳқонони
шиносу ноошнои атроф ширашро медӯшиду ба хонааш мебурд.
Шири ин гов дар он солҳои қиматӣ ҳам таоми субҳона буда ҳам
хӯроки нисфирӯзӣ. Баъзан шомгоҳон мардум бо як буридаи нони
зағора шукргӯён ширчой тановул мекарданд.
Рӯзе гашти пешин гов худро аз теғи офтоб дуртар гирифтанӣ
шуда, даруни полези лаблабуи озуқаи чорво по гузоштааст. Ин аз
назари шуми Мӯҳсинзода дур намондааст. Бо қамчии мехчадори
худ чунон ба тахтапушти гов задааст, ки пӯсти ҷонвари бегуноҳ
чун дурра хеста, хун фаввора задааст. Ба осмон нигариста, навҳаи
ҷонгудозе кардааст.
Аз зарби қамчӣ аз синаи гов чакраҳои шир чакидааст. «Илоҳо,
ба косаи шир зор шавӣ» дуои бад намуданд дар ғайбаш атрофиён.
Чархи фалак ҳамон Мӯҳсинзодаеро, ки ба гови амакат ҷабр карда
буд, ба назди ту додарзодаи ҷабрдида, боз барои шир рӯ ба рӯ кард.
Ҳайратам барои ҳамин.
Шояд қудрати сафедии шир аст, ки ҳақро ба ҳақдор мерасонад!
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ДИЛРАБО НАСИМӢ
«Дил васеъ бошад, дар хонаи хурд
ҳам ҳама меғунҷад».

Аз ҳаёти худ
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Дар ҳама кор дуои волидонам мушкилкушои ман аст. Падару модарам дӯстдори
рӯзномаву маҷаллаҳоянд. Модарам ҳамеша орзу менамояд, ки Офаридгор
барояш фарзанд диҳаду вай журналист шавад… Илтиҷои модарам пас аз 18 сол
ҷомаи амал мепӯшад. Ман 19-уми феврали соли 1978 дар деҳаи Боғимайдон
чашм ба олами ҳастӣ кушодаам.
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Бобоям Насим Салимӣ яке аз таъсисгарони мактабҳои тоҷикӣ дар ноҳия
мебошад. Ҳамроҳи модаркалонам Шамсия Салимова барои саводнокии мардум
саҳм гузоштаанд. Аз хурдсолӣ бо хаёли афсонаҳои рангини модаркалонам
Шамсиябибӣ ва дуою панди рангини модарам ба камол расидам. Қаҳрамонҳои
афсонаҳои модаркалонам бо сабурию ҷасорат душвориҳоро паси сар намуда, ба
мақсад мерасиданд. Агар ба хатогие роҳ диҳам, модарам «Илоҳо, усталнишин
шавӣ!», «Илоҳо, раҳнамои халқ шавӣ», «Ба Худои меҳрубон раҳмат!» гӯён дуо
менамуданд. Падарам барои хотирмон гузаронидани ҳар рӯзи истироҳат саҳм
мегузоштанд. Ҳар рӯзи якшанбе ҳамроҳи падарам ба ягон ҷои таърихӣ, музею
театри шаҳрамон мерафтем. Баъдтар зиёрати шаҳрҳои дигар – Бухорову
Шаҳрисабз, Тошканду Қаршӣ, Панҷакенту Душанбе ва ғайра насибамон
гаштааст. Ин гуна муҳит дар дили ман нисбати касби рӯзноманигорӣ меҳр
бедор кард.
Ҳанӯз хонандаи мактаби миёна будам, ки дар Самарқанд рӯзномаи вилоятии
«Овози Самарқанд» таъсис ёфт. Ин хабарро баробари дигар бачаҳо бо хурсандӣ
қабул кардем. Ҳама орзу менамудем, ки дар идораи ин рӯзнома фаъолият дошта
бошем. Омӯзгори фанни математика, тағоям Тошқул Азимзода яке аз
кормандони аввалини рӯзнома буданд. Мо хонандагон ба он кас бо ҳавас
менигаристем. Ба рафтору гуфтор, тарзи муомилаашон ҳавас мекардем.

Аҳли идораи «Овози Самарқанд» бароям азиз ва гиромист. Зеро 21 соли
ҳаётамро дар ҳамон ҷо гузаронидам ва хонаи дуюми худ меҳисобам. Ҳангоми
вохӯрӣ бо ҳамкорон дар чашмонашон меҳрро мебинаму дар суханҳояшон
самимиятро. Ҳоло аз онҳо дур фаъолият дошта бошам ҳам, аз ҳар
муваффақияти онҳо сарбаланд мешавам. Шиори доимии худро такрор мекунам:
«Тан аз ту ҷудову ҷонам бо ту пайванд – «Овози Самарқанд!»
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Соли 2005 аз сабаби хурд будани фарзандон ба Маркази бачагон «Баркамол
авлод»-и ноҳияи Самарқанд ба кор рафтам. Дар марказ бачаҳои эҷодкорро ҷамъ
намуда, навиштаҳояшонро ба идораи «Овози Самарқанд» меовардам. Соли 2007
дар озмуни ҷумҳуриятии «Омӯзгори эҷодкор» ҷойи аввалро ишғол намудам ва бо
нишони сарисинагии Аълочии таълими халқи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон
мукофотонида шудам. Ҳамаи ин муваффақиятро аз коргоҳи қадрдонам –
идораи «Овози Самарқанд» донистам ва боз манзилаш баргаштам. Соли 2014
барои мактабиён китоби «Маро ба мактабат бар»-ро пешкаш намудам.

АЗ КИТОБХОНАИ

Соли 1996 якбора фаъолиятамро дар идораи «Овози Самарқанд» ҳамчун хатбар
(курьер) оғоз намудаму орзуи дигарам низ ҷомаи амал пӯшид. Яъне донишҷӯи
шӯъбаи ғоибонаи факултаи филологияи тоҷики ДДС шудам. Дар идораи
рӯзнома ҳар як аз ҷамъ кардани маълумот навиштани мавод, чопи он дар
машинка, аз назорати мудири шӯъба, котиби масъул, муҳаррир гузаштани он,
ҳарфчинишавӣ дар чопхона, кори мусаҳҳеҳон, навбатдорон, масъулони чопро бо
чашмони худ дидам. Ифтихор намудам, ки номи ман ҳам дар саҳфаҳои таърих
ҷой мегирад. Дар идораи «Овози Самарқанд» аз устодон асрори касб омӯхтам.
Бароям даргоҳи «Овози Самарқанд» муқаддас аст. Дар он ҷо бахти худро
ёфтам. Соли 1996 донишҷӯйи шӯъбаи ғоибонаи факултаи филологияи тоҷики
ДДС шудам. Бо рӯзноманигори соҳибистеъдод Озод Ҳамидзода оила бунёд
намудем. Аҳли эҷод Озод Ҳамидзодаро ҳамчун писари газета эътироф мекунанд.
Фарзандонамон Фарзонаву Лоиқ ва Шукрона набераи «Овози Самарқанд»
ҳастанд.

Овози
Самаріанд

Шеъру мақолаҳои нахустинам бо таҳриру роҳбаладии устод Нормурод
Каримзода соли 1993 дар рӯзномаи «Субҳи Гулобод» рӯйи чопро дид. Ин барои
хешовандон ва аҳли оилаи мо ид буд. Падару модарам шукргузорӣ менамуданд,
ки ба орзуяшон расиданд…
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КАЛИДИ ДИЛИ КАМПИР

Мӯъминбобо барои тоқихарӣ ба бозор рафт. Зебохола шавҳарашро то назди дарвоза гусел кард. Ҳангоми бозгашт ба тӯпи
набераҳояш, ки рӯйи суфа мехобид, пешпо хӯрда, фиғонаш ба
фалак печид:
– Падарқусурҳо, номаъқул карда инро ба ҳар куҷо мепартоед-
мӣ? Кай одам мешаветон?!…
Ҳамин вақт келини хурдӣ дар даст кӯдаки шаш-ҳафтмоҳа аз
хона баромад. Кӯдак беист мегирист.
– Модарҷон, як дам ба набераатон нигоҳ кунед, – илтимос кард
арӯс. – Ман хӯрок пазам.
– Ие, бачаро барои ман ба дунё овардед-мӣ? Мо ҳам келин
будем, кори рӯзгорро ҳам саришта мекардему бачаро ҳам калон
кардем. Тавба кардам, инзамонаҳо ба модарарӯс кор фармуданро
медонанд…
– Келинҷон, ба авсунаш муроҷиат кард келини калонӣ. – Шумо
ба бачаатон нигоҳ кунед, ман хӯрок мепазам.
– Зуд бошед, пешин шуду ҳоло хӯрокатон тайёр не! Ба умеди
шумоён аз гуруснагӣ мемурам!
Ҳарду келин дастархон ороста, мувофиқи табъи Зебохола
хӯришу таом омода намуданд. Аммо боз кори келинҳо ба модаршӯ маъқул нашуд. Тӯббозии набераҳояшро дида, бадтар ҷаҳл
кард:
– Ба бачаҳо нигоҳ кунед намешавад?! Мисли говҳои аз пода
гурехтагӣ ҷастухез мекунанд-е!
Ғур-ғуркунон ба хонааш даромад. Келину набераҳояш кӯшиш
мекарданд, ки овоз набароранд. Ҳатто оҳиста қадам мегузоштанд, ки Зебохоларо ноором насозанд.
Мӯъминбобо тоқиеро харида хост шаҳрро пойи пиёда давр
занад. Аз хиёбон мегузашт, ки ки духтару ҷавон бо ҳамдигар баҳс
доштанд. Ҷон ба духтар чизеро фаҳмонданӣ шуда, гулдастаро
дароз менамуд, аммо духтар онро намегирифт. Ҷавон гулдастаро бо қаҳр ба ҳаво парронда, тез-тез қадам патофта аз назди духтар рафт. Гулдаста зери пойи Мӯъминбобо афтид. Ӯ гулдастаро
аз замин бардошта, ба духтар доданӣ шуда, ки духтар дар ҷояш
набуд. Мӯъминбобо намедонист гулдастаро чӣ кор кунад. Дар
назараш ҳама ба вай менигарист. Хост гулдастаро ба қуттии пар-
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тов андозад, аммо дар атроф одам бисёр буд. Ноилоҷ дар даст
гулдаста то истгоҳ омад. Гулдастаро рӯйи хараки истгоҳ гузошта,
интизори автобус шуд. Автобус омад. Мӯъминбобо гулдастаро
«фаромӯш» карда, ба мошин нишаст. Аз тиреза нигарист, ки гулдаста дар ҷои мондааш истодааст. Мӯъминбобо гӯё аз бори гароне халос хӯрда бошад, оҳи сабук кашид. Автобус ба ҳаракат
даромад, вале касе онро нигоҳ дошт. Ҷавонмарде ба автобус савор
шуд. Дар дасташ ҳамон гулдаста буд. Ӯ ба Мӯъминбобо гулдастаро дароз карда гуфт:
– Амак, гулдастаатонро фаромӯш кардед.
Мӯъминбобо ноилоҷ гулдастаро гирифт. Акнун хаёлаш бо
гулдаста банд буд. Мехост зудтар аз он халосӣ ёбад. Вагарна мардум ӯро масхара хоҳанд кард. Охир кадом пирамард гул бардошта
мегардад? Мӯъминбобо ҳатто дар хотир надорад, ки боре дар
даст гул гирифта бошад. Мусофиркаш торафт ба манзил наздик
мешуд. Дили Мӯъминбобо бошад бештар ғаш мекард. Ниҳоят боз
гулдастаро «аз хотир бароварда» аз авобус фаромаданӣ шуд, ки
мусофирон овоз бароварданд:
– Амак, гулдастаро фаромӯш накунед!
– Бобо, имрӯз онема хурсанд мекардед-дия.
– Пир бошанд ҳам дили ҷавон доранд. Аз баъзе ҷавонҳо беҳтар.
Дидед. Ба кампирашон гул мебаранд.
Бобо ноилоҷ дар даст гулдаста бо ҳазор фикру андеша сӯйи
ҳавлияш равон шуд. «Ҳозир кампир гулдастаро ба сарам зада,
ҷанҷол мебардорад, дили ҳамаро сиёҳ мекунад».
Аз дар даромаду рӯ ба рӯяш Зебохоларо дида, дар ҷояш шах
шуд. Ана тамом. Акнун аз дасти ин зан ҷойи гурез нест. Ҳозир
ҷанҷол сар мешавад…
Вале Зебохола дар дасти шавҳараш гулдастаро дида, ба чашмонаш бовар накард. Зуд аз дасти Мӯъминбобо гулдастаро гирифт. Дар лабонаш табассум нақш баст, чашмонаш аз шодӣ дурахшиданд. Мӯминбобо дер боз ҳамсарашро ин хел хушҳол
надида буд.
– Нағз рафта омадед, дадеш? – ҳолпурсӣ кард Зебохола. – Гурусна нестед? Хӯрок тайёр.
– Ҳозир либосамро иваз кунам, баъд хӯрок мехӯрем, – ҷавоб
дод Мӯъминбобо.
Зебохола гулҳоро як-як бӯй кашида, ба гулдон андохт. Дид,
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ки келини калониаш дар ошхона ҷунбуҷӯл дораду арӯси хурдӣ
дар як даст кӯдак, бо дасти дигараш табақчаҳоро рӯйи миз мегузорад, зуд ба ёрии онҳо шитофт.
– Канӣ набераи ширинамро ба ман диҳед, – аз дасти арӯси
хурдӣ набераашро гирифт Зебохола. – Шумо аз пайи корҳои дигар шавед.
Зебохола набераашро ба бағал гирифта, навозиш кард ва аз
пешонааш бӯсид. Баъд ба ду нафар набераҳояш, ки аз тарси бибиашон дар кунҷе хомӯш менишастанд, рӯ овард:
– Ҳой Алишерҷон, ҳамроҳи хоҳарат тӯббозӣ кун. Ин укачаат
тамошо мекунад.
Келинҳо дар рӯйи кати калон ҷой тайёр карданд.
– Ҳамаамон ҷамъ шуда, хӯрок хӯрем. Бачаҳо ҳам ҳамроҳамон
шинанд.
Аз ин кори бибиашон бачаҳо ҳам ҳайрон шуданд. Зеро ҳангоми тановули хӯрокхӯрӣ аз рафтору гуфтори бачаҳо асабонӣ мегашт.
Хӯроки пухтаи келинҳоро таърифкунон тановул кард. Бо ҳама
хушмуомила буд. Ҳазлу шӯхӣ менамуд.
– Дадеш, – бо ноз ба Мӯъминбобо рӯ овард Зебохола. – тоқии
наватон ба худатон зебидааст, гӯё ҷавон шудед.
– Раҳмат!
– Аҷабо, – аз дил гузаронд Мӯъминбобо. – дар давоми ҳаёти
чандинсолаамон бо ҳар гуна роҳ хостам ин занро ба роҳ андозам,
вале нашуд. Ӯ ҳамеша бадҷаҳлу ношукр буд. Вале имрӯз калиди
қулфи дили кампирро ёфтам. Он эътибор будааст. Кош ин калидро дар ҷавонӣ пайдо мекардам!
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– Зарра-зарра барф мерезад сафед,
Як зиёфат аз шумо дорем умед.
– гуён Башораткелин ба хонаи дугонааш – Адолаткелин
даромад.
– Биёед- биёед! – аз гирди сандалӣ хеста, ба дугонааш ҷои
нишаст нишон дод Адолаткелин ва илова намуд:
– Сандалиро гарм кардам аз алав,
Мантуву шашлику оши палав.
Камтарак бар шумо ҳаст барак,
Зуд хӯред то касе наёбад дарак.
– Э, дугонаҷон ҳамин хислататонро дӯст медорам-дия. Дар
рӯзи зимистон поятонро ба сандалии гармакак дароз карда,
ба хӯрдани барак чӣ расидааст.
– Гиред, ин баракро барои шумо нигоҳ доштам. – гӯён Адолаткелин аз ошмонаки сандалӣ як табақча баракро ба рӯи
дастархон гузошт. – Хӯред, ош шавад!
Башораткелин як дона баракро ба даҳон бурду рӯяшро
турш кард.
– Дугонаҷон, худатон ҳам аз барак хӯред. – таклиф кард
Башораткелин.
– Не, дугонаҷон ман аз барак қимоб шудам. – ҷавоб дод
Адолаткелин
– Чаро баракро нағз медидед-ку? Ҳар рӯз барак хӯред ҳам,
боз ҳавасатон меомад. Ин аз дӯст шуд-мӣ, аз душман шуд-мӣ?
Чаро якбора дилатон аз барак хунук шуд?
– Шумо напурседу ман нагӯям. – сар ҷунбонд Адолаткелин.
– Гап занед дугона, чӣ шуд охир? – луқмаи даҳонашро базӯр
фурӯ бурда пурсид Башораткелин. – Ба фикрам, ҳозир ман
ҳам аз барак қимоб мешавам. Хамири баракатон ин дафъа хеле
ғасф шудааст. Боз камтар бенамак ҳам.
– Дугонаҷон, ҳар дафъа ман баракпазиро ташкил мекардаму ба келин мегуфтам, ки камтар дам гирам, баъд баромада
ёрӣ мерасонам. Баъди аз хоб хестанам медидам, ки дар табақҳо барак тайёр. Боз келин бо ҷӯшонидани барак андармон
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мешуду мо шикамсерӣ барак мехӯрдем. Табақҳои холӣ боз пур
шуда омадан мегирифт. Як табакӣ ба ҳамсояҳо ҳам дароз мекардам. Ба келин мегуфтам, ки агар барак камӣ кунад, лахчакҳоро чӯшонед. Келин аз сари оташдон меомад, ки барак
несту танҳо лахчак мондагӣ. Ман мегуфтам, ки гӯшт ба саломатии инсон зарар дорад, одамро зуд пир мекунад. Агар тӯппа хӯред, рӯятон тарангу зебо мешавед. Келин ноилоҷ тӯппа
мехӯрд.
– Ин дафъа келинатон доногӣ кард-мӣ?
– Доногӣ ҳам гап?! Ба равғани худам худамро бирён кард.
Воқеа ин тавр шуд:
Ба баракхӯрӣ ҳавасам омаду ба келин гуфтам:
– Келин, биёед як барак пазем.
– Бийимуллоҷон, дар ин ҳавои хунук чӣ тавр барак мепазем. Хона хунук, тунук кардани хамир душвор мешавад. – ҷавоб дод келин.
– Ҳеҷ гап не, – гуфтам ман. – Хамирро аввал дар даруни
сандалӣ гарм карда, баъд боз мекунем.
Келин чизе нагуфт. Сукут аломати ризо гуфта, ман корро
сар кардам.
– Келин, аввал гӯшту пиёзро кӯбед.
Келин тахтаю корди ошро гирифта, ба хона даромад, ки
ман намондам.
– Не-не, келинҷон. ҳавои хона вайрон мешавад. Бӯи пиёз
ба зудӣ аз хона намеравад. Дар берун тез-тез майда карда бед.
Келин чизе нагуфта, берун баромад. Пас аз чанде гӯшту
пиёзи кӯфташударо гирифта наздам омад ва гуфт:
– Бийимуллоҷон, мана акнун намаку мурчу зираашро шумо
ҳамроҳ кунед. Чунки меъёри намакро шумо нағз медонед. Ман
бошам, хамир мешӯрам.
Ман ҳайрон шудам, ки ҳар дафъа худаш ҳаммаашро меандохту чаро ин дафъа ба ман фармуд. Баъд фаҳмам таги коса
нимкоса доштааст.
Тамоми зиравориро ба болои гӯшт рехта хостам, ки бо чумча омехта кунам, вале нашуд. Гӯшт чунон часпида буд, ки
илоҷи аз ҳам ҷудо кардан нашуд. Ноилоҷ хостам бо дастонам
омехта созам. Дастамро ба гӯшт задаму дамам ба дарун зад.
Сир бой надода, корамро давом додам. Аз хунукии ҳаво гӯшту
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Комиссия ба яке аз синфҳои мактаб даромад. Ҳамаи хонандагон ба саволҳои муаллим пурра ва дуруст ҷавоб гардониданд. Навбат ба Холмурод расид.
Муаллим хост ба ӯ саволи оддӣ диҳад. – Формулаи обро
навис ва бигӯ, ки агар об ҷӯшад чӣ мешавад? – пурсид аз Холмурод. Шогирд ба тахтаи синф «н2о» навишта ба муаллим рӯ
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пиёз ях баста будааст. Дастам чунон хунук хӯрд, ки тамоми
вуҷудамро ваҷара фаро гирифт. Панҷаҳоям шах шуда монд.
Келин хамирро шӯрида, онро дар дохили сандалӣ гузошт.
Пас аз фурсате ба ман рӯ овард:
– Бийимуллоҷон, шумо хамирро зебо боз мекунед-д ия.
Ҳама ҷояш як хел тунук мешавад.
Аз ин суханони келин дилам нарм шуда, зуд ба даст тахтаву тирак гирифтам.
– Ман ҳозир набераатон хобонам, зуд меоям.
Ман хамирро тунук карда натавонистам. рӯи хона хунук,
хамир сахт ва шах шуда монда буд. Ҳеҷ илоҷи боз кардан набуд. Келинро ҷеғ занам гӯям, набераам бедор мешавад. Бо як
азобе хамирро андак тунук карда буридам. Ҳамин вақт келин
омада, баракро андохт. Вале боз накард. Чизеро баҳона карда
ба хонааш рафту дигар набаромад. Рафтам, ки хобаш бурдааст. Бедор кардам, нахест. Ноилоҷ ҳамаи корро худам кардам.
Чунон хаставу бемадор шудам, ки ҳатто барак аз гулӯям нагузашт. Кошкӣ, бар ивази ҳамин қадар азоби кашидаам баракҳои бомазза мепухтам. Вале хамири барак хеле ғафсу хом
ва бенамак шуда буд. Касе баракро нахӯрд. Фақат худам хӯрдаму халос. Аз баракхӯрӣ ба ҷое расидам…
– Дугона, келинатон шуморо боб кардааст-дия.
– Ҳа, дугона акнун ба қадри меҳнати келин расидам. Хӯрдани барак осону меҳнаташ душвор будааст.
– Дуруст мегӯед дугона. Боз келинҳои инзамона хеле доно
шудаанд. Дар ҳама рӯзномаҳо дар бораи оиладорӣ, муносибати хушдоману келин, пухту паз мақолаҳо менависанд. Келинҳо ҳамонҳоро мехонанд-дия.
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овард: – Об агар ҷӯшад, чой мешавад. Хоҳед, ҳозир чойи гарм
оварда исбот мекунам.
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«Мо пул нестем,
ки ба ҳама маъқул бошем...»
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БАҲОДУР РАҲМОНОВ

Аз ҳаёти худ
Соли ҳазору нӯҳсаду ҳаштоду се дар маҳаллаи Боғи баланди Самарқанд ба
дунё омадам. Падари муаззамам Убайдулло Раҳмонов зодаи ҳамин
сарзамин, модарам Марҳабати Мирзобой аз Фатмеви Хӯҷанд мебошанд.
Азбаски бобоям Абдуғании Ҷавдат яке аз шоирони маърифатпарвари
замони худ буд, аҳли байташ низ аз адабиёту илму дониш воқиф буданд.
Анъанаи илмдӯстиву шоирӣ аз бобоям ба падарам мерос монд. Мо ҳама
ниҳолакони боғи дониш зери шуъои шууру тафаккури падар ва меҳри
беандозаи модар ба камол расидем.
…Соли 1999 мактаби миёнаи рақами 10–и ноҳияи Самарқанд (ҳоло
мактаби таълими умумии рақами 62-и шаҳри Самарқанд)-ро хатм
намуда, ба бахши аудитор-тафтишгари техникуми хӯроквории Самарқанд
дохил шудам.

Маҳаллае, ки ман зиндагӣ мекунам, яке аз манзилгоҳҳои қадимтарин буда,
мардумаш хеле меҳнатқарину ба ҳам аҳл мебошанд. Ҳамин тифоқӣ дар
оилаи мо ҳам буд ва шукри Худо то ҳол барқарор аст: бо хоҳарам Дилшода
ва додарам Ҷасур мекӯшем, то бо одобу ахлоқи хубу ҳамидаи хеш ба

30 гуфтор аз 30 тор

Соли 2002, баъди хатми техникум шомили бахши фалсафаи Донишгоҳи
давлатии Самарқанд (ДДС) гаштам. Зинаи бакалавриатро бо дипломи
имтиёзнок ба итмом расонида, соли 2006 дар магистратураи ДДС
таҳсили илмро идома додам. Баъдтар ба докторантура қабул гардида, соли
2017 диссертатсияи докториро ҳимоя намудам ва дараҷаи илмии доктори
фалсафа оиди илмҳои фалсафаро гирифтам.
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фарзандонамон ибрат шавем.
Фаъолияти меҳнатиамро соли 2004 дар мактаби таҳсилгирифтаам
ҳамчун омӯзгор оғоз намудам. Баъди се соли омӯзгорӣ, дар Донишкадаи
давлатии забонҳои хориҷии Самарқанд ҳамчун муаллим, сониян дар ДДС
муаллими калон шуда кор кардам.
Вақтҳои донишҷӯӣ ба касби журналистӣ меҳр баста, пайваста барои
омӯхтани ин соҳа дар ҷустуҷӯ шудам ва ин то ҳол идома дорад.
Бояд таъкид кунам, ки аз овони мактабхонӣ идораи рӯзномаҳо ба ман
шинос буданд. Аз ҳамон замон ман мухлиси рӯзномаи “Овози Самарқанд”
шудам.
Баъдтар – соли 2006 дар ин таҳририят ҳамчун рӯзноманигор ба кор сар
кардам. Баъд дар рӯзномаҳои «Келажак авлод», «Афросиёб пресс» қалами
рӯзноманигории худро каме сайқал додам.
Соли 2017 сармуҳаррири рӯзномаи «Овози Самарқанд» таъин гардида, дар
китоби умрам саҳифаи нав боз гардид. Ҳоло сабақ аз он гирифта, пайваста
мехонаму кӯшиш мекунам, ки барои беҳбудиву равнақи Ватани маҳбубу
халқи азиз ҳисса гузорам.
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Тавре ки дар боло қайд кардам, шеър гуфтан мероси бобоӣ асту шеър мегӯям.
То имрӯз маҷмӯаҳои шеърии худро бо унвонҳои «Чашмаи ишқ» (2008),
«Фарҳанги падар» (2014) ва «Ватани бахт» (2019) нашр кардам.
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Баробари ин, рисолаи илмии «Инсоннинг руҳий-маънавий ӯз-ӯзини
ташкиллаштиришининг фалсафий илдизлари» («Решаҳои фалсафии
худташкилкунии руҳӣ-маънавии инсон») самараи маҳсули фаъолияти
илмии ман мебошад.
Нафақат зоҳирам, балки баъзе сифату табиатам ба модари ҷонам монанд
аст. Дар урфият мегӯянд, ки агар мард ба модараш монанд бошад, хушбахт
мешавад. Дар ҳақиқат хушбахтам.
Хушбахтам, ки аз овони ҷавонӣ қадру қимати инсониву меҳнати ҳалолро
омӯхтам.

Хушбахтам, ки бо шумо ғоибона ошноӣ пайдо мекунам…

АЗ КИТОБХОНАИ

Хушбахтам, ки дар замини биҳиштосои Самарқанди қандманд зиндагӣ ба
сар мебарам…
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Хушбахтам, ки бо ҳамсари мунис аз меҳри се фариштаи заминиям –
Фарзонаву Райҳонаву Шукрона меболам.
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ГУФТОШУНИДИ КАРХӮ� ҶА

Ақл ба мол аст, на ба сол.

***
Чизе ки ба қарз медиҳед, аввал аз баҳраш бароед.
***
Аз моли Хитой партовгоҳҳо бой.
***
Пулдорро бӯсиданду бепулро лагад заданд.
***
Меҳрубонтарини одам пул гаштааст.
***
Зиёфат ба шарафи шаҳзода асту ҳақ ба тарафи ҳақдода.
***
Ҷӯ накобӣ об нест,
Пул наёби хоб нест.
***
Марди бепул- ба ҳама зан номаъқул.
***
Рав, бозорро сайр кун.
Мард бошӣ, хайр кун.
***
Девона гурез, ки пулдор меояд.
***
Мукофоти беминнате нест.
***
Овози дег оҳанги зиндагонист.
***
Оши амалдора хӯр,
Агарчӣ бошад шӯр.
***
Ростгӯро гарданкаҷ кардаанд.
***
Дар маҷлиси мастон ҳушёр лаънатист.
***
Зиндагӣ-аспи безин барин.
***
Одами бад то «Худо раҳматӣ…» шудана.

***
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***
Дурӯғгӯи бемаҳорат забонашро мегазад.
***
Диплом, бо ҳамин хондан тамом!
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Сабаби касалӣ-бепулӣ.

ҲАҶВ УЛ ЛУҒОТИ ИМРӮ� ЗА

30 гуфтор аз 30 тор

Маърӯза – донишҷӯро дарди сари ҳаррӯза,
Маоши моҳона – он чӣ ҳамеша ақиб аз замона.
Мусофир – гуруснаву оилааш сер.
Гадои кӯча – дар хонааш бойбача.
Ваъдабоз – зояндаи ояндаи соз.
Дардисар – он чӣ камбағалро муқаррар.
Фидокорӣ – он коре, ки накардӣ.
Гунаҳкори бе адвокат – марди бекоре, ки дар хона мешинад.
Бахт – ҳаловати қаҳт.
Роҳзан – посбони посбон.
Бадмаст – масхарабози бепул.
Қарсак – имрӯзҳо таҳсини дурӯя.
Кӯдак- ростгӯяк.
Деҳқон – касе, ки аз бозор ёфтан гумон.
Самагон – оби даҳони шайтон.
Ҳақиқат – шоирро ғазалу судхӯрро аҷал.
Виҷдон – он чи кампайдову арзон.
Камбағал – китоб дар бағал.
Ғанӣ – дар пулшуморӣ бамаънӣ.
Китоб – камхаридору беҳисоб.
Дафтар – толибонро пушти сар.
Мағоза – касали киса.
Магнитофон – ҳофизе, ки муштоқи фармон.
Ҳалол – он чӣ бисёртар дар хаёл.
Шикоят- харбаҳоёнро ривоят.
Хотирпарешон – бесомони пушаймон.
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Дарду ҳасрат – ба маъшуқа дастовези маҷнунсифат.
Булҳавас – касе, ки духтаронро чун магас.
Ошиқи девона – имрӯзҳо афсона.
Хонадоршавӣ – қарздоршавӣ.
Рашк – гиряҳои касест, ки беашк.
Бадбашара – душмани оина.
Харгӯш – ҷонзоде, ки пеши шер хомӯш.
Ошноӣ – дӯстии мушу гурба.
Гурбаи гурусна – аз чолокии муш нишона.
Савоб –чизест, ки ғарқи об.
Чизи камёб – чизест, ки дар орзуҳо беҳисоб.
Хушомадгӯ- мизони сӯҳбати мову шумо.
Имтихон – иди муаллими беимон.
Пора – фосиқони бечораро чора.
Ариза – нависандаи берӯро воситаи пур кардани киса.
Дуздии рӯзона – гӯё ки ҳазли дӯстона.
Соат- чизест, ки бештар дар дасти бетоқат.
Нашъамандӣ – ниммурдагӣ ва аҷалро беписандӣ.
Мансабдор – бисёртар дар хавотиру шаббедор.
Сардор – ҷамоаи коргаронро каси бекор.
Танбал – доимо болин дар бағал.
***
Пул – ҳимоягари кори номақбул.
Висол – лаҳзае, ки аҳду паймон меёбад завол.
Бозор – ҷои дурӯғгӯисту шӯри харидор.
Фолбин – он кӣ пул мегирад ба дурӯғи ширин.
Даллол – дурӯяест дар таърифи мол.
Фоҳиша – фариштаи рӯзу шайтони шабона.
Ошиқ- бисёртар ёрашро нолоиқ.
Маъшуқ – дузди бемузд.
Мастони майхона – ҳамсони ҳамдуна.
Мӯйи дароз – имрӯзҳо мардонро соз.
Ваъда – синоними нася.
Қонун – он чӣ набарояд аз қоғаз берун.
Дилдор – занест айёр.
Қарор – мақсадест, ки бекор.
Пул – душманест, ки дӯстонро маъқул.
Бедор – одами қарздор.
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Арақи сохта – дарди сари харида.
Нони қокхӯр – касест, ки хонадор шуд базӯр.
Иззатталаб – пиронсоли бемансаб.
Сари бемӯ – шаҳодати меҳнати донишҷӯ.
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ДИЛАФРӮЗ ОБЛОҚУЛОВА
«Офтобой ин қадар сару либосҳои
зебо доштаиву чаро онҳоро
напӯшидӣ, ту, лоқал ба ман нишон
ҳам надодӣ, охир ҳама корамон
бомаслиҳати якдигар буд».

Аз ҳаёти худ

30 гуфтор аз 30 тор

Ман Облоқулова Дилафрӯз Раҳмонқуловна 29-уми ноябри соли 1986 дар деҳаи
Ангаралмаси ноҳияи Самарқанд дар оилаи колхозчӣ таваллуд шудаам. Соли
1993 ба синфи якуми мактаби миёнаи рақами 37-и деҳа қабул гардида, соли
2004 хатм намудаам. Соли 2006 донишҷӯи факултети фиологияи тоҷики
Донишгоҳи давлатии Самарқанд шуда, соли 2010 хатм намудам. Аз соли 2011
то соли 2017 дар рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» аввал мусаҳҳеҳ ва аз
соли 2012 ҳамчун мухбир фаъолият нишон додам. Дар давоми фаъолиятам
бештар дар мавзӯъҳое, ки ҳаёти ҷавононро инъикос мекунад мақола навиштам.
Инчунин ба омма расонидани навгониҳои соҳаҳои маданият, санъат, сиёсат низ
мавзӯъҳои асосии фаъолиятамро ташкил мекард. Ҳоло дар таътили меҳнатӣ
буда, ба тарбияи фарзандам машғул ҳастам.

222

Оиладор соҳиби як фарзанд.
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Офтобхолаву Шарофатбибӣ ҳар ду ҳамсолу ҳамсояанд ва ба
якдигар дугона гӯён муроҷиат мекунанд. Онҳо ҳар ду дар як сол
арӯс шудаанду корҳои рӯзгордориву вазифаҳои арӯсиро бо ибрати якдигар омӯхтаанд. Дар маъракаҳои гузар, меҳмониҳо ҳам ҳар
ду бо маслиҳат дастовез омода сохта мерафанд. Хуллас, онҳо як
себи ду кафон буданд.
Яке аз рӯзҳои сарду кӯтоҳи зимистон Офтобхола ба дарди бедавое печиду ба бистари беморӣ сар монд. Шарофатбибӣ аз бемории ногаҳонии дугонааш ба худ ҷойи нишаст намеёфт. Гоҳ ба
назди дугонааш мерафту гоҳо ба хонааш омада, барои зудтар
сиҳат шудани дугонаи ҷониаш аз ҳар гуна гиёҳҳо малҳам тайёр
мекард. Ба ҳавои сарди зимистони қаҳратун парвое надошт. Агар
ба хонааш ояд, ба назараш чунин менамуд, ки дугонааш ӯро суроғ мекунад, ба гӯшҳояш садои мулоиму форами Офтобхола ҷарангос мезанад. Аз сабаби парешонхотирӣ ба сару либосаш он
қадар эътибор надода, ҳатто баъзан бе ҷӯробу бе рӯймоли пашминаш сӯйи хонаи Офтобхола мешитофт. Гарчанд Офтобхола
касеро намешинохту бо касе мадори гап задан надошт, аммо
Шарофатбибӣ бо ӯ соатҳои зиёд сӯҳбат мекард.
Ниҳоят ҳавои сарди зимистон таъсирашро нишон доду Шарофатбибӣ бетоб шуд. Вақте ки ӯ ба бистари беморӣ хобид, фарзандонашро наздаш ҷеғ зада, як ба як васиятҳояшро гуфт: «Фарзандони азизам, маро хуб гӯш кунед, аз ман розӣ шавед, чӣ хел
бошад ҳам, ману падари раҳматиатон шуморо хӯрондем, пӯшондем. То қадри имкон ба қатори дигарон ба халқ тӯйҳо дода, шуморо соҳиби хонаву ҷой кардем. Ман ҳам аз шумо розӣ ҳастам,
илоҳо, дар дунё камиву хориро набинед. Ҷигарбандонам, ману
Офтобхолаатон ба ҳамдигар қавл дода будем, ки касе ки аввал
вафот кунад, дар паҳлӯйи хонаи охираташ ҷой мегирад. Бинобар
ин, имрӯз, ки ҳар дуи мо ҳам роҳи охиратро пеш гирифтаем, аз
шумо хоҳиш мекунам, ки дар шафати қабрам ҷой банд кунед, то
ки дар он дунё ҳам бо дугонаи ба ҷону дил баробарам ҳамсоя
бошем»…
Фарзандон аз ин суханҳои ногаҳониву қатъии модар гоҳ лабонашон моили табассум мешуду гоҳе рухсорашон лабрези ғам
мегардид. Модарашонро дилбардорӣ намуда, «… модарҷон, ин
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тавр нагӯед, ҳоло Шумо сиҳат мешавед, дард меҳмон аст, дардро
додагӣ Худои меҳрубон шифояшро ҳам, медиҳад. Агар муолиҷаи
шифокоронро иҷро намоем, ҳамааш хуб мешавад. Шумо ҳоло ин
гуна фикрҳои бадро фаромӯш кунед» – гуфтанд.
Шарофатбибӣ аз ин гуфтаҳаи ҷигарбандонаш каме хашмгин
гашта, «дигар аз шумо хоҳише надорам, танҳо дар паҳлӯйи қабрам барои дугонаам ҷой гирифта монед бас» гуфт…
Бегоҳии ҳамон рӯз Офтобхола ҷонро ба ҷонофарин супорид.
Албатта, ин хабари шум ба гӯши Шарофатбибӣ низ расид. Ӯ бемории худро фаромӯш сохта, сӯйи майити дугонааш шитофт.
Дар рӯйи кат дугонаи беҷонашро дида, хуб ашк рехт, бо ӯ ҳасрат
кард. Сару рӯйи дугонаашро сила карда, орзуву армонҳояшро
мегуфт: «Офтобой, чаро ин тавр кардӣ, ман ният карда будам, ки
ба хонаи охиратамон аз ту пештар рафта, барои ту ҷой омода
месозам. Аммо ту мисли одатат пешдастӣ кардӣ. Лекин ваъда,
ваъда аст, дугонаҷон, ба ман ҳам ҷой гир, ҳоло саломатиам он
қадар хуб нест, рӯзҳои наздик аз пасат меравам Офтобой» – гӯён
гиря мекард.
Ин вақт келину духтарони Офтобхола аз ҳар тараф сару либосҳои тозаву оҳарии ӯро оварда, назди сари майит мегузоштанд.
Куртаву кафшҳо, жемперу палтоҳо, рӯймолу рӯймолчаҳо нимтанаҳои зебову қиматбаҳои бисёрро дида, Шарофатбибӣ каме ба
худ омад. Ӯ онҳоро як ба як гирифта дида, «Офтобой ин қадар
сару либосҳои зебо доштаиву чаро онҳоро напӯшидӣ, ту, лоқал
ба ман нишон ҳам надодӣ, охир ҳама корамон бомаслиҳати якдигар буд. Ман бе маслиҳати ту ягон метр чит ҳам нагифтаам. Ту
бошӣ… Не-не, донистам, ин ҳамаашро фарзандонат омода кардаанд-а?»- гӯён худ ба худ гап мезад.
Ниҳоят, ӯ келини калонии Офтобойро наздиктар ҷеғ зада,
пурсид.
– Келин чӣ вақт ин қадар чизҳоро харид кардед, охир шарт
набуд, ҳамон як-ду либосвории дар кунҷи сандуқбуда ва куртаву нимтанаҳои пӯшидааш ҳам мешуд. Шумо ҳам дар наздатон
духтару писарҳои тайёр доред?
Келини Офтобхола дар ҷавоб:
– Не холамуллоҷон, ин ҳама чизҳо аз они худи бийимуллоҷонам. Медонед, имсол се нафар наберакелин карданд, ҳамаи инҳоро онҳо тӯҳфа намуданд, – гуфт.
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Шаби дароз Шарофатбибӣ худ дар назди дугонааш нишаста
бошад ҳам, хаёлан чизҳои дар сандуқаш бударо мешумурд, сару
либосҳояш як-як аз пеши назараш мегузаштанд. Ӯ як ба чизҳои
Офтобхола назар мекарду «инаш мешавад, не, инаш намешавад» – гӯён матоъҳояшро бо ангуштонаш мешумурд. Гоҳ – гоҳ ба
ҷасади беҷони дугонааш нигоҳ карда, гилаомез «эҳ, дугонаи ба
ҷону дил баробарам, бо ин корат маро ҳайрону саргардон кардӣ»
гӯён ашки ҳасрат мерехт.
Бо ин гуна фикру хаёлҳои парешон Шарофатбибӣ нафаҳмид,
ки саҳар шудаасту покшӯйҳо омадаанд.
Келини калонии Офтобхола вақти ба покшӯй нишон додани
чизҳои майит боз як ангуштарини калони қиматбаҳоро низ сӯйи
онҳо дароз кард.
Аз дидани рафтори ӯ чашмони Шарофатбибӣ аз ҳайрат калон-
калон кушода шуда, «ин бо чӣ мақом буд, келинмулло, магар инро
ҳам медиҳед?» – гуфтанашро худаш ҳам надониста монд.
Яке аз покшӯйҳо ба Шарофатбибӣ заҳарханде намуда, «ҳа, холамуллоҷон, ҳоло бехабаред, шумо ҳам, ҳамин хел ангуштариву
либосҳои қиматбаҳоро тайёр карда монед. Ба шумо ҳам вақт омадааст», гуфт…
Шарофатбибӣ ба дугонааш нигоҳ карда, «узр, дугонаҷон ман
акнун ваъдахилофӣ мекунам, ман имкон надорам, ки аз пасат
даррав равам, фикр карда бинам, барои ба наздат рафтанам, ба
ман бисёр вақту пул лозим будааст».
Баъди ҳамон рӯз Шарофатбибӣ табларзаву беҳолиашро низ
фаромӯш кард. Дигар ба бистари беморӣ сар намонд, гӯиё ба ҳаёт
аз навъ баргашт.
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БАҲОДУРИ ЗОҲИР
«Бинӣ - бозӣ, набинӣ - дуздӣ»
«Таваккал бар сари кал»

Аз ҳаёти худ
Касби ман меъмор аст, вале ба адабиёт дилбастагӣ дорам. Зеро муҳаббат ба
коғазу қалам аз падари бузургворам мерос мебошад. Охир вай як умр дар соҳаи
матбуот фаъолият бурда, устухони мо бо “нон”-и журналистӣ шах шудааст.
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Ҳамон дар хотир дорам, айёми таҳсил дар мактаби миёнаи рақами 16-уми
ноҳияим Самарқанд, пас аз дарс албатта ба идораи рӯзномаи “Шарқ тонги”
(ҳоло “Гулобод тонги” ), ки дар деҳаи Хоҷа Аҳрори Валӣ ҷойгир буд сар халонда,
бо шавқу завқ ҷараёни корро тамошо мекардам. Дӯстони ПадарамАҳрори
Ҳамроқул ва Комилҷон Ашӯрзода бо усули фотонабор яъне аз тасма аз плёнка
дастгоҳи махсус маводи чопро ба матбаа тилография ирсол менамуданд.
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Шояд аз ҳамон вақт ба касби қиблагоҳам ҳавасам афзуд. Солҳои донишҷӯи дар
Донишкадаи давлатии меъморӣ ва сохтмонӣ чанд навиштаҳоям дар рӯзномаҳо
чол шуданд. Пас аз ба даст гирифтани дипломи мактаби олӣ дар рӯзномаи
“Овози Самарқанд” ба кор сар кардам. Чанд муддат ҳамчун хабарнигор ва
аксбардор адои вазифа намудам.
Чанд сол аст, ки бо тадбиркорӣ машғулам аммо мутолиа ва хомарониро канор
нагузоштаам.
Ниятам вориси муносиби падарам шудан аст.
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Ду ҷавони хушқаду қомат, ки дар даст ҷузвдону қоғазҳо доштанд ва дар гардан дастгоҳи аккосии замонавӣ овезон буд, дар
деҳа пайдо шуданд. Онҳо дарвозаи мардумро як-як тақ-тақкунон
ба соҳибхона амр медоданд, ки дарро кушоянд. Барои онҳо хушхабар ҳаст!
Одамони ҳайратзада аз кунҷковӣ ба даҳони онҳо менигаристанд. Меҳмонони нохонда тантанавор ваъда медоданд, ки баъди саволу ҷавоб ва таҳияи коғазҳо роҳхат ба штатҳои Амрико
тайёр аст.
Он рӯз ҷавонҳои корчаллон ба хонаи Норчукхола сар халонданд. Норчукхола дар деҳа унвони замонавии «Даракчи» дошт.
Мисли ҳамноми ин рӯзномаи кӯчагӣ аз ҳама кору гап хабардор
буд. Норчукхола қариб рӯзи дароз дар кӯча нишаста, аз ҳама гуна
навигариҳо хабардор мешуд. Воқеан, агар Худо накарда, дар деҳа
ягон ҷиноят содир гардад, ходимони милиса рост ба назди Норчукхола меомаданду тафсилоташро фаҳмида мегирифтанд. Ғайр
аз он, ба деҳа хостгорҳо оянд ва бо Норчукхола вохӯранд, худатон
хулоса бароред, ки онҳо ба чӣ гуна маълумотҳо соҳиб мешаванд.
Ӯ чунон маълумотҳоро медонад, ки ҳатто худи ҳамон духтар бехабар аст. Қисса кӯтоҳ, он рӯз ҳамон ду ҷавони шаҳрӣ бо Норчукхола рӯбарӯ шуданд.
- Мо, холаҷон, аз идораи Грин-Карта, яъне роҳхатдиҳӣ ба Америка, - худро муаррифӣ сохтанд онҳо. - Баъди саволу ҷавоб як-ду
коғазро сиёҳ кунем, тамом, вассалом. Хӯш, шумо тақдири худро
месанҷед?
- Не, барои ман Самарқанд беҳтар аз Америко аст! Аз назарам
дафъ шавед. Ман мақсади шумоёнро медонам, ким-чиҳоро баҳона карда мегардед, ҳа, сонӣ «Бинӣ - бозӣ, набинӣ - дуздӣ» - шарт
дума хода мекунед. Ҳозир сагамро сар диҳам, беэзор мемонед…
Бачаҳо ҳайрон шуда, бо тааҷҷуб ба якдигар нигаристанд.
- Кандем, ин кампир бемор, - гуфт яке ба дигаре.
Сипас онҳо дари рӯ ба рӯйи хонаи Норчукхоларо ангушт заданд. Хушбахтона, усто Фазлиддин дар ҳавлӣ будааст.
Устоамак қариб 15 сол боз бо ҳамроҳии духтараш Зайнаб зиндагӣ мекард. Ҳамсараш дар садамаи нақлиёт ҷон ба ҷонофарин
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ХОСТГОРОНИ ГРИН-КАРТА
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супурда буд. Устоамак ҳатто ронандаро барои ин ҷинояташ ба
ҷазо накашид. Фоҷиаро амри тақдиру хости Худо гуфта ба ронанда кордор нашуд. Баъди ҳамон ҳодисаи мудҳиш хеле харбузапаз гузашт, ҳоло ӯ фақат ягона духтараш Зайнаб ва тақдири
ӯро фикр мекунаду халос.
Усто Фазлиддин бо сад андеша сари кӯча баромад ва ҷавонҳоро дида:
- Канӣ, марҳамат, ҷӯраҳо, - бо онҳо самимона вохӯрда гуфт.
- Амак, мо аз идораи Грин-Карта, - ба мақсад гузашт яке аз
онҳо. – Бозӣ кардан мехоҳед ё не?
Усто Фазлиддин аз таклифи ногаҳонӣ лаҳзае мисли ҳайкал
шах шуда, тоқиашро гирифт ва сари тосашро хорид ва боз пӯшид.
- Ҳа, ҳа, Грин-Карта гӯед, Грин-Карта… - такрор намуд устоамак.
- Хайр, чӣ кардед амак? - Вақтро ғанимат дониста, мехостанд
тезтар ба дари дигаре раванд, - бозӣ мекунед ё не?
Устоамак тасдиқомез сар ҷунбонида «Таваккал бар сари кал»
ҳа, бозӣ мекунем гуфт ӯ.
Яке аз ҷавонон саросема коғазҳоро гирифта навишт ва ногаҳон
пурсид:
- Амак, кампиратон ҳам бозӣ мекунанд?
- Кампири ман аллакай дар сафар, - бо лабханд ҷавоб дод ӯ. –
Дар участкаи сенздаҳум бо лолачинӣ машғул аст.
Ҷавонҳои аҳлу фаҳм хатои худро фаҳмиданд ва зуд узр пурсиданд.
- Хӯш, набошад як худатон бозӣ мекунед? – аз навис-навис сар
набардошта пурсид яке аз онҳо, - ё боз ягон кас ҳаст?
- Чаро як худам будаам? – беғубор қоҳ-қоҳ хандид устоамак.
- Духтарам Зайнаб-чӣ? Ӯ ҳам ҳамроҳи ман аст.
- Хӯш амак, интур бошад, шиносномаи худатон ва духтаратонро бароред, ки ҳуҷҷатҳоро пур кунем.
- Хӯш, хӯш, ман ҳозир, - гӯён устоамак аз дарвоза – Зайнаб, ҳо
Зайнаб! - гӯён фарёд зад.
Дере нагузашта падару духтар ба коғазҳо имзо гузоштанд, ба
қавли ҷавонон иштирокчии Грин-Карта шуданд.
Зайнаб дар деҳа бо ҳозирҷавобии Норчукхола «пирдухтар»
ном дошт. Зеро синнаш аз сӣ гузашта бошад ҳам, ба шавҳар набаромада буд. Зайнаб чунон қавипайкар буд, ки ҳатто аз ҳар дуи
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он ҷавонҳо ду баробар ғафсу сергӯшт буд. Овозаш ҳам, мисли
мардҳо ғафсу дурушт садо медод. Боре ӯ дар мусобиқаи футболбозӣ иштирок дошт. Ҳамчун мухлиси тарафи дастаи худ овозашро чунон сар дод, ки қариб ҳатман бозингарон сӯяш бо тааҷҷуб нигаристанд. Чӣ ҷойи руст кардан аст, ба хонаи Зайнаб
ягон маротиба хостгор наомада буд. Не-не, дурӯғ нашавад, боре
аз шаҳар духтар пурсида ду-се нафар омада буданд. Вале онҳо
баъди бо Норчукхола ҳамсӯҳбат шудан, ба қавле, ҷуфтакро рост
карданд. Зеро Норчукхола «Эъ, монед-е, мардак аз ин пирдухтар
хушрӯйтар аст» гуфта буд. – Хубтараш ба дигар ҷой равед. Дигар
онҳо пайдо нашуданд…»
Аз байн чанд муддат гузашт. Дари устоамак тақ-тақ шуд.
- Хонаи соҳиби Грин-Карта Зайнаббону ҳамин ҷо? – мепурсиданд. – Мо хостгорҳо, харидор шуда омадем.
Норчукхола ҳар чӣ қадар бадгӯйӣ ва мағзобарезӣ кунад ҳам,
аммо думи хостгорон канда намешуд.
Хола ба тақдир тан дод ва бо худситоӣ мегуфт:
- Эҳ, фаҳми пасти ин одамҳо дар зери замин, духтар кал-мӣ,
шал-мӣ, фарқаш нест, Грин-Карта дошта бошад шуд, кофта меоянд, падарлаънатҳо. Ана ба хонаи Зайнаби пирдухтар хостгор
барои чӣ меояд? Барои Грин-Карта. Агар аслашро пурсед, ман
ҳамон рӯз он Грин-Картачиҳоя ба хонаи устоамак фиристонида
будам. Кошки, ин устои кӯрнамак некиро донад. Ҳа, агар ман
намебудам, аз кадом гӯр Зайнаб ғолиби Грин-карт мешуд? Ва аз
кадом лаҳад ин қадар хостгорҳои гӯрсӯхта меомаданд?!
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ФАРИДУНИ ФАРҲОДЗОД
«Охир чашм розгӯӣ олами
ботинии одам аст. Тарҳи чеҳра
лабони лолагун ва ранги рухсор
метавонанд одамро фиреб диҳанд,
аммо чашм дурӯғ гуфта
наметавонад».

Аз ҳаёти худ
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Мегӯянд, ки зимистони соли 1989 барф фаровон борида, то охирҳои моҳи январ
роҳҳои нақлиётгарди деҳаи Катта-эҷи ноҳияи Нуратои вилояти Навоӣ қариб
то ним метр барфпӯш шуда будааст. Аз охирҳои моҳ ва аввали моҳи феврал
роҳҳо андак-андак кушода шудаанд.
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Дар яке аз чунин рӯзҳои сарди зимистон, 5-уми феврали соли 1989 ман дар
Катта-эҷ ба дунё омадам. Камина дар оила писари дуввум будам ва баъд аз ман
ду нафар духтар таваллуд шуд. Айёми кӯдакиям чӣ тавр сипарӣ шудааст,
намедонам. Ба гуфтаи падарам – Фарҳод дар тифлиям бисёр гиря карда,
модарам – Мушаррафро зиёд азият дода будаам. Аз давраи томактабӣ танҳо
талошҳоямро бо бародарам – Файёз дар хотир дораму халос. Аммо ҳамеша дар
чунин рӯйканиҳо ё иҷрои ягон кори нодурусти ману хоҳаронам – Фарангиз ва
Гулнисо, айб дар мо бошад ҳам, доим бародарам ҷавобгар мешуданд.
Соли 1996 буд. Маро ба синфи якуми мактаби таълими умумии рақами 43-и
деҳа доданд. Рӯзи якуми мактабиро чун дирӯз дар хотир дорам. Дар саф
меистодам, ки як духтар хатмкунандаи мактаб омада, аз дастам гирифт ва
гуфт, ки занг мезанем. Пас аз андаке ҳамроҳи вай дар даст зангӯла, давраро давр
зада, занги аввалинро задем. Чашм аз хонандагони хушлибос намекандам ва бо
даҳони боз дар тааҷҷуб будам, ки ин чӣ коре бошад? Бо ҳамин ҳаёти мактабӣ
оғоз гардид ва дар як миҷа задан, ба қавли шоир «як лаҳзаи умр мисли хоб»
гузашту рафт. Давоми ёздаҳ сол омӯзгорон заҳмат кашиданд, то мо шогирдон
дар оянда роҳи худро ёбем. Азбаски нисбати дигар фанҳо ба забон ва адабиёт

То ҳол ҳикояҳоям дар рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Овози Самарқанд», «Субҳи
Гулобод», «Ховар»-и кишвар ва маҷаллаи адабии «Паёми Суғд» ва ҳафтаномаи
«Адабиёт ва санъат»-и Ҷумҳурияти Тоҷикистон нашр шудаанд. Инчунин, чанд
ҳикояам соли 2016 дар китоби «Деҳаи зархез»-и адиби варзида Юнуси
Имомназар чоп гардиданд.
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Аз соли 2018 инҷониб дар таҳририяти рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд»
кор мекунам ва ҳоло вазифаи котиби масъули рӯзномаро дар дӯш дорам.
Ҳамзамон дар рӯзномаи бачагонаи «Булбулча-доно» низ фаъолият пеш мебарам.
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Соли 2014 шӯъбаи магистратураро хатм карда, дар бахши тоҷикии радиои
Телерадиокомпанияи вилояти Самарқанд чун мухбир ба кор оғоз кардам.
Инчунин, бо рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» ҳамкории доимиро ба роҳ
мондам. Таъсири муҳит ва кор бо рӯзноманигорони ботаҷриба буд, ки нисбати
эҷод рағбатам бештар шуда, дар ҳамин солҳо ҳикояҳои аввалини худро
навиштам.
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бештар таваҷҷӯҳ доштам, дар олимпиадаи фаннӣ аз ҳамин фан ширкат
кардам. Дар зинаҳои ноҳиявӣ ва вилоятии олимпиада ҷойҳои ифтихориро
мегирифтам. Соли 2007 – ҳангоми таҳсил дар синфи ёздаҳум дар зинаи
ҷумҳуриявии озмун ҷойи сеюмро ба даст оварда, имтиёзи беимтиҳони
дохилшавӣ, имкони таҳсилро дар муассисаи таълими олӣ соҳиб гардидам.
Таҳсилро дар факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд
сар кардам. Соли 2011 ин боргоҳи таълимиро хатм намудам. Мехостам
таҳсилро дар зинаи магистратура давом диҳам. Аммо ҳамон сол дар шӯъбаи
магистратураи донишгоҳ барои факултети филологияи тоҷик квотаи қабул
ҷудо карда нашуд. Ноилоҷ ба деҳа рафтам ва соле дар мактаби
таҳсилгирифтаам омӯзгорӣ кардам. Аммо иштиёқи давом додани таҳсил
дубора маро ба Самарқанд овард ва таҳсилро дар шӯъбаи магистратура давом
додам. Азбаски дар асоси шартнома мехондам, аз пайи ҷустуҷӯи кор шудам. Аз
он даврҳо сарсониҳои зиёдро дар хотир дорам. Ниҳоят моҳи феврали соли 2013
ба Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Истиқбол-пресс» (ҳоло «Келаҷак-
пресс» аст) ба рӯзномаи бачагонаи «Булбулча-доно», ки ягона рӯзномаи
бачагонаи тоҷикӣ дар мамлакат аст, ба кор даромадам. Нахустин мақолаам
соли 2008 дар рӯзномаи «Овози Самарқанд» нашр шуда бошад, таҳририяти
«Булбулча-доно» бароям аввалин мактабе буд, ки дар он асрори соҳаи
рӯзноманигориро омӯхтам.
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Соли 2019 барои ман як соли пурфайз ва нек омад. Тавре, «соле, ки накӯст аз
баҳораш пайдост» мегӯянд, аввали сол дар озмуни «Сайқали замин» аз рӯйи
равияи «Ҳикояи беҳтарин» ғолиб гардидам. Дертар якҷоя бо адибони соҳибравия
ва пешқадами ҷумҳурӣ Юнуси Имомназар ва Шариф Халил баргузидаи
ҳикояҳояро бо номи «Се барги сабз» нашр кардем. Моҳи июн дар зинаи вилоятии
озмуни «Фаъолтарин рӯзноманигори сол» дастболо гардидам. Ғайр аз ин, дар
китоби «Суханварони Зарафшон», ки дар Ҷумҳурияти Тоҷикистон бо
ташаббуси донишманди тавоно Иброҳими Наққош омодаи нашр гардид, ҳикояи
банда низ рӯйи чопро дид.

30 гуфтор аз 30 тор

Ҳоло соҳиби ду нафар фарзанд ҳастам, ки яке азизу арҷмандам Муаззам ва
дигаре хушҳоливу хурсандиям Фараҳманд мебошад.
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* Кайфар - ҷазо, сазо, подош, мукофоти некӣ ва бадӣ.
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Тирамоҳ. Офтоб сар ба уфуқ мениҳод. Домани осмон лолагун
буд. Табиат баргҳои дарахтонро чун қолинбофи моҳир рӯи замин
густурда, ки дар зери нурҳои заррини офтоб гилеми тиллорангро мемонд. Мардум, ки дар гармо зери сояи дарахтон паноҳ
бурда, фароғат мекарданд, ҳоло барги онҳоро бераҳмона зер
менамуданд. Хазонбаргҳо аз беоқибатии мардум ва нобасомонии
рӯзгор ҳар лаҳза садое бароварда, «оҳ» мекашиданд ва баробари
вазидани шамолаке аз ҷӯйбору канори роҳравҳо ҷой мегирифтанд.
Баъди пешин дар қисми таги шикамам дардеро эҳсос кардам.
Азбаски то пешин чанги хонаҳоро тоза ва ҷомашӯӣ карда будам,
дардро оқибати меҳнати зиёд донистам. Дард гоҳ-гоҳ пайдо мешуд. Вақте ки такроран сар мезад, аз пештара шадидтар мегардид. Пеши хушдоманам рафтам.
– Моҳат даромад. Акнун шикамат дард мекунад, бача меҷунбад. Чӣ бачазоӣ осон-мӣ? Худо ҷони моёна аз оҳан карда будааст-
дия. Панҷ бачаро таваллуд карда, шифохона дар куҷо намедонистем. Келинҳои ҳозирая як ҷояшон «ҷиз» кунад, пеши духтур
медаванд, – бепарвоёна аз паи кори худ шуд.
Ҳарфе назадам. Бегоҳирӯзӣ дард пурзӯртар шуд, ки тоқат
кардан ғайриимкон буд. Хушдоманам нороҳатӣ ва ранги паридаи маро дида, зуд ба писарашон занг заданд. Вақт мерафт, аммо
аз шавҳарам дарак набуд. Диламро ваҳм зер мекард. Метарсидам. Сахт метарсидам. Ба назарам чунон мерасид, ки гӯё аз ҳуш
меравам ва фарзандам дар батнам нобуд мешавад. Соате гузашта
шавҳарам омад.
– Чиба инқа дер кардӣ? – пешорӯяш давид хушдоманам.
– Корам баромад, – кӯтоҳакак ва бепарвоёна гуфт шавҳарам,
ки хоси эшон буд. – Чӣ гап?
– Аҳволи келин вазнин. Духтур бурдан даркор.
Шавҳарам ҳамон беғамона «хай, буро» гуфт.
– Ба бийиҷонам телефон кунед, – вақти ба сабукрав нишастан
гуфтам.
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– Чиба?
– Худашон гинеколог. Шинос доранд.
– Ҳамаи духтурҳо як института хондагӣ. Дар ҳамин ҳам шиносбозӣ кардан шарт аст? Онҳоя дар ташвиш мондан чӣ даркор? – дари сабукравро сахт пӯшид.
Чунин ранг гирифтани корро хуб медонистам. Ва агар худам
ҳам телефон мекардам, ба бало гирифтор мешудам. Чунки дар
ин хонадон ҳеҷ кас маро намефаҳмид. Ба гуфтаҳоям ҳатто эътибор намедод. Ман дар ҳавлии онҳо як буттаи манзаравиро мемондам. Маҳз барои зеби ҳавлии худ нигоҳ медоштанд.
Шавҳарам ба ман беэътибор буд. Беғаму бедард мегашт. Аз
ягон чиз ва ҳодиса мутаасир намешуд. Фақат айшу нӯш ва роҳати ҷони худро медонист. Ҳоло ҳам азоб кашидани ман ӯро заррае
нороҳат намекард. Ҳатто аз соҳиби фарзанд шудан ва падар гардидани худ, парво надошт.
Дар даруни мошин ширддати дард афзуд. Дарди ҷонкоҳ. Нафасгириям торафт душвор мегардид. Дарди тавлид як сӯву ваҳми дил як тараф буд. Аз Худо илтиҷо мекардам, ки ба ягон шифокори дасташ сабуку таҷрибадор рӯ ба рӯ оям. Фарзанди
аввалинамро сиҳату саломат ба даст гирам. Азбаски модарам
саршифокори зоишгоҳ буд, ҳаёти онҳоро хуб медонистам. Аз
асрори ин соҳа ва корҳое, ки миёни онҳо мешавад, каму беш огоҳ
будам. Модарам аслан бо оила буданро дӯст намедошт. Дер ба
хона меомад. Доим дар «маҷлис» буд ё аз паи «кори муҳим» мегашт. Ҳамин буд, ки бо падарам оиладорияшон дер давом накард.
Падарам аз ҳаёти мо батамом рафт ва аз нав оиладор шуд. Модарам аз паи кори хеш, ҳамон тавре ки мехост, зиндагӣ ба роҳ монд.
Мурғи озод гардид: дар ҳар боме, ки писанд буда менишаст. Ин
буд, ки дар пеши оилаи шавҳарам забонкӯтоҳ будам. Ҳатто хушдоманам – дугонаи ба ҷон баробари модарам, ки ба ҳаққи мустаҳкамсозии дугонагии худ қудо шуда буданд, ҳар замон маро
таънаю маломат мекард.
Ман аз кӯдакӣ дар дасти бачабардор калон шудам. Гоҳо чанд
рӯз модарамро намедидам. Вақте ки бо модарам якҷоя мешудем,
аз воқеаҳое, ки дар шифохона рӯй медод, корҳои «бузург»-и худ
бо шавқ нақл мекард. Доим мегуфт, ки ӯ дар давоми солҳо психологи моҳир шудааст. Ҳар корафтодаро аз дидори аввал медонад, ки чӣ касест, аслан аз куҷо, чикора, шароити иқтисодияш
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чӣ хел? Ва дар асоси «ташхис»-и худ бо онҳо ҳар хел муомила
мекунад.
Дард саросари баданамро фаро гирифт. Дасту поям меларзид.
Дар мошин нишастан душвортар мешуд.
Моро навбатдорони тавлидхона қабул намуда, чанд ҳуҷҷатро
пур карданд. Дард андак сабуктар шуда буд.
Вақте ки маро ба хонаи тавлид медароварданд, чашмам ба
соати болои дар афтод, ки ақрабаки он дар болои рақами ҳашт
буд. Ҳамширае барои ҷойгир шудани ман ёрӣ мерасонд. Пас аз
андак ҳамшираи дигаре омад, ки ҳам дар синну сол ва ҳам дар
ҷусса аз ҳамшираи якум калонтар менамуд.
Хона равшан буд. Маро дар кати баланди канори хона хобонданд. Дар пешгаҳ мизу курсие ба чашм мерасид. Дар паҳлӯи он
тарозуе буд. Ҳамшираҳо таҷҳизоти лозимаро тайёр мекарданд.
– Ассалом, акаҷон, – аз берун овози зане баланд шуд.
– Ваалайкум, – овози шавҳарам ба гӯш расид.
– Ман Соябон Соатова. Шифокори навбатдор, – гуфт зан.
Номи шифокор шинос намуд. Ин номро аз ин пеш дар куҷое
шунида будам. Фикр мекардам, аммо ба хотирам чизе наомад.
Боз дард оҳиста-оҳиста хурӯҷ кард. Таппиши дилам тағйир ёфт.
– Ман гинеколог, – дубора овози зан баланд шуд. – Ҳеҷ хавотир
накунед, «папаша». Ҳамеш «окей» мешавад.
– Раҳмат, духтур.
– Мебахшед, дар куҷо кор мекунам гуфтед? – чун лойи пошхӯрдаи кӯлмаки сари роҳ саволи ногаҳонӣ дод шифокор.
– Нафаҳмидам…
– Дар куҷо кор мекунед? – такрор кард шифокор.
– Дар заводи истеҳсоли равған.
– Э‑ҳе, дар ҷои равғандор гӯед, – қоҳ-қоҳ зада хандид.
Хандааш нофорам буд. Такрор ба такрор аз Худованд мехостам, ки ба дасти шифокори ботаҷрибаю баинсоф афтам. Аммо
аз рӯйи гапзании зан аён буд, ки нафси наҳанг дорад. Вақте ки
вориди тавлидхона шуд, чашмонашро дида, дубора боварӣ ҳосил
кардам, ки хато накардаам: чашмонаш бозӣ мекарданд. Охир
чашм розгӯӣ олами ботинии одам аст. Тарҳи чеҳра лабони лолагун ва ранги рухсор метавонанд одамро фиреб диҳанд, аммо
чашм дурӯғ гуфта наметавонад. Гӯшу дастони шифокорро тилловориҳои қиматбаҳо зеб медоданд.
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Дард шадидтар мешуд. Худро чунин эҳсос мекардам, ки гӯё
ду нафар аз дасту поям дошта, маро чун латтаи тар ба ду тараф
тоб медиҳанд.
Ҳамшираҳо аз ин бепарво буданд, ки ин маро оташин мекард
ва ғазабам ҷӯш мезад. Аммо медонистам, ки тақдири худаму фарзандам дар дасти онҳост, тоқат кардам. Акнун таппиши дилам
баръало ба гӯш мерасид. Нафасгардон мешудам. Чуқур-чуқур
нафас кашиданро мехостам, аммо бефоида буд.
– Аҳволи бемор чӣ хел? – ханда дар лаб бепарвоёна ба ман рӯй
овард.
– Вақт ҳаст, Соябон Соатовна, – гуфт ҳамшираи солхӯрда. –
Тамоми роҳҳои тавлид кушода нашудаанд.
– Фишорашро дидед?
– Ҳа. Давленияш 110 ба 80.
– Фаҳмо, – ба поёни поям гузашта, муоина кард. – Моҳаш даромадааст.
– Ҳа.
– Чӣ муаммо? – бо панҷаи ишоратӣ даруни гӯшашро кофта,
рӯй ба ҳамшира овард. Ҳамин вақт садои телефонаш баланд шуд.
Аз ҷайбкисса телефони дастиро гирифт.
– Коси бемор танг аст. Худаш зоида метавониста бошад?
– Ин кӣ бошад? Номери ношинос, – гуфт шифокор ва ба маънои «ҳозир меоям» ишора карда берун рафт. Пас аз андак вориди хонаи тавлид шуда, рӯй ба ҳамшираи калонсол овард:
– Боз як келинчакро овардаанд. Аз хешовандони одамони
«боло».
– Кӣ гуфт? – кунҷковона пурсид ҳамшира.
– Марзия Саломова телефон карданд. Номери ношинос кӣ
бошад гуфта, ҳайрон шудам. «Ин номери кӣ?» гӯям, «телефони
поччот» мегӯяд кампир. Боз кадом пиракиро ба дом афтонда бошад, – хандид шифокор ва бо даст шикамамро ду-се зер кард, ки
қариб буд ҷонам барояд.
– Ҳоли вақт ҳаст. Шумо бохабар шавед. Ман рафта вай беморро хабар гирам. Акнун хизмати устодро накунем, аниқ дар бало
мемонем. Боз аз «боло» омадагӣ, – саросема берун рафт.
– Хӯш, – гуфт ҳамшираи солхӯрда ва худ низ ба ҳамкасбаш
чанд супориш дода, аз қафои шифокор баромад.
Дард андак пасанда ва нафаскашиям нағз шуд. Номи шифокор
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ошно менамуд. Соябон Соатова! Ин номро дар куҷое шунида
будам. Мехостам ба хотир орам. Аммо хаёлам чун пари гули қоқу
дар само парвоз мекард.
Дард қариб нест шуд. Аз ин дилам таҳ кашид. Тарсидам, ки
бача нобуд нашуда бошад. Аз ҳамшира хоҳиш кардам, ки шавҳарамро ҷеғ занад.
– Мумкин не, – қатъӣ гуфт.
– Набошад, баромада гӯед. Ба модарам занг занад.
Ҳамшира баъди андак баргашт.
– Ҳозир телефон мекардаанд, – гуфт ва илова кард:
– Шумо хавотир накунед. Ҳозир духтур меоянд. Соябон Соатова духтури нағз. Яке аз шогирдони беҳтарини сардухтури тавлидхонаи рақами чорум Марзия Саломова, – гуфт ҳамшира.
Баробари шунидани номи модарам, ба хотирам омад, ки ин
номро кай шунида будам…
Рӯзе модарам нақл карда буд, ки дар шифохона воқеаи ғайричашмдошт рух дода, ӯ аз ҳамон вазъияти нобоб ҳам чун моҳии
даст осонакак баромадааст. «Дар хонаи корӣ менишастам, – гуфт
модарам, – дарамро касе сахт кӯфт». «Дароед», гуфтам. Ҳамин
вақт ҳамшираи шафқат Нозанин саросема даромад. Чашмонаш
аз тарс олу барин, не-не, аз олу ҳам калонтар шуда буд. «Ҳа Нозанин, чӣ гап? Боз чӣ муаммо?» гуфтам.
«Бемор омад, дарди тавлид», гуфт. «Шӯъбаи гинекология ки
шуд, мезодагиҳоро меоранд-дия. Боз чӣ муаммо?», гуфтам, – дар
ҳар ду суханаш як «боз чӣ муаммо» мегуфт модарам.
– «Шавҳари бемор аз «боло»…», гуфт ҳамшира. Инро шунида,
ҷаста хестам. «Чӣ? Одами «боло»… Чаро ҳаминро барвақттар
намегӯӣ? Ман боз чӣ муаммо гуфта истодаам. Муаммо бо пойи
худ омадаасту. Дар куҷо кор мекардааст?» ашёи заруриро ба даст
гирифтам. Дасташро пеши даҳонаш оварда, оҳиста «Дар садорати корҳои дохилӣ», гуфт. «Бало зад» гуфтам ва ҳар ду ба хонаи
тавлид давидем. «Дар пеши бемор аз мо кӣ ҳаст?» пурсидам.
«Шогирдатон Соябон» гуфт. «Аз ин бадтараш намешавад», аз дил
гузарондам. Пеши тавлидхона рафтанама медонам, ки қиёмат.
Марди низомие чун мурғи посӯхта мегашт. «Салом, рафиқ» хандида гуфтам, – ханда кард модарам, ки чашмони калонаш калонтар шуду дандонҳои тиллояш намудор гардид.
– «Шумо саршифокор?» ба саломам алейк нагирифта гуфт
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мард, – нақли худро бо шавқ давом медод модарам. – «Ҳа», гуфтам
нотарсона.
«Дар куҷо будед? Ним соат боз занам бо марг талош мекунад»,
ба ман дастак зад. «Шумо асабонӣ нашавед. Ором бошед, рафиқ.
Шифохона калон, беморон бисёр. Ман дар пеши дигар бемор будам. Ҳозир вай таваллуд карду ин тараф давидам. Шумо хавотир
накунед. Ҳамааш хуб мешавад. Боз чӣ муаммо?» оҳиста гуфтам.
Дидам, ки суханам чун нӯшдору дарди мардро даво шуд, шердилтар гардида, «Ба ҳамсаратон яке аз шогирдони пешқадам,
беҳтарин, чолок, хулоса, дасти рости худам хизмат расонда истодааст» ноилоҷ дурӯғ гуфтам. Аммо дилам тагурӯ мешуд. Охир
Соябон ҳамагӣ ду моҳ пеш омада буд. «Шогирдатон мегӯяд, ки
кӯдак калон аст. Ҷарроҳӣ мекунем. Агар оператсия накунем, ҳаёти кӯдак ҳам ҳаёти занатон ҳам дар хавф аст» гуфт мард. «Мо
тамоми таҷриба ва имкониятҳоро ба кор мебарем ва то имкон
ҷарроҳӣ намекунем. Ваъда медиҳам. Шумо ғам нахӯред. Боз чӣ
муаммо?» гуфтам. Чунки оташи дили мардро тезтар хомӯш кардан лозим буд. Набошад аланга гирифта, домани чанд нафарро
месӯзонд. Охир бо як дона гӯгирд дунёро оташ задан мумкин аст.
Худоро шукр, ки мард ором шуд. Ба Нозанин қаҳва оварданро
фармудаму худам вориди тавлидхона шудам. Аз Соябон аҳволи
беморро пурсидам. Ахмақ медонӣ, чӣ мегӯяд? – рӯ ба ман овард
модарам.
Хуб медонистам, ки модарам аз чунин ранг гирифтани кор ба
воҳима меафтанд. Аммо худро чун қаҳрамон тасвир мекард.
Маҳорати бовар кунонидан ба гуфтаашон бениҳоят хуб буд. Ман
ба маънои намедонам, китф дар ҳам кашидам.
«Ҳамааш ҷояшба. Ҳамшираҳоро гуфтам. Хонаи ҷарроҳиро
тайёр мекунанд, – гуфт. «Ҳамааш дар ҷояш бошад, хонаи ҷарроҳиро чаро тайёр мекунанд?», бо ғазаб пурсидам. «Турфа шогирде, ки дар ҳайрат гузошт устодро. Мо ҳам шогирди шумо»,
хандида гуфт нодон. «Ландаҳур» гуфтам. Аз оринҷаш маҳкам
дошта, – аз дастам маҳкам дошт модарам, – кашолакунон як гӯша
бурдам ва «Ту девона шудӣ? Ё умрата дар пушти панҷара гузарондан мехоҳӣ?» гуфтам. Рангаш даруни тарбуз барин шуд. «Худатон аз севанчипулии ночизе, ки ба ҳаққи таваллуд медиҳанд,
пули дангали ҷарроҳӣ хуб, гуфтед-ку» мегӯяд гаранг. «Даҳонатро
пӯш» гуфтам. «Ту маро зинда дар гӯр мекунӣ? Наход ман ҳамаро
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бо ҷарроҳӣ таваллуд мекунонам, гуфтам, ахмақ. Ба одамаш нигоҳ
карда, кор мекунем. Гови калон мурад, бӯяш то дур меравад»,
гуфтам ва бо ангушт ба сараш задам…
– Мебахшед хола, – аз қафои дар овози шавҳарам ба гӯш
расид.
– Чӣ хизмат? – овози борики ҷарангосии ҳамшираи солхӯрда баланд шуд.
– Дар Шумо рақами телефони роддоми чорум нест?
– Рақами ин тавлидхонаро чӣ мекунед?
– Модарарӯсам директори ҳамин роддом.
– Марзия Саломова-мӣ? – пурсид ҳамшира, ки оҳанги гуфтораш тааҷҷубе дошт. – Наход домод шуда, рақами телефони
дастиашонро надонед?
– Медонам, аммо кор намекунад. Хомӯш гуфта истодааст.
– Набошад хонаашон равед, – гуфт ҳамшира ва ба хонаи тавлид даромад.
Боз дард сар кард. Дар худ мепечидам. Мехостам аз ҷой хезам,
роҳ гардам. Аммо дастҳоямро баста буданд. Фикрамро ҷамъ
карда, худро ором кардан мехостам. Аммо бефоида буд. Дар
пеши дард ягон чизе ба чашмам наменамуд. Танҳо як фикр, тансиҳат ба даст гирифтани фарзандам дар сар буд. Акнун пеши
чашмонам сиёҳӣ мезад. Таппиши дилам то рафт суст мегардид.
Ҳамшира фишорамро дид. Муоина карда:
– Ҳама роҳҳои таваллуд кушода шудааст. Чаро таваллуд намекунад? Соатова тезтар меомаданд, нағз буд. Соат ҳам қариб
дувоздаҳ шуд, – парешон ба соати дасташ нигарист.
То рафт эҳсоси тарс пурзӯртар мегардид. Саросари баданам
дар обу арақ ғӯтида, мушакҳоям раг мекашиданд. Нола мекардам. Дилам фишор меовард. Нафасам мегашт. Гиря гулӯямро
месӯзонд.
– Илтимос, ягон сӯзандору кунед, – аз ҳамшираҳо ёрӣ пурсидам. – Дигар тоқат карда наметавонам.
– Вақти зоидан укол мумкин не. Дарди таваллуд худ ҳамин
хел мешавад. Ҳа нагуфта гузашта меравад. Сабр кун, – гуфт ҳамшираи солхӯрда ва бо докапорае арақи пешониямро тоза кард.
Ҳамшира дубора поёни поям гузашт.
– Эҳ, ба фикрам кӯдак калон аст. Худаш зоида наметонад, –
гуфт.
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Ин суханро шунида, дар танам мурғак дамид. Ваҳме вуҷудамро ба ларза меовард. Лаҳзае дардро фаромӯш кардам. Тарсидам, ки наход фарзандамро худам таваллуд карда натавонам.
– Тез рафта Соябон Соатоваро ҷеғ зан. Ҷарроҳи накунем намешавад.
Ҳамшираи дуввум шитобон баромада рафт.
Дилам дар синаам тангӣ мекард. Мехостам модарам дар
паҳлӯям бошад. Ҳамдард шавад. Гӯяд, ки ин ҳама мегузарад. Ин
дард дар сари ҳар як зан аст. Худо насиб кунад, фарзандамро саломат ба даст мегирам.
Ҳамшира бошаст даромада, дар ҳоле, ки нафасаш мегашт:
– Оксититосин мекардаем, – гуфт.
– Бача калон. Кос танг. Оксититосин кардан мумкин бошад?
– Соябон Соатова гуфтанд, – ёдрас кард ҳамшираи дуввум…
Чашм кушода, худро дар хонаи реаниматсия дидам. Утоқи
хурд. Кат дар мобайн меистод. Дар болои сарам таҷҳизоти зиёди
тиббӣ: яке таппиши диламро месанҷид, дигаре фишори хунро.
Худро чунон вазнин эҳсос мекардам, ки гӯё дар болоям бори гаронеро гузоштаанд. Синаҳоям сандон мешиканам мегуфт. Сарам
дарде дошт. Модарам дар паҳлӯи кат, дасти маро маҳкам дошта
менишаст. Чашм кушоданамро дида, оҳиста, бо овози ларзон:
– Духтарҷон, хайрият ба худ омадӣ, – гуфт.
– Набераатон… канӣ..? – лабонам аз ташнагӣ мечаспиданд.
– Маро бубахш, духтарам… – сарашро болои дастам монда
гиря кард.
Пай бурдам, ки фарзандам нобуд шудааст. Диламро сардие
фаро гирифт. Сардие буд, ки то ҳол чунин хунукиро ҳис накарда
будам. Гӯё дар рагҳоям ба ҷойи хуни гарм оби сард давр мезад.
Рӯй ҷониби дигар кардам. Мехостам фарёд занам. Шифохонаро
ба сар бардорам. Ба модарам гӯям, ки ин ҳама сазои гуноҳҳояш
аст. Ҷазо барои шабҳое, ки дар канори мардони бегона рӯз кард.
Оқибати дуои бади модароне, ки аз бахти модарӣ ба як умр бенасиб гардидаанд. Нафрини оилаҳои камбизоат, ки бо дурӯғ
арӯсу духтаронашонро ҷарроҳӣ карда, даста-даста пулашонро
гирифтаанд. Лек беҳол будам. Ҳа-ҳа, ҳатто ба оби чашм баровардан тавонам намерасид.
Аммо баъди шунидани ба як умр аз бахти модарӣ бенасиб гардиданам, фиғонам ба осмон печид. Дилам реш-реш шуд. Ин ги-
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ряи ман ашкрезии духтараке набуд, ки зочаашро гум кардааст
ва имкони дубора дастрасии онро дорад. Нолаи як модар, не-не,
фиғони як зани номуроду ноком буд, ки як умр фарзанддор шуда
наметавонад. Аз шунидани каломи дилкаши «модар» то дами
вопасин маҳрум гардидааст.
Гуфтанд, ки пас аз окситотсин кардан, ҳолам бадтар шудааст.
Аз батнам хун рафтааст. Ноилоҷ ҷарроҳӣ кардаанд. Бачадон кафида, кӯдакам дар батнам нобуд шуда будааст. Боз маро дилбардорӣ менамуданд, ки агар ҷарроҳӣ намекарданд, ман ҳам нобуд
мешудаам…
Кош мемурдам. Аз як умр дарахти бесамар будан ва зери таънаю маломат зистан, мурдан беҳтар нест. Охир онҳо ҳамроҳи
фарзанд аз ман ҳама дороиямро, бахту умедамро, шодиҳоямро,
ҳаётамро рабуда буданд. Чӣ лозим чунин зиндагонии берангу
бӯ, ки дигар мазмун надорад…
То ҳамон рӯзе, ки ин хабарро нафаҳмида будам, дар палата хоб
рафта, гузаштаро ба хотир меовардам. Ният мекардам, ки минбаъд эҳтиёткор шуда, дар оянда боз модар мешавам. Аммо баробари ҷуз хобу хаёл дигар чизе набудани ин орзую ҳавасамро фаҳмидан, сабаби чанд рӯз боз ба аёдатам наомада, бенишон
шудани шавҳарам ва пайвандонаш ҳам аён гардид. Ҳамаи
орзуҳоям чун хазонбарге, ки зери пои одаме реза-реза шуда, дар
ихтиёри бод мондааст, ба чор тараф парешон шуданд, ки дигар
имкони бозпас ёфтани онҳо нест…
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МАЛИКАИ БАХТИЁР
– «Э Худоё, тавба, рӯйсурхиву
забондарозӣ ҳам аз пайи чизу чора
шуда будааст-е!»

Аз ҳаёти худ

30 гуфтор аз 30 тор

Ман Маликаи Бахтиёр (Ҷумъазода) 19- уми феврали соли 1994 чашм ба олами
ҳастӣ кушодаам. Аз хурдсолӣ ба адабиёт шавқу ҳаваси баланд дорам. Ҳикояҳо,
хабару мақолаҳоям дар саҳифаҳои воситаҳои ахбори оммавӣ чоп шудаанд.
Алҳол дар факултети педагогикаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд ҳамчун
муаллима фаъолият дорам. Баъзе намунаҳои асарҳоямдар маҷмӯаҳои
дастҷангӣ ва китобҳои алоҳидаам бо номи «Бонувони хонадони Гулханӣ» ва
«Зевари дунёст набера» аз нашр баромадаанд. Оиладор, модари ду нафар
фарзанд.
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– Ман яктоякак хоҳарарӯс бошам ҳам, шумо маро «укамуллоҷон» намегӯед. Имрӯз келини ҳамсоя бо коре ба хона омада, аз
шумо беҳтар маро «укамуллоҷон» гуфт, – ба янгаҳояш шикоят
кард хоҳарарӯс.
– Он ҳамсоякелин бо шумо якҷоя зиндагонӣ намекунад-дия.
–ҷавоб дод янга.

Овози
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ШИКОЯТ

БАҲОНА

– Ҳамроҳат канӣ? –пурсид муаллим аз магистранте, ки онҳо
худ ду нафар таҳсил мегирифтанд.
– Намедонам, муаллимҷон, ҳозир меомадагист.
– Ӯ ба дарс намеояд. Дарси гузашта ҳам, наомада буд. Одати
ӯро ман медонам. Беҳтараш имрӯз ҳам, дарс намегузарем, равед
ба шумо низ ҷавоб.
– Не, муаллимҷон, дарси гузашта ҳам, кор дорам гӯён моро
ҷавоб дода будед. Майлаш, танҳо бо ман дарсро гузаштан гиред,
баъд он ҳамкурсам аз ман мекӯчонад.
– Дарси оянда ба дуятон якбора дарс мегузарам.
Ҳамин вақт он донишҷӯ омада, хурсандона гуфт:
– Муаллим, ба ҷойи фиристодаатон рафта, коратонро буд карда омадам.

– Ту барои чӣ якбора бо се ҷавон гап мезанӣ. Охир, дӯстдоштаат ҳаст-ку? – пурсид духтаре аз дугонааш.
– Ҳа, дӯстдоштаам якто. Лекин бо ду нафари дигараш аз рӯйи
эҳтиёт гап мезанам. Мабодо дӯстдоштаам маро нагирад, онҳо
ҳастанд.

МАҲОРАТИ ОШПАЗЗАН

– Ман шуморо пазандаи бомаҳорат гумон карда саҳв кардаам, – баъд аз кор омадан ба модараш шикоятомез гуфт Собир.
– Барои чӣ ин хел мегӯйӣ, писарам? Кадом хӯроки пухтаам ба
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ту маъқул нашуд, – ин суханони писарашро ҷиддӣ қабул карда,
ғамгинона гуфт модар.
– Шумо аз макарон фақат ду-се хел хӯрок пухта метавонед.
Мана ошпаззани ҷойи кори моро бинед, қариб 25 намуди хӯроки
макарондор мепазад. Ҳар рӯз хӯроки мо аз макарон. Ба пазандагии вай қоил шавед, меарзад, модарҷон!

КЕЛИНИ ЗӮ� Р

Ҳамсоязанҳо дар кӯча нишаста, ғайбати келинҳояшонро мекарданд. Яке ноӯҳдабароиву маҳмаддоноии келинашро бад кунад, дигаре қобиливу гапдароии келинашро таърифу тавсиф мекард. Бо вуҷуди он, ҳар кадом боз аз ягон ҷиҳати келинҳои худ
норозӣ буданд.
Яке аз занҳо гуфт:
– Келини ман аз ӯҳдаи ягон кор намебарояд, ба болои ин боз
забонаш се ваҷаб асту доим гапгардонӣ мекунад. Бо вуҷуди ҳамаи
ин, келини ман аз ҳамаи келинҳо беҳтар мебошад. Зеро, падару
модари ӯ дар зодрӯзҳои ману писарам, келину набераҳоям ва дар
иду ҷашнҳо чунон тӯҳфаҳои қиматбаҳоеро меоранд, ки аз дидани
онҳо ҳамаи кирдору рафторҳои бади келин аз хотирам мебарояд.
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Ӯ ҳамеша бекор буд. Гоҳ – гоҳ коре пайдо шавад, ба мардикорӣ
мерафту дигар вақтҳо ҳамроҳи занаш ба хонаи хешу табору ҳамсояҳо меҳмонигардӣ мекард. Мехӯрду менӯшиду аз болои одамҳо
механдид. Ҳамин тавр зиндагониашро мегузаронид. На парвои
хонаву дар дошту на парвои зану фарзандон. Аз ин рафтори падар фарзандонаш шармида, ҳатто ба назди ҷӯраҳояш намебаромаданд. Ҳарчанд инро ба падарашон гӯянд, ки нафъе намебахшид. Фарзандҳо калон шуда, барои ба даст овардан маблағи
калон азоби мусофирӣ кашиданд. Маблағи фиристодаи фарзандонро падару модар нӯши ҷон менамуданд. Мехӯрданду хоб мекарданд, вақте, ки зиқ мешуданд ба дари хешу табор ва ҳаққу
ҳамсояҳо рафта, гапфурӯшӣ мекарданд. Барои онҳо гӯё мазмуни
ҳаёт гузаронидани рӯз буд…

АЗ КИТОБХОНАИ

– Ҳамсоя, оё дуруст аст, ки ба духтаратон ва хешу ақрабои
шавҳаршавандааш бисёр чизу чораҳо карда истодаед?
– Барои чӣ дуруст набудааст? Падару бародаронаш барои духтари яккаву ягонаамон аз хориҷа чӣ қадаре, ки гӯям, пул мефиристанд. Ҳоло на худамро фикр мекунаму на оилаи писаронамро.
Ҳамаи маблағро барои ояндаи духтарам харҷ карда истодаам.
Агар ба падару модар ва дигар аъзоёни оилаи домод чизҳои қиматбаҳо кунам, духтарам дар назди онҳо бо рӯйи сурху забони
дароз мегардад.
– «Э Худоё, тавба, рӯйсурхиву забондарозӣ ҳам аз пайи чизу
чора шуда будааст-е!» – зери лаб гуфт ӯ.

Овози
Самаріанд

ЗАБОНДАРОЗӢ�

АЗ МО ЯК ИШОРА

– Холамулло, ба шумо қоил. Дар сӯҳбат ба ягон хел курта ё
пойафзол ҳавасатон рафтанашро ба мо мегӯеду зуд он чизу чораҳоро қудоҳоятон дар рӯзҳои иду айём бароятон муҳайё мекунанд. Онҳо ҳамин қадар доно ё шумо рӯйирост фармон медиҳед,
ки чунин сарупо кунанд?
– Наход, ҳаминро ҳам надонед, ҳамсояҷон! Ба қудоҳоямон
дигарҳоро мисол меорем, ки ба модарарӯсу падарарӯси духтарашон чиҳо кардаанд, олам гулистон. Барои хушбахтии духтарашон ба дили моро ёфтан маҷбур мешаванд. Ҳамин тавр, ҳамсояҷон, аз мо як ишора аз онҳо ба сар давидан.

Се дугонаҳо вохӯрданду сӯҳбати онҳо қӯр гирифт. Яке шавҳарашро таърифу тасниф кунад, дигаре хислатҳои ношоями модаршӯяшро ба забон меовард. Сеюмӣ суханҳои онҳоро шунида,
хап менишаст.
Пас аз гуфтугӯӣ тӯлонӣ ҷавонзанҳо ҳайрон шуда, аз дугонаашон пурсиданд:
– Бароӣ чӣ шумо гап намезанед? Ё бо мо гуфтугӯ кардан намехоҳед? Метарсед, ки асрори оилавиатонро ошкор кунед, чашм
мерасад?
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Ҷавонзан нимшӯхиву нимҷиддӣ гуфт:
– Ман гӯяму шумо шунавед, дугонаҳо. Дар оила шавҳар ва ё модаршӯ хӯҷаин бошад, хуб будааст. Аммо дар оилаи мо супер падаршӯ ҳукмрон аст. Падаршӯям ҳам кироӣ -дия. Баробари корҳои
рӯзгор аз дигар кирдору рафтори келинҳо доимо бохабар. Мо чӣ
гуна курта мепӯшем, барои чӣ либоси нав мехарем, аз кадом ҳисоб
харид мекунем, рӯямонро чӣ гуна оро медиҳем ва ба ҳамин монанд
корҳоямонро низ санҷида, бо саволҳояш моро лол мекунад.
– Наход мард ҳам ба ҳама кор ҳамроҳ шавад? – ҳайратомез пурсиданд дугонаҳо.
– Ҳа, падаршӯйи мо чунин хислатҳои наҷиби инсони доранд,
-гуфт ҷавонзан хандида.
– Ба ту сабри ҷамил мехоҳем, дугонаҷон.
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ОБРӮ
– Барои чӣ рӯзи тӯйи хоҳарат аз болояш пул напошидӣ? – пурсид
модар аз писараш.
– Аз ҳамин кор чӣ фоида, модарҷон? Баъди муддате ӯ ба кор
мебарояд. Ҳамон пулро ба дасташ диҳам, барои равуо ба кор ё дигар эҳтиёҷҳояш харҷ кунад, беҳтар нест? -гуфт писар.
Модар норозиёна гуфт:
– Баъди тӯй аз ягон ҷой пул ёфта, рӯзашро гузаронидан мегирад.
Лекин, агар рӯзи тӯй дар назди мардум пул чош мекардӣ, ин обрӯйи
оилаамон, алалхусус обрӯйи бародарии ту мешуд-дия, бачем.
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– Ба келини ҳамсояамон Суманхола ҳавасам омад, -ба келинҳояш шунавонида гуфт модаршӯ.
– Барои чӣ? – пурсид духтараш.
– Чизу чораро хеле дӯст медорад. Алоҳида кӯчида баромаданашро фаҳмида, дар рӯзғораш чӣ лозим бошад, ҳамаашро ба
модараш таъин мекардааст. Модараш ҳам барои духтараш ҳеҷ
чизро дареғ надошта, ҳамаи гуфтаҳояшро дар рӯзҳои зодрӯзи
наберагону духтару домодаш иҷро менамудааст. Ҳамин тавр,
келинчак чиздор мешавад – дия. – гуфт модаршӯ ба келинҳояш
нигоҳ карда.

АЗ КИТОБХОНАИ

«Майнаҳо номуросо бошанд ҳам,
дар масъалаи муҳим бо ҳам
тифоқанд».
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ФАРЗОНА ҲАМИДОВА

Аз ҳаёти худ
Ба гуфти калонсолон эҷодро ман аз овони тифлӣ – баробари чорпо гаштану
омӯхтани суханҳои аввалин ёд гирифтаам. Дар даст қалам девори хонаамонро
аз хатҳои гуногун пур кардаам. Баъди таъмир кардану бо гулкоғоз оро ёфтани
девор «эҷод» кардан бароям осонтар шудааст. Соли 2008 баъди чопи намунаи
эҷодам дар рӯзномаи бачагонаи «Булбулча-доно» эҷодкориро ба девор бас
кардам.
Дар хурдсолиам падарам аз кор омада, то нимашаб ва аз саҳар машғули эҷод
мешуданд. Ман бо шавқ ба кори он кас менигаристам. Бароям поёни мақолаи
навиштаашон, ки имзои «Озод ҲАМИДЗОДА»-ро мегузоштанд, шавқовар буд.
Бароям навиштани ҳарфи «О» осон буд. Чашми падарамро хато карда, варақи
охиринро мегирифтам ва ба гӯшае бурда, болои номи падарам бо қалам
менавиштам. Модарам ба ман дафтару ручка дод дар варақи аввал номи
падарамро пурра навиштам.

– Кӣ ба дарвоза «Озод» навишт?
– Ман не! – зуд ҷавоб додам ман, то ки маро сарзаниш накунанд, ҳама
хандиданд.
– Фарзона фарзанди асри нав-дия, – гуфтанд модаркалонам. – Аввал
навиштани номи туро ёд гирифт. ҷанг накун, бачем. Ин ҳам худат барин
эҷодкор мешавад.

30 гуфтор аз 30 тор

Рӯзе дару девори ҳавлиамонро аз «Озод» нависӣ пур кардам. Бегоҳ падарам аз
кор баргашта, бо ҷаҳл пурсид:
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Ман аз фурсат истифода бурда, барои аз ҷаҳл фаровардани падарам сурудам:
– Дадем биён ман хурсанд,
Дасташонба доим қанд.
Корашон газетбурорӣ,
Дар «Овози Самарқанд»!
Дар ҷашни яксолагиам – 7-уми ноябри соли 2001 аҳли идораи «Овози
Самарқанд» меҳмони хонадони мо шуданд. Сармуҳаррири рӯзнома Ғафурҷон
Маҳмудов (руҳашон шод бод!) дуо карда гуфтаанд, ки мисли падару модарам
эҷодкор шавам. ҳар бор наворро бинам, суханони устод маро ба эҷодкорӣ водор
мекунад. Он рӯз бори аввал гимни «Овози Самарқанд»-ро, ки дар иҷрои
шодравон Шавкати Баҳром танинандоз гардида буд, шунидам
Мегӯянд, ки шеъру афсона, чистону тезгӯяк барои эҷодкор шудани кас
аҳамияти калон дорад. Ҳанӯз дар синфи чорум мехондаму дар озмуни вилоятии
«Кӣ бисёр шеър, чистон, тезгӯяк ва афсона медонад?» ҷои аввалро ишғол
намудам.

30 гуфтор аз 30 тор

Хонандаи синфи ҳафтум бошам ҳам, устодон Бахтиёр Ҷумъа ва Асадулло
Шукуров маро ба «Мактаби маҳорати эҷодкорон»-и назди «Овози Самарқанд»
қабул карданд. Аз устодони соҳа Муайяна Хоҷаева, Тошқул Азимзода, Шаҳло
Аҳророва, Ато Аҳрорӣ, Шавкат Баҳромов, Баҳодур Убайдуллоҳ (Раҳмонов),
Мирсафо Камолӣ ва дигарон асрори ҳунар омӯхтам.
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Маҳорати аз ин мактаб андӯхтаам ҳангоми иштирок дар олимпиадаи фаннӣ
ба кор омад. Дар зинаи ниҳоӣ, яъне вилоятии олимпиада аз фанни забон ва
адабиёти тоҷик байни хонандагони синфи нӯҳ ҷойи аввалро ишғол намудам.
Аъзоёни ҳакам иншои маро беҳтарин дониста, ба устодонам аҳсант гуфтанд.
Он рӮз бо ифтихор таъкид кардам, ки ин ҳунарро аз «Мактаби маҳорат»-и
«Овози Самарқанд» аз худ кардаам…
Соли 2016 бо имтиёз ба бахши таълими ибтидоӣ ва спорти Коллеҷи педагогии
Самарқанд қабул шудам.
Дар он ҷо низ истеъдодам сайқал ёфт. Бо забони ӯзбекӣ низ эҷод карданро
омӯхтам.
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Дар хонадони навам низ ҳама дӯстдори рӯзномаву аҳли адабанд.
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Дар замири ҳамаи муваффақиятҳо меҳри «Овози Самарқанд» нуҳуфтааст. Ба
хонаамон ду бастаи «Овози Самарқанд»-ро дорем. Якеро модарам – мухбири
«Гулобод тонги» меоранду дигареро падарам – раиси маҳаллаи Гулбоғ.

30 гуфтор аз 30 тор
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ГУРБАИ ДУЗД
ВАҚЕА

Дар ҳавлиамон худ аз худ гурбаи сиёҳ пайдо шуд. Пеш-пеши
поямон «мяв-мяв» гӯён гашта, таъбамонро хира мекард. Шабе
дари хонаамон худ аз худ кушода шуд.
– Кист? – пурсидам ман.
Касе ҷавоб надод. Гумон кардам, ки шамол дарро кушодааст
ва онро сахт пӯшида, хобидам. Нисфи шаб аз овози «хур-хур»
тарсида хестам. Гурбае болои китфам мехобид. Вайро аз дар ронда, хобиданӣ будам, ки аз тиреза даромад. Гӯё, ки соҳибаш бошам,
аз ман дур намешуд. Сарамро даруни кӯрпа гирам, болои поям
мебаромад. Тамоми шаб хоб надод.
– Гурбаро дафъ мекунам! – гуфтам пагоҳӣ ба аҳли оила.
– Чӣ шуд, ойтӣ? – хандид додарам. – Туро ҳам меранҷонидагӣ
пайдо шудааст-дия?! Ману хоҳаракам, ҳатто ҳамсинфонат ҳам
аз ту метарсанд. Бо ту ҳазлу шӯхӣ намоем, ё дар ҳаққат ягон сухани беҷо гӯем, ҳатман ҷазо медиҳӣ! Ман тарафдори гурба!
– Гурбаи сиёҳ хосияти бад дорад, – паст наомадам ман ҳам.
Шабона ба чашмонаш нигоҳ кунӣ, метарсӣ. Хур-хураш ба одам
мегузарад…
– Ба гурба озор расонидан убол аст, – насиҳат доданд модаркалонам. – Вай мушҳоро медорад. Гурба ҳам бо умед ба дунё омадааст. хӯрок диҳед, дуо мекунад.
Дидам, ки ҳама гурбаро ҷонибдорӣ мекунанд, хомӯш мондам.
Рӯзе додарам се харгӯши зебо харид. Аз як кунҷи ҳавлӣ ба онҳо
хонача сохт. харгӯшҳо одати бад доштаанд. Онҳо заминро кофта,
аз хонаашон баромаданд. Вале як харгӯши сап-сафедак байни
онҳо набуд. Додарам хоначаро аз нав таъмир карда, харгӯшҳоро
гузошт. харгӯшаки гумшударо аз ҳама ҷо ҷустуҷӯ намуд. На хонаи ҳамсоя монду на болои бом. Гурбаи сиёҳ лабонашро лесида,
аз гӯсфандхона баромад.
– Гурбаи сиёҳ дузд! – хитоб кард додарам. Харгӯшамро ҳамин
дуздидааст!
– Гурба харгӯш не, муш мехӯрад! – гуфтам бо киноя. – аз худат
бохабар шав, ҳамсояро дузд мадон!
Додарам рӯзи дигар аз мактаб ояд, харгӯшаки гӯшсиёҳ нест.
Танҳо пою думашро ёфту халос. Ӯ акнун фаҳмид, ки аз харгӯшпоӣ
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на вай, балки гурбаи сиёҳ нафъ мебинад. Харгӯши сеюмро ба бозор бурд ва бо ду чӯҷаи сафеди тоҷдор баргашт. Онҳо зебо буданд,
ки кас аз диданашон ҳаловат мебурд. Додарам дар вақти холиаш
чӯҷаҳоро аз катак берун мебаровард. Онҳо бо шавқ мебозиданд.
Бо пойҳояшон заминро палмосида, донае ёбанд, аз паси якдигар
сур мекарданд. Вақте ки дилгир шуданд, худашон боз ба катак
медароманд.
Аз мактаб омада, дари катакро кушодам. Чӯҷаҳо бод афшонда,
берун баромаданд. Дидам, ки онҳо оромона сайру гашт мекунанд, аз пайи кори худ шудам. Ногоҳ чӯҷаҳо фиғон бардоштанд.
Бинам, гурбаи сиёҳ як чӯҷаро дар даҳонаш гирифтаасту чӯҷа бо
тамоми овоз қийғос мезанад. Гурбаро бо чӯб задам, таҳдид намудам, аммо вай чӯҷаро гирифта гурехт. Чӯҷаи дигар захмӣ буд.
Додарам ба қанотаки чӯҷааш малҳам молид. Ба марги ҷонваронаш хеле гирист.
Ба гурбаи сиёҳ нафратам зиёд шуд. Ҳоло ӯ аз мо худро дар
канор мегирад…

ТИФОҚИИ МАЙ� НАҲО

30 гуфтор аз 30 тор

Фирӯз аз мактаб омад, ки дар рӯйи ҳавлӣ селаи майнаҳо чир-
чиркунон бо ҳам ҷанг мекарданд. Ҳатто бо нӯлашон ба сари якдигар ҳуҷум менамуданд.
Оббо, майнаҳои ҷангарае, – сар ҷунбонда хандид бобо ва
ба Фирӯз рӯ овард. – Бачем, аз инҳо дуртар гард…
Ин вақт чӯҷаи майна аз болои дарахт ба замин афтид. Лекин
майнаҳо ҳанӯз бо ҳам ҷанҷол мекарданд. «Ба майнабача ёрӣ лозим. Ҳозир ӯро ба лонааш нагузорам, гурба мехӯрад», – аз дил
гузаронд Фирӯз ва рафта майнаро ба даст гирифт.
Ногоҳ селаи майнаҳо чун абри сиёҳ атрофашро печонида гирифта, ба Фирӯз ҳуҷум карданд. Фирӯз бо ду даст онҳоро аз худ
дур карданӣ мешуд, аммо наметавонист.
Майначаро парто! – нидо баровард бобо. – Зуд ба хона даро!
Фирӯз майнаро аз даст раҳо карда, бо тамоми қуввааш гурехт.
майнаҳо аз оқибаш сур карданд. Ӯ ба хона даромада, дарро пӯшид. Майнаҳо дарро зада, шишаи тирезаро ҳам шикастанӣ мешуданд. Аз тарс дасту пои Фирӯз меларзид. Вай аз тиреза ҳаракати онҳоро мушоҳида мекард. Майнаҳо хомӯш шуда, чаҳор
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нафарашон бо нӯлашон майначаро бардошта, ба лона гузоштанд.
боқимонда чун нозирон онҳоро назорат мекарданд, ки ягон фалокат рух надиҳад.
– Бачем, дидӣ, майнаҳо номуросо бошанд ҳам, дар масъалаи
муҳим бо ҳам тифоқанд. – гуфт бобо.

«АСРОР»-И МОДАРКАЛОН

30 гуфтор аз 30 тор

Модаркалонам ба ҳаракат, феълу атвори мо мувофиқ карда,
лақабҳои махсус гузошта буданд. Ба амакбачаи калонӣ, ки қоши
сиёҳи зебо дошт, «Қошсиёҳ», хоҳараш хандаи аҷоиб менамуд ба
вай «Кур-кури каррок», ба хоҳари хурдӣ, ки мӯйҳои зард дошт,
«Сумбула», ба ман, ки дар оила хурдтар будаму ҳама хоҳиши маро
иҷро мекард, «Султон», ба додарчаам аз сабаби инҷиқ буданаш
«Исмоилча» лақаб гузошта буданд.
Аз байн чанд сол сипарӣ гаштанду модаркалони дигарам ҳам
пир шуданд. Баъзан барои ёфтани номи манноми тамоми амаку
амакбачаҳоямро номбар мекарданд. Акнун ман фаҳмидам, ки
дар пирӣ ҳама парешонхотир мешудааст. Модаркалон барои фош
нашудани парешонхотирии худ ба мо «лақабча»-ҳо гузошта будаанд, ки ин сирро баъдтар фаҳмидем.
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