
 

О Д А М   Б У Д А Н   М Е Х О Ҳ А М 

 

 

                                                          Сухан аз арши барин омадааст, 

                                                          Баҳри покон ба замин омадааст. 

Абдураҳмони Ҷомӣ. 

 

                                                          Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон, 

                                                          Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст! 

Бозор Собир. 

 

БОБИ ЯКУМ 

 

– Русӣ гап зан!.. Ман тоҷикиро намефаҳмам!..  

Ин овози роҳбари корхона ба гўши Шариф Шараф акси садо дод ва 

гаштаю баргашта садод дод: “Русӣ гап зан!.. Ман тоҷикиро намефаҳмам!..” 

– Аҷиб, бовари кас намеояд-е! 

Гиребони курта дошт Шариф Шарафи рўи раҳ зору низор монда. 

Ў ба сайру тамошо наомада буд. Бо мақсади нек – хариди трактор омада 

буд вай. Ҳо, орзуи хариди трактор дили ўро кайҳо осуда намегузошт. 

Вале орзу хобу хаёлро монд. 

Оре, хобу хаёли ширинро! 

Ва алъон ҳолати ўро ин мисраҳо ифода менамуд: 

                Ба худ пеши Худо бояд гиристан, 

                Хамўшу бесадо бояд гиристан. 

                Барои мурдаҳо ашкам намонда, 

                Ба ҳоли зиндаҳо бояд гиристан1. 

– Уф-ф!.. – гўён аз дил оҳи ҷигарсўз баровард. 

Ҳа-а, устод Лоиқ ки дар ғами номуси миллат месўхт, аз хории забону 

фарҳанг дилаш ба дард омадаву фиқон кашида: 

                Заҳр бодо шири модар бар касе, 

                К-ў забони модарӣ гум кардааст. 

Яке аз рўзҳои тобистон ним мешуд. Хуршед тори сар омада сояҳо 

нопайдо мегашт. Ҳаво метасфид. Тани ў вазнин шуда, дилаш туғён мекард. 

Дар хеш мепечид. Ба димоғ бўи асфалт ва дуди мошин мерасид. Ҳаракати 

хун дар рагҳои тан мушкил мешуд. Аз паи ҳамон эълони дар рўзнома 

хондааш омаду ба ин бало афтод. Кош он эълонро намехонд. Таассуф, 

                                                
1 Шеъри Гулрухсор 
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таассуф! Фиреб хўрд, аҳмақ шуд…   

Хурўсбонг аз деҳа баромад ва ҳангоме ки хуршед сар кашида ба тани 

дунё қабои рўзро садранг медўхт ба даромадгоҳи корхонаи корхонаи 

муштараки “Туре” ҳозир шуд. Вале дарбон, марди рёйдарози хеле хароб 

бо қиёфаи ҷиддӣ сари роҳашро гирифт ва ўро даромадан намонд. Вай ба ў 

бо самимият ва эҳтиром салом дод. Ба ҷои алек ба сўи ў нобоварона 

нигаристу бо забони ғайр пурсид: 

– Ту кистӣ? 

– Одаме, ки Худо халқ кардааст. 

– Касе ки халқат накарда бошад, даромадан мукин нест! 

– Барои чӣ? – ҳайрон шуд ў. 

Дарбон ба дасти ў нигоҳ карда гуфт: 

– Рухсатнома лозим. 

– Рухсатнома? Чӣ хел рухсатнома? Аз куҷо гирам онро? – бо ҳиси 

кунҷкобӣ пурсид ў.  

– Ту ки надонӣ ман аз куҷо донам! – бо иллат гуфт дарбон. 

– Чаро бо забони худат гап намезанӣ? 

Теғ кашида, ба рўи ў нигарист. 

– Бо ин забонат аз нони хўрдан мондам. 

– Забони модариатро ки хор кардӣ, албатта ба нон зор мешавӣ. 

– Ҳамин забони ғайр ба ман ризқу рўзӣ медиҳад. 

Вай ба вазъи бепарвои сигор даргиронд. 

– Медаҳаду баъд дар баданат заҳр мекунад. 

Чеҳраи ў, гўё дўғи турш хўрда бошад, пурожанг шуд. 

– Гапро кўтоҳ куну рухсатномаатро барор.  

Ў каме фикр карда, прсид: 

– Магар он зарур аст? 

Ба сўи ў нигоҳи аҷибе партофт, гўё ба вай нафрат дошт. Сипас бо ғазаб 

гуфт: 

– Ман ин ҷо истодаам, пас зарур аст! 

Ў табассуме карду гуфт: 

– Онро аз куҷо гирифтан мумкин? 

– Ту ҳазл мекунӣ? – рўй турш кард дарбон. – Ту намедонӣ магар? 

Шариф Шараф лаҳзае рафтору гуфтори дарбонро дар майнаи сар тоб 

дод, ба пасу пеш нигарист ва сипас оромона изҳор кард: 

– Ҷўгӣ шудам бигўй? 

– Сафсата нахон! 

Хаёле хомўш монд. Сипас, ҷиддинамо ба ў нигарист: 

– Охир, ҷўгӣ металабад. 

– Ҳақи ҳалоли худам. 
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– Ана, – гуфт ў ва ба дасташ як панҷсомона дод. 

– Кам, – дасташро мисли талбандаҳо дароз кард дарбон. 

Боз як панҷсомона қурбон шуд. 

Шариф Шараф зери лаб заҳрханде заду ғур-ғур кард: “О, бачағаре! Ҳақи 

ҳалолаш будааст. Насиб мекарда бошад?” 

Пас аз ин ба ў лозим омад, ки боз як садро шиканад. Аниқтараш ў не 

пул шикаст. 

– Ҷаноби раис қабул намекунад, – ҷиддӣ гуфт котиба. 

– Барои чӣ? 

– Барои он ки банд аст, – бедимоғ ҷавоб дод ў. – Вай машварат дорад. 

Мефаҳмӣ? Маш-ш-ва-а-а-рат! 

– Фаҳмидам, – гуфт ў. – Ҳеҷ гап не, ман интизор мешавам. 

– Интизор нашав, имрўз қабул карда наметавонанд. Телефонатро монда 

бирав, ман ба ту занг мезанам. Хуш бош! 

– Эҳ, хоҳари ҷон, Шумо чиҳо мегўед? Ман аз роҳи дур омадам… Аз 

деҳа… 

– Ба ман фарқ надорад!  

– Охир корам зарур… 

– Ба ман чӣ?! – абрў гиреҳ кард котиба. 

– Медароям! 

– Намедароӣ! 

– Хобатро ба об гўй. 

– Дар деҳа ҳам ҳамин хел дағалӣ мекунӣ?! 

Вай бо тамасхур гуфт: 

– Дар деҳаи мо шумо барин котиба нест. 

– Ҳой, мехоҳӣ ки милиса ҷеғ занам?! 

Шариф Шараф донист, ки аз дасти ин ойимча ҳар кор меояд. Он гоҳ 

мулоимтар ҳарф зада, боз як панҷсомонаро қурбон кард. 

Роҳбари корхона, марди мағрури тангчашм, ки рухсораҳояш хун 

гирифта буд, аз ҷояш наҷунбид, ба саломаш алек нагирифт. Дар қиёфааш 

ришханду нописандӣ сигоркашиашро идома дод. Шариф Шараф умедвор 

буд, ки вай сабаби омадани ўро мепурсад. Не, хомўш буд, ки хомўш. Дар 

дили Шариф Шараф нафрате пайдо гашт, вале ў ин ҳисро ошкор накарда, 

матлабашро баён намуд. Сардор ба қомати баланд, шонаҳои васеъ, рўи 

гандумгуну чашмони тези ў нигариста, бо зарда гуфт: 

– Русӣ гап зан! 

– Чаро? – мутҳайирона суол кард Шариф Шараф. 

– Ман тоҷикиро намефаҳмам! 

Тору пуди қалби Шариф Шараф аз ин суханон ба ларза омад, аммо 

худро ба даст гирифт. 
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– Агар Шумо тоҷик шуда тоҷикиро намефаҳмед, вой бар ҳоли дигарон. 

– Бас! Шуд! – абрў гиреҳ андохт роҳбар. – Туро кӣ равон кард? 

– Ҳеҷ кас, – ҷавоб дод Шариф Шараф. – Эълонро хондаму омадам. 

Кайҳо нияти харидани трактор доштам. 

– Ҳа-а, нияти нек – ними давлат! 

Чашмонаш барқ заданд ва беихтиёр даст ба мўйҳои мошубиринҷаш 

зад. 

– Нияти нек – худи давлат! 

– Ҳа-ҳа-ҳа-ҳа… – хандид роҳбар ва бо қиёфаи ҷиддӣ гуфт. – Трактор 

нест! 

– Нест? 

– Ҳа, нест ва намешавад! 

Аз ин муомилаи дурушт як эҳсоси пушаймонии пуралам ба дилаш 

нишаст. Вале ҳавасу хоҳиши харидории трактор аз сараш напарид. Ва бо 

умед пурсид: 

– Чаро намешавад? 

– Чаро-паро надорад! 

Дилаш сиёҳу бори хотираш вазнин шуд. 

– Нафаҳмидам… 

– Чиро нафаҳмидӣ?! 

– Охир, эълон додед, ки трактор мефурўшем. 

– Ҳа, додем. Хайр чӣ? Додем, лекин трактор намефурўшем! 

– Чӣ?.. Рост ё ҳазл? 

– Рост! 

– Пас эълонро барои зебаш додед?  

Овози ў ба таври ғайриодатӣ оташин садо дод. 

– Кори ту чӣ! Не, кори ту чӣ! 

Вай чӣ гуфтанашро надониста, хомўш монд. Худро маломат мекард, ки 

беҳуда ба ин ҷо омад. Мехост ҳар чи зудтар аз ин ҷо берун равад, аммо 

ёрои қадам мондан надошт. 

– Чӣ шах шуда мондӣ?! Ба ту ҷавоб! Чор тарафат қибла! 

– Дағалӣ накунед, бародар! Охир ин ҷо бозор нест-ку? Корхонаи давлатӣ 

аст. 

– Чӣ?! – нешханд зад сардор. – Корхонаи давлатӣ? Хестӣ ки хобат! Ин 

корхонаи шахсист! ҶФМ “ХБЗ”! Фаҳмо? Мебинам ки не. Мефаҳмонам: 

Ҷамъияти фаъолияташ маҳдуди Хатлон – Бадахшон – Зарафшон. 

– Шахсӣ ҳам бошад, дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст. Бояд ба қонуну 

қоидаҳои он риоя кунад. 

– Чӣ?! – нимхез шуд сардор. – Қонундон менамоӣ, а? 

– Ҳа, медонам, – ҷиддӣ гуфт вай. – Шумо ҳам бояд донед. Не, донистан 
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кам, онро иҷро кардан лозим. 

– Хайр, акнун бас, шуд! – бо танаффур ҷигот андохт роҳбар. 

Сардор бархост, қоматашро чун афсар рост гирифта, сарашро ба чапу 

рост тоб дод. 

– Қишлоқӣ-да, – ришхандомез гуфт ў ва сигор кашид ва ба ў ҳам муроот 

кард. 

– Намекашам! 

– Қишлоқӣ чӣ донад кайфи сигорро! 

– Магар ин мумкин аст? Давлати мо ба куҷо менигарад? Наход лаҷоми 

туро кашида натавонад? 

Сардор ба сўи дар рафт. Як пойи ў мелангид. Вай дарро боз намуд:  

– Ту, деҳқонча, ҷоята дида пой мон! 

Сиёҳӣ бар дилаш вазн овард ва беихтиёр ангуштони дасташ мушт 

гаштанд, аммо ў намедонист киро ва чиро зарба бизанад.  

– Темури ланг! – ногаҳон аз даҳонаш баромад.  

– Лақаби маро аз куҷо медонӣ? 

– Хонда будам! – бо қаҳр гуфт ў. – Акнун бо чашми сар дидам! 

– Дигар намебинӣ! Баро! 

Навмедии олуда ба изтироб хонаи дилашро пур кард. Ва якбора гўё 

хуршед фурў нишаст, қабои садранги рўз дар назараш сиёҳ шуд. Дигар 

худаш ҳам тоби дидани ин Темури сониро надошт.  

– Ҳой, мебароӣ ё не?! – бадҷаҳлона “тиру камон” кашид роҳбар. 

Вале Шариф Шараф сокиту хомўш бар ҷой истода буд. 

– Чаро истодаӣ, каш аробата! Вагарна милиса ҷеғ мезанам! 

Маънидорона ба ў нигарист ва сипас: “Ҳаволаат ба Худо!” гуфту аз 

корхона бадар рафт.  

– Акнун чӣ бояд кард? – оҳ кашид ў. – Имрўз наметавонӣ ба касе 

эътимод кунӣ. 

Ёрӣ расонидан ба деҳқонон шодии ширине дорад. Имрўз ин шодии 

ширин дар дили ў ба андўҳи талх табдил ёфт. Андешаи ба деҳа бе трактор 

баргаштан бори сангине аз яъсу алам бар шонаи дили ў ниҳод. Ва ў бояд 

ин борро бардошта, ба деҳа бармегашт. Аммо барнагашт, дар шаҳр монд. 

Сайр ҳам сайру саргардонӣ ҳам сайр. Аммо ин сайр барояш сахт мушкил 

омад. Ҳама он дидаву шунидааш дар вуҷуди ў талхие ба бор овард… 

Алҳол танҳо як чиз мехост – ҳамсўҳбати ҳамдиле ёфтану сари як пиёла 

чой ин дардро дармон бахшад ва он борро аз дўшаш дур андозад. Гўё касе 

дар вуҷудаш пайваста ин амрро талқин мекард. Ва ў танҳо ҳаминро 

метавонад, дигар коре аз дасташ намеояд.  

Аммо шаҳр ба назараш бегона метофт. 

Одамон бисёр буданд. Ҳатто гуфтан мумкин беҳисоб. Вале ҳама ноошно 
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бетафовут. Вай байни онҳо қадам мезад. Аммо худро танҳо эҳсос мекард. 

На фақат танҳо, балки нолозим низ. Аммо ноумед намешуд. Меҷўст. Ҷўёи 

одаме буд, ки ўро бубинад. Бо ў ҳамдил бошад. Дарди ўро қисмат кунад.  

Бўйи дуди мошинҳо димоғашро месўзонд, садояшон гўшҳояшро 

мехарошид. Қурси офтоб ҳам тамоми нурҳояшро ба сари ў мерехт. Ин 

ҳама якҷоя азми сўҳбатро дар замири ў коста мегардонд. Қудрати сабри ў 

рў ба шикаст меорад. Лаҳзае истод. Ду дилдода чун як тан мерафтанд. Дар 

канори роҳ ду милиса меистод. Беқарор буданд. Аммо парвои одамон 

надоштанд. Чашм аз мошинҳо намеканданд.    

Ва Шариф Шараф бо як даст сандуқи синаашро молиш додаву зуд-зуд 

нафас гирифта, тасмим гирифт, ки ихтиёр ба дасти пойҳояш супорад. Ҳо, 

Шариф Шараф бояд ҳатман тасмаи раҳ зери қадам мегирифт, дигар илоҷе 

надошт ў. Ногоҳ чашмаш ба марди фарбеҳи малламўйи миёнақади 

сурхрўй афтод. Беихтиёр дар ҷояш истод. Чашм аз он мард намеканд. 

“Шинос барин, – пичиррос зад ў. – Хаёлам, ки дар куҷое дидаам. Ҳа-ҳа, 

бояд шиносам. Кист ў?… Кист?…”. 

Ва ногаҳон гўё барқе ҷаҳида, лавҳи хотирашро равшан кард.  

“О-о… ин Мэлс Катаевич-ку!”. 

Шариф Шараф хато накарда буд. 

Бале, он мард – додситон Мэлс Катаевич, ҳамоне, ки панҷ соли ҳаёти 

ўро сўзонда буд.  

Ин дидори ногаҳонӣ оинаи хотираро ҷило дод.  

“Панҷ сол дода шавад!” 

Тори сарде аз ангушти по то мағзи ў кашида шуд. Ва сар то пояш 

ларзид, гўё ҷараёни барқ гузашт. Оташи ғазаб ҷигарашро сўхт. Дарди тозае 

бар вуҷудаш раҳ бурд. Як эҳсоси душманӣ вуҷудашро фаро гирифт. Ва 

талқини қасос бинмуд. Аммо чизе дар қалбаш ба ин монеъ шуд. Не, не, 

инсон наметавонад фақат дар ҳолати душманӣ умр ба сар барад. Рисолати 

инсон некиву накўкорӣ аст. Пас дуруст мегўянд, ки ба қавли ҳазрати Алӣ, 

беҳтарин ҳадя гузашт аст. Бале, ба гузашта салавот. 

Санги ақл оинаи хотираро пора-пора кард. 

Дарди тозапайдо кунд шуд, аз душманӣ асар намонд, эҳсоси осудагӣ 

бар дилаш расид. 

“Ба гузашта салавот”, – гуфт дар дил Шариф Шараф ва бо қадамҳои 

устувор ҷониби вай равон гашт. Ба назди ў расида буд, ки чароғи сабзи 

сечароғ даргирифта, ба одамон роҳ кушод. Вай ҳамроҳи додситон аз 

чорраҳа гузашт ва аз ў чашм наканда, баробараш қадам зад. Додситон 

нигоҳи ўро ҳис карда, гашт тез кард, то ки “дум” канда шавад. Аммо “дум” 

канда нашуд. Ва ў истоду бо тарсу ҳарос пурсид: 

– Чӣ гап? Ту кистӣ? Чӣ мехоҳӣ? 
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Вай ба ҷои он ки суоли ўро ҷавоб гўяд, хушҳолона салом дода, пурсид: 

– Агар хато накунам, шумо Мэлс Катаевич? 

Додситон ному насаби худро шунида, аввал ба ҳайрат омад. Баъд 

дурусттар ба рўи ў зеҳн монд. Чашмони бозингари алояш ягон нишонаи 

ошноиро пайдо накард.  

– Ту маро мешиносӣ? 

– Ному насабатонро хато гуфтам? 

– Не-е… ле… лекин ман туро намешиносам. 

Шариф Шараф фарох табассум кард. 

– Кистӣ ту?!  

– Маро нашинохтед? 

– Аз куҷо шиносам?! – овози додситон сард буд. – Кистӣ ту?! 

– Ман Шариф Шараф… 

– Кадом Шариф Шараф?! 

– Ҳамон гунаҳгори бегуноҳе, ки панҷ сол дар маҳбас шишта баромад.  

– А-а-аҳ! – бечораҳол нолише баровард додситон ва дасту по хўрд. 

– Акнун шинохтед? 

– Ҳамон Шарифи одамкуш?! – бо ҳарос пурсид ў ва лаҳзае карахт шуд. 

Гўё касе ба фарқи сараш зарба зад. Чашмонаш аз тарсу ҳарос васеъ кушода 

шуданд. Базаҳмат нафас мекашад, рагҳои гарданаш варам мекунанд, дар 

пешониаш донаҳои арақ пайдо мешаванд. Гулўяш хушк шуда, сулфааш 

омад. Чанд бор паиҳам сулфид. 

– Чӣ мехоҳӣ ту аз ман?! – овози вай сахт меларзид. 

– Танҳо сиҳативу саломатӣ, умри дароз ва хонаи ободи шуморо 

мехоҳам, – бо табассум гуфт ў. – Хавотир нашавед, ман қасди баде надорам. 

Ҳа, ба гузашта салавот! 

– Нахо-о-од? – додситон шубҳаомез ба ў чашм партофт. Ва лаҳзае 

нигоҳи онҳо ба ҳам печид. 

– Сиҳату саломат ҳастед?  

Бо лаҳни хушке посух дод: 

– Бад не. 

– Ҳоло ҳам дар додситонӣ кор мекунед? 

– Чӣ, чӣ? Додситонӣ? Додситонӣ не, прокуратура. 

– О, додситонӣ бо забони шевои тоҷикӣ аст. 

– Не, прокуратура беҳтар. Звучит! 

Бо забони олуда ҳарф задани додситон дилаш таҳ мекашад. Мехоҳад 

сухани сахте бизанад, вале дар вуҷудаш чизе ҳаст, ки ба ин монеъ мешавад.  

– Кор ҳоло ҳам вазнин аст? 

– Эҳа, вазнин ҳам гап. Азоб, азоби алим. Лекин як сардори консерватор 

дорем, ҳеҷ ба қадрам намерасад. Фақат кор талаб мекунад. Ман ҳам шабу 
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рўз кор мекунам. Боз дурака валайт мекунӣ мегўяд. Э аз бисёрии кор сар 

тарбузи луқ барин. Кори давлат пирам кард, пир.  

– Ин хел нагўед, Мэлс Катаевич, шумо ҳоло тамоман ҷавон ҳастед. 

– Ташаккур, – гуфт ў ва ба чашмони Шариф Шараф нигарист. – Хайр, ту 

чӣ ҳол дорӣ? 

– Ҳолам хуб аст, – ҷавоб дод ў. 

– Мебинам, ки бад не, – бо оҳанги ҳасад гуфт додситон. – Туф-туф, 

чашми бад нарасад! 

– Ташаккур! 

– Кор мекунӣ? 

– Бале, – ҷавоб дод ў. – Магар бекор мешавад? Аз бекор ҳама безор 

мегўянд. 

– Дар Россия? 

– Не, дар деҳа, – бо ифтихор гуфт ў.  

– Неужели?! – лаб инҷ кард додситон ва сипас хандиду илова намуд: – 

Ҳоло деҳқон шудам гўй? 

Дар хандаи ў ғолибияту тамасхур бараъло намоён буд. 

– Шояд ин гуноҳ бошад-а? 

– Не-не, чаро ин тавр мегўӣ?! 

– Ман не, оҳанги суханатон мегўяд. 

– Ҳайфи пули давлат. Панҷ сол туро хононд. Аммо аз ту суде нест. 

– Чаро суде набудааст? 

– Охир, олими беамал – занбўри беасал, гуфтаанд. 

– Рост гуфтаанд. Касби деҳқонӣ ҳам илм мехоҳад, дилу нияти покиза 

мехоҳад. Шабро-шаб, рўзро-рўз нагуфта, заҳмат кашиданро мехоҳад. На 

ҳар кас ба ин қодир аст. 

– Як деҳқонӣ кам аст. 

– Чаро кам будааст. Деҳқон моро мехўронаду мепўшонад. Ба қавли 

Носири Хусрав: 

                Беҳ аз саноъи олам деҳқон аст, 

                Ки ваҳшу тайрро роҳатрасон аст 

                Ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст 

                Аз ў гаҳ заръ, гоҳе бўстон аст. 

– Ҳамту-куя…  

– Академик Муҳаммадҷон Шукуров дар як мақолаашон менависанд: 

“Аз хоҳиши кору меҳнат маҳрум шудани инсон чӣ маънӣ дорад? Бегумон, 

ин ҳолат чунин маънӣ дорад, ки инсон аз моҳияти инсонии худ маҳрум 

гардидааст, он асосеро, ки дар дили ў сифатҳои одамиро пойдор медорад, 

аз даст додааст. Яъне мо ба сўи фоҷиаи маънавии моҳиятсўзе рафта истода 

будем. Ин ҳама дар натиҷаи он рўй дод, ки одамизод аз замин, аз ҳар чизе, 
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ки асоси меҳнат буд, ҷудо шуд, ба самараи меҳнати фидокорона 

манфиатмандии ў намонд, дид, ки меҳнат маънои аслии худро дигар соҳиб 

нест2”.  

– Ҳа-а-а… Афсўс, сад афсўс. 

– Ҳа боиси афсўс аст, ки ҳатто баъзе зиёиёни мо инро намефаҳманд… 

– Не, ман камии заминро дар назар дорам. 

– Чӣ-чӣ?! 

– Нашунидӣ? Мегўям, ки заминамон хеле кам. Наваду се дар сади ватан 

кўҳсор. Ҳамагӣ ҳафт фоизак замин. Мефаҳмӣ, ҳафт фоизак! 

– Вале аҷаб аст, ки ҳамин “ҳафт фоизак”-ро саришта карда 

наметавонем. Аз ин рў дар ҳама ҷабҳа дастнигари дигарон ҳастем. Зеро мо 

ба умеди оши ҳамсоя шуда, деги худро сарчаппа карда мондаем. Пас 

Худованд бар ин халқ файзу баракаташро то куҷо арзонӣ хоҳад дошт? 

Муҳаммад Иқбол чӣ хуб гуфтааст: 

            Худо он миллатеро сарварӣ дод, 

            Ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт. 

            Бад-он миллат сару коре надорад, 

            Ки деҳқонаш барои дигарон кишт. 

– Ин қадар воҳима кардӣ бо чор сотих заминат. 

– Чаро чор сотих? Хоҷагии деҳқонии ман даҳ гектар замини корам ва як 

гектар боғ дорад. 

– Воҳ!… – ҳайрон шуд додситон. – Даҳ гектар замину як гектар боғ?!  

Баъд гўё чизе ба ёдаш расиду пурсид: 

– Бисёранд? 

– Киҳо? – намефаҳмад Шариф Шараф. 

– Мардикоронат. 

– Э не-е, мардикор надорам, – ҷавоб дод ў бо табассум. – Ҳамаашро 

худам саришта мекунам. 

– Ба Худо? 

– Бовар намекунед? 

– Бовар мекунам. Чаро накунам? 

Шариф Шараф ҳис намуд, ки дурўғ мегўяд. 

– Медонед, бурди ман дар чист? 

– Аз куҷо донам, – гуфт ў. – Гўй ки дониста гирам. 

– Ман ба замин дил бастам. Чун фарзанд ба модар. Беҳуда заминро 

модар намгўянд. Замин ҳам мехўронад, ҳам мепўшонад… 

– Ҳа… а… – оҳи таҳдор кашид додситон ва як ба ў нигоҳ карда, абрў бар 

ҳам кашид.   

                                                
2 Адабиёт ва санъат, 15 сентябри соли 1988 
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– Намеранҷонанд? 

– Кӣ? – нафаҳмид ў. – Бюрократҳо? 

– Не, замин. 

– Чӣ гўям? Қарсак аз ду даст, – бо лаҳни бисёр нарм ҷавоб дод ў. – 

Медиҳеду мегиред. Таъриф нашавад ҳосили хуб мегирам, зиндагиам хеле 

хуб аст. Тобеи касе нестам, мўҳтоҷи чизе нестам. 

Ин суханҳо додситонро ба изтироб андохтанд. Ошуфтаву парешон дар 

гирдоби андеша афтод. Ниҳоят гуфт: 

– Хеле бой ҳастам гўй. 

Дар чашмони кабуди андак чуқураш шўълаи ҳасад дурахшид. 

– Суму сангат чӣ қадар? 

– Суму санг? 

– Интерсни одам ту. Суму санга намедонӣ-а. О-о, боигариат-да. Ё сирри 

махфӣ? Не, агар секрет бошад… 

– Не, чаро? Бист… 

– Ваҳ!  

Чашмони додситон аз хонааш баромад. Ҷуссаш беихтиёр такон хўрду 

қафотар рафт. Сигор аз дасташ ба замин афтид. 

– Бист миллион доллар?! 

Қалби додситон қариб аз тапидан бозмонда буд, гўё ўро нерўи 

муқтадири барқ зарбае ҷонгудоз зада бошад. 

– Ё тавба! – гуфта, боз ба додситон рў овард. – Доллар ақли ҳамаро тира 

кардааст. Ҳама бо доллар чақ-чақ мекунанд. Ҳатто ҳомии қонун ҳам доллар 

мегўяд. Боигарии ман пулу сарват нест. 

– … 

– Боигарии ман фарзандону бародаронам ҳастанд.  

– Ҳа-а-аъ… – ба абрувонаш гиреҳ меафтад. – Ин ту гўй. Офаринат бод! 

Худо умрашон диҳад! 

– Ташаккур! – мегўяд ў ва лаб фурў баста, лаҳзае сокит мемонад. Сипас 

ба додситон рў меорад: 

– Шумо хўроки пешин хўрдаед? 

Аввал “ҳа”, баъд “не” гуфт.  

– Биёед, ба ягон ошхона даромада хўрок хўрем 

Ин суханон чунон ногаҳонӣ буданд, ки ў ҳатто ба гўшҳояш бовар 

накард.  

– Чӣ гуфтед? Меравем? 

– Ташвиш накаш, ман дар хона хўрок мехўрам, – гуфт ў ва оҳанги 

рафтан кард. 

– Ба ҳамсаратон занг зада фаҳмонед, ки як дўстамро вохўрдам, ҳамроҳ 

хўрок мехўрем. Хафа намешудагистанд. 
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– Э вай нест, – бепарво даст афшонд додситон. – Кайҳо ба таги замин 

рафт. 

Ва ў хандид. Сард ва ҳатто нафратомез. Сипас илова намуд: 

– Короче, ба он дунё… 

Вай ҳайрон шуд, ки ин мардак дар бораи марги ҳамсараш бетафовут, 

бепарво сухан меронад. Аммо зуд худро ба даст гирифта: 

– Бубахшед… – гуфт ва “Худо ҷояшро ҷаннат кунад!” гўён даст ба рўй 

кашид. 

– Чӣ, чӣ? – додситон аз зери абрўвони анбўҳ ба рўи ў бодиққат нигоҳ 

кард. – Э вай кайҳо дар дўзах сўхта хокистар шуд.  

Вай маҳву мот шуд ва дар хиҷолат монд. 

– Омада-омада зани зиштрў, бадҷаҳу гандадаҳон насибам гашт. Овозаш 

дағалу гўшхарош буд. Тамоман табассум намекард, қавоқаш ҳамеша 

овезон буд. Дилтангу инҷиқ буд. Аз меҳрубониҳои ман асабӣ мешуд. Э ба 

ту кадом якашро гўям?! Як зарфи пур аз заҳрро мемонд.   

Вай боз оҳи сарде кашид. 

– Чаро ҷудо нашудед? 

Вай бо лакнати забон гуфт: 

– Оре… Оре… Фаҳмидам… Гуфтаниед, ки аз вазифа тарсидам. 

– Инро ман аз забони шумо фаҳмидам. 

Ў ҳоло ҳам қудрате надошт, ин ҳақиқатро иқрор кунад. 

– Охир ў ҳеҷ кас надошт, дилам ба ў месўхт. 

Албатта ин суханони ў дурўғ буданд. 

Аз тарс ба ҳама азоби зан тоқат мекард. Тарсе, ки суханони сардораш ба 

дилаш рехта буд, садди роҳаш мешуд. 

“– Ё развод ё вазифа! Интихоб кун!” 

Ва ў вазифаро интихоб карда буд. 

– Аммо оқибат Худованд худаш ҷазои занҳои бадзотро медиҳад. Ҷазои 

ўро ҳам дод. Ниҳоят мошин задаш. Ҷо ба ҷо мурд.  

– Ҳа-а-а… – бо оҳанги дареғу дилсўзӣ мад кашид Шариф Шараф. 

– Ба фикри ман ҷои ҳамаи модарон биҳишт аст.  

Ин суханон ба назари додситон соддалавҳона тофт. Ва тамасхур зад: 

– Чӣ онҳо аз дигар лой шўрида шудаанд. 

– Бале, аз дигар лой. Ва ба қавли Максим Горький, сарчашмаи ҳаёти 

музаффарона аст. Ману шуморо ҳам модар ба дунё овардааст. 

Вай оташин шуда, ба ў як назари тез андохту абрў чин кард. 

– Вай лаънатӣ модар набуд-да. Нозо буд, қисир буд, қисир. Умри маро 

ҳам сўхт.  

Вай сигори тоза гиронд. Ва чанд бор дуд гирифта аз бинӣ сар дод. 

Нохост: 
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– А… а… а…пш-шш-шу! – гўён баланд атса зад. 

– Саломат бошед! 

– Медонӣ, – бо овози нимшунаво гуфт ў, – саломатиам он қадар хуб не. 

Ҳа, он қадар хуб не. Мефаҳмӣ? 

Дар чеҳрааш ифодаҳои ҳузну ҳасад ба ҳам омехта, ўро бисёр фартут 

нишон медоданд. 

– Ҳама ҷоятон сиҳат-саломат-ку, – бо оҳанги дилбардорӣ гуфт Шариф 

Шараф. 

– Не, не, ҳама ҷоям не, – саросема гуфт вай. – Ба Худо, ки не. Сарам гўё 

аз худам не, асабҳоям хароб. Як лаънатӣ ба сарам зад.  

– Кӣ? Кай? Чаро зад? – пай дар пай савол дод Шариф Шараф. 

– Сволоч, бе ягон чуну чаро зад.  

– Шинондед? 

Додситон бо аломати суол ба ў дида дўхт. 

– Мегўям, ки ўро қама кардед? 

– Не, канд палиди сволоч. 

– Чиро канд? 

– Гурехт-да сволоч. Намегурехт-ку-у… Номардӣ карда харгурез кард 

оқипадари сволоч. Агар меқапидам, билло ки бо ҳамин дастонам 

гулўяшро буғӣ карда мекуштам, – ў бо панҷаҳои нозукаш аз гулўи Шариф 

Шараф дошта, гапашро давом дод: – Ана ҳамин тавр! 

Ва гўё зананда дар рў ба рўяш бошад, мушташро нишон дода, ғазаб 

кард: 

– Ух, ти сволоч! Азроили ҷонгир бошӣ ҳам, аз чангам халосӣ намеёбӣ! 

Ҳа, ба осмон барои аз поят, ба замин дарои аз гўшат кашида мегирам. Ҳа, 

ана баъд… 

– Баъд чӣ? 

– … ба қавли Хрушёв: “Покажу ему кускину мать!”. 

– Яъне, ки очаи зораша нишон медиҳед. 

– Ҳа! 

– Чӣ хел? 

– Сволоча говсуд мекунам… 

– Ҳа-а, шумо дар ин кор усто. 

Додситон истеҳзоро фаҳмида, қавоқ андохт. 

– Не, ман гуфтанӣ, ки гунаҳгор бояд бе ҷазо намонад, – гуфт Шариф 

Шараф. – Ҳа, ҳар як гунаҳгор бояд ҷазои сазовор гирад.  

Ва ногоҳ дарди гушнагӣ дар меъдааш пайдо шуд. 

– Лекин ҳоло вақти ин хел гапҳо нест. Ман хеле гуруснаам. Шикамам 

нақора менавозад. Танҳо хўрок хўрда наметавонам. Не, нагўед, ман 

меҳмондорӣ мекунам. 
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Суханони ў хеле самимона садо доданд ва муомилаи нарму гарм ба 

дили додситон роҳ ёфт. Назараш андаке гармтар гашт. Аммо ҳанўз як навъ 

хўсида меистод. 

– Сониян ин вохўрии мо тасодуф не, насиби дидор будааст. Аз тарафи 

дигар тафти одамро одам мегирад, мегўянд. Чӣ гуфтед, бародар? 

Баробари шунидани “бародар” вуҷуди додситонро ҳиссиёти гуворое 

фаро гирифт. 

– Ҳамту?… – пушти сар хорид ў. – Хайр, майлат… ман розӣ. 

Гўё аз дўши Шариф Шараф санги гароне афтид. 

 

БОБИ ДУЮМ 

 

Офтоб дар нимаи осмон лангар партофта, бо нурҳои сўзонаш заминро 

метафсонд. Шаҳр пироҳани рангоранги баланди идона дар бар карда, чун 

баҳри азим шуру машғала дошт. Ва ин ғалоғулаи пурхурўш чун суруди 

ҳаёти ҷовидон садо медод. 

Онҳо ғарқ дар суруди ҳаёт бари ба бар мерафтанд. 

Шариф Шараф мехост, ки бо оҳанги дилчаспу ширин бо ў сўҳбат кунад. 

Аммо вай ба ин имконият намедод. Сигор дуд дода, беист гап мезад. Аз 

ранҷу озори замон, аз мардиву номардӣ, аз носозиҳои рўзгор, аз зиёд 

шудани ҷиноятҳо… 

Ногоҳ шамоли нисфирўзӣ вазид ва навдаяки хушкидаи чанор канда 

шуду ба сараш афтид. Аз тарс қариб, ки талхакаф шуда, бехудона: 

– Воҳ! – гўён фарёд зад. 

Роҳгузарон бо хавотирӣ ба ў нигаристанд. Ва чун аз асли воқеа хабардор 

шуданд, хандида ба роҳашон рафтанд. 

Аз ғояти тарс хун аз рўяш парида буд.  

– Уф, Худоё, – додситон ба худ омада, рўяшро бо рўймолча пок кард ва 

ногаҳон ким-чӣ тавр тарсидагӣ барин шуд, худро гум кард. Сипас ба 

чашмони беҷо ба Шариф Шараф нигоҳ карду ба хавотирӣ гуфт: 

– Бин-ку, боз сарам накафида бошад. 

– Не, не, хавотир нашавед, – пас аз муоинаи сари ў гуфт Шариф Шараф. 

– Як сари мўятон беҷо нашудааст,  

– Худоро шукр… Ҷин занад!… Аз куҷо пайдо шуд ин шохчаи лаънатӣ?! 

Ба фикрам ин чандон фоли хуб нест. Чӣ гуфтӣ, а? 

– Чаро хуб набошад? – бо камоли андеша гуфт Шариф Шараф. – Ба 

фикри ман ин давлат аст. 

– Чӣ-ӣ?! – гўё мот мешавад додситон. 

– Мегўям ки ин давлат аст, – маънидор табассум мекунад Шариф 

Шараф. – Чунин давлат ба ҳар касу нокас муяссар намешавад. 
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Кинояи ў ба дили додситон халид, вале сир бой надод. Баръакс бо 

оҳанги ҳазл гуфт: 

– Оҳ-о-о, ёфтӣ! Хайрият, ки давлат сабукӣ кард, набошад зинда 

намемондам. 

– Ва ман боз панҷ соли дигар мешиштам. 

– Албатта! – хандид додситон ва риштаи сўҳбатро дигар сў кашид:  

– Хайр, шаҳрро тамошо кардӣ? 

– Ҳа-а… тамошо кардам… 

– Хайр, чӣ хел? Деҳа хуб ё шаҳр? 

Ана ҳамин лаҳза гўшҳои ў ҷеғ заданд. 

– Чӣ ҳам мегўӣ. Албатта шаҳр хуб. Деҳа ранги гўристон. Дар шаҳр ҳаёт 

ҷўш мезанад, зиндагӣ мехурўшад.  

Боз як баҳс пешорўяш ба ҷилва меояд. 

– Шаҳр зўр!  

– Деҳа зўр! 

– Не, шаҳр зўр!  

– Деҳа! 

– Не, гуфтаанд деҳа нарав, ки аҳмақ мешавӣ. 

– Касе гуфтааст номаъқул кардааст. Ҳама одамҳои зўр аз деҳа 

баромадаанд. 

– Не, шаҳр зўр! 

– Хайр ҳар ду ҳам зўр! 

– Шаҳр-р! 

– Барои чӣ? 

– Одамаш бисёр! 

Бале, шаҳр пур аз одам. Меҷўшаду мехурўшад. Гўё замин кафидаву 

одам баромадааст. Аҷабо? Онҳо кор надошта бошанд? Дар байни ин қадар 

одами бисёр ў худро танҳо эҳсос мекунад. Шаҳриҳо дар назараш бегонаву 

девона менамоянд. “Пул! Пул!” гўён ба чор сўй метозанд. Ин ҳама дар 

ниҳодаш нерўи умеду бовариро мекушад. 

Деҳа ва шаҳр! 

Як вақт мегуфтанд, ки деҳа аз шаҳр қафо монда. Ҳа, бисёр мегуфтанд. 

Қариб, ки шабу рўз мегуфтанд. Деҳа ба шаҳр мўҳтоҷ. Онро баробар кардан 

лозим. То ки монанд шаванд. То ки деҳотӣ аз шаҳрӣ наранҷад, шаҳрӣ аз 

деҳотӣ. Нашуд. Натавонистанд. Ё нахостанд? Ё ки танҳо бо забон гуфтанд? 

Кӣ медонад? Акнун ҳеҷ чиз намегўянд. Ҳар ду ба ҳоли худ. Алҳол ў 

ҳамрангӣ ҷўё мешавад. Не-не, монанд не! Тамоман монанд не! Тарзи 

либоспўшӣ, роҳгардӣ, муомила, рафтору кирдор ва гуфтор фарқ мекунад. 

бале, аз замин то осмон фарқ мекунад. Акнун дар зеҳни ў як сў деҳа буд, як 

сў шаҳр. 
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Дар деҳа нафасҳои насими субҳ, суруди паррандагон, хишироси баргҳо, 

нурҳои ҷонбахши хуршед чашму дилро мебарад. Шамими сабзаҳои 

навдамидаву накҳати гулҳои тозашукуфта димоғро муаттар месозад. Ин 

лаҳзаест аҷибу мағруб ва дилнавоз. Чӣ қадар тароват, нур ва ҳаловат 

мебахшад ба рўҳи кас. Ба қалб осоиш бахшида, ҳисси ватандориву 

ватандўстӣ бештар эҳсос мегардад.  

Шаҳр ҳам зебост беҳад: дар атроф олами зебоӣ, олами нашъунамои 

табиати афсункор тантана дорад. Аммо ин зебоӣ танҳо чашмро мерабояд. 

Ба дил наменишинад. Зеро дар шаҳр фурсати фикр рондан нест. Ҳамеша 

дар тозанд. Гўё аз чизе мегурехта бошанд. 

Ў хомўш аст. Дар асл мехост бонг бизанад: “Истед! Бо ҳам бошед. Аз 

ҷамоли якдигар дилҳоро шод намоед!”. Лекин медонад, ки чунин карда 

наметавонад. Агар дод мезад, яқин девона мехонданаш. Шояд аз ҳамин 

боис ба даҳон об гирифта?! 

Занонеро дид, ки бо камоли хурсандӣ, чунон ки гўё дар хонаи хеш 

нишастаанд, ба бачаҳои худ сина мемаконанд. Гурўҳи дигаре бо садои 

баланд механданд. Баъзеи дигар бо нозу ишва чунон по бар замин 

мезананд, ки аз дур садои кафши онҳо ба гўш мерасад. Баъзе бо 

телефонҳои мобилии худ чунон бо садои баланд гап мезананд, ки гўё фақат 

ин дастгоҳро танҳо онҳо доранд. Духтареро дид, ки сурат ва сирати ў ба 

дигарон монандӣ надошт. Чунон либоси тангу кўтоҳе пўшида буд, ки ҳатто 

шайтон низ аз шарм рўи худро аз ў мегардонд. Атрофиён лабу абрў каҷ 

мекарданд. Бархе бо ғазаб наззора менамуданд. Баъзеҳо лаб мелесиданд. 

Духтар нигоҳу манзур накарда, бо фуки чухт қадам мемонд. Садои ғафсу 

хиррие баланд шуд: 

– Ҳа!? 

Ҷавонмарде даст ба рўи сина зада: 

– Акота пажар кадӣ! 

Духтар аз ин гапҳо шукуфт, роҳравиаш дигар шуд. “Ритм”-и туқ-туқи 

пошнааш вайрон гашт. Гўё ки юрға мекард. Чунон юрға мекард, ки гўё 

яктои ҷаҳон бошад. 

Пиразане ғур-ғур кард: 

– Беҳаё, хиҷолат намекашад. 

Пиразане бо сўзу гудоз гуфт: 

– Ана ба куҷо расидем! Ана духтари беҳаё! Тамоман аз Худо наметарсад-

а. Эҳ, ин чи хел замона шудааст! 

Як марди миёнсоли ситорагарм оташин шудани ўро дида, 

тамасхуромез ба ў назар кард ва бо илтифот гуфт: 

– Беҳуда ташвиш накашед!… Инҳо наврўид! 

Дигаре бадоҳатан гуфт: 
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– Беҳуда: “Наврўид – бало рўид!” нагуфтаанд. 

Пиразан боз лаҷоми суханро ба даст гирифт: 

– Магар чунин духтар ягон касро хушбахт карда метавонад? Вай ба сарат 

танҳо бадбахтӣ меорад! 

Духтар қафо гашта пиразанро чунон носазо гуфт, ки шуниданаш 

даҳшатовар буд. 

Яке пиразанро ором намуда гуфт: 

– Аз як тараф ин хуб аст. 

– Чӣ-ӣ?” Чӣ хел хуб аст?! 

– Аз Луқмони Ҳаким пурсидаанд: 

“– Адаб аз кӣ омўхтӣ? 

Посух додааст: 

– Аз беадабон”. 

Шариф Шараф ба риққат омад: “Афсўс, сад афсўс, ки ба решаи меҳру 

муҳаббат ва суханҳои хуб теша зада, дарахти луғати ҳақорату таҳқирро 

парвариш кардаанд”. 

Шунидаҳояш дар зеҳнаш аз нав эҳё мешаванд: 

“Аз пешеход гузарӣ мемурӣ?!”. 

“Кўрӣ – светофор краснияй!”. 

“Братуха! Дар пеши мусорка маънуш кун!”. 

“Ало-о! Ал-ал, ало-о?! Хито эта! Безабрази!”.  

“Не пойдет! Шалтай-балтай даркор не!”. 

“Янга қалай? Тузукӣ? Желудкатон касал? Повышенни кислотность? 

Неужели?”. 

“Э, маладес! Обмойкеш кай? Хай, чао!”. 

“Пахан, ба махан привет расон!”... 

Ва ғайра ва ҳоказо. 

Гўё дар гулистони забон зоғҳо қар-қар мекарданд. 

Аз ин ва дигар алфози аз фарҳанги мо дур гўшҳои Шариф Шараф қулф 

заданд ва дилаш афшурда гашт. 

Дар хиёбонҳои шаҳр навиштаҷоту овезаҳо ва сатрҳои тарғиботӣ бо 

забони ғайранду дар паҳлўяш сатре аз тоҷикӣ нест ва агар бошад, бо 

хатогиҳои имлоӣ. Ташвиқи сигор, занҳои нимурён. Дар як кўча, ки ҳамагӣ 

панҷоҳ метр аст бист мағоза. Бигузор бошанд. Аммо ба номашон диққат 

диҳед: Айна, Теадор, Горбушка, Моника, Рендо, Каприз, Эдем, Кодак, 

Рембо, Фунтик, Дельта, Мираж, Дуайен… 

Ин номҳо гўё ҷонашро ба лаб меоварданд. 

Худоё, чашм сиёҳӣ мезанаду сар чарх ва ба гуфти шоир: 

     Ноларо ҳарчанд мехоҳам, ки пинҳон даркашам, 

     Сина мегўяд, ки ман танг омадам, фарёд кун. 
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Метарсад фарёд кунад, девонааш хоҳанд хонд.  

     Дардест дар ин дил, ки ҳувайдо натавон кард, 

     Сиррест дар ин сина, ки пайдо натавон кард. 

Ва фарёду фиғонаш гўши дилро кар менамояд: “Охир, чаро забоне, ки 

тўли ҳазор сол аз баҳри Хазар то уқёнуси Ҳиндро фаро гирифта, дар 

Ҳиндустону Туркистону Қошғару Миср давлатӣ буд, имрўз наметавонад 

дар Тоҷикистони кўчак ҷойгоҳи худро дошта бошад? Охир, чаро?! Чаро?!”. 

Ва боз менолад ба гўши дил:  

       Одамӣ дар олами хокӣ намеояд ба даст, 

       Оламе дигар бибояд сохт в-аз нав Одаме. 

Ба назараш ҳама чиз ҳусни худро гум кард, маънияшро талаф дод. Дар 

ин лаҳзаҳо ба дилаш хори мағелоне мехалид ва ин фикр ба сараш меомад: 

“Оҳ, чӣ сон забони модарӣ хор аст!”. Онҳо гўё ба ў истеҳзо мезаданд, 

масхарааш мекарданд. Таҳқиромез мегуфтанд, ки бубин қонунат куҷову мо 

куҷо?! 

Худ аз худ хориаш омаду ин мисраҳо ба забон: 

                Ҳар дам ба рўи ман, 

                Гўяд адўи ман, 

                К - ин шеваи дарии ту чун дуд меравад, 

                Нобуд мешавад… 

Саргарми тамошои ин манзараҳои шигифтангез ва побанди андешаҳои 

сардаргум пай бурд, ки оромиву сукуне, ки дошт, дигар бо ў нест. Бале, 

изтиробаш лаҳза ба лаҳза зиёдтар мешуд. Хастагие дар банду устухонаш ҷо 

мегирифт. Аз хуруҷи ин озору шиканҷаҳои беохир гоҳо чун одами аз ақл 

бегонашуда зери лаб пичиррос мезад: “Канӣ Қонуни забон?”. Кӣ бояд 

забони ноби тоҷикиро аз ин лашу лушҳо тоза кунад? Охир, забони 

тоҷикиро забони шеър, забони ишқ мегўянд. Шоир ҳам чӣ хуб гуфта: “Чу 

бо одамӣ ҷуфт гардад парӣ, нагўяд парӣ ҷуз ба лафзи дарӣ”. Магар 

меарзад, ки чунин забонро ифлос кунем? Аламовар аст, бисёр аламовар 

аст. Аз кӣ, аз куҷо имдод пурсам? 

Оҳ, ман чӣ мегўям? 

Аноӣ шудаам магар? 

На, на, пазмон аст ў. Чашмаш, гўшаш ва машомаш пазмон аст. 

Пазмони забони ширину лазизи модарӣ шудаам! 

Ногоҳ чашмаш ба як навиштаи тоҷикӣ афтод. Он чунон зебо буд, ки ўро 

чун каҳрабо сўяш кашид. 

Пеши чашмаш равшан гардид. Бо меҳри бендоза онро хонд. Дили ў 

ширин гум зада рафт. Ва дар лабонаш табассум гул кард. Дар он бо 

ҳарфҳои калон ду мисра шеъри Мавлонои бузург сабт ёфта буд: 

           Ҳар касе, к-ў дур монд аз асли хеш, 
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           Боз ҷўяд рўзгори васли хеш. 

Ин навиштаву ҳарфҳо ба назараш чун гулҳои чаманҳо зебо намуданд. 

Пас аз лаҳзаҳои пурандўҳ бар дили ў шодӣ раҳ бурд. Ва ўро ба ваҷд овард. 

Аз он чашм намеканд 

Дар он тапиши дили аҷдодони дур эҳсос мешуд. Ин навишта ба 

чашмаш мўъҷиза менамуд. Вай пай бурд, ки чунин як мўъҷизаи розомез 

нигоҳи касеро сўяш намебарад. Ў ин ҳамаро дида об мешавад. 

Якеро гуфт, ки тамошо кун. Вай чанде бетафовут ба он нигарист, 

заҳрханде карду рафт. 

Ва ў андешид: “Чӣ каси донову тавоност вай!”. 

Ва ўро чунон шавқе ширин фаро мегирад, ки куҷо буданаш фаромўш 

мешавад.  

Дигар ў хушбахт буд. 

“Ин чист? Шеър аст! На, на! Аз шеър ҳам болотар аст. Шеър не, дўстон, 

ҳаёт аст ин!”.  

Ва дилаш бол бароварда ба парвоз меояду забон ба гуфтор: 

              Қанд ҷўӣ, панд ҷўӣ, эй ҷаноб, 

              Ҳар чӣ меҷўӣ, биҷў. 

              Бекарон баҳрест, гавҳар беҳисоб, 

              Ҳар чӣ меҷўӣ, биҷў. 

              Форсӣ гўӣ, дарӣ гўӣ варо, 

              Ҳар чӣ мегўӣ, бигў. 

              Лафзи шеъру дилбарӣ гўӣ варо, 

              Ҳар чӣ мегўӣ, бигў. 

              Баҳри ман танҳо забони модарист, 

              Ҳамчу шири модар аст, 

              Баҳри ў ташбеҳи дигар нест нест, 

              Чунки меҳри модар аст. 

              З-ин сабаб чун шўхиҳои дилбарам, 

              Дўст медорам варо, 

              Чун навозишҳои гарми модарам 

              Дўст медорам варо.3 

Дуру дароз ба он менигарад. Ин кор чунон ба дарозо рафт, ки диққати 

милисаеро ба худ кашид. 

– Ин ҷо истодан мумкин нест! 

Аз ин нидо шодии тозарасида ғайб зад, ҳаваси тамошои лавҳа барҷо 

монд. 

– Чаро? 

                                                
3 Шеъри Мўъмин Ќаноат 
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– Ин ҷо сафоратхона 

– Хайр чӣ? 

– Наздик шудан мумкин нест! 

Оташи ғазаб ҷигарашро сўхт. 

– Магар рисолати сафоратхона васл кардан нест?! 

Оқибаташ он шуд, ки милиса ўро дағалона ронд. Дигар натавонист 

низоми мўъҷизаноки чанд лаҳза пеши рўҳу ҷисмро барқарор созад. Ва ў 

худро аз оламу одам гусаста дарёфт.  

Ин манзараҳо чун навор аз пеши назари Шариф Шараф гузаштанд. 

Дилаш сип-сиёҳ шуд. 

– Гўш кун, дар деҳаи ту дузд ҳаст? 

– Чӣ-ӣ?! Дузд? 

– Ҳа, дузд! 

– Дар деҳаи мо дузд набуд, нест ва нахоҳад буд, – бо тантана ҷавоб дод 

вай. 

– Не-е! – шубҳаомез ба ў нигарист ва гўё ки нафаҳмида – барои чӣ дузд 

нест! – дастонашро ба ду тараф паҳн намуд. 

– Бале, нест! Хуб чӣ? 

– Ҳеъ! Барои чӣ нест? 

– Барои он ки ҳар кас дуздӣ кунад… 

– Зиндон мекунанд? 

– Не, радди маърака мешавад. Ин аз зиндон вазнинтар аст. Аз зиндон ба 

деҳа бармегардад. Аммо радди маърака ки шуд, дигар ҳеҷ гоҳ ба деҳа 

омада наметавонад. 

– Не-е?! – додситон шубҳаомез табассум кард. – Худат дуздӣ накардаӣ? 

– Не. 

– Ягон бор? 

– Ягон бор! 

– Қасам хўр. 

Аммо ба қасам хўрдан ҳоҷат намонд. Зеро додситон: 

– Ў-ўҳ!… – гўён истоду аз дасти Шариф Шараф дошт. Ва як зум дар 

ҳамон ҳолат пайкараш ях баст. 

– Чӣ шуд? 

– Бин, саги девона. 

Дар масофаи даҳ-дувоздаҳ қадам дуртар аз онҳо саги калони зарде 

халқа зада мехобид.  

– Тур! 

Саг ғурриду ба по хест ва таҳдидомез аккос зад. Ҷон аз дасту пои 

додситон баромад. Худро ба Шариф Шараф ҷафс кард. 

– Саг дўсти одам аст, – гуфт Шариф Шараф. – Одам аз дўсташ 
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наметарсад. Ва хобашро ҳаром намекунад. 

– Чӣ-ӣ?! Дўст? Дўст-а? Вай саги девона аст. Одамро газад, мемурад. 

– Гапҳои ҳавоӣ мезанед, Мэлс Катаевич, муҳобот мекунед. Як ҳайвони 

вафодорро девона гуфтан аз рўи инсоф нест. 

– Ту инсофро аз куҷо медонӣ?! Ранги ман маззаи чил сўзандоруро дар 

ишкамат бичаш, баъд мефаҳмӣ, ки инсоф чист. 

– Туро саг газид? Кай? 

– Кай, кай?! Дар бачагӣ газид сволоч! 

– Тарси саг мероси бачагист гўй. Ҳа-а, моргазида аз ресмони ало 

тарсидааст. Дар шаҳр саги девона набуд-ку? Ман ҳеҷ гоҳ нашунидаам. 

– Набуд, нав пайдо шудааст. Акнун чӣ бисёр саги девона. Ҳа, села-села 

мегарданд сволочи. Инаш аз села қафо мондааст. 

– Наход? 

– Дар газит ҳам хондам. Бо ана ҳамин чашмонам. “Эҳтиёт: сагҳои 

девона!” Дар яке сол якуним ҳазор одама газидаанд. Бегоҳиҳо дар кўча 

гаштан тамоман хатарнок. Лоҳавло гуфта, бохабар шуда, нагардӣ, 

намешавад. Дар деҳа ҳам сагҳои девона бисёр будагист? 

– Не, нест, – гуфт ў. – Ҳама сагҳо соҳиб доранд. 

Шубҳа дошт ба дурустии сухани вай. 

– Як саги девона одама хўрдаст. Дар рўзи равшан. 

Вай аз саг чашм намеканд, ҳаракатҳои ўро назорат мекард. 

– Не-е! Кай? 

– Моҳе шуд. 

– Овозаву ҳангома будагист. Шаҳриҳо ҳангомаро дўст медоранд. 

– Э, Худо занад, нон кўр кунад. 

– Ё Оллоҳ! 

Ин дам саг ғурриду таҳдидомез аккос зад. Додситон як қад парид. 

– Дидӣ? Не, дидӣ?! 

– Дида истодаам. 

– Тур! А саг, тур! – бо таҳдид садо дод додситон ва сагро зери лаб 

ҳақорат дод. 

Саг боз ғурриду қадаме ба пеш омад. Ҷон аз дасту пои додситон 

баромад. Шариф Шараф қадаме ба пеш монду ба саг рў овард: 

– Ором шав, полвон, ором. Мо ба ту коре надорем. 

Ва дар қиёфаи саг осори вафодориро хонду ҷониби ў қадам гузошт. 

Додситон аз қафо бо лакнати забон фарёд зад: 

– Ту оё девона шудаӣ?… Ист, пеш нарав… 

Аммо ў наистод, ба саг наздик шуда, сару гардани ўро навозиш кард. 

сипас гуфт: 

– Акнун бирав пеши соҳибат. Шояд туро мекобад. 



www.komron.info 
 

21 

 

Саг оҳиста қафо гашту аз ў дур шуд. 

– Уф… – оҳи сабук кашид додситон, – Хайрият. 

Шариф Шараф ба ў нигарист. 

– Чаро “хайрият”? 

Додситон ба ҷои ҷавоб пурсид: 

– Гўш кун, ту магар забони сагҳоро медонӣ? 

– Не, – ҷавоб дод Шариф Шараф. 

– Пас, чаро саг гапи туро гирифт. 

– Онҳо одамро мешиносанд. 

– Чӣ дар пешонии ман прокурор навишта шудааст? 

– Ҳайвонҳо одамонро ба ду намуд ҷудо мекунанд – нек ва бад. Одамони 

бадро чашми дидан надоранд. Одамони некро дўст медоранд, ба гапаш 

гўш медиҳанд. 

Ин суханон дами додситонро ба дарун занонд ва аз ҷайбаш қуттии 

сигарет баровард. 

– Мекашӣ? – пурсид аз Шариф Шараф. 

– Не, ташаккур, намекашам. 

Додситон дуди сигорро ду-се бор чуқур фурў бурд ва бо ҳаловати зиёд 

онро аз бинӣ баровард ва ба Шариф Шараф нигоҳ карда, пурсид: 

– Метарсӣ? 

– Аз чӣ? 

– Мурдан. 

Хандаи сарди бемавридаш чеҳраашро дар назари Шариф Шараф 

манфуртар намоёнд.  

– Э, афсўс! Э, афсўс! Аз чӣ метарсӣ?! Ё аз касе метарсӣ?! 

Пас аз каме сукут, лаб ба сухан кушод: 

– Марде омада аз Расули Худо (с) пурсид: “Чӣ сифатест, ки одамиро ба 

Биҳишт ворид мекунад?”. Он ҳазрат (с) фармуданд: “Тарсу бим аз 

Худованд ва ахлоқи накў”. 

Бинобар ин, ман панди Шайх Атторро шиори худ сохтаам: 

          Аз Худо тарсу матарс аз душманон, 

          К-аз ҳама дорад Худоят дар амон. 

– Э, Шариф? Хубӣ? – садое ўро ба худ овард. 

Дар рў ба рўяш мардеро дид, харобу лоғару рангпарида. Ба қавле 

биниашро кашӣ, ҷонаш мебарояд. Ўро шинохт; устодаш Ҳалимӣ буд. Онҳо 

салому алек ва аз якдигар ҳолҷўӣ карданд. Аммо додситон дуртар рафта 

истод. 

– Чаро бо ў вохўрдӣ кардӣ? – ба ў чашм ало карда, бо тундӣ пурсид 

додситон. 

– Охир, он кас устод Ҳалимӣ буданд. Магар нашинохтед? 
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– Оре, шинохтам, – бепарво ҷавоб дод ў. – Чаро нашиносам? 

– Шинохтед? – дар ҳайрат афтод Шариф Шараф. – Пас чаро бо ў 

вохўрдӣ накардед? 

Додситон хандид. 

– Чаро механдед? 

– И-е! Магар намедонӣ ки ўро аз донишгоҳ пеш карданд? 

Баъд гўё сирреро кушода бошад, ғолибона ба рўи ў нигарист. 

– Медонам, – оромона ҷавоб дод ў. – Аммо мо ба вазифа не, ба инсон 

салом медиҳем… 

– Инсон нест вай! – ҳамоно ба итоб сухани ўро бурид додситон. – Ба ман 

ду монда буд. Ҳеҷ гоҳ ба ў салом намедиҳам. Мон, ки аз алам сўхта-сўхта 

мурад! 

– Мэлс Катаевич! – норозиёна ба додситон дида дўхт ў. – Чаро асабӣ 

мешавед? Охир, салом қарзи Худо аст. Ва касе ки аввалин шуда салом 

диҳад, савоби дубора мегирад. 

– Ба ман савоб лозим не, – ғурунгид додситон. – Тезтар қадам мон. 

– Чӣ хел? – аз ғояти тааҷҷуб дар ҷояш истод. – Магар шумо мусулмон 

нестед? 

– Чӣ?! – нешханд зад додситон. – Танҳо як ту мусулмонӣ?! 

Ин лаҳза марде ба додситон рўй овард: 

– Мебахшед, як дона сигор диҳед? 

Вай марди лоғарандоми қариб панҷоҳсола буд. Аз сабаби рехтани мўй 

чаккаҳои васешудаи сараш медурахшид. 

– Надорам! 

Лабҳои тунукаш сахт ба ҳам фишурда шуд. 

– Карӣ?! Гуфтам-ку: надорам! 

– О… кашида истодаед-ку? 

– Худам аз дигар кас талбидам. 

Мард нобоварона ба ў дида дўхт: 

– Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ барҳақ фармудааст: 

           Одамият эҳтироми одамӣ, 

           Бохабар шав аз мақоми одамӣ 

– Чӣ гуфтӣ?! – ба сари мард ситезид ў. – Туро ҷазо додан даркор! 

Аммо Шариф Шараф ўро дошт: 

– Дурўғ гуфтед, ҳақ шунидед!… 

…Додситон қадамҳояшро суст карда, сигори тоза гиронд ва чанд қубба 

ба ҳаво сар дод. Ва паи ҳам чанд бор сулфид. 

– Шумо бемор ҳастед? 

Ин пурсиш додситонро оташин кард. 

– Ман касал-пасал нестам! 
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– Охир, месулфед-ку? 

Додситон сар ҷунбонда лаб лесид. 

– Марги ин одати бад! – гуфт ў ва чандин бор “астағфируллоҳ!” гўён то 

тарабхона ба сари ду сигарет паи ҳам об рехт.  

 

БОБИ СЕЮМ 

 

Дар остонаи тарабхона Шариф Шараф истод. 

– Чӣ шуд? – хавотиромез пурсид додситон. 

Вай ба ҷои ҷавоб ҳафт қадам пас рафта, ба навиштаҷоти тарабхона зеҳн 

монд. Додситон аввал эътино ба рафтори ў накард, аммо бад чӣ фикре ба 

сараш зад, ки қафо гашта, наздаш омад. Чанде бетафовут ба ў нигарист, 

нешханде гирди лабонаш нақш баст. 

– Ин қадар бодиққат зеҳн мондӣ, хайр аст? 

Ў эътино надода, баланд хонд: 

– Тарабхонаи “Келес”. 

– Дар деҳа ин хел чизҳо нест. Зебо-а? Ба серӣ тамошо кун. 

Дар хонаи дили ў як эҳсоси аламолуд нишаст.  

– Бале, дар деҳа ин хел чизҳо нест, – гуфт Шариф Шараф ва ба додситон 

рў овард: – Чӣ маънӣ дошта бошад? 

Додситон аввал китф дарҳам кашид ва сипас гуфт: 

– Валлоҳ, ки намедонам. Шояд барои ҷалби мизоҷон бошад. 

– Чӣ, ба номи зебои тоҷикӣ қаҳт омадааст? 

Додситон боз китф дарҳам кашид. 

– Масалан “Келаск” мемонданд беҳтар мебуд. 

– Чӣ-чӣ? Келаск?! Фу, чӣ ҷондори зишт аст. 

– “Келес” зебост магар?! 

– На ину на он, – шўхӣ кард додситон. 

Рўи дари даромадгоҳ лавҳае бо навиштаи “Ореn” овезон буд. 

– “Ореn”-наш чӣ бошад? 

– Оббо, деҳотӣ, аз сивилизатсия қафо мондӣ-да. “Ореn” – кушода, яъне 

боз аст. 

– Чӣ боз аст? 

– Тарабхона-да. 

– Ҳа-а-а… Охир, тоҷикӣ нависанд намешавад? 

– Намешавад! Ин навишта харидорону меҳмонони серпули хориҷиро 

ба худ мекашад. Ва онҳо беихтиёр вориди тарабхона мешаванд.  

– Хестанд, ки хобанд. Мову миллату Ватанамонро, пеш аз ҳама, аз рўи 

забонамон мешиносанду эҳтиром мекунанд, ки исмаш – Забони тоҷикӣ 

аст! 
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– Ҳа-а-а, шояд… 

– Шояд не, чун алиф рост… 

– Алифаш чӣ? 

– Алиф – номи ҳарфи якўми алифбои тоҷикӣ мебошад, ки як хати рост 

аст.  

– Ҳа-а-а… 

Дарк намуд, ки додситон ғаме дорад. Чӣ ғам? Дарёфт: ғами шикам. 

Бигузор шикам аз ҳисоби ў пур шавад.   

Ба тарабхона даромаданд. 

Ба димоғаш якбора бўи нўшокӣ омехтаи мурғбирён зад. Тарабхона 

тақрибан чил ҷои нишаст дошт. Ба ҷуз ду миз дигар мизҳо банд буданд. 

Пешхизмат, зани ҷавони мавзунқомати мўйҳои малааш ҷингила, ба ў 

хандае ҳадя намуд: 

– Садитес, я сейчас падайду! 

Онҳо дар паси мизи канорӣ нишастанд. Садои чиқ-чиқи ба тақсимчаҳо 

бархўрдани чумчаҳо муттасил ба гўш мерасид. Додситон ба курсӣ такя 

кард. Вай шукуфтаҳол буд. Шариф Шараф худро дар курсии мулоим 

ноҳинҷор ҳис кард. Ва ба тамошои тарабхона пардохт. Он хеле хуб ороиш 

дода шуда, бо анҷоми қимат ҷиҳозонида шуда буд. 

– Ана инро зиндагӣ мегўянд, – гуфт додситон. 

Вай хомўшона сар ҷунбонд ва оҳе кашид. Додситон болои курсӣ 

росттар нишаст.   

– Инҳо аз хориҷа омадаанд. Аз Дубай. 

– Ҳа-а… 

Додситон дигар ҳарфе назад, хеле ваҷоҳати ҷиддӣ ва дар айни ҳол 

муғамбирона дошт. Шариф Шараф ба додситон чашм дўхта, дар перомуни 

масъалае андеша мекард, матлаберо барояш арз кардан мехост. 

– Роҳи зиндагиро ёфтааст, – гуфт додситон. 

Бо ҳайрат ба ў чашм дўхт. 

– Мегўям, ки тоби зиндагиро ёфтааст.  

– Кӣ? 

– Кӣ мешуд? Соҳиби ҳамин тарабхона-да. Пеш ин ҷо мағозаи китоб буд. 

Дар музояда харид. Бо пули ночиз. Умуман тамоми мағозаҳои китобро 

фурўхтанд. Бисёре аз онҳоро ба мағозаи шаробфурўшӣ табдил доданд. 

– Кӣ фурўхт? 

– Вазорати фарҳанг. 

– Вазорати фарҳанг? 

– Ҳа, вазорати фарҳанг. Чӣ бовар намекунӣ? 

Ҳузну андўҳ дар чеҳраи ў соя афканд.  
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– Ботини инсон арсаи нерўҳои баду нек аст. Кадоме аз онҳо зуҳур 

мекунад ба муҳити зист вобаста аст. Мардум мегўяд: “Бо моҳ шинӣ, моҳ 

шавӣ…”. Магар вазорати фарҳанг мардумро бо арақ тарбия мекунад? 

– Инро акнун аз Вазорати фарҳанг пурс, – бо тамасхур гуфт додситон. 

Шариф Шараф бо алам сар такон дод: 

– Чаро шумо напурсидед?  

Аз ин саволи ногаҳонӣ додситон гаранг шуда, якбора чӣ гуфтанашро 

надонист. 

– Кай боз ба ман гап ёд медодагӣ шудӣ? 

– Гап ёд надодаам, ҳақиқатро пурсидам. 

– Тарабхона ҳам нуқтаи фарҳангиву маънавӣ аст 

– Халқ аз ҳафт маҳаллаи ин гуна нуқтаи фарҳангӣ безор аст. Воқиан ҳам 

аз мост, ки бар мост. 

– Ҳар касе ки пул дорад ва чобуку зирак аст харида мегирад. 

– Мо набояд ба ин роҳ диҳем! 

– “Мо”-ят кӣ? 

– Ману шумо! 

– Ману ту? 

– Бале, ман ва шумо! 

– Ў! – бо ҷиддият абрувонашро ҷунбонд додситон. – Канӣ, як зўр зада 

бин! 

– Аввал бояд шумо зўр занед  

Додситон ба изтироб афтод, аммо баъд боз худро ба даст гирифту чашм 

ба Шариф Шараф дўхт: 

– Чаро ман? 

– Аз рўи вазифа 

– Гапҳои ҳавоӣ мезанӣ. 

– Ҳавоӣ не. 

– Э-эй мардак, ман “дар” гўям, ту “девор” мефаҳмӣ. Як фикр кун. Ман 

чӣ хел мепурсам? 

– Ҳамту, бисёр оддӣ. 

Додситон каме асабӣ гашт. 

– Содда нашав! 

– Ин соддагӣ не. Ба фикри ман истифода набурдани ҳуқуқҳои қонунӣ 

гуноҳи азим аст. Бояд парвандаи ҷиноятӣ мекушодед. 

Ин гап ба додситон сахт расид. Бо хашму ғазаб ба ў нигарист. Сипас бо 

даст рўяшро молид. 

– Чӣ гуфтӣ? 

– Шумо бояд ҳатман парвандаи ҷиноятӣ мекушодед.  



www.komron.info 
 

26 

 

– Парвандаи ҷиноятӣ? – лаб бурма кард додситон. – Ана мекушодам, 

баъд чӣ мешуд? 

– Хуб мешуд, – бо осудагӣ ҷавоб дод ў. 

– Не! – хитоб кард додситон. – Ҳеҷ гоҳ хуб намешуд!  

– Чаро хуб намешуд? 

– Он гоҳ мо дар ин ҷо наменишастем, – ғолибона ба рўи ў нигарист. Вай 

лаҳзае хомўш монд ва баъд бо оҳанги дигар гуфт: 

– Э, ҳоло мағозаи китобу китобхона ба кӣ лозим? 

Ў мутаҳайир шуд. 

– Ба ҳама лозим. 

– Ба ҳама? 

Ў бо камоли эътиқод сар ҷунбонда, бо оҳанги бурро гуфт: 

– Бале, ба ҳама. 

Додситон ба сўи ў ба қаҳр як нигоҳ карду гуфт: 

– Э ҳоло ҳама боақл шудаанд. Чун мо дониш гуфта, халқ гуфта, давлат 

гуфта умри худро барбод намекунанд. Онҳо пул меҷўянд. 

– Дуруст гуфтед пулро меҷўянд. Хайр, ана ёфтанд баъд чӣ? 

– Баъд он пулро боз пул мекунанд.  

– Баъд чӣ? 

– Баъд бой мешаванд. Зеро ки пул пулро меёбад. Магар ин бад аст? 

– Бале, фоли бад аст. 

– И-и! – бо ҳайрат садо дод додситон ва бо оҳанги мароқомез пурсид: – 

Ту муқобили ободӣ ҳастӣ? 

– Не. Аммо пули ҳаром обод не, вайрон мекунад. 

– Чӣ фарқ дорад: пул пул аст – хоҳ ҳалол бошад, хоҳ ҳаром. 

– Рафиқ додситон! – гуфт Шариф Шараф бо оҳанги сарзаниш. – Ба 

шумо чӣ шуд? Наход пирӣ асар карда бошад, а?  

Додситон дигар чизе нагуфт, пеши худ қарор дод, ки минбаъд шарти 

эҳтиёт ба ҷо меорад. Забони баста сад тило. Аммо онро зуд шикаст. 

– Омодаӣ? 

Шариф Шараф, ки чашм ба рўи миз дўхта, хомўшу андешманд буд, сар 

бардошта, ба додситон назари суол партофт. 

– Мегўям, ки омодаӣ? 

– Ба чӣ? 

– Пешхизмат меояд. 

– Ҳа-а, – табаасум кард ў, – ман ҳамеша омодаам. 

Пешхидмат, духтараки бисту панҷ сисолаи муғулсимо ба хизмат ҳозир 

шуд ва ба додситон рў овард: 

– Как всегда? 

– Не, не, – саросема гуфт ў. – Имрўз ҳар чӣ ки ин кас фармояд. 
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Пешхидмат бо хушҳолӣ гуфт: 

– У вас гость? 

– Не, меҳмон ман! – хушнудона гуфт додситон. – Мизбон ин кас. Маро 

меҳмондорӣ мекунад. 

– О-о-о… Эта хорошо! – дар чашмони ў нури ҳирс ба ҷилва омад ва зуд 

аз кисаи пешдоманаш дафтарчву қалам бароварда, ба Шариф Шараф рўй 

овард: 

– Ну, молодой человек, что закажете? 

– Мебахшед, мегўянд, ки пурсидан айб нест. Шумо тоҷик ҳастед? 

– Да, я таджичка! – бо ифтихор нидо кард ў. 

– Чаро бо забони ғайр гап мезанед, – пурсид Шариф Шараф. 

Вай табассуми писхандомез кард: 

– Я учился в руской школе 

Вай аз ин гапи пешхидмат ҳайрон шуд. Бодиққат ба чашмони ў 

нигарист. 

– Забони модариатонро гум кардед? 

– Не, кам-кам мефахмам… 

– Чаро дар мактаби русӣ таҳсил кардед? 

– Я… я… Как обяснит… Ну родители меня дали в рускую школу. 

– Барои чӣ?  

Чашмони ў аҷаб меҳрубон тофтанд. Ин нигоҳ ба ў асар карду ошкоро 

гуфт: 

– Наверное хотели чтоби я стала болшим человеком.  

– Чаро одами калон нашудед? 

Аз ин саволи ғайричашмдошт пешхизмат ҳайрон монда, нигоҳаш ба 

рўи додситон лағжид. Додситон айёрона табассум кард ва ба пешхизмат 

чашмак зад.  

– Скажите что эта секрет. 

Шариф Шараф рўй ба додситон овард: 

– Дилатон ҳар чӣ ки кашад, бифармоед? 

Ў мисли бачае, ки чизи гум кардаашро ёфта бошад, хурсанд шуда гуфт: 

– Не, кори дунё ин тавр нашудааст: “Ташриф аз бузургону ҷавоб аз 

хурдон” гуфтаанд. 

– Хуб, гап пухт!… Лекин таомнома канӣ? 

Пешхизмат нафаҳмид, ба додситон нигарист. 

– Меню мегўяд. 

– Ҳа-а, фаҳмо гўед-да. Биёрам? 

– Кайҳо бояд меовардед. 

Пешхизмат пакару ошуфтаҳол ва нобоварона ба рўи вай менигарист. 

– Биёред! 
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– Минутку! – гуфт пешхизмат ва шитобон рафта китоби рўйихати 

таомҳоро оварда ба дасти ў дод. Таомнома бо забони руси буд.  

– Бо забони давлатӣ таомнома мехоҳам! – ҷиддӣ гуфт ў. 

Ба абрўи пешхизмат гиреҳ афтод. Зоҳиран, ин хоҳиш ба додситон ҳам 

маъқул нашуд. Вай рўяшро ба дигар тараф гардонд. 

– Другого нет 

– Э, не-е! Наход? – ба эътироз овоз баровард ў. – Бовар намекунам. 

– Ей богу, нету… 

Ғайричашмдошт додситон: 

– Безобразия! – гўён сиёсат кард. 

– Раис, – ба ў рўй овард пешхизмат, – вы же никогда не требовали меню, 

без него обходились. 

– Рост мегўяд, – гуфт додситон. – Мо барои меню наомадаем-ку. 

– Таомнома лозим. 

– У нас нет, – бедимоғ гуфт пешхизмат. 

– Барои чӣ нест? 

Пешхизмат китф дарҳам кашид. 

– Оҳ-ҳа, ана гапу мана гап! – гуфт додситон. – Чунин меню ҳатто дар 

Роҳати овозадор нест. 

– Бояд бошад! 

Додситон сар ҷунбонд ва таънаомез гуфт: 

– Хайр, чӣ шудааст? 

– Чӣ шудааст? – якбора оташин шуда гуфт Шариф Шараф. – Боз чӣ 

мешуд? Шумо чӣ, намебинед магар? Вай чашм аст ё пешонӣ? 

– Ҳеҷ… ҳеҷ гап не! 

– Чӣ хел ҳеҷ гап не будааст? А? Чӣ хел ҳеҷ гап не, додситон? Президенти 

кишвар сўхта-сўхта “Забон – ҳастии миллат!” мегўяд. Шумо бошед… Э, 

монед-е! 

Додситон бо илтиҷо гуфт: 

– Биё, ба ҳамин майда – чуйда начасп.  

– Ҳуввияти миллӣ, ватандорӣ, ҳифзи фарҳанги миллӣ ва забони он аз 

ҳамин майда – чуйда оғоз мегардад. 

– Мефаҳмам, вале ҳоло моро ана ин духтари зебо интизор аст. Биё, ўро 

маҳтал накунем. 

– Охир, таомнома нишони маърифат аст. Шумо инро мефаҳмед ё не? 

– Хайр, хайр, тез нашав, мефаҳмам, – зуд созишкорона дасти ўро сила 

намуд додситон. – Омадем, ки хўрок хўрем. 

Вай дасташро кашид ва ҷиддӣ гуфт: 

– Таомномаи тоҷикӣ мехоҳам. 

– О-ҳо, браво, браво! Ин тақлид ба филми “Мимино”. Ҳо мегўяд-ку 
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Светлану Ивановну хочу. Аз афташ ин филмро бисёр тамошо кардаӣ. 

Вай банохост ба шўр омад. 

– Не, тамошо накардаам, зеро дар маҳбас нишаста будам. 

Гўё таги пўстини додситон кайк даромад. Ноором гашт. Ин сў, он сў 

дида давонд. 

– Илтимос тез нашав. Мебинам, ки ту ҳоло ҳам хом ҳастӣ. Барои ҳамин 

ба фоидаат як-ду маслиҳат медиҳам. Боз қаҳрат наояд. 

– Не, қаҳрам намеояд. Бемалол додан гир. 

– Ҳў-ў, мегўянд-ку, бе пир марав… Давомаш чӣ буд-а?… 

Вай ба ёд оварда натавонист. 

– … Э, хайр ҳамон-да. Маслиҳати ман ҳамин, ки девор муш дораду муш 

гўш. Барои ҳамин ҷилави забонатро сар дода намон. Ягон ҳарфи ноҷо 

барояд, ба сарат бало меорад. Мегўянд-ку, забони сурх сари сабза медиҳад 

барбод. 

Суханони ў шеваи таҳдид дошт. 

– Чӣ шумо маро метарсонед? 

– Э не, не-е, Худо нигоҳ дорад. Дўстона, аз рўи дилсўзӣ мегўям. 

– Ну, ребята меня ждут, – боз беқарор шуд пешхизмат. 

Шариф Шараф се намуд хўрок фармуд. Додситон боз илова чор порс 

сихкабоб хоҳиш кард. Шариф Шараф ҳайрон шуд. Додситон ба ў нигоҳ 

кард ва каме шаф-шафкунон пурсид: 

– Одам чанд дандон дорад? 

– Одам чӣ дорад? – нафаҳмида ва бо ҳайрат пурсид ў. 

Додситон саволашро такрор кард.  

– Сивудуто. 

– Бале, сивудуто! Чаро ин қадар зиёд? Барои он ки хўрад! 

Пешхизмат абрўвони думи морашро ба ҳам кашида, пурсид: 

– Все? 

– Тамом! 

Вале ў нарафт. Ба додситон нигарист. Додситон ба Шариф Шараф рў 

овард 

– И-и-и… Э қоил-е! О, чизи асосиро фаромўш кардӣ-ку? 

– Чиро? 

Додситон бо лабханд гуфт: 

– Ороми ҷонро. 

Вай ба худ қиёфаи ҷиддӣ гирифта пурсид: 

– Ороми ҷонаш чӣ? 

– Ўҳў! – бо ханда нидо кард додситон. – Ороми ҷон – арақро!  

Вай мутаҳайир ба ў нигарист. 
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– Шумо арақ менўшед? О, рўзи корӣ-ку? 

– Инро бин-а? Э хайрияте, майнаи карахту хоболуди маро ба кор 

даровардӣ. Як ба атрофат нигар. Ҳама менўшад.  

Воқеан ҳам қариб, ки ҳама менўшид. 

– Дидӣ? Ман магар аз онҳо кам ҳастам? Гулять так гулять! – ба рўи 

пешхизмат чашмак зад. 

– Кор аз мўи сар ҳам бисёр гуфтед-ку? 

Пешхизмат беқаророна гоҳ ба яке ва гоҳ ба дигаре менигарист. 

– Гўш кун, деҳқон, аз барои савоб, ба ҳар гап начасп!… дар овози 

додситон ранҷиш ва ғазаб ба ҳам омезиш ёфт. – Э зиёфат медода бошӣ, 

дурустар бидеҳ… 

– Ну, ребята меня ждут, – қариб, ки бо зорӣ гуфт пешхизмат. 

– Шумо чӣ мегўед? 

– Выбирает клиент. И клиент всегда прав. 

– О! Умная вещ сказала! 

– Майлаш сад грам… 

– Не! – гуфт додситон. – Як шиша! 

Шариф Шараф ҳарфе назад. 

Пешхизмат таъзим карду аз онҳо дур шуд. 

– Ту ҳам менўшӣ. Бисёр не, ҳамагӣ сад грам, барои иштиҳо. Маст 

намешавӣ. Бўяшро бо живачка нест мекунӣ. 

– Дар умрам нанўшидаам. 

– Нанўшида бошӣ, акнун менўшӣ! 

– Не, наменўшам. 

– Бо ман менўшӣ! – гуфт ў бо оҳанги фармон. 

– Наменўшам! 

– Сабаб? 

– Гуфтам-ку: дар умрам нанўшидаам. 

– Оббо… 

– Биёед, шумо ҳам нанўшед. 

– Ин маслиҳат ё амр? 

– Маслиҳати дўстона. 

– Маслиҳати хасисӣ? Ё ин ки рашк? 

– На ину на он. Маслиҳати адолат. Охир, захми меъда дорам гуфта 

будед-ку. Шояд духтурҳо ҳам нанўш гуфта бошанд. 

– Э, духтурҳо гуфтан мегиранд. Зўрашон ба табобат, ки нарасид, инро 

нахўр, онро нанўш гуфта доногиашонро намоиш медиҳанд. Одам мурад 

ҳам, арақ хўрда мурад! 

– Пас имон чӣ мешавад? 

– Худо меҳрубону бахшоянда аст, – гуфт ў ва пурсид: – Гуш кун, ту дар 
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турма ҳам наменўшидӣ? 

– Не, дар маҳбас ҳам ба даҳон нагирифтам 

– Дурўғ мегўӣ! 

Вай рост ба чашмони додситон нигарист. 

– Аз шумо қарздорам, ки дурўғ гўям. 

– Ӣ… ӣ!… Ту ҳайф шуда будаӣ-да!… Лекин ман бояд нўшам. Нанўшам 

мекафам. Барои ин сабаби ҷиддӣ дорам.  

– Чӣ сабаб? 

– Бо сардор гапам гурехт. 

– Сабаб? 

– Инаш муҳим не. 

– Муҳим чист? 

Додситон лаб фурў баст. 

– Намегўед? Ихтиёратон. Вале оташи кинаро бо арақ хомўш 

намекунанд 

– Бо чӣ хомўш мекунанд. 

– Бо муросо. 

– Чӣ-ӣ?! Бо ў муросо кунам?! Ту маро ки гумон кардӣ?! 

Чун Шариф Шараф сукут кард, идома дод: 

– Барои ҷуръат менўшам. Бо ў як “разбор” карданиам. 

Дар нигоҳаш асаре дид, ки баъзе вақт дар дидагони ҳайвоноти ваҳшӣ 

дида мешавад. 

– Наметарсӣ? 

– Аз ту? 

– Не, аз сардор. Охир, ў арбоб аст. Арбоб занад ба ҳар боб гуфтаанд. 

– Ман шаш сардорро дидам. Сари дутояшро худам хўрдам. Сари 

инашро ҳам мехўрам. 

 

БОБИ ЧАҲОРУМ 

 

Лаҳзае пас рўи миз пур аз нуқлу наво ва газаку кабоб гардид. 

– И-и… где водка? Ты чего, забыла? 

– Нет, нет, что-о вы! Сейчас принесу. Даля вас заказала асобую водку, – 

гуфт пешхизмат ва зуд як шиша арақ овард. 

Додситон шишаро ба даст гирифта навиштаи онро хонд: 

– “Кедровий”, – дар чашмонаш оташи хурсандӣ барқ зад.  

– Ну как? 

– Эта отличная водка. Молодец! 

Пешхизмат чун гули лола шукуфт. Лабонаш бо шодӣ боз шуданд: 

– Пейте на здоровье! 
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Додситон шишаро назди Шариф Шараф гузошта, фармон дод: 

– Рез! 

– Ман ин корро ҳеҷ гоҳ накардаам, – гуфт ў шишаро ба наздаш гузошта. 

– Худатон шоҳу табъатон вазир.  

– Ҳм, – тамасхур кард ў ва шишаро гирифта ба ду қадаҳ пур-пур арақ 

рехт. Якеро ба Шариф Шараф дароз кард: 

– Гир! 

– Не, ман наменўшам. 

– Бигир! 

– Ҳақи маро ҳам шумо нўшед. Бахшидам. 

– Ҳақи ту ба ман лозим не, – гуфт ў ва қадаҳро пеши рўи Шариф Шараф 

овард. – Гир! 

Бўи арақ ба машомаш расиду беихтиёр ларзид. 

– Мегирӣ ё не?! 

Вай гўшашро ба карӣ андохт. 

– Аз Худо метарсӣ. Эҳ, сода, натарс. Худо меҳрубону бахшоянда аст. 

– Номи Худоро нагир… 

– Э ту мазаи арақро чӣ медонӣ?! – ба Шариф Шараф ғазаб кард ў. 

– Намедонам ва донистан ҳам намехоҳам. 

– Ух, ти… – вай арақи дасташро ба якборагӣ фурў бурд 

Додситон чун даррандаи гушнае ба пораҳои гўшти бирён дарафтода 

беист гап мезад. 

Суханони ў рабту низоми муайяне надошт. Ба қавле яке аз боғ буду 

дигаре аз роғ. 

Эҳсос мекард, ки иштиҳояш коҳиш ёфт… 

Мўйсафеде ба тарабхона даромад. Харобу қадбаланд, пўст ба рўи 

устухон буд вай. Аз пешхизмат об талабид. Вай, чунон ки махлуқи 

булаҷабро дида бошад, як қад парида: 

– Ах шайтан! – гуфт. 

Ҳузну андўҳ дар чеҳраи Шариф Шараф соя афканд. 

Пешхизмат дағалона пирамардро тела дод, аз худ дур карда, хеле доду 

фарёд зад, дашном дод. Баъд: 

– Сан-ё-ёк! – гўён ҷеғ кашид. 

Аз дари тарафи чап ҷавонмарди қадпасти шикамдамида баромад. 

Синну солаш аз биступанҷ камтар буду зиёд не. Вай чашми хунгирифта 

дошту риши дамида. 

– Чӣ дод мезанӣ?! – бадқаҳрона дод зад ў. 

– Нисший старик пристаёт, – сўи пирамард ишора кард ў.  

– Нахо-од?! Хайр, чӣ? Чӣ, хари пир к… надорад?  

Санёк бо овози баланд қоҳ-қоҳ хандид. Толор садои хандаи ўро танин 
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меандозад. Ва кайфияти мизоҷонро халалдор месозад. Яке ба ў гуфт: 

– Инсоф кунед, бародар, дар ин ҷо худатон танҳо не-ку. 

– Э ту хап шин! – дағалона гуфт ў ва ба пирамард наздик шуда, гўё 

чашмонашро аз косахонаи сараш берун баровард: 

– Духтарак форидут пирхар! – гуфт. – Хуҷаини ин париҳо ма-ан?! 

Ферштейн?!  

Баъд ба риши пирамард даст расонида гуфт: 

– Ин чӣ? 

– Ин… Ин риш… 

– Риш не! – дағалона дод зад Санёк. – Казлённая барада?! Ферштейн?!  

Пирамард дар як ҳолати ногувор монда, намедонист чӣ кор кунад.  

– Ух, ти барада! – ғазаб кард ў ва аз риши пирамард дошт. 

– Бебок аст! – нидо намуд додситон. 

– Авбош аст! – бо нафрат гуфт Шариф Шараф. 

– Казлённая барадара канда мепартоям! Ферштейн?! Не, не, 

намепартоям. Ҷорўб мекунам ё полшувак.  

Санёк боз бо овози баланд қоҳ-қоҳ хандид. 

Дили Шариф Шараф аз дард фишор хўрд.  

Ногоҳ ба ў чунин менамояд, ки Санёк ба як чизи муқаддасу мамнўъ даст 

зада истодаасту ў бошад тамошогари бетараф аст. Эҳсосу ҳаяҷон ба 

андомаш панҷа зад. Ин эҳсос бар бунёди вуҷудаш оташ зад, зери обу арақ 

монд. 

“ – Писарам аз ёд набарор: Бетарафӣ оламро вайрон мекунад!” 

Гўшҳояш баланд ҷеғ заданд. Гўё ба синааш тир расида бошад, 

пайкараш такон хўрд. Дар дилаш оташи қаҳру ғазаб аланга зад. Нерўе 

таконаш доду аз ҷо бархост, 

– Ба куҷо? – додситон хавотир шуда, бо як нигоҳи тезе ўро аз назар 

гузаронд. – Боз нагурезӣ? 

– Як кас нону намакро пос надошта, инҷоро ҳаром карда истодааст, – 

гуфт ў ва зуд худро ба назди Санёк расонд. 

– Ҳайфи ту не-мӣ, додарам?! Ту махлуқи Худо нестӣ магар? 

– Чӣ-ӣ-ӣ?! 

– Ту магар одам нестӣ?! Дил надорӣ?! Ҳамин ҳам инсофу одамгарӣ шуд? 

Вуҷудашро тарсу ҳарос фаро гирифта бошад ҳам, сир бой надода, 

дўғзанон гуфт: 

– Ту зўрӣ-а?! Зўр бошӣ бизан! 

Шариф Шараф ба ў бо танаффур нигоҳ мекунад: 

– Кирои задан надорӣ. Набошад зада шилҳа-шилҳа мекардамат. 

– Не! Метарсӣ… 

– Э бас кун-е, айб ҳам даркор ба одам!… 
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Чашмони пурхашми Шариф ба рўи ў дўхта шуданд. Нигоҳи тезаш гўё 

ба мағзи устухони Санёк расид. Вай ба талвоса афтид. Гумон кард, ки ҳозир 

мушти гиреҳшудаи вай ба сараш мефурояд. Аввал рангаш канд. Баъд суп-

сурх, сипас сип-сиёҳ шуд. Дигар ҳарфе назад. Гўё лол монд.  

Ҳайрону лол монда, сўи ў менигаристу чӣ гуфтанашро намедонист. Гўё 

дар ин лаҳза бори гароне бар дўш дошту метарсид, ки ҳаракати беҷое 

мувозинатро бохта ба замин меафтад. 

Шариф Шараф ба чеҳраи пирамард нигарист: пўсту устухон, 

чашмонаш ҳузнолуд, андомаш заҳир, бинии уқобиаш теғ дода, 

рухсораҳояш фурў рафта, дар даҳонаш дандон намонда буд. Сараш аз 

ғояти ҳаяҷон меларзид, риши сафедаш боз ҳам сафедтар метофт. 

Вай аз дасти пирамард дошт ва ба курсии холишуда ишора кард: 

– Бишинед, падар. 

Пирамард аз “падар” ба риққат омад ва “хуб, хуб, писарам” гўён бо як 

дасташ ба лаби миз такя оварда, базўр нишаст. 

– Гурусна ҳастед, падар, хўрок мехўред? 

Пирамард чашмони ғамбору моломоли андўҳашро ба ў дўхт. 

– Не, ташнаам, писарам. 

– Чӣ биёрам? Оби минералӣ ё шарбати мева? 

– Об… ҳа, об, писарам. 

Ў сўи пешхизмат гашт. Аммо Санёк пешдасти кард. 

– Об биёр! – ба пешхизмат гуфт Санёк. 

Пас аз нўшидани об ва шукри Парвардигорро ба ҷо овардан пирамард 

ҳайрон-ҳайрон ба чашмони Шариф Шараф нигарист. Нигоҳаш изтиробе 

дошт.   

– Ягон ҳодиса рўй дод, падар? 

Пирамард таваққуф карда ҷавоб дод: 

– Ҳа, рўй дод, писарам. 

Ва дар чашмонаш ашк лангар андохт. 

– Ором шавед, падар, – гуфт Шариф аз рўи пирамард чашм наканда. – 

Худро ба даст гиреду ҳамаашро нақл кунед. 

Пирамард аз ҷайбаш рўймолча бароварда, оби чашм пок кард, каме 

осуда гашт ва худро ба даст гирифта, дубора ба гап даромад: 

– Эй, писарам, асло напурсед. Зиндагӣ маҷбур кард, ки ягона говамро 

фурўшам. Ба бозори “Корвон” рафтанӣ будам. Аз автобус фаромада 

дастамро ба ҷайбам бурда, ҳуш аз сарам парид… Дармонам хушк шуда, 

базўр то ба ҳамин ҷо расидам. 

– Ҳоло ҳамту гўед, – бо ҳасрати бисёр ба чеҳраи пирамард чашм дўхт. 

Дилаш моломолм ғаму андўҳ гашт. Буғз гулўяшро гирифт. Наздик буд, ки 

бигиряд. 
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– Хонаи кисабурҳо сўзад, – бо нороҳатӣ гуфт ў. – Хайр, падар, хафа 

нашавед. Ҳозир ман милиса ҷеғ мезанам. 

– Не, не, лозим не, писарам, – рад кард пирамард. 

– Барои чӣ? 

– Ҳа-а… писарам, а! Ҳоло ҳам аз таги дунё хабар надорӣ. Ба яктояш 

гуфтам. Дағалона “Ман ба ту пулбонам” гуфт. 

– Ҳмм… Пас чӣ кор кунем? – Вай гўё ба худаш суол медод. Сипас даст ба 

киса бурда, як қабза пул баровард. 

– Афсўс… 

– Чаро афсўс, писарам? 

– Афсўс, ки ба шумо кироӣ ёрӣ дода наметавонам, – бо оҳанги дареғ 

гуфт ў. – Пулам камтар. Ана инаш аз шумо. 

Пирамард дасту по хўрд, дар андомаш ҳисси ҳайронӣ ва шарму ҳаё ба 

ҳам омехт. 

– Бигиред, падар.  

– Не, не, лозим нест, писарам, – бо исрор рад намуд пирамард. 

– Бигиред, падар, – исроркорона ба дасти ў пулро қапонданӣ шуд 

Шариф Шараф. 

– Не, гуфтам-ку, лозим нест, – дар қарораш сахт истод пирамард. 

– Нагиред, хафа мешавам, падар. 

Пирамард бори дигар ба ў бодиққат нигарист. Чашмонаш дурўғ 

намегуфтанд – нигоҳаш соф буд. Дар чеҳрааш ғайр аз шафқат ва 

меҳрубонӣ чизи дигаре нахонд. 

– Хуб, писарам… – пирамард пулро аз дасти ў гирифт. Дастонаш аз 

ҳаяҷон меларзиданд. Дар чашмонаш ашки миннатдорӣ ҳалқа зад.  

Нигоҳи хаставу дардхўрдаи пирамард ҷон гирифт, қомати хамидааш 

боло шуд. Сояи абри ғам аз рўяш нопадид гашт. Фараҳе ба дили Шариф 

Шараф роҳ ёфту бори гароне аз китфаш афтод. Пирамард ўро ба оғўш 

гирифта, пичиррос зад: 

– Э Худо! Кош ҳама мисли шумо мешуданд!  

Сипас ба ў гарм-гарм нигариста, гуфт: 

– Худо, умри оба бинӣ, бачем. Ба калонкардаат раҳмат! Илоҳӣ барака 

ёбӣ! Якат ҳазор гардад! Хока гирӣ, зар шавад! 

Ба неву нестони пирамард аҳамият надода, Шариф Шараф ўро то кўча 

гусел кард. Вай ба ў бо чашмони шахси муқаддас нигоҳ мекард.  

– Ҳамеша дуои пиронро гир, писарам. Зеро дарахт бо об месабзад ва 

одам бо дуо. 

                         Дуои нек рўҳатро, 
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                         Давоми нек роҳатро!4 

Шариф Шараф дуоро гирифта, даст ба рўй кашид ва пирамардро 

падарвор оғўш кард.  

Шариф Шараф аз кардаи худ бояд шод мебуду орому осуда мешуд. 

Аммо ў баъди гусели пирамард дар дил нооромие ҳис намуд, ки он рўз 

барояш бегона буд. он ҳолате буд, ки бо худ як изтироби аламолудро низ 

оварда буд. 

Байни онҳо ҳеҷ ҳавои самимияту иттифоқ барқарор нагашт. Баракс 

муҳити онҳоро ғубори бегонагӣ мепечонд. Аз ин ҷиҳат Шариф Шараф ғам 

мехўрд, аммо додситон парвое надошт. Менўшиду мехўрд. Гўё танҳо барои 

ҳамин амал ба дунё омадааст. Ин дар дили ў андўҳу рўҳафтодагӣ менгезад. 

Вай ба тарафи додситон бо танаффур назаре андохт ва хастагии бекарона 

эҳсос кард. Ва ҳамзамон як эҳсоси олуда ба дареғу пушаймонӣ дар 

замираш боло гирифт. 

“Аз борон гурехта, ба барф задам-ку!” 

Эҳсоси пушаймонӣ ўро азият медод. 

Баногоҳ азми рафтан кард. Аммо дудила шуд. На хоҳиши истодан 

дошту на ёрои рафтан. Гўё дар нимароҳ монда буд. 

Биравам ё бимонам? 

“Бояд бимонӣ”. 

“Чаро?” 

“Кореро бояд анҷом бидиҳӣ”. 

“Ҳа-а, амри тақдир расида, ки бимонам. Дигар илоҷ надорам. 

Мемонам, ҳарчӣ бодо бод!” 

Бо тамоми қувват мекўшид, диққаташро аз ин навиштаҳо ба ҷои дигар 

ҷалб кунад. Вале нигоҳи вай бидуни хоҳишаш ба онҳо меафтод. Ва 

виҷдонаш омирона аз ў талаб мекард:  

“Ту бояд чорае бинӣ!” 

“Чаро ман?” 

“Ту накунӣ кӣ мекунад?” 

“Рост, ман накунам кӣ мекунад!” 

Додситон аз вазъияти рўҳии ў парвое надошт. Бо иштиҳо хўрок мехўрд. 

“Чаро ў ин қадар беғам аст?” 

– Гир, гир, – луқмаи навбатиро ҳарисона хоида гуфт додситон, – шарм 

надор. 

– Шумо ба ман нигоҳ накунед, 

– Не-э! – бепарво хандид додситон ва боз як қадаҳ арақ нўшиду ба 

хўрдани хўрок шурўъ кард. 

                                                
4 Шеъри Мўъмин Ќаноат 
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Вай беист мегуфту менўшиду мехўрд.  

– Ё таъом бемаза?  

– Не, не, – ба ў гуфт Шариф Шараф. – Ба ман эътибор надиҳед. Таъом 

хеле бомаза. Иштиҳоям баста… 

– Иштиҳокушо кунам, – бо тамасхур гуфт ў. 

– Даму нафаси шумо зўр. Як бор кардед, панҷ сол кайф кардам 

– Биё, апетита нагардон, – ҷигот андохт ў ва боз ба хўрдан пардохт. Вай 

ҳарисона хўрок мехўрду якзайл такрор мекард: “Аҷаб бомаза будааст!” 

Боз қадаҳ бардошту кунҷковона ба ў нигарист.  

– Нўшед, – гуфт Шариф Шараф, – шарм надоред. 

– Арақи хуб будааст, – ба шодӣ хандид додситон. – Хуб не, аъло. Не, не, 

аъло ҳам не, олӣ. 

Баъд ба ў нигарист. 

– Ҳа… а… – оҳи таҳдор кашид 

– Бовар намекунӣ? 

– Не, чаро? Бовар мекунам. 

– Э-эй мардак, пушаймон мешавӣ! 

“Нўшеду нафси ваҳшиёнаи худро таскин бахшед”. 

– Офарин-э! – шишаи майро ба даст гирифт. – Ба ту ҳам резам? 

– Лозим не 

– Набошад хўрок бихўр 

– Гуфтам-ку: дилам ҳеҷ чиз намекашад. 

Вай наметавонист, ҳатто як қошуқ хўрок фурў барад – тамоми вуҷуди ў 

ба муқобили додситон қиём мекард. 

Додситон қадаҳи навбатиро нўшид, ки дар гулўяш дармонд. Нафасаш 

танг шуд. Сулфааш омад. Сулфид. Оби даҳонаш пош хўрд. 

– Нагуфтам, ки арақи олӣ аст 

Ҳам гап мезаду ҳам мехўрд. Сипас ў пай бурд, ки на ҳама гапҳояш ба 

Шариф Шараф писанд меафтанду ба гўшаш медароянд. 

– Чӣ шуд? 

– Ҳеҷ чӣ нашудааст 

– Не, ким-чӣ хелӣ. 

– Рост, ин ҷо худро озод ҳис намекунам. 

– Касе таҳдид мекунад? 

– Ҳа. 

– Кӣ? 

– Киҳо ва чиҳо. Ин тарабхонаи боҳашамат, ин одамоне ки парвои олам 

надоранд, боз… 

– Боз чӣ? 

– Боз ана ин навиштаҷотҳои ғайритоҷикӣ. 
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– Мебинам, ки аҳволат чандон хуб нест. 

– Душвортар аст, – эътироф кард ў. 

– Аҳволат чунин асту боз ғамхўрӣ мекунӣ, – бо шўхии маломатомез 

гуфт додситон. 

Ба ў нигаристу ҳеҷ нагуфт. Додситон ким-чӣ гўён ғурунгос зад, аммо вай 

ҳеҷ чизро нафаҳмид. 

– Чӣ гуфтед? 

– Мегўям, ки ба ту хуморшикан даркор. 

– Чӣ даркор? 

– Ҳо-о дар паси мизи чорум як парӣ нишастааст, маҳтали ишора аст. 

Даъват кун.  

– Барои чӣ? Шинос аст магар? 

– Не, шинос нест. Мебарӣ, шинос мешавӣ ва як кайфу сафо мекунӣ. 

– Соҳибмансабон хўрдану нўшидану кайфу сафоро медонанд. Мо 

баринҳо садқаи кайфу сафо шаванд.  

– Яъне кайфу сафо намехоҳӣ? 

– Суоли бемаънӣ? 

– Чаро? 

Вай озурдаҳол оҳ кашид. 

– Эй беғам, дар дили ман кайфу сафо намеғунҷад. 

– Дурўғ! Танҳо мурда намехоҳад кайфу сафоро 

Ў боз оҳ кашид. 

– Бубин, фариштаи тапа-тайёр! Ба хироҷи мамлакат меарзад. Гўё очааш 

ўро фақат барои бўсу канор офаридааст. Чунон танноз, ки оғўш кунӣ худро 

дар биҳишт эҳсос мекунӣ. 

– Об-бо… 

– Э ту як нигоҳ кун! Хайр як нигоҳ кун. Чунон зебо, ки даҳонат раг 

мекашад. 

Аз чӣ бошад, ки беихтиёр нигарист. Дар ҳақиқат ҳам духтар зебо буд. 

Духтар нигоҳи ўро ҳис карда, ба ў чашм гардонд. Ва чунон табаасуме кард, 

ки дилаш гум зад.  

– Дидӣ, маъқулаш шудӣ.  

Духтар ба ў чашмакӣ зад. Дилаш шуввӣ карду ба изтироб омад. 

– Ҳмм… Астағфирулло! Туф-туф, тавба кардам! Аз шарри шайтон нигаҳ 

дор!… 

– Хез, худаш даъват карда истодааст. 

– Дар роҳи нафс ҳеҷ гоҳ садоқатро ба хиёнат иваз намекунам. 

– Не-э? – омехта ба ҳайрат хандид додситон. – Шайхи покдоман шудам 

гўй. 

Вай бо қавоқи овезон ба додситон нигарист. 
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– Қавоқатро нагирон. Охир вай худаш мехоҳад. Рўй гардонидан гуноҳ 

аст. 

– Ин гувоҳи он аст, ки онҳо аз роҳи дину диёнат баромада, худро ба 

дарёи фасот задаанд. Кӣ бояд онҳоро наҷот диҳад? Кӣ бояд онҳоро ба роҳи 

ҳақ андозад? Кӣ?! 

– Хайр кӣ? 

– Пеш аз ҳама шумо барин соҳибмансабон. 

– Ман? 

– Бале, шумо! 

– Э, биё, мон-э. Қоил кардӣ-ку. 

– Роҳбар – тарбиятгар аст. Аз сари минбар вазъ мехонанд. Чун ба хилват 

мераванд кори дигар мекунанд.  Дар урфият беҳуда “Муллоро 

гуфтагиашро куну кардагиашро не” нагуфта будаанд. 

Чашмҳои додситон беқарор шуд. Низоми нафаскашиаш бе рабт гашт. 

– Масъалаи ҷояш ҳал. Охир, ман танҳо. Се дар хона. Якҷоя як базми 

ҷамшедӣ мекунем. Чӣ гуфтӣ? Гап пухт? 

Эътирозомез рўй ба дигар сўй тофт. 

– Э канӣ, як рав чӣ. Аз ту чӣ меравад: аз карнайчӣ як пуф-дия. Агар 

толеъ мадад кунад, кор ванг. Нашавад, садқаи сар, як дари бастаю сад дари 

кушода. Ё ба қавли деҳқонҳо шавад обӣ, нашавад лалмӣ. 

– Бас кунед-э 

– Тавба! Ту чӣ хел йигит? Наход аз духтар битарсӣ? Аз тарс меларзад-

э… 

– Дилаки худат мекашаду. 

– Ҳа, мекашад. Чаро накашад? Ман чун ту дилмурда не. Дили ман ҳоло 

ҷавон… 

– Э мардак, шумо айбу шарма медонед ё не?! 

Додситон хост боз чизе гўяд. Вале нигоҳи қаҳролуду мазаматомези 

Шариф Шараф ўро аз раъяш гардон. 

 

БОБИ ПАНҶУМ 

 

– Аз одамот гардам дунё! 

– Ба одамҳои дунё чӣ шудааст? 

– Дурўя шудаанд, дурўя! 

– Худи замона арўси дурўягон аст. Одамон ҳам ба майли замона рафтор 

мекунанд. Беҳуда нагуфтаанд, ки: “Бел ба равиши об моил аст”. 

– Ҳа-а-а… На аз Худо шарм медоранду на аз бандааш ва на аз азоби 

рўзи ҷазо меҳаросанд. 

          Одамӣ дар олами хокӣ намеояд ба даст, 
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          Оламе дигар бибояд сохт в-аз нав Одаме. 

– Маҳбас туро шоир кардааст, – писханд зад додситон. 

– Ту ҳам панҷ сол шишта баро, шоир мешавӣ. 

– Э аз забонат шамол барад-е. Худо нишон надиҳад… 

Вай ҳамеша аз гузашта мегурехт. Ҳеҷ вақт одати ба дигарон нақл 

кардани онро надошт. Ҳоло баръакс, дар дилаш майли тафсилоте бедор 

шуд. Ин буд ки ин одатро тарк кард… 

…Айёме буд, ки арўси сол ба ин диёр ҳукмронӣ мекард. Ва файзи худро 

ба сари шаҳр рехта, хунро ба ҷўш, дилро ба хурўш меовард. Аз дилҳо 

навои ишқ мехест. Мурғи дили Шариф ба парвоз омада, ўро ба тамошои 

боғи ботаникӣ бурд.    

– Мадад ра-со-не-е-ед! 

Фарёди имдодхоҳона аз як гўшаи боғ меомад. Ў ба ҳамон сўй шитобид. 

Ва манзараи нохўшеро дид. Се ҷавон ба духтаре дарафтода буд.  

– Ҳой, истед! – садо кард ў. 

Ҳар се якбора ба ў рўй оварданд. 

– Худаш чӣ гап? 

– Кори ту чӣ? – гуфт яке ки саркарда менамуд. – Ба роҳат рав! 

– Ҳай-ҳай, шарм намекунед, ки се йигит ба як мушти пар кана барин 

мечаспед? 

– Ин мушти пар не, қаллоб! Вай аз мо пули калон қарздор, намедиҳад, 

гурехта мегардад. Ҳозир ба даст афтод, разбор карда истодаем. 

– Наход? Ҳеҷ боварам намеояд… 

– Дурўғ мегўянд. Ман онҳоро бори аввал мебинам, – хориаш омаду 

ҳунгос гирист духтар. 

– Даҳоната пўш, ҷалабча! – ба руяш як шаппотӣ зад саркарда. 

– Боз таҳқир ҳам мекунед? 

– Э ба рўят хандидем ҳаво гирифтӣ?! Рав ба роҳат! 

– Одобро кай ёд мегиред! 

– Зуд дафъ шав! – дўғ зад саркарда. 

– Номаъқул кардӣ! – якбора оташи хашму ғазаби ў аланга зад. – Шумо 

дафъ шавед, вагарна… 

– Ўҳу, боз таҳдид ҳам мекунад-а, – гўён саркарда ба ў ҳуҷум кард ва як 

мушт ба ҷоғи ў фаровард. 

Тоқати Шариф сар омад ва бо шаст саркардаро дошта, чунон ба зери 

манаҳаш фуровард, ки ҳамон замон бо тахтаи пушт рафта зад. Доду войи ў 

ба фалак печид. Ҳамрҳонаш шах шуданд. Саркарда худро бо азобе халос 

карду: 

– Гурезед! – гўён бонг зад ва худ низ рў ба фирор овард.  

Яке ба чизе пешпо хўрду афтод. Ҳамроҳонаш аз назар ғойиб шуданд. 
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Аммо ў аз ҷо нахест. Шариф ба наздаш рафт ва дид, ки аз даҳонаш кафк 

ғўза мезанад. Ў душвор нафас мегирифт ва хир-хир садо мебаровард. Сару 

рўяш арақшор буд. Шариф хост ба ў ёрӣ расонад, аммо ин ба ў муяссар 

нагашт. Зеро он ду нафар фурсатро муносиб дарёфта, ба ў дарафтоданд ва 

ба шикамаш корд заданд.  

– Куштанд!.. 

Вай ин нидоро шунид ва аз ҳуш рафт. Ҳангоме ки ба ҳуш омад, аввал 

милисаеро дид, ки наздаш рост меистод ва аз ў чашм намеканд, баъд то 

дарди сўзони танаш расид. Соате пас марди қадбаланд, тануманд ва 

бадҷаҳле омад. Чун чашмаш ба чашми ў афтод, ангошт чизи тезу тафсон 

дар танаш фурў рафт. Ба назараш аз чашмони калон-калони вай оташ 

мепарид. Ин мард ўро бозпурсӣ намуд. Шарифи маҷруҳ тамоми суолро 

комилан ҷавоб дод, вале мард ба саволҳои худ ҷанбаи истинтоқ дода, 

саволҳои дарҳаму гичкунанда медод. Ҷони Шариф аз ин саволҳои бемаънӣ 

ба дард омад ва асабонӣ шуда, гуфт: 

– Чаро маро истинтоқ мекунед? Магар ман гунаҳгор ҳастам? 

– Бале, ту қотил ҳастӣ.  

Сипас корди хунолудеро ба ў нишон дод: 

– Ин кордро мешиносӣ? 

Дили Шариф шуввӣ кард. 

– Не, намешиносам… 

– Дурўғ мегўӣ, эй қотили паст! Ин корди ту аст ва ту бо ин корд одам 

куштӣ! 

Шариф аз ин гап бисёр ваҳшадзада шуд.  

Яке аз беморон: 

– Оҳ нобакоре! – гуфт. 

Дигаре фарёд кашид: 

– Чаро қотилро бо мо хобондед?! 

Муфаттиш дод зад: 

– Даматонро гиред!  

Беморон як дақиқа чӣ гуфтанашонро надониста ба ҳамдигар нигоҳ 

карданд. 

– Канӣ аз палата бароед! 

Беморон зуд бадар рафтанд. 

Шариф воқеи шударо нақл намуд. Муфаттиш ба ғазаб омад. 

– Падарлаънат! Чиба дурўғ мегўӣ! 

Шариф дигар ҳарфе назад. 

– Қоил мешавӣ ё не?! 

Шариф ба адолат сахт бовар дошт ва гушаи хаёл ҳам оварда 

наметавонист, ки на танҳо каси бегуноҳ, балки ҷабрдидро бо ин осонӣ 
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айбдор кардану дар ҳабс шинонидан мумкин бошад. Аммо мумкин 

будааст. Дар давоми се рўз ҳуҷҷатҳои ўро омода сохта ба суд равон 

карданд. Рўзи мурофиа ашхосе шоҳидӣ медоданд, ки Шариф онҳоро бори 

нахуст медид. Як зани миёнаумр ҷанҷолро чунон обу ранг дода нақл намуд, 

ки даҳони Шариф воз монд. 

– Бечора писари вазир… 

Раиси мурофиа сухани ўро бурид: 

– Писари кӣ буданаш фарқ надорад, ҷабрдида гўед. 

– Ҳа, рост, рост. Ҷабрдидаи бечора ба роҳи худаш рост мерафт. Ана ин 

номард аз сари роҳаш баромаду ўро боздошт. Ин номард ба ў дўғ зада 

гуфт: “Канӣ як сигор бидеҳ!” Вай бечора гуфт, ки “Бубахшед, ман сигор 

намекашам”. Ин номард гуфт, ки “Чаро намекашӣ?! Чӣ, ту аз дигарон 

болоӣ?!” Вай бечора гуфт, ки “Сигор зарар дорад, барои ҳамин 

намекашам”. Ин номард бошад кордро бароварда ўро зад. 

– Бо ҳамин корд зад? – раиси мурофиа корди хунолудро ба ў нишон 

дод. 

– Ҳа, худи худаш. Бо ҳамин корд зад. 

– Чанд корд зад? 

– Эъ… бисёр зад, ман ҳисобашро гум кардам. 

– Баъд чӣ шуд? 

– Баъд?.. Баъд ин номард худро як корд зад. 

Ду нафари дигар низ айнан шоҳидӣ доданд. Пас аз ин маҳкама 

ҳукмашро хонд: Панҷ сол аз озодӣ маҳрум карда шавад!  

Ин ноҳақӣ чун шамшери обдор аз ҷавшани ҷонаш гузашт. Ботинаш ба 

ларза омад, дуди фиғонаш баромад.   

“Аҷабо! Ин чӣ бадбахтист? Наход подоши некӣ бадӣ бошад? Наход 

интиҳои ҳаётам ҳамин аст? Пас чӣ ҳоҷат ба зист?” 

“– Ай марди содда, чаро бовар мекунӣ ба махлуқе, ки кораш тўли 

қарнҳо фиребу найранг буд. 

– Магар ў набуд, ки Иброҳими Халилро дар оташ афканд. 

– Магар ў набуд, ки Закириё-пайғамбарро бо арра дуним какрд. 

– Магар ў набуд, ки Исои Масеҳ-Руҳулқудусро чормех кард. 

– Магар ў набуд, ки сари мубораки Ҳусайнро дар биёбони тафсони 

Карбало аз тан ҷудо кард…”5 

Камера бўйи сардӣ ва тунди ҳоҷатхона мекард. Ин бўйи яъсолуду 

дурушт нерў меёфт ва оташи аламашро тоза мекард. Ин буд, ки ҳиққос 

зада гирист. Пирамарде ба ў гуфт: 

– Писарам, ин қадар гиря накун6 фоида надорад. 

                                                
5 Аз Диловари Мирзо 
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Вай ҳиққос зада-ҳиққос зада: 

– Ман ҳеҷ гуноҳ надорам, – гуфт. 

Пирамард оҳи сўзон кашида, гуфт: 

– Ин ҷо ҳама бегуноҳҳо нишастаанд. 

Шариф ҳайрон монд ва ҳанўз ба як фикр наомада, пирамард пурсид: 

– Аҳли куҷо ҳастӣ? 

– Аҳли дузах! – бо зарда ҷавоб дод ў ва хост худро дар фосилае дур нигоҳ 

дорад. Ин дам пирамард боз лаб кушод: 

– Чӣ ном дорӣ? 

– Ман дигар ном надорам. Ном ба ман чӣ лозим. Ҳамту Икс гуфтан 

гиред.  

Пирамард даст ба рўи китфаш гузошт ва гуфт: 

– Мо бедонае ҳастем, ки ба чанголи боша афтодаем. Дигар умеди халосӣ 

нест. Ба тақдир бояд тан бидиҳем… 

Дигар боз хомўшӣ ҳукмфармо гардид. “Ҳар кас ба азо равад, дарди 

худашро гуфта мегиряд” гуфтагӣ барин ҳар кас ғарқи хаёл буд, ғаму ғусса, 

мусибату бадбахтии худро мехўрд… 

Маҳбаси тангу сард ранҷу дарди жарф дошт. Ва ҷонаш ба лаб омад. 

Дигар тоқати кашидани ғаму ранҷро надошт. Ва ў ба хулосае омад, ки 

дигар ҳуқуқи зистан надорад. Гўё тасодуфан ба дунё омадааст. Гўё санги 

сари роҳ аст… 

Болои сўхта намакоб Неъмат ном ҷавони асабхароб ба захмҳояш намак 

мепошид. Рўзе воқиаи аҷибе рўй дод. Онҳо дар сохтмон кор мекарданд. 

Вай хост костюмашро, ки ба мехи девор овезон буд, гирад.   

– Пеш набиё! – нохост дод зад Неъмат. 

Вай як қад парида ба ў нигарист ва боз қадаме ба пеш гузошт. 

– Не! – боз дод зад Неъмат ва сангеро ба даст гирифта аз ҷой бархост. – 

Наздик нашав, ки мезанам. 

Афту андоми ў Шарифро ба ҳайрат овард. 

– Вазнин шав, Неъмат, – гуфт ў. – Охир, барои чӣ мезанӣ? 

– Маро мекушӣ? 

– Ту чиҳо мегўӣ? Чаро туро мекуштаам? 

Чунон ғамгин буд, ки овозаш ба гўшаш бегона расид. 

– Не, мекушӣ! 

– Ман одамкўш не. 

– Дурўғ! 

– Қасам ба номи Худо, ки не! 

– Вайро куштӣ-ку?! 

– Киро? 

– Писари вазирро. Ту қотилӣ. 
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Хун ба майнааш зад. Тоқаташ қоқ шуд. Ҳар корро ҳадду ҳудуде ҳаст. 

Олам пеши чашмонаш торикистон гашт. Дар вуҷудаш таркише ба амал 

омад. Ва бе ёд бонг зад: 

– Худат қотил! Очаат қотил! Отаат қотил!… 

Бобои Қаҳҳор ба миён даромад. Ўро ором кард ва ба ҷавон рўй овард: 

– Ҳаргиз зоҳирбин мабош, писарам. Одамро бояд шинохт. Магар ў ба 

одамкўш монанд аст? 

– Чӣ одамкўш шоху дум дорад? Вай қотил аст. 

Ва худи ў ҳам бовар кард, ки қотил аст. Пас аз ин хоҳиши мурдан дар 

дилаш дастболо гашт. Хост худро овезад. Аммо бобои Қаҳор нагузошт. Вай 

бо дастпочагӣ гуфт: 

– Ман… ман… 

Ва ў дигар чизе надошт ба наҷотбахшаш бигўяд. Танҳо ба чашмҳояш, ки 

розе нуҳуфта буд, хира-хира менигарист. Пирамард ҳам бо сукути 

пуразаматаш ба вай менигарист.  

– Чаро ба ин кор даст задӣ? 

– Фаҳмидам ки дар дунё инсофу адолат набудааст. 

– Ҳа-а-а, – мад кашид бобои Қаҳҳор. – Аз суханат бўи ноумедӣ меояд. 

Ин хуб нест. Мард бояд ноумед нашавад. 

Ва чашмонаш ҳамчунон розолуд буданд.   

– Аз ноумедиҳо басо умед ҳаст.  

– Охир… ба чӣ ва ба кӣ умед бандам. 

– Парво накун, писарам. Дар ин дунё кас ҳаст, нокас ҳаст. Охир, панҷ 

ангушт баробар нест-ку! Магар мешавад, ки ҳамаро яксара бурида, 

баробар кунӣ. 

Вай ҳарфе ба забон наовард. Дар чеҳрааш дарде хонда мешуд. 

– Мешавад ё не? 

– Намешавад албатта. 

Пирамард оҳи сабуке кашид. 

– Ҳо, бале, ҷони гап ҳам дар ҳамин. Бинобар ин шукр кун… 

– Шукр кунам? Шумо чиҳо мегўед? Онҳо беадолатӣ кунанду ман шукр 

кунам?!  

– Онҳоро ба ихтиёри вақт бисупор. Кӣ ҳақу кӣ ноҳақ, вай худаш 

одилона муайян месозад. Қудрати бузург дорад гузашти айём. 

Пас аз чанд рўз ў ҷасорат карда, аз пирамард пурсид: 

– Шумо барои чӣ шиштаед, бобои Қаҳҳор? 

Пешониаш пурчинтар шуд. Ва ба дард оҳ кашид. 

– Барои ҳақиқат… 

Ғаму андўҳ дар симои ў нақш баст. Вай ба нуқтае дуру дароз чашм 

дўхта, оҳи вазнину чуқуре кашид. 
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Солҳои ҷанги Гирмон ихтиёрӣ ба ҷабҳа рафт. Чун сарбози Ватан дар 

сангарҳои ҷанг ширкат варзида, барои ҳар ваҷаб хоки сарзамин ҷасорату 

ҷонбозӣ кард. Ордену медал ҳам гирифт. Чанд бор захмдор шуд. Ва оқибат 

шаҳди ғалабаро бар урдуи фашистӣ чашид. Бо сари баланд ба Ватан 

баргашт. Ба заводи мошинсозӣ ба кор даромад. Касби харротиро аз худ 

намуд. Чилу ду сол заҳмат кашид. Ба нафақа баромад. Вале ду рўз дар хона 

нишасту халос. Натавонист. Боз ба кор омад. Ўро дарбон қабул карданд… 

Замона дигар гашт. Як гадобача ба аспи мансаб нишаст. Вай марди 

қадпаси бадқавоқ буд. Аз чеҳрааш барфу борон мерехт. Ба тороҷи корхона 

шурўъ кард. Як рўз мошини пурборро ки ҳуҷҷат надошт аз дарвоза 

баромадан намонд. 

– Барои чӣ маро дарбон мондаанд? 

– Барои чӣ? 

– Барои он ки даромаду баромадро назорат кунам. 

– О ин аз раис аст, – гуфт ронанда. 

– Фарқ надорад! 

Ронанда ноилоҷ ба раис занг зад. Лаҳзае пас раис ҳозир шуд. Вай бо 

қомати алиф ҳуҷҷат талаб кард. Деги ғазаби раис ҷўшид.  

– Ўро гуму гўр кунед! – амр дод ва рафт. 

– Девона шудаӣ, бобои Қаҳҳор? – гуфт яке аз косалесони раис. – “Шўхӣ 

макун ба арбоб, ки мезанад ба ҳар боб” – гуфтаанд. 

Хомўш буд ў, мижа намезад. 

– Амирро ёд дорӣ? Ў ҳам бо сардор ҳафту ҳашт кард. Зада атолахўр 

карданд. 

– Кай? 

– Се-чор рўз пеш.  

Бобои Қаҳҳор қоматашро бардошт ва ҳайрон шуд: 

– Рост? Худат бо чашмонат дидӣ? 

– Ҳа, – гуфт ў, – ана бо ҳамин ду чами сарам дидам. 

– Чаро хап мешинӣ?  

– Чӣ-ӣ-ӣ?! Доду вой кунам? 

– Не, ба органҳои танобкаш хабар бидеҳ. Охир, ин ҷиноят аст. 

Вай ба дигар тараф назар андохт ва лом нагуфт. 

– Ҳа-а, метарсам гўй. 

– Гап дар сари тарс нест, – забон хойид ў. 

– Ҳеҷ гап не. “Давидани гўсола-то каҳдон”, гуфтаанд. 

Косалес ба шўр омад: 

– Ҳой, ту худат кистӣ? Як пиракии пояш дар лаби гўр. 

– Ту бошӣ як фиси бинӣ, – ғазаболуд гуфт бобои Қаҳҳор. 

– Зинда бошем мебинем… 
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Ҳақҷўии бобои Қаҳҳор ба сараш бало овард. Як рўз ду милиса омад. 

Хоначаи ўро такурў карданд. Як халтача хокаи сафед ёфтанд. 

– Навъи аъло! – гуфт милисаи қоқина. 

– Ин бузришҳо бало! – хандид милисаи шикамкалон. 

– Худат мекашӣ ё мефурўшӣ? 

– Чиро? 

– Худатро ба нодонӣ назан! – дўғ зад ў. – Ана ин гераро! 

Вай ба ҳайрат омада гуфт: 

– Ман инро бори аввал мебинам… 

– Албатта бори аввал мебинӣ, – гуфт бо нешханд милисаи шикамкалон. 

– Вақте ки ба даст афтодӣ, аз падарат ҳам мункир мешавӣ. 

– Таҳқир накунед! – ногаҳон чун шер наъра кашид бобои Қаҳҳор. 

– Даматро гир! – дўғ зад милисаи қоқина. 

Онҳо дар ҳузури шоҳидон ҳуҷҷат тартиб доданд. 

– Пеш даро! – амр кард милисаи шикамкалон. 

– Шумо аз ман чӣ мехоҳед? 

– Баъд мефаҳмӣ. Пеш даро!  

Бобои Қаҳҳор гумон дошт, ки суд мўйро аз хамир ҷудо мекунад. Аммо 

хато кард. Ҳафт сол доданд. Ноумед шуд, тан дод ба тақдир... 

Аз нақли бобои Қаҳҳор дили Шариф ба фарёд омад. Нафас дар гулўяш 

печид. 

– Наход… наход… 

 – Чӣ “наход”? 

– Наход, ки кирдорҳои зишти онҳо бе ҷазо монад?  

– Аз хусуси ҷазо мегўед? 

– Ҳа. 

– Худо ҷазояшонро медиҳад. Ҳа, мансабдорон дар ин дунё ба ҳар роҳу 

восита аз ҳар гуна ҷавобгарӣ халос мешаванд. Дар охират куҷо 

мегурезанд… 

Пирамард бештар китоб мехонд. 

Як шаб рафту дар бари ў нишаст. Пирамард, ки ба хаёл рафта будааст, 

ба худ омада, рўй ба сўйи ў кард. 

– Чизе пурсиданӣ ҳастед, писарам? 

– Ҳа, агар иҷозат бидиҳед. 

– Чаро не, пурсед? 

– Ин чӣ китобест, ки шабу рўз мехонед?  

Пирамард бо даст ришашро ҳилол ва ширин табассум карда, ба китоби 

дасташ нигарист. 

– Магар Кодекси ҷиноятист? – табассускунон, вале ҷиддӣ пурсид 

Шариф Шараф. 
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– Не, – ҷавоб дод ў. – Ин гуфтан мумкин ифтихори тоҷикон ва Кодекси 

ахлоқу адаб аст.  

– Наход? – ҳайрон шуд Шариф Шараф. 

– Ҳо, – гуфт пирамард. – Бисёр китоби муқаддас аст.  

– Нафаҳмидам. Равшантар гап занед. 

– Ин китоб маҷмўаест дар 626 саҳифа ба исми “Намунаҳои адабиёти 

тоҷик”, дар Самарқанд таълиф шуда ва дар соли 1926 дар Маскав ба табъ 

расидааст. Гирдоварандаи ин китоб устод Садриддин Айнӣ мебошанд. Ин 

китоб шарҳи аҳвол ва мунтахаби гуфтори дусаду бист нафар шуаро ва 

нависандагони сарзамини мост, нахустини эшон Рўдакӣ – падари шеъри 

порсӣ мебошад.  

– Он соли 1926 чоп шудааст? 

– Ҳо. 

– Яъне ҳафтод сол пеш? 

– Бале. 

– Магар кўҳна нашудааст? 

– Не, арзиши таърихӣ ва илмии ин китоб заррае накостааст. Ман онро 

шаст сол боз мехонам 

– Шаст сол?! – вай дар ҳайрат монд. – Э, не-е! 

Бобои Қаҳҳор ба рўи вай нигоҳи тааҷҷуб дўхт. 

– Бовар намекунед? 

– Не, чаро? Бовар мекунам. Лекин… 

– Ҳа-а, мефаҳмам. Ҳоло ин афсона менамояд, – андешаманд гуфт 

пирамард ва китобро сўи Шариф Шараф дароз кард. 

– Ин китобро падарам ба ман дода буд. 

Шариф Шараф китобро аз дасти пирамард гирифт. Чашмаш ба 

сўрохии китоб афтод. Ҳайрон шуд. 

– Ин сўрох аз чист? 

– Канӣ худатон ёбед. 

Бо диққат ба он зеҳн монд. 

– Ба фикрам-м… ин сўрохи тир аст. 

– Дуруст аст, – гуфт пирамард ва хаёле хомўш монду сипас изофа 

намуд: – Агар ҳамин китоб намешуд, тир дили маро сўрох мекард. 

– Чӣ-ӣ?! – мот мешавад Шариф. 

– Бале, ҳамин китоб маро наҷот дод. Ин китоб дар сармо ва гармо, 

борону тўфон, бешаҳову ботлоқзорон ва набардҳои хунин ҳамрозу ҳамроҳ 

ва ҳамсафару таскинбахшам буд. Аз ин китоб бўи гуворои Меҳан меомад. 

Дур аз ёру диёр ҳамроз бо Абўабдуллоҳи Рўдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, 

Умари Хайём, Шайх Саъдӣ, Хоҷа Камоли Хуҷандӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, 

Мирзо Абдулқодири Бедил, Аҳмади Дониш ва бузургони дигар будам ва 
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рўҳи поки ахтарони адабиёт гўё маро аз балову офатҳо раҳо мекард. 

Шариф Шараф аз сари завқ ба варақ задани китоб пардохт. 

– Хонда метавонед? – пурсид бобои Қаҳҳор. 

– Метавонам. 

Пирамард шукуфт ва ба китфи ў бо мазмуни “офарин” тап-тап даст зад. 

Пас аз ин бобои Қаҳҳор барои Шариф Шараф азизу наздиктар шуд. 

Рўзе ранги рўи бобои Қаҳҳор канд, мадораш намонд. Қафаси синаашро 

дошта, ба замин нишаст.  

– Падар, ба шумо чӣ шуд?! 

Пирамард ба девор пушт зад ва сарашро низ ба бори он андохт. 

– Натарс, писарам. Ҳеҷ воқеа не… Ҳозир мегузарад. Дилам камтар… 

Аҳволи бобои Қаҳҳор беҳ нашуд ва ўро ба беморхона бурданд… 

Рўзи дигар ба Шариф Шараф бастаеро оварданд. 

– Ин чист? 

– Васияти охирини бобои Қаҳҳор. 

Тири сўзоне гўё ба дили Шариф Шараф халид. 

– Чӣ… ў… ў… 

– Ҳа, ў вафот кард. Аз сактаи дил. Пеш аз он васият кард, ки ҳамин 

бастаро ба ту расонам. 

Дар баста китоби “Намунаҳои адабиёти тоҷик” буд. 

– Ҷоят ҷаннат бошад, падар! 

Қатраҳои марвориди ашк аз дидагони Шариф сарозер шуданд. Дигар ў 

чизеро намедид. Чизеро ҳис намекард. Гўё як боде ўро ба ҳаво бардошта 

буд. Дар пеши назараш фақат симои бобои Қаҳҳор буд… 

Дар мағзаш табаддулоте ба вуқўъ пайваст. Ҳастии худро эҳсос кард. Ин 

китоб дили озурдаи ўро ба ҳаёт гарм кард. Дар вуҷудаш ишқи зиндагӣ 

тавлид гашт. Ва боз ишқи китоб, ишқи хирад, ишқи фарҳангу таърихи 

миллат, ишқи зиёдтар хондану донистан… 

Агар ба ў ба ҷои китоб тилло медоданд, шояд дар вуҷудаш тавоноӣ 

барои зистан пайдо намешуд. Танҳо китоб буд, ки шавқу ғайрати ўро ба 

ҷўш меовард. 

Бале, китоб сарчашмаи ҳаёт будааст! 

…Панҷ сол паси сар шуд. Ва ў ба озодӣ баромад. Вай ташна буд. 

Ташнаи кор. Аммо дар шаҳр ба ў кор ёфт нашуд. Фиғонаш ба фалак 

мепечад: 

       Ҷое равам, ки гардун болои сар набошад, 

       Аммо чӣ метавон кард, ҷойи дигар набошад. 

Шабе ба хобаш бобои Қаҳҳор даромад. 

– Бирав сўи ҳастӣ, – гуфт ў. 

– Куҷост он? 
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– Дар деҳа. Бираву ба замин бипайванд. 

Яке аз дўстонаш гуфт: 

– Рост гуфтааст. Бирав, дар шаҳр чӣ гум кардӣ? 

Дигаре гуфт: 

– Ба деҳ марав, ки аҳмақ мешавӣ. 

Ба назди тағояш рафт. Тағо ўро хеле сард истиқбол намуд. 

– Ба деҳа меравам… 

Вай як андоза бедимоғ ба ў чашм давонду бо зарда гуфт: 

– Пеши раҳата набастам. 

– Тағо ба ҷои падар аст... 

– Хайр чӣ?! 

– Дуо бидиҳед. 

– Дуо диҳам? 

– Ҳа, – гуфт Шариф Шараф, – аз таҳи дил. 

– Хайрияти сафар, Худо нигаҳбон… 

Рўй ба замин овард ва дар он паноҳ бурд. Тану ҷонашро ба заҳмат 

бахшид. Шабу рўз ў буду замин. Замин дари дунёи дигареро ба рўяш 

кушод. Ин дунё ба ў оромишу осоиш ҳадя намуд. Бо рафтани вақт ў ҳама 

дарду ранҷи ноҳақӣ ва гузаштаро фаромўш кард.  

 

БОБИ ШАШУМ  

 

– Ту аз ман беҳуда ранҷидаӣ.  

Вай боз чизе гуфтанӣ буд, вале аз фикраш гашта, як дам ба сукут рафт. 

Ниҳоят, баъди лаҳзае лаб ба сухан кушод. 

– Намедонам, ки бигўям ё нагўям. Бигўям шояд бовар накунӣ, нагўям, 

ҳозир ба дилам оташ афтодагӣ. 

Шариф Шараф бо тааҷҷуб ба рўи ў нигоҳ карду: 

– Бигўед, – гуфт, – гўшам ба шумо. 

– Ха-х-хайр. Майлаш. Имрўз ман ба ту нагўям, фардо ба ягон каси дигар 

мегўям. Инро бо худ ба гўр бурдан хуб нест. Дар ҳақи ту ман не, Халили 

Шермат номардӣ кард, – таассуфомез оҳ кашид додситон. 

– Халили Шермат? Кист ў? 

– Магар фаромўш кардӣ? Раиси суд, ҳамоне ки туро суд кард. 

– Чӣ хел номардӣ кард? – тагпурсӣ кард Шариф Шараф. 

– Бисёр осон, – оромона гуфт додситон. – Вай метавонист туро озод 

кунад. 

– Дурўғ! 

– Бовар кун, – гуфт додситон. – Гунаҳгори асосӣ ман не, ўст. 

“Ана акнун сар мешавад худсафедкунӣ”. 
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– Узри бадтар аз гуноҳ. 

– Ман ҳақиқатро мегўям. 

– Дидани айби дигарон ҳунар нест. Шумо худро сафед мекунед. 

– Қасам ба номи Худо, ки не! Ман айбдоркунанда будам. Вай бояд 

мўйро аз хамир ҷудо мекард. 

– Охир судя аз рўи қонун суд мекунад. Чӣ  хел метавонад онро тағйир 

диҳад, – вай ниҳоят дар ҳайрат монд. 

– Эҳ-ҳ, содда-е! Қонун, қонун мегўию, аммо онҳоро намедонӣ.  

Вай хандид ва дар чашмонаш шарораи аҷибе дурахшид.  

– Қонунҳои мо сирру асрори бисёре доранд. 

– Чӣ хел сирру асрор? 

– Ҳар як моддаи қонун ҷазоро аз фалон то фалон сол муайян мекунад. 

Дар ана ҳамин аз фалон то фалон сол макру фиреб ҷой мегирад. Халили 

Шермат як дилу ду рўю даҳ забон дошт. Агар ту пул медодӣ озодат мекард 

ва ё се сол медод. Пул ки надодӣ панҷ сол дод.  

– Магар ин ҷиноят нест? 

– Ҷиноят аст. 

– Шумо ин ҳамаро медонед? 

– Медонам. 

– Пас чаро пеши роҳашро намегиред? 

Овози Шариф Шараф меларзид ва изтиробаш рў мезад. 

– Ман мегирифтам? 

– Ҳа, шумо. Боз кӣ мешуд? Охир шумо додситон-ку. Ба ин ҳақу ҳуқуқ 

доред. 

– Эҳ-ҳ, чӣ гўям ба ту? Ба гап осон. Сари чанд кас сафед шуд. Лекин ман 

ўро чанд бор насиҳат кардам. Аммо ў хандид. Зиндагӣ ҳамин аст гуфт. 

Тавон, кан, хўр, гард! Ҳукмро суд мебарораду сонӣ “дард аз Худою гила аз 

ҳамсоя” мешавад. Ўро ҳама “Бало” мегуфтанд. Ҳақиқатан ҳам бало буд... 

– Бало?… 

– Ҳа, бало, яъне махлуқи нопок. Аз ҳеҷ чиз рўй намегардонд. Нафси бад 

солҳои охир ўро чунон беору номус карда буд, ки ҳам пора мегирифт, ҳам 

мешинонд. Бераҳмона мегирифт... Ҳа, баъд аз сояи худ метарсидагӣ шуд. 

Танҳо намегашт. Аз касе метарсид. Шабҳо хобаш ором набуд. Рўз ба рўз 

хароб мешуд. Як рўз ба ў гуфтам, ки: “Кор гуфта, инқадар худро азоб 

надеҳ. Истироҳат кун”. “Э, гап дар кор нест, – гуфт ў. – Аҳволам бисёр бад 

аст. Маро таъқиб мекунад”. “Нахо-о-од! Кӣ?” “Арвоҳ”, – ҷавоб дод ў. Ман 

ҳайрон шудам: “Арвоҳ? Чӣ хел арвоҳ?” “Дар ёдат ҳаст, Аҳмад ном 

ҷавонеро бо айби таҷовуз суд карда будам”. “Ҳа, ҳа дар ёдам ҳаст”. “Вай 

берўзӣ худро овехт”. “Худо раҳмат кунад”, – гўён даст ба рўй кашидам. 

“Ана арвоҳи ҳамон Аҳмад маро таъқиб мекунад”. “Хайр, ягон фолбин-
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полбин нарафтӣ”. “Эҳ-ҳ, на фолбин монду на ҷўгӣ, бефоида”. Оқибат аз 

тарсу ҳарос дилбемор шуд. 

– Чӣ, ба нафақа баромад? 

– Нафақа аз куҷо-о-о, – лаб бурма кард додситон. – Ба нафақа нарасид, 

насибаш накард. 

– Чаро? 

– Хаёл кардам, ки ту медонӣ. Одним словом, мурд.  

– Мурд? Не-е…  

– Гумон доштӣ сутуни дунё мешавад? – бо заҳрханда пурсид додситон. 

Ин суол қалбашро харошид. 

– Кай гузашт? 

– Ба фикрам як чор сол шуд… Ҳа, қариб чор сол шуд. 

– Ҳа-а… – маънидор мад кашида, даст ба рўй бурд ва зиқ шуд. Сипас 

пешониашро, ки ҳоло пурчин шуда буд, андешаманд молида, як дам ба 

сукут рафт.  

– Одам бояд сурхрў бимирад. 

Шариф Шараф ба худ омада, ба додситон дида дўхт. 

– Чӣ?! 

– Мегўям, ки одам бояд якрў бошад ва сурхрў бимирад. Чӣ гуфтӣ? 

Вай на “ҳа” гуфт ва на “не”. 

Боз хомўшӣ ба миён омад. 

– Короче, ў хору зор шуда мурд. Мошин задаш. Барқасд буд, ё тасодуф 

касе намедонад. Бисёриҳо хурсанд шуданд. “Чоҳкан – зери чоҳ!” гуфтанд. 

Маъюбу маслуқ шуд. Шаш моҳ табобат гирифт. Нашуд. Ба по нахест. 

Духтур гуфт, ки фалаҷ, табобат фоида надорад. Ҷавобаш доданд. Касе аз 

дараш намедаромад. 

– Шумо чӣ? 

– Ман? 

– Шумо даромадед?  

– Як бор рафтам. Бинам аҳволаш бад. Бо пахта ба даҳонаш об 

мечаконданд. Нафасаш мерафту меомад, тез-тез. Дигар нарафтам. Баъд 

шунидам, ки каме беҳ шудааст. Болои сўхта намакоб ҳамсараш ўро 

партофт… Пас аз се моҳ ҷон дод. Мурдааш ҳам беобрў шуд. Ками дар кам 

мешавад, ки ба ҷаноза ин қадар одам кам биёяд. 

Шариф Шараф миҷа назада, даме ба хаёл рафт. 

– Зиндагӣ довари ҳақбинест ва ки будани ҳар касро дар оина мунаъкис 

мекунад. Миёни мардум ҳикмати санҷидаест: “Ҳар чӣ киштӣ ҳамон 

бидравӣ”. 

– Ҳа, рост, – гуфт додситон ва як латифа гуфт. 

Вай нахандид, баракс табъаш хиратар гашт.  
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– Аз ман хафа нестӣ? 

– Э не-е, кайҳо ба Худо супоридаматон. 

– Чӣ гуфтӣ? 

– Худо бузург аст, мегўям 

– Ҳааа-а… 

– Ло илоҳа иллаллоҳ! 

– Чӣ-ӣ-ӣ? 

– Нест Худое магар як Худо! 

– Ҳааа-а… 

Додситон баланд-баланд бинӣ афшонд. Сипас гуфт: 

– Дилам ба ҳолат месўзад. 

Бо расидани ин садо дар вуҷуди Шариф Шараф эҳсоси дигаре садо зад. 

– Ҳа-а! Ба ҳоли забони модарӣ намесўзад? 

– Чаро сўзад? Чӣ шудааст ба забони модарӣ? 

Нигоҳи тези додситон бар нигоҳи ў зад, аз он гузашт, бар қалбаш 

бархўрд.  

– Боз чӣ мешуд? Хору зор шуд забони тоҷикӣ. Магар намебинед? Бин, 

дар ин тарабхона ягон навиштаҷот бо забони давлатӣ нест. Ҳамааш бо 

забони ғайр. Ҳатто забоне ҳаст, ки ман намешиносам. Барои як сомонӣ 

қонуншиканӣ гуфта мешинонед. Оё барои вайрон кардани Қонуни забон 

ягон касро ҷазо додаед? 

– Не, – гуфт ў, – ёд надорам. 

– Набошад аз ҳамин тарабхона оғоз мекунед. Соҳиби онро барои 

вайрон кардани Қонуни забон ба ҷавобгарӣ бикашед. 

– А-ҳа!… – мад кашид додситон. – Хуб, фаҳмо… 

– Ин ба дигарон ибрат мешавад. Чӣ хубу нишонрас гуфта Мирзо Бедил: 

“То чашм ба ибрат накушодаст касе, гардан ба итоат наниҳодаст касе”. 

– Ҳавоӣ нашав, бача! Ту… бача… дар маҳбас шишта, аз гардиши замона 

қафо мондӣ. Ҳама чиз тағйир ёфт… 

– Бале, бисёр чизҳо тағйир ёфтанд, вале арзишҳои инсонӣ набояд халал 

ёбанд. Ана ба ин суратҳои занҳои нимурён нигаред. Ё ба ин лавҳаи тарғиби 

сигор. Магар ин ин ҳама санъат аст? 

– Не, албатта. 

– Пас ба шумо боз чӣ лозим аст? Медонед, “дил сўзад, аз чашми кўр об 

меравад” – мегўянд. 

– Маро маъзур дор. Ин моли шахсии ўст. Ҳар коре ки хоҳад кардан 

мегирад. Вай дар ин ҷо ҳам шоҳ асту ҳам вазир, ҳам қозӣ асту ҳам муфтӣ. 

Ин ҳарфҳо вуҷуди Шариф Шарафро такон дод. 

– Худоё, чӣ даҳшате! Аз забони ҳомии қонун чӣ суханҳо мешунавам. На, 

ҳаргиз ин тавр нахоҳад шуд! 
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– Ин хобата ба об гўй. 

Бо ин суханаш гўё гулўи Шариф Шарафро буғӣ мекард. Баъд банохост 

дар чеҳраи ў табассум гул кард. 

– Ба фикрам, ман илоҷашро ёфтам! – хурсандона гуфт ў.  

– Ба ростӣ? – нимғурма гуфт додситон. 

Вале вай дар худ қуввае пайдо намуда, ба ў рў овард: 

– Як дона сигор бидиҳед. 

Додситон бо ҳайрати беандоза сўи вай нигарист. 

– Намекашидӣ-ку? 

– Акнун мекашам, – ғашаш омада, нимғурма гуфт ў. 

– Дар ин ҷо мумкин не. 

– Ба ман мумкин! 

– А… ҳа… х-хайр… – додситон пешонӣ чин кард ва ба ў як дона сигор 

дод. Аммо гўгирд надод. Вай интизор шуд, ки шояд бидиҳад. Не, надод. 

Ночор ба забон омад: 

– Гўгирд. 

– Гўгирд?… – додситон бо ҳайронии тарсомез ба ў нигарист. 

– Ҳа, гўгирд. 

– А-а, гўгирд! Албатта, албатта. Нагуфтам, ки сарам дар ҷояш нест. 

Вай аз сигарета як-ду қуллоб дуд кашид. Дуди тезу тунд роҳи 

нафасашро сўзонд. Нафасгираш кард. Паи ҳам чанд бор сулфид. 

– Ҳай, беҳунар будаӣ-да, – таъна зад додситон. – Дар турма ёд 

нагирифтӣ? 

Ин лаҳза дар назди ў ҷавонмарде қад намоид. Бо нигоҳи хашмбор ва 

рафтори пурвиқор. Вай қаду қомати ниҳоят баланд дошт. Ранги рўи ўро 

муайян кардан душвор буд: вай на сабзина, на зард, балки бештар хокнамо 

буд. Чашмонаш нимпўш буданд, гўё касро аз байни мижгонҳояш медид. 

Ба ҷои салому калом бад-бад ба Шариф Шараф нигарист. Шариф Шараф 

барои салом додан даҳон ҷуфт карда, ба рўи ў нигарист, аммо вай дўғ зад: 

– Сигаретро зуд хомўш кун! 

– Ман ба вай гуфтам, ки кашидан мумкин нест, – бо тамаллуқ гуфт 

додситон. – Гўш накард.  

Вай ба додситон теғ кашида, нигоҳи хашмгин намуд. 

– Ту ба ман ақл нашав. Бе ту ҳам зўрам мерасад. 

– Аввало ассалому алайкум… 

– Ту ба ман шинос нестӣ, ки салом диҳам. Хез, каш аробаатро! 

– Тез нашавед, бародар. Аввал пурсишу баъд кушиш гуфтаанд. 

– Э, бар падари гуфтагӣ сад бор наълат. 

– Мебахшед, исми шарифатон чист? 

– Ман Исми Шариф не. Маро Тешаи Саг мегўянд. Фаҳмидӣ?! 
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– Тешаи Саг? Номи аҷоиб? Шумо кӣ? 

– Якумаш, ман хўҷаини ҳамин тарабхона. Дуюмаш, дар ин ҷо сигор 

кашидан мумкин нест. 

– Барои чӣ мумкин не? Дар куҷо навишта шудааст? 

– Ана, – ба лавҳаҳо ишора кард, – дар се лавҳа навишта шудааст. 

– Он ҷо ким-чие навишта шудааст, ки ман хонда натавонистам.  

– Бесавод будаи-да, – таъна зад ў. – Ана он бо забони англисӣ, инаш бо 

забони хитоӣ, ваяш бо забони франсавӣ. Магар ганда аст? 

– Ман нагуфтам, ки ганда аст. Лекин… Ҳа, чанд сол боз ин тарабхона 

амал мекунад?  

– Даҳ сол шуд. 

– Дар муддати ҳамин даҳ сол оё ягон мизоҷи ғайритоҷик ба тарабхонаи 

шумо даромадааст? 

– Не-е… ёд надорам. Ҳа, аниқ ягон кас надаромадааст. 

– Пас чаро ҳама навиштаҷот бо забони ғайр аст? 

– Кори ту чӣ?! – дағалона гуфт ў. 

Нигоҳаш ба тасбеҳи дасташ афтоду пурсид: 

– Шумо ҳоҷӣ ҳастед? 

– Бале, ҳоҷиам! – бо фахр тасдиқ кард ў. – Як бор не, се бор. 

– Пас чаро дағалӣ мекунед? 

– Ман ҳамеша чунин ҳастам. 

Ғаму андўҳ торафт гиребонгираш шуда, вуҷудаш дар оташи қаҳру ғазаб 

печид. 

– Бедор шавед, бародар! Ғурур дореду чашми кўр. Ба худ ойед. Кўр-

кўрона куҷо меравед… 

– Бас! – дод зад Тешаи Саг ва пурсид: – Ўй, ту чӣ мехоҳӣ? Ҳа-а-а, 

фаҳмидам. Ту ҳам пора мехоҳӣ? Мехоҳӣ, ки ба ту ҳам пул диҳам?  

Аз кисааш як банча пул баровард. 

– Ана пул! Чӣ қадар диҳам? 

– Пулат ба худат насиб кунад. 

– Пас чӣ мехоҳӣ? – аррос зад Тешаи Саг. 

– Волоияти қонун. Шумо бояд қонунро иҷро кунед. 

– Чӣ, чӣ? Қонун? Кадом қонун? 

– Қонуни забони давлатӣ. 

– Ман ин хел қонун – понунро намедонам, – дағалона гуфт ў. – Донистан 

ҳам намехоҳам. 

– Надонистани қонун касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад…  

Дар дили додситон як ташвиши тарсомез пайдо шуд, сурфид, вале чизе 

нагуфт.  

– А… а… а…пш-шш-шу! – нохост додситон баланд атса зад. 
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Тешаи Саг лаб инҷ карда, маломатомез ба додситон дида дўхт. Аз ин 

нигоҳ ботини додситон ба ларза омад. Ва беихтиёр аз ҷояш бархост. 

– Ту ба сари ман киро овардӣ? А?!  

Додситон чунон ба тарс афтод, ки ҳатто қадаме ба ақиб рафта, 

қоматашро росттар гирифт.  

– Ба некӣ бадӣ? Ин кӣ?! Мухбир?! Милиса?! Ё прокурори нав?! Кӣ?! 

Додситон ҳарфе зада натавонист. 

– Фурўхтӣ, ноодам?! 

Додситон талабаи гунаҳгор барин дасту по хўрд. 

– Ба сари ман агент овардӣ?! 

Додситон ранг бурдаю ранг оварда, лекин худро боғайрат нишон дода, 

бо оҳанги нафрат даст афшонд: 

– Э не-э… – гуфт. – Агент, а! 

– Пас ў кист?! 

Андоми ў дар назари додситон бағоят сард, берўҳ ва бимангез метофт.  

– Як деҳқон аст… Ҳа, як деҳқони одии хокпош… 

Гўё забонашро занбўр газида бошад, суханонаш нимғурма мебаромад. 

Аз ҷавоби худ қаноатманд гашта, чуқур нафас гирифт, вале қалбаш 

номўътадил мезад. 

Тешаи Саг лаб бурма карду баъд ба гап даромад: 

– Не-е! Ҳай ҳамнишин ёфтӣ-да! Кабўтар бо зоғ. Не, не, зоғ бо ғоз.  

Тешаи Саг дигар хурўҷи хандаашро боздошта натавонист. Аввал ҳӣ-ҳӣ-

ҳӣ, пас қӣ-қӣ-қӣ ва билохир қоҳ-қоҳ хандид. 

Рашъаи сарду нохушоянде ба тамоми вуҷуди Шарафи Шариф давид. 

Сабук аз ҷой бархост. Мушташ беихтиёр гиреҳ шуд. Додситон бетоқат шуд 

ва бо ҳарос пурсид: 

– Ҳой… Ту чӣ кор карданӣ?  

Хашму ғазаб вуҷудашро фаро гирифт. Лаҳни ў якбора ҷиддӣ шуд ва 

қатъӣ гуфт: 

– Ҳамаи инро канда мепартоям. 

– Наход? Ба Худо? 

– Бовар надоред? 

– Э биё мон, ин қадар дағдағаву муҳобот накун… 

– Шарт мебандем! 

– Ба чӣ? 

– Шутур, гов, гўспанд, сирка… Интихоб кунед. 

– Эъ-эъ-эъ! Не-не-не! Биё, иштиҳоя нагардон. 

– Шумо дар хўрдан паҳлавони беҳамтоед… 

– Илтимос, ба ҷоят рафта шин… 

– Ин қадар буздилу тарсончак нашавед. Як бор тарсро дар замиратон 
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кушед. Ана баъд мебинед, ки чӣ қадар нафаси осуда мекашед. Ҳа, худро 

одам ҳис мекунед. 

– Намехоҳам нафаси осуда кашам. 

– Набошад тамошо кунед. 

Додситон бо ваҳшат ба ў нигоҳ кард: 

– Ўй бача, ту мефаҳмӣ, чиҳо гуфта истодаӣ?! Ин ҷиноят аст! 

– Ёрӣ надиҳед, халал нарасонед! – дар оташи ғазаб сўхта гуфт Шариф 

Шараф. 

– Не, ту ҳушёр не, ту девонаӣ… 

– Бале, девонаам! Аниқтараш девонаам карданд. Акнун мехоҳам одам 

шавам.  

Дили додситон аз тарс фурў рехт. Бо ҳарос ба ў нигариста, бо садои 

ларзон гуфт: 

– Ин ҷиноят аст! 

Нерўе саркаш дар танаш омад ва дигар ҷилавгирӣ аз ў имкон надошт.  

– Дарди бадро давои бад! – гуфт ў ва даст ба яке аз овезаҳо бурд. 

– Нарас! – дод зад Тешаи Саг. 

– Майлаш намерасам, ба шарте, ки хубӣ ба хубӣ, бе ҷангу ҷанҷол 

овезаҳоро худатон иваз намоед. 

– Номаъқул кардӣ!  

– Пушаймон мешавед! Ҳоли ҳам сари вақт, не нагўед, розӣ шавед! 

– Бас кун, гир дастата!   

– Ҳа-а, шоир беҳуда нагуфта будааст: 

           Аз сурати бузург мурувват тамаъ мадор, 

           Танг офаридааст қазо чашми пилро. 

– Кабк аз овози худаш тир мехўрад, – гуфт додситон. – Ту бошӣ, аз 

якравиат. 

– Чӣ-ӣ? Шумо маро метарсонед? Агар шумо нангу номус надошта 

бошед, мо дорем! Намегузорем, ки забони тоҷикиро хор кунед! 

– Исто, исто! – додситон зуд аз банди дасташ дошт. – Ҳақ надорӣ ба ин 

кор! Мефаҳмӣ ё не?! 

– Кӣ ҳақ дорад? 

– Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки… 

– Беномус! Шумо ҳақ доред, шумо! 

Нигоҳи пур аз эътимоди Шариф Шараф аз ҷавшани ҷонаш гузашт. 

– Ба рўят хандидем забон баровардӣ, а! 

– Мефаҳмам, ин кори хуб нест. Вале дарди бадро давои бад гуфтаанд. 

– Чунин рафтор раво нест. 

– Зарур бошад – раво бошад! Ва ба шумо ҳамчун ҳимоятгари қонун ин 

шараф сазовор дониста мешавад. 
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– Чӣ?! 

– Шумо сазовори аввалин кандан шудед, мегўям. 

Додситон гаранг шуд, вале дарҳол ба худ омад: 

– Ман?! 

– Ҳа, шумо! 

Вай ба Шарифи Шараф ҳамчун ба як махлуқи аҷоибе бодиққат назар 

карду “ҳмм” гуфта монд. 

– Меканед ё не? – нигоҳи шарарборашро аз ў намеканд. – Шумо ин хел 

беҷигар набудед-ку. Ё фақат дар толори суд шер мешавед.   

– Чӣ-ӣ!.. 

– То кай мардумро аҳмақ карда мегардед? Канӣ як бор ҳомии қонун 

буданатонро ба мардум нишон диҳед. 

– Ором шав, Шариф. Ақлат дар ҷояш ҳаст? Биё, меравем. 

Нафраташ ба додситон меафзуд. 

– То ин лавҳаҳоро наканед, ба ҳеҷ куҷо намервем. 

– Э, бас кун! Ба дилам зад фалсафахонии ту. О кори ман чӣ ки ў чӣ 

меовезад! Маъқул бошад, овехтан гирад! 

– Не, қонун иҷозат намедиҳад. Ва шумо бояд иҷрои қонунро талаб 

намоед. 

– Э ту худат кистӣ, ки бо ман туву ман мекунӣ! – гуфт додситон ва бо 

таҳдид пурсид: – Магар фаромўш кардӣ?! 

– Чиро? 

Вай даме лаб фурў баст. 

– Чиро? 

– Чиро? Нафаҳмидӣ, а? 

– Не-е, нафаҳмидам! 

– Ў-ҳа-а, – тамасхур кард додситон. – Мардак намефаҳмад. Чӣ, гумон 

мекунӣ, ки мардум кўру каранд? Чашму гўш надоранд? Ҳама медонанд, ки 

ту доғ дорӣ. Ҳа, доғ, доғи судӣ. Одамкушӣ ту. Қотилӣ ту! 

Ин суханон чун мушти обдоре ба сари ў зад. Чанд лаҳза чизе надид, садо 

ҳам нашунид. Чун ба худ омад додситонро хандон дид. Хост муште сахт ба 

даҳонаш занад, аммо инро муносиб надид. 

– Аҳмақӣ! Номаъқул кардед! – якбора шўрида рафт Шарифи Шараф. – 

Ин шумоед қотил. Қотили ҳақиқат Не, ин шумо панҷ соли умри маро 

куштед… 

– Ай… ай… 

– Ба шумо давлат бовар карда вазифа додааст, вазифаи масъул. Вазифае 

ки қонунро ҳимоя кунед. 

– Ман ҳимоя мекунам. 

– Не, шумо ҳимоятгари қонун нестед. 
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– Пас ман кистам? 

– Мард бош ё дар хидмати мард. Шумо на инед, на он. Шумо… шумо… 

медонед кистед? 

– Кистам? 

– Шумо ғулом! 

– Чӣ-ӣ?! Ғулом? 

– Ҳа, ғулом! 

– Чӣ хел ғулом? 

Вай сари ҷаҳл дод мезанад: 

– Ғуломи нафс! 

– Не-е! 

– Ҳо, ғуломи нафс шудаед! 

– Медонӣ, ки чӣ гуфта истодаӣ? 

– Медонам. 

– Не, ҳади худро нашинохта истодӣ. 

– Шинохта истодаам. 

– Ин тавр бошад, аз худат гила кун. 

– Чӣ кор мекунед? 

– Мешинонам! 

– Шумо ба шинонидан усто. 

– Чӣ-ӣ?! Ту – хулиган! Ту шўрапушт! Ту авбош! 

– Бидонед, ки забони тоҷикӣ пушту паноҳ дорад. Касоне ҳастанд, ки 

намегузоранд он хор шавад. 

– Он пушту паноҳ тў ҳастӣ? Ҳамин ту? Ту, а?! 

– Ҳа, ман яке аз онҳо ҳастам. Ва ҳоло ин ҳамаро канда нобуд мекунам! 

– Намеканӣ! 

– Хобатро ба об гўй. 

Тешаи Саг суп-сурх шуда, базўр нафас мегирифт. 

– Ку канда бин! – дандон ба ҳам совида, ғуррид хўҷаини тарабхона. – 

Мезанам, ки нақши девор мешавӣ! 

– Оҳ тарсидам… – гуфт Шариф Шараф ва чунон ки баногоҳ гаранг шуда 

бошад, лаҳзае хомўш монд. Лекин мижа назада, ба вай чашм медўхт. 

Тешаи Саг аз хомўшии ў рўҳ гирифта: 

– Тарсидӣ, лаънатӣ? Тарсидӣ? Ку зуд гум шав! 

Тоқати Шариф Шараф тоқ шуд. Дар майнаи сараш чизе гўё чиррос зад. 

Ва овезаро канда ба замин ҳаво дод. Мизоҷон аз ҷойҳои худ ҷаста хестанд. 

Ва ба тарсу ҳарос афтоданд.  

– Ўҳ, аҷалрасида-е! – гуфт яке ва тарабхонаро тарк кард. 

Чанд кас ба ў пайравӣ намуд. Вале аксарият аз рўи кунҷковӣ монданд.  

Даҳони додситон аз ҳайрат воз монд. 
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– Илоҳо, тавба! – гуфт дигаре ва ба гиребони куртааш туф кард. 

– Ба пеш! – садо кард яке. 

– Оташ! – амр дод дигаре. 

Ва Шариф Шараф боз як овезаро канд.  

Ҳама ба ҷасорати ў қоил шуданд. Ва баробар: 

– Ура-а-а! – гўён фарёд заданд. 

Яке аз хурсандӣ қабат-қабат гўшт гирифта дод зад: 

– Братуха, маладес! 

Додситон сахт тарсид. Дилаш дар қафаси сина бозӣ мекард. Ранг аз 

рўяш парида, дастонаш ларзон, ҳоли таббоҳе дошт. Маҷоли гап задан 

надошт. Бисёр мехост, ки ягон чиз гўяд. Аммо наметавонист. Гўё 

забонашро баста бошанд. Аз болои бинии додситон, ки хеле тарсида буд, 

арақ мешорид. Чашмони сурхгаштааш қариб буд, ки аз косахонаашон 

бароянд. Вай илоҷи корро дар фирор дид. Аз ин рў ақибнокӣ ғеҷида-

ғеҷида сарашро ба девор зада гирифт ва ҳаросон сўи дари баромад рафт. 

Тешаи Саг бошад хеле безобита шуд ва ба ғазаб омад. 

– Ҳе, песи махов, чӣ кор кардӣ?! – гуфта дод зад ва сипас амр кард: – 

Гиру ба ҷояш овез! 

Гирди лабони Шариф Шараф табассум дамид. 

– Меовезӣ ё не?! – аррос зад Тешаи Саг. 

– Хестӣ, ки хобат! 

– Ҳоло маро аҳмақ кардӣ-а?! – гуфт ва “Ана ба ту! Ана ба ту!” гўён ба 

рўи Шариф Шараф пасопеш ду торсакӣ фуровард.  

Шариф Шараф, ки инро интизор набуд, як лаҳза гаранг шуд. 

– Акнун дафъ шав… Фаҳмидӣ? 

Чеҳраи ў суп-сурх шуда, чашмонаш аз ғазаб дурахшиданд. Девонавор 

наъра кашид: 

– Баро, дафъ шав! Ҳўй очағар! Нафаҳмидӣ?! 

– Фаҳмидам, – гуфт вай ва муште ба даҳону биниаш фаровард.  

Тешаи Саг ангошт, ки биниаш шикаст ва аз чашмонаш оташак ҷаст. Ва 

мисли дарахти аз бех бурида ба тахтаи пушт афтод.  

– Ў-ўҳ!… 

Чанд нафар лаб ба таҳсин кушоданд. 

– Қандата зан! 

– Ҳалолат бод! 

Хўҷаини тарабхона бо талвоса ду-се бор зўр зада азми хестан кард. 

Натавонист. Дасту пойҳояш мувозинатро гум карда буд. Ниҳоят мурда 

барин ноҷунбон монд. Гўё мурд – на садо буд, на ҳаракат. 

Қиёмате буд, ки қоим шуд! 

Кафкўбиву аҳсангўиҳои мизоҷон танинандоз гашт. 
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– Бачамард ҳай зад-да! 

– Бутун зўр! 

– Нештияк удар кард! 

Бо ҳаёҳу ва чапакзанӣ Тешаи Сагро ҳалқавор печониданд.  

Шариф Шараф оҳиста ба курсие нишаст. 

– Убили! – дод зад пешхизмат. 

Одамон мисле ба даҳон об гирифта бошанд, якбора хомўш монданд. 

Акнун садои пуртаҳлукаи касе ба гўш омад. 

– Вай мурда аст? 

– Чум? 

– Нафас мегирад? 

– Чум? 

– Дилаш мезанад? 

– Чум? 

– Э чум чумат аз сарат монад. О гўш кун! 

– Чиро гўш кунам? 

– Дилаша. 

Тешаи Саг чашмони чалақ-палақи худро ба шифт дўхта, чиррос зад: 

– Санёк, милиса ҷеғ зан! 

 

БОБИ ҲАФТУМ 

 

Онҳо пеш-пеши милисаҳо аз тарабхона баромаданд. Ин дам садои 

гўшхароши мошини “Ёрии таъҷилӣ” баромад.  Дар роҳи калон одами 

бисёре гирд омада, ба ҳам гап мезаданд. Ҳис карданд, ки нохушие сар 

задааст. Пештар рафта, диданд, ки садама. Додситонро мошин задааст. 

Мошин ба дарахт зада мисли тухм палағда гаштааст. 

Ба ҳаво бўи хуну дуд омехта буд… 

– А-а… – аранге овоз баровард Тешаи Саг ва забонаш гиреҳ баст. 

Нафасаш дарун зад. Танаш карахт гардид. 

Чизе шабеҳи дилсўзӣ қалби Шариф Шарафро фишурд. Ва ҳамзамон 

фикри ваҳшатангезе дар мағзаш зуҳур кард: охир қотили ў ман мебошам! 

Тани ўро саросар арақи сард пахш кард. 

– Зинда бошад? 

Касе ҷавоб нагардонд. 

– Шофёраш маст будагист. Набошад дар роҳи рост… 

– Не, худи он мард гунаҳкор. Аз тарабхона чун тир баромада, гўё аҷал 

сураш мекард. Хост роҳро гузарад.   

Одамон торафт зиёд мешуданд.  

Атроф пур аз ғул-ғула буд. 



www.komron.info 
 

61 

 

Ин дам ронандаро аз дохили мошин берун оварданд. Ронанда роҳбари 

корхонаи тракторбарорӣ буд. 

Яке садо кард: 

– Зинда бошад? 

Як марди тоссари айнакӣ замзама намуд: 

– Мисли ин ки тамом шуд. 

Бод азон дод. 

Чанд нафар даст ба рўй кашиданд. 

 

*       *       * 

 

Қиёфаи майёр бисёр сард ва бедард буд. Рафтораш чунин буд, ки гўё 

тамоми дунё дар ҳукми ў бошад. Вақте Шарафи Шариф ўро дид, андешае 

тез аз сараш гузашт, бори сангине бар дилаш нишаст ва гўё тори умеде дар 

вуҷудаш гусаста гашт. Овозе аз ғайб бар гўши дилаш чизе гуфт, аммо ўро 

ҳуш ба куҷо рафт, ки карахт шуд, ҳайкал гашт. 

Майёр бо бадгумонӣ ба ў нигариста, дўғ зад: 

– Туро бузи сиёҳ шох зад, а?! 

Ў ниҳоят аз ҳоли карахтӣ берун омад ва ба майёр нигарист. Вай марди 

резапайкари китфу бозудор, чеҳраи суп-сурх, мўйлаби ғафси бадҳайбат ва 

чашмони кабуд дошт. 

– Хез аз ҷоят! 

Вай, ақаллан, мижае ҳам назад. 

– Ман чӣ гуфтам? 

Шариф Шараф ба чашми майёр назар афканд. Ғайри зуроварӣ дигар 

маъние нахонд. Тамкинро аз даст дода, бо ситез гуфт: 

– Чӣ, суд меояд магар?! 

– Ҳўй, маҳмадоноӣ накун! – теғ кашида ба ў нигоҳ кард майёр. – Ин ҷо 

милисахона! Фаҳмидӣ?! 

– Фаҳмидам, – гуфт ў ва маслиҳатомез илова намуд: – Дар милисахона 

магар нишаста сўҳбат кардан мукин нест. 

– Не! 

– Чаро? 

– Ту ҷинояткорӣ. 

– Аз ҳад нагузаред, рафиқ майёр, – гуфт Шариф Шараф. – Ҷинояткор 

будан ё набудани маро танҳо суд муайян менамояд. 

– Хайр, шуд! – абрў гиреҳ андохт майёр. – Ҳуҷҷат! 

– Чӣ хел ҳуҷҷат? 

– Паспорт! 

– Паспорт не, шиноснома… 
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– Чӣ фарқ дорад, – лаб инҷ кард ваӣ. – Ду понздаҳ як сӣ. 

– Не, фарқ дорад, – қатъӣ гуфт ў. – Фарқи калон. Қонуни забони давлатӣ 

ҳаждаҳ сол боз амал мекунад 

– Хайр, шуд! – дўғ зад майёр – Бачаи ҷайра нестем, медонем. 

– Донед, чаро риоя намекунед? 

– Гуфтам-ку: Шуд! Ҳуҷҷат барор! 

– Шиноснома надорам… 

– Чӣ хел надорӣ?! 

– Аниқтараш дорам, вале он дар деҳа, дар хона… 

– Чаро? Барои чӣ? 

– Магар дар Ватани худам бе ҳуҷҷат гашта наметавонам? 

– Фамилия? 

– Фаимили не, ному насаб. 

– Шуд, ёд нате! – асабиёна хокистардонро аз назди худ дур кард ў. – 

Ному насаб? 

– Шариф Шараф. 

– Маълумот? 

– Олӣ. 

 – Ҷои кор? 

– Замин. 

– Чӣ хел замин! – аз ғояти ғазаб нимхез шуд майёр. – Моро ахмақ 

мекунӣ? 

– Чӣ хел замин мешуд? Замини сиёҳ. 

– Чӣ кор мекунӣ? 

– Деҳқон. 

– Деҳқон? – заҳрханда кард майёр ва тамасхуромез гуфт: – Хайр, канӣ 

қисса кун, деҳқонбобо! 

– Чиро қисса кунам? 

Майёр ба таври расмӣ боз пурсид: 

– Чаро ба ҷиноят даст задӣ! 

– Чӣ?! – вай як аз ҷой хеста нишаст. – Шумо бояд донед, ки барои тўҳмат 

ҳам моддаи махсус аст. Ман кори шуморо кардам. 

Аз ин сухани майёр қариб буд бо туфи даҳон гулўгир шавад. Онро 

базўр фурў бурда, ўро чунон нигарист, ки гўё аз моҳ фуруд омада бошад.  

– Ман қонуни забонро ҳимоя кардам. Агар ман гунаҳгор бошам, 

марҳамат, ба дор кашед. 

– Забонат хеле дароз барин, а?! Барои ман кўтоҳ кардани ин хел забон 

бисёр осон. 

– Шумо беҳтараш забони модариро ҳимоя кунед. 

Гуфтаҳои ў чунон ғайритабиӣ баромаданд, ки майёр аз ў чашм наканда: 
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– Ҳа-а деҳқони чатоқ-е-е, – гуфт. 

Сукунате ба миён омад.  

Баъд гўё сиреро кушода бошад, ғолибона ба рўи ў нигарист. Ва гуфт: 

– Ҳо-о-о, деҳқоне, ту хело-ку!  

Шариф Шараф чизе нагуфт. Майёр илова намуд: 

– Чӣ ало менигарӣ?! Гап зан, дар дилат армон намонад! 

Вай боз дам назад. Майёр курсиеро гирифта, назди ў омад ва дар рў ба 

рўяш нишаст ва дар лабонаш табассум гуфт: 

– Шумо ба ман хуши гап задан надоред? Ё ранҷидед? 

Аз “ту” ба “шумо” гузаштани майёр ба ў хуш асар кард. Ба оташи 

ғазабаш, ки аз муомилаи сарди вай сар зада буд, гўё ки оби сард рехт. Ва 

чеҳрааш андаке шукуфт.  

– Не, чаро биранҷам? 

– Набошад, гўшам ба шумо. 

Вай воқеаро як-як нақл кард. 

– Аҷаб кардед! 

Вай мехост боз чизе бигўяд, вале ҳамин вақт нохост милисае даромада, 

хурсандона, гўё ки Америкаро кашф карда бошад, хабар дод: 

– Зарар кироӣ не. 

Майёр бо қиёфаи чун санг берўҳ ба ў дида дўхт. Аз нигоҳи тезу тунди ў 

милиса шах шуд. 

– Чӣ қадар? – дўғ зад майёр. 

– Чӣ, чӣ қадар? 

– Маблағи зарар! – хитоб кард майёр. 

– Ҳа-а… чум… 

Майёр ба шаст аз ҷо боло шуд. 

– Чӣ хел чум?! Чӣ хел чум?! 

Милиса паси сар хорида, ғур-ғур кард: 

– Ҳам ҳаст… ҳам нест… 

– Нафаҳмидам!  

– Нест гўем ҳам мешавад, зеро ягон чиз зарар надидааст… 

– Чӣ хел нест?! Чӣ хел нест?! – аз ҷояш хест хўҷаини тарабхона. – 

Лавҳаҳоро овезон кардан даркор, барои ин пул лозим… 

Шариф Шараф бо теғи нигоҳ қатъӣ исрор кард: 

– Дигар онҳоро намеовезӣ!  

Майёр нигоҳи худро ба Тешаи Саг кўчонда, пурсид: 

– Ба гапи деҳқонбобо чӣ мегўӣ? 

Вай чунин саволро интизор набуд. 

– Чӣ мегўям?… Ҳозир… Ҳозир ман… – ў аз ин савол дасту по хўрд, 

нигоҳаш аввал ба рўи Шариф Шараф, баъд дар рўи майёр қарор гирифт. – 
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Меовезам… 

– Гуфтам-ку: намеовезӣ! 

Вай бархост ва боз нишаст. 

– Меовезам… 

– Боз канда мепартоям. 

Ин суханҳо ҳамчун қасам садо доданд. 

Тешаи Саг ба рўи майёр нигариста, чизе гуфтанӣ буд, ки вай дўғ зад: 

– Шин! 

Дар ҳоле ки ба баданаш мурғак дамид, оҳиста ба ҷояш нишаст. Сари ў 

мисли шохи шикаста хам шуд. 

Майёр қавоқ андохта, аввал ба Шариф Шараф ва баъд ба хўҷаини 

тарабхона назар андохт. Лаҳзае чанд ў чизеро фикр карда, хомўш истод. 

Ниҳоят сар ҷунбонду ба ў чашм дўхт ва ғайри чашмдошт завқкунон гуфт: 

– Хайр, деҳқонбобо, ку гап занед, ба шумо чӣ кор кунам? 

– Агар гунаҳгор бошам, ҷазо диҳед. 

– Оҳо, хоҳиши аҷиб, – гуфт майёр. – Гуноҳ доред, лекин он ба ҷазо 

намеарзад. Ба ту ҷавоб! Бирав! Ин ҷо ҷои ту нест. Бирав! 

Шариф Шараф вазнин аз ҷой бархост. Баробари ў хуҷаини тарабхона 

ҳам боло шуд. 

– Не, ту ҳоло шин. 

Вай як қад парида, ба майёр нигарист. Ранги рўяш аз тарс девори 

оҳакзадаи милисахона барин сап-сафед шуд. Лаб лесид ва нафас-нафас зад: 

– Охир, ў гунаҳгор… Лавҳаҳоро ў канд… Ман ҷабрдида… 

Майёр миёни ҳарфаш давида, дўғ зад: 

– Шин! 

Вай дасту по гум кард. Баногоҳ доду вовайло бардошт. 

– Чӣ шуд? 

– Ин муштзўр маро зад. Дар баданам ҷои ободе нест. Вой мемурам! Ў… 

ў чунон ба банди дилам зад, ки қариб мурда будам… 

– Дурўғ. Ба рўят задам 

– Чаро задед? – майёр ҷигот андохт. 

Ҳамон ҳолати олуда ба алам аз гулўяш мегирад. Ва оҳе кашида мегўяд: 

– Охир, ақли ин мардум бе мушт ба кор намедарояд. Байтест 

пурҳикмат: “Гўшт чу гандад, намакаш мезананд, вой ба рўзе, ки бигандад 

намак”. Таъкид ана ба чунин одамон аст. Бадбахтона мо ба як забон ҳарф 

мезанем, вале якдигарро намефаҳмем. Чунки ҳамдил нестем. Беҳуда 

Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ таъкид накардааст, ки “ҳамдилӣ аз 

ҳамзабонӣ беҳтар аст”.  

Суханҳои ў ба майёр  хело хуш омад. Лаҳзае бодиққат ба рўи вай дида 

дўхт. Баъд гарди табассум рўи барги лабонаш нишаст. 
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– Даво мебахшад? 

– Чӣ? 

– Чунин ҷазо 

– Мебахшад, – ҷавоб дод ў. – Чунки ақлро бедор мекунад 

– Ҷазои ниҳоят сахт! 

– Сахт, вале зарур! 

– Дигар ҳаргиз ин ҷазоро истифода набаред. 

Аз дарди сар рўи Шараф Шариф турш шуд. 

– Саратон дар мекунад? 

Ба тасдиқ сар ҷунбонд. 

– Дору диҳам? 

– Чӣ хел дору?! – вай дар ҳайрат монд. 

– Доруи дарди сар. 

– Агар бемалол бошад 

– Сахт дард мекунад. 

– Ҳа. 

Майёр ду ҳабб ва як пиёла чойи хунук овард. Шариф Шараф ҳар дуро 

фурў бурд ва изҳори ташаккур кард. Гўё майёр ба сари Тешаи Саг як сатил 

оби сард рехт. 

– Ҳм-м, медонед… – овози ў ранҷишомез баромад. 

– Чӣ? 

– Не, – гуфт ў ва чашми мадад тарафи Шариф Шараф дўхт.  

Вай нигоҳашро гурезонд 

– Рафиқ майёр, илтиҷо мекунам! 

– Ман ба ту гуфтам-ку: шин! 

Хўҷаини тарабхона, ки чунин анҷоми корро чашмдор набуд, ба 

баданаш рашъа дамид, чашмонаш чархи об шуд. Вай аз киса дастмол 

берун овард ва чашм пок кард ва лозим дид чанд бор ин корро бикунад. 

Бойистӣ майёр бидонад, ки ў гиря кардааст, то ки ба вай тараҳҳум намояд. 

Фарёди майёр баланд шуд: 

– Э худата дор-е! 

Шариф Шараф ба ў нигарист. Ў гўё гиря мекард. Аммо дар гиряи ў на 

алам буд, на афсўс. 

– Падарат мурдааст, ки ашк мерезӣ? 

– … 

– Шин!  

– А-а-аҳ! – бечораҳол нолише баровард ва оҷизу нотавон ба ҷояш 

нишаст. Нишасту тез хест. 

Майёр ба милисее амр кард: 

– Баред ўро!  
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Дили Шариф Шараф гуп-гуп мезад. 

Тешаи Саг гашта ба ҷояш нишаст. Милиса дудила шуда, ба майёр 

нигарист. 

– Баред! 

Милиса ба ў гуфт: 

– Хезед! 

Ў бархост ва ба назараш, ки курсии нишастааш тар шуда буд. Сари 

синаашро дошта: 

– Оҳ, ҷона-а-ака-а-ам… – гуфту ба замин афтид. 

– Ин рўбоҳ боз найранг мебозад, – гуфт майёр. – Бардошта баред… 

Шариф Шараф оҳиста-оҳиста ба сўи дар равон шуд. Майёр думболи ў 

назар дўхт. Вай ин нигоҳро ҳис кардагӣ барин аз остона, рў ба қафо 

гардонд, ба майёр дида дўхт. Аз чизе гўё дар ташвиш буд. 

– Хотиратон ҷамъ бошад, деҳқонбобо, – гуфт майёр. – Ў мукофоти 

амалашро мегирад 

Ин гап чӣ сеҳре дошт, ки дили Шариф Шараф пур шуд, чашмонаш 

барқ заданд.  

– Биравед, деҳқонбобо, – гуфт майёр. 

Ў гўё нашунид. Хомўш буд. Фикр мекард, ки равад ё не. 

– Деҳқонбобо, шуморо замин интизор аст. 

Шариф Шараф роҳравон зери лаб ғур-ғур кард: 

– Оқибат ақли шумоён ҳам гирифтааст! 

 

*       *       * 

 

Қурси оташгуни офтоб диду бедилон ба ғуруб мерафт. Шафақаш фазои 

атрофашро ҷо-ҷо гулобиву қирмизӣ гардонида, абрпораҳо мисли гули 

хокистарзада метофтанд. Шариф Шараф аз ин манзара чашм канда ба 

саҳни ҳавлии милисахона нигарист.  

Сукунати ҳазину дардовар ҳукмрон буд. Он ба торҳои дилаш нохун 

мезад. Мехоҳад биравад, вале дар вуҷудаш чизе ҳаст, ки ба ин монеъ 

мешавад.  

– Уф-ф, – гўён дуди дил бароварда, ба чор сўйи шаҳр чашм давонд. 

Фазои он дудолуд буд. Гўё ки шаҳр дуди дил мебаровард. 

Аз бинои милисахона Тешаи Саг баромад. Шариф Шарафро диду ба 

таври маломатомез рўй турш кард ва роҳ сўи дигар гирифт. Шариф 

Шараф пеши роҳаш қомат рост кард. 

– Боз чӣ мехоҳӣ? – норозиёна ғурунгос зад ў. 

– Чӣ, туро сар доданд? 

Бо хашму ғазаб гуфт: 
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– Канданд! 

– Чиро канданд? 

– Қаврамро не, – гуфт ў бо зарда. – Се баксамро канданд. 

Эҳсосе олудаи ғаму ноумедӣ гиребонгираш шуд. Буғзи шадиде 

гулўяшро фишор дод. 

– Пора додӣ?! 

– Ман надодам, – саросема бо ҳарос гуфт ў. – Маҷбур гирифтанд… 

– Шуд! Канӣ пеш даро! 

– Куҷо? 

– Пеши ҳамон кандагӣ! 

– Не!  

– Ҳа! 

– Не… Не!… 

Вай хуҷаини тарабхонаро сахт гирифта, сўи милисахона кашола кард. Ў 

бошад бо тамоми қувват муқобилият нишон медод ва исроромез мегуфт: 

– Ба ҳурмати арвоҳи азизон, бародар!… Маро ба он ҷо набар… Даркор 

не!… Сар бидеҳ маро!… Ба ҳурмати арвоҳи азизон, бародар!… 

Майёр ўро хеле дар хашму ғазаб дида, беихтиёр аз ҷо бархост.  

– Ин чӣ қилиқ?! 

Шариф Шараф ба ҷои ҷавоб шеър хонд: 

                 Сарсон машав, адў, 

                 Қубҳе зи ман маҷў, 

                 К - ин ишқи пок дар дили дилпарвари ҷаҳон 

                 Монад ҳаме ҷавон, 

                 То ҳаст одаме, 

                 То ҳаст оламе!6 

Ба ин гуна ранг гирифтани кор майёр дигар тоқат карда натавонист. 

Косаи сабру тоқаташ лабрез шуд. Лабу лунҷи вай аз қаҳр бурма гашт. 

– Кист адў?! А?! Мо?! Фаҳмида мон, ки мо чашми давлат ҳастем. 

– … 

– Ўй бача! Дар ин ҷо шъерҳои зиддидавлатӣ нахон!  

Қиёфааш ранг бохт ва изтиробу задухуди ботиниаш дар он мунъакис 

шуд.  

– Ўй чӣ шуд ба ту? 

Шўълаи хашм бидуни ихтиёр сар кашид.  

– Оҳ, чӣ қадар ҳақиред. Вале худро оқил мешуморед. Бигузор ақлатон 

мисли кару фаратон бузург шавад. 

     Агар як лаҳза хории забон бинам, 

                                                
6 Шеъри Убайд Раљаб 
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     Суханҳои равонро норавон бинам. 

     Ба дасти нотавоне нотавон бинам, 

 

     Дилам бар Рўдакӣ сўзад,  

     Ба ҳоли зиндагӣ сўзад. 

 

     Чу бинам “Шашмақом” имрўз ноҷўр аст, 

     Чу бинам оина дар хизмати кўр аст, 

     Ба лавҳи хотири мо лавҳаи гўр аст, 

 

     Дилам бар Рўдакӣ сўзад,  

     Ба ҳоли зиндагӣ сўзад7. 

 

Майёр гўё ба девор нақш баст. Шариф Шараф идома дод: 

             Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон 

             Сарҳади тоҷик  

             Забони тоҷик аст, 

             То забон дорад, ватандор аст ў, 

             То забондор аст, бисёр аст ў, 

             Бешумор аст, 

             Беҳисоб аст, 

             Беҳад аст.8 

Майёр ба таври оҷизона сур-сур ба менигарист ва чашм ба ҳам мезад.  

            Худованди фалакҳову ҷаҳонҳо, 

           Суханро бар зи нав бар осмонҳо.9 

Майёр бо тамоми андомаш қад рост бикард ва дағалона дод зад: 

– Ўй бача, ту чӣ мехоҳӣ?!  

Дарди ҷонсўз гиребонгираш шуд. Дар ҳоли гиристан, кўшиши ашки 

чашмонашро пинҳон доштанӣ карда, хост табассум кунад. Аммо аз синааш 

садои нолаи сўзон бурун омад: 

– Одам будан мехоҳам! 

– Чӣ-ӣ, ту одам нестӣ магар? 

– Ту чӣ? 

 

Шералӣ Мӯсо 

                                                
7 Шеъри Гулназар 
8 Шеъри Бозор Собир 
9 Шеъри Мўњтарам Њотам 
 


