
Т И Р У    К А М О Н 

 

 

I  

    Он рўз ў якбора чанд сол калонтар шуд. 

    Гўё дар як он ба воя расид. 

    Кўдак рафту болиғ баргашт. 

    Хандон, беғам, бедарду алам рафту гирёну ғамзада, бо дарду 

алам омад.  

    Сарфарозу сарболо, бо рўи сурх аз дар баромаду сархам бо 

рўи чун пахта сап-сафед аз дар даромад.  

    Гуноҳи падар агарчи заҳр набуд, дар дили босафои ў захм 

гузошт.  

    Гавҳар пас аз рўбучини хона хост сари дарзаш нишинад. 

Аммо касе ин азми ўро боздошт. 

    – Комрон!? 

    Комрон фаҳмид, ки хато кард: бояд дар кўча мегашт, ҳам 

вақтро мегузаронд, ҳам худро ором мекард. Вай ба падараш 

чорчашма нигарист, аммо ба рўи модараш нигариста 

натавонист. Гўё гуноҳро падараш нею ў содир карда бошад.    

    Мехкўб, гунгу кар, сараш хам, дида ба замин.  

    Модараш ҳайратзада, ду чашм ба ў, дилаш дар такопў.  

    – Ҷони ширин, ба ту чӣ шуд?! Чаро сўям нигоҳ намекунӣ?!  

    Овози тарсолуди модар ўро ба худ овард. Ташвишу таҳлуқаи 

модарро дарк намуд. Бояд чизе бигўяд, модарашро ором кунад. 

Аммо ҷоғҳояш сахт ба ҳам часпидаанд. Танҳо садои тапиши 

дилаш мебарояд. Вай лаб мегазад, ки тапиши дилашро 

боздорад. Аммо дилаш баландтар садо медиҳад.  

    – Чаро баргаштӣ? 

    Ҷавоби ин савол гарон аст, мехоҳад модараш дар ин бора чизе 

напурсад. Ба чашмҳои модараш наменигарад. Модараш ҳассос 

аст, дарди ниҳонии ўро аз қаъри чашмонаш хонданаш мумкин. 

Кўшид аққалан худро хушҳол бигирад. Лекин ин ба ў муяссар 

нагашт. Охир, чӣ тавр мешавад, ки якбора гўё ҳеҷ воқеае нашуда 

бошад, аз ғам ба шодӣ гузарӣ?   
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   – Моҳтоби шаби торам! Дар қошу чашми зебоят садқа! Бигў, 

чӣ шуд? Чаро гап намезанӣ? – илтиҷо мекард модар.  

    Ў ҳамоно мехкўб, ёрои гап задан надошт.  

    Модар панҷаҳои нарму мулоими худро ба сари писараш 

бурд, сила кард, навозиш намуд. 

    – Ё тобат… э, не, не… гўр забонам шавад. Тавба! Ман чиҳо 

мегўям? 

    Вай боз ҳам мехкўб, сархам, дида ба замин.    

    – Ё… ё бо ягон духтарак-а? 

    Модар ба захми аз падар расида намакоб чаконд. Дили аз 

ҳасрат моломолаш якбора тагурў шуд. Хорӣ гулўгираш кард. 

    – Чӣ-ӣ? – вай якбора ба забон омаду гирён шуд. Ва тозон ба 

хонаи хобаш рафт. Модар аз пасаш омад. Дар рў ба рўяш дикак 

нишаст. 

    – Бубахш, ҷони ширин. Шўхӣ кардам, ба худо, ки шўхӣ… – 

гуфт модар ва гап дар даҳонашу гиря дар гулўяш дармонд. – 

Охир чӣ шуд?… Бигў… дилам мекафад?! 

    Дилаш ба модараш сўхт, раҳмаш омад. Дигар хомўшӣ маънӣ 

надошт. Ва ў ба забон омад: 

    – Не, не , ҳиҷ чӣ…  

    – Дурўғ нагў. 

    Вале ў бори аввал дурўғ гуфт. 

    – Тренерамон касал, – гуфт ў бо як азоб ва бо чунин овози 

гирифта, ки худаш ҳам овозашро базўр шинохт. 

    – Ҳа-а, – оҳи сабук кашид модараш ва ба чашмонаш 

нигариста, тасаллояш дод: – Ғам нахўр, писарам. Хайр, ҳеҷ гап 

не. Тани гарм бе дард не, мегўянд. Дард меҳмон меояду меравад. 

    – Рост? – худро хурсанд вонамуд карда, зўракӣ табассум кард 

Комрон. – Сиҳат мешаванд? 

    – Ҳа, дарди бедармон нест, – хотирҷамъ кард ўро модараш ва 

худаш ҳам таскин ёфту аз пешонаи писараш бўсида, пас гашта 

ба сари дарз нишаст. 

    Комрон тез пушаймон шуда, лаб газид, таассуф хўрд. Рўяш 

алав гирифт. Ба ман чӣ шуд? Чаро ин тур кардам? Чаро дурўғ 

гуфтам? Ё росташро гўям буд? Не, не, модараш ин зарбаро 

намебардорад! Атсаи модар ўро ба худ овард. Модараш дурўғро 
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бад мебинад. Дурўғ бе фурўғ аст, мегўяд. Боз як гапи дигар ҳам 

дорад. Ба ёд оварда натавонист. Назди модараш рафт. 

    – Оча? 

    – Лаббай. 

    – Як гап ҳаст-ку, шумо онро дўст медоред, тез-тез ба забон 

меоред… Ҳо дар… Ҳа, дурўғи ким-чӣ, беҳ аз рости ким-чӣ… 

    – “Дурўғи маслиҳатомез, беҳ аз рости фитнаангез”, – 

табассуми ширин кард модараш. 

    – Ҳа, ана ҳамин, – гуфт Комрон. – Ҳамин гап гапи кист? 

    – Ин мақоли халқӣ, ҷони ширин, – ҷавоб дод модараш. 

    Комрон боз савол дод: 

    – Халқ хато намекунад-а? 

    – Не, ҷони ширин, – гуфт модараш. – Хато намекунад. 

    Вақти модар бениҳоят танг буд. То соати чор бояд куртаро 

дўхта тайёр кунад. Мавзуна ба зодрўзи дугонааш бояд бо куртаи 

нав мерафтааст. Маст набошӣ.  

    Комрон ба тиреза нигарист. Ва ҳамзамон дар чорчўбаи тиреза 

ҳамон лаҳзаи “Ҷонакам!” – гўён, аз лабони зан бўсаи давомдор 

ситондани падараш падид омад. Ботинаш ба туғён омад, 

безобита шуд. “Не, не, ҳеҷ гоҳ!…” Мижа зад. Лавҳаи тиреза гум 

шуд. Нигоҳашро аз тиреза канда, ноаён ба модараш чашм дўхт. 

Гесўвонаш сип-сиёҳ, чашмонаш шаҳло, рухсораҳояш гулгун. 

Лабонаш нафису ёқутранг. Мўи қатрониаш ба рўи сафедаш 

бисёр мезебад. Вай бори аввал ба чеҳраи модараш дуру дароз 

чашм дўхт.  

    “Оҳ, ин қадар зебост модарам!” 

    Ин дам модараш нигоҳи ўро ҳис карда, сар бардошту 

табассум намуд. Раддаи дандонҳои садафвор сафеди беҷирм ва 

зичаш аҷаб зебо тофтанд. Ҳа, модараш зебост, яктост! Кору бор, 

рафтору гуфтораш ҳам зебост. Дўзанда, пазанда… Воқеан ҳам 

Гавҳар аст модараш. Пас чаро падараш ба ў хиёнат мекунад? 

Ҷавоб намеёбад. Аз “чаро” халосӣ надошт. Ва боз ҳамон эҳсоси 

гарон вуҷудашро пахш кард. Ва худ нафаҳмида монд, ки чӣ тавр 

баланд “Чаро?!” – гуфта монд. 

    – Чӣ чаро? – аз кори худ чашм наканда, пурсид модараш. 
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    – А… ҳа… чаро овози мошинаатон ин қадар баланд? Аз 

шарақ-шарақаш гўши одам кар мешавад. 

    – Тамоми аъзои бадани ин бечора қоқ шудагӣ, – хандид 

модараш. – Равған кардан лозим.  

    – Чаро намекунед? – беихтиёр пурсид Комрон. 

    – Отат доим “равған меорам” гуфта, ваъда медиҳанду аз 

ёдашон мебароранд, – гуфт модараш бо табассуми фарох.  

    Ин суханон чунон самимона садо доданд, ки вуҷуди Комронро 

ғазаб фаро гирифт. Аммо мўҳри хомўшӣ бар лаб зада, аз кори 

модараш чашм намеканд.     

    Ногоҳ модараш аз кор бозистоду суоломез ба Комрон дида 

дўхт. Ба ў чӣ шуд? Ин хел одат надошт-ку? Бо ў чақ-чақ мекард, 

ўро механдонд. Вале ҳоло мурғи дилаш гўё мурда буд.   

    Дили Комрон ба изтироб омад.  

    Модар ба чашмони ў дида дўхт. Нигоҳаш ҳам тамоман дигар? 

Чун нигоҳи дигар кўдакон беғаму бепарво не. Дар чашмонаш як 

андўҳи ба кўдак хос набудае вуҷуд дошт. Аҷабо! Чашмони ўро 

ҳеҷ гоҳ чунин надида буд. Ё чашмони ў ҳамеша ҳамин хел буду 

вай аҳамият намедод? Ин ҳолати фарзанд модарро чун насими 

сард дар баҳор ба ташвиш андохт. Куҷо шуд табассумҳои 

ширинаш? Куҷо шуд чашмҳои барқпошаш? Ногоҳ чун барқ 

бетобии тренери писараш ба ёдаш зад. 

    – Э, ҳуши парешонам дар гўр, – хандид модараш ва тамоман 

ба кори худ дода шуд. Писарашро фаромўш кард. Комрон 

фурсатро ғанимат дониста, оҳиста-оҳиста ва бесадо аз наздаш 

дур шуд. 

     

II  

 

    Офтоб ғайб зад. Хона берангу танг гашт. Комрон худро чун 

паррандаи дар қафас эҳсос намуд. Хаёлот ўро домангир шуд. 

Ғамаш якбора фузуд. Дару деворро гўё бо ғаму андўҳ андова 

кардаанд. Дам ба дам манзараи дидааш ба ёдаш меомаду дилаш 

такурў мешуд. “Наход, ки падараш… Не, бовар намекунам! – 

дар дил нидо мекард ў. – Бовар намекунам!” Ва бештар пеши 

худ ҳайрон мемонд. Магар ин ҳамаро дар хоб дид?  
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    – Не, буд, – баланд гуфт ў худ ба худ. – Бо чашмам дидам, бо 

гўшам шунидам. 

    Аз тиреза насимаке ба хона ворид шуда, пардаи ҳарирро 

алвонҷ медод. Гўё вай ҳам бо забони худ такрор ба такрор “ҳа, 

буд, буд!” – гўён, садо медод.  

    Бале ин ҳама хоб не, ҳақиқат буд, ҳақиқати талх. 

    Вай шоду хушҳол ба машқ мерафт. Нохост чашмаш ба 

падараш афтид. Вай дар даст гулдастаи калони зебое дошт. 

Бетоқатона ба чор сў чашм медавонд. Касеро интизор буд. 

Баногоҳ “Зебо!” – гўён, даст афшонд. Зане сўи ў шитофт. 

Комрон таққӣ истод. Гўё мехкўбаш карданд. Табассум аз 

лабонаш парид. Лаҳзае худро гум кард. Ҳайкал шуд… ба худ 

омад. Хомўшу ноҷунбон, чорчашма ба онҳо менигарист.  

    Зан беибо худро ба оғўши падараш андохт. Падараш ҳам 

беибо занро сахт оғўш кард. “Ҷонакам!” – гўён, аз лабонаш 

бўсаи давомдор ситонид.  

    Комронро барқ мезанад. Ҳайкал мешавад, ҳайкали сангин. 

Яке ба худ меояд. Аз нав ҷон мегирад. Бисёр мехост, ки “ота-а-

аҷон!” гуфта, фарёд занад. Вале, аз чӣ бошад, нафасаш дар гулў 

печид.  

    Падараш. Зани бегона. Бўсу канор. 

    “Не, не! Боз не! Ин номумкин аст! Ин мард падари ман нест! 

Падари ман… падари ман…” 

    Сад афсўс… 

    Вай мехоҳад чашмонашро пўшад, то ин ҳамаро набинад. Вале 

чашмонаш пўшида намешаванд ва мебинад, ҳамаашро 

мебинад. 

    Падараш бо зани ношинос гўё як ҷону як тан шуда, чун ҷуфти 

кабутар, парвозкунон назди мошин рафтанд. Падараш саросема 

дари мошинро кушод, даст пеши бар занро шинонд. Сипас 

худаш нишаст. Мошин гўё норозиёна ғур-ғур карду роҳӣ шуд. 

Ва аз худ дуди сиёҳ боқӣ монд. Он ҳам ғоз-ғоз зуд парешон гашт. 

    Вале Комрон чун саги сари роҳ сарду лолу хомўш меистод. 

Сару рўяш ғарқи обу арақ шуда, тамоми баданаш чун барги бед 

меларзид. Ба ў чунин намуд, ки падарашро ҷодугаре бурд. 

Абадан бурд. Ва ў падараи азизашро бебозгашт аз даст дод. Ва 
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дар ин олами беканор ў монду модари муштипараш. Дигар ҳеҷ 

кас! Лаҳзае ҳисси ваҳмангез вуҷудашро пахш кард. Рўяш тафс 

мебаровард, дилаш сахт-сахт зада, нафасаш тангӣ мекард.  

    – Чӣ шуд, ёрӣ лозим? 

    Пурсиши марде ўро ба худ овард. 

    – Не, раҳмат, лозим не, – гуфт ў ва беихтиёр қафо гашт. Ба роҳ 

рафтан мадор надошт. Сараш чарх зад. Чашмонашро пўшида, 

лаҳзае истод. Худро ба даст гирифт. Сипас ба роҳ даромад. 

Пойҳояш дир-дир меларзиданд, зонуҳояш худ ба худ қат шуда, 

пешпо мехўрд. Ноилоҷ рўи хараки канори роҳ нишаст. Чизе 

сари синаашро мефушурд. Дар синааш нахустин захм пайдо 

мешавад. Онро падараш боқӣ гузошт.    

    Дар як нафас ба тамоми бадани ў тафс давид. Вай ба деворҳои 

хона чашм давонд. Гўё ки дар онҳо ҷавоб навишта шуда бошад. 

Наход модари ўро сар дода, ба он зан расад? Он гоҳ модараш 

бешавҳару ў бепадар мемонад. Аз ин фикр Комрон ба даҳшат 

афтод. Вуҷудашро ларза фаро гирифт.  

    Аҷабо, чаро ин ҳодиса рўй дод? Падараш чаро ба он зан дил 

дод? Модараш чӣ кор кард? Магар аз ў кўтаҳие сар зад? Ҳазору 

як савол дар сараш чарх мезад, аммо ба ба ҳеҷ кадоме посухе 

набуд. 

    Баъд вуҷудашро як эҳсоси шармолуде фаро гирифт. Худашро 

сарзаниш кард. Вай чиҳо мегўяд? Чаро дар ҳаққи падараш ин 

хел гумонҳои бадро раво мебинад? Шояд вай зан ҳамкор, 

ҳамкурс ва ё ҳамсинфаш буд? Ё… хайр, кӣ медонад? Раваду… 

Не, ў маъшуқааш. Охир “ҷонакам” гуфт-ку, аз лабонаш бўсид-

ку?!  

    Ҳама ҷо сокиту хомўш. Гўё барои андешида, ба қароре омадан 

лаҳзаи дилхоҳе муҳаё шуда буд. Чӣ бояд кард? Чаро чунин рўзи 

талху ногувор насибаш гашт? Кошкӣ ба лагер мерафт? Ин 

ҳамаро намедиду, намесўхт. Не, нағз ки нарафт! Ё ба тақдир тан 

диҳад? Ба ҳамааш чашм пўшад? Фаромўш кунад? Гўё ҳеҷ чиз 

набуд? Ё ба модараш гўяд? Вай андеша мекард, ки гўяд ё нагўяд? 

Гўяд чӣ мешаваду нагўяд чӣ мешавад? Ба кӣ гузашт кунад? Ба 

падар? Ба модар? О, ин ҷабр ба модар-ку?! Ботинаш ба туғён 

омад. Безобита гашт. Тарсу ҳарос фарояш гирифт. Вуҷудашро 
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ба ларза овард. Дилаш доғ-доғ сўхт. Ашки сўзон бари рўяш 

шорид. Ва ғолиб омад эҳсоси фарзандӣ. Дастболо шуд меҳру 

бузургии модар. 

    Назди тиреза рафта, ба берун нигарист. Берун торик, чизе 

наметобад. Дар чорчубаи тиреза ҳамон лаҳзаи “Ҷонакам!” – 

гўён, аз лабони зан бўсаи давомдор ситондани падараш падид 

омад. Боз ботинаш ба туғён омад, безобита шуд. “Не, не, ҳеҷ 

гоҳ!…” Атсаи модар ўро ба худ овард. Мижа зад.         Лавҳаи 

тиреза гум шуд.  

    Агар ба касе буғзи дил кафонад, дарду аламаш сабук мешавад. 

Вале ў ба кӣ дарду ҳасрат кунад? Ин сирро ба ҳеҷ кас гуфта 

намешавад. 

    Ў боз ба давру пеш чашм давонд. Аз ҷой бархост. “Аҷиб, 

ҳозир отам чӣ кор карда истода бошад? – фикр кард ў. – 

Эҳтимол дар хонаи ҳамон зан бошад. Ҳа, ҳоло ўро оғўш карда, 

бўсида истодагист…”. 

    Иқтидори таҳайюли ў аз ин беш кор накард. Ҳар қадар 

падарашро бо чӣ кор машғул буданашро тасаввур карданӣ шуд, 

натавонист. 

     Ҳа, чора дидан лозим. Лекин чӣ чора?  

    – Эҳ, агар суратгирак медоштам, сурати онҳоро мегирифтам. 

Он гоҳ?!. Ҳа, суратгирак ёфтан лозим. 

    Ва ҳамин вақт зодрўзаш ба ёдаш расиду як андоза хушҳол 

гашт.        

                                 

III  

 

    Аҷузаи шаб ҳама ҷоро ба тасаруфи хеш дароварда, атрофро 

тангу дилгир карда буд. Комрон рўй ба тиреза, бо андешаҳои 

бесару нуки худ банд, омадани падарашро нафаҳмида монд.  

    – Уф-ф-ф… Аз дасти кори давлат… 

    Овози падараш риштаи андешаҳои ўро барканд. 

    – Тез як чойи наваду панҷ дам кун, ки фишорам бар осмон 

ҷастагӣ! 

    – Хуб! 

    – Ист! Лимон ҳам биёр! 
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    – Лимон надорем… 

    – Биёрӣ, мемурӣ! Рўзи дароз дар хона мешинӣ! Медонӣ, ки 

ҳамеша фишори ман мехезад. 

    – Ҳа, дар хона танҳо фишорат мехезад. 

    Вадуду Гавҳар рў ба рў нишаста, хомўш буданд: гўё бо ҳам 

ногап бошанд. Вадуд бо хотири малулу норизо, абрўҳои 

гиреҳзада, чой менўшид. Гавҳар бо меҳру дилсўзӣ ба ў 

менигарист. Чун барқ ҳамон лаҳзаи “Ҷонакам!” – гўён, аз 

лабони зан бўсаи давомдор ситондани падарашро пеши 

назараш падид омад. Ва ҳайраташ омад. Он лаҳза падараш 

чунон масту махмур буд, ки даҳонатон кушода мемонад. Вадуд 

ногоҳ ба тарафи завҷааш норозиёна нигоҳе афканда, бо киноя: 

    – Дар рўи ман моҳ дидӣ? – гуфт. – Хез, рафта ягон кори 

занакита кун. 

    Гавҳар сухане нагуфта бадар рафт. Комрон назди падараш 

даромад. Ба паҳлўяш рафта рост истод. Вале падараш ба ў 

заррае эътибор надод. Падараш ба ў бегона метофт. Ва забонаш 

намегашт, ки ўро “ота” гўяд. Вале зўракӣ: 

    – Ота? – гуфт. 

    Падараш як қад парид. 

    – Чӣ дод мегўӣ?! Кар нестам?! Чӣ мегўӣ?! 

    Гавҳар хавотир шуда, “чӣ гап?!” – гўён, ба назди онҳо омад. 

    – Ҳеҷ гап не! – садо дод Вадуд. – Ба шумо занҳо гап бошад! 

    Гавҳар дам фурў бурд. Хомўшӣ ба фоидаи Комрон набуд. 

    – Фаромўш накардед-а? – гуфт Комрон ба падараш ва гўё 

барои гуноҳе узр мехоста бошад, сурх шуд. 

    – Чиро? – бо зардаву иллат пурсид ў. 

    – Зодрўзи маро. 

    – Хайр?! – абрў чин кард падараш. 

    – Магар дар ёд надоред? 

    Ин пурсиш ба падар сахт расид. 

    – Ман дигар кор надорам, ки зодрўзи туро ҳам дар ёд дошта 

бошам?! 

    Дили Комрон сахт лат хўрд. Оби чашмаш ба бари рўяш 

шорид. Тозон ба хонаи хобаш рафт. 

    – Чаро гиря?! – бо тааҷҷуб ба ҳамсараш нигарист Вадуд. 
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    – Ба кўдак дағалона гап задӣ, – танбеҳомез гуфт Гавҳар. – 

Марги ҳамин корат. Кор гуфта ҳама чизро фаромўш кардӣ. Кор 

ёфт мешавад, аммо кўдак… 

    – Э, яке ў кўдак асту яке ту! – сухани ҳамсарашро бурид Вадуд. 

    – Айб аст-е! Наход бо фарзанди худ чунин муомила кунӣ? 

Бечора дили худаш моломоли ғам… 

    – Э, кўдак чӣ ғам дорад?! – боз сухани Гавҳарро бурид ў. – 

Хўрдану пўшидан, даву тозашро медонад. 

    – Не, Комрон дили нарм дорад. Имрўз ба машқ рафт, 

тренерашон касал будааст, гирён баргашт. 

    – Ҳамтуя, – нобоварона ба хамсараш нигарист. Сипас ба 

тиреза дида дўхт ва чизе ба хотираш расидагӣ барин ба 

ҳамсараш рўй овард: 

    – Гўш кун, зодрўзи Комрон кай? 

    – Ана халос, кор гуфта, ба наздикӣ зодрўзи худатро ҳам 

фаромўш мекунӣ… 

    – Э бас! – дағалона дод зад Вадуд. – Гўй кай?! 

    – Ду рўз пас, – оҳиста гуфт Гавҳар ва лаб фурў баст. Баъд ба 

ҳамсараш рў оварда гуфт: – Хезед, рафта Комронҷонро ором 

кунед. 

    – Ё тавба! – гуфт Вадуд. – Ҳама нозук шудагӣ, аз бини боло гап 

зада намешавад. 

    – Хезед, хезед, – таъкид кард Гавҳар. – О, вай ҳоло кўдак. Дили 

кўдак нозук аст. 

    Вадуд ноилоҷ ғур-ғуркунон назди писараш рафт. Дар бараш 

нишаст. Кат садои ҳазину дардолуд баровард. Вадуд абрў чин 

намуда, лаҳзае сукут кард. Баъд ба гап даромад: 

    – Хайр, шуд, шуд. Худат медонӣ-ку, асабҳоям хароб. Хайр, чӣ 

тўҳфа кунам? Дилат чӣ мехоҳад? Гап зан, натарс. 

    Ин суол айни муддао буд. Аз ин рў Комрон аламу 

ранҷишашро фурў бурда, ашки чашмонашро молида-молида, 

оҳиста гуфт: 

    – Ҳар чизе хоҳам, мегиред? – бо овози дудила пурсид Комрон. 

    – Ҳа, ҳар чи хоҳӣ, талаб кун. 

    – Суратгирак. 
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    – Суратгирак? – ҳайрон шуд падар. – Ба фикрам дар орзуи 

велосипед будӣ-ку? 

    – Не, суратгирак. 

    – Барои чӣ суратгирак? 

    Комрон ин саволро чашмдор набуд. 

    – Барои он ки… –  чӣ гуфтанашро надониста, лаб газид ў. Дар 

хиҷолат монд, худро гум кард, сурх шуд. 

    Хайрият ҳамин лаҳза модараш дахолат кард. 

    – Э, суратгирак ҳам кирои гап шуду… Одам бояд назарбаланд 

бошад. Мошинат гиранд ҳам кам аст… 

    – Алов намон! – сухани завҷаашро бурид Вадуд. – Мошин ҳоло 

барвақт. Ҳоло суратгирак айни муддао.  

    – Рост? Суратгирак тўҳфа мекунед? 

    – Ҳа! Гапи мард якто! 

    – Гапи пешакӣ хуб нест. Мегўянд, ки “ноне, ки дар даҳонай, 

хўрданаш дар гумонай”. Дар пеш ду рўзи дигар. Имрўз ғами 

бисёр дидӣ. Давояш хоб аст. Дам гир. Мегузарад, – гуфт Гавҳар 

ва сипас ба шавҳараш рўй оварда, дисўзона гуфт: 

    – Шумо ҳам дам гиред, монда шуда омадед.     

 

IV  

 

    Аввал садои ҳазину даролуди дар, баъд овози қаҳролуди 

падараш ба гўшаш расид. 

    – Часпакҳои ҳамин сабила рўған кунӣ, мемурӣ! Рўзи дароз 

дар хона суғўр барин ховӣ! 

    Комрон чашм кушода, болои сараш падару модарашро дид. 

Чизе нафаҳмид, ҳайронӣ ба сараш омад. Ин барояш 

ғайричашмдошт буд. Охир, падараш ҳеҷ гоҳ субҳ ба сари 

болини ў намеомад. 

    – Табрик! – бо табассуми ширин аз бари рўи ў бўсид 

модараш. 

    – Гапи мард якто! – бо тантана гуфт падараш. – Мард гуфта ба 

бод намедиҳад! Мард фикри худро ҳавои баҳор барин зуд-зуд 

дигар намекунад! Ана, субҳ тўҳфа, шом зиёфат! 

    Падар ба дасти ў суратгираки “Кодак”-ро дод. 
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    Табассум дар лабони Комрон гул кард.  

    – Касеро ки мехоҳӣ, ба зиёфат даъват кун! – бо ҳамон тантана 

гуфт падараш. 

    – Шумо дар вақташ меоед? – пурсид Комрон.     

    – Ҳа, меоям! – гуфт падараш. – Бозорӣ тани модарат. 

    – Ба ў мошин медиҳед? – боз аз падар пурсид ў. 

    – Не, мошин дода наметавонам, – қатъӣ гуфт ў. – Мошин бо 

корҳои давлатӣ банд. 

    Комрон тамоми рўз ба омўхтани суратгирак банд буд. 

    Рўз рў ба намози дигар меовард, офтоб сўи фурудгоҳаш 

мерафт. Комрон беқарор мешуд. Падараш меомада бошад?  

    Офтоб нишаст. Тоқати Комрон тоқ шуд. Падараш наомад. 

    Умеди Комрон шикаст. 

    Шаб оҳиста-оҳиста чодари сиёҳашро паҳн мекард. 

    Шом ҳам кўр шуд. 

    Комрон кафид: 

    – Наомад, вай пеши… – Комрон лаб ба дандон газид. 

    Модараш бо тааҷҷуб ба ў нигарист. 

    – Ваъдашонро пеши по заданд, – саросема гуфт Комрон. 

    Модар сари писарашро ба сандуқи синааш ҷафс намуда, сила 

кард: 

    – Ором шав, писарам. Охир, падарат роҳбари як корхонаи 

калон. Ягон кори таъҷилӣ баромада монд, аз афташ. Ана-мана 

нагуфта, ба як даст торт ба дасте гул даромада меояд.  

    Комрон гўш ба қимор буд. Кай занги дар ҷарангос мезанаду 

падараш меояд. Ногоҳ занги дар баланд шуд ва Комрон сўи дар 

давид. Бо табъи болида онро кушод. Ва тарбуз аз бағалаш 

афтод. Паси дар ҳамсоязан меистод. Барои намак омада будааст. 

    Бўйи ош Комронро девона кард. 

    – Ош ланҷ шуд! 

    – Не, аловашро паст кардам. 

    Дили Комрон ба кафидан расид.  

    – Аз афташ маҷлиси калон, – гуфт модараш. 

    Лабони Комрон беихтиёр инҷ шуданд. Вай хост, ки фарёд 

занад: “Не, дар назди маъшуқааш!” Аммо мўҳри хомўшӣ ба лаб 

зад. 
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    Падараш омад. Хеле дер. Ду даст дар почаки бинӣ. Бо ҳамон 

абрўи гиреҳи чун алмос. 

    – Ин қадар дер кардед? – ташвишомез пурсид Гавҳар. 

    – Дар боғ сайр накардам, маҷлис буд, – оташин шуд Вадуд. 

    – Охир, имрўз зодрўзи Комронҷон… 

    – Эҳ, рост мегўӣ, – гуфт ў ва баъд ба писараш рўй оварда, 

пурсид: 

    – Чӣ меҳмонҳоят аллакай рафтанд? 

    – Не, ҳамаашон ҳамин ҷо, – ба модараш ишора кард Комрон. 

– Шуморо интизор буданд. 

    – Чӣ маро интизор мешавӣ?! 

    Гавҳар ба сўи ў назари мазамматомез карда, сар ҷунбонд. 

    Вадуд оҳе кашид. 

    – Ҳа, чӣ илоҷ?… – гуфт, ба курсӣ нишаста. – Як дамамро рост 

кунам. Аз ин маҷлисҳо ҷони кас ба ҳалқаш меояд. 

    – Хайр, ҳеҷ гап не, – зуд гуфт Гавҳар. – “Дер ояду шер ояд!” 

гуфтаанд. Канӣ як нўшбода гўед, отаҷонаш. 

    Комрон гўшҳояшро сих намуда, мунтазири сухани падараш 

шуд. Аммо ў хомўш буд. 

    – Чаро хомўшед, гап занед, – хомўширо вайрон кард Гавҳар. 

    – Э, ман шоиру нависанда набошам, – аз сухан сар печид 

Вадуд. – Ҳмм… ҳар чӣ ки ту гуфтӣ, ман тарафдори ҳамон. Ту чӣ 

гуфтӣ? 

    – Ман?… 

    – Ҳа, ту, ту! 

    – Ман як шеър гуфтам. 

    – Шеър? Наход? Хайр, нағз. 

    – Хонам? 

    – Дароз-ку не? 

    – Не, чор мисраҳак. 

    – Майлаш, – дилу бедилон гуфт Вадуд, – хон. 

    Гавҳар шеъро хонд: 

               Як ҷавоне шав, ки байни халқ боло карда сар, 

               Бо сарафрозӣ падар гўяд, ки ман дорам писар. 

               Халқ гўяд: бод ҷоно риштаи умрат дароз, 

               Хока гирӣ зар шавад, раҳмат ба устоду падар. 
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    – Оҳ-ҳо, зўр-ку! – нидо намуд Вадуд. – Э бутун шоира шуда 

рафтӣ-ку? Зўр, бахудо, ки зўр! 

    Гавҳар табассум намуду чизе нагуфт. 

    – Хайр, ман рафта камтар дароз кашам, ки монда шудам, – 

гуфт Вадуд. 

    Комрон якбора аз ҷояш хеста, нидо намуд: 

    – Ман нўшбода мегўям! 

    Модараш ба ў фужери “Кока-кола” дод. 

    – Не, ин намешавад, сиёҳ, – эътироз кард Комрон. – 

Сафедашро бидиҳед. 

    Модараш табассуми ширин намуда, ба ў “Оби зулол” дод. Вай 

лаҳзае ба андеша рафт, сипас гуфт: 

    – Ман орзу дорам… аз худо талаб мекунам… не аввал шеър 

мехонам. 

                 Мисоли гул ба ҳам печида бошед, 

                 Ба боғи зиндагӣ хандида бошед. 

                 Умеди мо, ки андар зиндагонӣ, 

                 Ба бахти мо шумо болида бошед. 

    Ва аз худо талаб мекунам, ки шумо сиҳату саломат, ба як 

чашму ба як рў умр дида, қўшапир шавед! 

    Чашмони модараш нам гирифтанд. 

    – Оҳо, гўё ки зодрўзи мо бошад, – гуфт падараш. – О аз худо 

ба худат тахту бахт биталаб. 

    Комрон як ба падараш, як ба модараш нигариста, оҳиста 

гуфт: 

    – Бе шумо тахту бахт ба ман чӣ лозим.    

 

V  

 

    Комрон бо вуҷуди шаб дер хоб рафтанаш пагоҳӣ барвақт, 

пеш аз тулўъи офтоб бедор шуд. Тез дасту рўяшро шўста, сари 

миз нишаст. Саросема як пиёла чойро бо ду-се луқма нону 

равғани маска фурў бурда, суратгиракашро гирифту сўи дари 

баромад рафт. 

    – Куҷо? – аз ў пурсид модараш. 

    – Бозӣ!     
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    Вай бо чӣ азоб шабро рўз кард. Тамоми шаб дар бораи 

амалиёти дар пеш истода фикр кард. 

    Ва инак, ў ба амалиёт шурўъ намуд. Росташ вай аз ин кор сад 

бор безор. Мехост ба осмони нилгун нигарад, парвози 

парастуҳоро тамошо кунад. Чун онҳо озод бошад. Вале 

амалиёти пешгирифтааш зарур. Ҳарчанд он барояш басо 

нангину сангин аст. “Зарур бошад – раво бошад!” мегуфту 

сабурӣ аз даст намедод.  

    Ногоҳ ривояти халқие ба ёдаш зад. 

    Парасту Занбўри шоду масрурро дида, сабаб ҷўё мешавад. 

    – Вақт нест, – сарпечӣ мекунад Занбўр. – Маро мукофоти 

калон интизор аст. 

    – Мукофот? – ҳайрон мешавад Парасту. – Барои чӣ? Чӣ 

хизмате кардӣ? 

    – Хизмати олӣ! – бо фахру ғурур нидо мекунад Занбўр. – 

Супориши шоҳамро иҷро кардам. Мехоҳам ҳарчӣ тезтар хабари 

хушро ба ў расонам. 

    – Чӣ хел хабари хуш, Занбўрҷон? – меҳрубонона мепурсад 

Парасту. – Бигў ки ман ҳам шод шавам. Охир мо ҳамосмонем-

ку! 

    – Хабари ширинтарин гўшти рўи оламро! –  аз хурсандии бе 

ҳадду канор пар-пар мезад Занбўр. – Шоҳам ба ман мукофоти 

калон медиҳад! 

    – Наход? Хайр, дар рўи олам гўшти кӣ аз ҳама ширин 

будааст? 

    – Гўшти одам! – нидо мекунад Занбўр. 

    – Оҳ, чӣ хабари хушу олӣ! Биё, Занбўрҷон барои ин хабари 

хуш аз забонат як бўса кунам, – ҳалимона илтимос мекунад 

Парасту. 

    Занбўри аз шаҳди шодӣ маст, забонашро мебарорад. Парасту 

чолокона бо думаш забони ўро шарти бурида мепартояд, 

одамро наҷот медиҳад…  

    Имрўз наҷоти оилаашон дар дасти ўст. Шитоб бояд кард. 

Охир, таътилашон ду моҳ аст. Бояд, ки дар ин мўҳлат амалиётро 

анҷом бидиҳад.  
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*    *    * 

 

    – Оча? 

    – Лаббай. 

    – Ҳафт сомонӣ диҳед. 

    – Ҳафт сомонӣ? – дарҳол пурсид модараш. – Чӣ кор мекунӣ? 

    – Суратҳоямро барорам. 

    – Рост? – ба ў дида дўхт модараш. – Аллакай гирифтӣ? Чиҳоро 

гирифтӣ? 

    – Э, як манзараҳои аҷиберо гирифтам, ки даҳонатон воз 

мемонад. 

    Ин суханонаш дурўғ набуд. Дар ҳақиқат ҳам модараш онҳоро 

бинад, натанҳо даҳонаш воз, балки аз ҳуш рафта меафтад. 

    – Э, дар бачаи суратгирам садқа! – гуфт модар ва ба ў ҳашт 

сомонӣ дода, таъкидомез изофа намуд: 

    – Боз ягон чиз харида хўр. Гурўсна нагард. Фаҳмидӣ? 

 

*    *    * 

 

    – Омадӣ? Канӣ, канӣ суратҳоятро бинам! – Комронро дида, 

хурсандона нидо намуд модар. 

    – Чӣ? – як қад парид Комрон ва дилаш тук-тук ба задан 

даромад. – Кадом суратҳоро? 

    Модар чизе нафаҳмид. Ҳайрон шуд. 

    – Охир, пул гирифта рафтӣ-ку? 

    Комрон дам назад. Хомўш, аммо сараш беист кор мекард. 

Тадбир меҷўст. Хаёлоти аҷибе ба сараш зад. 

    – Бигў, чӣ шуд? – пурсид модараш бо ҳаяҷон. 

    – Намегўям, – дида ба замин дўхт ў, – напурсед. 

    – Барои чӣ? 

    – Зиқ мешавед, – ба рўи модараш нигарист Комрон. 

    – Зиқ намешавам, бигў, ба худо, ки зиқ намешавам, – гуфт 

модараш бо чеҳраи пуртабассум. 

    Комрон ғамгинона сар ба зер афканд ва бо як ҳузни беандоза 

гуфт: 
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    – Суратҳо набаромаданд. Ким-чи хел хира, бенамуд. Шарм 

доштам. Даронда партофтам. Аз афташ натавонистам, беҳунар 

ҳастам чӣ. 

    – Ҳа-а, ин хел гўй. Хайр, ҳеҷ гап не, ғам нахўр, – ўро тасалло 

дод модараш. – Ҳоло ту навшогирд. Оҳиста-оҳиста ёд мегирӣ. 

Охир ҳеҷ кас аз модар суратгир таваллуд намешавад. Ҳоло як 

суратҳое гирӣ, ки падарат офарин гўяд. 

    Комрон оҳи сабук кашида, ба хонаи хобаш рафт. Ва ҳамзамон 

ташвиши дигар пеш омад. Суратҳоро дар куҷо пинҳон кунад?  

    Шаб ўро дигар савол азоб медод. Суратҳоро чӣ кор кунад? 

Ҳама ҷо сокиту хомўш. “Фикр кун Комрон, майна об кун!” – 

мегуфт худ ба худ. Аз тиреза насимаке ба хона ворид шуда, 

пардаи ҳарирро алвонҷ медод. Гўё вай ҳам бо забони худ такрор 

ба такрор “ҳа, майна об кун!” – гўён, садо медод.  

    Ё онҳоро даронда патояд? Ба тақдир тан диҳад? Ба ҳамааш 

чашм пўшад? Фаромўш кунад? Гўё ҳеҷ чиз набуд? Не, не! 

Намешавад! Чӣ хел бепарво мешавад? Бепарво шавад, он зан 

падарашро аз худ мекунад. Оилаашон вайрон мешавад. Вай 

бепадар мемонад. Не, ў бе падараш зиста наметавонад. Мехоҳад 

ў дар бараш бошад. Обрў, сари баланд дошта бошад. Ё ба 

модараш нишон диҳад? Вай андеша мекард, ки нишон диҳад ё 

надиҳад? Нишон диҳад чӣ мешаваду надиҳад чӣ мешавад? Не, 

ба модараш ҳам нишон дода наметавонад. Ин ба ў ҷабр, дилаш 

дошт намедиҳад…  

    Комрон бо чӣ азоб шабро рўз кард. То қарибиҳои саҳар ўро 

хоб набурд. Ногоҳ суханони модараш дар гўшҳояш садо доданд: 

“Ҳоло як суратҳое гирӣ, ки падарат офарин гўяд”. Чашмонаш аз 

ғояти як фикри ногаҳонӣ барқ зад. дар лабонаш табассум гул 

кард. Ва худ ба худ оҳиста гуфт: 

    – Офарин намегўянд, лекин…     

 

VI    

 

    – Салом, ота! 

    Вадуд, ки ба рўи миз хам шуда, чизе менавишт, сар бардошта, 

ба оҳанги ҳайрат: 
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    – Комрон? – гуфт ва дилаш аз пешомади ким-чи хел ҳодисаи 

ногувор огоҳ кард. 

    – Чӣ гап? Тинҷӣ? 

    Писараш ҳарфе назада, як даста суратро пеши ў гузошт. Вадуд 

дар суратҳо худро бо маъшуқааш дида, “Ваҳ!” – гўён, як қад 

парид. Ранги рўяш канд.  

    – Тарсидед? 

    “Тарсидед” гуфтани писараш ба ў сахт расиду бо қаҳру заҳр 

гуфт: 

    – Ман ҳеҷ гоҳ наметарсам!    

    – Аблаҳ наметарсад. 

    Вадуд аз хашм оташ гирифту якбора кафид: 

    – Ин чӣ гапи аҳмақона?! 

    – Ман иқтибос овардам. 

    – Аз кӣ? 

    – Аз шумо, отаҷон. 

    – А?!… 

    Хомўшии гарону гунге ҳукмрон гашт. Комрон ором, чашм ба 

рўи падар. Падар бохуди аз худ бадар. Сараш занбўрхона.  

    Ин замон буд, ки касе дарро кушод ва иҷоза хост. 

    – Мумкин? 

    – Мумкин не! – дод зад Вадуд. – Кўрӣ?! Намебинӣ ман банд?! 

    Дар тез пўшида гашт. 

    Вадуд бошитоб сўи дар рафт. Онро кушода ба котиба бо ҷаҳл 

амр кард: 

    – Ман банд, ҳеҷ касро намон! 

    Котиба ким-чӣ пурсид. 

    – Ҳатто Худоро ҳам! – гуфт Вадуд ва ба ҷояш баргашт. 

    Боз утоқро хомўшии ҳузангезе фаро гирифт. 

    Вадуд суратҳоро ба даст гирифт. Онҳо оташпораеро 

мемонданд, ки кафи дасташро сўзонда, мағзи устухонашро 

меҷўшонад. Вай саросемаю бо ҷаҳл онҳоро чапагардон кард. Ва 

аз ғазаб ларзид. Мурғаки нохост ба дом афтода барин бетоқат 

шуд. Ба писараш рўй оварда, бо талвоса пурсид: 

    – Инҳоро ба ту кӣ дод? 

    – Ҳеҷ кас, – оҳиста ҷавоб дод Комрон. – Худам гирифтам. 
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    – Худат гирифтӣ? – гўё ба гўшҳояш бовар накарда бошад, 

пурсид Вадуд. 

    – Ҳа, худам, – хушҳолона гуфт Комрон ва ба курсие нишаст. – 

Бо суратгираки тўҳфакардаатон. Сифаташон чӣ хел? 

    – Эъ, рўи дурўғгў сиёҳ-а! – Комронро песонд ў ва рў-рўи 

кабинет чанде гашт. Сари хам, андешаманд. Дилаш бештар сиёҳ 

мегашт. Кабинет ба назараш танг, қафас барин. Ҳеҷ чизро гўё ў 

дигар намедид. Пеши назараш суратҳою симои писараш. Ҳар 

замон оҳ мекашиду оҳ. Тафти дилаш паст намешуд. Охир ў 

кўдак, ин кор ба сину солаш мувофиқ не. Ё ягон кас ўро 

пешдаро карда бошад? Ҳа, касе домони ўро бо чормағзи пуч 

пур карда, ба ин роҳ ҳидоят кардааст. Кӣ? Кӣ мешуд, модараш. 

Вай ба писараш рўй овард: 

    – Бо супориши модарат гирифтӣ? Ана барои чӣ ў боисрор 

талаб кард, ба ту суратгирак харам. Ҳо-о, каждуми таги бурё-е! 

    – Модарамро таҳқир накунед, – ҷиддӣ гуфт Комрон. – Он кас 

умуман хабар надоранд. 

    – Рўта сиёҳ накун! – дод зад падараш. 

    – Чӣ-ӣ?!… – Комрон ҷаста аз ҷояш хест. 

    – Ку қасам хўр! 

    – Қасам хўрам? – пурсид Комрон ва гашта ба ҷояш нишаст. – 

Бо чӣ? Пионер, комсомол ё аъзои партия набошам… Қуръон 

надошта бошед… 

    – Дурўғгў – очағар гў! 

    – Шумо ғар! – дубора ҷаста аз ҷояш хест Комрон.  

    Вадуд аввалин бор ба рўяш давидани писарашро дид. Ва аз 

ҷасорати ў дар ҳайрат монд. Вай андаке суст шуд. Аз гуфтаи худ 

шармид, ба рўяш сурхи давид. Комрон оҳиста ба курсӣ нишаст. 

Падараш сукут варзид. Комрон инро аломати некӣ пиндошт. 

Ботинан шод шуд, ки масъала бо ҳамин ҳал хоҳад шуд. 

    Вале падар дигар андеша дошт. Мехост, ки на сих сўзаду на 

кабоб. Як ҳикмати халқӣ ба ёдаш зад: “Ё ба зўрӣ, ё ба зорӣ ё ба 

зар!” Ҳа, се роҳ дорад. Торсакие мезанад, алови чашмашро 

мегирад. “Не, зўрӣ намешавад, – ҳукм баровард ў худ ба худ. – 

Он оқибати нек надорад”. Ба модараш мегўяд. Вай ғавғо 

мебардорад. Шарманда, рўсиёҳ. Ҳамоно ошнояш Лазиз пеши 
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рўяш омад. Занашро як шапалоқ мезанад. Занаш арз мекунад. 

Ўро аз кор гирифтанд. Ёру дўстонаш аз ў рўй гардонданд. Ҳатто 

занаш баромада рафт. Шўи дигар кард. Бечора танҳо монд. Як 

кас намегўфт, ки саги куҷоӣ. Оқибат сактаи дил шуда, ин дунёро 

тарк кард. Лаҳзае ҳисси ваҳмангез вуҷудашро пахш кард. Не, не 

кафангадо мешавад-а! Пас чӣ кунад? Зорӣ? 

    – Писарам! – ғазабашро бо азоб фурў бурд Вадуд. – Ақлатро 

ба ҷояш гузор. О, ту мефаҳмӣ, ки чӣ кор карда истодаӣ?! Ту 

мехоҳӣ обрўи маро резӣ, шарманда кунӣ?!  

    – Не, – гуфт ў, – ирзи шуморо ҳифз мекунам.  

    – Чӣ, чӣ? Ирз? Ин боз чӣ? 

    – Обрў, номус, шараф.  

    Вадуд бо як тамасхури қаҳролуд қоҳ-қоҳ зада хандид. Сипас 

бо кароҳат ба сар то пои писараш чашм давонд.  

    – Дилсўзиро бинеду! – гуфт ў ва ба Комрон бад-бад назар 

патофта, изофа намуд: – Агар дилат месўхт ин қадар ҷон 

коҳонда сурат намегирифтӣ?! 

    Комрон дам назад, ором буд. Ин оромии ў падарро девона 

кард. Ва чун хас якбора лаввӣ даргирифта рафт. 

    – Дар газит чоп кун! – писарашро зери теғи нигоҳи 

оташбораш кашид. – Бигузор ҳама донанд! Не, беҳтараш ба суд 

бидеҳ! Маро суд кунанд! 

    – Ба модарам диҳам кифоя, – оромона гуфт Комрон. 

    Оташи қаҳру ғазаби Вадуд бештар аланга зад. 

    – Бидеҳ! – ба сари Комрон дод зад ў.  

    Комрон оромона, ҳатто хунсардона гуфт: 

    – Медиҳам.  

    – Медиҳам, медиҳам?! Заб коре аз дастат меомадаст. 

    – Медиҳам, – боз ҳам оромона гуфт Комрон. 

    – Э, ҳой, беҳуда зўр назан, – ҷиддӣ гуфт Вадуд. – Вай маро дўст 

медорад. Ба ҳеҷ куҷо арз намекунад. 

    – Раваду арз кунад чӣ? 

    – Ҳой, бача! – гуфт Вадуд. – Андеша карда гап зан. Хайр чӣ? 

Сарама мебуранд чӣ? Гиранд, аз кор мегиранд. Гиранд! Зарари 

худатон. Эҳ! Дониста мон, бача, шиками серу тани пўшидаатон, 

ин ҳама давлату савлат аз паси ман… 
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    – Лозим не чунин давлату савлат, – сухани падарашро бурида 

гуфт Комрон. – Молу чизи дунё ба кӣ вафо кардааст? Гўруснаю 

луч мегардаму… 

    Падараш қоҳ-қоҳ зада хандид. Комрон ба ў зеҳн монд. 

    – Худи худам барин, як себи дукафон, – гуфт Вадуд ба 

писараш. – Лекин ба кори сангин даст задӣ, писарам. 

    – Медонам, сангин… 

    – Дер нашудааст, даст каш. 

    – Не, дер шуд, – дарҳол ҷавоб дод Комрон. 

    – Чаро дер шудааст? – тааҷҷуб кард падараш. 

    – Номи ман Комрон. 

    – Чӣ? Номат Комрон? Хайр чӣ? 

    – Ин имтиҳони иродаи ман хоҳад шуд. Мехоҳам бидонам, ки 

сазовори номам ҳастам ё не. Комрон, яъне ба муроду мақсади 

худ расидан. 

    Вадуд бо таҳайюр ба чашмони писараш дида медўзад. Ва аз 

нав баданаш тафсида, дилаш танг шуда меравад. 

    – Ана оқибати филмҳои хориҷӣ! Рўзу шаб аз телевизор чашм 

намеканӣ. Беҳуда намегўянд, ки: “Бо нек нишинӣ – моҳ шавӣ, бо 

дег нишинӣ – сиёҳ шавӣ!” Ёд гирифтӣ таҳдидгариро. Фардо 

шояд маро гаравгон ҳам гирӣ.  

    Банохост чашмони Вадуд аз ғояти як фикри ба сараш омада 

барқ зад, дар лабонаш табассум гул кард.  

    – Офарин! Бозори иқтисодиро хуб омўхтӣ!  

    Сипас ба рўи писараш нигоҳи маънидоре карда, пурсид: 

    – Инҳоро ба ягон кас нишон додӣ?  

    – Не, – гуфт ў. 

    – Ба ҳеҷ кас?! 

    – Ба ҳеҷ кас! 

    – Хуб кардӣ, шери дадош. Майлаш ман онҳоро мехарам, – 

гуфт падар. – Чанд мепурсӣ?  

    Комрон бо таҳайюр ба чашмони падараш дида дўхт. Вадуд ба 

ў нигариста таъкид кард: 

    – Бигў, изо накаш! Чанде пурсӣ, медиҳам. Гўй нархашро! 

    – Инҳо қиммат надоранд. Ман онҳоро барои фурўш 

нагирифтаам…  
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    – Хайр шуд. Худро ба тарозу наандоз. Гўй, ҳарчӣ ки дилат 

хоҳад харида медиҳам. 

    – Ба ман ҳеҷ чиз даркор нест. 

    – Суратгирак… эъ, бало занад! Велосипед? 

    – Не. 

    – Хайр, ана мошин? 

    – Не. 

    – Хона?… Поезд?… Верталёт?… Самолёт?! Чӣ?! 

    – Ҳеҷ чӣ! 

    – Набошад чӣ лозим ба ту?! 

    – Ободии хонадон. Волоияти манфиатҳои он. 

    – Чӣ, чӣ? Ободӣ? Ё чорсад рўзи ободонӣ эълон кунем? 

    – Не, чорсад рўз кам аст. Тамоми умр бояд аз паи ободӣ шуд. 

    – Ё тавба! Ман инро аз ту интизор набудам. 

    – Ман ҳам аз шумо дигар чизро интизор будам. 

    – Чиро интизор будӣ? 

    – Тавбаро. 

    – Чӣ, чӣ? Чӣ хел тавбаро? 

    – Тавбаи оддӣ. Гумон кардам, ки бад кардам, тавба кардам, 

дигар намкунам, писарам мегўед.  

    – Ё тавба! Гапа шунав-а? Ман падар, а! Падар бояд пеши 

писар тавба кунад! Ба сари ман тиру камон бардошта омадӣ, кӣ 

тавба кун?! 

    – Не, ман дигар тиру камон мехоҳам. 

    – Ҳа-аъ, ин ҳоло аз нуги хамир фатир гўй?! Боз тупу танг 

бардошта меоӣ?! 

    – Нафаҳмидед. Ман дар осмони оилаамон тиру камонро 

дидан мехоҳам. 

    – Чӣ хел тиру камон?! 

    – Тиру камони ҳафтранг. Онро камони Рустам ҳам мегўянд. 

    Вадуд лаб фурў баст, назди тиреза рафт. Лаҳзае рост истоду ба 

андеша рафт. Сипас, ба хулосае омад магар, ки даст ба киса 

бурда, як банча пул баровард. Се донаи онро кашида, 

боқимондаашро гашта ба кисааш гузошт. Ба писараш наздик 

шуд. 
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    – Не, тоқ хуб не, – гўён боз як дона пул гирифта, ба писараш 

дароз кард.  

    – Маҳ, ягон чизи дилхоҳатро хару тез ба хона рав. Дер шуд, 

модарат хавотир мешавад. 

    – Вай ҳамеша аз шумо хавотир. 

    – Бас! – Бо тундӣ гуфт Вадуд ва тугмачаеро пахш кард. Котиба 

сар аз дар даровард. 

    – Шофёра файрод кун! 

    Комрон сўи дари баромад роҳӣ шуд. 

    – Ист, мошин мебарад. 

    Комрон қафо гашт. 

    – Ота? 

    – Боз чӣ гапат ҳаст? – бо дили нохоҳам, гўё ғашаш омада, 

пурсид Вадуд. 

    Комрон сонияе ба чашмони падараш дида дўхт. Сипас:  

    – Мошинатон бенамоз, – гуфту пас гашта, утоқро тарк намуд. 

    – Эъ, бар падари!… – Вадуд давоми ҳақоратро дар дил гўр 

кард. 

    Ин дам котиба сар аз дар даровард. 

    – Вадуд Вафоевич! Ҳама ҷамъ шудаанд, дароянд? 

    – Барои чӣ? 

    – О маҷлис гузарониданӣ будед-ку? 

    Вай ҳис кард, ки қудрати маҷлис гузаронидан надорад. 

    – Маҷлис намешавад, ҷабоб диҳед ҳамаро. 

    – Кай мешавад? 

    – Кае ки хоҳам! 

    Вадуд бо рўймолча арақи рўю гарданашро пок кард – оҳ! – 

имрўз чӣ хел гарм аст! Вай боз мурғаки нохост ба дом афтода 

барин бетоқат шуд. Нишаста натавонист. Хест. Инсў – онсў 

қадам зад. Дилаш бештар сиёҳ гашт. Кабинет ба назараш танг, 

қафас барин. Ҳар замон оҳ мекашиду оҳ. Тафти дилаш паст 

намешуд. Ё тавба?! Дунё чапа шудааст! Кӣ худаш вай? Писараш! 

Аз даҳонаш бўи шир меояду аз гиребони падар мегирад. 

Рўзашро сиёҳ карданӣ. Ҳа-а, беҳуда: “Оре, бихўрад занг ҳаме 

оҳанро, ҳарчанд ки занг ҳам зи оҳан хезад” нагуфтаанд. Сару 

рўяшро паёпай арақ пахш мекард. 
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    Баъд андешаҳояш дигар гашт. Охир ҳоло ҳама ду-сезанӣ 

доранд. Ў чӣ камӣ дорад? Ҳеҷ камӣ! Мансаб дорад! Пул дорад! 

Шаклу шамоили зебо дорад! Ё ў бачаи ҷайра-мӣ?! О ў занаш не. 

Маъшуқа. Ғамбарор. Ҳа, имрўз маъшуқа чун обу ҳаво зарур! 

Раиси ноҳия ҷеғ мезанад, вазир ҷеғ мезанад, ҳамаи ин асаб. Боз 

наловик меояд, кадровик меояд, пажарник меояд… Эҳ-ҳа, киҳое 

намеояду дуғў пуписа намекунад. Боз асабҳо хароб. Кӣ онро 

ором мекунад? Маъшуқа! Ў набошад торс мекафад-а?!…  

    Телефон занг зад. Риштаи андешаҳояшро бурида гашт. 

Гўшакро бардошт. Овози маъшуқааш тарси ўро хўрд. Ва 

умуман ҳар чӣ ки буд, аз лавҳи хотираш кўр кард. Гўё буду гўё 

набуд.  

    – Ҳа, меоям, Зебоҷон! – ваъдаи боэътимод дода, гўшакро ба 

ҷояш гузошт. Хотираш болида гашта, зери лаб ба зам-замаи 

оҳанги кадом як суруди шўх оғозид. 

 

VII    

 

    Шодии Вадуд то остонаи хонааш давом кард. Чун ба хона 

қадам гузошт: “Бадкарда – бадгумон!” – якбора тарсаш зинда 

гашт. Ва баданаш тафсида рафт. Гўё ки таб дошт. Гумон кард, ки 

завҷааш дар сараш чормағз мешиканад. Асабаш ҷўшида, дилаш 

сиёҳу танг гашт. Вале – хайрият! – ин тавр нашуд. Чеҳраи 

шукуфони завҷаашро дида, қадре осуда гашт.  

    – Уф-ф-ф… Аз дасти кори давлат ҳангу манг намонд-е, – гуфт 

ў маккорона. 

    – Кор, кор, гуфта, худатонро тамоман эҳтиёт намекунед, – 

дилсўзона гуфт завҷааш. – Ягон кас ба шумо раҳмат мегўяд? Ё 

ҳайкалат мегузоранд?! 

    – Одам барои ҳайкал кор намекунад, – гуфт ў ва ба чор сўй 

чашм давонд. 

    Комрон наменамуд. Овозаш ҳам шунида намешуд. Ба дилаш 

шубҳа панҷаи гиро зад: боз таги коса нимкоса набошад?! Хост 

пурсад. Тарсид. “Даҳони пўшида, сад тилло!” – гўён, хомўш 

монд. Дилашро як сиёҳии ғализ пахш кард. 

    – Пуф-фа… Чунон гарм-кӣ! 
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    – Ҳа, саратон охир… 

    – Чӣ-ӣ? – дили Вадуд таҳ зад. – Кӣ саратон?! 

    – Чӣ? Э, не-е, саратон, тобистон-дия. 

    – Уф-ф, ҳамин хел гўйи намешавад. Охир саратон, ин касалии 

ганда. Уф-ф… Қариб дилам кафаде.  

    Вадуд боз мурғаки нохост ба дом афтода барин бетоқат шуд. 

Дилаш якбора танг шуда рафт. Ва  изтиробу ҳаяҷони тарсолуд 

вуҷудашро фаро гирифт. “Вадуд, устувор бош, худро бой 

надеҳ!” – худро таскин медод ў. Вале тоқаташ чи хеле мегўянд, 

тоқ шуд. Амонат нишастагӣ барин ҷунбида монд ва гўё гулў 

рашан кард. Сипас “Ҳарчӣ бодо – бод!” – гўён, ба завҷааш рўй 

овард: 

    – Ҳа, Комрон канӣ? Наметобад? 

    – Хоб, – ҷавоб дод Гавҳар. 

    – Хоб? Чаро ин қадар барвақт? 

    – Аз афташ аз машқ монда шуда омад. 

    – А… ҳа-а… х-хайр… мон хоб равад, роҳат кунад… 

    Вадуд хост боз чизе гўяд. Натавонист. Хомўш монд. Завҷааш 

рўи миз дастархон густурда, хўрок овард. Паси миз нишаст. 

Вале иштиҳо куҷо? Дилаш сиёҳ, ҳавл мекунад, ба кафидан 

мерасад. 

    Аз берун суруди ҳофиз ба гўшаш мерасид: 

               … Зинокорон дили садпора доранд… 

    – “Лаънатӣ дигар шеър наёфтӣ!” – гуфт дар дил ва дуздида-

дуздида ба завҷааш назар андохт. Ҳамсараш нигоҳи ўро ҳис 

карда, сар бардошт. Ва табассуми ширине кард. Ба лабони 

Вадуд ҳам табассум давид. Вале тез нигоҳашро гурезонд. Ва 

овози завҷаашро шунид: 

    – Чаро хўрок намехўред? 

    Вай ба ин гапи ў ҷавоб надода, як дам сукут кард. Сипас 

косаро тела дод. Завҷааш суоломез ба ў дида дўхт. 

    – Монда шудам, – абру барҳам кашида, сабаб пеш овард 

Вадуд. – Дар маҷлис танқид карданд.  

    Гавҳар бо як ҳисси тараҳум ба ў нигарист. Вадуд боз ба чеҳраи 

занаш зеҳн монд. Хост ягон тағйиротеро мушоҳида кунад. Вале 

ҳеҷ чизро пай набурд. Аз афташ ба дили писараш худо раҳм 
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андохт, ки шайтонро ҳай зад. Ё аз кори кардааш пушаймон 

шуда бошад? Ё дар дилаш ҳисси раҳму шафқат бедор шуда 

бошад? Кӣ медонад! Пайваста ким-чӣ фикрҳои ноумедонае ба 

торҳои асабаш нохун мезаданд. 

    Дар қиёфаи Вадуд осори хастагӣ ва ранҷ ҳувайдо буд. 

    – Ин қадар зиқ шудӣ? Ин бори аввал не-ку! – гуфт ҳамсараш. – 

Ғам нахўр, тоқат кун. Ҳар як рўзи сахт – фардои боумед ҳам 

дорад.   

    – Хайр, ман хоб мекунам, – аз ҷой хест Вадуд. 

    Вай ба ҷогаҳаш даромаду фикрҳои дарҳаму барҳам ба сараш 

ҳуҷум оварда, ўро парешонтар сохтанд. Хеле кушид, ки хобаш 

барад. Вале аз шиддати ғалаёни азиятовари ботинӣ ба худ 

печида, то дер гоҳ хобаш набурд. Аз паҳлў ба паҳлў мегашт. 

Хеста, рўи бистар нишаст. Оҳи пурсўз кашид. Ҳамсараш бедор 

шуд. 

    – Чӣ шуд? – пурсид бо ҳарос. 

    – Ҳеҷ гап не, хобам парид, – гуфт ў ва ба по хест.  

    Ба балкон баромад. Ба берун чашм дўхт. Атроф ҳама тип-

торик. Ором. Маҳзун. Пурасрор. Моҳ наменамуд. Осмон 

пурситора. Ситораҳо ба ў тамасхуромез чашмак мезананд. Гўё 

“ҳолат аз ин бад!" – мегуфтанд. Бадард оҳе кашид. Қафо гашт. 

    Субҳ аз занги соат ҳаросида: “Ҳа, ҳа, чӣ гап?” – гўён, аз хоб 

бедор шуд ва ҳадаҳа ба гиребони куртааш туф кард. 

    Ҳама ҷо ором, ҳамсараш набуд. 

    – Худоро шукр, – гуфт ў ва овози завҷааш ба гўшаш омад: 

    – Отаи Комрон хестед? Биёед, ношто тайёр! 

    Вадуд дасту рўяшро бо оби хунук шўст. Вале хастагию 

ғамгиниаш рафъ нашуд. Гўё сараш аз худаш набуд. Боз рафта ба 

ҷояш ғелид. Лаҳзае пас ҳамсараш омад. Ўро хаставу ғамгин 

дарёфта, ташвишомез пурсид: 

    – Чӣ шуд?      

    Вай ба ҳамсараш нанигариста, ғурунг-ғурунг кард: 

    – Ҳеҷ чиз не… Аз хоб сер нашудам… 

    – Хезед! – амр кард ҳамсараш. – Як пиёла қаҳва нўшед, 

хастагиатон рафъ мешавад. 

    Вадуд ноилоҷ хест. 
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    Оҳиста-оҳиста субҳ ҳам дамид. 

 

VIII   

 

    – Хобат наомад? 

    – Не, – кўтоҳ ҷавоб дод Комрон. 

    Боз овози мошинаи дарздўзӣ дар хона танин андохт. 

    Комрон гўш ба овози мошина, чашми умед ба моҳи 

шомхўрда дўхт. Оҳиста-оҳиста шубҳае ба дилаш нишасту фикре 

барқсон ба сараш зад: “Шояд падараш дар Россия ҳам маъшуқа 

дошта бошад”. 

    – Оча? 

    – Лаббай. 

    – Отам барои чӣ ба Россия рафтанд? 

    – Барои барқарор кардани риштаҳои иқтисодӣ. 

    – Ришта? Дар Тоҷикистон ришта нест магар? 

    – Ришта не… чӣ хел ба ту фаҳмонам? Ҳа, барои барқарор 

кардани доду гирифт. Охир корхонаҳои мо бисёр ашёю 

лавозимотро аз Россия мегиранд. 

    – Ҳа-а, – Комрон дигар чизе напурсид. Боз гўш ба овози 

мошина, чашми умед ба моҳи шомхўрда дўхт. Ногоҳ овози 

мошина ғайб зад. Вай чашм аз моҳ канд. 

    – Ҳа, оча?! 

    – Рав, хоб кун. 

    – Не, хоб надорам. Шумо монда нашудед? 

    Модар гўш ба карӣ зад. 

    Писар ҳам дигар чизе напурсид. 

    Вай паҳлўи модараш нишастааст. Бўи хосаи ў ба димоғаш 

мезанад. Насими форами шабонгоҳ маҳин-маҳин мевазад. 

Комрон муштоқи овози модараш. Сўҳбати ўро басо хуш дорад. 

Пеш бо ў гап мезад. Ҳоло ба ў тамоман аҳамият намедиҳад. 

Хапу хомўш. Гўё ў вуҷуд надорад. Ҳуши Комрон ҳамоно кашоли 

сўҳбаташ.  

    Ҳайҳот! Мо дар чӣ хаёлему фалак дар чӣ хаёл? 

    Вале Комрон аз модараш намеранҷад. Мефаҳмад. Модараш 

вақт надорад. Медўзад.  
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    – Оча? 

    – Лаббай… 

    – Чаро хомўшед? – пурсид Комрон. 

    Модараш аз кори худ сар набардошта ҷавоб дод: 

    – “Даҳони пўшида, сад тилло!” 

    – На ҳамеша. 

    – Хайр, чӣ гўям? 

    – Ягон чӣ нақл кунед. 

    – Наметавонам. Ҳушам парешон шуда, дарз вайрон мешавад.  

    Вай бо ҳавас ба кори модараш чашм медўзад. Модарашро 

кораш ҳам зебост. Мегўӣ шинаму рўзи дароз тамошо кунам. 

Танҳо овози мошина ба ў намефорад. Дағал, нофорам. Ба 

асабҳояш сахт мерасад. 

    – Оча? 

    – Боз чӣ? 

    – Ман ҳайронам. 

    – Ҳайронӣ? – модар ба рўи ў нигарист. – Аз чӣ? 

    – Ҳамин қадар курта медўзеду боре надидам, ки ягонтаашро 

пўшида бошед.  

    Нигоҳи ҳалиму меҳрбори модараш рўи ўро сила намуд. 

    – Охир ин куртаҳо аз ман не, аз дигарон. 

    – Бедурўғ? 

    – Бедурўғ! 

    – Набошад чаро медўзед? Шумо ба онҳо ғулом не-ку? 

    – Охир, бепул намедўзам-ку. 

    Комрон ба сўи модараш ҷиддитар нигариста, боз савол дод: 

    – Пулакӣ медўзед? Магар пули отам намерасад? 

    – Ҳеъ, ҷони ширин-е! Ҳолӣ чӣ медонӣ рўзгора. Рўзгор – ғор! – 

хиҷолатомез табассум кард модараш. 

    Дар ин сухани модараш тазоҳури як пардаи ниҳоят нафиси 

дарди ширинеро пайхас кард. Ва дам фурў бурд.      

    Китфу бозўи Гавҳар монда шуданд. Хоб ҳам бар ў ғолиб омад. 

Дигар дўхта натавонист.   

    – Тамом, хез, писарам, хоб мекунем. 

    Ҳарду ба ҷогаҳи хоб даромаданд.  

    – Хоби хуш бин!  
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    Гавҳар аз бари рўи писараш бўсид. 

    – Ту ҳам! – гуфт Комрон ва дар бари модараш тез хобаш бурд.  

    Ва воқеан ҳам ў хоб дид, аммо хоби хуш не. 

    Посе аз шаб гузашта, хона сокиту ором буд. Ногоҳ овози 

ҷозибаноки Комрон дар хона танин андохт: 

    – Ота! Отаҷон!.. 

    Гавҳар “ваҳ!” – гўён, як қад парида, бедор шуд. Ва гўш дод, ки 

садо такрор мешавад ё не, садо такрор нашуд. “Гўшҳоям ҷеғ 

заданд” – гуфт дар дил ва чашм пўшид. Ва ҳамзамон садои 

писараш ба гўшаш расид:  

    – Не!… не!…  

    Ҳаросида чашм кушод, парида хесту чароғро афрўхт.  

    – Не! Неъ! – фарёди Комрон хонаро ба сар бардошт. 

    Гавҳар сари писарашро дошта дид, ки таб надорад. 

    – Неъ! – дод зад Комрон ва ҳаросида бедор шуд, рўяш аз оби 

дида тар буд. 

    – Чӣ шуд? – бо тарсу ҳарос пурсид модараш. – Хоб дидӣ? 

    Комрон бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. 

    – Чӣ хоб дидӣ? 

    – Отама. 

    – Ҳа-а… Мегўянд, ки “бачаи камбағал нон хоб мебинад …” 

    – Не, ман хоб дидам, ки як парӣ отама бурд. Дод задам, фарёд 

кардам, ҳеҷ кас нашунид. Ногоҳ дидам, ки шумо рост истодаед. 

Бепарво ба онҳо менигаристед, гўё одами бегона бошанд. Ман 

фарёд задам: 

    – О, отама дор!  

    Шумо бошед ҳарфе назадед. Дар қиёфаатон чизеро хондан 

мумкин набуд. Ба нуқтаи номаълуме менигаристед. 

    Ман дубора дод задам: 

    – Охир, отама мебарад?! 

    Шумо боз ҳарфе назадед. Ҳамоно карахт меистодед. Гўё санг 

шуда будед. Парӣ аввал ба шумо “Хайр, бева!”, баъд ба ман 

“Хайр, ятимча!” – гуфту онҳо ғайб заданд. 

    – Шукри худо, – хушҳолона табассум кард Гавҳар. 

    Комрон мисли моргазида аз ҷой ҷаҳид. 
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    – Ҳой, очаҷон!… Ба шумо чӣ гўям?! Ҳамсаратонро мебаранд, 

шумо шодӣ мекунед, шукр мегўед?! О, ин чӣ гап?!… 

    Модар Комронро оғўш гирифта, гуфт: 

    – Комрон, Комрон… Худатро ба даст гир. Ором бош. Охир, 

хоби мард чаппа, яъне ки ўро ҳеҷ кас намебарад.  

    – Рост мегўед, очаҷон? 

    – Ҳа, ин гап рост, – гуфт Гавҳар ва оби дидаи писарашро пок 

кард. 

    – Охир, муаллимамон “хоб ҳастиро инъикос мекунад” 

мегўянд-ку? Боз мегўянд, ки хоби яккаписар рост мебарояд. 

    – Э, бачаҷон, ба ту чӣ хел фаҳмонам. Беҳтараш фолбиниатро 

мону рав, хобатро ба об гўй. 

    – Барои чӣ? 

    – То ки онро об барад. 

    – О, ҳоло шаб, берун тип-торик… 

    – Ба ташнов рав, чумаки водопроводро кушо, мешавад, – гуфт 

модараш. – Оби равон-ку. 

    Комрон хобашро ба об гуфта баргашт. 

    – Оча! 

    – Лаббай. 

    – Шумо чунон бепарво, ки ман метарсам. 

    – Аз чӣ? 

    – Аз он ки ягон парӣ падарамро набарад.  

    – Не, дилам пур, ки ҳеҷ гоҳ – мефаҳмӣ! – ҳеҷ гоҳ касе ўро аз мо 

рабуда наметавонад! Фаҳмидӣ? – гўён нўги биничаи писарашро 

байни ду ангушташ гирифта, гўё навозиш кард.  

    – Кошкӣ! – гўён Комрон гўё худро ба даст гирифта, осуда шуд. 

Аммо нафасе пас ба модараш нигариста гуфт: 

    – Лекин назорат кардан лозим. 

    – Беҳтарин назоратчӣ виҷдон аст, – гуфт модараш. – Худо ба 

ҳар кас инсоф диҳад. 

 

IX   

 

    Офтоб дар қуллаи кўҳ лаҳзае таваққуф карду сипас: “Э, аз 

хўрдан сер нашудам, аз лесиданаш сер шавам!” – гўён, паси кўҳ 
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ғелида рафт. Комрон паҳлўи модараш нишаст. Модараш ғарқи 

кор, ғофил аз олами ў. Шаҳр дар вусъати зулмот ғутид. Дили 

Комрон сих заду оҳи сард кашид. 

    – Чӣ шуд? 

    – Шом шуд, шоми сиёҳ. 

    – Хайр, чӣ? Ҳар рўз шом мешавад-ку. 

    Рост – ҳар рўз шом меояд. Пеш онро умуман ҳис намекард. 

Ҳоло шоми сиёҳро ҳис мекунад. Шом ба ў ғам меорад, хонаро 

тангу дилгир мекунад. Гуноҳи падарашро пеши рўяш меорад. 

Вай мехоҳад, ки падараш ҳам бо онҳо бошад. Сўҳбат кунанд, 

лаззат баранд. “Ҳоло ў куҷо бошад? – Мепурсад аз худ ва худ 

ҷавоб медиҳад: – Куҷо мешуд? Дар оғўши ҳамон зан-дия”. 

Модараш бошад парвои олам надорад. Ҳа, ҳамааш айби 

модараш? Охир як бор намепурсад, ки чаро дер меоӣ? Дар куҷо 

мегардӣ? Наход, ки ҳис накунад? Занҳо зирак, аз таги дунё хабар 

доранд, мегўянд. Гоҳ-гоҳ ба чеҳраи модараш чашм медўхт ва 

хаёлаш банди ким-кадом олами дуру номаълуме мегашт. 

    Боз ба модари бепарвояш дида дўхт. Вай нигоҳи ўро ҳис кард, 

сар бардошт, табассум намуд. Пеш табассуми модараш бар 

ҷисму ҷонаш ҳузури ҳаловати тоза мебахшид. Акнун дар 

назараш бад менамуд, ғашашро меорад, ҳасрату ғамро дар 

дилаш ҷо мекард. 

    – Оча! – хаёли модарашро бурид Комрон. 

    – Лаббай! – модараш таваққуф намуд, бо меҳр ба ў нигарист. 

    Комрон ба ў наздиктар нишаст. Ногоҳ дилаш гуфт, ки бигў, 

ҳар чи бодо бод! То кай хомўш мегардӣ? Вале ба забонаш дигар 

гап меояд: 

    – Отам кай меояд? 

    Модараш сим-сим табассум кард. “Ёд кардаст” гуфта, аз дил 

гузаронд. 

    – Чӣ мепурсӣ? Ёдаш кардӣ? Ё кораш дорӣ? 

    – Ё ҳарду. Шумо магар ёдаш накардед? 

    – Чӣ? Э, хап ист-е. Шарм намедорӣ? 

    – Шарм – дар бозори чарм. 

    – Берў шудӣ-ку-а? 

    – Хайр, гўед, чаро ҳамеша дер меоянд? 
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    – Аз отат пурс, – аз дарз чашм наканда гуфт ў. 

    – Шумо намедонед магар? Чаро ягон бор намепурсед, ки чаро 

дер омадед? Куҷо будед? Чӣ кор кардед? 

    Модараш ба сўи ў рў гардонд. Комрон диққат дод, ки чи ранг 

гирифтани рўи ўро бубинад. Аммо ў пештара барин сим-сим 

табассум мекард. 

    – Ин дилсўзӣ ё гўлпурсӣ? 

    Ғаши Комрон ҷўш зад. 

    – Охир, шумо бояд пурсед, – андаке бадҷаҳлона гуфт Комрон. 

    – Чаро пурсам?  

    – Охир шумо ҳамсарашон-ку?! 

    – Э, писараки аҷоибу ғароибам, – бо навозиш ўро ором 

карданӣ шуд модараш. – Магар ҳамсар барои “Чаро дер 

омадед? Куҷо будед? Чӣ кор кардед?” – гўён, пурсидан аст? “Зан 

аз дарун, мард аз берун” гуфтаанд… 

    – Хайр, пурсидан бад аст? 

    – Ҳа, бад аст. Чунин саволҳо гувоҳи нобоварӣ аст ва ба иззати 

нафси мард сахт мерасад. Ман ба ў боварӣ дорам. Аз ин рў 

хотирам ҷамъ, дилам осуда аст. Дар зиндагӣ бе боварӣ зистан 

мушкил аст.  

    Комрон ғамгин шуд. Хеле хомўш монд. Баъд ба ёдаш чизе 

расидагӣ барин ба модараш дида дўхт. Сипас пурсид:  

    – Рашк ҳам намебаред? 

    Гавҳар аввал дасту по хўрд. Ин чӣ савол? 

    – Не, – кўтоҳ ҷавоб гуфт ў. 

    – Охир, барои чӣ? – чашмони зебои писараш гўё бо таҳдид ба 

ў менигаристанд. 

    – Ба хотири пойдории оила, – файласуфона ҷавоб дод 

модараш. 

    – Чӣ хел ба хотири пойдории оила? 

    – Рашк кори шайтон аст. Оташ меафрўзад ва оиларо 

месўзонад. 

    Комрон бовар накард. Оё ҳамин тавр шуданаш мумкин, ки 

дўст дорию рашк набарӣ. Вай боз ба забон омад: 

    – Оча, одамҳо мегўянд… мегўянд… 
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    Сухани ў дар даҳонаш монд. Модараш кунҷковона ба ў назар 

афканда, пурсид: 

    – Бигў, чӣ мегўянд? 

    – Не, ҳеҷ чӣ намегўянд. Э, дар дунё чӣ бисёр, гап… 

    – Не, бигў, – исрор кард модараш. 

    – Хайр, мегўянд, ки зудранҷ, гапношунав, дағал. 

    Модар ба маънии “э, кўдаки содда” табассум кард. 

    – Ҳа, боз мегўянд, ки ў сипоҳ. Фукаш дар осмон. Бо карру фар 

мегардад, касеро писанд намекунад. 

    – Аҷоиб, – табассум кард модараш. – Ман ягон бор чунин 

гапҳоро нашунидам, ту аз куҷо шунидӣ? 

    – Охир, шумо берун набароед, аз куҷо шунавед.     

    Модараш лаҳзае ба хаёл рафт. Баъд гуфт: 

    – Ин гапҳояшон саропо дурўғ. Сафсата. Бофта. Ин ҳама аз 

рашк. Ҳасад мебаранд. Охир ў ба ин вазифа бо осонӣ 

нарасидааст. Азоби бисёр кашидааст. Хонд, усто, устои калон, 

сардори сех, ҷонишини директор шуда кор кард. Дидӣ ҳама 

зинаҳоро гузашт. Ин зинаҳоро тай кардан баробори бо нўки 

сўзан чоҳ канда, об баровардан аст. Лекин боз дар ин курсӣ 

дошт додан аз он ҳам вазнинтар. Лекин сипоҳ гуфтанашон шояд 

ҷон дошта бошад. Сипоҳ нашавӣ, роҳбарӣ карда наметавонӣ. 

Чўби нарма тез кирм мехўрад. 

    Миёни онҳо хомўшӣ афтод. Вале модараш ин хомўширо зуд 

барҳам зад: 

    – Хез, ҷони ширин, хоб кун. 

    – Шумо хоб намекунед? 

    – Не, ман падаратро интизор мешавам. 

    Комрон дигар чизе нагўфта, аз ҷой хест. Ба хонаи хобаш 

рафта, ба ҷогаҳаш даромад. Вале ба чашмаш хоб наомад. 

Саррашро таги кўрпа кард. Не, хобаш намебарад. Ҳамон 

манзараи дидааш пеши рўяш меояд. Ва нафасгир мешавад. 

Кўрпаро поён мекашад. Чашмонашро пўшида, то сад 

мешуморад, то ки хобаш барад. Бефоида. Боз мешуморад. 

Ҳайҳот, ки хоб намеояд. Ва ин замон садои занги дар меояд. 

Падараш омад. Ў гўш ба қимор шуд. Ҳозир модараш мепурсад, 

ки: “Чаро дер омадӣ? Куҷо будӣ?” Не, тарбуз аз бағалаш афтод. 



www.komron.info 
 

    – Хўрок мехўред? – шунид ў овози модарашро. 

    Суханони модараш ба табъи ў нафорид. Охир, “Дар куҷо 

будӣ?” – гуфта, пурсад чӣ мешавад? 

    – Серам, – бо димоғи сўхта гуфт падараш, гўё ки модараш 

гунаҳгор бошад. 

    – Барои шумо махсус… 

    – Гуфтам-ку, серам! – дод зад падараш. 

    – Паст гап занед, Комроҷон хоб аст. 

    – Хоб аст гуфта, нафас ҳам накашам-мӣ?! 

    Комрон гўё торсакие хўрда бошад, лаҳзае лол шуда монд. 

Сипас аламаш тоза шуда, дилаш моломоли ҳасрату ғам гашт. 

Ҳеҷ фаҳмида наметавонист, ки барои чӣ падараш як табассум, 

як сухани хушро аз модараш дареғ медорад? Охир модараш 

ягон айб надорад-ку! Гул барин зебо! Рўяш кулчаи ширмол 

барин, чашмонаш чашмони оҳу барин,  мўяш навдаи маҷнунбед 

барин – то банди миёнаш. Кони лутфу назокат, меҳру садоқат, 

сидқу сафо ва ишқу вафо! Аз хона набарояд, ба меҳмонӣ 

наравад, кинову театро набинад, “ин биёр, вай биёр” нагўяд. 

Пазанда, дўзанда, шўянда… Ё?… Не, ба ҳамааш ҳамон занак 

айбдор? Ҳа, бешубҳа ҳамааш айби ҳамон занак. Охир ў ба як 

тори мўи модараш намеарзад-ку? На қаду қомат дораду на 

шаклу шамоил. Мўяш як ваҷабу заб-зард, почаҳояш каҷу то аз 

зону боло луб-луч, дар рўяш як пуд сурхию сафеда. Валлоҳ, 

маймуни таппа-тайёр! 

    Падараш дар кўча хандон, аз забонаш қанду асал мерезад. Дар 

хона баракс: забону гиреҳи абрўяш чун алмос. Дили нарму 

пурэҳсоси модараш чӣ хел инро тоқат мекунад? 

    Ба гўшаш шарфаи по расид, фаҳмид, ки модараш омада 

истодааст. Хато накард, модараш ба хонаи хоби ў даромад. Ў 

худро ба хоб зад. Модараш тирезаро калон кушод, хам шуда 

писарашро бўсида рафт. Шаббодаи фораме, ки ба хона 

медаромад, ўро чун модар навозиш мекарду алла мегуфт. Ва 

Комронро тез хоб бурд. 

 

X  
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    Боз офтоб нишасту умеди Комрон шикаст. Ва дарду алам ба ў 

ҳуҷум овард. “Ин чӣ беадолатӣ?! – ба шўр меояд ў. – Вай коми 

дил меситонад, шаҳди зиндагӣ мечашад, модарам бошад чун 

канизак ба ў хизмат мекунад?” Як лаҳза эҳсоси номаълуме 

бунёдашро фаро гирифт, ларза андомашро пахш кард. Бо шаст 

аз ҷояш хест. Шитобон аз хона баромад. Дар долон таққӣ истод. 

Гўё мехкўбаш карданд. Ҳиссиёти вазнину пуртаҳлуқае пахшаш 

кард. Баътар ҷои онро тарс гирифт. Ў метарсид, сахт метарсид. 

Охир оилаашон чун ашки сари мижгон. Ў намехоҳад, ки 

бепадар бошаду модараш бешў. Бепадарию бешўӣ рўзи сахт 

аст. Не, ин бофтаи ў не, инро аз даҳони бисёр занҳо шунидааст. 

Ва мушоҳида ҳам кардааст. Не, дунё ба умед, гуфтаанд. Ё аз 

аввал бебақо буд оилаашон? Аҷиб, онҳо чӣ хел ба ҳам расида 

бошанд? Ҳисси кунҷкобӣ ғалаба кард. 

    – Оча! 

    – Лаббай. 

    – Шумо чӣ хел хонадор шудед? 

    – Чӣ? Э хап ист-е, – аз шарм сурх мешавад ў.  

    – Не, хап намеистам. Гўед ки чӣ хел? 

    Модараш ҷавобе надод. Гўш ба карӣ зад. Гўё дар ин бора 

ҳарфе гуфтан раво набошад. 

    – Гўед оча. Хайр, гўед, – боисрор талаб мекард Комрон. 

    – Чӣ хел, чӣ хел. Тўй шуда, хонадор шудем. Фаҳмо? 

    – Не, нофаҳмо. 

    – Чизаш нофаҳмо? 

    – Чӣ хелаш, бо ишқу ошиқӣ ё… 

    – Э хап, айб аст-е! 

    Комрон ба гап даромадани модарашро интизор буд. Вале ў 

хомўш, лаб ба сухан во намекунад. Он гоҳ ў суоли бофтаю 

иғвоангез дод. 

    – Рост аст, ки Лайлию Маҷнун будед?  

    – О-ҳо, шайтонча-е, – хандид модараш. 

    – Ман шайтонча не, – ранҷишомез гуфт ў. – Мехоҳам 

бифаҳмам, ки ман кистам. 

    – Чӣ, чӣ? Ту кистӣ? Кӣ мешудӣ – одам.  
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    – Маро нафаҳмидед. Ман маҳсули ишқам, ё урфу одат, ё 

тасодуф. 

    – Чӣ, чӣ? – Чашмони модар калон кушода шуданд. – Ё тавба! 

Худоё! Аз кўдакҳои охирзамонат гардам! 

    – Магар кўдаки охирзамон ҳақ надорад, ки ҳақиқатро донад? Ё 

донистани ҳақиқат гуноҳ аст? Ба фикри ман надонистан гуноҳ 

аст. Агар нагўед, гуноҳ ба гардани шумо бор мешавад. 

    Дигар сарпечӣ маънӣ надошт. Гавҳар табассуми ширине кард, 

писарашро ба оғўш гирифт. Бо меҳри беандоза мўйҳои ўро 

нарм-нарм парешон кард. Пас бо як хурсандии беҳад гуфт: 

    – Маҳсули ишқӣ. 

    – Рост? 

    – Ҳа, мо дар “Гулбазм” шинос шудем. 

 

XI  

 

    То он “Гулбазм” вуҷуди Гавҳар тиҳӣ буд. Ў на қалбро эсос 

мекарду на дилро. Гўё ҳарду ба хоби гарон рафта буданд. Бори 

аввал ҳис кард, ки дар тан қалб дораду дар қафаси сина дил. Ин 

ҳамаро бо шарофати Вадуд дарк намуд. 

    Гавҳар нахуст чашмонашро дид, ки аз онҳо шўълаҳои оташ 

забона мекашид. Тамоми пайкарашро сўхт. Ва дар худ тавлиди 

тозаеро эҳсос кард. Қалбаш ошўбу дилаш гуп-гуп тапидан 

оғозид. 

    – Гула дар об тар кардем, “Гулбазм”-а сар кардем! – нидо 

намуд раиси маърака ва гулро ба дасти Гавҳар дод. 

    Гавҳар гулро ба даст гирифту: “Як дастаи гул барои ёр 

овардам, аз домани дашти лолазор овардам” – гўён, гулро ба 

Вадуд дароз кард. Вадуд бо табассуми латифу содда, 

нимтаъзими зебое карду гулро аз дасти ў гирифт ва бо чашмони 

шарарбор гуфт: “Гулбазм” шуду ба дасти ман гул додӣ! Эй кош, 

ба ҷои гул маро дил додӣ!” 

    Ў кайҳо дода буд дилашро.  

    “Гарчи гул дар нозукӣ машҳур дар баҳру бар аст, хотири 

шарму ҳаё аз барги гул нозуктар аст” – Гавҳар чун он гул сурх 
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шуду дар лаззате аҷиб фурў рафт, дигар чӣ шуду чӣ монд, ёд 

надорад. 

    Бале, ў дилашро дод. Вадуд онро гирифту бесадову хомўш, 

ҳарфе нагуфта рафт. Ва ғайб зад, дигар пайдо нагашт.   

    “Чаро наомад? Чӣ шуд? Куҷо рафт? Тинҷӣ бошад?” – 

саволҳои бешумори беҷавоб Гавҳарро азоб медоданд. 

    “Ё, ки ранҷид? Аз кӣ?…” 

    “Ё, ки касе ўро аз ман рабуд? Кӣ?…” 

    “Ё, ки … – дилаш сих зад. – Не, не!… Ин ҳеҷ мумкин не! ” 

     Баҳор ҳам ноаён рафт. Гумон кард, ки ишқи ўро ҳам бо худ 

бурд. Бебозгашт бурд. Баҳор-ку, боз меояд. Ишқи ў не.    

    “Не, не! Э, дар нўги забонам як сўхтанӣ!…” 

     Боз дар сару забонаш саволи: “Чаро…?” буд.  

    Савол буд, ҷавоб не.  

    “Маро дардест дар дил, гар ҳамегўям, забон сўзад вагар 

пинҳон кунам, дар сина мағзу устухон сўзад!”  

    Мағзу устухонаш месўхт. Зиндагӣ барояш зиндон буд. Рўзро 

бо сад азоб ба шаб мерасонд, шабро бо сад азоб ба рўз.  

    “Эҳ, худо! – мегуфт ў бо илтиҷою риққат. – Чӣ кор кунам?” – 

“Сабр пеша куну интизор бош!” – меомад овозе ба гўшаш.   

    Ва ў… 

    умед аз дил намеронд! 

    чашм аз роҳ намеканд! 

    сабр аз даст намедод! 

    дар осмони орзуҳо парвоз мекард!…  

    Рўзе сари хам қадам мезад. Баргҳои хазон зери пояш хишир-

хишир садо дода, як аламашро сад алам мекард. Нохост касе 

дар рў ба рўяш қад кашид. Тарсид. Як қад парид. Сар бардошт. 

Дид, ки ў. Ба чашмонаш бовар накард. Аз дилаш нидое бархост:  

    – Худоё! 

    Ибтидо хаёл кард хоб мебинад. Чашмҳояшро пўшиду кушод. 

Ва беихтиёр аввал ба замин пасон ба осмон нигарист. Баъд 

ҷорубакҳои миҷгонашро тез-тез ба ҳам зада, ба рўи ў ҳайрон 

нигарист. 

    – Ман на аз замин рўидам, на аз осмон афтидам. Ман аз дили 

ту баромадам. 
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    Инро истеҳзо пиндошт, дилаш туғёну исён кард. Хост носазое 

бигўяд. Нигоҳи гарму меҳрбори чашмонаш ба рўю абрўяш бўса 

зада, нияти ўро чун барфи баҳор об карда, бухор намуд. 

    Акнун онҳо, рў ба рў, чашм ба чашм.  

    Дилҳо бошиддат дар такопў. 

    Бо лабҳои мўҳрзада. 

    Гўё Гавҳар тарс дошт, ки ҳарфаш ўро ба ғайб мебарад. Вале 

туғёни дилашро, ки ба забонаш омад, дошта натавонист. 

    – Куҷо будед? 

    – Дар дили шумо. 

    – Бераҳм. 

    – Бераҳм шумо. Маро қариб кушта будед. 

    – Бераҳм. Охир, наход… наход… – нафас дар гулўяш печид. 

Ашк дар чашмонаш ҷўш зад. Пеши дидагонашро пўшонд. 

Вадудро надид. Танҳо овозашро шунид:  

    – Ашкро барои рўзи “арўсбаророн” сарфа кунед. 

    Зуд ашкҳояшро пок кард. 

    – Чӣ-ӣ?! 

    – Ҳа, ҳоло ба волидонат хабар бидеҳ, ки тайёрӣ бинанд, пагоҳ 

меҳмон меояд. 

    – Чӣ хел меҳмон? Аз куҷо?  

    – Осқол, осқолҳои ман. Ҳа, назорат кун, ки бо ҷавоби “ҳа” 

баргарданд. 

   Гавҳар шоду масрур, гўё аз зиндон озодаш карданд, сўи хона 

шитофт. Гўё болу пар бароварда мепарид. 

 

XII  

       

    – Оча! 

    Модар аз кор бозистода, ба писараш нигарист. 

    – Хона чанд кунҷ дорад? 

    – Чӣ? Оббо!… Кошкӣ ба лагер мерафтӣ. 

    – Барои чӣ? 

    – Аз саволҳои ту халос мешудам. Ба таътил баромадиву ба 

кони суол табдил ёфтӣ. 

    – Худатон нахостед-ку? 
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    – Акнун мехоҳам. 

    – Акнун ман намехоҳам. Ҳоло ба суоли ман ҷавоб диҳед. 

    – Чор кунҷ дорад. Чӣ буд? 

    – Калимаи “Оила” ҳам чор ҳарф дорад-а? 

    – Чӣ ягон масъалаи арифметикӣ ҳал мекунӣ? 

    – Не, ин масъала аз математикаи олӣ ҳам ҷиддитар. Яъне, ки 

оилаи мо бебақо. 

    Модар як қад парид. 

    – Чӣ-ӣ? Ту чиҳо гуфта истодаӣ?! Девона шудӣ магар?! 

    – Баракс, рўз ба рўз ҳушёртар шуда истодаам. Охир оилаи мо 

се кунҷ дорад – падарам, шумо ва ман. Як кунҷи дигар – 

духтарча намерасад. 

    Модараш табассуми ширин кард. 

    – Ҳамеша додарча мехостӣ-ку? 

    – Бигузор хоҳарча шавад. 

    Модар фурсате андешаманд ба ў нигоҳ кард ва худро хурсанд 

нишон дод. Ба лабонаш табассуми соҳир дамид. Сипас 

нигоҳашро аз ў гурезонд. Ба тиреза дида дўхт. Комрон ба чеҳраи 

вай озмоишкорона назар давонд ва қариб пичирос зада: 

    – Оча! – гуфт. 

    Гавҳар якбора аз чашм аз тиреза канда, ба писараш нигарист. 

    – Ҳа… 

    – Бари чӣ дигар таваллуд накардед? – ҳамчунон бо овози паст 

пурсид Комрон. 

    – Барои чӣ?… – модар лаб фурў баст ва лаҳзае ба чашмони 

писараш хомўш нигоҳ кард. Аз дидагони Комрон он қадар 

меҳру илтиҷо ҳувайдо буд, ки Гавҳар дасту по хўрд, худро гум 

кард.  

    – Хайр, ҷон очаҷон, гўед. Хомўш наистед. 

    Модараш оҳи вазнине кашида, худро ба даст гирифту ба 

писараш рўй оварда, пурсид: 

    – Мехоҳӣ, бифаҳмӣ? 

    – Ҳа, мехоҳам, беҳад мехоҳам. 

    – Пас гўш кун…  

    Вай ба як нуқтаи номаълуме дида дўхт. Ва ба рўяш ғубори 

кадом ҳасрате нишаст. Аён буд, ки ба забон овардани он 
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хотирот барояш ногувор аст. Комрон аз исрори аблаҳонааш 

пушаймон гашт, хиҷолат кашид. Дилаш ба танг омад. Ва 

гунаҳгорона гуфт: 

    – Оча, лозим не… 

    – Не, лозим, – гуфт модараш. – Ҳа, баду неки дунёро 

фаҳмиданат лозим. 

    Вай нафасашро рост намуду оҳиста лаб ба сухан во кард: 

    – Нахуст писар таваллуд кардам. Вай аз гул гузашт. Меҳри 

падар ўро кўшт. Бояд парҳез мекард. “Ҳамааш гапи бекор!” – 

гўён, ҳеҷ чизро аз ў дареғ надошт. Хўрокиҳои серравғану 

бомазаро ба ў дод… Боз ҳомиладор шудам. Ин дафъа духтар ба 

дунё омад. Дар шашмоҳагӣ дунёро тарк кард. Боз ҳомиладор 

шудам ва пас аз ҳафт моҳ ту ба дунё омадӣ… 

    – Чаро ҳафт моҳ? Бетоқат будаам? 

    – Ҳа, бетоқатӣ кардӣ, хостӣ ҳарчӣ тезтар ба мо бахт ато кунӣ. 

Майдаҳак будӣ, бозича барин. Чанд кас “намезиҳад” гуфтанд. 

Табиб “мезиҳад” гуфт. Табиб хато накард. Зистӣ. Аммо ҳеҷ ҷон 

намегирифтӣ. Шабу рўз мегиристӣ. Гиряат хоб аз дидаю қарор 

аз дилам мерабуд. Ҳар рўз аз хавф ҷонам дар ларза буд. 

    Рўзе кампири ширфурўш, ки ҳар пагоҳӣ ба хона шир 

меовард, як коса оби хунук талабид. Овардам. Нўшид. 

    – Худо умрата даро кунад, – гуфт ва аз ман пурсид: – Духтарам 

чӣ ғам дорӣ? 

    – Не, ҳеҷ ғам надорам, – гуфтам саросема.    

    – Нағз не, бигў, сабук мешавӣ. Ғама дар дил нигоҳ доштан 

ганда. Ғамбемор шудан мумкин. 

    Ва ба ў гуфтам ва дар ҳолате ки ашки сўзон ба рухсораҳоям 

мешорид, илова намудам: 

    – Дар дунё табиб намонд. 

    – Пеши табиб чӣ меравед? – гуфт ў. – Пеши корафтода рав, 

гуфтаанд. Истед, ки сарашро боло карда, рост нигоҳ мекунад? 

     Ба аломати инкор сар ҷунбондам. 

    – Ин аз кариятай, хас пуф кардан лозим, – гуфт ў ва суроғаи як 

табиби мардумиро дод. 

    Кофта рафтам. Ёфтам… 

    – Отам бо мошинаш бурданд? 
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    – Не, худам, бо мошини роҳ рафтам. Чӣ буд? 

    – Не, ҳамту пурсидам, – гуфт ў ва маъюс гашт. 

    Гавҳар лаҳзае музтар монд. Байни онҳо хомўшӣ афтод. 

    “Охир барои чӣ?” – пичирос зад Комрон. Модараш 

кунҷковона ба рўи ў назар афканд.  

    – Хайр, баъд чӣ? – тез пурсид Комрон. 

    – Баъд?… Ҳа, ёфтам. Се бор хас пўф кард. Бо ҳамин дард аз 

вуҷудат парид. Ту дидию ман надидам. Ана бин, сиппа-сиҳат, 

асп барин, бо саволҳои бешуморат сарама гиҷ карда шиштаӣ. 

    – Хайр, баъд чӣ? 

    – Баъд?… Баъд аз саволҳои бешуморат роҳи гурез намеёфтам. 

“Чаро додарча надорам?” – гўён, гўшу майнама мехўрдӣ. 

    – Ман ҳайрон будам, ки барои чӣ модарам гўшу майна 

надоранд… 

    – Чӣ-ӣ?… 

    – Не, не, шўхӣ кардам. Хайр, барои чӣ то ҳол додарча 

надорам? 

    – Барои чӣ? Барои он ки падарат: “Бас, дигар таваллуд накун!” 

гуфт. 

    – Шумо чӣ? Розӣ шудед? 

    – Ҳа, ба тақдир тан додам.  

    – Побанди тақдир шудам гўед? – гуфт ў ва дар дил давом дод: 

“Ман шуморо озод мекунам!”   

    – Оҳ, ман тамоман ба гап овора шудаам-ку! Ҳама корам чала 

монд, – гуфт модараш ва ба кор часпид. 

    Комрон назди ў ноҷунбон менишаст. Модар ногоҳ бозистоду: 

    – Аҷоиб! – гуфт. 

    – Чӣ “аҷоиб”? – пурсид Комрон. 

    – “Дили оча ба бачаву дили бача ба кўча!” – мегўянд, – бо меҳр 

ба писараш нигарист ў. 

    – Мехоҳед ба кўча равам? 

    Модараш сарашро такон дод ва хандид. 

    – Намехоҳам, – эътироз кард Комрон. 

    – Бирав, бозӣ кун, – исрор кард модараш. – Маро аз кор 

намон. Магар намебинӣ, кор дорам. 

    Комрон ҳавсалаи бозӣ надошт. 
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    – Дилам намекашад.  

    – Бозӣ – ғамкўш. Бирав. 

    Вай сухани модарашро ду накард. Ва дилу бедилон берун 

баромад. Сари кўча омад. Ягон бача наменамуд. Лаҳзае ғарқи 

фикру хаёл шуд. Аз нидое як қад парид. Писари ҳасояро дид. Як 

сол боз ақли ў кам шуда буд. Ва аз субҳ то шом дар кўчаҳо 

мегашт. Комрон бо адабу эҳтиром ба ў салом дод. Аммо вай 

аввал каме мот-мот ба Комрон нигоҳ кард ва баъд лабханде зад. 

Сипас “ба пеш!” – гўён, дод кашиду аз ў дур шуд. Дили Комрон 

зиқ, хотираш парешон гашт. Ба осмон нигарист. Ҳаво соф буд. 

Ягон-ягон абрҳои сафед дар доманаи кўҳҳо мегаштанд. Калхоте 

баланд парвоз мекард. Нигоҳашро аз осмонд канд: ба куҷо 

равад? Гардани хор-хорон ба майдонча рафт. Майдончаи 

ноободро дида, ғамаш фузуд. Ба ҷои ғалоғулаи софу беғами 

кўдакона, боди ҳазин сайр мекард. Гўё бод ба ҳоли зори майдон 

менолид. Ва нолаи ў ба дуродур паҳн мешуд. Вале ба гўши касе 

намерасид. Ногоҳ “беъ-е-еъ”-и меше баланд шуда, садои бодро 

дар як он маҳв кард. Дар як гўшаи сералафи майдон даҳ-

дувоздаҳ гўсфанд беғамона чаро доштанд. Комрон бо қиёфаи 

тираи ғамгин лаҳзае мижазанон ба маънии “чӣ кор кунам” як - 

як ба гўсфандон чашм давонд ва дар байни онҳо баррачаеро 

дид. Баррача диққати Комронро ба худ кашид. Ранги баррача 

тоза, нағзакак, хело зебо буд. Шеъри “Баррачаи ман” – и 

Абдусалом Деҳотӣ ба ёдаш омад. Аз шодӣ шукуфт. Давида ба 

назди баррача рафт. Сари зону нишаст. Дасти росташро ба 

баррача дароз карда, шеърро хонд: 

                             О, баррачеки масти ман, 

                             Биё давон: дукур-дукур. 

                             Ҷаву алаф ба дасти ман, 

                             Биёву хўр: кумур-кумур… 

    Баррача “ҳм-а-а” – гуфта, ҷавоб дод, аммо пеш наомад. Чашм 

аз ў намеканд. 

    – Биё, натарс, – гуфт ў ба баррача. – Биё, биё! 

    Баррача ба дасти ў нигариста, “ҳм-а-а” – гуфта, садо дод: яъне 

намеравам, дастат холӣ. Комрон зуд аз ҷо хеста, як қабза алафи 



www.komron.info 
 

тару тоза чид. Ва онро ба баррача пешниҳод намуд. Баррача ба 

сўяш меҳрубонона нигаристу аз ҷо наҷунбид. 

    – Биё, – гуфт Комрон, – биё! 

    Баррача хиромон қадам монда, ба назди ў омад. Комрон беҳад 

шод гашт. Баррача гоҳ ба алаф, гоҳ ба рўи ў менигарист. 

    – Гир, – гуфт Комрон, – гир! 

    Баррача “ҳм-а-а” – гўён, алафро бўй кашид. 

    – О, гир, – гуфт Комрон, – гир! 

    Баррача алафро аз дасти ў гирифт, аммо нахўрд. 

    – Хўр, – гуфт Комрон, – хўр! 

    Баррача ба хўрдан шурўъ кард. Комрон аз алафхўрии баррача 

ба завқ омад. Ўро бо меҳру шафқат навозиш кард: пешонаашро 

молид, пушташро молид, шикамашро молид… Сипас беихтиёр 

онро дошта ба оғўшаш пахш кард. Ва ҳамзамон касе аз гўшаш 

дошту тофт. Сахт, бераҳмона тофт. Аз шиддати дард дар худ 

печид, аммо баррачаро аз даст раҳо накард.  

    – Гўшамро сар диҳед, баррачаро ба замин монам, – хоҳиш 

кард Комрон. 

    – Парто! 

    – Не, ягон ҷояш лат мехўрад. 

    Гўшашро сар доданд ва ў баррачаро бо эҳтиёт ба замин 

гузошта, бобои Сафар, пирамарди паканаи шаттоҳу 

шўрандозро дид. Вай чашмони худро аз косахонааш бароварда, 

бонг зад: 

    – Ҳарроми-е! Баррачаро дуздиданӣ будӣ-а?! 

    Вай гўши суп-сурхшудаашро дошта: 

    – Не, бобоҷон, камакак бозӣ кунам гуфтам, – гуфт.  

    – Эй сагбача-е! Боз дурўғ ҳам мегўӣ?! 

    Комрон ҳанўз ҳам гўшашро дошта, ба бобои Сафар 

нигариста, музтару ҳайрон меистод. Бобои Сафар бад-бад ба ў 

нигариста, дод зад: 

    – Падарлаънат чашмата ало накун! 

    – Шарм намедоред… 

    – Чӣ-ӣ?! Эй сагбача-е! Эй очағар-е! Гум шав! 

    – Беадаб! – бо нафрат гуфт Комрон ва аз ў дур шуд. 

    – Чӣ-ӣ-ӣ?! – бобои Сафар аз қафои ў тохт. 
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    Комрон шитобон ба кунҷи иморати панҷқабата расид: 

    – Беадаб! – гўён фарёд кард ва ба паси бино гузашта, аз назар 

ғоиб шуд. 

 

XIII  

  

    – Ку-ку? Ку-ку?… 

    Садои  “Ку-ку?” пардаи гўши Вадудро ба ларза овард. Сабру 

қарор аз даст дод. Ҷаста аз ҷой хест. Ба балкон баромад. Комрон 

авзои ўро беҷо дида, пурсид: 

    – Ба хайр, ота, тинҷӣ-мӣ?         

    – Чӣ ин қадар “ку-ку” дорӣ?! – бо зарда пурсид ў. 

    – Ман не, – гуфт Комрон, – ана вай парранда “ку-ку” дорад.  

    – Кадом парранда?! 

    – Ҳо-о, ана дар шохи дарахт, – ба сўи дарахт ишора кард 

Комрон. – Вай “ку-ку” мегўяд, “отаи ман ку?” мегўяд. 

    – Чӣ-ӣ?! Аз кай боз забони паррандаҳоро мефаҳмидагӣ 

шудӣ?!   

    Аз он ки падараш дарғазаб мешуд, хушаш меомад. Ҳар қадар 

ў ба ғазаб меомад, ҳамон қадар қалби Комрон меосуд. Дилаш 

шоду рўҳаш болидатар мегашт. Ва дар он шўълаи умедро 

бармеафрўхт.  Барои чӣ? Намедонист.  

    – Аз он рўзе, ки суратгир шудам. Зеро бо онҳо забон ёфтан 

осонтар… – модарашро диду давоми гапашро хўрд.  

    Модараш гўш андохт. Хомўшӣ ба вуқўъ омад. Аз берун ҳам 

садое намеомад. Яхи хомўширо модараш шикаст:    

    – Ҷонзоте нест-ку? 

    – Аз отам тарсида, парида рафт, – қаноатмандона табассум 

мекунад Комрон. 

    – Ҷозибаи отат сахт, ҳама метарсанд, – гуфт Гавҳар бо 

табассуми фарох. 

    – Не, якта-нимта наметарсидагӣ ҳам ёфт мешавад, – бо киноя 

мегўяд Вадуд. 

    – Хуб нест одамонро “якта-нимта” номидан, – гуфт Комрон. – 

Ё ба маҷлис рафта бошанд-а? 

    – Боз чӣ хел маҷлис? – бо зарда пурсид Вадуд 
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    – Охир, шумо доим меравед-ку, – ҷавоб дод Комрон бо ҳаяҷон 

ва чеҳраи пуртабассум.     

    Ин ҷавоб қаҳри падарашро овард. Аммо ў лаб газида, хашми 

худро фурў нишонд. Комрон бошад ба қаъри чашмони 

падараш дида дўхт. Падараш ба нигоҳи ў тоб наовард, рў ба 

дигар сў тофт. 

    – Ота? 

    – Боз чӣ? – норозиёна рў сўи Комрон гардонд ў. 

    – Ҳамин паррандаҳо ҳам хиёнат мекунанд? – пурсид Комрон. 

    – Чӣ хел хиёнат? – нафаҳмид падараш. 

    – Ба ҷуфти худ, – гуфт Комрон. – Масалан нарина ба модина. 

    Вадуд ба хашм омада, якбора даргирифт: 

    – Ман аз куҷо медонам?! 

    Комрон табассум кард: 

    – Ман ҳамту пурсидам, – гуфт. 

    Вадуд бо ғазаб абрўвонашро баҳам кашид: 

    – Ҳарчӣ ба сарат ояд пурсидан мегирӣ?! 

    – Ман медонам, – гуфт Гавҳар ба писараш. – Не, онҳо ҳеҷ гоҳ 

хиёнат намекунанд. Олимҳо таҷрибаи аҷибе гузаронидаанд. Ду 

ҷуфт маймунро дар қафас рў ба рўй ҳамдигар мегузоранд. Пас 

аз чанд моҳ наринаҳоро иваз мекунанд. Онҳо ба хиёнати 

модинаҳо тоб наоварда, ҷо ба ҷо мемуранд. 

    – Ин боз чӣ бофтаи аблаҳона?! 

    – Ман онро набофтам, – гуфт Гавҳар, – дар оинаи нилгун 

дидам. 

    – Аз бекорӣ намедонӣ, ки чӣ кор кунӣ. Ҳамин хел намоишҳои 

ахмақонаро тамошо мекунӣ.    

    – Бечора занҳо, – оҳ кашид Комрон. – Не, офарин! 

    – Чаро бечораву чаро офарин? 

    – Чаро? – Чашмони Комрон дурахши аҷибе гирифт. Ба қаъри 

чашмони падараш дида дўхту гуфт: – Барои он ки хиёнати 

мардҳоро тоқат мекунанд. 

    Чашмони Вадуд аз ғазаб танг шуданд. Вале аз занаш ибо 

карда, рў ба дигар сў тофт. 

    Ҳамин замон хурўсе ҷеғ зад. 
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    – Ё тавба, хурўсҳо ҳам бероҳа шудаанд. Ҳар вақте ки хоҳанд 

хондан мегиранд, – гиребон гирифт Гавҳар.  

    – Ҳе-ҳ, нодоне, – таънаомез гуфт Вадуд. – Онҳо ҳамеша 

мехонанд. Намедонистӣ? Боз шон дар деҳа калон шудагӣ?! 

    Гавҳар дам назад. Вале Комрон зуд пурсид: 

    – Медонед барои чӣ? 

    Падараш ба ў нигаристу ҳарфе нагуфт. Комрон дарҳол худаш 

ҷавоб дод: 

    – Барои он ки зани бисёр дораду ягон хушдоман не. 

    – Худоё! – норозиёна нидо намуд модараш. – Инро боз аз кӣ 

ёд гирифтӣ? 

    – Аз отаҷонам. 

    Падараш аз хашм оташ гирифту кафид: 

    – Ҳо-о-й, доноча! Кай ман ба ту ёд додам?! Кай?! Дурўғ 

гуфтанаша бинед-а?! 

    – Заррае дурўғ не, – оромона гуфт Комрон. – Шумо дар 

меҳмонӣ, ба ҷўраҳоятон нақл кардед, ман шунидам. 

    – Гўш кардани гапи калонҳо беодобист! – танбеҳомезу 

бадҷаҳлона гуфт падараш. 

    – Шумо чунон баланд нақл мекардед, ки ҳатто ҳамсояҳо ҳам 

шуниданд. Ҳа, як гапи як ошноятон ҳам дар ёдам монд. Вай 

гуфт, ки одами бодӣ як нўшбода медонаду се-чор латифа… 

    – Ҷим, – гуфт ба ў модараш. – Ана булбул гашта омад. 

    Воқеан ҳам чаҳ-чаҳи паррандае ба гўш меомад. Вале хониши ў 

ҳазин садо медод. Гўё нола мекард. 

    – Ин булбул, – гуфт Гавҳар. – Аҷоиб ҷонвар аст. Бо як резги 

ҷонаш дар дил як олам орзу дорад.  

    – Не, ин чумчуқ, – эътироз кард Вадуд. 

    – Чӣ-ӣ? Овози тароқу-туруқи завод ҳисси шунавоиятонро ҳам 

дурушт кардааст, – гуфт Гавҳар. 

    Қиёфаи Вадуд дарҳол ҷиддиву дигаргун гашт. 

    – Ҳа, дурушт кардааст! – гуфту ба хонаи хоб рафт. 

    Комрон табассум кард. Модараш нафаҳмид, ки он чӣ маънӣ 

дошт. Бо тааҷҷуб ба ў дида дўхт. 
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XIV  

 

    – Ана, рўзи бад-а! 

    Ҷаҳли Вадуд боло гирифта, аз ғазаб ҷои нишаст намеёфт. 

Аз пагоҳӣ “ку-ку”-и писараш гўё чун болға ба сараш мезад. 

Шофёраш ним соат ҷавоб пурсид, ки ба аёдати хеши бемораш 

меравад. Рафту бедарак шуд. Зебо занг зада мошин талабид. 

Ваъда дод, ки равон мекунад. Дар интизории ронанда хеле 

нишаст. Вай пайдо нагашт. Хеле асабӣ шуд. Ба сари котиба дўғ 

зад: 

    – Канӣ мошин?! 

    – Надонам, – котиба китф ба ҳам кашид ва сар ба пеш афканд.  

    Вадуд нафасе хаёл карду ноаён чизе гуфт. 

    – Чӣ гуфтед? – пурсид котиба аз ў.     

    – Бало гуфтам! – дод зад Вадуд ба сари ў. – Ту ягон вақт ягон 

чиро медонӣ ё не?! Ё корат дер омадану усмаю сурма кардан?! 

    Котиба ранҷид. 

    Баъд шофёрашро ранҷонд.  

    – Хешатро гўр карда, омадӣ-чӣ?! 

    Чашмони ронанда ғарқи об шуданд. 

    Вадуд бо дасташ ишора кард, ки: “Гум шав, ба чашмам 

нанамо!” Ронанда қафо гашт.  

    – Эй!… Исто!… – шунид аз қафо овози сардорро. 

    Истод. Сўи ў гашт. Дар як ҳолати маҳзунӣ дастонаш пеши бар 

омодаи шунидани фармон буд. Вадуд табассум кард. 

    – Рав! 

    – Ба куҷо? – нафаҳмида, ғурунгид ронанда. 

    – Ба назди вай… 

    Ронанда фаҳмид. “Хуб” – гўён, бадар рафт. 

    Вадуд бедимоғу дилтанг, бо ангуштонаш лаби мизро сабук-

сабук кўфта, сукут варзид. 

    Котиба ба кабинет даромад. Бе даъват даромадани ў ба Вадуд 

нафорид.  

    – Чӣ гап? – гуфт бо ситез вай. 
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    Котиба ҳарфе назада лифофаеро рўи миз гузошт. Вадуд ҳис 

кард, ки як нўги лифофа ба банди дилаш халид. Ва бо ғазаб 

пурсид: 

    – Ин чӣ?! 

    – Чум? – китф ба ҳам кашид котиба. 

    – Инро кӣ дод? 

    – Писаратон, – посух дод ў.  

    – Вай ҳаминҷост? – Вадуд аз ҷой бархост. 

    – Не, кайҳо рафт, – гуфт котиба. – Ним соат шуд. 

    – Чаро даррав надаровардӣ? 

    – Вай ҳамин хел илтимос кард. 

    – Кӣ?! 

    – Писаратон. 

    – Ту котибаи вай ё аз ман?! 

    Котиба дар ҷавоб ҳарфе нагуфта, гашта аз утоқ баромад. 

    “Боз инаш чӣ бало бошад?” – гўён, Вадуд саросема лифофаро 

ба даст гирифт. Ва осемасар онро кушод. Дастонаш 

меларзиданд. Дилаш тез-тез метапид. Андарунаш номае буд 

бад-ин мазмун:  

    “Падари азиз! Маро бубахшед, ки бо нома ба Шумо муроҷиат 

мекунам. Ин хел бароям осонтар. Саъдии бузургвор фармуда: 

“Мероси падар хоҳӣ, илми падар омўз!” Ман аз Шумо чӣ 

омўзам, падар? Ишқварзӣ?! Рўи сурху сари баланди ман 

Шумоед падар! Ман мехоҳам бо Шумо фахр кунам! Ва чунон ба 

воя бирасам, ки рўи сурху сари баланди Шумо бошам. Охир 

соҳибдиле беҳуда нагуфта: “Ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, 

зинда аз фарзанд монад номи мард”. 

                                                                                           Комрон” 

    Вадуд хатро хонда, баромаду ваҷоҳаташ дигар шуд. Дилаш 

чун ҳезуми тар ба сўзиш даромад ва хост, ки утоқро тарк кунаду 

ба ягон гўша рафта, нафаси озод кашад… Аммо дар ҳамин вақт 

Зебо занг зад. 

    – Канӣ мошин?! – бо қаҳру иллат пурсид ў. 

    – Кайҳо равон кардам… 

    – Нест, аз раҳпоӣ мадорам намонд. 

    – Интизор шав, меояд, – гуфт ў ва гўшакро ба ҷояш гузошт. 
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    Котиба дарро кушода, хабар дод, ки мошинаш ба садама 

дучор гаштааст.  

    – Чӣ?! – Вадуд бо даҳшат ба рўи сап-сафед кандаи вай нигоҳ 

кард. Ва намедонист, ки ба гуфтаи ў бовар кунад ё не. Якбора 

дили ўро ваҳму тарс фаро гирифт. 

    – Шофёр чӣ… вай з… зинда? 

    – Ҳа, танҳо мошин сахт зарар дидааст. 

    Ба назари Вадуд гўё тақдир ба ҳоли ў тамасхур мезанад. Қалби 

ўро пардаи сиёҳе пўшид. Ва – болои сўхта намакоб! – ўро ба 

назди раиси ноҳия хонданд. “Расо соати ёздаҳуним ҳозир шав!” 

гуфтанд. Сахт тарсид – бале! – тарсид. Охир, ҳоло ҷеғ мезанаду 

фармони аз кор озод шуданро ба дастат меқапонанд. Ҳатто 

“раҳмат!” ҳам намегўянд. Пас аз ин роҳи хонаатро ҳам гум 

мекунӣ. Ногоҳ ҳаракати хун дар рагҳояш зиёд шуд, гўшҳояш 

қулф заданд ва дасту пояш суст гашт.  

    Чӣ ҳодиса шуд ба ў? Ба назараш дару девор ба ҳоли ў 

механдиданд. Дар ниҳодаш хоҳише ҷўш зад, ки якбора ариза 

навишта равад. “Бо хоҳиши худ” беҳтар. Худам нахостам, ба 

дилам зад, мегўӣ. Қоғази тозаро пеш кашида, ба даст қалам 

гирифт. Қалам гўё оташпорае буд, ки дасташро сўзонд. Вай бо 

ғазаб қаламро сўе ҳаво дод. Ногоҳ боз тарс вуҷудашро ларзонд. 

Зуд ба соат нигарист. Хайрият, ки ҳоло вақт ҳаст. Дер монданаш 

ҳеҷ мумкин не. Димоғи раис нозук. Нафасе дер кунӣ, тамом 

меранҷад. Инро нисбати худ таҳқир меҳисобад. Оқибаташ 

маълум… Ҳа, рўзат сиёҳ… дар ба дару кафангадо… 

    “Чаро ман ин қадар буздилам?” – пурсид аз худ ва ҷавоб 

наёфта, такси қапида, ба ҳукумат, назди раис рафт. 

 

XV  

 

    Ҳавои тира табъи Вадудро хиратар кард. Вай бори аввал бо 

дили пуряъс пиёда дар кўча қадам мезад. Чизеро намедид ва 

намешунид. Симои раиси ноҳия пеши назараш буд. Вай бо ў бо 

қаҳру ғазаб гап зад. Аз суханонони такдори раис дилаш ба ларза 

даромад, ба обу арақ ғутид. Пешравӣ нест, ягон маҳсулоти нав 
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аз худ накардед, ягон кори хайрро ба ҷо наовардед, ноҳияро 

қафо мекашед, беобрў мекунед ва боз як олам гапи дигар… 

    Вадуд пушаймон шуд, таассуф хўрд, чаро ариза наовард. 

    – Тамом! – қатъӣ гуфт раис. – Пеши раиси дастгоҳ бирав. 

Меҳмон аст. Меҳмондорӣ кун. 

    Вадуд оҳи сабук кашид. Гўё аз таги дор раҳид. 

    – Ҳа, ба ягон ҷои дурусттар бар! – таъкид кард раис. – Обрўи 

ҳукуматро нарезон! 

    – Ба чашм! – ду даст пеши бар гуфт Вадуд. 

    Ҳафт нафар меҳмону се нафар кормандони ҳукуматро 

меҳмондорӣ кард. Онҳо ризову хурсанд рафтанд. Пас аз ин 

ларзаи дилаш монд. 

    Ва инак, оҳиста-оҳиста, вазнину сангин қадам мезад. Ногоҳ 

овози мўйсафеди назди дўкони сари роҳ диққати ўро ба худ 

кашид. 

    – Ё тавба! – гиребон гирифта, мегуфт мўйсафед. – Ришам 

сафед шуд, акнун ин хелаша мебинам. Вой-во-ой! Ба гуноҳ ғарқ 

шудам-а! Худоё худовандо, гуноҳамро бубахш! 

    Вадуд аз ў чашм намеканд. Офтоб ҳам аз таги абр баромад. 

Гўё ки тамошо форидаш. 

    – Ҳой пиракӣ! – овоз дод фурўшандазан. – Мехарӣ? Арзон, ду 

сомонӣ. 

    – Ду сомонӣ? Ҳамин занҳои луб-лучи модарзод? 

    – Ҳа. Ҳазорта буд, қариб тамом шуд. Бигир. 

    – Э, не-е?!  

    – Набошад, рав, раве! Ба савдо халал нарасон. 

    – Э, усу рав, пири фартут! Як пояш ба лаби гўру занаки луч 

тамошо дора! 

    – Вообшета, дигар чӣ кор кунад. Қувват нест, лекин чашм ҳаст. 

Чашм гурусна. Хоки гўр чашма сер мекунад. 

    Пирамард яктарафа истод. Вале чашм аз дўкон намеканд. 

Чанд занак «ай, рум сиёҳ-е!» гўён, гузашта рафтанд. 

Духтаракону писаракон рўзнома ё маҷалла не, сурати занҳои 

лучро мехариданд. «Чӣ кор мекарда бошанд?» – гуфт дар дил 

Вадуд ва аз як духтарча пурсид. Духтарча ўро песонд. Парраҳои 

биниаш дамид. Лаб бурма кард. 
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    – Корат чӣ ?! – гуфт бо нигоҳи нафратовар духтарча ва 

дандонҳои хурдашро гиз карда бо шаст қафо гашта рафт. 

    Вадуд аз тааҷҷуб лол монд.  

    – Пиракӣ харакӣ! – гуфта, дод задани бачае ўро ба худ овард. 

    Дид, ки бачае мўйсафедро масхара карда истодааст. 

Пирамард хост бачаро дастгир карда одобашро диҳад. Баногоҳ ў 

пешпо хўрда – ё пешпо доданд?! – калавида ба замин афтид. 

Талвосахўрон ду-се бор зўр зада, азми хестан кард. Натавонист. 

Касе ба ёрӣ нашитофт. Дасташ нагирифт. Аз ҳар тараф нидоҳо 

баланд мешуданду халос. 

    – Ўҳ! 

    – Воҳ! 

    – Эҳ, бечора-е! Мурд! 

    – Ҳой-ҳой! 

    Офтоб боз паси як порча абри тира даромад. Гўё аз ин 

рафтори одамон шарм дошт. Пинҳон шуд, ки набинаду насўзад. 

Ҳаво тира гашт. 

    Вадуд давида рафта, дасти мўйсафедро гирифт. Пирамард «ё 

пирам!» – гўён, бархост. Ва “оҳ, либосҳоям бенамоз шуд” – гуфту 

саросема чангу хоки ҷелакашро шипонд. Баъд сўи Вадуд 

нигариста гуфт: 

    – Раҳмат писарам. Барака ёбӣ, писарам, умрат дароз бод. 

    Сипас нафаси чуқур кашида, гўё хастагии вуҷуди хешро 

баровард. Вадудро бошад як ҳисси хиҷолат фаро гирифта буд. 

Пирамард ба рўи ў зеҳн монд, сипас пурсид: 

    – Чеҳраат гарм метобад, аслаш аз куҷоӣ, писарам? 

    – Аз Тоҷикистон! – бо ифтихор ҷавоб дод Вадуд. 

    – Фаҳмидам, – гуфт пирамард. – Фарзанди кадом диёрӣ? 

    – Фарзанди Тоҷикистон! – бо овози бурро ҷавоб дод Вадуд. 

    – Ҳим, ин фаҳмо, лекин хуни нофат дар куҷо рехтааст? – боз 

пурсид пирамард. 

    – Дар хоки Тоҷикистон! – боз ҳам бо ифтихор посух дод Вадуд. 

    Пирамард ба ў дурустар нигоҳ карда, зери бори хиҷолат 

монд. Сару рўяш сурх шуда монд. Баъд : 

    – Саволи беҷо додам, узр, писарам, – гуён ўро ба оғўш кашид 

ва ба тахтапушташ тап-тап зад. 
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    – Не, не, ҷои узр нест… 

    – Не! – қатъӣ гуфт пирамард. – Илоҳам гуму гўр шавад! 

    – Чӣ? – нафаҳмид Вадуд. 

    – Ҳамин саволи “ту аз куҷоӣ?” – гуфт пирамард. 

    – Илоҳо омин! 

    – Омин! 

    Ҳарду даст ба рў бурданд. 

    Пирамард нафасе ба андеша рафта, ба Вадуд рўй овард:  

    – Писарам, дар ҳамин наздикиҳо ягон чойхона бошад? Як 

пиёла чой гирам, ҳалқам қоқ, хеле хастаю лакотам. 

    Вадуд гўё ҳамин гапро интизор буд, ки хурсанд шуд ва ҳис 

намуд, ки дили худаш ҳам чой меҷўяд.  

    – Ҳаст, чойхонаи хуб ҳаст, – гуфт ў ва пирамардро ба чойхонаи 

“Роҳат” бурд. Худаш ҳам бо ў нишаст. Бо як ҳисси қаноатмандӣ 

чою хўрок фармуд. 

    – Писарам, шумо ягон чӣ мефаҳмед? – пас аз як пиёла чой 

нўшидан гуфт пирамард. 

    – Чиро? – нафаҳмид Вадуд. 

    – Мардумро. Ба онҳо чӣ шудааст? Бо ҳаёҳў, бо такопў ба ҳар сў 

мешитобанд. Якдигарро намебинанд, бепарво, бетараф, 

бетафовут, бегона барин .  

    Қурси офтоб хира-хира рух намуд. Гўё барои шунидани 

суханони пирамард баромад. 

    – Аҷабо, ин чӣ шаҳрест? Кучаҳо безеб, дар осмонаш 

паррандаҳо парвоз намекунанд. Табассум гўё аз ин шаҳр 

гурехта. Ҳама хашмгин. Дар дасти касе китоб намебинӣ. Дар 

дасташон сурати занҳои луч, шишаи шароб. Дар даҳонашон ба 

ҷои «салом» - у «шукр» – нос, сигарет, суханҳои қабеҳ. Аз бари 

духтарону занҳо гузашта намешавад. Бўйи баде ба димоғ зада, 

нафасатон мегирад, дилатон беҷо мешавад. Ҳама асабӣ, гап зада 

намешавад. Дарҳол ба саратон дўғ мезананд. Гўё ки аз кўчаи 

одоб нагузаштаанд. Ба ҳоли онҳо раҳмам омад, дилам сўхт. 

Охир, беадабро чӣ рўзи сахте интизор аст?! Дар ин хусус ҳазрати 

Ҷомӣ чӣ хуб гуфтааст: 

                  Ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст, 

                  Сад ҷон бидиҳӣ, адаб харӣ, арзон аст. 
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                  Аз беадабӣ касе ба мақсад нарасад,  

                  Зеро ки адаб, тоҷи сари мардон аст. 

    Лаҳзае байни онҳо хомўшӣ афтод. Онро пирамард барҳам 

зад. Вай як оҳи сўзон кашида, гуфт: 

    – Ҳай дареғ! Ҳама кўр, кар. Одамият – э дареғ! – мурда. Тамиз 

– э дареғ! – мурда. Кош ин ҳама – э вой! – хобе мебуд. 

    Вадуд чунон мутаассир шуда буд, ки ёрои гап задан надошт. 

Пирамард оҳи чуқуре кашида гуфт: 

    – Ин ҳама аз бепадарӣ. Падаре нест, ки тарбия кунад. 

    – Охир, ҳамаашон бепадар нестанд-ку? 

    – Ҳа, падар доранд, вале аз чунин падар чӣ суд? Набуданашон 

ҳазор бор беҳтар. Ё гапам нодуруст?    

    Вадуд ҳарфе назад. Сару рўяш сурх шуда рафт. Замин 

накафид, ки дарояд.  

    – Оҳ, ман бо суханҳои худ сари шуморо гиҷ кардам, писарам, 

– гўён аз ҷо хест пирамард. – Ҳазор раҳмат, писарам, ман барин 

пир шавӣ! 

    Вадуд пирамардро ба мошине шинонда гусел кард. Мошин 

рафт. Дуд фағона зад. Нафаси Вадуд танг шуд. Чашму бинӣ ва 

гулўяш ба сўзиш даромад.  

    – Уф-ф, – оҳ кашид ў ва ба атроф нигоҳ кард.  

    Сипас андешаи дигаре хаёли ўро банд кард. Дар доғҳои шаҳр 

гуноҳи роҳбарон ҳам ҳаст. Гапи одамон ҷон дорад. Пиёда 

нагарданд, аз куҷо бинанд. Ҳа, роҳбарон дар кўча намегарданд. 

Имкон намеёбанд. Вақт надоранд. Бо мошин ба кор, бо мошин 

ба маҷлис, бо мошин назди маҷшуқа, бо мошин ба хона… 

    Вадуд ба таксӣ нишаст. Таксӣ сўи корхона роҳ гирифт. Қаҳру 

ғазаби Вадуд чун вулқон ҷўш мезад. Сабукрав гўё аз ноҳамвории 

роҳ не, аз қаҳру ғазаби ў меларзид. Оҳиста-оҳиста қаҳру ғазаби ў 

мисли барфи навбаҳор об шуда, бухор гардид аз дилаш ва 

батадриҷ ҷои онро ғам пур кард. Баногоҳ суханони пирамард 

дар гўшаш садо доданд: “Ҳа, падар доранд, вале аз чунин падар 

чӣ суд? Набуданашон ҳазор бор беҳтар.” 

    Акнун дилаш ба сўзиш даромад. 

    Офтоб ғуруб мекард. Уфуқ сўхта, ранги хокистари мегирифт.  
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XVI  

 

    Ин бегоҳ падараш ғайри чашмдошт бо тўҳфа омад. 

    – Ин ба ту, – “Скейт”-ро ба ў дароз кард. 

    Комрон ҷиддан тааҷҷуб кард ва тўҳфаро аз дасти ў нагирифт.  

    – Гир, – гуфт падараш. 

    Вай дам назад. Даст дароз накард. Нагирифт. 

    Падараш чин бар ҷабин афканда, бо сиёсат гуфт: 

    – Гир гуфтам! 

    – Ин чӣ? – Бо қавоқи овезон пурсид Комрон. – Пора? 

    Падар аз ин истеҳзои писар якбора оташин шуд, вале ҳамоно 

худро ба даст гирифта:  

    – Ё тавба! Наёрӣ – ганда, биёрӣ ҳам – ганда! – гуфт. – Гўш кун, 

ман падари ту-а? 

    – Хайр? 

    – Оё ҳақ надорам, ки ба ту тўҳфа биёрам? 

    – Шумо ба бисёр чиз ҳақ доред. Вале ман аз шумо дигар 

тўҳфаро интизорам. 

    – Чӣ хел тўҳфаро? 

    Ин дам Гавҳар даромад. 

    Вадуд табассуми мулоимхунуконае карда, “Скейт”-ро, ки то 

ҳол дар дасташ дошта меистод, ба Комрон дароз кард. 

    – Ман инро махсус барои ту хоҳиш кардам, аз Маскав 

оварданд.  

    Комрон нобоварона ба рўи падараш чашм дўхт. 

    – Ҳа, бовар кун, ин намудаш дар шаҳри мо нест. 

    Комрон ҳамоно онро аз дасти падар гирифтанӣ набуд. 

    – Гир, писарам, – гуфт ба ў модараш, – гир. Аз тўҳфа рў 

намегардонанд. 

    Комрон як ба рўи модараш нигоҳ карду дилу бедилон 

“Скейт”-ро аз дасти падараш гирифт. Вадуд оҳи сабуке кашид. 

Аз дўшаш гўё бори гароне дур шуд. 

    – Ба ман “Скейт” чӣ лозим? Ҷои бозӣ набошад, – гуфт 

Комрон ва барқосо фикре ба сараш заду ба падараш рўй овард: 

– Ота, майдончаро обод кунед чӣ-а? 
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    – Чӣ-ӣ?! – якбора писарашро зери теғи нигоҳи оташбораш 

кашид ў. – Дигар кор надорам?! 

    Комрон нигоҳи бимхўрдае ба падараш кард. Буғз гулўгираш 

намуд. Муддате хомўш буд. Ногаҳон буғзаш таркиду оби 

чашмаш ба бари рўяш шорид. Гашту ба хонаи хобаш рафт. Хост 

худро рўи ҷогаҳ партофта хоб равад. Аммо худдорӣ кард, гўш ба 

қимор дод. Мехост, чӣ гуфтани волидонашро шунавад. Овози 

падараш ба гўшаш омад 

    – Ҳа-а, “аз мост, ки бар мост” – гуфтаанд. 

    – Бо ин чӣ гуфтаниед? 

    Ин овози модараш. 

    – Хононда, бинову доно кардем. Ба сари худ бало. Ҷазо додан 

лозим. 

    – Ҷазо? Барои он ки ў бинову доно аст? 

    – Фарзанд азиз, одобаш аз вай азизтар.  

    – Комрон бачаи боодоб аст. Барои ҳамин ҳам ғами дигар 

бачаҳоро мехўрад. Мехоҳад, ки майдонча обод бошаду онҳо 

бозӣ кунанд. Барои обод кардани он ягон кас шуморо ҷанг 

мекунад? Барои кори нек ҳеҷ касро ҷазо намедиҳанд. Баракс 

раҳмат мегўянд, таъриф мекунанд. 

    – Э, ҳоло магар бачаҳо вақти бозӣ доранд? Симичкаву 

живачка мефурўшанд. 

    – Мехоҳӣ, ки Комрон ҳам семичка фурўшад? 

    Дили Комрон сахт-сахт ба задан даромад. 

    – Чӣ-ӣ? Ман мурдам, ки ў семичка мефурўшад! 

    – Хайр, чӣ кор кунад? 

    – Бозӣ! 

    – Дар куҷо?!  

    – Дар хона! 

    Дили Комрон ҳамоно тап-тап мезад. 

    – Дар ҳамин катаки мурғ? 

    – Ҳўй, занак бас! Хуб лақидӣ! Аз паи корат шав! 

    Ҳарду гўши Комрон қулфак зад, пасон чизе нашунид.  

    Ашки сўзон бари рўяш шорид.  

    Оҳиста-оҳиста таппиши дили ў ба ҳолати мўътадил омад. 

Аммо дилаш ҳанўз ҳам сиёҳ буд. Аз фикру хаёлҳои бесару нўг 
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хоб тамоман аз фарқи сари Комрон парид. Ногоҳ ба сари 

Комрон фикре омад. Волидонаш чӣ кор карда истода бошанд? 

Ин савол ўро ором намегузошт. Қарор дод, ки бифаҳмад. Бо 

ҳамин мақсад аз хонаи хобаш баромад. Нўг-нўги по, беовоз 

қадам зада ба дари хонаи хоби волидонаш наздик шуд. Худро ба 

дар ҷафс кард. Ва гўш ба дарун ниҳод. Аз даруни хона садое 

намебаромад. Маълум ки онҳо хобанд. Бо вуҷуди ин хеле гўш ба 

қимор истод. Аммо танҳо садои дили худро шуниду халос. 

    Банохост чизе синаашро фишурд. Ва ба ў чунин намуд, ки 

модараш ба ў нигариста, коҳишомез мегўяд: “Ҳай, ҳай! Шарм 

намедорӣ?” 

    Вай як қад парид. Худ ба худ хиҷолат кашид. Чун лола суп-

сурх шуда рафт. Тез ба хонаи хобаш баргашт. Торикии утоқ ўро 

ба оғўш гирифт. 

    – Хайрият-е, – оҳи сабук кашид ў. 

    Сипас ба ҷогаҳ даромад. Ва баъд аз паҳлугардиҳои зиёде 

оқибат хобаш бурд. 

 

XVII  

 

    – Ҳа, мазаи камар не-ку?! 

    “Мазаи камар не-ку” гуфтани Зебо ба иззати нафси Вадуд сахт 

расид. Аммо ҳарфе назад. Қавоқашро андохту бас. Вохўрии онҳо 

ҳамеша аҷибу рангин ва ошиқона мегузашт. Ва Вадуд пас аз 

ҳамхобагӣ бо Зебо дар худ як қувваи тару тозаи ноаёне ҳис 

мекард. Хушу хуррам, пур аз ҷўшу хурўш гашта худро ба қавли 

худаш марди мардон ҳис менамуд. Имрўз бошад вай гурбаи аз 

об кашидаро мемонд. Инро фоли бад пиндошта дилаш худ ба 

худ сиёҳ шуда рафт. Вай асабонӣ шуда рўй-рўи хона гашт. 

    – Ҳа, чӣ шуд? – пурсид Зебо. – Аз чеҳраат барфу борон 

меборад. 

    Дар лабони Зебо табассум сайр мекард. Вадуд ду-се бор бад-

бад ба ў нигарист. Зебо қоҳ-қоҳ зада хандида фиристод. 

    – Наханд! – ба сари ў дод зад Вадуд ва бо табъи хира ба кўча 

баромад ва яқин донист, ки алоқаи онҳо дигар лаззат надорад. 
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Вай пешпо хўрда, қариб афтода буд. Даме истода чуқур-чуқур 

нафас гирифт.  

    Кўфтаю хаста ба хона баргашт. Дилаш зиқ, хотираш парешон 

буд. Ҳатто ҳавсалаи тамошои оинаи нилгунро надошт. 

Изтироби ботиниашро танҳо худаш ҳис мекард. Ба ҷогаҳ 

даромад. Ва лаҳзае нагузашта, хобаш бурд. Баъд хоб дид. Дод 

гуфта аз хоб бедор шуд. Дар обу арақ ғўтида, дилаш гуп-гуп 

мезад. Ҳамсараш ҳам як қад парида хест. 

    – Уф, диламро торс кафондед-е… 

    – Об биёр, – гуфт ў ба завҷааш, – як коса. 

    Гавҳар зуд як коса об овард. Вадуд косаи оби хунукро то 

қатраи охирин бенафас нўшид. Баъд: 

    – Уф-ф, – гўён нафас рост кард. 

    – Ҳа, чӣ шуд ба шумо? – пурсид завҷааш. 

    Вадуд ҳарфе назад. 

    – Хоб дидед? – боз пурсид завҷааш. 

    Вадуд сар такон дод. Аммо хобашро нагуфт. Завҷааш ҳам 

исрор накард. Танҳо нидо намуд:   

    – Воҳ аҷабо! 

    – Чаро “Воҳ аҷабо”? 

    – Яке писарат хоб мебинад, яке шумо… 

    – Вай чӣ хел хоб мебинад? 

    – Хоб мебинад, ки парие шуморо бурдааст. 

    Ў дигар хобида натавонист. Пеш аз субҳ ғанабаш бурд. Аз 

нидои: “Ширда биё!” бедор шуд. Рўз равшан шуда, паррандаҳо 

чир-чир мекарданд. Вай тез риш гирифту либос пўшида, роҳӣ 

шуд. 

    – Нонушта намекунед? – пурсид ҳамсараш. 

    – Не, фурсат надорам, – гуфт ў ва аз дар баромад. Аммо лаҳзае 

пас баргашт. Саросема ба хона даромада, ба сари занаш ғуррид: 

    – Аз кисаи ман пул гирифтӣ?! 

    – Пул? Не, пул нагирифтаам… 

    Вадуд ҳарфи ўро бурида, бо асабоният дод зад: 

    – Набошад кӣ гирифт?! 

    Мушкил буд ба ин савол ҷавоб додан. 

    – Надонам… 



www.komron.info 
 

    – Ту надонӣ, ки медонад?! 

    Ин дам Комрон аз хона баромад. 

    – Ман медонам, – бо тантана гуфт ў. 

    –  Ту? – ба ў нигарист падараш ва дўғ зад: – Ту медонӣ-а?! Гўй, 

кӣ гирифт? 

    – Дузд! – бо ҳамон тантана гуфт Комрон. – Ин дузд зан аст! 

    Чеҳраи Вадуд якбора тира гашт. 

    – Ҳа, имрўз чӣ бисёр, дузд, – гуфт Гавҳар. – Онҳо сақичро аз 

даҳону сурмаро аз чашм мезананд. 

    – Ин дузд бахту тахтро ҳам ба ғорат мебарад, – ба падараш 

нигариста, гуфт Комрон. 

    Ғазаби Вадуд ҷўш зад. Ва хост, ки писарашро ҷанг кунад, вале 

ҷуръат накард. Лабонашро газида, лаҳзае истод. Сукунат 

ҳукмрон гашт. Сукунатро хандаи Комрон шикаст. 

    – Наханд! – асабонӣ шуда, гуфт Вадуд ба писараш. 

    – Рост, – гуфт Гавҳар, – чӣ ҷои ханда. Нағз не. 

    Вадуд як ба писараш ва як ба занаш нигарист. Сипас: 

    – Астағфирулло! – гуфту ғур-ғуркунон аз хона баромада рафт. 

    Маълум шуд, ки пулҳояшро Зебо гирифта будааст.  

    – Надодӣ, гирифтам, – бепарво ҷавоб дод Зебо. 

    Оташи ғазаби Вадуд аланга зад. Гўшаки телефонро бо қаҳр ба 

ҷояш гузошт. Ҳанўз ба худ наомада, телефон бошиддат ҷарангос 

зад. Саросема гўшакро бардошт. Корманди ҳукумат бо қаҳру 

ғазаб бо ў гап зад. Ахборотро дар вақташ надодед, ҷазо хоҳед 

гирифт.  

    Муовинашро ба наздаш хонд. Чун вай ҳозир гашт, ў баланд 

шуду дод кашид: 

    – Чаро ахборотро надодӣ?! 

    Ва идома дод: 

    – Кист душмани ман? Кӣ?! Гўй?! Кӣ?! 

    – Шумо. 

    – Чӣ-ӣ! – аз ғазаб гапашро гум кард Вадуд. – Чӣ гуфтӣ? Боз 

гўй, чӣ гуфтӣ? 

    – Худи шумо. 

    – Ман? Ту девона шудӣ? 

    Муовин сар такон дод. Баъд гуфт: 
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    – Не, ахборот кайҳо тайёр буд, шумо набудед… 

    Вадуд ҳарфи ўро бурида, бо асабоният дод зад: 

    – Ту куҷо будӣ?! 

    – Ман ҳамин ҷо будам, – гуфт ў. – Шуморо интизор шудам. 

    – Барои чӣ? 

    – Охир, худатон огоҳ кардед, ки ягон ҳуҷҷат бе имзои ман аз 

корхона набарояд. 

    Шасти Вадуд каме гашт. Ва ў ба ахборот имзо гузошта, гуфт: 

    – Ба ҳукумат расону масъаларо ҳал карда биё. 

    Ва ў ба ҷои худ орому андешанок нишаст. Аз чеҳрааш 

ношодию пушаймонӣ ошкор буд.  

 

XVIII   

 

    – Куҷо будӣ?! 

    Баробари ба хона ворид шудани Зебо, ғазаби Вадуд чун пуфак 

кафид.  

    – Куҷо будам? 

    – Ҳа, – бо қавоқи овезон гуфт Вадуд. – Охир, ман туро як соат 

боз интизор. 

    – Хайр чӣ? О, ман туро шабу рўз интизор мешавам, ягон ҷоям 

кам нашуд-ку? – гўён бо ишваю ноз тани худро ба тани Вадуд 

совиш дод.  

    – Хайр, шуд, – абрў чин намуд Вадуд. – Нозу нуз накун… 

    – “Зани беноз, оши бепиёз!” – гуфтаанд, – хандид Зебо. 

    – Боз гуфтаанд, ки ноз мисли намак дар ғизост, ки агар зиёд 

бошад намешавад онро хўрд. Ҳама чиз андоза дорад.  Беҳтараш 

гўй, ки куҷо будӣ? 

    – Ин сирри махфӣ. 

    – Сирри махфӣ? – пурсид Вадуд ва изофа намуд: – Боз ман 

гумон мекардам, ки байни мо сирре нест 

    – Зани бесир, милтиқи бетир! 

    – Ту милтиқи сертир, – киноя зад Вадуд.. 

    – Панҷтира! – боз хандид Зебо. 

    – Автомат! – нидо намуд Вадуд. 
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    – Хайр, хайр,  наранҷ, – зуд созишкорона китфони ўро сила 

кард Зебо. 

    – Нарас! 

    – Чӣ?! Ҳа-а, фаҳмо. Ин не, вай не, сер шудӣ. Шумо мардҳо 

ҳамин… Таровату назокатамро макидӣ?! Тару тозаашро 

ёфтагистӣ-а?! Оҳ, чӣ қадар бераҳму сангдилед шумо мардҳо!… 

Эҳ, афсўс, ҳайфи умрам… 

    Ин лаҳза телефон ҷарангос зад, сухани Зебо қатъ гашт. Вай як 

қад парид, як дам ба Вадуд ва як дам ба телефон нигариста, 

фурсате дар ҷояш пакар монд. Сипас назди телефон рафта, 

гўшакро бардошт. 

    – Ало?… Лаббай!… Кӣ? Куҷо?… Ҳа… э, не… шумо дигар ҷо 

афтидед… Чӣ? Не, не!… Не, хато кардед! – Вай гўшакро дар 

ҷояш гузошт, вале даст аз телефон наканда, ба Вадуд нигарист. 

Ва дар лабонаш табассум мавҷ зад. Вадуд дар ҷояш нишаст. Ва 

дарк намуд, ки занг занги тасодуф набуд. 

    – Ҳм-м… – дуди димоғ баровард Вадуд ва нигоҳашро аз Зебо 

гурезонда, ба тиреза дида дўхт. Ин замон буд, ки моҳи мунир 

дар паси абрҳо панаҳ шуду торикӣ ба тиреза парда зад. Ва 

ҳамзамон суроби Комрон пайдо гашт. Ва ба ў нидо намуд: “Ман 

аз шумо чӣ омўзам, падар? Ишқварзӣ?!” Ва худ баланд 

“Ишқварзӣ!” гуфтанашро нафаҳмида монд. 

    – Чӣ, чӣ? Ишқварзӣ мефорад? – Зебо бо нозу карашма сўи 

Вадуд омад. Ба рўи Вадуд гўё шамоли сард расида гузашт. Ба ў 

чунин намуд, ки хона ба ботлоқе мубаддал гашта, ўро фурў 

мебарад. Ва писараш ба ў даст дароз мекунад. Наҷот додан 

мехоҳад. Вале Зебо монеъ мешавад. Ба тахтапушташ сардӣ 

давид.  

    – Гул форад, ҷафои хорро ҳам бикаш! – нидо намуд Зебо. 

    Баробари ин нидо замин ҷунбид. Зебо “Воҳ!” – гўён, сўи дари 

баромад давид. Вадуд “Худоё, дар паноҳат нигоҳ дор!” – гўён, аз 

ҷояш наҷунбид. Замин боз ҷунбид. Сипас як оромии қабл аз 

туфон ҳукмрон гашт. Лаҳзае пас Зебо баргашт. 

    – Хайрият, гузашт? – гуфт Зебо. 

    Овозаш гўши Вадудро харошид.  
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    “Ҳа, ҳамааш гузашт” – дар дил гуфт Вадуд. Чеҳраи ўро яъсу 

навмедӣ фаро гирифта буд. Зебо ба ў рў овард:         

    – Вадуд? 

    Вадуд ҳарфе назад, танҳо сар ҷунбонду бас.  

    Зебо ба ў муроҷиат кард: 

    – Хўш, гап зан? Чаро хомўшӣ?  

    Вадуд ба рўи Зебо нигариста наметавонист. Вай гўё санг шуда 

бошад, ба як нуқтаи номаълум менигарист. Ва қомати навча, 

рўи чун кулчаи ширмол, чашмони чун чашмони оҳу, гесувони 

сиёҳ, мўи навдаи маҷнунбед барин – то банди миёни завҷааш 

пеши назараш буд. 

    Зебо маротибаи дуюм такрор кард.  

    – Хўш, гап зан? Чаро хомўшӣ?  

    Вадуд ҳамоно карахт, гиҷу гунг, ҷавобе надод. Ҷаҳли Зебо ҷўш 

зад. Аз китфи Вадуд дошта, сахт такон дод: 

    – Гунг шудӣ?! Гап зан?! 

    – А… ҳа… Чӣ гап занам? 

    – Бо занат гап задӣ? 

    Вадуд ўро песонд. 

    – Дар чӣ хусус? 

    – Худоё! Боз чӣ мехонӣ, порсола! О ваъда додӣ, ки масъалаи 

ҷудошавиро кундаланг пеши занат мемонӣ.  

    Аз ин гап Вадуд якқад парид. Эҳсоси гароне вуҷудашро пахш 

кард. Рўяш суп-сурх, пешониаш арақшор гашт. Ва сўи Зебо теғи 

нигоҳ кашиду абрўвонаш кўргиреҳ хўрд. Зебо бо хашм ғуррид: 

    – Ҳой, гўш кун!.. То кай домани маро бо чормағи пуч пур 

мекунӣ?! То кай?! Канӣ, гўй?! 

    Дили Вадуд яке ларзид. Баъд ба сўзиш даромад. Акнун ў 

дарун-дарун месўхт. Вай қафаси синаашро молиш дода, хира-

хира ба Зебо нигарист. Башараи Зебо бад, хунук намуд. Чунон 

хунук намуд, ба тамоми баданаш сардӣ давид. 

    Сипас як оҳе кашиду дар фикр фурў рафт. 

    … Ҳанўз аз бачагӣ дар вуҷуди Вадуд нишонаҳои меҳр ба 

техника ба мушоҳида мерасид. Вақте ба воя расид, ин меҳр 

пурқувват гашта, таоми вуҷудашро печонида гирифт. Ин буд, 

ки ў бе ягон дудилагӣ ба донишкадаи политехникӣ ҳуҷҷат 
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супорид ва ба он дохил гашт. Осон набуд хондан. Ҳар рўз бо 

ноҳақӣ рў ба рў мешуд. Дар тўли таҳсил меҳри касб дар хуну 

ҷонаш ҷогир шуд ва ҳақиқатро дарк намуд: “Зиндагӣ – 

мубориза аст!” Азоб кашид, гушнаву ташна, хориву зорӣ диду 

хонд. Дар баробари диплом соҳиби захми меъда ҳам гашт. Ба 

корхонаи мошинсозӣ роҳхат гирифт. Дар он ҷо ба ў вазифаи 

коргариро пешниҳод намуданд. “Не” нагуфт. Падараш ҳам шод 

шуда: 

    – Хуб кардӣ, – гуфт. – Баландӣ аз пастӣ оғоз меёбад. 

    Баъд аз паи меҳнат дуо дод ва гуфт: 

    – Сўхтан биомўз! 

    Як ҳамқишлоқиаш ўро дида гуфт: 

    – Ту девонаӣ? 

    – Ҳа, – гуфт ў. 

    – Чӣ “ҳа”? 

    – Девонагӣ бо хун моро меросӣ аст. 

    Вай касбашро дўст медошт. Вай барои пешрафти истеҳсолот 

чӣ қадар мубориза бурд. Дар ин роҳ ҳамеша ба зарбаи роҳбарон 

дучор мешуд. Вале ў аз ҳеҷ чиз бим надошт. Чӣ сон азоби рўҳӣ 

кашид! Ранҷ бе ганҷ не – мақому манзилат пайдо намуд. Наход, 

ки барои як оғўши дўздӣ, як лаҳза маишат, як нфас кайфу сафо, 

ҳамаи инро ба бод диҳад? Ҳаёташро доғдор кунад. Ишқашро 

пеши по занад? Ба ояндаи писараш хати батлон бикашад? Не! 

Не! Ҳаргиз не!…  

    Ва ҳамин лаҳза эҳсоси баде ба ў даст дод, гўшҳояш ҷеғ заданд, 

баланд ҷеғ заданд. Гўё ба синааш тир расида бошад пайкараш 

такон хўрд. Қалбаш фурў рехт. Ва дарди меъдааш хурўҷ кард. 

Шикамашро сўзиш фаро гирифт. Вай шикамашро дошта, каме 

ба пеш хам шуд. Вале дард нагузашт, баракс ба ҳама рагу 

пайвандаш давид. Ва аҳволаш торафт бад шудан гирифту дард 

шиддат ёфт. Ногаҳон аз зўрии дард мўи оташдида барин 

печутоб хўрда, чун дарахти ба танаш табар расида, рўи  фарш 

афтод. 

    Зебо аз тарс дар ҷояш шах шуда монд. Баъди лаҳзае худро ба 

даст гирифт. 

    – Ҳой… эъ… э, э, ба ту чӣ шуд? – бо овози ларзон пурсид ў. 
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    Зебо ба ҷои ҷавоб нолиши ҷонкоҳи Вадудро шунид. Ва ўро 

ваҳму ҳарос пахш кард. Ба баданаш мурғак давид. Дилаш дар 

қафаси сина ба бозӣ даромад. Ранг аз рўяш парид. 

    – Э, хез, хез, маро натарсон, – Зебо намедонист чӣ кор кунад. 

Қафо гашта ду-се қадам гузошт, баргашт. Боз баргашту сўи 

телефон давид. Гўшакро бардошт. Ду рақам чид. Гўшакро ба 

ҷояш гузошту қафо гашт. Назди Вадуд дикак нишаст. Ва аз 

китфи Вадуд сахт ҷунбонд: 

    – Хез! Хез, ба ту мегўям! 

    Вадуд гўш надод, нахест. 

    Аз ин нописадӣ дубора ҷаҳли Зебо ҷўш зад. Ва азм кард, ки 

ўро бардорад, аммо натавонист. Тани Вадуд гўё ба фарши хона 

часпонда шуда буд. Вай хам шуду ба рўи ў дида дўхт. Ваҷоҳати 

ғариби ўро дида, аз нав ваҳму ҳарос вуҷудашро фаро гирифт. 

    – Ҳой, боз мурда намонӣ?! – бо тарсу таҳлуқа гуфт Зебо. – Хез, 

ба хонаат рав. Мурданӣ бошӣ, пеши занат мур. Мурдаи ту ба 

ман лозим не. Мефаҳмӣ?! Ман намехоҳам ба маҳбас афтам. 

Мешунавӣ?… 

    Баробари шунидани ин суханон – во аҷабо! – ҳолати аҷибе ба 

Вадуд даст дод. Дард кам шудан гирифт ва ниҳоят таскин ёфт. 

Вадуд хест ва нафас рост кард.  Муддати кўтоҳ сари мўе 

наҷунбида, бо нафрату адоват ба рўи Зебо назар кард.  

    – Хайрият-е, – оҳи сабук кашид Зебо. 

    Вадуд гап назад. 

    – Ҳа, мардаки бало-е! – нидо намуд Зебо. – Оҳ, артисте! Афсўс, 

сад афсўс, ки ҳамин хел истеъдодро гўрондӣ… 

    Вай, зоҳиран боз чизе гуфтанӣ буд, ки Вадуд дод зад: 

    – Бас! 

    Ҳам бар дилу ҳам бар хаёли Вадуд зарба расида буд. Вай 

хомўш буд, лекин дилаш тез-тез мезад. 

    – О, шайтон-е! – лабонашро инҷ кард Зебо ва ба Вадуд наздик 

шуд. 

    Вадуд ду-се бор бад-бад ба ў нигарист.  

    – Мехоҳӣ? – пурсид Зебо ва хост ўро оғўш кунад.  

    – Дафъ шав-е! – Вадуд ўро тела дода, аз худ дур кард.  
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    Зебо дар ҷояш пакар монд. Дастони Вадуд ноаён 

меларзиданд. Вай ба Зебо нигоҳи сарде афканда, ҳарфе назада, 

сўи дари баромад рафт. Зебо аз қафо дод зад: 

    – Ҳой, ба куҷо?! 

    Аз даҳони Вадуд беихтиёр баромад: 

    – Мурданӣ! 

 

XIX  

   

    Субҳ Комронро модараш бедор кард. 

    – Комрон, ҳў Комрон! 

    – Ҳа? 

    – Хез, ҷони ширин, ин хел бисёр хоб рафтан мумкин не. 

    – Эҳ, очаҷон…  

    – Хез, хез, ҷони ширин, дер шуд. 

    – Дер шуд? – Комрон паҳлў гашту чашмонашро бо ду даст 

хеле молид. Баъд ба модараш дида дўхта, пурсид: 

    – Ба кӣ дер шуд? 

    – Ба ман, – гуфт модараш. – Ман бояд… 

    Модар забон хоид. Комрон ба модараш нигарист ва шах шуд. 

Умуман ў мушоҳида мекард, ки ҳусни модараш рўз ба рўз авҷ 

мегирад. Вале ҳоло парӣ ба ў дастобрез намешуд. Дар тан 

куртаи атласи ҳафтранг дошт. Курта чун тиру камон ҷилва 

мекард. Дар як нафас тамоми бадани Комронро гармии гуворое 

фаро гирифт. Вай мижа назада ба модараш менигарист. 

Чашмони калон-калони олувор сиёҳаш аҷаб пурдурахш буданд. 

Гавҳар шарм дошта, ба куртааш ишора кард: 

    – Зебо-а? 

    – Шумо зеботаред очаҷон! 

    Гавҳар ба хаёлҳои ширин рафта, табассум кард ва хам шуда, 

мўйҳои ҷингилаи писарашро нарм-нарм сила кард. Сипас аз 

рухсораҳояш гарм-гарм бўсид. 

    – Хайр, ман рафтам, – гуфт ў. – Наҳорӣ дар рўи миз, хез хунук 

нашавад! 

    Бўи хуши гесувони модар димоғи ўро муаттар кард. Вай 

муддате ба шифти хона чашм дўхт. Баъд хеста дату рўяшро 
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шусту хўрок хўрд. Оҳиста-оҳиста дилаш ноором гашт. Қувваи 

ноаёне ўро ба кўча мекашид. 

    Оқибат, дилаш ором нагирифту берун баромад. 

 

*    *    * 

 

    Дар майдонча кор ҷўш мезад. Мошине қум мерехт. Аз 

мошини дигар ҳар хел оҳанҳо мефароварданд. Се-чор нафар 

коргар майдонро чену чоқ мекард. 

    Дар канори майдон пиру кампири бисёре ҷамъ омада буданд. 

Ҳама гумон доштанд, ки кадом буққае хона месозад. Дилёв 

намешуданд, ки пештар раванд. Дар симояшон қаҳру ғазаб 

омехта, бо нафрату адоват ҷилва дошт. 

    – Эҳ, ин буққаҳо чарогоҳи маро ҳам соҳиб шуданд! 

    Ин нидои бобои Сафар Комронро ба худ овард. Вай сўи 

коргарон қадам гузошт. 

    – Ассалому алайкум! – гуфт Комрон, ба онҳо наздик шуда. 

    – Ваалайкум ассалом! – ҷавоб дод яке аз онҳо, ҳолаташро 

тағир надода. 

    – Амак хона месозед? 

    – Не, майдончаро барои шумоҳо обод мекунем, ҷони амак. 

    – Рост! – шодона хитоб кард Комрон. 

    – Дурўғ! 

    Комрон таконе хўрда, қафо гашт. 

    – Дурўғ! – боз бонг зад бобои Сафар ва пештар омада, илова 

кард: – Бовар намекунам! 

    Ҳамаи коргарон аз кор бозистода, қомат рост намуданд. Ва 

ҳайрон ба бобои Сафар нигаристанд. 

    – Ба шумо дурўғ, ба худои таоло рост, – гуфт ҳамон коргар ба 

осмон ишора карда. 

    – Ҳамин хел одами ахмақ ҳам ёфт мешудааст-да! – бо истеҳзо 

гуфт бобои Сафар. 

    – Ё тавба! Кори нек магар ахмақӣ будааст? Дар дунё одамони 

неку хайрхоҳ бисёр, бобо. 

    – Кӣ будааст ҳамон одами неку хайрхоҳатон? 
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    – Вадуд Вафоевич! – арақи ҷабинашро поккунон гуфт коргар. 

– Вай ҷони одам! 

    – Вадуд Вафоевич? – гўё ба гўшҳояш бовар накарда бошад, 

пурсид Комрон. 

    – Ҳа, чӣ ту ўро мешиносӣ? 

    Комрон гўё болу пар бароварда, гул-гул шукуфта, тозон ба 

хона омад. 

    – Оча, оча! Шодиёна диҳед! Шодиёна диҳед! 

    – Чӣ гап шудааст? 

    – Не, аввал шодиёна диҳед, баъд мегўям. 

    – Хайр, ҳарчӣ, ки хоҳӣ харида медиҳам. 

    – Хабари хуш! Отам майдочаро обод карда истодааст! 

    –Хайрияте! Ман ҳам ба ту хабари хуш овардам, – гуфт 

модараш ба ў. 

    – Чӣ хел хабар? Тез гўед! – Комрон ба модараш дида дўхт. 

   Чашмони ў барқ мезаданд, рухсораҳояш аз шодӣ гулгун 

буданд.  

    – Тез гўед, ки мекафам! 

    – Не, аввал шодиёна бидеҳ, баъд мегўям. 

    – Хайр, ана шодиёна ба шодиёна. 

    Модараш бо табассуми малеҳ, ба ў нигоҳ карда, дар ҳолате, ки 

рўяш аз шарму ҳаяҷон алов гирифта, суп-сурх шуда буд, 

пурсид:  

    – Орзуят дар ёдат ҳаст? 

    – Дили беорзу ба кӣ даркор? Ман бисёр орзу дорам. 

Кадомаш? 

    – Ҳо-о додарча мехостӣ-ку… 

    – Наход?! Рост?! 

    – Ҳа, тиру камони орзуят мебарояд, – лабони Гавҳар аз 

табассуми ширин гўё гул карданд. – Ман имрўз ба духтур рафта 

будам… 

    Сухан дар даҳони Гавҳар монд. Комрон якбора ҷаҳида 

модарашро оғўш кард: 

     – Табрик мекунам, табрик мекунам! – гўён ўро бўсаборон 

кард. Баъд чизе ба ёдаш расид, ки истоду чашм ба модараш 

дўхт. 



www.komron.info 
 

    – Чӣ шуд? 

    – Духтар ё писар? 

    – Ҳоло маълум не, лекин дар ҳарду маврид ҳам, ту ако 

мешавӣ. 

    – Ур-р-ра! – фарёд кард Комрон. – Ман ако мешавам! Ако-о-

о!… 

                                   

XX  

 

     – Гавҳар, ҳо, Гавҳар! Куҷоӣ гавҳараки ман! 

    Нидои нишотомези Вадуд дар хона танинандоз гашт. 

    – Лаббай! 

    – Зуд ин ҷо биё! 

    – Ҳозир меоям. 

    – Тез, сабру қарор надорам!  

    – … 

    – Тез, кўки чашмам канд! 

    – …     

    Вадуд дар даст гулдаста дошт. Гулдастаи калон, зебо. Гулҳои 

ботароват, ба назар ҳазорранг. Чун тиру камон дар ҷилову 

ҷилва. Гавҳар чун бунафша – ба пешвози баҳор баромад. Рўяш 

кулчаи ширмол барин, чашмонаш чашмони оҳу барин, мўяш 

навдаи маҷнунбед барин – то банди миёнаш. Дар тан куртаи 

атласи шому саҳари ҳафтранг. Курта чун тиру камон дар ҷилову 

ҷилва. Вадуд лаҳзае худро гум кард. Ҳайкал шуд… ба худ омад. 

Гавҳар ин лаҳза ба он соҳибҷамоли афсонавие, ки ҳазор нафар 

харидораш буданд, шабоҳат дошт! Вадуд забон кушод, булбул 

гашт: “Ишқ менозад ба ҳусну ҳусн менозад ба ишқ, оре-оре ин 

ду маънӣ ошиқи якдигаранд”.  

    Гавҳар бо табассуми малеҳ, табассуми дилҷўю ба лабони 

нозукаш бисёр шинам, ба ҳамсараш дида дўхт. Аз шарму 

ҳаяҷон рўяш алов гирифта, чун лола суп-сурх гашт. 

    – Гавҳараки ман! – нидо намуд Вадуд ва сўи ў гўё ба шино 

омад. 

    Гавҳар ҳам ба пешвози ў қадам гузошт.  
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    Вадуд ўро ба оғўш гирифт ва “Ҷонакам! Гавҳаракам!” – гўён, 

аз лабонаш бўсаи давомдор ситонд. Ҳарду гули печон, гўё як 

ҷону як тан. Ва гулдастаи беназиреро мемонданд. Бо ҳазор ранг, 

чун тиру камон ҷило медоданду ҷилва мезаданд. 

    Офтоби ишқ тулўъ карда, хона дар нури он ғарқ гашт. Ва ин 

нур ҳама чодарҳои сиёҳро пора-пора сохт. Ҳасрату ғами Комрон 

дар як он зеру забар гашт. Дар дилаш нишот рў заду баҳри 

дилаш боғ-боғ кушода шуд. Аз шиддати шавқу завқ беихтиёр 

дарро кушод. Вадуду Гавҳар рамида, зуд аз ҳам ҷудо шуданд. Ва 

ба Комрон бо табассуми малеҳ, табассуми дилҷў, чунон нигоҳи 

гарме дўхтанд, ки дили ў гум зада рафт. Ва бо ҳаяҷону изтироби 

беандоза: 

    – Ота-а-ҷон! – гўён нидо намуду бол бароварда, сўи падараш 

пар зад. 

    Вадуд ҳам оғўш кушода пеш омад. 

    Гавҳар ҳайкал шуд… хомўшу ноҷунбон, чорчашма ба онҳо 

менигарист. Вай тамоми умр чунин ҷозибаи бо ҳарорат “Ота-а-

ҷон!” гуфта, ҷониби падар тохтани Комронро мушоҳида 

накарда буд. 

    “Аҷабо, ин чӣ ҳолат! Ман хобам ё бедор!” – дар дил гуфт 

Гавҳар. 

    Дили Комрон дар оғўши гарму нарми падар якбора ким-чӣ 

хел шуду гириста фиристод. Оби чашмаш чун рўзҳои аввал 

беист ба бари рўяш мешорид. Аммо ин тамоман дигар ашк – 

ашки шодӣ! – буд. Шодие буд, ки ба ягон меъёр ғунҷоиш 

надошт. Шодӣ, он, ки Юсуфи гумгашта боз ба Канъон омад! 

    Банохост Гавҳар “Оҳ!” гуфт. Нигоҳи бимхўрдаи падару писар 

сўи ў гашт.  

    – Чӣ шуд? – ҳарду баробар пурсиданд. 

    Гавҳар даст рўи шиками дамидааш бурда: 

    – Почак зад, – гуфт. 

    – Не, ба фикрам қарсак! – нидо намуд Вадуд.     

    Ин замон гули рўи ҳарсе чунон ҳам ботароват шукуфт, ки дар 

хона нағунҷид. Аз паси тиреза чаҳ-чаҳи мастонаи булбул 

танинандоз гашт.  

Шерали Мирзо 


