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ҚОМАТИ САБЗИ ИМОН 

 

 

Сўгу сўз дошт пирамард. Гоҳе ин андўҳ беёдаш мекард. 

Пайкари лоғараш ноҷунбон, гўё ба нимпайкараи ғам табдил 

ёфта бошад. Фақат гоҳ-гоҳе оҳ кашида, бо таассуф сар 

меҷунбонд. Вале аз қуллаи фалакосои кўҳи пешорў чашм 

намеканад. Гўё ки ин манзараи нотакрори табиатро дар тўли 

ҳафтод соли умраш бори нахуст мебинад. Рахши вақт чорхез ба 

пеш – танҳо ба пеш! – метохт. Нури офтоб ба пайкари дардманд 

ва ҷисму ҷонаш қувваю дармон мебахшид. Насими фараҳбахш 

вазида, шохи дарахтонро хаму рост менамуд ва хиш-хиши 

нозуке ба гўш мерасид. Мавҷи серуни насим аз накҳати гулу 

алафҳои хушбўй муаттар гардида, ба машом мезад. Каме 

дуртар аз ў ҷўйча шилдир-шилдир овози форами дилнишин 

бароварда бо нафаси салқини ҳаловатбахшаш рўҳро навозиш 

менамуд. Вале – ҳайҳот! – ҳеҷ кадоме бори андўҳи пирамардро 

сабуктар карда наметавонист. 

Чаро ба сари ў ин рўзҳо омаданд? Чаро ў ин қадар бадбахт? 

Бе ин ҳам рўзаш хуб набуд. Боз бадтар гардонд Худо ҳоли ўро. 

Чӣ, пеш ғам надошт? Дошт. Ку инсони бе ғам. Одами бе ғам «ё 

инсон нест ё аз ин олам нест». Вале он ғамро аз ин ғам фарқест. 

Он сўг ёри вафодор набуд. Хиёнат мекард. Ин сўг вафодор. 

Лаҳзае хиёнатро раво намебинад. Ба он сўг чораву дармоне 

дошт. Пеши ин сўг заифу оҷиз. Бар он сўг хуҷаин буд. Бар ин сўг 

ғулом аст. Сўги пеш созанда буд. Ин сўг сўзанда аст. Аз он рўзе 

ки тоҷик ба худкушӣ оғозид, сўгдор гашт. Эълоне ба сўхта 

намакоб шуд. Гўё он бар қасди ў чоп мешуд. Тири эълон қалби 

ҳассосашро маҷрўҳ кард. Зиндагиашро якранг намуда, таровату 

ҷилояшро рабуд. Зиндагии ў рўзи бе офтоб, соли бе фасл, 

осмони бе моҳу ситораро мемонд. Бо нолишу оҳу афсўс 

рўзҳояшро чун коҳ бар бод медод. Ҳеҷ кас ба имдодаш нарасид. 

Касеро парвои ў набуд. Ғаму аламашро танҳо худаш медонисту 

Худо. Дил дар хонаи хароби синааш мегирист. Ва билохира ўро 

ба доми дард овард. Пайкари аз ҷафои зиндагӣ афгораш ба 
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дасти ворисони сазовори Сино афтиду ба по хест. Худо накарда, 

ба чанголи «табиби нав» меафтид, аз сад ҷон яктояш намераҳид. 

– Тўба! – бо нешханди ошкоро гуфт ҳампалатааш ҷавони 

туршрўи шайтоннамо. – Одам барои эълони орденхарӣ ҳам 

касал мешудааст-а!  

Ин сухан дили бобои Расулро афшурд. Хун ба сараш зад. 

Қаҳру ғазаб вуҷудашро сўзонд. Хост парида хезад, аммо сараш 

гирд гашт, чашмонаш сияҳ зад. Чун ба худ омад, ҷавони 

беандешаро мағрур дарёфт. Бо диққат, гўё бори нахуст медида 

бошад, ба чеҳраи ҷавон нигарист, сипас бо табассуми малеҳ 

гуфт: 

– Писарам, ту ҷавони хуб будаӣ, ба чанд даромадӣ? 

– Ба бист, – ҳавобаландона ҷавоб дод ҷавон. – Чӣ буд?! 

– «Чӣ буд?» Ин буд, ки вақте ки ман ба ароба нишаста ҷанг 

рафтам, аз ту ду сол хурд будам. Дар ботлоқу ҷангалзорҳо, дар 

зери борони тир, аз дили рўду дарёҳои калон гузашта, заминро 

аз хуни худ рангин карда, то ба лонаи душман – Берлин 

расидем. Ин роҳи марг – аз Маскав то Берлин – ду ҳазору 

шашсад километр буд, ки мо онро дар чор сол тай кардем. Ё як 

ҳазору чорсаду ҳаждаҳ рўз ё сию чор ҳазор соат. Дар ин роҳ бист 

миллион фарзандони Ватан ба шаҳодат расиданд. Дар ҳар 

километр ҳафт ҳазору панҷсад кас шаҳид гашт. Дар ҳар ду метр 

понздаҳ тан аз олам гузашт. Ҳар рўз чордаҳ ҳазор ва ҳар дақиқа 

даҳ нафар ҷоми шаҳодат нўшид, – бобои Расул рўй турш карда 

гапашро ба охир расонд. 

Азбаски пирамард бемадор буду бо изтироб сухан кард, каме 

беҳол гашт. Чакраҳои калон-калони арақ дар пешонаву 

гарданаш падид омад. Андаке таваққуф кард, нафас рост намуд 

ва баъд афзуд: 

– Ана ҳамин тавр бо қимати ҷон ба гирифтани ин орденҳо 

мушараф гардидем. Инро бо ҳарду гўшат шунаву аз ёд набарор. 

Ҷавон табассуми бедардона карда, гуфт: 

– Бобои ман ҳам то Берлин рафтагӣ. 

Бобои Расул фаҳмид, ки ҷавон якраву кундзеҳн будааст. 

Барои тасдиқи ин гумон ў бори дигар ба чеҳраи ҷавон 

нигариста, ба ҳар эҳтимол кунҷковона пурсид: 
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– Орден дорад? 

– Чӣ? Орден? Кӣ? 

Чеҳраи пирамардро ожангҳо фаро гирифтанд. 

– Бобоят. 

– Бобоям? Орден? – лаб инҷ кард ҷавон ва бепарво афзуд: – 

Чум! 

– Чӣ? – нафаҳмид пирамард. 

– Дорад ё надорад, аз куҷо донам?! – иллат кард ҷавон ва 

соддалавҳона хандид. 

Вуҷуди пирамард ларзид. Дар худ бипечид, оҳ кашида, сўи 

ҷавон бо кароҳат нигарист. 

– Ту надонӣ, кӣ медонад?! 

Ханда аз лабони ҷавон дур шуда, чеҳрааш каме сурх гардид. 

Пай бурд, ки рў ба рўяш пирамарди дунёдидаву 

таҷрибаандўхтае нишастааст, дигар ҳарфе назад. Бобои Расул 

аввал ба тиреза, сипас ба ҷавон андешаманд дида дўхт. Тунд буд 

нигоҳаш. 

Шўълаҳои офтоб аз тиреза гузашта, рост ба рўи ягона мизи 

фарсудаи палата мефуромаданд. Як тарафи рўи пирамард аз 

онҳо равшан гардида, то чинҳои майдатаринаш баръало намоён 

буд. 

Хаёли мўйсафедро ғиҷиррос зада кушода шудани дар гусаст. 

Парешон ба сўӣ дар чашм давонд. Ба рўи остона писари Аҷик, 

ки бо лақаби «Бойбача» машҳур буд, намудор гашт. Вай 

фориғбол қадамзанон ин байтро зери лаб замзама мекард: 

Гул бе рухи ёр хуш набошад, 

Бе бода баҳор хуш набошад, 

«Аз пушташ бўи гаҳвора меояду орзуи бода, рўхи ёр дорад!» 

Чун чашми “Бойбача” ба пирамард афтод, истоду бе ягон 

салому алейк хунсардона дод зад: 

– Ҳой, обедба хона биё! 

Мурғони сари дарахт рамиданд. Навдаҳо ҷунбон-ҷунбон гўё 

норозигиашонро баён менамуданд. Оташи қаҳру ғазаб дар дили 

пирамард аланга зад. Вуҷудашро сўзонд, дар гулўяш дармонд. 

Бо як азобе худро ба даст гирифт. Дар дил «ота чӣ гуна, бача 

намуна» гўён, дам назад. 
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Бача бо писханд сўи ў нигариста, дастакзанон: 

– Отам оташа хов дидай. Як гўсфанда куштай, худоӣ мета, – 

гуфт ва чапасар баромада рафт. 

Ғазаби бобои Расул дубора аланга гирифт. 

«Авбоши дирўза имрўз Ҳотами Той, – бо нафрат дар дил 

гуфт пирамард. – Мардум нони хўрдан намеёбанду вай ҳар рўз 

«отама хоб дидам, очама хоб дидам» гўён, зиёфат дода худнамоӣ 

мекунад. Аҷаб замонае?! Як сў мотаму як сў сур. Яке кабоб 

мехўрад, саде зардоб». 

Вай на нафъи соя мехосту на файзи ҳамсоя, гўшаи орому 

хилват айни муддаояш буд. Лек як гўшаи беғам куҷо? Гўё, ин 

кулба аз ў набуд. Дар хонаи худаш бегона, амонат. Ҷое намеёфт, 

ки осояд. Хаёлаш ба берун, назараш ба дар. Умед ба он дорад. 

Даҳшат аст агар ба оянда умед надошта бошӣ. Варо ана ҳамин 

умед ба оянда зинда медорад. Вале ин умед мисоли шамъи 

ларзон маҳтали пуфест.   

Оҳ, мабод он рўз! 

Оҳ, аз барои ғами мо синаи дунё танг аст! 

Танг аст, танг! 

Ва ў оҳи сард аз дили пурдард кашид. Дуд аз танўри дилаш 

фаввора зад. Гўё сабзаҳои тар даргирифтанд. 

Пирамард тоқат накард, сари дилашро дошта, бархост. 

Вуҷудашро дарду алам, ғаму андўҳи гароне фишор медод. Вай 

ҳоло рўзгори гузаштаву имрўзаашро як-як пеши назар меовард 

ва ҷаҳд мекард, ки дар байни ин ҳама ғалоғула, талошу дору 

гирҳое ки аз сар гузаронда буд, худро бардаму хушбахт ҳис 

кунад. То реша дар об ҳаст, умеди самар аст, гуфтаанд. Ҳа, 

ноумед шайтон. Ҳоло ў зинда, дилаш метапад. Баногоҳ гўшҳояш 

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

пайкараш такон хўрд. Оҳ, кош кўр мешуду онро намедид! Ҳа, аз 

ҳамин сар шуд ҳамааш... 

 

*       *       * 

  

Оҳ, чӣ рўзи вазнине буд он рўз! Рўзе буд, ки вай нахустин 

эълонро дид. Диду осоишро аз даст дод, ҳисобаш гум шуд. 



www.komron.info 

 

5 

 

Умуман пирамард ин ҳафтаномаро намехонд. Бозсозӣ оғоз ёфту 

нашрияҳо чун замбурўғҳои баъди борон яке паси дигаре 

«рўиданд». Онҳо аз «нашъаи озодӣ» саргаранг шуда, зери ҳаё 

ҳую бодободгўиҳо ва бо тунду талхгўиҳои ҳавои ба хоҷагони хеш 

хуш омада, дар чашми мардум «зоғи ало» гаштанд. Ин нашрия 

ҳам ба ғайри мақолаҳои пучу иғвоангез ва эълонҳои 

«мефурўшам»-у «мехарам» дигар ягон чизи хонданбобе надошт. 

Вале ҳамон рўз чӣ хел онро харид, худ нафаҳмида монд. Чун 

ҳафтаномаро кушод, он эълон ба чашмаш зад. Зеро он бо 

ҳарфҳои сиёҳи калон чоп шуда буд. Чашм ба эълон як қад 

парид. Гўё он море буд, ки ба ў неш зад. 

– Наход орденро ҳам фурўшанд? Охир орден бар ивази ҷон 

омада. Ҷонро фурўхтан оё ба ақл рост меояд?! 

Аз сина оҳи бадард кашида хомўш монд. Ва хариду фурўши 

орденро тасаввур кард. Ҳамаи дастовардҳои ботини наҷиби 

инсонӣ ҳеҷ шуд, ҳамаи ёдгориҳои фарҳангӣ ба хоку хокистар 

мубаддал гашт. Ин дам чинҳои ҷабин ва рўяш боз амиқтар ва 

зиёдтар шуданд. Вай аз ғалаёни ҳиссиёти ба сараш омада гаранг 

шуд. Гўё фикраш ях баст, аз ҷараён монд. Дар ҳамин вақт дари 

хона боз шуду писари ҳамсоя Хуршед даромад. Вай дар даст 

косае дошт. Пас аз салом косаро болои миз гузошта, рафтанӣ 

буд, ки пирамард ўро боздошт. 

Хуршед чашмони шаҳлои зудбоваре дошт. Хароб, чеҳрааш 

коҳида. Баръало айён буд, ки ғам дорад. Бале, ғам дошт ў. Ғами 

бепадарӣ. Ҷафои замонаро мекашид. Аз бозе, ки падараш 

беному нишон гашт, дарахти меҳри хешу табор ва ҳақу ҳамсоя 

реша бар осмон дошт. Бобои Расул доим сарашро сила намуда, 

дилбардориаш медод: 

– Ғам махўр, пурбардошт бош. Ин мусибат як бар сари ту не, 

бар сари садҳо бачаҳо омадааст. Бисёр афсўс, аммо чӣ илоҷ?! 

Пирамард бо нигоҳи пурмеҳр ба Хуршед нигарист. Сипас ба 

ў ҳафтаномаро дода илтимос кард: 

– Ку, ана инро хон, ҷони бобо. 

Ин суханон чунон ширину афсунгарона садо доданд, ки дили 

Хуршед гум зад. Вай на бибӣ дошту на бобо. Бисёр мехост 
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ақаллан яке аз онҳоро дошта бошад. Бобои Расулро бениҳоят 

нағз медид. Ў чеҳраю суханони дилнавоз дошт. 

– Хуб шудааст, бобоҷон, – боадабона гуфт Хуршед. 

Вай эълонро хонду суоломез ба пирамард нигарист. 

– Боз як бор баланд хон, ҷони бобо, – сари писаракро 

силакунон хоҳиш намуд пирамард ва саропо гўшу ҳуш гашт. 

Писарак аз ин хоҳиши пирамард ҳайрон сўяш нимнигоҳе 

афканда, эълонро баланд хонд. 

– Аҷиб! – гуфт пирамард ба нуқтаи номаълуме чашм дўхта. 

– Чӣ аҷиб, бобоҷон? 

– Ҳамин эълон, ҷони бобо, – ва монанди он ки чизе баногоҳ ба 

хотираш расида бошад, пурсид: 

– Шояд хато карда бошанд-а? 

Ва ҳамзамон дар як гўшаи дили пирамард шўълаяке рахшон 

гашт. 

– Не, рўзнома ҳеҷ гоҳ хато намекунад, – нигоҳи тааҷҷубомези 

худро аз пирамард наканда, ҷавоб дод Хуршед. 

Ин ҷавоб ба сари он шўълаяк оби сард рехт. Пирамард канда-

канда: 

– Ҳа-а... ҳоли... ҳамту гўй, – гуфт ва дилаш чун таги дег сип-

сиёҳ шуд. Табъаш хира, чеҳрааш тира гашт. Хонаро ҳузни 

пурасрору яъсовар фаро гирифт. Ҳамсояписар аввал 

мутаҳайирона ба пирамард нигарист ва баъд чеҳрааш маҳзун 

гашт. Пасон як бетоқатие ба дилаш ҷо шуд. Вале чизе 

пурсиданро ба худ раво надид. Тарсид, ки пурсиш пирамардро 

малоли хотир шавад. Ҳамчунин надонист, ки чӣ тадбире бинад, 

ки бобои ҳалиму азизро аз ин ҳолат вораҳонад. Аз оҷизии худ 

хиҷолат кашида, ба замин чашм дўхт ва лаҳзае пас сар 

бардошта, ба чеҳраи афсурдаи пирамард нигарист. Эҳсос кард, 

ки ўро танҳо гузоштан беҳтар аст. Аз ин рў беҷуръатона даҳон во 

намуд: 

– Бобоҷон, ман равам. 

– А... – хаёли пирамард парешон гардид. Ва худро бо азоб аз 

қайди хаёлоти мағшушаш раҳонида, чашм ба чеҳраи коҳидаи 

Хуршед дўхт.  
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– Майлат, ту рав, ҷони бобо, – ниҳоят гуфт пирамард. – 

Раҳмат, даромада ист, ҷони бобо. Чизе, ки лозим шавад, пурс, 

шарм надор, ҷони бобо. 

– Хуб шудааст, бобоҷон, – боадабона гуфт Хуршед ва 

ҳафтаномаро оҳистекак рўи миз монд ва пирамардро ба ҳоли 

худ гузошта аз паи кори худ рафт. 

«Худо пушту паноҳат бод!» – аз ақиби ў чашм дўхта, дар дил 

нидо кард, пирамард. Ва баногоҳ аз ёди умри рафта, аз ёди он 

айёме ки сари кор буду барои ободии Ватан шабу рўз дар 

такопў буд, дилаш гум зад.  

“Худоё! Ин чӣ ҳолатест дар бунёди ман?!” 

Меандешид ва ҳайрон буд. Хост ин ҳайрату изтиробро ба 

ҳавои кушод барорад. Бошитоб берун баромад. Шамоли сарду 

саргардони тирамоҳ рўи ўро навозиш карда, гўё мегуфт, ки 

ором шав мўйсафед. Дар боғчааш давр зад, ҷаҳд дошт, ки аз 

банди андешаҳои мағшуш халос шавад. Вале ин ба ў даст 

намедод. Ҳавлӣ ба сараш ғуввос мезад. Пирамард ба осмони 

абрнок назар афканду оҳ кашид. Дилашро гўё дуди ғализе 

таъзиқ медод. Гашта ба хона даромад ва ба ҳафтаномаи рўи миз, 

ончунон бо нафрату хашм нигарист, ки гўё сўхт ҳафтанома. 

Ончунон бад дид ин ҳафтаномаро, ки ба барорандааш ҳазор 

лаънат хонд!  

Момои Маҳбуба – ҳамсари бобои Расул, пиразани 

резапайкари камгапу оромтабиат ба хона даромад ва рўи миз 

ҳафтаномаи пора-пораро дида, дар ҷояш ҳайкалвор истод. Баъд 

шавҳарашро побанди андеша сархам дид. Гўё аз бемории дуру 

дароз хеста бошад, ранги рўяш сап-сафед кандагӣ. Ўро бо чунин 

ҳол дида, нороҳат шуд ва бо тааҷҷубу хавотирӣ пурсид: 

– Ба шумо чӣ шуд, ки ранги рўятон кандагӣ? Ҳолатон хуб 

нест? 

Мўйсафед аз ин овози шинос як қад парида, сар бардошту 

ҳамсарашро дид. Лаҳзае саросема шуда, гўё чизе нафаҳмида, ба 

рўи ҳамсараш нигарист. Баъд лабханде зўракӣ ба лаб оварду 

оҳиста гуфт: 

– Ҳа, не, хубам. 
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Баъд оҳи чуқуре кашиду сарашро бо таассуф ҷунбонд ва 

сипас сукут карда ҳарфе назад. Пиразан муддате бо тааҷҷубу 

ҳайрат нигоҳаш кард. Ҳис кард, ки абри ғам офтоби рўи 

ҳамсарашро хира карда. Ба ин қарибиҳо вай чунин ғамангезии 

шавҳарро надида буд. Вай гоҳ ба шавҳараш менигаристу гоҳ ба 

пораҳои ҳафтанома. Ҳисси кунҷковӣ безобитааш мекард. 

Мехост аз рози “оҳ”-и шавҳар воқиф гардад. Ниҳоят ҳисси 

кунҷковӣ ғолиб омаду сурфаи бардурўғе намуд. Пирамард як 

қад парид.  

– А? Чӣ гуфтӣ? 

Пиразан гўиё маҳтали ҳамин суол буд, пурсид: 

– Ин рўзнома чӣ гуноҳ кард? 

Пирамард бо шитоб миёни ҳарфаш давид ва бо қаҳр гуфт: 

– Ин рўзнома не, ғайбатнома. 

– Ғайбатнома? Чӣ, шуморо ғайбат кардааст?! 

Пирамард гўё ин суханро нашунида бошад, ҳарфе назад. Ин 

хомўшӣ аломати ризо аст ё рад пиразан нафаҳмид. Дилаш танг 

шуд. 

– Хайр, азоб надиҳед, гўед, ки киро ғайбат кардааст? 

– «Ғайбат?!» – ба рўи заҳиру ожангбастаи ҳамсараш теғи 

нигоҳ кашид пирамард. – Ғайбат... не, гуноҳ кардааст. Ҳа, гуноҳи 

азим! 

Пиразан резапораҳои ҳафтаномаро ғундошта, бо меҳр ва 

дилсўзӣ ба шавҳараш нигарист. 

– Чанд бор гуфтам, ки рўзнома нахонед. Ё хондед ҳам, 

бепарво бошед. 

– Чӣ?! – овози пирамард ранҷишомез баромад. – Бепарво 

бошам? Одам барои чӣ мехонад? Барои он, ки сабақ гирад, 

ибрат гирад, чора бинад. Фаҳмидӣ? Хону бепарво бош?! Ин хел 

хондана ба сарам мезанам?! 

Пиразан аз ҳазли кардааш пушаймон шуд. Қиёфааш ҷиддӣ 

ва чинҳои рўяш зиёдтар гаштанд. Гунаҳкорона сар хам карда, 

муддате хомўш монд. Сипас узромез пурсид: 

– Вай чӣ хел мақола будааст, ки шуморо ба ғазаб овардааст? 

– Мақола не, эълон. 

Дар рўи пиразан тааҷҷуб нақш баст: 
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– Эълон? Чӣ хел эълон? 

– Эълони орденхарӣ, – гуфту нафаси чуқуре кашид. – Оё ту 

тасаввур карда метавонӣ, ки чӣ хел орденро мефурўшанд? 

– Метавонам, – бо табассум гуфт пиразан ва илова намуд: – Ба 

хайр будааст-ку.  

Ин сухани ў ба дили пирамард чун неш расид. Бо қаҳр аз 

ҷояш ҷаста хест. 

– “Ба хайр будааст!” – вуҷуди пирамард меларзид. – “Ба хайр 

будааст!” Не, ин ҷаҳолат аст! Ҳа, ҷаҳолат! 

Пиразан бачаи гунаҳкор барин музтар монд. Ба ин тавр 

анҷомидани сўҳбат худро айбдор медонист. Лаҳзае пас пиразан 

бо сурфаи бардурўғе худро ба даст гирифту тасаллиомез гуфт: 

– Э ҳоло орден чӣ, виҷдон, нангу номусро ҳам мефурўшанду 

мехаранд! 

Суханони пиразан ҳақиқат буд, ҳақиқати талх. Гапи ҳақ аз 

ҳама чизи олам арзандатар аст. Охир ў кўру кар набуд, медиду 

мешунид. Вале дили пирамард ин ҳақиқатро қабул карда 

наметавонист.  

– Не, ин ҷаҳолат аст! – боз бо нафрату адоват гуфт пирамард. 

– Оё шахси баору номус метавонад ба ин тоқат кунад? Не! 

Ҳаргиз не!... 

 

*       *       * 

 

Сабру тоқати пирамард чун кафтарҳои навбол парида 

рафтанд. Дигар осуда нишаста натавонист. Дар кулбаи худ гўё 

намеғунҷид. Хона ба назараш бегона менамуд. Деворҳо аз ҳар 

тараф ба ў фишор меоварданд. Мехост аз ин ҷо раҳо ёбад, берун 

равад, гурезад. Ва ў зуд тағйири либос намуд. Чунон ки ба кори 

таъхирнопазире азм карда бошад, шитобон аз хона баромад. Ба 

суоли ташвишомези «куҷо меравӣ?»-и ҳамсараш посухе надод.  

Рўз-рўзи офтобӣ буд. Дарахтон пироҳани сабзи худро ба 

қабои зард иваз карда, ба табиат ҳусну таровати дигаре бахшида 

буданд. Вале пирамард ба ин заррае эътибор надода, тезу 

бошиддат қадам мезад. Чунин ба назар мерасид, ки гурезон аст. 

Аз худу аз дунё мегурезад. Мегурезад... ба куҷо? Намедонад. 
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Фурсате баъд ба кўчаи калон баромад. Ғал – мағали бисёре ўро 

ба оғўш кашид. Бўи ҳавои бензинолуд ба димоғаш расид. 

Шоҳроҳ сернақлиёт. Мошинҳои бошукўҳи хориҷӣ, ки ҳанўз 

чашми мардум ба онҳо одат накарда буд, бодвор равуо доштанд. 

Гўё ҳикматҳои «Оҳиста рав-ҳамеша рав! Шитоб пушаймонӣ 

меорад!» ба онҳо бегона буд. Вай кўчаро убур карда, ба роҳи 

пиёдагарди пуродам гузашт. Хомўшу маҳзун қадам мезад. 

Нохост тағйиротеро эҳсос кард. Лаҳзае таваққуф намуд. Ба 

атроф чашм давонд. Кўча ҳамон кўча. Сипас одамонро ба 

мушоҳида гирифт. Одамони шинос... не, ношинос. Бале, онҳо ба 

ў ношинос. Тамоман ношинос. Бори аввал мебинад онҳоро. 

Пеш чун аз ин кўча даргузар мешуд, ба сад шинос рў ба рў 

меомад. Онҳо бо ҳурмату эҳтиром салом медоданд. «Раис» – 

гўён, ҳолу аҳвол мепурсиданд.  

Пеш дар чеҳраи одамон табассуми ҳалимона мавҷ мезад, ки 

нишонаи қаноатмандӣ аз худу аз зиндагӣ буд. Ҳоло чеҳраҳои 

дигареро медид, ки аз онҳо ифодаи роҳату фароғат падид 

намеомад, балки ин чеҳраҳо бесаранҷом, ҷиддию маъшум 

буданд. Одамон ба чор сўй мешитобиданд. Касеро майлеву 

рағбате набуд, то ба чашми якдигар нигаранд ва аз ҳоли 

ҳамдигар огаҳӣ ёбанд. Одамон бемеҳр шудаанд. Ҳамсояҳои дар 

ба дар бегона барин. Рў ба рў мешаванду на салому на алек. 

Бетафовутии одамон азобаш медод. Мисли ин ки мегурезад, 

қадаме партофт ва ба касе бархўрда афтод. Беозор афтида 

бошад ҳам, сараш чарх, чашмонаш сиёҳи зад. Зуд ба худ омад ва 

таҳи гўшаш суханони Бурӣ-бобо садо дод: «Худо аз балнисаву 

милиса нигоҳ дорад!» Сипас болои сараш ҷавони зардинаи 

олуфтаеро дид. Вай мўи дарози то китфаш поён фуромада 

дошт. Пирамард хаёл кард, ки олуфтаҷавон ўро мебардораду 

бахшиш мепурсад. Вале афсўс, ки гумонаш пуч баромад. 

Олуфтаҷавон ба ҷои он, ки ўро бардорад, ба ў чунон бо нафрат 

нигоҳ кард, ки гўё пирамард қотили падараш бошад. Баъд 

чашмонашро каҷу килеб карда, бо ғазаб дод зад: 

– Пешата нигоҳ кунӣ, мемурӣ?! 
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Зарбаи сухан гаронтар омад. Ва пирамард хоки роҳ шуд, 

дилаш фурў рехт. Вале ҷавони дигаре ўро аз зери бағал 

бардошт, либосашро афшонд, бо табассум ва дилсўзона пурсид: 

– Зарб наёфтед, падар? 

– Не, писар, – гуфт ў ва ба мададгораш чашм дўхт. 

Ў ҷавоне буд қадбаланд, шонапаҳн. Пиҷаки сиёҳаш ба синаи 

фарох ва камари борикаш шинам афтода. Тарҳи руӣ базебу 

мардонааш хайрандешии ошкороро ифода мекард. Вале зиқ 

буд, сахт зиқ буд. Чашмони бодомиаш мисоли абри баҳор хаёли 

гиристан доштанд. Ва боз моломоли алам ва ҳасрату таассуф 

буданд.  

Ҳаяҷону изтироби пирамард дучанд афзуд. 

Нигоҳи ғамолуди ҷавон ба чашмони пирамард бархўрд. Дар 

қаъри чашмони камнури пирамард дарду асрори даҳшатзоро 

дид. Ва ба он тоб наовард. Оҳи пурсўз кашид, сар хам кард. 

Ҳарфе ба забон наовард. Оҳиста аз пирамард рўй гардонду ба 

роҳаш идома дод.  

Пирамард лол, мисли симчўби кўҳнаи сиёҳ шах шуда буд. 

Фақат ҳайрон-ҳайрон ба ҷавон менигарист. Ниҳоят оҳи пурсўз 

кашид ва рўй гардонида, боз ба роҳ даромад. Чор-панҷ қадам 

бардошта буд, ки чашмаш ба дўкони рўзномафурўшӣ бархўрд. 

Дўкон руст, ба дараш қулфи калоне овезон буд. Пирамард соати 

кисагиашро баровард, сарпўшашро кушода ба он чашм давонд 

– ёздаҳ. 

– Уф-ф..., – гуфт ў, оҳи вазнине кашида. 

Ҳатто солҳои ҷанг чунин бенизомӣ набуд. Тартибот ба 

дараҷаи олӣ риоя мешуд. Бригадири онвақта, раҳматии Азими 

Тўра ҳеҷ аз ёдаш намеравад. Сахтгир буд. Ба қавле аз 

«қамчинаш хун мечакид». Ҳад доштӣ, ки аз вақти муқаррарӣ 

дақиқае дер кунӣ. Одамон лучу гурусна буданд, вале инсофу 

имон доштанд, шабу рўз заҳмат мекашиданд. Се дақиқа дер 

мемондӣ, дар маҷлису муҳокимаҳо зери обу арақи хиҷолат 

мемондӣ. Аз мукофот маҳрум мегаштӣ. Рухсатиатро ба 

зимистон мегузарониданд. Хок ҳамон, дунё ҳамонест, ки буд. 

Вале файзу баракат парида. Аждаҳои бетарафӣ ҷомиаро ба 

коми худ кашида, касеро ба касе коре нест. Ҳама сарҳўй. 
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Худашон шоҳу табъашон вазир. Хоҳанд кор мекунанд, нахоҳанд 

не. Касе лому мим намегўяд. «Озодем!» – мегўянд боифтихор. 

Бале, мевае нест беҳтар зи озодӣ. Вале озодӣ худсарӣ, макру 

ҳиял, «ман з-ин маҳал, ту з-он маҳал» нест-ку? Масъулият аст, 

озодӣ. Ва рафтору кирдор дар чорчубаи қонунҳои ҷамъият, 

табиат ва одамгарист. 

– Эҳ, кошкӣ карахт мемондем, аз хоби гарон намехестем, – 

пирамард нафасе тўлонӣ, шабеҳи оҳи пурсўз бароварда, оҳиста 

роҳӣ шуд. 

Даҳ – дувоздаҳ қадам монда буд, ки бачаеро дид. Бача паси 

мизи худсохте меистод. Дар рўи миз рўзномаҳо чида шуда 

буданд. Вай сад сўм доду як рўзнома гирифт ва интизори бақия 

истод. Вале бача ба ў бақия надод. Каме интизор истод. Не, бача 

ба ў дигар нигоҳ намекард. 

– Бақия намедиҳӣ? 

Бача сар то пои ўро бо як нигоҳ андовид ва нописандона зери 

бинӣ ғурунгид: 

– Ин газити зўр – сад сўм. 

– Чӣ?! О, дар дўкон панҷоҳ сўм-ку? 

– Набошад рафта аз дўкон хар! – дағалона нидо кард бача. 

Пирамард худдорӣ кард. Лаҳзае ба қиёфаи бепарвои бача 

нигарист. Бача ангушташро боло бардошта ҳавобаландона нидо 

намуд: 

– Ин бизнес! 

Вуҷуди пирамардро як алами пурсўзе фаро гирифт. «Наход 

ҳамин фиребу найранг бизнес бошад?! Наход нафаҳманд, ки ин 

бизнеси лаънатӣ ҳамаро вайрон кардааст. Ақлҳоро тира, 

чашмҳоро хира кардааст, ҳамаро беадабу бадахлоқ кардааст, 

авбошу дағал ва ба кору таҳсил хунукназар кардааст».  

Ў оҳи сарде кашида, ба бача рўй оварда, насиҳатомез гуфт: 

– Ин бизнес не, офати ҷон. Дил ба пул набанд, ба илм банд. 

Бизнес гуфта умри ҷавоната хазон накун. 

Аммо «бизнесмен»-и ҷавон рў ба харидори дигаре буд ва ў 

надонист, ки вай ба ин суханон то кадом ҳадде гўш ва эътибор 

дод. 
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Пирамард рўзномаро чорқат карда, ба киса андохту дилаш 

тангу хотираш парешон, бо ҳиссиёти вазнин ба роҳ даромад. 

Ҳайрон буд, бахуду бехуд қадам мезад. Чизеро намедид ва 

намешунид. Баъд боз андешаҳои нохуше ўро машғул дошт. 

«Калонҳо шабу рўз боифтихор: «ба бозори иқтисодӣ ворид 

гаштем, ки ин роҳи ягона ва ба манфиати давлат аст» мегўянд. 

Таъбири «манфиати давлат» нўги забонашон. Дар ҳама ҷо 

даркору нодаркор мегўянд. Гўё ғамхору пушту паноҳи 

давлатанд. Дар асл ин барояшон ниқобе беш нест. Онҳо дар 

паси он аз рўи мақоли «гўр сўзаду дег ҷўшад» амал карда, 

манфиати худро меҷўянд. Агар заррае манфиати худро бинанд 

кўҳи манфиати давлатро пушти по мезананд. Вагарна кўр-

кўрона қабули таҷрибаи бегона чӣ маъно дорад? Ба курпа нигоҳ 

карда пой дароз кардан лозим. Шароит, расму русуми миллиро 

ба инобат бояд гирифт. Вале ҳамаи ин истисно шуд. Ин буд, ки 

ислоҳоти иқтисодӣ натиҷае набахшид. Кишвар гоми нав ба сўи 

фалокат ниҳод. Сатҳи истеҳсолот рў ба таназзул овард. Бозори 

“сиёҳ” ҳамаро ба коми хеш кашид. Сатҳи зиндагӣ рўз аз рўз 

паст мефарояду нарху наво боло меҷаҳад. Интизом нест, аҳлоқ 

вайрон, одамон асабӣ. Эҳ, сад дареғ, ки аз ин роҳу равиш нахли 

боғи мо сабз нахоҳад гашт. Ҳа, Хайём беҳуда нагуфта: 

                       Метарсам аз он, ки бонг ояд рўзе, 

                       К-эй бехабарон, роҳ на он асту на ин! 

Ғарқи ҳамин фикру мулоҳизаҳо пирамард ба гулгашти 

Ҳофиз расиданашро нафаҳмид. Истоду ба ин гулгашти бо дасти 

инсон ободу валангоршуда чашм андохт. Ва ногоҳ дар як гўшаи 

он ҳамяроқаш Василийро дид. Вай бар рўи хараки чубин, як 

пояшро бар рўи пои дигараш монда, дастони серрагу паяшро 

бар рўи онҳо гузошта менишаст. Наздаш рафт. Чеҳраи Василий 

тира, чашмони ҳалимаш ғамгин, овозаш хаста менамуд. Бо 

вуҷуди ин вай бо пирамард самимона гарму ҷўшон ҳолпурсӣ 

кард. Ба лабаш табассум давид, вале ҳамоно ғайб зад. Оҳ кашид 

ва ҳасратомез гуфт: 

– Нафаси осуда мекашам... Занак биқ-биқ карда, гўшу 

майнама хўрд. Гурехта ба ҳамин гўшаи хилват омадам. 

– А?! Наход-а?! 
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– Ҳа-а. Гапаш ҳақ. Сӣ сол кор карда, саломатиатро бой додӣ, 

шашсад сўм нафақа мегирӣ, ки дуто нон мешавад. Боз мегўяд, 

ки калу кўр, аз кўдаки ҳафтсола то пири ҳафтодсола шаба шаб, 

рўза рўз нагуфта «бизнес» карда одам шуданд. Ту бошӣ, ҳанўз 

ҳам ду даст дар бинӣ гаштаӣ. Як чашм кушода дунёра бин. Ҳама 

«ҷипп» таги по мегарданду ту бошӣ ба умеди нафақа рўз 

мешуморӣ. 

Онҳо муқобили якдигар қарор доштанд. Яке нишаста, дигаре 

рост. Нурҳои заифи офтоби тирамоҳ ба рўи онҳо мерехт. 

– Чӣ рост истодаӣ? – пирамардро ба худ овард Василий. – В 

ногах нет правды. Ин ҷо шин! 

Пирамард дар паҳлўи ў нишаст. Василий «ҳм-м» гуфта, 

пурсид: 

– Чӣ, ту ҳам аз биқ-биқи кампират гурехтӣ? 

– А? Э, не-е! Шукри худо, ки кампири ман биқ-биқӣ не, – гуфт 

ў ва ба ҷайбаш даст бурда, рўзномаи чорқатро баровард. Бо 

дастони ларзон онро боз карда, дар ҳоле, ки чашм аз рўзнома 

барнамегирифт, бо овози ларзон афзуд: 

– Сабаби ғами ман, ана ин эълони лаънатӣ! 

– Чӣ хел эълон? – бо тааҷҷуб пурсид Василий. 

– Мана, хон! – бедимоғ ҳафтаномаро ба ў дод пирамард. – 

Хон! 

– Э, ман кайҳо газитхониро бас кардагӣ, – хиҷолатомез гуфт 

Василий. 

– Не, инро бояд хонӣ, – бо исрор гуфт пирамард. – Гир, 

бихон! 

Василий ҳафтаномаро гирифту сўи пирамард нигоҳ карда 

монд. 

– Хон гўӣ, мехонем-дия, – гуфт шўхиомез Василий ва ба 

ҳафтанома чашм давонд. Эълонро хонд. Хонду табассум кард. 

Дар табассуми ў нуктаи асрорангезе ниҳон буд. Баъд каме рў 

турш карда, лаҳзае хомўш ва пакар аз замин чашм набардошта 

нишаст. Сипас ба рўи бобои Расул нигариста: 

– Орденҳоятро ба савдо мезанӣ-чӣ? – гуфту ўро ба мушоҳида 

гирифт. 
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– Чӣ?! – пирамард оташин шуда, бо қаҳр нидо намуд: – 

Гапата дониста зан!  

– То бад нагўӣ нек намеояд, – дарҳол гуфт Василий. – Гўш кун. 

Соле дар Маскав заминҷунбӣ мешавад. Ҳама дар ҳайрат 

мемонанд. Шахсе ба донишкадаи сейсмологӣ муроҷиат 

мекунад. Аз он ҷо чунин посух мегирад: «Ин заминҷунбӣ набуд, 

аз либосовезак костюми Леонид Илич афтид». 

– Оббо, дара задам – девор кафид! – дар қаҳр шуд пирамард 

ва ҳафтаномаро аз дасти Василий гирифт.  

Лаҳзае хомўшӣ ба миён омад. Василий бесаранҷом шуд, 

хомўш ба рўи бобои Расул менигарист. 

Пирамард баъди каме сукут бо таассуф сар ҷунбонда: 

– Ҳазлу шўхӣ ҳам вақту соат дорад, – гуфту ба қуллаҳои кўҳ 

дида дўхта, хомўш шуд.  

Василий аз ин сўю он сў савол карда, бобои Расулро ба гап 

меандохт, аммо сўҳбат ҳеҷ қўр намегирифт. Аз паридани 

мушакҳои рўю ҷунбиши абрўвонаш худ ба худ мунозира 

доштани бобои Расулро пай бурдан душвор набуд. Дили 

Василий танг шуд. Андешаманд аз кисааш қутии сигаретаро 

баровард: 

– Бигир, якта дуд кун, ғама мебарорад. 

Пирамард сигарет гирифта дуд дод. Дудаш талхи бамазза. 

Аммо ғамашро набаровард.  

Василий баъди хеле сукут ба пирамард рў оварда, озурдаҳол 

пурсид: 

– Ту аз ман ранҷидӣ? 

– Не-ку, – кўтоҳ ҷавоб дод бобои Расул. 

– Ранҷидӣ, медонам... Охир, ман хостам туро хандонам. 

– Хайр, биё мон, – гуфт пирамард ва монанди он ки чизе 

баногоҳ ба хотираш расида бошад, пурсид: 

– Ту орден дорӣ-а? 

– Ҳа, чорта. Чӣ буд? 

– Онҳо дар куҷоянд? 

– Дар куҷо мешуд, дар хона, дар сандуқ. Чӣ буд? 

Пирамард хомўшӣ ихтиёр кард. Василий ҳайрон чашм ба 

даҳони ў дўхта буд. Пирамард хост, ки нуқтаи назари 
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Василийро дар бораи орденфурўшӣ бифаҳмад. Хулосаи ў зарур 

буд, зарур! Ин буд, ки ба ў рў оварда: 

– Василий агар ягон кас орденҳоятро фурўш гўяд, мефурўшӣ?   

– Ту чиҳо мегўӣ? Чаро онҳоро мефурўхтаам? Не, не, ин ҳеҷ 

мумкин не. Ин гуноҳи азим аст-а! 

– Хайр, рафту маҷбур кунанд? – бо исрор пурсид пирамард. 

– Кӣ маҷбур мекардааст?  

– Масалан эҳтиёҷ… 

– Намекунад! – қатъи ҷавоб дод Василий. 

– Чаро?  

Василий маҳзунона хаёл варзид ва дар ҳоле, ки дар абрўяш 

гиреҳ пайдо буд: 

– Орден чизи муқаддас аст. Оё чизи муқаддасро фурўхтан 

мумкин?! – гўён посух дод. 

Вале пирамард дигар суол надод. Он чӣ ки мехост, шунид. 

«Ҳа, орден муқаддас аст» – дар дил гуфт пирамард ва ба нуқтае 

дида дўхта, ба андеша рафт. Сипас гўё худ ба худ гап мезада 

бошад, гуфт: 

– Бале, муқаддас аст. Вале ҳозир магар мардум ба фаҳми чизи 

муқаддас мераванд? Дунёро об барад ҳам, миҷҷаи касе хам 

намехўрад. Аҷаб замоне шуд! 

– Ҳа, аҷаб замону турфа одамон. 

– Орденро фурўхтан даҳшат аст. Худо аз ин даҳшат нигоҳ 

дорад. Ба марги худ розиаму ба ин нанг не. Аз тарафи дигар ин 

ҷиноят аст! 

Пирамард ба рўи Василий назари ғолибонае афканда, 

асабиёна гуфт: 

– Пас чаро онҳоро ба ҷавобгарӣ намекашанд?!  

– Киҳоро?  

– Онҳоеро, ки ба хариду фурўши орден машғуланд, – ба 

ҳафтанома ишора кард ў. 

Василий аввал гўё сухани ўро нашунида бошад, чанд муддат 

аз ҷўйча чашм набардошт. Сипас дар ҳоле, ки чашмонаш пур аз 

аламу ҳасрат буд, гуфт: 

– Эъ, як гапҳое мезанӣ, ки гўё аз моҳ фаромада бошӣ. Кӣ 

мекашад?  
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– Кӣ? – дар чашмони пирамард ҳайрату аҷобат пайдо шуд. – 

Органҳои танобкаш. 

Дар лабони Василий нешханди талхе намоён ва ҳамоно 

нопадид шуд. Оҳи сард кашиду ба осмон чашм дўхт. Баъд 

сигарета гиронд ва чанд қуллоб кашид, сипас сигаретаро дар 

миёни ангуштонаш бозӣ доронда ба гап даромад: 

– Эҳ содда, содда! Калу кўру шал худро ба орган задагӣ. 

Савлаташонро фил бардорад, миёнаш хам мезанад, лекин ақлу 

фаросаташонро пашша бардорад, то Ҳиндустон барад. Онҳо 

тафтишу назорат гуфта, танҳо ғами кисаи худро мехўранд. 

Бобои Расул ғазаболуд гуфт: 

– Яъне, ки онҳо ҳам ба мех мезананду ҳам ба наъл?! 

– Бале, дуруст! – лабханд зад Василий. – Кӣ ба ин корҳои 

майда-чўйдаи бедаромад даст мезанад? Кӣ аз пули муфт рў 

метобад? Кӣ талоши ҳақиқат карда, ба сараш бало меорад? 

Мебахшед, ин гуна аҳмақ ҳоло аз очааш зоида нашудааст! 

Пирамард, зимнан, ба ин гапҳо қонеъ нашуд ва даст 

афшонда, бо оҳанги норозиёна, гуфт: 

– Бадгумонӣ хуб не. Дар ҳама ҷо одамони нопок хастанд. 

Ҷангал бе дангал не. Ё ба қавли худат «семя без урода не 

бывает». Лекин аксари мардум покдил, ба кори худ содиқанд. 

Ман якеро медонам, ки барои ҳақиқату адолат ҷонашро дареғ 

намедорад. 

– Кист ў? – бо шитоб пурсид Василий. 

– Чӣ, симо тамошо намекунӣ?! – писханд зад пирамард. 

– Не, телевизорам вайрон, пуле нест, ки таъмир кунам, – 

хиҷолатмандона гуфт Василий. – Бовар кун. 

Пирамард аз писханди задааш пушаймон шуд. Гунаҳкорона 

сар хам кард. 

– Хўш, кист ў? – саволашро такрор кард Василий. 

– Додситон Ҳусейнзода. Вай дирўз дар симо ба саволҳои 

ғаразноки рўзноманигорон чунин посух дод: «ман аз фирқаи 

буздилони «тарсак» не. Як рўз шудану як рўз мурдан. Аз талоши 

ҳақиқату адолат ҳаргиз рў наметобам». Ман ба назди ў меравам. 
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– Ҷонатро накоҳон, Расул! – дилаш сўхта гуфт Василий. – 

Хаёлат, дар дунё ҳақиқат ҳаст? Агар мешуд, ба ин рўз 

мерасидем?! 

– Хато мекунӣ! Ҳаст ҳақиқат! Имони комил дорам, ки 

Ҳусейнзода инро исбот хоҳад кард. 

Чашмони Василий дар паси пардаи дуди тамоку тангтар 

шуданд. 

– Расул! Биё мон, гапи маро гир. Боз ба ягон бало напечӣ. Ба 

ҷони худ ҷабр кардан чӣ ҳоҷат! 

– Хайр, чӣ кор кунам? 

– Шукр куну давлати пирӣ бирон! 

– Марги ҳамин хел давлати пирӣ шавад! – асабӣ шуд 

пирамард. – Ё ки ту давлати пирӣ ронда истодаӣ?! 

Василий забон хоид, сурх шуд, лол гардид. Пирамард лаҳзае 

ба андеша рафт. Сонӣ бархест. Фурсате хомўш монд. 

– Хайр, сўҳбат боқӣ, ман рафтам. Ту ҳам ба хонаат рав. 

Кампират хавотир мешавад, – гуфт ва равон шуд. 

Пирамард чанд қадам монду боз истод, гўё чизи муҳимеро ба 

ёдаш оварда бошад, ба ақиб нигариста: 

– Лекин ман ба назди Ҳусейнзода меравам. Ҳа, ҳатман 

меравам, – гуфт ва боз ба роҳ даромад. Вай мисли одами аз касе 

домангир ғур-ғур карда, қадамашро гўё шумурда роҳ мерафт. 

Нури офтоб мисли одами дардманд тавоне надошт. 

 

*       *       * 

 

Аз пешгоҳи ҳавлӣ шарфаи пои касе шунида шуду хаёлҳои 

пирамард канда гашт. Шарфаи пой то назди ў омада қатъ 

гардид. Андоми чизе мисли шабаҳ дар пеши назари ў қомат 

афрохт. Маълум шуд, ки он шабаҳ завҷааш аст. Пирамард, аввал 

норозиёна, сипас саволомез ба ў нигарист. Нигоҳҳо лаҳзае ба 

ҳам хўрданду боз ба ҳамон зудӣ ҷудо гаштанд. Пиразан ҳарфе ба 

забон оварда натавонист, таконе хўрду дилаш сахт фишурда 

шуд. «Худоё! Ба одам ин қадар ғаму ғуссаро раво мебинӣ?!» Боз 

ба ҳамсараш зеҳн монд. Пирамард пўсту устухон, чеҳрааш 

заъфарон, шамъи хирасўз барин об шудааст. Ожангҳои гирди 
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чашмони хастаи пиразан бештар ва резатар гардиданд. 

Нигоҳаш ба як навъ дилсўзӣ ва таҳлука омехта буд. Ў дар дил 

ҳасрат кард, ки шавҳараш сахт бемор буд. Баъд саломатиаш 

тадриҷан рў ба беҳбудӣ овард ва ниҳоят ба по хест, гўё тамоман 

шифо ёфт. Лекин ин эълони лаънатӣ ҳеҷ ўро раҳо намекунад. 

Вай ҳолати ҳамсарашро дарк мекард, дилашро ғуссаи талхе 

фишор медод, аммо ҳеҷ чорае ҷуста наметавонист. Ва ҳоло низ 

надонист, ки ўро чӣ тавр таскин диҳад. Мехост бо як даҳан 

сухани нарм, ки дили ў мисли обу ҳаво ба он эҳтиёҷ дошт, бори 

дилашро сабук кунад. Аммо сухани мувофиқ намеёфт. Вай дуру 

дароз аз шавҳараш чашм наканд. Ниҳоят оби даҳонро бо азоб 

фурў бурда, пурсид: 

– Чӣ таом пазам? 

– Чӣ?... Не... Ҳеҷ чиз напаз, – бо ошуфтагие ғур-ғур кард 

пирамард. 

– Рост? – овози пиразан ларзид. – Пас чӣ мехўрӣ? 

Пирамард чеҳраи рангпаридаашро ба тарафи завҷааш 

баргардонида, бидуни андеша, бо зарда: 

– Ғам! – гўён посух дод ва таҳдор нигоҳе кард. 

Оташи ин нигоҳ гўё ҷисму ҷони пиразанро сўзонд. Ба дараҷае 

дарднок буд, ки баданаш оташ гирифту боз зуд сард шуд. 

Дандон ба дандон монда худро ба даст гирифт. 

– Худоё! Чиҳо мегўед? Ман бегона не-ку. Мо чилупанҷ сол боз 

дар як болин сар мемонем. Оё ин кам аст? 

Ин суханон дастгирӣ ва посух металабид. Вале пирамард 

ҳарфе назад. Пиразан бесаранҷом шуда сокит монд. 

– Ҳа-а... – оқибат бо овози ларзон мад кашид ў. – Ҳамин 

эълонҳои булъаҷаби замони нав ё шуморо мекушанд, ё маро. 

Суханаш оҳанги дарду алам ва ҳатто тарс дошт.  

Пирамард иштибоҳи хешро дарк намуд ва азм кард, ки 

ислоҳаш мекунад, вале завҷааш аллакай ба хона даромада буд. 

Ҳа, ў ба хона ворид гашта, радио монд. Овозашро баланд 

кард. То ки ҳамсараш шунавад. Шунаваду аз банди хотираҳо 

раҳоӣ ёбад. Вале ин чора ҳам мададгор нашуд. 

Аз бечорагӣ ва ранҷе ки дошт, хашм вуҷудашро фаро гирифт. 

Чубчаи дасташро ба як тараф ҳаво дод. Аз ҷояш ҷаҳида хесту 
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нишаст. Дастонаш, зонуҳо ва ҳатто манаҳи ў ларзиданд. Сипас 

дар қисмати чапи қафаси синааш дарди мағшушу заиферо ҳис 

кард. 

Фикраш ба завҷааш рафт. Ва ба сари ў чунон гармие давид, ки 

ҳатто чашмонаш сиёҳ заданд. Пас қоматашро рост карду чуқур-

чуқур нафас кашид. Сипас оҳи пурсўзе кашид. Оҳ, Расул! Як умр 

ўро азоб додӣ. Бо айби ту ў модар нашуд. Вай кайҳо бояд момо 

мешуд. Бале, мешуд, аввал модар, баъд момо, агар ҷанг намебуд. 

Ҳа, ў аз ҷанг маъюб баргашт. Вале намедонист ки аз ў дигар 

фарзанд намешавад. Баъд фаҳмид. Вале дер, хеле дер шуда буд. 

Ўву Маҳбуба аллакай дар баҳри ишқ ғарқ шуда буданд. «Моро 

танҳо марг ҷудо карда метавонад» – мегуфт Маҳбуба. Он лаҳзаҳо 

Расул аз қазо марг мехост. Охир Маҳбубаро аз ҷонаш бештар 

дўст медошт. Вай фарзанд мехост, модар шудан мехост. Ўро аз 

ин саодат чӣ тавр маҳрум созад? «Оҳ, Расул! – мегуфт Маҳбуба. – 

Чиҳо мегўӣ?! Худоё! Худат фикр кун. Ту дар барам. Ба ман боз 

чӣ лозим? Мо ҳанўз ҷавон, оҳиста-оҳиста ҳамааш нағз мешавад». 

Расул медонист, ки нағз намешавад. Ва ҷонаш аз оҷизӣ ва 

нотавонӣ месўхту менолид. Рўҳи қавию муҳаббати бемисли 

Маҳбуба ҷонашро раҳонид. «Зан то назояд, бегона аст» – мегўяд 

мардум. Вале ў бегона набуд. Ба ў ғаму андўҳ не, фароғату 

осоиши зиндагӣ овард. 

Табиат гўё ғунуда буд. Барги дарахте намеҷунбид. Хониши 

паррандае ба гўш намерасид. Лонаи кафтарон холӣ буд. 

Пашшае пар намезад. Пирамард муддати мадиде ба ин манзара 

нигарист. Сипас таконе хўрду дилаш як ларзише кард. Он чӣ ки 

лаҳзае фаромўш карда буд, бо қувваи нав дар ў хурўҷ намуд. 

Аъзои баданаш ба дард даромад. Ва боз ҷилави саманди 

хотираҳо аз дасташ раҳо хўрд. 

 

*       *       * 

 

Бобои Расул ниҳоят хеле хаста шуда, мадори пойҳояш рафт.  

– Пирӣ-да! – андўҳзада зери лаб пичиррос зад ў.  

Ҳа, пирӣ торафт асар мекунад. Беҳуда: “Старост не радост!” 

намегуфтаанд. Пеш аз субҳ то шом медавид, хаста намешуд. 
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Акнун чунон лакот мешавад, ки ба куҷо нишастанашро 

намедонад. Вай ба чор сў чашм давонд. Ягона харак банд буд. 

Рўи он ҷавоне бо духтаре нишаста, ба одамон як сари мўй 

эътибор надода, чун кабўтарони лаби бом нўл ба нўл буданд. Ба 

назар чунин мерасид, ки онҳо лаб ба лаб часпидаанд. Духтар бо 

ноз ҷавонро тела дод, лабашро аз лабаш канд. 

– О, бас-е! – нидо зад духтар. – Охир, нафасам гирифт! 

– Ту ба ман нафас, ҳаво додӣ! – саросема гуфт ҷавон. – То 

имрўз дар куҷо будӣ?! Дидамату ошиқат шудам! 

– Бо як дид-а? – бо ишваю ноз пурсид духтар. 

– Ҳо, бо як дид маҷнунат шудам! – бо боварӣ нидо зад ҷавон. 

– Ҳа-а, ин хел гўй? – ба рўи ҷавон нигарист духтар. – Исто, ки 

бо ин чӣ гуфтаниӣ? 

– Чӣ гуфтаниам? Гуфтаниам, ки Лайлии ман шав!  

– Лайлии ту? Чӣ, ту Маҷнун мешавӣ? 

– Ҳа, – дарҳол ҷавоб дод ҷавон.  

– Барои чӣ? 

– То ки тори сар гирифта гардонамат! 

– Нахо-о-од? – духтар табассум кард. – Не, шумо йигитҳо дар 

гап устухон надоред. Домани мо паршикастаҳоро бо чормағзи 

пуч пур мекунед. Ана баъд... 

– Не, не! Ман аз он зотҳо не! Ҳа! Ман мард, як гап дорам! Бовар 

намекунӣ?! Қасам хўрам? Ана, агар дурўғ гўям рўям сиёҳ шавад! 

Онҳо боз нўл ба нўл шуданд. Чунин бешармиро бобои Расул 

то ҳол надида буд!  

«Худоё тавба! – дар дил нидо зад ў. – Наврўид бало рўид!»-аш 

ҳамин бошад?»  

Писару духтар ҳамоно нўл ба нўл буданд. Гўё дар ин ҷо ба 

онҳо чизе дахл надошт, гўё ин ҷо худашон буданду халос. Бобои 

Расул лаҳзае ба ҳайкали сангин мубадал мешавад. Сипас дар худ 

печида бо хашму алам дар дил мегўяд: «Бефаросатҳо!... Дар рўзи 

равшан, дар пеши назари мардум... Шарму ҳаё намондааст... 

Дунё охир мешавад, чӣ бало?...» 

 «Худоё, маро нигоҳ дор!» – нидо мекунад дар дил ва 

сулфаашро боздошта наметавонад. «Ҷуфти кабутар» ба ин як 

сари мўй эътибор надода, лабҳои якдигарро мемакиданду 
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нолиш сар медоданд. Тоқати бобои Расул тоқ мешавад ва аз 

даҳонаш мебарояд: 

– Шарм намедоред?! 

Онҳо оҳиста аз ҳам ҷудо мешаванд. 

– Чӣ-ӣ?! – ҷавон ба сўи ў мепесонад. Сипас нигоҳаш 

шубҳаомез, қариб ки таҳдидомез мегардад.  

Оҳ, чӣ нигоҳе буд он нигоҳ! 

Танҳо ба душман ҳамин тавр нигоҳ мекунанд. 

– Чӣ гуфтӣ?! 

– Шарм намедоред, мегўям, – гуфт бобои Расул. – Канӣ одоб? 

Ҷавон баланду беадабона хандид. 

– Муш хўрд! Муш! Фаҳмидӣ?! 

– Нағз не… 

– Э манаҳ назан! – дағалона сухани ўро бурид ҷавон. 

Бобои Расул лаб ба насиҳат кушод: 

– “Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон гардӣ ту 

низ”… 

– Эъ гум шав-е! – бо хашм дўғ зад ҷавон ва таҳдидомез афзуд: – 

Агар хезам, гарданата мешиканам! 

Пирамард аввал гўё дар оташ афтида бошад, саропо сўхт. 

Ниҳоят ранҷид ва азм кард, ки «сарашу равғанаш» бигўяду 

биравад. Ва ҳамон дам аз раъяш гашт.  

– Гум шав! 

Аммо бобои Расул натарсид, «гум» нашуд. Рост ба чашмони 

ҷавон нигарист.  

– Шаккокӣ ба эбаш, – гуфт ў. – Ҷоҳилӣ мероси шайтон аст. 

Ин сухан аз даҳони пирамард баромаду ҷавон чун тир аз ҷо 

парида хест. Вай ҷавони қариб бистсолае буд, ки пиҷаки рах-

раху шими сиёҳ дар бар карда буд. Ў дар бари рўи дурушташ 

доғи ҷароҳати корд ва мўӣлабчаи ҳамчун дандоншўяк дурушту 

дағале дошт. Вай ба пирамард дарафтод. Ҳарчанд ҳарфҳои ў 

нештардору таҳқиромез буданд, пирамард худро ба даст 

гирифта, аз ҷавоби сахт гуфтан худдорӣ кард. 

– Тез нашав, писарам. Ту аввал гўш бикун, ки чӣ мегўямат, – 

нарму ором гуфт пирамард ва падарвор насиҳатомез афзуд: – Аз 

феъли бад касе ба ҷое нарасад, писарам. Умри ҷавонатро ин хел 
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хазон накун, ки баъд азоб мекашӣ, пушаймон ҳам мешавӣ. Вале 

он гоҳ пушаймонӣ суде намебахшад.  

Вай бо ин гапаш хост ба беҳтарин торҳои дили ҷавон нохун 

зада, водор созад, ки аз самими қалб хиҷолат кашад. 

– Насиҳатат сарата хўрад! – чун хас оташ гирифта, дод зад 

духтар. – Аз дасти ту барин пирхарҳои худозада рўз нест! Дод аз 

дасти пирхарҳо! 

Дили пирамард ба пушташ рафта часпид. Ва мисли он ки 

болои оташ истода бошад, худро каме гум кард ва баъд ба худ 

омада, ангушти ҳайрат газид. 

«Ин бетамиз чиҳо гуфта истодааст?» – ба шўр омад вай. – 

Духтари шаттоҳе! Чунон беибо гап мезанад, ки мўйи кас хеста, аз 

танаш оби ҷўш ҷорӣ мешаваде!» Ҳамзамон дар дилаш хоҳише рў 

зад, ки торсакии обдоре ба бари рўяш фурорад. Ва ҳамон дам 

хоҳишаш лат хўрд. Зери лаб «астағфириллоҳ!” – гуфту ба ў 

нигарист.  

Духтари қадраси ба назар ҳаждаҳ-нуздаҳсола, сар то по 

нуронӣ буд, қаду қомати расо, чеҳраи мисли кулча гирди гулобӣ 

ва чашмони мешии ҷилодоре дошт. Бо мўйҳои ҳиноии кўтоҳ 

қайчӣ зада, юбкаи кабуду ҷемпери сурх ва ниммўзаи чармин 

хеле танноз менамуд. 

«Оббо! Худо ба ў ҳусн додаасту ақл не. Аҷаб тақдире!». 

Роҳгузаре аз паҳлў ба болои оташи моҷаро равған рехтанӣ 

шуда, гуфт: 

– Эй пиракӣ, корат ба ҷавонҳо чӣ?! Ту давратро хуб рондӣ! 

Мон, ки онҳо ҳам бибинанд! 

Дигаре дарҳол ўро тарафдорӣ намуд: 

– Рост, чӣ кор дорӣ! 

Дили пирамард ба фарёд меояд, нафас дар гулўяш мепечад. 

Дигар худро дошта наметавонад. 

– Дорам! Ин ҷо ҷои ҷамъиятӣ. Ҷамъият қонун дорад. Боз 

инсоф, шарму ҳаё гуфтанӣ гапҳо ҳаст! 

Ҷавон пархошҷўёна суӣ пирамард қадам мемонад. Панҷаҳои 

калон-калонаш мушт мешаванд. Ба дили пирамард ваҳм афтод. 

Охир, аз дасти ин ахмақ ҳама кор меояд! Гўё ҳайвоне, даррандае 

дандонҳояшро гиз карда ҷонибаш меомад. Чашмаш оташбор, 
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тоби нигоҳаш надошт. Роҳи гурез набуд. Касе ба додаш 

намерасид. Духтар аз дасти ҷавон медорад. 

– Ту қозӣ нашав, як сў ист, – таҳдид мекунад ба ў ҷавон. 

– Рустам... 

– Ман Рустам не! – ба сари духтар дод зад ҷавон. 

– Номатро нагўфтӣ охир... Хайр, азизам, биё мон. Ба инҳо гап 

ҳаром. Рафтем, азизам, рафтем. 

Духтар ҷавонро кашола карда бурд. 

– Эҳ, аз тамошои бепул маҳрум шудем, – афсўсомез гуфт касе. 

– Ҳа, имрўз тамошобин шав! – пирамард ба шўр омада, 

чашми нафрату хашм ба ў дўхт. – Аммо фардо... 

– Чӣ фардо? – тири нигоҳи тунду пурғурури роҳгузар сўи 

бобои Расул равон гашт. – Чӣ фардо? 

– Фардо ба сарат омада, ту моро савод надодӣ, адаб наомўхтӣ 

гўён, гарданатро мешиканад! 

Мард аз ин суханон як қад парид, нигоҳаш аввал норозиёна, 

сипас суоломез гашт. Пасон димоғаш сўхт, оташ гирифт ва бо 

хашм гуфт: 

– Чӣ, ба ман дарафтодӣ?! Гўё ки ман гунаҳкор бошам! 

Надониста тезӣ накун! 

– Чӣ-чӣ?! – чашмони пирамард танг гаштанд. – Ту гунаҳкор 

нестӣ? Пас кӣ гунаҳкор аст?  

Мард аз оҳанги тунд ва суоли ў каме гаранг шуд, ё 

сарҳисобашро гум кард, ки канда-канда ҷавоб дод: 

– Замона... Ҳа, замона вайрон шудагӣ.  

– Кӣ гуфт?! 

Мард боз аз оҳанги тунд ва суоли ў каме гаранг шуду баъд 

канда-канда ҷавоб дод: 

– Кӣ мегуфт... Ҳама... хурду калон...  

– Не! – бо тундӣ гуфт бобои Расул. – Хулосаҳоят ғалат. Ҳа, сахт 

иштибоҳ кардӣ! 

– Наход?!  

– Оре, оре! Замона ҳеҷ айбе надорад. Замонаро айбдор кардан 

осон. Бечора забон надошта бошад. Замона гуфта, хапу хомўш 

гаштем, ки ба ҳамин рўз расидем. 

– Оташин нашав... 
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– Мон, мўйсафед дил холӣ кунад, – хандаомез гуфт касе аз 

қафо. 

Даме хомўшӣ ба миён омад. Пирамард бо адовату хашм ба 

мард менигарист. Вай магар ба ин нигоҳи газанда тоб наовард, 

ки ба пеши пояш нигарист. 

– Набошад айби кӣ? – мард хиҷолатзада ба пирамард 

нигарист. 

– Айби худамон. Ҳа, айб дар худи мост. Дунёро кӣ месозад? 

Худи мо. Расвоии дунё ба инсон вобаста аст, вале расвоии инсон 

ба дунё вобаста нест. Аз мост, ки бар мост – гуфтаанд доноёни 

роз. 

           Оташ ба ду дасти хеш бар хирмани хеш, 

           Ман худ задаам, нанолам аз душмани хеш. 

– Эҳ, валлоҳ... – бо таассуф калла ҷунбонд мард. – Ҳа, табиати 

инсон ҳаминро тақозо мекунад. Ҳа, «аз мост, ки бар мост» – 

эътироф кард ў. 

Пирамард оҳе кашиду сарашро ба сўе гардонд то ки дигар 

касеро набинад. Ў аз мардуми бепарвофалак безор шуда буд. 

Дар ин лаҳза танҳо буданро орзу мекард. Даме музтар, хомўш 

буд, лабонаш меларзиданд. Сонӣ оҳиста-оҳиста равон шуд. 

Озурдахотиру дилреш. Бахуду бехуд қадам мезад.   

Чуноне, ки гул бе бўй, парранда бе бол намешавад, одам ҳам 

бе умедгоҳ ҳеҷ аст. Пеш одамон умедгоҳи калон доштанд. Онро 

ном коммунизм буд. Ҳарчанд, ки онро тасаввур карда 

наметавонистанд, баҳри сохтанаш сахт камар баста буданд. Ин 

умед ба қалби одамон оташи азими муҳаббат, дўстиву 

рафоқатро бармеафрўхт. Ва чароғи роҳашон мешуд. Бозсозӣ ин 

умедгоҳро кушт. Ба ҷояш умедгоҳи дигар надод. Ва одамон худро 

гум карданд. Ба вартаи ноумедӣ афтоданд. Танҳо одамони 

худопараст азоб накашиданд, зеро онҳо умедгоҳ доранд. 

Худованд такягоҳи онҳост. Ин буд, ки бисёре аз ҷавонҳо рў ба 

Худо оварданд. Аммо дар ҳар сурат, теъдоди бехудоҳо зиёдтар 

аст. Такягоҳи онҳо куҷост? 

Насли калонсоли донишандўхтаю тарбиятдида, ки имрўз 

зимомдори ҷомеаанд, бо тақозои ҳаёт оҳиста-оҳиста аз сар 

мераванд. Ҷомеа дар ихтиёри ҷавонони имрўза мемонад.  
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Ин ҳақиқатест бе баҳс! 

Ҷавонҳо чӣ? 

Ҷавонҳо худро ба кўи маърифат назада, ба чоҳи ҷаҳолат 

андохтаанд. Рафтори бандагонанашро Худо худаш медонад! 

Аммо аз дасти одами бемаърифат ҳама кор меояд! Мо бояд 

кўшиш кунем, ки онҳо кундзеҳну ҷоҳил ба воя нарасанд. Фикри 

фосиду андешаҳои ботилро аз майнаашон дур сохта, 

қалбашонро ба ояндаи нек гарм кунем. Нагузорем, ки онҳо пас 

аз кўчагардиҳои зиёд, бо ҳасрат мисраҳои шоирро ба ёд оранд: 

            Дар ҷавонӣ ҳосили умрам ба нодонӣ гузашт, 

            Он чӣ боқӣ буд, он ҳам бо пушаймонӣ гушат.  

Пирамард саргарми мулоҳизаю муҳокима ба боғи кўдакон 

расиданашро нафаҳмида монд. Боғ тамоман холӣ буд. Дар он 

бод сайр мекард. Намуде дошт басо ҳузнангез. Аз харакҳои 

бешумори зебо пояҳои бетонӣ боқӣ монда буду халос. 

Чўбҳояшро канда бурда буданд. Дарахтонро ҷо-ҷо бурида, 

кундаҳо боқӣ монда. Онҳо ба назар мисли дандонҳои шикаста 

хунуку ҳузновар метофтанд. Дар кунҷи рости боғ ошхонае буд, 

ки онро оташ задаанд. 

Ноинсофҳо! Палидҳо! О, харак чӣ гуноҳ дорад? Дарахт чӣ 

гуноҳ дорад? Ошхона чӣ гуноҳ дорад? Эҳ, аз қудратат гардам, 

одамӣ! О ту барои обод кардан омадаӣ, на барои вайрон кардан! 

Ногоҳ дид, ки дар шохи шикастаи дарахти урён аз тарс 

паррандае амонат нишастааст. Атроф хомўшу ваҳшатангез, 

амсоли қабристон. Қалбашро даҳшат фаро гирифт. 

Нафаскашиаш дигар мешуд. Дар худ мепечид. Ҷонаш месўхт, 

ҳалқаш месўхт. Об нўшидан мехост! Ногоҳ худро дар соҳили 

рўди Душанбе бидид. Надонист роҳро ба чӣ вазъ тай кард. Ба 

соҳил наздик шуду рост истод. Ором, хомўш ба рўд чашм дўхт. 

Рўд тозаву дилкаш буд. Ва бе ягон мағруриву ҳавобаландӣ ба 

маҷрои худ, баҳри корҳои нек, равон буд. Шав-шуваш ба гўш 

форам менишаст. Пирамард мекўшид, ки андўҳашро ба рўд 

бирезад. Аммо рўд қабул надошт андўҳашро. Андаруни амвоҷи 

рўд симои азизонашро медид. Ногоҳ онҳо ғайб заданд. Чанде 

ҷўст. Ҳеҷ кадомеро наёфт. 

           Хўрад мавҷе сари мавҷи дигарро, 
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           Вале дарё равон асту равон аст... 

Оҳи пурсўз кашиду сар боло намуд. Хуршед зарраҳои 

зарҳалини худро як-як ғундошта бо домони пурхун паси 

қаторкўҳ мерафт. Гўё мегурехт, то ки рўи одамонро набинаду 

насўзад. Пирамард оҳи пурсўз кашид ва ба кўҳҳои сар ба фалак 

кашида чашм дўхт. Кўҳҳо гўё пуралам ба андеша рафта буданд. 

Гўё ҳама гуноҳи одамиро бар дўш доштанд.  

Шаббодае, ки аз сўи дарё мевазид, қувват мегирифт. Он сард 

буд ва як эҳсоси хавотиромезе меовард. 

“Аз афташ барф меборад, – зери лаб пичиррос зад пирамард. 

– Бигузор биборад. Шояд сафедӣ сиёҳиҳоро рафъ созад”. 

Дарё равон буд ба маҷрои хеш! 

Аммо зиндагӣ маҷро меҷуст.  

Бале, маҷрои нав! 

 

*       *       * 

 

Чодири заррини офтоб аз рўи замин ноаён бардошта мешуд. 

Умри кўтоҳи рўзи тирамоҳ ба охир мерасид. Вале аз бобои 

Расул дарак набуд. Дили ҳамсараш ғаш мекард ва оҳиста-оҳиста 

ташвишу изтироб ба қалбаш пардаи сиёҳ мекашид. Ташвишу 

изтиробаш ҷон дошт. Замона ноором. Чӣ қадар одамон аз хона 

баромада дигар барнагашта, беному нишон шудаанд. Пиразан 

беқаророна аз хона ба рўи ҳавлӣ мебаромаду боз баргашта дар 

рўи миз ҷои ягон чизро иваз мекард. Гоҳ менишасту гоҳ ягон 

тугунчаро кушода мебаст, хуллас сабру қарор надошт. Чашми 

чапаш мепарид. Эҳсоси ҳузнангезе қалбашро мефишурд. Пою 

дастонаш мадор надоштанд. 

Офтоб ғуруб кард, аммо аз ў ҳанўз ҳам дарак не. Пиразан 

сабр аз даст дод. Чанд бор то сари чорраҳа рафта омад. Кўча 

холӣ буд. Аз хонаи Аҷик овози суруду мусиқӣ, нидоҳои 

шодиомези мастона ба авҷи фалак дакка мезад. 

– Худоё! – гуфта монд пиразан. 

Баногоҳ пиразан пешпо хўрдагӣ барин шуду истод. Боз дар 

ин базм набошад? Не, не, ўро баста баранд ҳам намеравад. 
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Хонаро хомўшии вазнину ногувор ба асорати хеш гирифта 

буд. Пиразан дар ин сукунати сангин, хаёлаш ба саду як кўй 

рафта, ҳайрон менишаст. Танҳо тик-тики соат ва задани дили 

худро эҳсос мекард. Бобои Расул ин гуна одати сухане нагуфта, 

ба ҷое рафтан надошт. Вай дар ҳарос афтод. Куҷост ҳамсараш? 

Наход ки... Баногоҳ ҳис кард, ки ба тахтапушташ мурғак 

медамад. Не, не... Пас ў куҷост? Худоё, худовандо, дар паноҳат 

нигаҳ дор ўро! Ин вақт ҳамсараш даромада омад. Рангаш 

паридагӣ, дар қаҳру ғазаб. Тамоми банду буғумҳояш дард 

мекарданд. Пиразан бо чеҳраи ҳаросон ба истиқболи ў хест. Ва 

ҳоли зори ҳамсарашро дида, таҳи дил: «Худоё!» гуфта монд. 

Пирамард ба «дар куҷо будиву, чаро дер омадӣ?» гуфтанҳои 

ҳамсараш як даҳон гуфт: «Кор буд». Бо вуҷуди ин дидаи пиразан 

равшан гашта, ба ошхона баромаду лаҳзае пас хомшўрбо овард. 

Вале пирамард хўрок нахўрд. Таъб ки хира бошад, иштиҳо 

ҳам баста мешавад. Вай хапу дам ба нуқтае дида дўхта буд. 

Ҳамсараш чашм аз косаи худ барканда, оҳиста сар бардошт, 

ба шавҳараш нигоҳ кард. 

– Чӣ, шўр ё бемаза? 

– Не, чун ҳамеша олиҷаноб. Лекин дилам ҳеҷ чиз намекашад. 

– Накашад ҳам, бихўр. О, ҷуволи холӣ рост намеистад. 

Вай боз чизе гуфтанӣ буд, вале аз фикраш гашт. Ба нуқтаи 

ноаёне чашм духта, баъди андак сукут лаб ба сухан во кард: 

– Ман ба ту ҳайрон. Одамон дунёро ба дунё мезананд, касе 

кор надорад. Ту бошӣ барои як эълон худатро азоб медиҳӣ. 

Абрувони пирамард пир-пир париданд. Ба чӣ андешае як 

лаҳза хомўшӣ ихтиёр карду охир ғзаболуд пурсид: 

– Хайр, чӣ кор кунам буд? 

– Шукр куну Худо гуфта дар хона шин, – дарҳол гуфт 

пиразан. 

Аз ин гапи ў ғаши пирамард омад. Ва абрў чин карда, бо 

тундӣ гуфт: 

– Ту акнун ба ман ақл мешавӣ?! Хез, гапа бисёр накун, ҷогаҳи 

мана парто. 

Пиразан ба чашмони ҳамсараш назар афканд. Худоё, чӣ 

қадар ғаму ғусса, чӣ қадар ҳаяҷону изтироб он ҷо ниҳон буд! 
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Дилаш сахт фишурда шуд. «Худоё!» – нидо кард пиразан дар 

дил ва ашк дар чашмонаш ҳалқа зад. Мехост сухане гўяд. 

– Зудтар! – пирамард ўро ба худ овард. 

 

*       *       * 

 

Субҳи рўзи баъд ўро қар-қари шумхабаронаи зоғе бедор сохт. 

Бидуни мулоҳиза фаврӣ ба по хест. Осема бадар рафт. 

Шумхабарро ҷуст. Паю ҳайдар дарнаёфт. Дар ҳоле ки қалбаш 

бо шиддат метапид, бо шитоб ба чор сў менигарист. Ҳамсараш 

ўро дар ҳамин ҳолат дарёфта, парешон ва нороҳат гашт. Пештар 

омад. Бо садои заифе, ки гўё аз таҳи чоҳ дармеомад, беихтиёр 

пурсид: 

– Чӣ мекобед? 

– Ҳа-а, – бо ҳарос сўи ҳамсараш гашт ў. – Чӣ гап? 

Пиразан суолашро такрор кард. 

– Зоғ, – ҷавоб дод пирамард. 

– Чӣ, чӣ?! Зоғ?! – бо таҳайюр пурсид пиразан. 

– Ҳа, зоғ, зоғ, – гуфт пирамард. – Овози шумаш омаду худаш 

нест. Ёфта ҷазои ин шумхабара диҳам мегўям. Булбул бо ҳазор 

доғ аз боғ рафтааст. Боғ дар ихтиёри зоғон мондааст. 

Ҳамсараш барои тасалои дили ў мақоле гуфт: 

– Зоғи сиёҳ қоғ мекунад, вақти худро чоғ мекунад. 

– Ҳа, худро чоғу дигаронро доғ! 

– Э, як зоғ чӣ доғ дорад! 

– Як зоғ бас аст, то боғ пурдоғ гардад! 

Пирамард ба дили ҳамсараш шуда, ба сари дастурхон 

нишаста, як пиёла чой нўшиду омин карда, аз ҷой хест. Вале 

дасташ ба коре намерафт.  

Он шаб то субҳ аслан хобаш набурд. Пайваста ба фикри 

эълон буд. Ногоҳ фикре барқвор аз сараш бигзашт: «орденро чӣ 

кор мекарда бошанд?» Саранҷом тасмим гирифт, ки инро 

бифаҳмад. Ва ў шабро бо қалби нигарон ба субҳ расонид. Вақте 

хуршед аз пушти кўҳҳо чун арўсе зебо сар баровард, вай бидуни 

ин ки субҳона бихўрад, аз хона берун шуд. Нурҳои сурхосафеди 

офтоб ба домани уфуқи шарқ хайма зада буд. Шаҳр кайҳо бедор 
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шуда, кўчаҳо чун ҳамеша аз одам пур буд. Ҳама аз паи кору бор, 

ташвиши рўзгор шитоб мекарданд.  

Вай дар ҳеҷ куҷо телефонро надид. Пеш дар ҳар қадам 

дасгоҳи телефон буд. Акнун бо чароғ кобӣ, намеёбӣ. 

Ногоҳ чашмаш ба дўкончаи аз фанер сохташуда афтод, ки 

дар танаш бо ҳарфҳои каҷу килеб «телефони пулакӣ» навишта 

шуда буд. «Ба ҳаминаш ҳам шукр» – гуфт пирамард ва сўи 

дўконча шитофт.  

Вақте ки ў ба ҳафтанома сим зад, аз гўшак гуд-гуди кўтоҳ 

шунид. Яъне ки банд. Аз нав сим зад. Боз банд… Бори шашум 

пайваст шуд. 

– Алло! – овози марде шунида шуд. 

Аз зўри ҳаяҷон тамоми вуҷуди пирамард ба ларза даромад. 

Дилаш гуп-гуп мезад. Забонаш баста буд. 

– Алло! Алло! – дод зад мард ва сипас садои канда-кандаи 

телефон баланд шуд. 

Пирамард гўшакро ба ҷояш овехт. Лаҳзае истода худро ба 

даст гирифт. Ва боз занг зад. Ин дафъа аз гўшак овозҳои 

аблаҳона ва беодобона шунид. Дар тааҷҷуб монд, хаёл кард, ки 

шояд рақами телефонро нодуруст тоб дод. Аз нав рақам 

гардонд. Гуд-гуди дароз, яъне ки афтид. Вале ба зудӣ ҷавоб 

нашунид. Гуд-гуди телефон гўё сўзан буд, ки ба танаш мехалид. 

Вақте ки аз гўшаки телефон овози хоболудонаи марде шунида 

шуд, пурсид: 

– Мебахшед, шумо орден мехаред? 

– Че, че?! – бошиддат гуфт мардак. 

– Орден мехаред? 

– А?! Орден?! Ордена ба сарам мезанам?!  

Айён буд, ки ба дигар ҷо афтидааст. Аз сари нав бодиққат 

рақам гардонд. Вале боз хато пайваст гашт. 

– Не, иштибоҳ кардед. 

– Мебахшед, магар ин рақами бист, понздаҳ, сӣ нест? 

– Не, ин рақами бист, понздаҳ, сӣ не. 

– Аз шумо узр мепурсам! 

– Ҳеҷ гап не. Ин айби шумо не, айби стансияи телефон. 
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Аз нав рақам чид. Гуд-гуди кўтоҳ. Банд. Аз нав сим зад. Боз 

банд… Бори панҷум афтид. 

– Алло! – овози марде шунида шуд. – Гўш мекунам! Гап занед! 

– Мебахшед, шумо орден мехаред?  

– Бале! – хушнудона ҷавоб дод мард. – Шумо чӣ доред? Дар 

кадом ҳолатанд? 

– Бубахшед, як савол мумкин? 

– Даҳ савол мумкин, – бо хушҳолӣ гуфт мард. 

– Ба шумо орденҳои одамони дигар чӣ лозим? 

Дақиқае овоз набаромад. Хомўшӣ. Ба назари пирамард ин як 

дақиқа барояш сол барин тўл кашид. Дарун-дарунашро аз 

хавотирӣ гўё мехўрд. 

– Чӣ лозим гуфтед? – оқибат омад овози мард. – Ман 

коллексионер. – Коллексионер! Мефаҳмед? 

– Мефаҳмам. Лекин ба ҳар ҳол дар коллексияатон доштани 

якчанд ордену медали якхела чӣ ҷои ҳоҷат аст? 

Ин пурсиш ба ў нафорид, ки овозаш тағир ёфт. 

– Гўш кунед, – гуфт ў. – Ба дигар намудаш иваз мекунам. 

Фаҳмо? 

– Фаҳмо. Хайр, чандсўми мехаред?  

– Ин аз намуди орден вобаста. Ва боз ҳуҷҷатҳояш. Агар орден 

бо ҳуҷҷатҳояш бошад, қимматар мехарам. 

– Хайр, ана ордени Ҷанги Бузурги Ватании дараҷаи якўмро 

бо ҳуҷҷаташ чанд сўм мехаред? 

– Ҳазор сўм. Дошта бошед, биёред. 

– Чӣ-ӣ?! Ҳазор сўм? 

– Ҳа, ҳазор сўм! Доред? 

Дучори ҳайратзадагӣ шуд пирамард. 

– Доред? – пурсид мард. – Биёред! Мешунавед? Боз савдо 

мекунем. 

Дар вуҷуди пирамард якбора нафрату адоват боло гирифт. Ва 

бо ғазаб гуфт: 

– Дорам, вале намефурўшам! 

– Ҳой! – дод зад бо ғазаб мард. – Нафурўшед, барои чӣ... Э, 

орденат аз сарат монад! 
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Пирамард гўшаки телефон дар даст лаҳзае хаёломез истод. 

Сипас онро ба ҷояш гузошт. Дигар таваққуфро ҷоиз надонист. 

Аз будка хориҷ шуданӣ буд, ки касе аз дасташ дошт. Соҳиби 

дукон, ҷавони миёнақади фарбеҳ, бо зарда гуфт: 

– Пулаша кӣ медиҳад? 

Пирамард ҳарфе назада, аз киса пул баровард. Ҷавон 

саросема, ҳатто ким-чӣ хел ҳарисона пулро аз дасти вай чанг 

зада гирифт. 

Пирамард «Худоё! Ҳама пулпараст!» – гуфт ва дилаш сахт 

фишурда шуд. Дақиқае чанд сипарӣ гашт ва ў ҳанўз мабҳуту 

мутаҳайир бар ҷо истода буд. Баъд аз муддате бо нороҳатӣ ба 

роҳ афтод. Нафаскашӣ, роҳгардӣ торафт душвор мешуд. 

Сархаму малул, пойҳояш гўё ниҳоят вазнин шуда бошад, базўр 

бардошта, роҳ мерафт. Дар сари гардиши кўча ў нохост истод. 

Хотирпарешон, сарриштаи кораш гум, монанди роҳгумзадае 

куҷо рафтанашро намедонист. Гўё ки хунук хўрда бошад, ноаён 

меларзид ва панҷаҳои шахшўлашро бо ҳам мемолид. «Ҳазор 

сўм-а?! – мегуфт худ ба худ ў. – Ордене ки бо қиммати ҷон 

омадааст, ҳазор сўм. Ҳазор сўм! Ду кило гўшт. Ним кило чой. 

Ним кило чой-а?!» 

Дили ранҷури мўйсафед боз як зарба хўрд. 

 

*       *       * 

 

Рўзи дигар бидуни тағироте гузашт. Эълони замон ҳамоно 

ўро таъқиб мекард.  

Сад дареғ! Замони роҳбариаш мебуд, вай ин 

орденҷаллобонро дар як мижа задан ба ҷояшон шинонда 

мемонд. Чӣ кунад, ки акнун ҳукм дар дасташ нест. 

Маълум буд, ки вай дар ҳақиқат ҳам даступо гум карда, чӣ 

кор карданашро намедонист. Вазнин сар меҷунбонд, наход 

илоҷе набошад? Вай мардона ҷангид, бар фашисти лаъин 

дастболо шуд, аммо чи тавр бар эълон ғолиб ояд, намедонист. 

Ба худ мепечид, аз раъшаи бадан меларзид. Эълон ўро таъқиб 

мекард, хўрдан мехост. Оҳ, чӣ қадар мехост гурезад аз ин 

зиндагӣ, аз ин рўзгор! Вале ў ин шаҳри пурҳузнро дўст медорад. 
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Зеро хуни нофаш ба хокаш рехта. Зеро дар ҳар қадам нақши 

дастони ў хуфта. Ҳа, ў ин шаҳро дўст медорад. Ва танҳо марг 

метавонад онҳоро ҷудо кунад. Не, не, дурўғ! Ҳеҷ гоҳ ҷудо 

нахоҳад шуд! Ҷасади ў ба хокаш меравад! 

Ватандорон, онҳое ки бо шири модар қасам мехўрданд, 

шаҳрро тарк карданд. 

              Он ки бо туст, сўзаке дорад, 

              В-он ки бе туст, рўзаке дорад. 

Момои Маҳбуба ба корҳои хона машғул шуда, ба ҳамсараш 

кордор намешуд. Ў бе ин ҳам бедимоғу асабонӣ буд ва як сухани 

ноҷо метавонист оташи қаҳру ғазабашро аланга занонад. 

Бепарво буда ҳам наметавонист. Хомўш, бе доду фарёд, дарун-

дарун месўхт. Дареғи зиндагие ки бо тарсу дарду алам гузарад.  

Вақти хоб ҳамсараш дигар тоқат карда натавонисту ба панду 

насиҳат оғозид. Лекин дили пирамард аз ин таскин намеёфт. 

Оқибат норозиёна зери лаб ғурунгос зад: 

– Бас кун, таълим надеҳ. 

– Не, бас намекунам, – гуфт ҳамсараш ва боз хеле гап зад. 

Лекин пирамард худро хобида вонамуд карда, дигар ба гапҳояш 

ҷавоб нагардонд. Якзайл дар дил мегуфт: «Хўш, чӣ илоҷ кунам? 

Роҳи наҷот куҷост?» 

Билахира ў қарор дод, ки ҳар чӣ бодо бод, пагоҳ ба назди 

додситон меравад. «Ҳа, меравам. Таваккал нару андеша мода». 

Ин қарор ба ў каме тасалло бахшид. Ва тавонист як лаҳза ғанаб 

кунад. Тарсу дарду аламаш ботил шуд. 

“...Ду-се пос аз шаб гузашта буд, ки ба хонаи бобои Расул 

якбора чор нафар шахси ниқобпўши мусаллаҳ зада даромаданд 

ва бо қундоқи автомат ба сару рўи пирамард зада, амр 

намуданд, ки яктарафа истад. Ба ҳамсараш амр карданд, ки ба 

замин хоб кунад. Вай оҳиста ба замин хобид. Ба ў таҳдид кард: 

– Ниқ нагў, ки сари як тират мекунам! 

Дунё дар назари пирамард чаппа шуд. 

– Бачаҳо! Мо чӣ гуноҳ кардем? Аз мо чӣ мехоҳед? 

– Гуноҳата намедонӣ пирсаг?! Ҳафтод сол хуни моя макидед, 

шумо коммунистҳо! 

– Барор! – дўғ зад дигаре. 
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– Чиро? 

– Тилло, пулу мол, чизе, ки дорӣ! – қатъӣ талаб кард ў. 

– Кадом тилло, кадом пулу мол? 

– Худата ба харӣ наандоз пирсаг! Дар куҷо пулҳо, тангаву 

тиллоатро пинҳон кардӣ?! Зуд нишон деҳ! 

– Ё тавба! “Буз дар ғами ҷону қассоб дар ғами чарбу”. 

Пирамард боз як зарба хўрд. 

– Ин барои он, ки ту ҷои тангаву тиллоҳоятро ба ёд биёрӣ. Ба 

ёд наовардӣ?! 

– Ман ҳеҷ чиз надорам, – гуфт пирамард. 

– Боз ман ҳеҷ чиз надорам мегўӣ, пирсаг?! Хе, хе-е! – 

ниқобпўш бо қундоқи автомат ба бехи гўши пирамард боз як 

зарба фуровард. Пирамард ба рўи фарш афтид. Ниқобпўш ба 

пушту паҳлўи вай чор-панҷ лагад заду ба дигаре, ки дар пой 

мўза дошт, амр кард: 

– Ку як лагадкўбаш кун! 

– Назанед! – дод зад пиразан. – О, вай касалманд... 

Силоҳбадаст бо танаффур мили автоматро сўяш равон кард: 

– Гуфтам-ку: ниқ нагў! 

Сипас бо заҳрханда илова намуд: 

– Нони котиби райкомӣ устухони ўро бақувват кардагӣ. 

Балош намезана! 

– Шумо чӣ хел одам?! – бо ғазаб пурсид пирамард. – 

Фарзанди мусулмонед ё не?! 

– Алҳамдулиллоҳ мусулмонем. Барои ҳамин омадем, ки 

ҷазои номусулмонро диҳем! – бо ғазаб гуфт ниқобпўш ва 

маҳкам аз гиребони пирамард гирифта, бо як кашидан сари по 

монд. 

– Канӣ тилло, пулу мол?! Нишон деҳ! 

– Нест, кобед, ёфтед, гиред... 

– Нест?! – ниқобпўш нўги автоматро сўи пиразан гардонд ва 

тир холӣ кард…”. 

– Ҷаллодҳо! – девонавор фарёд зад пирамард ва бо доду 

фарёд чашм кушод. 

– Ба шумо чӣ шуд.... чӣ шуд? – аз садои ваҳмангези шавҳар 

ҳамсараш бедор шуд. 
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– Чароғро даргирон... 

Пиразан дар торикӣ деворро дошта-дошта рафту чароғро 

гиронд ва ҳамсарашро дар обу арақ тар бидид. 

– Хоби ганда дидед? – бо овози ҳаросон пурсид ҳамсараш. 

– Ҳа, хоб дидам! Корат чӣ?! Аҷаб не, имрўз ё фардо девона 

ҳам шавам, – бо ғазаб гуфт пирамард. 

Дар дили пиразан ким-кадом як гиреҳе канда шуд. Буғзе дар 

қаъри дилаш ҷўшид, аъзои баданашро ба дард овард, боло хест 

ва дар гулўяш дармонд. Нафасаш танг шуд. Рўи мардумаки 

чашмонашро ашк пўшид. 

Хомўшӣ, сукунат... Оқибат пиразан кафид: 

– Наход, ки як эълон... 

Ва аламаш тоза шуд. Ҳунгос зада гирист. 

Пирамард қариб аз ҷой ҷаҳида буд. Вале худро зуд ба даст 

гирифт, аммо забонашро дошта натавонист: 

– Бас кун! Намурдаам, ки оби дида кунӣ!  

Пиразан сар хам кард, хомўширо авло донист. 

Боз хомўшӣ, боз сукунат... 

Субҳ медамид. Моҳ ба рўяш пардаи тираранг кашида, 

ситораҳо паёпай ба куҷое ғайб мезаданд. 

Пиразан хомўшона ашки чашмонашро пок мекард. Ба 

диданаш раҳми кас меомад. Дили пирамард ҷаз-ҷаз сўхт. Ва ў 

нирўе бар тан гирифта, хост ўро аз қайди гиря вораҳонад. Вале 

ба ин овози мошини «ёрии таъҷилӣ» монеъ гашт. Ин садо 

гўшхарош ва таҳлукаомез буд ва гўё ўро ба берун мехонд. 

– А-ҳа... – бо ҳарос аз ҷо хеста, ба ташнов рафт. Дасту рўяшро 

гурбашў карду зуд бо сачоқ як бор молида гирифт. Сипас 

саросема либос пўшиду берун баромад. Дид, ки назди хонаи 

Насим – бобо  мошини «ёрии таъҷилӣ» истода ва одамони 

бисёре ҷамъ омадаанд. Дилаш чўкид. «Наход паронда бошанд?» 

– гуфт дар дил ва ба ҷавонмарди лоғари беморнамое наздик 

шуда, пурсид: 

– Чӣ воқеа рўй додааст? 

Ҷавонмард, ки гўё шабона нахуфта бошад, хоболуд менамуд, 

маҳзунона ба ў нигариста, гуфт: 

– Хонаи Насим – бобо ро дузд задааст. 
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– Дузд задааст? – бо як ҷаҳон ҳайрат ба чеҳраи маҳзуни 

ҷавонмард нигарист ў ва ранги рўяш канд. – Не-е?! Кай?! 

– Шаб, – маҳзунона гуфт ҷавонмард. 

“Оббо, хоби ман ба ў баромад” – бо таассуф гуфт дар дил ва 

бо нобоварӣ пурсид: 

– О, вай ҳеҷ чиз надошт-ку? 

– Ҳа-а, ҳеҷ чиз надошт, – ҷавонмард бо нороҳатӣ лаҳзае сукут 

варзиду афзуд: – Ўро лату кўби зиёде карда, ситораи қаҳрамонӣ 

ва орденҳояшро гирифта рафтаанд. 

– Чӣ?! – як ҷаҳон тааҷҷуб намуд пирамард. – Насим – бобо  

қаҳрамон буд? 

– Ҳа, қаҳрамон буд, қаҳрамони меҳнат, – бо овози ғамолуд 

гуфт ҷавонмард. 

Ҳамин вақт ду ҷавонмард Насим – боборо рўи занбар 

гирифта берун омаданд ва ба мошини «ёрии таъҷилӣ» бор 

карданд. Ҳамсари Насим – бобо  бо мўйҳои парешон ба мошин 

нишаст. 

– Бечора! – гуфт касе. 

– Бечора не, сода. Ҳа, сода. Те буд ҳамон оҳанпораҳоро. Шояд 

намезаданд. 

Ин суханони беҷо чун неше ба ҷисми пирамард халиданд. Ва 

ў норозиёна рў ба ҷавон оварда, дар ҳолате, ки аз шиддати ғазаб 

меларзид, гуфт: 

– Насим – бобо  ҷон дар каф барои ту ҷангида, соҳиби ин 

«оҳанпораҳо» гаштааст! 

Ҷавон забон хоид, сурх шуд, лол гардид. 

Мошини “ёрии таъҷилӣ” ба роҳ даромад. Одамон пароканда 

шуданд. Пирамард аз ин манзара сахт муттасир гашта ба хона 

баргашт. 

Насим – бобо  шаш сол пеш ба ин маҳалла кўчида омада буд. 

Вай марде буд тануманд. Риши кулўтаи мошу биринҷаш 

қиёфаи ўро боз ҳам нуронитар мекард. Чашмонаш ҷозибанок, 

гоҳи табассум хушҳолона барқ мезаданд. Одами хуб буд ў – сода, 

бекина, ростқавл. Дар ҳаққи касе ҳаргиз сухани бадро ба забон 

намеовард. Пирамард медонист, ки Насим – бобо  дар ҷанг 

иштирок карда ҷонбозиҳо кардааст. Вале ў дар ин бора сухан 
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карданро хуш надошт. «Хайр, ягон алам доштагист» – гўён 

пирамард таҳпурсӣ намекард. Вале ў намедонист, ки Насим – 

бобо  пас аз ҷанг дар водии Вахш ҷонбозиҳо намуда, қаҳрамони 

меҳнат шуда буд. «Аҷиб, – фикр мекард пирамард. – Якеро 

мебинӣ, ки дупула кор накардаасту ҳангомаву дағдағааш ба 

осмони ҳафтум дакка мезанад. Насим – бобо  бошад қаҳрамони 

ҷангу меҳнат, лекин ягон бор ман фалону беҳмадон нагуфтааст». 

Овози ғамангези зане риштаи андешаҳои ўро барканд. Вай 

саросема берун баромад. Ва дами дарвозаи Насим – бобо  

гурўҳи одамонро дид. Дилаш чўкид. Лаҳзае карахт шуда монд. 

«Наход, ки нобуд шуда бошад-а?» – гуфт дар дил ва пеш рафт. 

Ҳама дар тан ҷома, дар сар тоқӣ, сархам ва ғамгину хаппу дам 

буданд.  

– Ҳа, дар роҳ гузаштанд…  

– Оҳ, наход?! – бобои Расул лаҳзае лол монд. 

«Оббо, боз як нафар кам шуд!» – мадҳушона нидо кард дар 

дил ва лаби поёнаш боло рафту оби дидагонаш ба рўяш шорид. 

Одамон бо таассуф сар ҷунбонда оҳ мекашиданд, дареғ 

мегуфтанд, аз бевафоии дунёву бераҳмии марг шикоят 

мекарданд. 

«Эҳ, Худо! – гуфт дар дил пирамард бо илтиҷою риққат. – 

Охир ў тамоми умр заҳмат кашид, акнун давлати пирӣ бояд 

меронд. Афсўс, ҳайфи умри одамӣ. Э, Худо! Э, Худо!..» 

Бобои Расул лаҳзае пас аз ҳолати карахтӣ раҳоӣ ёфт.  

– Ҳай дареғ! Эҳ, дунё, дунё... Дунёи бевафо! – сахт алам 

кашида, дар худ печид мўйсафед. – Одами хуб буд, раҳматӣ. 

– Ҳа-а, рост. Меҳрубонӣ, одамдўстиашро намегўед. Ба хоки 

пои ҳама садқа мешуд. 

– Уф-ф-ф... Ҳайф шуд, ҳайф. Кадом шоире чӣ хуб гуфтааст: 

   Гуфт Афлотуни доно вақти мурдан ин сухан: 

   Ҳайфи доно мурдану сад ҳайфи нодон зистан! 

– Чӣ илоҷ, одам миранда! Ба қавле: рафтанду равему боз 

оянду раванд. Рўзаш буд шуда будааст, ки… 

– Ҳа, аҷал расида будааст... 

– Монед-э! – бо зарда гуфт бобои Расул. – Ҳамин ҳам гап шуд-

а, ҳамин ҳам гап шуд. Як замон мардеро бо табар зада кушта 
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будаанд. Мардум мегуфтаанд, ки сабаби аҷал-дия, набошад, 

одам аз зарбаи табар ҳам мемурдааст? Аслаш, худаш чуррук 

будааст-дия!... 

– Ҳа, рост. Ҳоло ў бардаму бақувват буд. Дуздони ноинсоф 

рўзи ўро буд карданд. Лаънатиҳо! Аз қиёмат наметарсида 

бошанд? Аҳ, разилҳо-э! 

Сухан тарафи дуздон ғел хўрд. 

– Инҳо дузд не, – эътироз намуд бобои Расул. 

– Чӣ хел? – тунд сўи ў гашт марди каллакалони сурхинарў. – 

Дузд набуда, ки будаанд онҳо?! Дузданд, дузд! Эҳ, онаи 

зорашона об барад! 

– Не! Ҳай ёфтӣ-да! Дузд-а? Ин аз рўи инсоф не. Наход инҳоро 

ба дузд баробар кунӣ! Дузд ба инсоф аст... 

– Чӣ?! Биё, моне! Дузд ҳам инсоф доштааст? – боз ҳам бо 

эътироз гуфт мард. – Инсоф медоштанд, дуздӣ мекарданд?! Эҳ, 

онаи зорашона об барад! 

– Дорад. Ҳа, – бобои Расул абрувонашро дарҳам кашида ва 

амирона сар ҷунбонда афзуд: – Дузд чӣ қадар меомўзад, поида 

мегардад, фурсати мувофиқ ёфта, дар набудани одам молашро 

медуздад. Инҳо бошанд, ниқоб пўшида бо яроқ одамонро кушта 

молашонро мебаранд. Инҳо дузд не, қотил! 

Ин суханон ба мард писанд омаданд. 

– Эҳ, валлоҳ, ки рост гапатон, – сулҳхоҳона ба хатои худ иқрор 

шуд мард. – Инҳо дузд не, қотиланд, қотил!  

– Онҳо аз сангдилӣ ба қотилӣ даст мезананд. Аз дили 

бешафқат сахттару сардтар ҷирме нест. Худо ба ин роҳ ҳеҷ касро 

набарад. 

– Аҷибаш ин ки чунин ғоратгарӣ як чизи муқаррарӣ шуда 

мондааст. Тоқатнопазир аст ин ҳодиса! 

– Аз дасти онҳо мардум ба дод омадааст. Доди онҳо сангро 

шикоф мекунад, аммо, афсўс, сад афсўс, ки ба гўши одамони 

масъул намерасад. Касе ҳад надорад, ки пеши роҳи ин 

қотилонро бигирад. Охир ин чӣ бедодӣ! 

– Интизом даркор, интизом! Агар онҳоро ҷазои сахт 

медоданд, ин амали зишт аз байн мерафт. 

– Ҳой ҳамсоя, ту чиҳо мегўӣ?! Чӣ хел ҷазо? Кӣ ҷазо медиҳад?  
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– Кӣ мешуд, милисаҳо. 

– Милисаҳо? Онҳо қади ҷон метарсанд. Бисёре аз ин дастаҳои 

қотил пушту паноҳи зўр доранд. Ҷазо дода бинанд. Авлодаша 

нест мекунанд. 

– Давлати мо бепарво-куя-я... 

– Ҳо-о, бепарво, ҳамсоя, бепарво. Чунон бепарво... 

– Ин гапат нодуруст! Давлати мо ҳам хапу дам нашиштааст. 

О, ҳар рўзи сешанбе дар телевизион нишон медиҳанд-ку? 

– Чиро? 

– Қотилонро ва чӣ ҷазо гирифтанашонро. Чӣ, тамошо 

намекунед? 

– Э, марги ҳамин хел ҷазо! Аз як тараф ҷазо дода, аз тарафи 

дигар ҷавоб медиҳанд. 

– Ҳа, «дашт ёфтӣ асп тоз!»-аш ҳамин будагист-дия. 

– Барои чӣ ҷавоб медиҳанд? 

– Кӣ медонад. 

– Аҷиб-ку... 

– Ҳеҷ ҷои аҷибӣ надорад. Давлати мо роҳи адлро пеш 

гирифтааст. 

– Ҳа, давлати мо, давлати адолатпеша... 

– Э, марги ҳамин хел адолат! Охир, кадом дарахти каҷ рост 

шудааст, ки ин палидҳо шаванд! 

– Як ҳоҷӣ нақл кард, ки дар Арабистони Саъудӣ дасти 

дуздонро мебуридаанд. Дар он ҷо тамоман дуздӣ набудааст. 

Дари мағозаву дўконҳо кушода, соҳибашон нест, вале касе даст 

намезанад. Агар ҳамин ҷазо дар мо ҳам ҷорӣ мегашт, олам 

гулистон мешуд. 

– Не, Тоҷикистон аз бедастон пур мешуд. 

– Бигузор, дарди бада давояш бад... 

– Ин меҳрубонист! – норозиёна гуфт бобои Расул. – Онҳоро 

даст не, сар буридан даркор! 

– Ҷазои сара! – таҳсиномез гуфт яке. – Давои қурут оби ҷўш. 

Яктаашро сар буранд, дигаронаш тарсида мемонанд. 

Хеши роҳдури хонадон омаду оташи сўзу нола аланга 

гирифт. Оташи баҳсу мунозира хомўш гашт. 
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*       *       * 

 

Пеши офтоби навакак нурпошро як пора абр пўшонд. Боди 

тунд хеста чанд лаҳза хазони роҳро ба ҳар тараф пош дод. Ин 

бод аз ким-куҷоҳо абрпораҳоро гирифта овард. Онҳо торафт 

бештар ҷамъ шуда фазоро иҳота мекарданд. Оҳиста-оҳиста 

тамоми осмон тира гашт. Бод якбора аз вазидан монд. Ҳаво 

тираву дилгиртар гашт. 

– Ин ҳаво ҳам дилгир шуд, – бо ҳасрат гуфт ҷавонмарде. 

– Ҳа, табиат ҳам аз марги ў ғамгин, – бо алам гуфт бобои 

Расул. 

– Борон меборидагӣ барин, – маҳзунона гуфт ҷавонмарде ва 

ҷониби одамон ишора карда афзуд: – Ба ҳар ҳол наборад, ки ба 

ин бечораҳо душвор мешавад, ҷои сарпаноҳ нест... 

– Чаро набудааст, – эътироз кард бобои Расул. – Мо ба чӣ рўз 

ҳамсоя шудем. 

Пас аз лаҳзае якта-якта борон омад. 

– Ана, нагуфтам, борид! 

– Ҳа, табиат ҳам ашкрезиро сар кард. 

Дар ҳақиқат борони майда ба рехтан сар кард. Дар аввал 

шояд зуд гузарад гуфта, одамон чандон аҳамият надоданд, 

лекин вақте ки он шиддат ёфт, ҷанозахабарон бесаранҷом 

гашта, намедонистанд, ки ба куҷо паноҳ баранд. Бобои Расул 

онҳоро ба хонааш бурд. Пас аз ҷо ба ҷо шудан мўйсафеде: 

– Илоҳӣ барака ёбед, ғами моро хўрдед, ғами шуморо Худо 

хўрад! – гўён дуои нек кард. 

Тамоми шаб борон борид. Ҳар лаҳза пардаи сиёҳи шабро 

дарида, паёпай барқ меҷаҳид ва сонияе ҳама ҷоро равшан 

намуда, дар мағз андар мағзи само фурў мерафт. Аз паси он 

раъд гулдурос зада, замину осмонро ба ларза меовард. Ба гўши 

пирамард пайваста бо шир-шири борону садои ваҳмангези 

раъди хурўшон гаштаву баргашта навҳаи ҷонсўзи «Отамо, во 

отамо!» – мерасид. 

«Аз қудратат гардам Худо! – дар дил ҳасрат мекард бобои 

Расул. – На танҳо одамон, табиат ҳам дигар шудааст. Дар 

тирамоҳ раъду барқ!» 



www.komron.info 

 

41 

 

То субҳ бобои Расул сураҳои Қуръонро тиловат мекард. 

Субҳ борон аз бориш монд. Пагоҳӣ ҳаво ба ҳавои аввали 

баҳор басо шабоҳат дошт, осмон чун оина софи беғубор. Офтоб 

ба ҳама ҷо нур пошида, табиатро ба андозае ҳалим сохта буд. 

– Дар мўъҷизаҳот бимирам, Парвардигор! – ба осмон 

нигариста гуфт пирамард. 

– Ин рўза бин. Тирамоҳ нею баҳор. Ин хел рўзи офтобии 

хубро Худо ба ҳар кас муносиб намебинад. 

– Ҳар кас аз дилу нияташ мебинад. 

Пас аз пешин, Насим – бобо ро ба хок супориданд. Ҳангоме, 

ки рўи қабрро ҳамвор мекарданд, бобои Расул ба чор сў чашм 

давонд. Дар байни одамон Аҷикро надид. Афсўс хўрд. Ғоибона 

ба ў гуфт: «Бингар, соз бингар, сад кўшиву хўриву пўшию давр 

ронӣ суде нест. Оқибат дар ҳамин ду-се ваҷаб замин ҷой мегирӣ. 

Боз кӣ медонад, ҳамин ҳам насибат мегардад ё не?! Бо чашми 

сар дидем, ки мурдаҳои чи қадар ту баринҳоро зоғу заған хўрд». 

Бо ишораи мулло ҳама рў ба ҷониби қибла нишастанд. 

Мулло ба тиловати Қуръон оғоз кард. Пас аз он ки ҳама даст ба 

рўй кашиданд, касе савол дод: 

– Насим – бобо  чӣ хел одам буданд? 

– Насим – бобо  одами хуб буд, – дарҳол ҷавоб дод яке аз 

ҳозирон. 

– Ҳа, одами хуб буд, – ҳама баробар такрор карданд. 

– Худо раҳмат кунад! 

– Гўраш пурнур бошад! 

– Ҷояш ҷаннат шавад! 

Ҳама аз ҷоҳои худ бархоста, пасу дунбол ба пайраҳа 

фаромадан гирифтанд.  

Бобои Расул аз одамон ҷудо шуда, ба рост тоб хўрд, ба 

тарафи офтоббаро рафт. Қадам мезаду аз худ суол мекард, ки 

чаро Худои карим одамони хубро мебарад, чаро одамони 

бадро… Чаро? 

Пирамард ният дошт, ки дар сари гўри ҳамяроқонаш фотиҳа 

хонад. Вале қабри онҳоро наёфт. Бисёре аз гўрҳо ягон нишонаи 

фарқкунандае надошт. Болои онҳо хору хаси бисёре буду бас. 

Чанд гўр фурў рафта. Қабристон хомўшу хоб, ваҳмангез 
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менамуд. Ин манзара дар дили пирамард ҳузн андохт. Ҳар чиз 

ҳад ва сарҳад дорад. Носипосӣ, ношукрӣ низ. Аз хасоиси 

инсонҳо аламаш кард. Дилаш чунон сиёҳ шуд, ки ларзид. Сипас 

чун ходаҳои сари гўр шах шуд. Ў буду қабристони ваҳмангез. 

Ғарқи андеша, малулу ғариб, музтару ҳайратзада. Пирамард ба 

вусъати қабристон бо аламу дард нигоҳ меандохту қатраҳои ашк 

аз чашмонаш хамида, параҳои биниашро тар карда, лабони 

хушкашро оби шўр медоданд. Қар-қари зоғе дар бехи гўшаш 

садо дод. Пайкари наҳифаш як ларзиду ба худ омад. Бо кафи 

даст ашки чашмонашро бирўфт. 

                Барои зиндагон бояд бигўям, 

                Ки қабристон барои мурдагон нест. 

                Ки қабристон барои зиндагон аст, 

                Ки то донанд фардо ҳолашон чист?! 

Баногоҳ дили ўро ваҳм зер кард, беихтиёр набзаш сахт ба 

задан даромад.  

«Наход ман ҳам ба ҳамин аҳвол афтам?!» 

Пирамард ҳайрону сарсон ва дидагирён чанде байни қабрҳо 

қадам зад. Сари гўре бо зону нишаст, бо овози баланд ояте 

хонда ба арвоҳи хокшудагон бахшид. Ўро яъси ногувор ба дами 

худ кашид, худро танҳои танҳо ҳис намуд. Вай танҳоиро бисёр 

дидааст, вале на ин гуна танҳоии тазъиқовар, ҳузнангез, 

навмедона ва халоиро. Оҳи бадарду баланде кашид. Пирамард 

бо нороҳатӣ зонуҳояшро ба ҳам часпонд. Ва ба хаёл рафт. 

Имрўз онҳое, ки замин газида Ватанро аз қадами нопоки 

фашистон озод карданд, чӣ қадар монда бошанд? Ҳа-а, Худо 

худаш надонад, касе намедонад. Дардо, ки онҳо 

ангуштшуморанд. Дардо, ки дар дил сад захм доранд. Ва ҳар 

захм хунчакон аст. Ва дардо, ки рўз ба рўз кам мешаванд. Кам 

ҳам шаванд, қадрашон баланд не, паст мешавад. Ана 

ҳамсилоҳонаш Анвар, Диловар, Ашўр кайҳо нестанд. Аз олам 

чашм пўшиданд. Онҳоро ғаму дарди Ватан кушт. Ва ў ҳатто 

гўрашонро наёфт. Пирамард бо алам мижа кашид. Ду қатра 

ашк аз чашмонаш ҷўшида баромаду ба рўяш ғелид. 

– Эҳ, дунё, дунё, – гуфт худ ба худ ў. – Наход ҳаёти одамизод 

арзандаи он набошад, ки лоақал камтарин орзуяш ҷомаи амал 
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пўшад. Эҳ, ин дардҳоямро ба кӣ гўям? Оё имрўз касе ё идорае 

ҳаст, ки дарди дилатро шунавад, ҳатто чорае наандешад ҳам, 

лоақал тасаллӣ диҳад?  

Вай ба поён, ба сўи шаҳр нигарист. Шаҳр чун дар кафи даст 

намоён ва болои онро дуди ғализе печонида буд. Шаҳр ба 

назараш ҳақиру ҳузнангез метофт. 

Ногоҳ ба ў чунин намуд, ки ҳамсилоҳонаш бо навбат аз замин 

сар бардошта, ба ў мегуфтанд, ки суст набиё, эълонҳоро нест 

кун. 

– Нест мекунам! Худи пагоҳ ба назди додситон меравам. Ҳа, 

ҳатман меравам! То эълонҳоро нест накунам ором намегирам! – 

гўё савганд хўрд. 

 

*       *       * 

 

Бобои Расул ба ваъда вафо карда натавонист. На танҳо рўзи 

дигар, балки шаш рўзи баъдин ҳам ба назди додситон рафтан ба 

ў муяссар нагашт. Вай ҳамон рўз аз қабристон бегоҳӣ баргашт. 

Ҳамсараш хўрок пухта ба хонаи Насим – бобо  бурд. Ва хеле дер 

бо дили пураламу чашмони пурнам, маҳзуну ғамгин баргашт. 

– Аҳволи Соро бад, – гуфт ў. – Чароғӣ умрам зери хок шуд, 

ман рўи хок чӣ кунам гўён, чун шамъ об мешавад. 

– Набошад чаро омадӣ? Бирав, дар бараш бош, такягоҳаш 

бишав. Одам ба одам дар ҳамин хел рўзҳо лозим. 

Бобои Расул ҳамсарашро то дарвозаи Насим – бобо  

гуселонид, ба хона баргашта истода ба осмони ситоразор, ки 

шўълаи заифаш қаъри онро равшан месохт, нигарист. 

Нигаристу дар тааҷҷуб монд, ки аз чӣ сабаб дар шаби тирамоҳ 

осмон чунон мусаффою ситоразор, гўё шаби чиллаи зимистон 

бошад. Вай аз осмон чашм канда роҳӣ шуд. Вақте ки ба ҳавлиаш 

ворид гашт, боз ба осмон нигарист. Ногоҳ ду ситора аз ҷои дури 

осмон пасу пеш канда гашта, ба қаъри коинот нопадид шуданд. 

Ин ҳодиса ба дили вай ким-чӣ хел ҳароси ваҳмангез андохт. 

Рўзи ҳафтум ҳаво нағз шуд. Ва инак рўзи ба назди додситон 

рафтан даррасид. Ҳарчанд пирамард бевақт хобид, аз рўи одат 

баробари тулўи офтоб бедор шуд. Берун баромад. Ҳаво бағоят 
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гуворо, офтоб хандон буд. Вай ҳадаҳа ба хона даромад ва нидо 

кард: 

– Занак, ҳо занак! 

Ҳамсараш, ки бо коре андармон буд, сўи вай нигарист. 

– Ҳа, чӣ? – пурсид ў бо ҳарос. 

– Либосҳои ҷойравии маро барор. 

– Чӣ-ӣ?! – ҳайратзада пурсид ҳамсараш. – Куҷо меравед? 

– Ба назди додситон. Зуд бош! 

– Ба назди додситон? – мутаҳайирона пурсид ҳамсараш. – 

Барои чӣ? 

– Барои он ки дар ҳаққи орденҷаллобон чорае бинад. 

Ҳамсараш, ки ҳеҷ рафтани ўро намехост, чунин баҳона пеш 

овард: 

– О, додситон бо ҷинояткорон сару кор дорад. 

– Магар орденҷаллобӣ ҷиноят нест? 

– Не, ин ҳоло бизнес, – дарҳол ҷавоб дод пиразан. 

– Не, ин ҷиноят аст, – эътироз кард пирамард. – Ва ман умед 

дорам, ки додситон мўро аз хамир ҷудо мекунад. 

– Наравед! – хитоб кард ҳамсараш. 

– Барои чӣ? – ҳайрон шуд пирамард. 

– Ман ҳайрони шумо! Гўё чашми ў ба роҳатон асту ҳарчӣ 

гўед, «Ба чашм!» – гўён аз паи иҷрояш мешавад. Ҳай тушбераро 

хом шумуридед-да?! Боз... 

– Боз чӣ? 

– Боз метарсам. 

– Аз кӣ метарсӣ, барои чӣ метарсӣ? – тааҷҷуб кард пирамард. 

Чунин суханонро вай аз ҳамсараш бори аввал мешунавид. 

– Аз шумо. «Муқобили бозсозӣ» гуфта боз шуморо бандӣ 

накунанд. 

– Аз ман дилат ҷамъ бошад, – ҷасурона гуфт пирамард. 

– Хайр, ихтиёратон, – оҳи сарде кашид пиразан. – Лекин ба 

дидораш расиданатонро Худо медонад. 

– Барои чӣ? 

– Надонам, дилам ҳамин хел гувоҳӣ дода истодааст, – гуфт 

пиразан ва аз ҷояш хест. 
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Вақте пирамард дар сарулибоси озода аз хона берун шуд, 

нурҳои сурхосафеди офтоб ба домани уфуқи шарқ хайма зада 

буд. Шаҳр кайҳо бедор шуда, кўчаҳо чун ҳамеша аз одам пур 

буд. Ҳама аз паи кору бор, ташвиши рўзгор шитоб мекарданд. 

Аз чӣ бошад, ки нигоҳи ў рў-рўи қафаси синаи онҳо лағжида 

мегузашт. Дар сари синаи ягон кас ордену медалро надид. Пеш 

бисёриҳо орденҳои ҷангиву меҳнатӣ овехта мегаштанд. Ва 

ҷавонон ба онҳо бо ҳавас менигаристанд. Солҳои охир баръакс 

чун гург ба гўсфанд менигаранд. Ҳатто таҳқир ҳам мекунанд. 

Боре дид, ки ҷавоне бо чашмҳои фитнабор бо оҳанги 

масхараомез ба пирамарде мегуфт: 

– Ҳа, бобо, оҳани маҳшара ба сари сина овехтӣ? 

Пирамард «ҷавоби аҳмақ сукут» – гўён дам намезад. 

– Ина бине, нишони «мать герой»-ро ҳам овехтааст. 

Дар як маърака аблаҳе худро доно тарошида, мегуфт, ки: 

– Ин бадахлоқист, орденҳоро ба сари сина зада намоиш 

додан! 

Гузашта аз ин имрўз овехтани орден хатарнок шудааст. 

Ба истгоҳ расам-нарасам бо Алиёр, марди солхўрдаи нуронӣ 

рў ба рў омад. Алиёр собиқ корманди идораи сўхторхомўшкунӣ 

буду ба нафақа баромада бошад ҳам дар меҳмонхонаи «Ситора» 

боғбон шуда кор мекард. Вай марди болобаланди хушсурат, 

зиндадил, зарифу лутфсухан буд. Вале ҳоло басо ғамгин. 

Димоғсўхта. Мушавваш. Хотирпарешон. Чӣ шуда бошад? 

– Чӣ воқеа шуд? – оқибат тоқаташ тоқ шуда, пурсид бобои 

Расул. 

– Додситонро қатл карданд, – бо овози гиряомез гуфт Алиёр. 

– Оҳ, наход?! – аз ин хабари ногаҳонӣ як қад парид бобои 

Расул. 

Ва ҳолате дар ў рўй дод, ки гўё кўҳи азиме бар сараш фурў 

рафта бошад. Ранги рўяш канд. Пеши чашмонашро пардаи 

торик пўшид. Пойҳояш бемадор гаштанд. Қариб буд, ки афтад. 

Хайрият Алиёр аз аҳволаш огаҳ гашта, ўро дошт. Пирамард 

ҳайрону парешон бо нобоварӣ ба чашмони ў нигарист. 

– Қатл карданд?! Ту... Ту рост мегўӣ? 



www.komron.info 

 

46 

 

Алиёр саросемаву ошуфтаҳол ба ў нигарист. Ва ранҷишомез 

гуфт: 

– Чаро дурўғ гўям? Ягон бор дурўғ гуфта будам? 

Бобои Расул бо шитоб миёни ҳарфаш давид ва қатор кард: 

– Гап зан! Чӣ хел? Кай? Дар куҷо? Барои чӣ? Кӣ? 

Алиёр дар ҳоле ки бо таассуф сарашро такон медод, гуфт: 

– Ҳамин субҳ, ҳангоме ки ба кораш мерафтааст. Мошинашро 

иҳота карда бо тири автомат ваҳшиёна паррондаанд. 

Изтироби шадиде саросари вуҷуди пирамардро фаро 

гирифт. Тамоми баданаш ошкоро меларзид ва дандонҳояш ба 

ҳам мехўрд. Хост бо тамоми вуҷудаш фарёд бизанад, аммо 

натавонист. Як хомўшие ба вуҷуд омад, ки чандин маротиба дар 

фронт ҳангоми таркиши бомба ба ў рўй дода буд. Ва дар ин 

лаҳза ўро баногоҳ ҳиссиёти пуризтироби шахсе фаро гирифт, ки 

яккачўби зери пояш фурў рафта истодаасту вай ҳам акнун 

мефаҳмад, ки аз умраш фақат чанд сония боқӣ мондааст ва ана 

ҳоло худаш ҳам ба ин чуқурии бетаг сарозер хоҳад рафт.  

– Охир барои чӣ? – бобои Расул қариб гирён шавад. 

Алиёр бо нороҳатӣ сукут кард. Гўё аз ҳарф задан ваҳшат 

дошт. 

– Ин чӣ рўзи сияҳ! Ин чӣ фалокат! – бо сўзу гудоз мегуфт 

пирамард. Дилаш аз ғаму ғусса реш-реш мешуд. 

– Ҳа, даҳшат! – Алиёр сахт дар шигифт буд. 

Пирамард бо фарёди хафа рў ба Алиёр кард ва гуфт: 

– Охир чаро як савдогари ҳаромхўрро даҳ силоҳбадаст 

муҳофизат мекунанду додситонро, ки барои адолату ҳақиқат – 

волотарин муқадасот мубориза мебарад, ҳифз накарданд?! 

Сипас мунтазири ҷавоб нашуда, бо алам афзуд: 

– Аҷаб халқи бадбахтем! 

 

*       *       * 

 

Рўзу шаб барои бобои Расул мисли хоби гарони пуртаҳлуқа 

хеле тўл мекашид. Рўз мерафту шаб меомад. Пирамард аз 

ноўҳдабароию оҷизии худ ғаму ғусса мехўрд. Ҳама шаб ноором 

мехобид. Хобҳои ҳавлангез медид. Чандин бор аз хобаш қад-қад 
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парида мехест. Чашмонаш аз ғаму ғусса рўз ба рўз ба косахонаи 

худ фурў мерафтанд. Ба назараш аз дару девори хона ғам 

меборид. Хомўшии сангине ҳукм меронд. Ва ин хомўшӣ бўи 

марг медод. Ў дигар табассум намекард, ба коре даст намезад. 

Ҳатто аз хона ҳам берун намебаромад. Ба саволҳои ҳамсараш 

«ҳа» ё «не» гўён кўтоҳ ҷавоб медоду ўро дилтанг мекард. Танҳо 

субҳи рўзи ҷумъа аз хона берун мешуд. Барои харидани 

ҳафтанома. Тез онро мекушод. Як андоза шодон. Гумон мекард, 

ки эълон нест. Вале боз эълонро медиду ба ғам мепайваст.  

Рўзе пирамард саросема рўзномаро кушода, чашмаш ба 

хабари додситон таъин шудани Зафари Саид афтид. Бо хондани 

ин хабар нури умеде дар қалбаш дурахшид. Охир ў 

писархондаш. Зафари Саид, писари ҳамсилоҳаш, панҷ соли 

донишҷў буданаш дар хонаи ў мезист. 

– Занак, ҳо занак! 

– А-ҳа... – саросема сар аз кор бардошт ҳамсараш. – Боз чӣ 

шуд? 

– Шодиёна бидеҳ, занак!  

– Шодиёна? Хабари хуш бошад, сад шодиёна медиҳам. 

– Писархондам Зафари Саидро додситон таъин кардаанд. 

Сипас аз завҷааш, ки ба вай хомўшу суоломез менигарист, 

пурсид: 

– Зафари Саидро ёд надорӣ? 

Пиразан, ки аз чунин ҳолати шавҳараш ҳамчунон мутаҳайир 

буд: 

– Шуморо «падар» мегуфт-а? – гуфта пурсид. 

– Ҳо, худи худаш. 

– Ҳа, ёд дорам, – гуфт ҳамсараш ва гиламандона афзуд: – 

Лекин аз рўзе ки аз вазифа рафтед, ягон бор шуморо суроғ 

накард. 

Пирамард ба гилаи ҳамсараш эътибор надод. Вай акнун 

дақиқае сабр карда наметавонист. «Биё, тезтар биё!» – гўё ба ў 

мегуфт Зафари Саид. Бобои Расул ўро зиёда аз даҳ сол 

надидааст. Баъди ин қадар сол, вохўрдан бо ҷавоне, ки чун 

писараш дўсташ медошт, ҳам ширин ва ҳам асрорангез аст. Вай 

албатта ҷавонмард, таҷрибаи зиндагӣ андўхта, донову бино 
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шудагист. Умуман, ба ин дидорбинӣ орому осуда рафтан 

душвор аст. 

Пирамард саросема либоси тоза пўшида, аз хона баромаданӣ 

буд, ки ҳамсараш бо киноя пурсид: 

– Ҳа, мардакҷон, ба куҷо роҳ гирифтед? Боз ба назди 

писархондатон наравед-а? 

Вай сўи завҷааш норозиёна нигарист, лекин ҳарфе нагуфта 

берун рафт. Ва ба зудӣ ба дари панҷараи оҳанини гирди додгоҳ 

омад. Вале аз он ҷо то қабулгоҳ бо сад азоб расид. Котиба, 

духтараки навниҳоли чеҳракушод, ба ў гуфт, ки: 

– Раис банд, бобой. Ҳеҷ касро қабул намекунад. Рўзи қабул, 

ҷумъа биё. 

Бобои Расул аз «бобой» гуфтани ў ранҷид. «Бобо гўӣ, ягон 

ҷоят кам мешавад?» 

– Не, то он рўз ман тоқат намекунам. Ман як даҳон гап дорам. 

Котиба аз «бефаросатӣ»-и пирамард дарғазаб шуда, гуфт: 

– Илоҳи, ки ним даҳон гап дошта бошӣ. 

– Ман Расул Каримӣ. Шумо даромада гўед, вай албатта маро 

қабул мекунад. 

Ҳамин вақт дари шафат боз шуду чанд нафар берун омаданд. 

Аз ҳама охир ҷавонмарди хушлибос баромад. Дар ҳақиқат 

Зафар хеле ҷавонмарди босалобот шудааст. Пирамард ўро зуд 

шинохт. Ва ба истиқболаш чанд қадам гузошт, то ки дасти ўро 

фишурда табрикаш кунад. Вале Зафар даст надода, бе он ки бо 

илтифот назаре ба сўи пирамард афканад, қавоқ андохта, дўғ 

зад: 

– Худаш чӣ гап?! 

Пирамард чунин пазироиро ҳеҷ чашмдор набуд. Чашмонаш 

аз тааҷҷуб ва таҳайюр калонтар кушода шуданд. Каме даступо 

хўрда, лаҳзае лол монд, баъд худро ба даст гирифта, оҳиста гуфт: 

– Маро нашинохтед-а? 

Зафар тамасхуромез табассум карду гуфт: 

– Ягон хешам будагистӣ. Одам, ки мансабдор шуд, хешу 

табор пайдо мекунад. Ту кистӣ? Бобо? Тағо? Амак? 

Қабулгоҳро қаҳ-қаҳи гўшхарош, ки чок-чоки буми ҷангалро 

ба хотир меовард, пур кард. 
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Пирамардро гўё барқ зада буд, ки таконе хўрд ва ба ҷои 

дафъатан посухе ёфтан карахт монд ва забонаш лол гашт. 

«Аҷабо, ин чӣ ҳодиса?! Наход, ки ман сазовори ҳамин қадар 

беҳурматӣ бошам?! Чӣ гуноҳ кардам дар ҳаққи ў?! Магар панҷ 

сол ҷою по, нону намак додан гуноҳ аст?! Наход хонаи дўстии 

мо, ки дуямон бо як ҷаҳон умеду орзу бинояш карда будем, 

пойдеворе надошту ин тариқа зуд футур рафт?!» 

– Як дақиқа қабул кунед, як даҳон гап дорам, – овози 

пирамард ларзид. 

Овози Зафари Саид бошад, баръакс қатьӣ ва баланд буд: 

– Вақт нест. Гапат бошад, хаттӣ навишта монда рав. Мебинам. 

– Кирои навиштан... 

– Эъ, ҳой! Ту чӣ хел одамӣ?! – даст афшонд ў. – Ман дар гўям, 

ту девор мегўӣ?! 

Ва ба шаст қафо гашта, ба сари котиба дўғ зад: 

– Мошин тайёр?! 

– Ҳа, дар даромадгоҳ интизор, – аз ҷояш парида хест котиба. 

Зафар дарро сахт пўшида рафт. 

Дар як он фишори хуни пирамард боло зад. Замин дар зери 

пояш чарх мезад. Пеши чашмонашро сиёҳӣ гирифт. Ранги 

рўяш канда, пахта барин сап-сафед шуд. Котиба маҳкам аз 

оринҷи ў дошта, бо овози ҳаросон пурсид: 

– Бобо, чӣ шуд ба шумо? 

Пирамард ба ҷои ҷавоб аз киса дору бароварда. 

– Дил? – оҳиста пурсид котиба. 

– Ҳа... дил, духтарам... 

«Духтарам» гуфтани ў ба котиба хуш омад. Рухсораҳояш нур 

гирифта, овозаш меҳрубонтар гардид. Вай бо оромӣ ба тавре ки 

пирамард нороҳат нашавад, пурсид: 

– Ёрии таъҷилиро ҷеҷ занам, бобоҷон? 

Пирамард зўр ба зўракӣ табассум карда гуфт: 

– Лозим не, духтарам... мегузарад… 

– Мегузарад? – беихтиёр пурсид котиба. 

– Ҳа, чист, ки нагузарад. Ҳама чиз дар ин дунё гузарон, 

духтарам. 
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– Хафа нашавед, бобоҷон, – ўро тасалло дод котиба. – Кораш 

вазнин, асабҳояш хароб. 

– Ҳа-а, ҳоло асабҳои ҳама хароб. 

Пирамард лаҳзае ба сукут рафт. Ва дар хаёлаш чизе ба 

гардиш омад. 

“Як мард бо деҳқони камбағале ошноӣ дошт. Айёми 

тобистон ба саҳро, ба назди ошнои деҳқонаш мерафт, дар сояи 

дарахтони ў мехобид ва аз ҳосили деҳқонии ў мехўрд. Рўзе мард 

мадрасаро хатм кард ва аз тарафи амир ба шаҳре қозӣ таъин 

шуд. Деҳқони камбағал ин хабарро шунида, ба шаҳр омад, ки 

ошнои деринашро бо ин муносибат муборакбод кунад. Вақте ки 

деҳқон ба назди мард даромад, калонҳои шаҳр дар ҳузури ў 

буданд. Вай ба деҳқон меҳрубонӣ накард. Деҳқон наздиктар 

рафту салом дод ва барои вохўрӣ даст дароз кард. Мард даст 

надод ва бадҷаҳлона пурсид: 

– Ту кистӣ ва барои чӣ омадӣ? 

Деҳқон ранҷида, ҷавоб дод: 

– Ман фалониам, ошнои деринаат ҳастам. Шунидам, ки кўр 

шудаӣ, бинобар омадам, ки ҳамдардиамро баён кунам”. 

Пирамард гиребон дошта «ё науззамбиллоҳ!» гуфта хост аз ҷо 

бархезад. Вай дигар дақиқае ҳам дар ин ҷо мондан намехост. 

Аммо пойҳояш ба вай итоат накарданд. 

«Эй, Худо мадад кун! Ба ман қувват бахш!» – гуфт дар дил ва 

беихтиёр ба қабулгоҳ чашм давонд. Ин ҷо ҳама чиз зебову 

пурҷило. Қандили калон дурахшон. Пардаи ҳарир овезон. Гулҳо 

қатор. Зери по қолинҳои ранга. Мизу курсиҳо хориҷӣ, мулоими 

боҳашамат. Ин ҷо гўё ки баҳор бошад. Вале ба назари пирамард 

аз сад фасли хазон хазонтар намуд. Вуҷудаш саропо ларзид.  

«Оҳ, чи сард аст ин ҷо!» – нидо дар дод дар дил ва бо азоб 

бошад ҳам, кулчаи зонувонашро дошту бархост. Боз рў ба куҷо 

орад, куҷо равад? Аз писархонд чӣ дид, ки аз бегонаҳо бинад? 

Касе нест, ки аз ҳолаш огоҳ шавад, пурсад. Вай бесоҳиб, танҳо. 

Бекасу бечора. Ногоҳ касе лаби костюмашро кашид. Як қад 

парида ба худ омад. Ва дар паҳлўяш писарбачаеро дид. 

Пойҳояш урён, либосҳояш лахта-лахта, мўйҳояш расидаву дар 

хок ҷўлида. Афту башараи ў дили сангро ҳам об мекард. Лаҳзае 
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шах шуда, ба қиёфаи бача нигарист. Бача дасташро дароз карда, 

бо гардани каҷ: 

– Сўм те-е, – гуфт. 

Пирамард, ки худ заҳри талхи ятимӣ чашида буд, нолае дар 

гулўяш печид. Буғзе дар қаъри дилаш ҷўшид, аъзои баданашро 

ба дард овард, боло хест ва дар гулўяш дармонд. Нафасаш танг 

шуд. Чашмонаш ғарқи об шуданд. Атроф хира гардид.  

«Худоё! Ҳеҷ касро сағир масоз!» 

– Сўм те-е... 

Пирамард ба худ омад. Бача бо дасти дарозу гардани каҷ 

ҳамоно илтиҷоомез ба ў менигарист. 

– Сахт қап, мўйсафед раис, серпул, – бо истеҳзо гуфт 

роҳгузаре. 

Даҳ-дувоздаҳ қадам дуртар чашми ў ба ду ҷавоне афтид. Онҳо 

қоҳ-қоҳ хандиданд. Инҳо ҷавонони солим, сермағал ва беғаму 

бепарвое буданд.  

«Бедардҳо!» – гуфт пирамард ва таппиши дилаш тезтар 

гардид. Ва даст ба киса андохта пул бароварда, садсўмаро ба 

бача дод. 

– Ба мо ҳам, ба мо ҳам, – гўён ду-се бачаи дигар давида назди 

вай омаданд. Пирамард ба онҳо ҳам пул дод. Ва лаҳзае карахту 

беҳаракат, сари калобааш гум, вазни худро аз як пой ба пои 

дигар бор кардаю ба риққат омада, бо як тараҳҳуму дилсўзӣ ба 

онҳо менигарист: бо як ҳисси хайрхоҳии тамом фикр мекард, ки 

ба онҳо вазнин, бисёр вазнин! Чӣ кор кунанд бечораҳо?! Замин 

сахт, осмон баланд! Ба бозсозӣ лаънати зиёде хонда, бо сари хам 

оҳиста-оҳиста ба роҳ даромад. Даҳ-понздаҳ қадам монду боз 

истод. «Акнун чӣ кор кунам, куҷо равам?» фикр мекард ў. Вай 

ниҳоят ба ҳамин қарор омад ба хона баргардад. 

Ҳарчанд ҳаво серун буд, момои Маҳбуба ташна шуд. Ба хона 

даромада чойникро даст карда дид, ки чой гармакак. Аз ҷевонча 

пиёлае гирифта, рўи кўрпача нишасту чой рехта ҳўрт-ҳўрт 

нўшид. Ин асно бобои Расул аз дар даромад. Ҳамсараш авзои 

ўро дида, тагпурсӣ накард, то хотири ранҷидаашро бештар 

накоҳонад. «Аввал шикамашона сер кунам, – андешид ў. – Охир, 

«аввал таом, в-он гоҳ калом» гуфтаанд». 
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Вале пирамард ду-се пиёла чой нўшиду халос. Ҳамсараш чизе 

напурсид, нахост, ки аламаш тоза гардад. «Агар худаш гўяд, 

гапи дигар» – андешид ў. Вале вай чизе нагуфт. Бегоҳӣ ҳам гўё 

гуноҳе содир кардааст, гунгу карахт буд. Момои Маҳбуба дигар 

тоқат накарда, аз ў пурсид: 

– Ба назди писархондатон рафтед ё не? 

Ўро аз ҷавоб додан ба ин савол ҷои гурез набуд.  

– Рафтам, – кўтоҳ ҷавоб дод пирамард. 

– Хайр, шер ё рубоҳ? 

– На ину на он. 

– Чӣ хел? Нафаҳмидам? 

Пирамард абрувонашро чин карда ба ҳамсараш сахт нигоҳ 

кард. 

– Қабул накард-мӣ? 

– Қабул ҳам гап?! Ҳатто салом накард. 

– Чӣ-ӣ?! Нахо-о-од? Не-е? – ба ҳайрат афтод ҳамсараш ва бо 

нафрат афзуд: – О, кўрнамак-е! 

Пасон ба шавҳараш гуфт: 

– Набошад, чаро хап шиштед? 

– Ба ту инро гўям, ба ҳоли ман механдидӣ, барои ҳамин 

хомўш гаштам! – гуфт пирамард. 

– Чаро бедарак оташин мешавед?! – гуфт ҳамсараш. 

Ва бадқаҳр шуданаш дуруст ҳам буд. Пирамард аз ҳад 

гузашта, дилбазан шуда буд. Ҳатто барои худаш ҳам. 

Момои Маҳбуба бо далелу бурҳони зиёде дурудароз беҳуда 

будани кўшишҳои ҳамсарашро фаҳмонд, вале дар гуфтугўи худ 

ягон натиҷае надида хомўш монд. Дар ин асно барқ ҳам хомўш 

гардид. Чунон сукунате барқарор шуд, ки нафаскашии 

ҳамдигарро мешуниданд. Момои Маҳбуба соб-соб карда, 

шамъи нимсўхтаро гиронд. Бобои Расул ҳам дар банди андеша 

чун шамъ меўхт. Ҳеҷ ба ақлаш ғунҷонда наметавонист, ки он 

писараки ҳалиму қобил чӣ тавр то ба ин дараҷа дигар шудааст. 

«Маро ба ҷои писар донед, чӣ хизмате, ки бошад, истиҳола 

накунед» – гуфта буд Зафар рўзи ба хонаи онҳо омадан. Зафар 

тану тўши назаррас надошта бошад ҳам, камгап, ҳалиму беозор, 

дидадаро ва дар кор чаққон буд. Вазифаи ман хондан гўён, даст 
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пеш гирифта, наменишаст. Дар рўзгор ба онҳо дастёрӣ мекард. 

Расул ҳам ба ў унс гирифт. Ва чун писар дўсташ дошт. Баъди 

хатми институт Расул барои ў зиёфат орост. Он шаб Зафар аз 

ҷой хеста муддате хомўш истоду баъд ба гап даромад: 

– Ман панҷ сол нону намаки шуморо хўрдам, шуморо чун 

падару модари худ дўст доштам. Ҷудоӣ аз шумо ба ман хеле 

душвор аст. 

Овози ў гиряолуд буд. Расулу ҳамсараш диданд, ки дар 

чашмони Зафар ашк ҳалқа зад. 

«Аҷабо, – худ ба худ мегуфт бобои Расул, – наход мансаб ўро 

вайрон карда бошад? Ё замона? Ё ҳарду? Не, не, одам метавонад 

дар ҳама давру замон одам бимонад. Ҳа, мансаб! Ҳа, беҳуда «ба 

бедаст даст нарасаду ба калбуз шох» намегуфтаанд. Афсўс, сад 

афсўс!». 

Сари дили пирамард сих зад. Сахт сих зад. 

Шамъ сўхта тамом шуд. Хонаро торикӣ фаро гирифт.  

 

*       *       * 

 

Момои Маҳбуба ба ҳамсараш бо дарду алам нигарист. То 

андозае ба вай раҳмаш омад, ки қариб гиря кунад. Дилаш сахт 

ба тапиш даромад. Сарашро бад-ин сўву он сў гардонд ва 

лабонашро кушод, то сухане бигўяд, аммо ҳеҷ нагуфт. Оҳиста аз 

ҳамсараш рўй гардониду хост биравад. Вале пойҳояш пеш 

нарафт. Боз сўи ҳамсараш гашт. Муддати мадиде ба чеҳраи ў 

чашм дўхт. Ва банохост дарёфт, ки нигоҳи ў ин замон 

фавқуллода ором ва ким-чӣ хел бефарқу бегона шудааст. Гўё 

дар ин дунёи равшан акнун барои вай ягон умеду орзуе боқӣ 

намондааст, ки дили ўро заррае ба зиндагиву одамон гарм 

кунад. Чеҳраи пиразан дар як он ким-чӣ хел ранг бохта, сари 

дилаш сих зад. Ҳамзамон барқвор фикре ба сараш омад. 

– Мардак! – банохост нидо кард ў. 

Пирамард чашм аз нуқтаи номаълум канда, чеҳраи 

рангпаридаашро ба тарафи ў баргардонид. 

– Ҳа, чӣ гап? 

– Як роҳ ҳаст, – бо ҳаяҷон гуфт ҳамсараш ва афзуд: – Мактуб. 
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– Мактуб? Чӣ хел мактуб? – бо таҳайюр пурсид пирамард. 

– Ба Ҳукумати ҷумҳурӣ мактуб нависед. Ҳа, ҳамаи фикру 

андешаҳоятонро нависед. Боварӣ дорам, ки чора хоҳанд дид. 

Пиразан инро чунон аз таҳи дил, боварибахш ва бо як оҳанги 

таъсирноке гуфт, ки ҳамзамон дар дили пирамард шўълаи умед 

дурахшид. Ва чунон ба ҳаяҷон омад, ки агар шарм намедошт, 

тайёр буд сару рўи ўро бўсаборон бикунад. 

– Билло бахудо таклифи сара! 

Фурсатро аз даст надода, ў қаламу қоҷаз гирифта, сари миз 

нишаст. а як дам андешида, дар гўшаи рости варақи қоғаз «Ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» навишт.  

Иншои худро чанд бор хонда баромад – ба назараш, ҳама гап 

дар ҷояш. Онро қат карда, ба лифофа андохт, даҳонашро 

маҳкам намуд. Рўи лифофа нишонии Ҳукумат ва худро 

навишта, берун баромад. Борон монда буд. Ҳамин қадар, ки 

қуттии почта кофт, наёфт. Беихтиёр ба автобуси бисту нўҳ 

нишаст. Дар истгоҳи рў ба рўи бозори «Баракат» аз автобус 

пиёда шуд. Ва нафаҳмид, ки чаро ба ин ҷо омад. Вақте ки дуди 

талхи автобус ба димоғаш расид, ба худ омаду чашмаш ба 

бинои Ҳукумат афтод. Чамани сўхтаи умедаш аз нав ҷон 

гирифт, шодоб шуд ва бишикуфт. Ва ў рў ба ҷониби бинои 

ҳукумат, макони умед роҳ пеш гирифт. 

Вай аз майдони Шаҳидон, ки ду сол қабл аз ошўбу ғалоғула 

гўё мекафиду акси садо медод, гузашта, ба бинои ҳукумат 

наздик шуд. Бинои ҳукумат бо панҷараи оҳанини баланд иҳота 

шуда буд. Пеш ин панҷара набуд. Ду сол пеш онро сохтанд. 

«Аҷиб, – гуфт дар дил ў. – Ҳама биноҳои органҳое ки бояд 

халқро ҳифз кунанд, панҷарапеч. Ба ҷои мардумро ҳифз 

намудан худро ҳифз мекунанд». 

Баногоҳ як эҳсоси аҷибе ўро пахш кард. Ва худро дар ҷаҳони 

оҳанӣ бидид. Дару девор, раҳу рў, ҳама оҳанӣ. Ҳатто қалбҳо ҳам 

оҳанӣ. Ў оҳи гароне кашид. Оҳаш ҳам оҳанӣ буд. 

Ўро овозе ба худ овард. Қафо гашту дар рў ба рўяш афсари 

паканаи фарбеҳеро дид, ки дар даст автомат дошт. Нигоҳаш 

тунду пурғазаб буд. Пирамард таконе хўрд. Вай ҳиҷ намехост, ки 
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бо силоҳбадастон чашм ба чашм бишавад. Афсар аз пирамард 

ҳуҷҷат талабид. 

– Ҳуҷҷат? – тааҷҷуб кард пирамард. – Чӣ хел ҳуҷҷат? 

– Ҳуҷҷат боз чӣ хел мешуд?! – овозаш овози тирро дошт. – 

Ҳуҷҷате ки шахсияти туро тасдиқ кунад. 

– Шахсияти маро тасдиқ кардан чӣ лозим. Магар намебинед, 

ки ман як нафақахўр... 

Афсар бо зарда гуфт: 

– Ҳуҷҷат?! Кӣ медонад, ки ту кистӣ?! 

Пирамард ҳамчунон ки аз ҳаяҷон ба худ меларзид, гуфт: 

– Ман бо худ ягон ҳуҷҷат надорам. Ҳамааш дар хона. 

– Набошад тез аз ин ҷо рав! 

– Равам? Охир ман кор дорам. 

– Рав, набошад мебарам! 

Пирамард бо тааҷҷуб ба афсар нигарист. Баъд ҷуръат пайдо 

карда, пурсид: 

– Мебаред? Ба куҷо? 

– Ба он ҷо! Паси девори баланд! 

– Девори баланд? 

– Ҳа! – ангуштонашро панҷара кард афсар. – Он ҷо! 

Ба назари пирамард ин ҷавони силоҳбадаст зишту разил ва 

палид намуд. Мисли касе ки нав аз хоби гарон хеста бошад, 

дастпоча шуд. Дар ҳоле ки гўё осмон ба сараш меафтид, канда-

канда гуфт: 

– Бубахшед. Барои чӣ? 

Ҳолати афсар ваҳшиёна шуд, чашмонаш аз косахона баромад. 

– Сар вайронай, бобой, чаро-паро накуну зуд дафъ шав! 

Пирамардро тарс фаро гирифт. Дилаш ба ваҳм зарбе хўрд. 

Дарёфт, ки атроф ваҳмангез аст. Ва ин ваҳм аз панҷараи оҳанину 

суроби афсар ба атроф мерезад. 

Дар ин асно мошине, ки ойнаҳояш сип-сиёҳ буданд омада 

истоду аз он саросема ҷавони силоҳбадасте баромад. Афсар 

ҳушёрона сари роҳашро гирифт: 

– Куҷо меравед? 

Ҷавони силоҳбадаст барошуфт: 

– Чӣ, курӣ?! Мезанам, ки ба замин тит мешавӣ! 
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Китфони афсар фурў омаданд, чеҳраашро изтироб фаро 

гирифт. 

– Чаро аз ман меранҷед? – бо овози раҳмовар гуфт ў. – Охир 

касби ман ҳамин аст. 

– Садқаи ин касб шав! 

«Не, ин ҷо ҷои зўрон будааст» – гуфт дар дил пирамард ва бо 

гомҳои оҳиста, ором ва ларзон ба роҳ афтод. 

Ҳаво гард дошт. Офтоб сафеди хоколуд. Пирамард кадом сў 

мерафт худ намедонист. Дилаш дард мекард ва мағзи ҷонаш 

месўхт. Мерафту мерафт ва бо ҳоли парешону навмедӣ ба гирду 

пеш назар медавонд, ки шояд қуттие пайдо шаваду вай 

мактубро ба он партояд. Не, пайдо нашуд. Вай қариб як 

киллометр роҳ гашта буд, ки ба майдони Дўстӣ расид. Истоду 

нафас рост кард. Ин асно чашмаш ба почтаи марказӣ афтоду 

каме шод гашт. Вай аз майдони Дўстӣ, ки пеш майдони Ленин 

ном дошту ду сол қабл майдони Озодӣ ном гирифта, аз ошўбу 

ғалоғула гўё кафида акси садо медод, гузашта, ба бинои почта 

ворид гашт. 

 

*       *      * 

 

– Бобои Расул, ҳо бобои Расул! Дар хона ҳастед? – ин нидои 

шиноси ногаҳонӣ, ки аз паси дарвоза ба гўш расид, ўро аз банди 

фикру хаёл раҳонид. 

– Ассалому алайкум... 

Пирамард ҳанўз аз лоқайдӣ набаромада, дид ки ба ҳавлӣ 

Сулаймон дар сарулибоси тоза ворид гашта, тез-тез қадам 

монда сўи ў меояд. 

– Нағз ҳастед? Ҷўр ҳастед? Бардаму бақувват ҳастед? – қатор 

кард Сулаймон. 

Сулаймон марди тануманд, сурхинарў ва танпарварест. 

Нигоҳаш нигоҳи рўбоҳро ба хотир меоварад. Пирамард ўро нағз 

намедид. Дурўягӣ, рухбозию занҷаллобӣ, худнамоӣ барин 

кирдорҳояш ғашашро меовард. Вай ҳар дафъа, вақте, ки бо 

Сулаймон рў ба рў мешуд, табъаш хира мегашт. Ба чашмони 

рўбоҳшакли ў нигариста наметавонист. Эҳсоси ноаёне ўро бўғӣ 
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мекард. Имрўз ҳам ҳамин тавр шуд. Вай ба пурсуҷўи Сулаймон 

аз хусуси саломатиаш сардакак «шукр, бад не» гўён ҷавоб дод. 

Сипас «ба хона даро» – гуфт нўгизабонӣ, вале дар таклифи худ 

исрор накард. Сулаймон равшан ҳис кард, ки ў ба хона 

даромадани вайро намехоҳад, вале ночор аз рўи одамгарӣ 

илтифот мекунад. Бо вуҷуди ин сир бой надода, ваҷоҳаташро 

хушнуд гирифта, гуфт: 

– О, шумо ҳоло ҳам тайёр не-ку? 

– Ба чӣ тайёр не? – бо ҳайрат пурсид пирамард. 

– Ба оши хайри Аҷик, – бо як хурсандии аҷибе гуфт 

Сулаймон. 

Ба ёди пирамард «кори зарур баромад» – гўён дар ҷанозаи 

Бурӣ-бобо иштирок накардани Сулаймон омаду дар худ 

бипечид, оҳи бадарде кашид. 

– Ба оши хайр вақт доштаӣ-да, – гуфт бо киноя. 

Аз ин киноя ғазаби Сулаймон ҷўш зад, лаб газиду ҳарфе 

нагуфт. Мўҳраҳои тасбеҳи дасташро чархиду лабханд зад. 

– Ё шуморо хабар накард-чӣ? – андаке бо нешханд пурсид 

Сулаймон. – О, ин зайл иззатталаб набудед-ку? Хайр, дар 

ҳамсоягӣ хабару бехабар гуфтанӣ гап нест. 

Пирамард нигоҳи андўҳгинашро ба замин дўхту ҳарфе назад. 

Офтоб аз миёни навдаҳои дарахтон нурпошӣ мекарду бод бо 

баргҳои вай бозикунон навоеро зери лаб дошт. Пирамард 

ҳаргиз Сулаймонро нафаҳмида буду ҳанўз ҳам намефаҳмид ва 

аз ў ҳама бадиҳои дунёро чашмдор ҳам буд. 

– Ҳеъ, меравед ё не, о, аз истодан пойҳоям шах шуд, – ба 

лабонаш табассум давонда, ҳазломез гуфт Сулаймон. 

«Танҳо рафтан метарсад, шарик мекобад» – дар дил гуфт 

пирамард ва даст ба пешонӣ бурда ба фикр фурў рафт ва 

ниҳоят ба як қарор омадагӣ барин гуфт: 

– Рости гап, хоҳиши рафтан надорам. 

– Эҳа, – бо хандаи қалбакӣ гуфт Сулаймон. – Одамон ош 

кофта мегарданду шумо ба оши тайёри таги биниатон 

намеравед. Аҷаб одамед шумо. 

– Ҳо-о, акнун одамон ҳалолу ҳаром намегўянд. Ҳарчӣ пеш 

омад, хуш омад. Худат рав, ман намеравам. 
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– Барои чӣ? 

Пирамард якбора абрувонашро чин карда ба ў сахт нигарист. 

– Барои чӣ?! Барои он, ки ин оши хайр не, оши ҳаром аст. 

Луқмаи ҳаром аз гулўям намегузарад. Гуфтаанд-ку: ҳалолро 

ҳисоб, ҳаромро азоб! 

Сулаймон, аз афташ чунин ҷавобро чашмдошт набуд, ки 

авзояш беҷо шуд.  

– Оҳ-ҳа, ана гапу мана гап! О, барои чӣ ҳаром будааст? 

– Э-э, ту магар намедонӣ, ки Аҷик ин пулу молро бо кадом 

роҳ ёфтааст?! – бо қаҳру изтироби рушод гуфт пирамард. 

Сулаймон гўё аз ҳеҷ чиз хабар надошта бошад, бо 

фориғболии сохта пурсид: 

– Бо кадом роҳ? Билоҳи азим, ки намедонам. Донед, гўйед, ки 

мо ҳам донем. 

Пирамард норозиёна абрў чин кард. Ва нигоҳи амиқашро ба 

Сулаймон дўхта: 

– Медонӣ, нағз медонӣ, – гуфт. Ин дафъа дар оҳанги суханаш 

қаҳру танбеҳ ба ҳам омезиш ёфта буд. – Ҳа, медонӣ, ки бо роҳи 

ғоратгарӣ, рехтани хуни ноҳақ, вале худро ба нодонӣ мезанӣ. Ҳа, 

айёрӣ накун! Худро ба канор накаш! 

Сулаймон дид, ки биринҷи бобои Расул оббардор нест, 

созишкорона гуфт: 

– Ба ростӣ, пои ман ҳам намекашад, лекин элак баҳонаю 

дидор ғанимат. Бо ҳамин баҳона ёру дўстонро мебинем, чорта 

чақ-чақ карда, дуди дилро ҳам мебарорем. Аз тарафи дигар 

нони хайр, хайр аст. Ҳа, боз халқ ҳам беҳуда нагуфтааст, ки «аз 

роҳ бизану хайр кун». 

– Ин ҳикмати халқ не, шиори роҳзанон аст! – аз панди 

бемавриди Сулаймон якбора ҷони бобои Расул баромад. 

Сулаймон мўҳраҳои тасбеҳашро чархонду лабханд зада, бо 

ғамхорӣ гуфт: 

– Эҳ, бобои Расул! Аҷаб дили нарм доред. Дили раҳмин, 

ҳамеша ғамгин. Дар ин дунёи чоррўза худатонро беҳуда азоб 

надиҳед. Шукр кунед. 

– Шукр кунам? – ҳайратзада пурсид пирамард. – Ба чӣ? 
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– Ба он ки ҳамсояи серпул дорем. Ҳақи ҳамсоя ба ҳаққи Худо 

баробар гуфтаанд. 

– Ана фахру мана ноз! Агар бо чунин ҳамсоя бифахрему 

бинозем, ҳамон хоҳем буд, ки ҳастем! 

– Ки ҳастем? – беихтиёр пурсид Сулаймон. 

– Нодону кўтоҳбин!  

– Оббо, ана гапу! – мўҳраҳои тасбеҳашро чархонд Сулаймон. – 

Хуб, ба серпулиаш фахр намекунем. Ба ҷавонмардиаш чӣ? Аз 

халқ дуздад ҳам боз ба халқ медиҳад-ку?! 

– Э, марги ҳамин хел ҷавонмард! Ба халқ медиҳад-а?! Халқ аз 

ҳафт маҳалаи ин гуна ҷавонмард безор аст! Эҳ, ман ба кӣ гап 

мезанам?! – даст афшонд пирамард ва хост ба ин гуфтугўи 

ногувор нуқта гузорад. Аммо зуд аз фикраш гашта, илова намуд: 

– Дон, ки ин хел одамонро як рўз не як рўз Худо нишон 

медиҳад. Ин хел сарвату давлат офат дорад. Нони ҳалол дар 

бадан ош мешавад, луқмаи ҳаром заҳр. Ҳа, заҳр! 

Сулаймон маккорона ба пирамард назар афканда, бо фосила 

гуфт: 

– Охир ў зўр аст. Зўрро эътироф бояд кард. Ин қонуни ҳаёт. 

– Не, саҳв мекунӣ! Ин қонуни гургҳо! Зўр онест, ки бо ақлу 

фаросат кор мекунад, дасти фитодае мегирад. Ин буздил, бо 

силоҳ шердил шуда, фитодаҳоро зери по мекунад. 

Ҳар ду лаҳзае хомўш монданд. Сулаймон ба рўи пирамард 

нигариста ким-чиро рамуз гирифтагӣ барин гуфт: 

– Ихтиёр ба худатон... лекин мерафтед нағз мешуд. Охир 

замонаро медонед-ку. Аз дасти мо чӣ меояд. 

– Чаро аз дастамон ҳеҷ чиз намеомадааст? Нашунидӣ ки 

президент аз минбари баланд ба вазирону роҳбарон чӣ гуфт? 

Гуфт, ки ба маъракаҳои дабдабанок ошхўрӣ нарафта аз паи кор 

шавед. Ин ба ҳама дахл дорад. Духтар ба ту мегўям, келин гўш 

дор. 

Сулаймон сари хам ҳарфе назад.  

– Охир, боре метавонем, ки ба хонаи онҳо наравем, дар рўзи 

тўю мотамашон иштирок накунем, нони дуздии онҳоро ҳаром 

гуфта, нахўрем. Метавонем? 

Сулаймон чӣ ҷавоб доданашро намедонист.  
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– Метавонем. Лекин метарсем. Хайр, тарсем ҳам, лоақал 

дурўғ нагўем. Не, рўи хотири ҳамсоя гуфта, меравем, ҳайда ҳам 

мебарем, хизмат ҳам мекунем. Дар ҳаққашон шеър, китоб 

менависем. Аз барои савоб, чашматро калон кушо: дар лаби ҷар 

истодаем! 

Пирамард ба маънии «ман гапамро гуфтам, ин тарафаш кори 

ту» хомўш монд. 

– Ихтиёратон, лекин ман ғами шуморо мехўрам, – бештар 

меҳрубон шуд Сулаймон. – Хайрхоҳу дўстатон ҳастам, ба шумо 

некӣ мехоҳам. 

Пирамард фаҳмид, ки неши гапҳояш ба ҳаво рафт. Ва ҷиддӣ 

гуфт: 

– На дўст мехоҳаму на хайрхоҳ. 

Сулаймон бо таассуф рўяшро каҷ кард. Лаби поён зери 

дандон муддате ба пирамард нигарист. Нигоҳаш ҳам 

озмоишкорона ва ҳам ким-чӣ хел таҳдидомез буд. Сипас бо 

сулфае гулў соф карду нафаси тўлонӣ кашида, аз «шумо» ба 

«ту» гузашт: 

– Аз ёд набарор, ки: «девор муш дораду муш гўш». 

Панд таҳдидомез садо дод. Пирамард таркид: 

– Наход?! Боз ҳамон муш ту набошӣ?! 

Сулаймон дами сўзонашро ба дарунаш кашиду пойҳояшро 

ба берун. 

Пирамард оҳи бадард кашида, зери лаб пичиррос зад: 

– Давида меравӣ. Туро дидор не, тарс мебарад, тарс! 

 

*       *       * 

 

Рўзҳо ба назари бобои Расул чун аср тўлонӣ мегузаштанд. 

Чақ-чақи соат ҳам ба гўшаш намерасид, гўё вақт ба хоб рафта 

буд. Вале ҷуз сабру уммед илоҷи дигар надошт. Тамоми рўз 

барои ў андўҳзо сипарӣ мешуд. Дасту дилаш ба коре намерафт. 

Медаромаду мебаромад. Худ ба худ гап мезад. Рў ба осмон зуд-

зуд оҳ мекашид.  

Ин дам дар оҳиста кушода шуду ба хона ҳамсараш даромад. 

Пирамард ба ў дида дўхт. Пиразан аз нигоҳи ў рамуз бурда, 
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истод ва суоломез ба шавҳараш нигарист. Ожангҳои гирди 

чашмони хастааш бештар ва резатар гардиданд. Ва дар ин ҳол 

чунон бечора менамуд, ки гўё азодор бошад. 

– Ҳа-а, ҳеҷ гап не, – гуфт пирамард. – Кам монд. 

Пиразан як қад парид, дилаш таҳ зад. 

– Чӣ «кам монд»? – оҳанги овозаш тарсу таҳлука дошт. 

Пирамард лаҳзае хомўш монду оҳолуд ҷавоб дод: 

– Умри эълонҳо. 

Чеҳраи пиразан кушода шуд. Табассум ба лабонаш давид. Ва 

ҷониби шавҳараш чунон назари пурлутфу меҳр афканд, ки ба 

мағзу устухонаш кора намуд. 

– Илоҳӣ омин, – кафи дуо бардошт пиразан, – номи эълон 

гум!... Боз чӣ гўям? – табассум дар лаб ба шавҳараш нигарист ў. 

Пирамард ҳам дафъатан гуфт: 

– Чашми душмано кўр, дасти дўсто зўр, мулк обод! 

– Қабул! – гуфт пиразан ва даст ба рўй кашид. 

Лаҳзае дар чеҳраи ҳарду фурўғи хурсандиву беғамӣ дамид. 

Гўё оҳи сабуки онҳо ба офтоб табдил ёфт, ки пиразан шодиомез 

гуфт: 

– Офтоб рух намуд! Либосҳои шустаамро овезам! 

Гўё шодии пирамардро ҳамсараш бо худ бурд. Аз нав 

фикрҳои мағшуш ўро таслим карданд. Дилаш торафт бухс 

карда, ба кафидан расид. Берун шуд, ба ҳавлӣ нигарист. Мехост, 

ягон чизи қобили диққат бинаду аз қайди хаёлоти печ дар печ 

раҳоӣ ёбад. Хеле вақт ба ҳавлӣ чашм дўхт. Не, наёфт. Гашта ба 

хона даромад. Китобе гирифта хонданӣ шуд, нашуд. Мехонду 

чизе намефаҳмид. Китобро пўшида як тараф гузошт. Аз ҷояш 

хест. Пиёларо пури об карда нўшид. Об мисли ях хунук буд. 

Вале тафсаш паст нашуд. Нафасаш тангӣ кард. Оҳиста берун 

шуда, ба кўча баромад. Гўё ягон чӣ гум карда буд, ки сар боло 

намекард. Баногоҳ истод. Дар рў ба рў, аз он сўи роҳи калон 

дарвозаи чўбини бо ҳашамат ва ҳазор нақшу нигордори Аҷик. 

Ҳаросе ба дилаш ҷо шуд. Ҳама аз ин дарвоза меҳаросанд. Сўяш 

намераванд. Гўё он ҷо аҷдаҳои бадҳайбате хуфта, ки одамро дам 

мекашад, як луқмаи хом мекунад. Пирамард ба дарвоза бо 

танаффур нигаристу қафо гашт. Тез-тез қадам мезад. Гўё аҷдаҳо 
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«сур» мекардаш. Рафта ба хараки рўи ҳавлӣ нишаст. «Уф-ф» – 

гуфта нафаси вазнине кашиду ба рўи ҳавлӣ нигоҳ кард. Ҳавлӣ 

холӣ буд. Касе аз ҳамсояҳо, наздикон наменамуд. Ҳама аз паи 

зиндагӣ. «Гургро пойҳояш мехўронад» – доимо мегўянд онҳо. Ба 

гўшаи дигари ҳавлӣ – ҷои бозии бачаҳо дида дўхт. Он ҷо ҳам 

холӣ. Пеш пур аз бача, серғалоғула буд ин гўша. Хандаю шўхӣ, 

мағали онҳо ба осмон дакка мезад. Ин майдонча обод, аспакҳои 

чўбин, арғунчакҳо, тепачаю ракета дошт. Бачаҳо аз бозӣ бо онҳо 

серӣ намеёфтанд. Акнун аз онҳо ному нишонае нест. Пеш ҳавлӣ 

ба бозор шабоҳат дошт. Акнун мазорро мемонд ҳавлӣ. Бачаҳо 

ба бозӣ вақт надоранд. Ба ҷои мактаб сўи бозор мешитобанд. 

Онҳо ҳама «Бизнесмен» шудаанд. Яке живачкаю сигарети 

зараровар савдо мекунаду дигаре конфету печениҳои бетамъ, 

сеюмӣ семечка, чорумӣ рўзнома, панҷумӣ ба қавли худашон 

“Ҳасани аробакаш” шудагӣ.  

“Эъ, ин чӣ бизнес? Як чораи бечорагӣ. Оянда чӣ интизор аст 

онҳоро? Зиндагии серу пур? Оилаи аҳл? Фарзандони хуб 

тарбиятдида?” 

Ҳама ин саволҳо беҷавоб буданд. 

“Камбағалӣ айб нест!” мегўянд. Не, айб аст, айб! 

Оё метавонем аз ин қашшоқӣ бароем? Намехоҳем ё 

намехоҳанд? “Агар гўи, ки битвонам, қадам дарнеҳ, ки битвонӣ, 

в-агар гўи, ки натвонам, бирав биншин ки натвонӣ”. 

Онҳое ки метавонанд аз паи ҷамъоварии зару зеваранд. Эҳ, 

зар, зар! Сари чӣ қадар одамонро хўрд. Инсон ҳамаи инро 

мебинад, аммо ибрат намегирад. Аз афташ бо дидаи сар 

мебинанд, на бо дидаи дил. 

Охир, хушбахтӣ дар зару зевар нест! 

Пеш вай ҳамин ки табъш коҳида дилтанг мешуд, ба ин ҷо 

мебаромаду бозии бачаҳои беғамро ба мушоҳида мегирифт, бо 

онҳо чақ-чақ карда ғубори дилашро мебаровард. 

Пирамард боз нафаси вазнине кашиду ба осмон дида дўхт. 

Абрҳои ҳардамхаёл саросема нашуда ба тарафи офтоббаро 

шино мекарданду гоҳ–гоҳ дар сари роҳашон офтобро доманпўш 

карданӣ мешуданд, вале аз ўҳдаи ин кор набаромаданашонро 

ҳис карда, оҳиста ба роҳашон мерафтанд. 
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– Ассалом, бобоҷон! 

Хаёли пирамард чун селаи кабўтарони хўсида парешон 

гардид. 

– Ҳа, ин тўи Саидҷон, – бобои Расул бо меҳр ба Саид 

нигаристу аз ҷояш хест. 

– Э-э, ташвиш накашед бобоҷон, – саросема шуд Саид. 

– Э ин чӣ ташвиш, – гуфт пирамард ва ба саломи ў алек 

гирифта, ҳолу аҳволпурсӣ кард. 

Чеҳраи Саид қоғаз барин сафед менамуд. 

– Саидҷон, тинҷист? 

– Тинҷӣ, бобоҷон. 

– Чаро хотират парешон аст?  

– Не… ҳамту ба назаратон тофтагист. 

Пирамард бо таҳайюр ба ў нигоҳ мекунад. Лаҳзае парешонӣ 

хотирашро мағшуш мегардонад. Баъд чизе ба ёдаш расидагӣ 

барин бесаранҷому ташвишомез пурсид: 

– Чӣ, имрўз ба дарс нарафтӣ магар? 

– Не, бобоҷон, дарсҳо тамом, ҳоло сессия, – бо як изтироби 

ботинӣ ҷавоб дод Саид ва боз изофа намуд. – Имрўз имтиҳон 

доштем. 

– Хўш-хўш! – хушнудона нидо намуд бобои Расул. – 

Супоридӣ? 

Саид нигоҳашро гурезонда, базўр: 

– Ҳа-а, – гуфт. 

– Э, боракалло, шери бобош! – боз хушнудона нидо намуд 

пирамард ва сипас пурсид: – Албатта бо баҳои аъло 

супоридагистӣ? 

– Э не-е, – Саид аз шарм чун анор сурх шуда, ба замин дида 

дўхт. 

– Не? Пас чанд? 

Саид сокит монд. Пирамард исрор намуд. 

– Се, – кўтоҳ ва бо оҳанги шарм посух дод Саид. 

Пирамард хуб огаҳӣ дошт, ки Саид мактабро аъло хатм карда 

буд. Ва ў ҳоло ҳайрон шуд, ки бо чунин саводаш баҳои «се» 

мегирад. 
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– Э, не-е! – табассуми эътирозомез намуд пирамард. – Чаро 

панҷ нею се? 

Саид китф дарҳам кашиду надонист чӣ ҷавоб диҳад. Бори 

баданашро аз як пой ба пойи дигар партофт. Пирамард як 

дараҷа ҳайрон ба Саид нигоҳ кард. 

– Наход, ки се? – нобоварона пурсид ў. – О, чаро се? Охир… не, 

не, ман бовар намекунам. Ту шўхӣ карда истодаӣ. 

– Шўхӣ не, рост, лекин… – гап дар даҳонаш монд. 

– Чӣ лекин? 

– Лекин сабаб дорад. 

– Хайр, он чи гуна сабаб будааст? Ку бигўй! 

– Не, чӣ лозим… Ҳамин хел як сабаб… 

– Ба ҳар ҳол гўй! – боисрор талаб кард пирамард.  

Саид даме музтар монд, баъд бо лабханд муддате пушти сар 

хорида истоду сипас гунаҳкорона, бо як овози гирифта, посух 

дод: 

– Охир, ҳамагӣ панҷ сомонӣ доштам. 

Табассум аз чеҳраи пирамард нопадид гашт. 

– Чӣ-ӣ?! – бо тааҷҷуб ба рўи Саид нигарист ў: – Баҳоро бо пул 

гирифтӣ? 

Саид аз ин савол мулзам монд, нафасаш ба дарун заду 

чашмашро ба замин дўхт. Ва ҳарфе ба забон наовард. Ин 

хомўшӣ аломати ризо аст ё рад, пирамард нафаҳмид. 

– Баҳоро бо пул харидӣ магар? – дубора пурсид пирамард. 

– Ҳа-а... – хиҷолатманд сар такон дод Саид. 

Чеҳраи пирамард дигаргун шуд. Ва бо хашму алам нидо 

намуд: 

– Охир, имтиҳон тарозуи адолат аст! 

Чашм аз замин наканд Саид ва ҳарфе назад. Пирамард изофа 

намуд: 

– Ва ягон муаллим ҳуқуқи ба он хиёнат карданро надорад! 

– Эъ… бобоҷон, замонаҳо дигар шудагӣ, – зери бинӣ ғур-ғур 

кард Саид. 

– Э-э, мон-е, ҳамин ҳам гап шуд! – бо қаҳру ҷиддӣ хитоб намуд 

пирамард. – Заб гапе ёфтӣ: замона дигар шудагӣ! 

Саид ҳам паст наомада, нидо намуд: 
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– Ҳоло ҳама баҳо бо пул! 

Пирамард гўё хабари бадеро шунида бошад, дилашро дошта, 

рўи харак нишаст. Саид бесаранҷом гашта, пурсид: 

– Чӣ шуд, бобоҷон? Об биёрам? 

– Не, не, лозим не, – гуфт пирамард. – Мегузарад. 

Саид хомўшона аз ў чашм намеканд. Дили пирамард аз ғам 

лабрез шуд ва тоқат накарда пурсид: 

– Ту ба ин кор чӣ навъ ҷасорат кардӣ? 

Аз шунидани ин суол дили Саид таҳ рафт. Ва дар як он 

безобита шуду тааҷҷубомез пурсид: 

– Ба кадом кор? 

– Пул додан. О, устод ба ҷои падар аст. Наход инро аз ёд 

бароварда бошанд?! Беинсофҳо! Наход, ки шумо пул диҳеду 

нашармида гиранд. 

– Мо пул намедиҳем, бобоҷон, худашон талаб мекунанд.  

– Чӣ, чӣ?! Худашон талаб мекунанд?! – чашмони пирамард аз 

ғояти изтироб фурўтар рафтанд. 

Саид бо овози ҳузнангез суханашро идома дод: 

– Ҳа, бобоҷон. Ҳатто намепурсанд. Дониши шуморо ба сарам 

мезанам мегўянд. Ҳамин баҳои серо базўр савдо карда гирифтам. 

– Савдо? Боз инаш чӣ? 

– Чӣ хеле ки дар бозор молро савдо мекунанд, ману устод 

баҳоро савдо кардем. Устод «бист сомонӣ» гуфт, ман «панҷ 

сомонӣ». Қариб даҳ дақиқа савдо кардем. Оқибат устод “хайр, 

майлаш даҳ сомонӣ” гуфт. Ман гуфтам, ки ҳамагӣ панҷ сомонӣ 

дорам, гиред мегиред, набошад ман рафтам. Розӣ шуда, як се 

монд. 

Пирамард рост ба чашмони Саид нигарист. 

– А?! Наход-а?! Рост мегўӣ?! 

Рухсораҳои Саид дармегирифтанд. Лабонаш хаёле 

мепариданд. 

– Рост, бобоҷон. Ба Худо, ки рост. Наход, ки ман ба шумо 

дурўғ гўям, бобоҷон. 

Боз Саид сар ба зер афканда, дида ба замин дўхт. 

Ба ёди бобои Расул мақолаи хондааш омад: 
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“… Беш аз сад сол пеш Орифи Қазвинӣ воқеиятро дар Эрони 

он замона гуфта буд: 

 Ба ҳар куҷо, ки қадам мениҳам ба кишвари хеш, 

 Дучори дузди идорӣ, асири раҳзанам… 

Баростӣ мо, рўзноманигорон, имрўз он вазъиятро дар 

Тоҷикистон дар ҳар сари қадам мушоҳида мекунем. Акнун 

намедонем, ки мо ба куҷо равонем, дар ҳоле, ки устоди илми 

ҳуқуқу тиб, санъату маориф барои таъини дониши шогирд аз 50 

то 200 доллари ИМА талаб мекунад? Магар устодони 

донишгоҳҳо он ГАЗ-31-у мошинҳои хориҷиро бо кадом пул 

харида бошанд?…” 

Як тарси ошное ба дили пирамард панҷа зад, дар ҷояш шах 

шуд. Дар ҳамон вазъе, ки меистод, ба Саид чашм дўхта дар дил 

гуфт: «О, магар аз ў мутахассис мебарояд?! Не, аз ин духтур не, 

қассоб мебарояд. Вой бар ҳоли бемороне, ки ба дасти ў 

меафтанд». 

– Уф-ф! – ҳавли ниҳодашро берун сар дод пирамард. 

Саид ба пирамард нигарист. Вай бо чашмҳои кунҷкови худ ба 

чеҳраи Саид диққат дод. Сипас бо надомат лаб ба сухан боз кард: 

– Оббо, ман аз ту ин хел уммед надоштам, Саидҷон. Гумон 

кардам, ки дониш меомўзӣ, мутахассиси хуб мешавӣ. 

Саид баногоҳ беистиҳола гуфт: 

– Эҳ, бобоҷон, имрўз дониш ба кӣ лозим? Ҳоло пул, пул ва боз 

пул! Пул дорӣ, ҳама чиро дорӣ... 

– Бас кун! – тоқати пирамард тоқ шуду аз ҷояш хест, якбора 

овозашро сар дода, сухани ўро бурид. Вале ҳамоно аз тундии 

бемавридаш пушаймон гашту худро ба даст гирифт. Ва ба харак 

ишора карда, бо оҳанги нарм гуфт: 

– Ку бишин. 

– Не, аввал шумо шинед, – гуфт Саид. 

– Ҳа, имрўз дониш лозим нест. Лекин фардо лозим мешавад. 

Шайтон ноумед, гуфтаанд. Ин рўзҳо тез мегузаранд. Ту кўдак 

нестӣ-ку, худат бояд ҳамаашро бифаҳмӣ... 

– Мефаҳмам, – ғур-ғур кард Саид. 

– Ба фикрам ҳама чизро намефаҳмӣ. Ту ҷавон, чашм кушода 

ин шаҳри зеборо дидӣ. Хаёлат ки он аз осмон афтид ва ё ҳамин 
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хел буд? Не, ин шаҳр дар гузашта як деҳача буд. Устод Мирзо 

Турсунзода дар як мақолааш чунин навиштааст: “Шаҳри 

Душанбе деҳае буд, ки панҷ ҳазор аҳолӣ дошта, бо хонаҳои 

хаспўш, бо кўчаҳои тангу тори пур аз лой ҳаёти сокинонашро 

чандон зеб намедод”. Ана ҳамин хел Саидҷон. Акнун ин деҳа ба 

як шаҳри азими биҳиштмонанд табдил ёфтааст. Вале он бо 

автомат не, бо дипломҳои қалбакӣ не, бо донишу меҳнат обод 

шудааст. 

Саид гунаҳкорона аз замин чашм намебардошт. Дар чеҳрааш 

маъюсӣ соя андохта буд. Сад пушаймон шуда. Бад-ин рў хомўшӣ 

пеша карда. Чӣ ҳам мегуфт? Магар ба шахсе, ки тамоми пастиву 

баландӣ, талхиву ширинии ҳаётро дидаву чашидааст, 

гапгузаронӣ кардан осон ва ё аз рўи одоб аст? 

Пирамард ба сар то пои Саид нигариста, пурсид: 

– Дар курси дуюм мехонӣ-а? 

Ва мунтазири ҷавоб нашуда, падарвор коҳишу насиҳат оғозид: 

– Ҳоло ҳам дер нашудааст, Саидҷон. Дер ояду шер ояд. Ба 

хондан камар банд. Ҳар чӣ вақту соат дорад. Баъд дер мешавад. 

Суханҳои маро қабул кунӣ, кун, накунӣ, накун. Барои ман не, 

барои худат мехонӣ. Хонӣ фоидаи худат. Суханвари ҷаҳоншумул 

ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ мефармояд: “Тавоно бувад, ҳар кӣ 

доно бувад, зи дониш дили пир барно бувад”. Чӣ гуфтӣ? Қабул? 

Саид аз ў маъзаратхоҳӣ намуд ва сипас гуфт: 

– Қабул бобоҷон, сад қабул. 

Пирамард табассум карду пас даст бар китфи Саид гузошта: 

– Боракалло, писарам! – гуфт ва бо як навои боварибахш 

изофа намуд: – Боварӣ дорам, ки хуб хонда, одами дуруст 

мешавӣ. Хон, ҷони бобо, хон! Боз такрор мекунам: “Тавоно бувад, 

ҳар кӣ доно бувад!” Лекин барои барқарории адолат бояд ки 

мубориза барӣ. Ҳа, мубориза! Зеро мизони адолат набояд 

вайрон шавад. 

Саид сар такон медод ва ширин-ширин табассум менамуд. 

– Фаҳмидӣ, Саидҷон? 

– Ҳа, бобоҷон! “Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад!”. 

 

*       *       * 
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Рўз равшан, аммо дурахшанда набошад ҳам, орому хобовар 

буд. Ким-чӣ хел як фикри номафҳуму шилқин язайл майнаи 

бобои Расулро парма мекард: «Беҳуда ҷон меканӣ, беҳуда! Олам 

куҷо? Одам куҷо? Адолат нест! Чашми ҳақиқат кўр!» Ва 

дилашро як хавфи номаълум оҳиста-оҳиста туман барин зер 

кардан гирифт. Вай ҳамчунон ғарқи фикру хаёл шуд, ки 

даромада омадани Шарифро нафаҳмид. Вақте ки овози 

хуррамонаи Шарифро шунид, вай ҳатто аз тарс як қад парид. 

– Ҳа, ин шумоед, Шариф? – ба худ омада гуфт пирамард. 

– Ҳо, худам, Шариф! Чӣ, аллакай фаромўш кардед? – гуфт 

Шариф ва гўё бо падараш вохўрдӣ мекарда бошад, бобои 

Расулро бо оғўш гирифт. 

Шариф ҳамсину соли бобои Расул, вале хеле ҷавон менамояд. 

Ким-чӣ хел, неку бадашро фаҳмида намешавад. 

– Аҷоиботи дунёра бин. Аз куҷо пайдо шудед? Кадом шамол 

паронд? 

– Шамоли дидори шумо. Охир мою шумо дўстони қадрдон 

ҳастем, – бо меҳрубонии зиёд гуфт Шариф. – Ё не? 

– Бале, ҳамин тавр!  

Шариф ҳамшаҳрӣ ва аз дўстони ҷавони бобои Расул буд. Дар 

заводи мошинсозии «Гидромаш» қариб даҳ сол паҳлў ба паҳлў 

кор карданд. Вақте ки Расулро котиби райком интихоб карданд, 

Шариф ҳам тағири ҷои кор карду дур шуда рафт. Дер-дер бо 

ҳам вомехўрданд. Дар ҷавоби аҳволпурсии Расул бо қиёфаи 

андаке ранҷиданамо сардакак «дуруст» мегуфту халос. Расул ба 

тааҷҷуб меафтод. Чаро Шариф димоғсўхта? Аз ман чӣ кўтоҳӣ 

гузашта бошад? Бозсозӣ сар шуду Шариф серҳаракат шуда 

монд. Ба гап хеле усто гашт. Чунон бо боварию эътимод сухан 

меронд, ки бо фикри ў розӣ нашудан ҳеҷ мумкин набуд. Вале 

ҳамин ки бобои Расул меомад, Шариф бо ягон баҳона оҳиста аз 

ҷо мехест ва аз паи кору бори худ мерафт. Ду соли охир ўро 

боре ҳам надида буд. Ва ҳоло ўро дида, аз таҳи дил хурсанд шуд: 

– Шарифҷон, биёед-биёед, дароед. Ин қадар камнамо шуда 

рафтед? 
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– Э, як замона шуд, ки сари ҳисоби ҳама гум, на ба хизмати 

дўст мерасию на шатаат дар куни душман мерасад, – гуфт 

Шариф. 

– Рост гуфтед, ҳамин хел замона шуд... 

«Абри тира борон дорад» – мегўянд. Агар чеҳраи одам тира 

бошад, нишонаи хабари нохуш. Чеҳраи Шариф бошад хандон. 

Чӣ хабари хуш оварда бошад? Шариф гўё аз андешаҳои ў воқиф 

шуда бошад, бо табассуми фарох гуфт: 

– Омадам, ки шуморо ба як маҷлиси табаррук даъват кунам. 

Ва Худо хоҳад ба он худатон раисӣ мекунед. Охир, шумо дар ин 

кор устухон надоред. Маҷлисро бурдан ҳам ҳунар аст. Истеъдод 

лозим. «Гунҷишкро кӣ кушад, қассоб» – гуфтаанд. 

– Чӣ хел маҷлис будааст?  

– Маҷлиси бунёди ҷамъияти «Покғозиён»! – бо тантана гуфт 

Шариф. 

Нури шодӣ аз чашмони бобои Расул ғайб зад, Ҷояшро 

ҳайрату аҷобат гирифт. Дар гўшаи лабонаш чинҳо пайдо 

шуданд. 

– Ҷамъияти «Покғозиён», – ба ҳолати пирамард аҳамият 

надода, ба шарҳу эзоҳ сар кард Шариф. – Дар он ҳамаи онҳое, 

ки аз ноҳияи Ғозиёнанду дар шаҳр зиндагӣ ва таҳсил мекунанд, 

иштирок менамоянд. Рўи хат карда бинем, дар шаҳр се ҳазор 

Ғозиёниён мезистаанд. Се ҳазор-а! Лекин якдигарро 

намедонанд, ба маъракаҳои якдигар намераванд. Аз тарафи 

дигар ин як армияи калон! Дар корҳои роҳбарӣ бошад, ҳеҷ кас 

нест. 

Пирамард ҳамаашро фаҳмид. Ва банди дилаш ларзид. Баъд 

як нафаси тўлонӣ кашид. Пасон бо маломат ба Шариф 

нигарист. 

– Дар худи пойтахт зистан худ як шарафи бузургест! – симои 

пирамард нохост тира шудан гирифт. 

– Чӣ, чӣ?! – чеҳраи Шариф, гўё дўғи турш хўрда бошад, 

пурожанг шуд. – Э, ин хел шараф ба кӣ лозим?! Ҳоло мансаб 

шараф! Аз мо бошад ягон мансабдор нест. Магар ин беинсофӣ 

нест?! 



www.komron.info 

 

70 

 

Дили бобо Расул сахт-сахт ба тапиш даромад. Ба нохост ҳисси 

як нохушии пешакӣ тамоми ҳастиашро фаро гирифт. Даме сар 

ба домони андеша афканд: «Ба ин шаттоҳ чӣ ҷавоби муносибе 

диҳад?» 

– Чӣ гуфтед?! – овози Шариф ўро ба худ овард. 

– Шояд, намедонам, – гуфт пирамард. – Вале бунёди чунин 

ҷамъият худ ноинсофист. 

– Чӣ-ӣ?! – бо ҳайрат омад Шариф. – Ноинсофист? Барои чӣ 

ноинсофӣ будааст? 

– Ҳа ноинсофист! Барои чӣ дар ҷумҳурии мо низоъ, ҷанг, 

авбошӣ, ҳамдигаркушӣ, қасосгирӣ авҷ гирифт? Барои он ки бо 

сухани ноҷои хеш, рафтору кирдори нопок дўстро душман 

кардем. Ин бояд сабақи хубе бошад.  

Сарвари мулк чӣ қадар қувваю вақти худро ба харҷ дода 

ниҳолаки сулҳу салоҳ, дўстию ваҳдат, оромӣ ва осоишро 

сабзонд, шумо бошед ба решаи он теша заданиед. 

Ин гапҳо ба иззати нафси Шариф сахт расид, ки ранҷишомез 

гуфт: 

– Кори савоб гуфта, се моҳ давуғеҷ карда, рўи хати 

Ғозиёниёнро тартиб додам, суроға, ҷои кор, рақами 

телефонашро ёфтам. Магар ин кори осон аст?! Ба некӣ бадӣ 

будааст-дия?! 

Пирамард тамасхуромез «ҳм-м» гуфту афзуд: 

– Бале, кори осон не. Вале агар ҳамаи ин корро ба хотири 

ташкили ҷамъият карда бошед, кори савоб не, хизмати хирсона 

мекунед. 

Шариф аз зери абрувон ба рўи пирамард бодиққат нигоҳ 

карда, як каф носро ба таги забонаш партофту гуфт: 

– Охир ҷамъиятҳои «Ҳамдилон», «Зарафшон», «Ҳисори 

Шодмон» ташкил шуд-ку?! Чӣ, мо аз онҳо кам-мӣ? Ё онҳо шоху 

дум доранд?... 

– Аспа ки наъл карданд, қурбоққа ҳам ҳавас хўрд! – киноя зад 

бобои Расул. 

– Ин ҳавас не! 

– Ҳм-ҳм-ҳм... – бо тамасхур табассум намуд бобои Расул. – Пас 

чист? 
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– «Чист?» Зарурият! Зарур бошад, раво бошад! Имрўз ин 

ҷамъият чун обу ҳаво зарур, то ки ҳамдиёрон якдигарро 

шиносанд, бо диёри бобоӣ ифтихор кунанд, мурдаи якдигарро 

соҳиб шаванд. 

– Чӣ, то имрўз мурдаашон бесоҳиб монда буд?! Охир пеш 

ҳама чун дўсту ёру бародар мезистем. Ба қавле, об бе якдигар аз 

гулўямон намегузашт. Дар шодию ғам ҳамнафас, ҳамрози ҳам 

будем. Ҳоло чӣ? Ҳар кўча, ҳатто бино ба маҳалҳо ҷудо шудааст. 

Кор ба дараҷае расидааст, ки ҳамсоя пеши чашми ҳамсоя ҷон ба 

ҷаббор месупораду ўро парвое нест. Ҳамдиёрамон набошад, 

моро ба ў чӣ кор... 

– Э, гап-дия! – сухани пирамардро бурид Шариф. – Охир 

замона дигар шудагӣ. Ҳеҷ хабар доред ё не?! 

– Э, монед-е! Ҳамин ҳам гап шуд! Одаму одамгарӣ ҳам кўҳна 

мешудааст?! – оташин шуд пирамард. 

Шариф ҳис кард, ки ба бобои Расул гап гузаронидан осон 

нест. Ҳарду хомўш монданд. Дақиқае дар хона сукунате ба миён 

омад, ки чиқ-чиқи соати рўи миз равшан ба гўш расид. Шариф 

боз ба гап даромад: 

– Ин ҷамъият бо ташаббуси Акбари Комил ташкил мешавад, 

– гуфт ва бо ифтихор изофа намуд: – Вай дар шаҳри калон 

тарбият дидагӣ. Фикраш васеъ, иқтисодиётро хуб медонад. 

Ҳамаи мардуми диёр ўро дўст медоранд, ба ў эҳтироми хоса 

доранд. Вай аз зумраи он бузургмардоне ҳаст, ки ба дилу дидаи 

ҳамдиёрон маъво гирифтааст. Мардуми диёр аз ў умеди калон 

доранд. Боз нагўи, ки хеш гуфта, таъриф карда истодааст. Не, 

воқеията мегўям. 

– Ҳа-а, ҳоло ҳамин хел гўед? – абрў чин намуд пирамард. – 

Орзуи мансаб дорад гўед Акбари Комил? Аз кай боз Акбари 

Комил хеши ту шуда монд? Ё тавба! – пирамард лаб газиду бо 

таассуф сар ҷунбонд. – Ўро ин қадар таъриф карда, ба осмони 

ҳафтум баровардиву вай як панди оддиро намедонад. 

– Боз чӣ хел панд? 

– Фармудаи Саъдиро... 

– Чӣ фармудааст Саъдият? 
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– Саъдӣ фақат аз ман не, аз тамоми дунёст. Ҳа ин ҳақиқатест 

баҳснопазир! Надонӣ бидон! Саъдии бузургвор фармудааст: 

      Бечора харак орзуи дум кард, 

      Ноёфта дум, ду гўш гум кард. 

– Ана, ҳамин хел-дия! – заҳрханда кард Шариф. – Якамон тут 

гўем, дигарамон бед мегўем. Ба вай вазифа лозим нест. О, чанд 

бор аз минбари баланд гуфт-ку: «Ба шири модарам қасам, ки ба 

ман мансаб лозим не!» Ҳа, ў ғами кадрҳои моро мехўрад. Нангу 

номус дорад! Одам аст ў, одам! 

– Одам кӣ, ноодам кӣ – ҳамааш маълум мешавад! – бо 

ҷиддият гуфт пирамард. – Шайх Саъдӣ боз гуфтааст: 

«Зарандудагонро ба оташ баранд, падид ояд он гаҳ мисанд ё 

заранд». 

– Э, бас кун! – якбора аз «шумо» ба «ту» гузашт Шариф. – 

Корам ба кал афтод, кал ҳам ба ноз афтод! Худат-ку ба халқ 

хизмати казоӣ накардӣ, намемонӣ, ки дигарон хизмат кунанд. 

Дар рўи пирамард тааҷҷуб ҷилва кард: 

– Ғалатӣ-ку?! Ман ба кадом халқ хизмат кардам?! 

– Вай хизмати ту ҳисоб не, – гуфт Шариф бо истеҳзо. 

Чеҳраи пирамардро ҳамоно ожангҳо фаро гирифтанд. 

– Чӣ хел? 

– Ба мо не. 

– Хайр ба ту не, ба халқ. 

– Ба халқ не, ба давлати советӣ. 

Пирамард нафасе тўлонӣ, шабеҳи оҳи пурсўз баровард. 

– Охир маро Давлати Советӣ ба воя расонд. Ба куҷое ки лоиқ 

дониста фиристоданд, «не» нагуфта рафтам. Баҳри ободӣ 

кўшидам, аз инсон ободӣ мемонад. 

– Лекин хуни нофат дар Ғозиён рехта буд-ку! – боз ба рўи ў теғ 

кашида нигарист Шариф. – Даҳсол котиби райком будӣ, ба 

Ғозиёниён чӣ фоидаат расид? Кадом кадрашро дар барат 

гирифтӣ? Мон, ки Акбари Комил хизмати халқаша кунад, 

кадрҳояшро рўи об барорад. 

Сабаби ранҷиши ўро акнун фаҳмида, “ана гап дар куҷо 

будааст!” – гуфт пирамард дар дил. Сипас бо як хашми намоён 

гуфт: 



www.komron.info 

 

73 

 

– Беҳудагўиро бас кун! Аробаи холиро гирифта нагурез! 

Замона ҳар касро ба хари худаш савор мекунад. 

– Хайр, хабар ҳамин, – аз ҷой хест Шариф. – Биёи биё, наоӣ аҳ 

нао. Бе ту ҳам ҷамъият ташкил мешавад. Баъд аз худат гила кун. 

– Ҷамъиятатон ба худатон насиб кунад, – бо қаҳр гуфт 

пирамард. – На гўши дардину на гўшвори заррин! 

Шариф аз хона баромад. Ва ҳатто хайрухуш накард. Ба ҷои он 

дарро зад. Сахт зад. Албатта, рафтори ўро ҳар хел фаҳмидан 

мумкин буд, шояд ранҷида бошад ё тарсониданӣ ва ё алами 

Исоро аз Мўсо гирифт. 

Нигоҳи бобои Расул ба таклифномаи рўи миз афтод. 

Беихтиёр онро ба даст гирифт. Фаҳмид, ки маҷлис рўзи шанбе 

дар толори донишгоҳи иқтисодиёт барпо мешудааст. 

– Меравам! – қатьӣ қарор дод ў. – Намегузорам, ки он барпо 

шавад! 

Бо ҳамин мақсад пагоҳии рўзи шанбе ў аз хона берун шуд. 

Дар роҳ ба як ҳамшаҳриаш вохўрд. 

– Маҷлис намешавад, – бо ҳанги маҳзун хабар дод ў. 

– Барои чӣ? – ҳайрон шуд пирамард. 

– Дирўз Акбари Комилро ҷонишини сарвазир таъин карданд. 

Ҷамъиятатон ба ман лозим не гуфтааст. 

– Ҳа-а-а... Ин хел гўед, – гуфт бобои Расул ҳангу манг шуда. 

Баъд каме ором шуда, нафасе тўлонӣ бароварду гуфт: 

– Дареғо, ки ҳанўз одамонро нашинохта, мансаби 

масъулиятнокро бо ду дасти адаб ба онҳо месупорем. Ин аз 

бўзина наҷҷорӣ умед кардан аст. Дареғ, сад дареғ! 

 

*       *       * 

 

Замин аз дидори офтоб болида, коҳилона ҳавр мебаровард. 

Осмон софу тозаву покиза. Ба машом бўи себарга мерасид. 

Чашми бобои Расул ба лошахўре афтод, ки дар фазои тепаҳои 

дараи Варзоб чарх мезад. Лаҳзае дидагонаш пойбанди лошахўр 

гашт. Ба ниҳоди пирамард оташ афтод.  

– Чӣ мекобад ин бадният! – андешид ў. 
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Ва нигоҳашро аз лошахўр канда, ба ҳавлӣ дида дўхт. Ҳавлӣ 

чун ҳамеша ба мазор шабоҳат дошт. Атроф ором буд. 

Сукунатро танҳо садои канда-кандаи ба чизе бархўрдани табар, 

ки аз ҳавлии Аҷик меомад, халалдор месохт. Пирамард як лаҳза 

ба он садо мутаваҷҷеҳ гашта, худ ба худ гуфт: 

– Аз афташ гўшт майда мекунанд. 

Пирамард аз чӣ бошад, ки бесаришта гашта, як ҷунбиду ба 

нуқтаи номаълуме чашм дўхт. «Одам махлуқи аҷиб аст, – гуфт 

худ ба худ. – Бо ду чашми сар мебинад, вале сабақ намегирад. 

Магар Аҷик намедонад, ки ҳоло ягон кас ба он дунё чизе 

набурдааст. «Кӣ буд ў? – ба худ савол дод ва худ ҷавоб гардонд: – 

Дузд! Авбош!» 

Пирамард чашм ба ҳавлӣ, хаёл ба Аҷик буд. Ному нанги 

падарро барбод дод ў. Беҳуда намегўянд, ки «на ҳар зан зан 

бувад, ҳар зода фарзанд». Қатори чор бародараш мерафт, ягон 

гўшаи олам каҷ мешуд? Не-дия, сархўр шуд. Сари волидонашро 

хўрд. Ин сархўрро ба сари онҳо Моҳрў овард. 

Ҳусну ҷамоли Моҳрў ба номаш ҷанг мекард. Вале ҳусн офати 

ҷон ҳам будааст. Нашъаи шароби ҳусн ботинашро ба шўр 

меовард. Барои дили пурваҷди ў қафаси сина гўё тангӣ мекард. 

Моҳрў ғарраи ҳусн шуда, бо ҳамсар созгорӣ накард. 

Нахустфарзандашро аз батн гирифта партофту домони 

ҷавонмарди дороеро гирифта рафт. Моҳе нагузашта даст аз он 

доман ҳам канд. Доротару ҷавонтареро ёфт. Фарзанд наёфт, 

ҷавон пешаш кард. Ба айшу ишрат дода шуд. Даст ба даст шуда 

рафт. Бо одамони зиёд ишқварзӣ мекард, дар тўйҳо мерақсид. 

Нафаҳмида монд, ки ҷавониаш гузашт, ҳуснаш кост, бозораш 

хунук шуд. Ба худ омада қарор дод, ки рафиқи зиндагиашро 

ёбад. Ҳай кофт, ҳай кофт. Ҳайҳот, наёфт. Мардҳо се чор моҳ шўи 

мекарданду халос. Аз баҳрашон гузашт. Як сари қоқаш монд. Ба 

бевазани шаттоҳе мубаддал гашт. Дар даму нафасаш отала 

мепухт. Ҳамсояҳо аз дасти ў дар хонаҳояшон баланд гап зада 

наметавонистанд. «Пирӣ ҳазор касофат» – бо ҳама сурху сафед 

шуда «тую ман» мекард. Ҷони ҳамаро ба лаб оварда буд. 

Зиндагӣ қуввати миён, нури чашмонашро рабуда, қоматашро 

хам кард, ба дасташ асо дод. Вай байти «Асо аз ростӣ ҳар дам ба 
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гўши пир мегўяд, дигар дар хоб хоҳӣ дид айёми ҷавониро» ба 

хотир оварда, бо тарс дар дил мегуфт: «Поям дар лаби гўр, 

тамом-вассалом!» Ин тарс пайваста таъқибаш мекард. Хоб аз 

дидаю қарор аз дилаш рабуда. Ҷонаш дар ларза. Шабу рўз аз 

Худо илтиҷо мекард, ки сағираеро ба ў расонад, ки мутакояш 

бишавад. Талабаш ба Худо рост омад, ки Аҷик бо пои худ 

даромада омад. 

– Сағираи бекас, на падару модар дораму на хешу табор, – 

оби дида рехт Аҷик ва бо ваъдаҳои пучи рангин дили пиразанро 

ба даст оварду гирифтори домаш кард. 

– Кадом кори неки кардаам дастгир шуд. Худо оҳамро шунид, 

– дар чашмони пиразан ашк ҳалқа зад. – Ба ман писар 

фиристод. 

«Одами бад дар як рўз маълум мешавад» – мегўянд. Вале аз 

чӣ бошад, ки Аҷик тез маълум нашуд. Дер, рўзи дафни кампири 

Моҳрў ошкор шуд сирру асрораш. То он мусичаяки беозор 

шуда оромакак мегашт, хушсухан ва боадаб буд. 

Падари Аҷик – Азими Раҳим, сокини шаҳраки Навобод, 

мудири анбор буд. Бою бадавлат бошад ҳам, одами хоксору 

ҳалим менамуд. Ба қавли худаш «аз пои мор то шири мурғ» 

дошт, бе фарзанд буд. Ҳамсараш чор писар таваллуд кард, вале 

аз чӣ бошад, ки ҳар чораш дар шашмоҳагӣ фавтиданд. Ду соли 

дигар фарзанд наёфт. Соли сеюм писари норасид таваллуд 

кард. Номашро Аҷик монданд. То ки сараш аз санг шавад. 

Ҳамин тавр ҳам шуд. Вале дар сабзиш заиф буд. Ҳарчанд, ки 

гули хўрокро ба ў медоданд, ҳеҷ гўшт намегирифт, қад 

намеёзонд. Дер ба пою дер гўё шуд. Дояи махсус ўро нигоҳубин 

мекард. Бо вуҷуди ин тез-тез касал мешуд. Бисёр инҷиқӣ 

мекард. Нозу нузаш бешумор буд. Писари ягона ки буд, ҳама 

нозу нузашро ба дида мемолиданд. Ҳама корҳояш ношоям буд. 

Аз дасти ў на хўрд рўз дошту на калон. Суханҳое мегуфт, ки агар 

мор шунавад, пўст мепартофт. 

– Ҳоло ҷавон, калон шавад вазнину солор мешавад, – мегуфт 

падараш.  

Вале сол аз сол бадтар мешуд, ки беҳтар не. Баътар ў ба дуздӣ 

хў гирифт. Молу ҳоли ҳамсояҳо ғайб мезад. Ҳама медонистанд, 



www.komron.info 

 

76 

 

ки ин кори Аҷик аст. Вале ба гап задан метарсиданд. Модари 

Аҷик абраву астари онҳоро чаппа карда мепартофт. Чуноне 

мекард, ки ба қавли худашон, «гўрро хоб бинад». Дар сини 

чордаҳсолагӣ бо «дўстон»-аш анбори падарашро дуздида обу 

лой кард. Падараш ба ҳеҷ куҷо арз набурд. Пас аз чанд рўз 

тафтиш камомади зиёдеро ошкор сохта, ўро ба ҳабс гирифтанд. 

Ба ў ҳафт сол дода, хонаву молу мулкашро мусодира карданд. 

Аз байн чор моҳ нагузашта Аҷикро ҳангоми дуздӣ даст 

гирифтанд. Ва ўро ба калония равон карданд. Обу нони калония 

ба ў форид, ки бўзбала шуда баргашт. Ҳама гумон доштанд, ки ў 

одами хуб мешавад. Вале гумонашон пуч баромад. Беҳуда 

нагуфта будаанд шайх Саъдӣ, ки «нокас ба тарбият нашавад, эй 

ҳаким, кас!» Ба ягон ҷо ба кор надаромад. Дуздиро касб кард. 

Ҷинояткори гурезпо буд. Модараш аз ғами писару шавҳар 

дунёи равшанро падруд гуфт. Падараш дар маҳбас ҷон дод. Аз 

органҳои танобкаш гурехта, дар хонаи кампири Моҳрў паногоҳ 

ёфт. Пас аз се моҳ кампири Моҳрў аз дунё гузашт. 

– Дирўз сиҳат буд кампири Моҳрў, – гуфт момои Маҳбуба. – 

Дар дами дар дидам, бардам буд. 

Пас аз гўру чуб миш-миш шуд, ки шўяндагон “гулўи мурда 

сиёҳ” гуфтаанд, яъне ўро буғӣ карда куштаанд. Раги шубҳа дар 

дили бобои Расул ба ҷунбиш омад. Хун ба сараш зад. Хост 

қилро аз хамир ҷудо созад. Вале Бурӣ-бобо сади роҳаш гашт. 

– Лозим не, – гуфт ў. – Аздусар кор аз кор гузашт. Кампир 

даврашро ронд, рўзашро дид. Дубора зинда намешавад-ку. 

Ҳаволаи ҳар кас ба Худо! 

– Боз фармудаи Шайх Муслиҳиддин нашавад: 

 Тараҳҳум бар паланги тездандон, 

 Ситамгорӣ бувад бар гўсфандон. 

– Ҳар кас қисмати пешонӣ ва мукофоти амали худро 

мебинад. 

Дар шодиву ғам бо ҳамсояҳо шарик набуд. 

Кӣ медонад, марги Бурӣ-бобо, шояд кори ў бошад. 

Ҷангҳои бародаркуш оғоз ёфту Аҷик ба як махлуқи беору 

номус мубаддал гашт. Берўёна ба кундаи синааш мушт зада, 

«ман боевик!» мегуфт. Панҷ ҳавлиро «харид»-а, ба хок яксон 
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кард. Ҷояшон қаср сохт. Пирамард дарунашро надидааст. 

Дидагиҳо мегўянд, ки Амир Олимхон чунин қаср надошт. Боз 

мегўянд, ки пули ба он сарфшуда сокинони шаҳро як сол 

бемалол мехўронаду мепўшонад. Эҳ, Аҷик, Аҷик! Амир 

Олимхон куҷо шуд? Ҳа, дар ин дунёи гузаро ҳеҷ кас умри абад 

надидааст. Ва намебинад. 

Ғиҷирроси турми дари Аҷик пирамардро ба худ овард. Аз 

дар Асо-қассоб баромад. Дар даст тугунчае дошт. «Аз афташ 

гўшт» – дар дил гуфт пирамард. 

– Саломатӣ читу? – вақте ки ба пирамард наздик шуд, пурсид 

Асо-қассоб. 

– Шукри Худо, бад не. 

– Ҳа, саломатиро эҳтиёт кун, – бо оҳанги тамасхур гуфт ў. – 

Саломатӣ бошад, шуд, дигар ҳама чизро харидан мумкин. 

Пирамард абрў чин кард, чунки гапи Асо-қассоб ба вай 

нафорид. Вале чизе нагуфт. 

– Истироҳат дорӣ? – ҳасадомез пурсид Асо-қассоб. 

Пирамард ба маънии «ҳа» сар ҷунбонд. Гўё ёрои гап задан 

надошт. Асо-қассоб майли чақ-чақ дошт, пирамард не. 

– Писари Аҷикбой мавлуд доштааст, як гўсфандро кушта 

додам. Гўсфанд не, буқа. Шаст килло гўшт кард, бачағар. 

– Ҳа-а... – нимғурма гуфт пирамард. – Оқибаташ ба хайр 

шавад. 

– Оқибати чӣ?  

– Э-э, биё мон! – бо зарда гуфт пирамард. – Медонӣ, боз 

гулпурсӣ мекунӣ! 

– Чаро монам? – гўён Асо-қассоб ба ин гапи бобои Расул сахт 

часпида гирифт. – Не, чаро монам? 

Пирамард ҷавоб надод. Асо-қассоб ба ў андак тамасхуромез 

нигарист. Сипас бо истеҳзо гуфт: 

– Тоҷикӣ-да, тоҷик. 

Пирамард бо қаҳру танбеҳ ба ў нигарист. 

– Дар урфият мегўянд: «Сағираи дар ба дар, Худо диҳад аз як 

дар». Аз афташ, мардака Хўҷаи Хизр назар кардааст. Бахилӣ 

накун. Мон ки хўрад. Ту ҳам хўрдӣ-ку... 
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– Чӣ хўрдам?! – пирамард нигоҳашро ба қаъри чашмони ў 

дўхт. – Ҳа, хўрдам. Моли мардума не, ғами мардума хўрдам, 

ғами ободии диёрро хўрдам. Аз ин рў имонам пок, рўҳам осуда. 

Асо-қассоб аз нигоҳи оташбори пирамард бихўсид. Гумон 

кард, ки ҳозир мушти гиреҳшудаи бобои Расул ба сараш 

мефурояд, бинобар ин ба қавли худаш, «ҷонашро каҷ кард». 

Пирамард аз паси вай, ки калон-калон қадамзанон гўё ҷисми 

фарбеҳашро пуштора карда мерафт, хеле нигариста, аз дил 

гузаронд: дар дунё мисли Асо-қассоб касе хушбахт нест. Ба баду 

неки дунё коре надорад. Беғам, ки ҳаст, хук барин фарбеҳ. Ҳа, 

одамро дарду ғам пир мекунад. 

– Тавба кардам ба даргоҳат Худо! – пирамард гиребон гирифт 

ва сўи хонааш равон шуд. Хомўш, сар ба зер афканда мерафт. 

Рўяш коста, чашмонаш ғамангез. Ногоҳ касе ба паҳлуяш нихта 

зад. Як қад парида, сар бардошт ва Аҷикро дид. Пирамард ўро 

хуш надошт, хунашон намеҷўшид. Аҷик либоси сап-сафед ба 

бар, ҳатто туфлиаш ҳам сафед буд. «Кафан пўшидааст-ку. 

Наход, ки рўзаш буд шуда бошад?» Якбора ҳамин фикр ба 

сараш зад. Аввал он бемаъно тофт. Баъд одилона. «Худоё, 

бубахш маро. Кошкӣ ҳамин хел мешуд». 

– Тарсидӣ-а? – қоҳ-қоҳ хандид Аҷик ва дандонҳои тиллояшро 

нишон дода, масхараомез пурсид: – Зиндагӣ читу, ҳамсояи 

бесоя? 

Аз даҳони ў ба димоғи пирамард бўи арақу тамоку расид. Аз 

ин талху пичинг оташи ғазаби пирамард аланга гирифт. Ва бо 

тундӣ гуфт: 

– Ту барин соядорҳо зиндагӣ мекунанд, зиндагии мо чӣ 

зиндагӣ! 

– Эй ҳамсояи бесоя, нанол, – гуфт Аҷик ва боз қоҳ-қоҳ хандид. 

Сипас сигарет гиронда, паиҳам се-чор бор дуд гирифт. Баъд 

сигаретаро миёни лабонаш бозӣ доронда аз кисааш як бандча 

пул бароварда чандтояшро ҷудо намуду ба пирамард дароз 

кард. 

– Ма, якта дуо те! 

Пирамард мисли он ки қувваи барқ зада бошад, таконе хўрд 

ва гуфт: 
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– Ман гадо не, ки пул диҳӣ. 

– Ман гадо нагуфтам. Ҳамчун ба ҳамсоя, ба пиракӣ ва мўҳтоҷ. 

– Ман мўҳтоҷ нестам! 

– Хайр, ҳамту гир. 

Пирамард рост ба чашмони Аҷик нигарист ва дона-дона 

карда: 

– Ба ман пули ҳароми ту лозим нест, устухонҳоям бо нони 

ҳалол шах шудааст, – гуфт. 

Аз афташ Аҷик чунин сурат гирифтани муколамаро 

чашмдор набуд, ки сўяш теғ кашида нигоҳ кард. Пасмондаи 

сигаретро ба сўе ҳаво дод. Сипас «ноз накун, гир» – гўён ба 

китфи ў даст расонд. Вале пирамард худро як сў гирифта бо 

ғазаб гуфт: 

– Нарас! 

Вай боз «гир, пушаймон мешавӣ» – гўён ба китфи ў даст 

расонданӣ шуд. Вале ў имкон надода, бештар хашм гирифт. 

– Нарас, гуфтам, ман ба ту! 

Аҷик хандаи тамасхуромезе зад ва боз сигарет гиронда гуфт: 

– Хайр, набошад бе пул дуо те! 

Пирамард бо шитоб миёни ҳарфаш давиду бо тундӣ гуфт: 

– Дуо устухон нест, ки пеши ҳар саг партоӣ! 

– Чӣ-ӣ-ӣ?!… Э, ту тоза одами бетамиз будаӣ-ку! Пир, ҳамсоя 

гуфта ҳурмат кунем, ба сари кас мебароӣ-а?! 

– Ту худат бетамиз! – якбора хун ба сари пирамард зад. 

Ногаҳон аз ду паҳлўи ў ду ҷавонмарди девсурат пайдо 

шуданд. Мили автоматҳоро ба сари синаи ў равон карданд. 

Инҳо ҷондорони Аҷик буданд. Яке аз онҳо омирона гуфт: 

– Даҳонатро пўш! Набошад... 

– «Набошад» чӣ?! 

– Ба ҷаҳаннам меравӣ! – гуфт яке аз онон ва шараққосзанон 

автоматашро омодаи парондан намуд. 

«Худоё, оқибаташ ба хайр бод» – гуфт дар дил пирамард ва 

овози Аҷикро шунид. 

– Мон, тирро ҳайф накун. 

Бо ишораи Аҷик ҷондорҳояш ба хона даромаданд. Аҷик боз 

сигарет гиронда, ба пирамард гуфт: 
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– Ин дафъа аз гуноҳат гузаштам... 

– Аз кадом гуноҳам?! 

– Аблаҳ, гуноҳатро намедонӣ?! – дод зад Аҷик. – Хайр, баъд 

мефаҳмӣ!  

Аҷик бо қаҳр пулҳоро ба пеши пои пирамард чош дод. Ин 

лаҳза Хуршед пайдо шуда: 

– Бобоҷон, ба шумо чӣ шуд? – гўён ба наздаш омад. 

– Бобоҷонат пес шудагӣ! – бо тамасхур гуфт Аҷик. 

Хуршед теғи нигоҳашро ба ў равон намуд. 

– Напесон, – гуфт Аҷик. – Беҳтараш пулҳоро ғундошта гир. 

– Ба ман пул лозим не! – ҷиддӣ гуфт Хуршед. 

– Э гадоҳои пойлуч! – бо нафрат гуфт Аҷик ва ба хонааш 

даромад.  

Вале аз роғи дарвоза ба берун нигарист. Вай гумон дошт, ки 

пирамарду писарбача зуд пулҳоро ғун дошта мегиранд. Ин дам 

Саид ҳам расида омад. Онҳо ба пулҳо нимнигоҳе ҳам накарданд. 

Хуршеду Саид дасти пирамардро гирифта ба хонааш бурданд. 

Якчанд қумрӣ парида омада, ба болои пулҳо нишастанд. Ба 

пулҳо як нўл заданду сипас рих. Пасон боз парида рафтанд. 

Пулҳои олудаи рих дар панҷаи бод монданд. 

 

*       *       * 

 

Шўру эҳсоси бесобиқае дар вуҷуди бобои Расул мавҷ мезад. 

Аз он ки Зафари Саид ҷазояшро гирифта буд, бениҳоят эҳсоси 

хушҳолӣ менамуд. Ин муждаро телевизор ба ў расонид. 

«Додситон Зафари Саид барои беназоратӣ ва зоҳир намудани 

бемасъулиятӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, аз вазифа 

сабукдўш карда шуд». Аз ин хабар дили бобои Расул боғ-боғ 

кушода шуд. Агар ин қарори Президенти кишвар дар дасташ 

мебуд, мебўсиду ба чашм мемолид. Чӣ қарори одилона! Чӣ 

кори савоб! Офарин! Сафедро аз сиёҳ, дўстро аз душман фарқ 

карда метавонистааст! Ва ҳамзамон суханони Шоири мардумии 

Тоҷикистон Гулназар ба ёдаш омаданд: «Ў сабзтарин инсони 

Тоҷикистон аст, зеро ба ёди мо бори дигар сабз будан, нумўъ 

кардан, бор овардан, зиндагӣ карданро овард».  



www.komron.info 

 

81 

 

Бобои Расул бо як эҳсоси ҳаяҷоновар ба ҳавлӣ баромад. 

Табиат бедор шуда, ҳама ҷо гулзор… «Мурғони ҳаво ҷумла ба 

парвоз» буданд. Беқарор буд ў. Ба монанди ҷавоне ки духтарро 

интизор аст, рафтор менамуд. Ин тараф-он тараф қадам мезад. 

Панҷ-шаш қадам ба пеш. 

Панҷ-шаш қадам ба қафо. 

Панҷ-шаш қадам ба чап. 

Панҷ-шаш қадам ба рост. 

Ҳавлӣ хеле хилват буд ва садои қадамҳои ў дар он танин 

меафканд. 

Хурсандӣ ҷуфт меомадааст. Пас аз соате пирамард мактуби 

ҳукуматӣ гирифт. Лифофа хеле боҳашамат буд. Вай ончунон 

хурсанд шуд, ки гўё халтаи зар ёфта бошад. Вай дарҳол бо нўки 

қалам лифофаро бо эҳтиёт кушод. Андаруни он ним варақ қоғаз 

буду халос. Дар он навишта шуда буд, ки: «Мактуби шумо барои 

чораҷўӣ ба рўзнома фиристода шуд». 

– А-ҳа-а, чора набинеду рўзатонро бинед. Шохатон дуто 

бошад ҳам чора мебинед, – гуфт пирамард ва гўё боре аз 

китфаш афтод, дилаш сабук шуд. 

Ва ў рўзи ҷумъаро интизор шуд. Зеро ҳафтае як бор – рўзи 

ҷумъа рўзномаҳо чоп мешуданд. Ў боварӣ дошт, ки дигар эълон 

чоп нахоҳад шуд. Ва боз дар дил илтиҷо мекард, ки он чоп 

нашавад. Зинҳор чоп нашавад. Аз барои савоб, аз барои ҳаёт, аз 

барои ҳамаи муқаддасот чоп нашавад. Хаёлаш ба куҷоҳое сайр 

намекард. Ва аз он монда мешуд. Гумонаш вақт дар як ҷо қарор 

дошт. Дилаш бештар тангӣ мекард. 

Худоё худовандо, ин қадар дароз, ин қадар кашол ин рўзҳо! 

Вале – чӣ мегўед! – чоп шуд. Боз якто не, дуто. Дуюмаш илова 

дошт: “Қиммат мехарам!» Гўё эълонҳо ба ў ришханд мезаданд. 

Ва ин пирамардро рўҳафтода кард. Гўё ба сари ў бо болғаи 

вазнине кўфтаанд.  

Шаб боз барқ набуд. Шамъ сўхта ба охир мерасид. Пирамард 

ҳис мекард, ки бо нури он шодии дилаш низ оҳиста-оҳиста 

мурда, вуҷудашро торикии ғамҳо фаро мегирад. Арақи сард аз 

пешониаш ҷорӣ шуд. Дигар хобаш намебурд, маҷоли овоз 

баровардан надошт. Рўзгори пур аз ғамаш пеши рўяш ҷилвагар 
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буд. Фазои хона танг буд барои ў. Вақт бисёр суст мегузашт. Се-

чор бор паҳлў гашт, худро ба хоб андохт, вале хобаш наомад. 

Ниҳоят бетоқат шуд. Аз ҷой бархест. Ҷомаи нимдошташро ба 

бар карда, берун баромад. 

Осмон беканор, ситораҳо бешумор. Баъзе ситораҳо гўё лахте 

аз хуршед дурахшон. Қисме хира, ночизу назарногир. Ногоҳ 

ситорае канда шуд, лаҳзае осмонро мунаввар кард, ғайб зад, 

фано гашт. 

Аҷиб, одамон ҳам мисли ҳамин ситораҳоянд. Манзараи шаб 

ба қалби пирамард хушҳолӣ наовард. Нохушии рўҳаш бештар 

гашт. Ба андеша рафт, аммо фикрҳои парешоне ба сари ў 

меомаданд, наметавонист, ки онҳоро муназзам созад. Оҳи 

гароне кашиду ба хона баргашт. 

Ба ҷогаҳи худ дароз кашида, чанд бор чуқур-чуқур нафас 

кашид ва ҳамин тавр, кам-кам ба худ омад. 

«Не, ман ту, эълони лаънатиро нест мекунам. Ҳа, фашисти 

ғаддорро нест кардам, ту пеши он чӣ? Ту чун хас! Чор сол 

ҷангидам. Ҳа, бо ту чанд вақт шуд? Ў хост рўзу шабҳоро ҳисоб 

кунад, аз онҳо шабонарўз бисозад, вале ногаҳон ҳамааш дар 

ёдаш омехта гашт. Ниҳоят ғанабаш бурд ва хоб дид. Ҳамон 

манзараи фатҳи теппаи 221-ро хоб дид. Онҳо фармон гирифта 

буданд, ки ин теппаро аз дасти фашистон кашида гиранд. Ва 

субҳ ба ҳуҷум гузаштанд. Ин ҷанги нобаробар се соат давом 

кард. Вақте ки ў ба теппа баромад, ногоҳ гулўлае таркида, ўро аз 

по афтонд. 

Як қад парида бедор шуд. Дар ҳамин лаҳза чизе кафид. 

Шишаи тирезаҳои хона ларзиданд. Аз ин садои ногаҳонӣ 

завҷааш ҳам бо тарс аз хоб хест. 

– А-ҳа... – ҳаросон чашм кушод ў. – Замин ҷунбид? 

Ба ҷои ҷавоб садои таркиш омад. Шишаҳои тиреза пора-пора 

гардида, ба замин рехтанд. Аз садои ваҳшатбори таркиш ва 

шишаҳои шикаста, ба тани пиразан сардӣ давида, зонувонашро 

ларза гирифт. 

– Воҳ! Ҷанг сар шуд! Чӣ кор мекунем?! 

– Ором шав, занак, воҳима накун. Ин ҷанг не, разбор. 

– Разбор? Разбораш чӣ? 
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Боз ду таркиш ба амал омад. Баъд тирпаронии автомат 

шунида шуд. Тирпаронӣ ду-се дақиқа давом кард. Сипас 

атрофро сукунате фаро гирифт: гўё ки чизе набуд ва чизе рўй 

надода. Хомўшии вазнину ногуворе ҳукмфармо гашт. 

Бобои Расул лаб ба илтиҷо кушода, хеле аз Худо омурзиш 

бихост, ба рўҳу арвоҳи гузаштагон дуо хонд. Ноаён ғанабаш 

бурд. Ва сиёҳӣ пахшаш намуда, тарсида хест. Сараш гарон, 

даҳонаш хушк. Гаранг-гаранг ба атроф чашм давонд. Сипас ба 

тиреза нигарист. Моҳ дигар он ҷо набуд. Ҳаво равшан мешуд. Аз 

берун ким-чӣ хел садоҳо меомад. Вай зуд либос пўшид. Ва бо 

ранги паридаву хавоси парешон аз хона баромад. 

Рўи ҳавлӣ пур аз зану мард, пиру кўдак буд. Ҳарчанд, ки 

афсарон онҳоро пеш мекарданд, лекин аз ҷой намеҷунбиданд. 

Вай ба ҷавоне наздик шуда, бо дили изтиробдор пурсид: 

– Чӣ воқиа рўй додааст? 

– Намебинӣ?! – ба сўи хонаи Аҷик ишора карда гуфт ҷавон. – 

Қаср нест! Зеру забар шуд! 

Вай ба ҳавлии Аҷик зеҳн монд. Аз қаср ному нишоне набуд. 

Қаср ба замин яксон шуда буд. Пирамард ангушти ҳайрат газид. 

Ва гиребонашро дошта дар дил «ё тавба, ғазаби Худоро бин» – 

мегуфт. 

Ҳамин вақт афсарон чанд ҷасадро, ки батамом сўхта буданд, 

рўи занбар гирифта берун омаданд. Онҳоро шинохта намешуд. 

Ба кундаи нимсўхта шабоҳат доштанд. 

«Худоё! – боз гиребон гирифт пирамард. – Ҳеҷ касро ба ин 

ҳол гирифтор макун!» 

– Рўяшонро бо сон пўшонед, намешуд, – гуфт мўйсафеде 

коҳишомез. 

– Ба инҳо сон ҳам ҳаром, – ҷавоб дод афсаре. 

Пирамард гиребон гирифта: 

– Худоё, мо бандаҳои осиятро бубахш! – гуфт. 

Чанд нафаре шодӣ мекарданд, гул-гул мешукуфтанд – 

Худоро шукр, ҷонамон халос шуд! Банохост дили пирамард 

шўрида, сараш андак гирд гашт, пеши чашмонаш сиёҳ шуд. Вай 

як «уфф!» гуфту пешониашро молида, худро базўр рўи харак 

гирифт. Боз як «уфф!» гуфту ба замин дида дўхт. Беҳузурии 



www.komron.info 

 

84 

 

дилаш рафъ гардид, чашмонаш равшан гашт. Вале аз замин 

чашм наканд. Ба гўшаш гуфтугўи одамон мерасид. 

– Дина шоҳ буд, имрўз чўби аловкоб. Ҳа, одам як дам. Кас ҳеҷ 

намедонад, ки фардо, ҳатто пас аз як соат, пас аз як нафас чӣ 

бало меояд ба сараш. 

– Ана ҳамин хел сари якдигарро мехўранд, ин зўрон. 

– Ҳа, беҳуда нагуфтаанд, ки «Худое, ки болою паст офарид, 

забардасти ҳар даст, даст офарид!». 

 

*       *       * 

 

Сармуҳаррир дар дафтари кории худ машғули таҳрир буд. 

Аз роҳрав касе ба дар пушти нохун зад. 

– Дароед! 

Дар кушода мешавад ва ў дар остона пирамардеро мебинад. 

Рўяш турш, абрўвонаш гиреҳ мебанданд. Нигоҳи тунди ў аз сар 

то пои пирамардро аз ғирбол мегузаронад. Ва норозиёна 

мегўяд: 

– Қабули эълонҳо дар поён, дар ошёнаи якум. 

Аз муомила дили пирамард лағжид, балки мисли каси 

зарбаи ногаҳонӣ хўрда гарангу пакар низ шуд. Ва дарёфт, ки 

беҷо омадааст, аммо дер шуда буд. Хиҷолатманд ҷониби 

сармуҳаррир назар афканда, ранҷидахотир гуфт: 

– Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Натарсед, ман вақти 

қимати шуморо намегирам. 

Ин сухани пирамард шасти сармуҳаррирро гардонд. Нигоҳи 

тундаш каме нарм шуд. Ва ў аз кор сар набардошта, бедимоғ: 

– Хайр, дароед, шинед, – гуфт. 

Пирамард хастаҳол оҳ кашид. Воқиан, хаста ҳам шуда буд. 

Охир ба ошёнаи ёздаҳум пиёда баромадан ба гуфтан осон. Ва ў 

хоҳам-нахоҳам гузашта ба курсие нишаст. 

– Хўш, – матлаби ўро донистан хост сармуҳаррир. 

Пирамард аз бағалкиса мактуби ҳукуматро бароварда ба ў 

дароз кард. 

– Ин чӣ? – песонда пурсид сармуҳаррир. 

– Хонед, мефаҳмед. 
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Сармуҳаррир қоғазро кушода ба он чашм давонд. Тез хонду 

бо адоват теғи нигоҳ ҷониби пирамард афканда, бо тундӣ 

пурсид: 

– Ту дигар кор надорӣ? 

Аз ба «ту-ту» гузаштану пурсиши бемулоҳизаи сармуҳаррир 

димоғи пирамард сўхт, оташ гирифт ва бо хашм гуфт: 

– Дорам, кори бисёр дорам, вале эълонҳои шумо сарамро гиҷ 

карда, намемонанд ба онҳо машғул шавам. Ҳа, чаро шумо 

супориши ҳукуматро иҷро намекунед? 

– Боз чӣ хел супориш? 

– О, дар он ҷо, – ба қоғази дасти сармуҳаррир ишора намуд ў, 

– навишта шудааст-ку: «Барои чораҷўи ба рўзнома фиристода 

шуд». 

– Хўш, чӣ кор кунем буд? 

– Эълонҳои орденхариро чоп накунед. Ин ба ахлоқу 

маънавиёти мо рост намеояд. 

– Оҳо! – қоҳ-қоҳ зад сармуҳаррир. – Кал ҳам заду кўр ҳам зад, 

пасмонда кулўх ҳам зад. 

Пирамард ҳис кард, ки ин суханон чун нештар ба синааш 

халиданд ва ногаҳон садои изтироболуде берун овард: 

– Чӣ-ӣ?! 

– Ҳой, ту пир шуда, аз ҳаёт қафо мондӣ. Гузашт замони ту. Ин 

замони мо! 

Ҷони пирамард ба ҳалқаш расид. 

– Номаъқул кардӣ?! – ва якбора рўи ў аз хашм сиёҳу кабуд 

гашт. – Ин замона замони мост! Замони онҳоест, ки хун рехтанд, 

рўза рўзу шаба шаб нагуфта Ватанро обод карданд. «Замони 

мо» мегўӣ?! Ту чӣ кор кардӣ? Аққалан ба касе як пора нон ё як 

пиёла об додӣ? 

– Миннат накун, – паст наомад сармуҳаррир. – Ман замонро 

дар назар дорам. Замона дигар шуд. Ҳа, имрўз мо ба бозори 

иқтисодӣ ворид гаштем. Ба бозор! Мефаҳмӣ?! Бозо-о-ор! Ва 

бозор бозор аст! Дар он ҳама чиз харидаю фурўхта мешавад. 

Кори ман чӣ, ки кӣ чӣ мехараду кӣ чӣ мефурўшад. Орден, 

виҷдон, имон, нанг ва ё номус, ин кори онҳо. Ба ман пул диҳанд, 

шуд. Пул набошад, рўзнома мемурад. 
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– Кошкӣ! 

– Чӣ «кошкӣ»? 

– Ҳеҷ чӣ, – ҷавоб дод пирамард ва ба андеша рафт. 

Одами ғарқшуда умед ба хаси рўи дарё дорад. Пирамард 

ҳамон одами ғақшуда буду рўзнома хаси лаби дарё. Ва ҳоло 

ҳамон хас канда шуд. 

– Ҳа, дамат ба дарун зад? – ғолибона табассум кард 

сармуҳаррир. – Охир ба гапи ҳақ чӣ ҳам мегуфтӣ. Ҳамту не? 

– Сукути маро аломати ризо қабул накун, – эътирозомез 

ҷавоб дод пирамард. – Ман суханони як донишмандро ба ёд 

оварда истодаам. Шояд... не аз афташ намедонӣ. Аниқ 

намедонӣ. 

– Ку гў, мо ҳам дониста гирем, – пичингомез гуфт 

сармуҳаррир ва истеҳзоомез ба пирамард нигарист. – Ё ба ёдат 

наомад? 

– Не, омад, – ҷавоб дод пирамард ва лаҳзае ба сукут рафт. 

Баъд рост ба чашмони сармуҳаррир нигариста гуфт: – 

Донишманд гуфтааст, ки: «Аз душманон натарс, зўр ояд, онҳо 

туро мекушанд. Аз дўстон низ дар ташвиш мабош, ҷояш ояд, 

онҳо туро мефурўшанд. Ту аз бепарвоёну фориғболон ва 

бетарафон битарс. Онҳо намекушанд ва намефурўшанд, аммо аз 

сабаби бепарвоии онон дар ҷаҳон одамкушию одамфурўшӣ 

вуҷуд дорад». 

– Эҳа, – хандид сармуҳаррир. – Боз ман гумон кардам, ки ту 

ягон гапи Афлотуни навбаромадро мегўӣ. Инро мо кайҳо 

хондагӣ. 

Пирамард ҳезуми хушк барин оташ гирифт. 

– Ту барин хондагиҳо зиёд шуданду дунё вайрон шуд-дия! 

Вагарна... Киҳо кашанд ҷабру ҷафо, киҳо кунанд кайфу сафо. 

Сармуҳаррир лаҳзае гаранг шуд. Сипас: 

– Эҳ қафо мондӣ, пиракӣ, қафо! – гўён сейфашро кушода 

шишаи зебоеро берун овард. 

– Менўшӣ? 

Пирамард ўро песонд.  

– Натарс ин коняки худӣ не, ки заҳролуд шавӣ. Хориҷӣ, 

аълосифат! 
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Пирамард мисли он, ки бори гароне бар дўш дошта бошад, 

базўр аз ҷой хест ва гуфт: 

– Аҳмақ! 

Сармуҳаррир як қад парид. Бо ғазаб курсиро ғеҷонда хест: 

– Чӣ-ӣ-ӣ?! 

– Ором шав, – гуфт пирамард, – ман туро нагуфтам, худамро 

гуфтам. О, аҳмақ набошам, ба назди ту меомадам. 

Сармуҳаррир моту ҳайрон монд. 

Пирамард дигар ба ў эътибор надода, хаставу ноумед ҷониби 

дар равон шуд.  

 

*       *       * 

 

Бобои Расул ин пагоҳ ланҷу хиратабъ аз хоб хест. Вай шаб дар 

хобаш Бурӣ-боборо дид. Сухане намегуфт, пайдо мешуду 

нопадид мегашт. Гўё чизе гуфтанӣ мешуд, вале намегуфт.  

Пирамард ба ҷорўб пешпо хўрда, қариб афтида буд. 

– Чанд бор гуфтам, ки ҷорўбро дар ҷояш мон, – ғуррид ба 

сари ҳамсараш. 

Кампир ба табиати пирамард, ки вақтҳои охир хеле инҷиқ 

шуда, ба ҳар чиз хурдагирӣ мекард, хў гирифта буд, лом нагуфт. 

Ҷорўбро гирифта ба ҷояш монд. Ва рўи миз дастархон густурду 

чою нон овард. Пирамард ба чизе даст дароз накард. Танҳо як 

пиёла чой хўрду бас. Чак-чаки об ба асабҳояш нохун заданд. Ва 

боз ба сари ҳамсараш ғуррид: 

– Ҷумаки обро маҳкам кунӣ, ягон ҷоят кам мешавад?! 

– Маҳкам нашавад, чӣ кор кунам. Вайрон. 

– Ҳамсояамон усто-ку. Ҷеғ назадӣ? 

– Дирўз ҷеғ задам. Диду гуфт, ки ҷумакро иваз кардан лозим. 

Ҷумак надоштааст. 

– Ҳа, устоҳои инзамона мўзадузи бемўза, – гуфт пирамард ва 

ба фикр фурў рафт. Баъд сар бардошта пурсид: 

– Имрўз кадом рўз? 

– Бо касофати эълон рўзҳоро ҳам гум кардаед, – гуфт 

ҳамсараш. – Имрўз якшанбе. 
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– Якшанбе? Ҳм-м… Набошад ман ба бозор рафта, ҷумак 

харида биёям. 

Дили рамузфаҳми ҳамсараш як пешомади нохушеро эҳсос 

намуд. Ва ба вай рўй оварда гуфт: 

– Мардакҷон! Шумо истироҳат кунед, ман рафта меорам. 

– Чӣ? – гуфт пирамард ва ба ҳамсараш бо меҳр ва дилсўзӣ 

нигариста афзуд: – Ҳаминаш намерасид. Мард дар хона шинаду 

зан аз паи рўзғор шавад. 

– О... 

– «О»-я мон... 

– Не, истед аввал «О»-яма гўям, – бо исрор гуфт ҳамсараш. 

– Хуб, – гузашт кард пирамард. – Канӣ гўй. 

– Ҳуқуқи ману шумо баробар-а? Баробар! Пас бояд, ки бори 

рўзғора баробар кашем. 

– Рост, лекин рўзғор даруну берун дорад. Дарун аз ту, берун 

аз ман. То имрўз бори даруна бе каму кост кашидӣ. Ман аз ту 

яки ба ҳазор розӣ. Ҳазор раҳмат, занакҷон. Ту беҳтарин занӣ, 

беҳтарин инсонӣ, ки ман дар умри худ дидаам.  

Дили кампир шуввӣ кард: «Охир, ин хел суханҳоро одатан 

дар дами вопасин ё видои охирин мегўянд». 

– Ана халос, – гуфт пирамард. – Гўё ки ман ба ҷанг мерафта 

бошам. О, ман ба бозор меравам, бозор. Ва бо як тир се нишон 

мезанам, ҳам ҷумак мехарам, ҳам ҳавои тоза хўрда, ғубори дил 

мебарорам. Сайр ҳам сайру саргардонӣ ҳам сайр. 

– Сеюмаш чӣ? 

– Сеюмаш? – пирамард табассум намуд. – Сеюмаш ин ки ту 

ҳам аз вақ-вақи ман халос шуда, даме осуда нафас мегирӣ. 

– Ҳеҷ аз якравиат намондӣ-да, – гуфт кампир ва аз чӣ бошад, 

ҳасратомез илова кард: – Хайр, майлат... 

 

*       *       * 

 

Бозор лонаи занбўрро мемонд. Суру садои мардум дар 

гўшаву канор баланд буд. Ҳар кас бисоте паҳн карда буд ва чизе 

мефурўхт. Пирамард бо таваҷҷўҳ аз миёни сару садоҳо 

мегузашт. Вай аз растаи матоҳои хушрангу қолинҳои рахшон 
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тез гузашту ба чап тоб хўрд. Ба гўшаи дигари бозор – 

майдафурўшҳо қадам зад. Вале ҳанўз чанд қадам намонда, ба 

гўшаш овози марғуладоре расид. Соҳиби овоз гулў даронда, 

мегуфт: 

– Кӣ шўҳрат мехоҳад! Ана шўҳрат! Марҳамат! 

Баробари шунидани ин овоз пирамард аз роҳгардӣ бозистод. 

«Во аҷаб, наход шўҳратро ҳам фурўшанд!» – дар дил гуфт ў. – 

Шўҳраташ чӣ бошад?» 

Вай ба соҳиби овоз наздик шуда, дид, ки дар рўи матои сафед 

ордену медалҳо батартиб гузошта шуда буданд. Лаҳзае пас 

нигоҳаш ба рўи орденфурўш лағжид. Чашмони фурўрафтаи 

худро калонтар кушода ба ў нигоҳ кард. 

«Ман ўро дар куҷое дидаам? – пичиррос зад ў. – Ҳа-ҳа, шинос. 

Чеҳрааш гарм. Кист ў? Дар куҷо дидаам ўро?.. Наход ки 

намоянда...» 

Ҳа, орденфурўш ҳамон «намояндаи ҳукумат» буд, ки ҳуҷҷату 

ордену медалҳояшро «барои музей» гуфта бурда буд. Пирамард 

якчанд дақиқа ҳангу манг шуда монд. Сипас худро ба даст 

гирифта «Оббо ҳаромие!» – гўён худ ба худ нидо кард. Ва дасту 

по хўрда, чӣ кор карданашро надонист. Имдодталабона ба чор 

сў назар афканд. Ҳама саргарми хариду фурўш. Хабар 

надоштанд, ки аз дили ин пирамард чӣ мегузарад. Пирамард 

сабру тоқат аз даст дод, ба орденфурўш наздик шуд. Тез-тез 

нафас мегирифт, дилаш беист мезад. «Намояндаи ҳукумат» аз 

чизе пай набурда ордену медал савдо мекард. Як ҷавон орденро 

ҳазор сўм кард. 

– Чӣ?! Ҳазор сўм?! – ба шўр омад орденфурўш. – Ту ҳушёрӣ?! 

О, ин орден, орден! Ин орден бо қимати ҷон омадааст. 

Фаҳмидӣ?! 

Ҷавон ба назараш даҳшатовар намуд. 

«Оббо ҳаромие! – боз дар дил нидо кард пирамард. – Ҳозир 

ман ба ту қимати ҷонро нишон медиҳам!» 

Дар ботинаш як қувваи даҳшатангез бедор шуд, ки тамоми 

рагу паи ўро таранг кашида, шўр андохт. Ва ба орденфурўш 

имкони ҳаракат надода, аз гиребонаш гирифта, гуфт: 

– Ҳо, лаънатие! Ана ту чӣ хел намояндаи ҳукумат будаӣ! 
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Ҷавон аввал ба чизе сарфаҳм нарафт. Сипас пирамардро 

шинохта, дасту по хўрд. Лаҳзае чашмонашро бо ҳарос сўи 

пирамард дўхта, тез-тез мижа зад. Ва чӣ кор карданашро 

надонист. Баъд худро ба даст гирифта, ба сари пирамард дод 

зад: 

– Чӣ, магар ақлатро хўрдаӣ, мўйсафед?! 

Тамоми вуҷуди пирамард меларзид ва канда-кандаву хиррӣ 

талаб мекард: 

– Ку, пеш даро! Пеш даро мегўям! 

– Ба куҷо? 

– Ба милисахона. 

– Ту кистӣ, ки маро ба милисахона барӣ? Дафъ шав аз 

назарам! – дод зад ҷавон ва кўшид, ки гиребонашро аз дасти 

пирамард раҳонад. Вале ҳарчанд, ки зўр зад, нашуд. 

Кўшишҳояш натиҷа надод. Қувваташ нарасид. Ғайрати ҷавонӣ 

кўмак накард. 

– Аз ҷаҳл фуро, – суст шуда гуфт ҷавон. – Чӣ мехоҳӣ? Гуноҳи 

ман чӣ? 

– Ўҳ, муттаҳаме! Гуноҳатро намедонӣ?! Боз дафъ шав мегўӣ?! 

Ҳоло ман ба ту дафъ шуданро нишон медиҳам! 

Дар як лаҳза гирди онҳо одами бисёре ҷамъ шуд. Касе онҳоро 

ҷудо намекард. Ҳама тамошогар буданд. Ғалоғула, баъзеҳо 

барқасд фарёд мебардоштанд. Баъзеҳо қоҳ-қоҳ механдиданд. 

– Барои чӣ механдед?! – пурсид пирамард. 

Хандаи онҳо боз баландтар шуд. 

Марде пештар омада ба пирамард гуфт: 

– Худата азоб надеҳ, мўйсафед. Ўро ба милисахона мебарӣ, 

баъд чӣ? Гумон мекунӣ, ҷазо медиҳанд? 

– Набошад чӣ, – гуфт пирамард. – Авбош бояд ҷазо гирад. 

– Эҳ, мўйсафеди содда. Ин авбош гуноҳро ба гардани худат 

бор мекунад ва худаш аз об хушк мебарояд. 

– Ҳа, ҳушёр шав. Дузди зўр соҳиби гова бастааст... 

– Мебинем, – гуфт пирамард ва нимрўя гашта дид, ки аз 

ордену медалҳо на пай ҳасту на ҳайдар. 
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Чеҳраи пирамард тамоман бегона, чашмонаш аз муқаррарӣ 

калонтар шуда буданд. Вай силтав зада, орденфурўшро тарафи 

милисахона, ки аз ҷои воқеа он қадар дур набуд, кашола мекард. 

– Пеш даро, ба ту мегўям! – бехудона дод мезад пирамард. 

Ҷавон ниҳоят аз халосшавӣ умедашро канд. Якта-якта қадам 

задан гирифт. 

Сардори милисаҳо чунон менишаст, ки гўё шоҳ бошад ва 

савлаташро фил бардорад, миёнаш хам мезанад. Вай ба 

пирамард нигоҳи тунду маломатомезе афканда, заҳрханде кард 

ва бепарво пурсид: 

– Дуздӣ кард? 

– Не... 

– Одам кушт? 

– Не... 

– Пас чӣ кор кард?! 

– Чӣ хел фаҳмонам… Ҳа, ёфтам, авбошӣ кард. 

– Чӣ хел авбошӣ кард? 

– Ордену медалҳои маро бо фиреб аз худ кард. Имрўз бинам 

онҳоро дар бозор фурўхта истодааст. 

Авбош ақаллан абрў хам накард, баракс, қоҳ-қоҳ зада гуфт: 

– Дурўғ! Тўҳмат! Исбот кун... 

– Ахмақ! Паст! – сухани ўро бурида, гуфт пирамард. 

– Ўй пирзол! Фаромўш накун, ки ту дар милисахона ҳастӣ. Ва 

ман сардори милисаҳо ҳастам! 

Пирамард ба ғазаб омада бошад ҳам, дандон ба дандон монда 

худдорӣ кард ва оҳиста гуфт: 

– Сардори милисаҳо ҳам бошӣ, бандаи Худо ҳастӣ. Аз Худо 

наметарсӣ? 

Чашмони сардори милисаҳо аз хашм якбора танг шуданд. 

– Ўй! Аз ҳад нагузар! 

– Ман аз ҳад нагузаштаам. Ана ин гузашт, ҷиноят содир кард. 

Бояд ҷазо гирад... 

– Бас! – дод зад сардори милисаҳо. – Хез, гум шав, ки боз 

худата ҷазо надиҳам! 

Вуҷуди пирамард аз ғазаб аланга гирифт. Муштонаш гиреҳ 

шуданд. Чанд қадам пеш монд. 
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– Оҳҳо! Гуноҳа кӣ кунаду ҷазоя кӣ бинад. 

Сардори милисаҳо аз ин ҷавоб қариб буд, ки девона шавад. 

То ин вақт касе ба рўяш давидаю чунин гапгардонӣ накарда буд. 

– Ту саг бо кӣ ситеза мекунӣ?! – гўён ба рўи пирамард 

шаппотие зад. 

Аз чашмони пирамард шарорае ҷаст. Сараш чарх зад. Қариб 

буд, ки афтад. Худро базўр рўи курсӣ гирифт. 

Сардори милисаҳо бо карру фар тугмачаеро зер кард. Ба утоқ 

ду милисаи автоматбадаст ворид гаштанд. 

– Баред! – пирамардро нишон дода амр намуд сардори 

милисаҳо. 

Ҳарду милиса ба сари пирамард омаданд. Яке дағалона: 

– Хез! – гуфта амр кард. 

Вуҷуди пирамардро тарс ба ларза овард. Чор сол дар 

майдони ҷанг ҳазор бор бо марг рў ба рў шуд, вале тарс ба 

дилаш роҳ наёфта буд. Ҳоло бошад, аз ҳамватанаш тарсид. 

Пирамард намеҷунбид, ақлу ёдашро аз даст дода буд. 

– Хез! – боз амр намуд милиса. 

Пирамард гўё мушти гароне хўрд, сараш чарх зад, пеши 

чашмонаш торик гашт. Замину замон лаҳзае аз гардиш монд. 

Тани аз зарбаҳои зиндагӣ абгоршудааш сахт таконе хўрд. Эҳсос 

намуд, ки тори нозуке аз қалбаш ба як бор канда шуд. Дилаш 

гўё ях баст, хост, ки аз ҷой бархезад, аммо натавонист. Танаш гўё 

ба курсӣ часпида буд. «Ё Баҳоваддини балогардон!» гўён ба по 

шуд. Ва ҳамзамон барқ зад ўро. Пойҳою дастҳояш ба ларза 

даромаданд. Фаршу сақфи ҳуҷра ҳам ҳой мерафтанд. Дунёи 

равшан дар чашмонаш торик гашт. Ва мисли чанори бурида, ба 

замин афтод. 

– Чӣ даҳоната воз кардӣ? – гуфт сардори милисаҳо ба ҷавони 

авбош. – Ку бубин ҷон дорад ё не? 

– Не, не… 

– Чаро не?! 

– Метарсам, – ҳаросомез базўр пичиррос зад ҷавони авбош. 

– Чӣ-ӣ?! Метарсӣ? 

– Ҳа, ҳа… 
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– Орденҳояшро рабудӣ, натарсидӣ, – гуфт ў ва болои пайкар 

хам шуд, сипас даме банди дасти пирамардро бардошту бо 

лабханд гуфт: 

– Ҷанговар аст, балояш намезанад. 

Ҷавони авбош безобита гашт. 

– Яке мурад, чӣ ҷавоб медиҳем, – бо тарсу ларз овоз баровард 

ҷавони авбош. 

– Ҷавоб-павоб надорад, – гуфт бепарво сардори милисаҳо ва 

мошини ёрии таъҷилиро ҷеғ зад. 

Табиб набзи пирамардро санҷиду ба рўяш нигарист. Дар 

чашмони кушодаи бефарқи пирамард рамзи андўҳи пеш аз 

маргаш бо кадом дарди тоқатфарсое ҳувайдо буд.  

– Чӣ ин қадар фус-фус дорӣ?! – бо ғазаб гуфт сардори 

милисаҳо ва бо тундӣ амр кард: – Тезтар ба беморхона бар! 

– Дер шуд, – бо овози ғамолуд, оҳиста гуфт табиб. 

– Чӣ, мурд? 

– Ҳа, мурд, – овози табиб аз ғазаб ларзид. 

– Хайр, воҳима накун, – бепарво гуфт ў. – Кулли банда 

миранда аст. Ҳеҷ кас сутуни дунё нашудааст. 

Табиб ба ў песонда нигоҳ кард. 

– Лекин мурдан аз мурдан фарқ дорад… 

– Ба ту ҷавоб, метавонӣ биравӣ! 

Боз як нафаре ки дар дўзахи ҷанги оламсўз бегуноҳиашро 

собит кард, чилу панҷ сол баҳри ободии Ватан ҷон коҳонду 

қадре надид, панҷ сол бо тарсу дарду алам «давлати пирӣ» 

ронд, дар майдони беадолатӣ фавтид. Акнун ў на сўг дошту на 

сўз. Сўгу сўзашро бо ҷасади худ ба водии хомўшон мебарад. 

Вақте ки ҷасади бобои Расулро мебароварданд, Саиду 

Хуршед пайдо шуданд. Соате пеш онҳо бо хоҳиши момои 

Маҳбуба ба ҷустуҷўи пирамард баромада буданд. Ҳар ду 

баробар: 

– Бобоҷон! – гўён худро ба назди пирамард гирифтанд. 

– Дод назанед! Дур истед! – аз нигоҳи сардори милисаҳо нури 

сард меборид. – Кист бобоятон? 

– Ана ин кас… 

– Наход? Ҳа-а, бе бобо мондед, бобоятон мурд. 
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– Чӣ хел мурд? – беихтиёр пурсид Саид. 

– Одам чӣ хел мемурад? Ҳазрати Азроил меояду ҷонашро 

мегирад. Тамом вассалом! Хайр, Худо ҷояшро ҷаннат кунад. 

Омин, Аллоҳу акбар! 

– Не, ўро шумо куштед, – бо ғазаб гуфт Хуршед. 

– Чӣ-ӣ?! Чӣ гуфтӣ?! 

– Ҳоло истед, ман қасосашро мегирам. 

– Доред ин сагбачаро! – амр намуд сардори милисаҳо. 

Вале ўро касе дошта натавонист. 

Вақте ки ҷасади бобои Расулро ба мошин бор мекарданд, 

шафақ лолагун мешуд…  

Ва гардун аз бераҳмии ҳазрати инсон хун қай мекард. 

Аҷабо!… 


