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АЗ НАШРИЁТ
«Ёдцоштҳо» беҳтарин намунаи насри муосири точик буда осонфаҳм, равон, 

дилрас ва ҷаззоб аст.
«Ёддоштҳо»-ро як навъ феҳристи тафсирии дигар асарҳои устод Айнӣ номи- 

дан шояд иштибоҳ набошад, зеро агар амиқ андешед, пай хоҳед бурд, ки устод 
воқеаеро ба таври муҷаз дар «Ёддоштҳо» оварда бо як ҷумлаи ҳаволаӣ иброз ме- 
доранд, ки «ин матлабро дар фалон асарам пурра овардаам» (мазмунан) ва ё дар 
бораи қаҳрамони ҳодисае маълумот дода иттилои комилро ба яке аз романҳояш 
ҳавола мекунанд.

«Ёддоштҳо»-6, ки дар дасти Шумост, асосан аз рӯи «Куллиёт»-и (ҷилдҳои 6 
ва 7) Айнй, ки соли 1962 чоп шудааст, рӯнавис шуда, дар дигар сохту андоза муко- 
вабандиву саҳҳофй гардида, ҳангоми тарроҳиву ороиш дар огози ҳар қисм аз ашъ- 
ори устод Айнӣ намунаҳое оварда шудаанд, ки бвдуни чор мисраи аввали огози 
китоб дигар аз таркиби «Ёдцоштҳо» берунанд ва мароми ноширанд. Ҳамчунин аз 
баъзе аксҳои дар «Куллиёт» овардашуда, ки ба мавзӯъ иртиботи кам допгганд ва 
матнро такмил намедодавд, сарфи назар шуда, ба ивази онҳо аксҳои дигар, ки аз 
диди ношир ҷолибтару нодиртар ва аз ҷиҳате такмилдиҳандаи матни асосй маҳ- 
суб мешававд, ҷой дода шуданд.

Ҳамчунин дар тадвину таҳияи матн конуни забони тоҷикй ва қовдаи имлои 
нав риоя карда шуд.

Иловатан баъзе иштибоҳҳои ноширони пешин ба тавассути мукоисаву муқо- 
бала бо дигар нашрҳо, минҷумла нашри форсии ин китоб (мухаррири масъул Ра- 
ҳим Ҳошим) ислоҳ карда шуданд.

Китоб хосатан барои мактабиёни Ҷумҳурии Твҷикистон тавсия мешавад.
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Ин хона зи хишти кӯҳна андохтаам, 
Дар вай ҷашне зи рафтагон сохтаам. 
То аҳли замони мо бидонанд, ки ман 
Як умр ҷавонӣ ба чӣ раҳ бохтаам.

Муаллиф

ҚИСМИ ЯКУМ

Фаридуни Фаррух 
www.sattor.com



ЯК-ДУ СУХАН БА ҶОИ САРСУХАН

Аз бозе, ки ман ба даст қалам гирифта ба қатори нависандагони советй да- 
ромадаам, ният доштам, ки хотирот ва ёддоштҳои худро таҳрир намуда, ба хо- 
нанДагон, хусусан ба бачагон ва ҷавонон, пешкаш намоям. Азбаски ёддоштҳо- 
ям ба бештарини роман, повест, очерк ва ҳикояҳои таърихиам ба сифати мате- 
риалҳои асосӣ хизмат кардаанд, мумкин аст дар инҳо ҷоҳои фоидабарӣ барои 
ҷавонон бисёр ёфт шаванд. Чун ба фикри ман ёддоштнависӣ аз роман ва ҳикоя- 
нависӣ душвортар менамуд, ман ин корро ба бисёртар таҷриба пайдо кардани 
худ мавқуф гузошта будам. Зеро, чунон ки кас то зиндагонии гузаштаро покиза 
ба тарзи воқеӣ-реалӣ надонад, қимати зиндагонии имрӯза-зиндагонии советии 
сотсиалистиро ба хубӣ тасаввӯр карда наметавонад, инчунин то касе дар сохт- 
мони советӣ-сотсиалистй, хусусан дар адабиёти вай дуруст таҷриба пайдо наку- 
над ва ин сохти зиндагиро комилан аз худ нанамояд, зиндагонии гузашта -  зин- 
дагонии феодалиро пурра ва ба тарзи воқей-реалй тасвир карда наметавонад.

Ин маълум аст, ки таҷрибаи ҳар кас дар ҳар кор дар охирҳои умраш ба ка- 
мол мерасад ва ин ҳам маълум аст, ки ҳеҷ кас охири умри худро ба тарзи қатъӣ 
намедонад. Аммо аз он ҷо, ки умрам аз ҳафтод гузашта, рӯз то рӯз сустии аъзо 
зиёдтар гардида, қувваи кориам камтар шудан гирифт, ман тахмин кардам, ки 
вақти ба анҷом расонидани ин кор, ки назар ба дарёфти худам хеле муҳим буд, 
расидааст ва бинобар ин фурсати тангиин зиндагии боқимондаро ганимат шу- 
мурда ба ин вазифа шурӯъ намудам.

Тартиби таҳрири ёддоштҳоям тахминан ба тарзи зерин мешавад: дар саҳро; 
дар шаҳр, ки вай ҳаёти мадрасаи кӯҳна, программаи дарсҳои вай, табақаҳои 
гуногуни аҳолии шаҳри Бухоро ва машғулоти онҳоро дар бар мегирад; рӯзҳои 
ҳаракат ба муқобили сохтмони амирй ва саргузаштҳои худ; муҳоҷират ба Са- 
марқанд ва воқеаҳое, ки дар байни револютсияҳои феврал ва октябри соли 1917 
ва дар рӯзҳои Октябр дар ин ҷо -  дар Самарқанд рӯй додаанд, -  инҳоянд прог- 
раммаи иҷмолии ёддоштҳои ман.
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ДАР САҲРО

ДАРОМАДИ СУХАН
\

Азбаски зиндагонии кӯдакӣ ва хурдсолии ман дар саҳро, асосан дар ду деҳа 
гузаштааст ва ин деҳаҳо аз ҳам дур буда, аз ҷиҳати ободонй, маданият ва урфу 
одат аз ҳам фарқ доштанд, ман мехоҳам пеш аз сар кардани ёддоштҳои худ дар 
бораи ин ду деҳа як қадар маълумоти географӣ, этнографй ва тарҷимаиҳолй 
дода гузарам, то ки фаҳмидани ҷои ин ёддоштҳо барои хонандагон осонтар 
шавад.

1. Деҳаи Соктаре. Ин деҳа аз тобеоти райони Ғиждувон буда, як фарсах -  8 
километр дуртар аз маркази район ва дар тарафи шарқии он, дар канори дарёи 
Зарафшон воқеъ аст.

Азбаски ин деҳа дар наздикии дарёи Зарафшон воқеъ шудааст ва аз байни 
деҳа ҳам ба номй Мазрангон як ҷӯи калон мегузарад, сероб ва обод буда, беш- 
тарини ҳавлиҳояш рӯидаричадор^ чорбоғнок ва пурмева аст. Заминҳои ин деҳа 
ҳосилхез буда, дар онҳо киштҳои гуногун мерасиданд ва аз шолӣ гирифта то 
сабзавот, ки киштҳои серобталаб мебошанд, дар деҳа кишта мешуданд.

Бошандагони ин деҳа аз ҷиҳати ирқ ба номи тоҷикон, арабон, урганҷиён ва 
хоҷагон -  асосан ба чор ҷамоа тақсим ёфта, хоҷагон ба номи миракониҳо, са- 
йидатоиҳо, гиждувониҳо ва соктарегиҳо -  чор қабиларо ташкил медоданд.

Аҳолии аслй-қадимии ин деҳа тоҷикон ва хоҷагони соктарегй буда, урган- 
ҷиён аз Урганҷ, миракониён аз Машҳад, гиждувониён аз қалъаи Ғиждувон, са- 
йидатоиҳо аз Сайидато ном деҳаи райони Шофирком муҳоҷир шуда омадагӣ 
буда, арабҳо аз боқимондагони муҳоҷирони араб ба шумор мерафтанд.

Забони аҳолии ин деҳа асосан тоҷикй буда, аз хоҷагон сайидатоиҳо ӯзбекӣ 
гап мезаданд ва бар хилофи одати арабони дигар, арабони ин ҷо ҳам бо забони 
ӯзбекй гуфтугузор менамуданд.

Касби асосии аҳолии ин деҳа деҳқонӣ буда, бештаринашон камзамин ва бе- 
замин буданд. Бештарини заминҳои милки2 ин деҳа аз миракониҳо дар дасти ду 
хонавода буд, ки онҳоро қозибачаҳо ва мутаваллиҳо мегуфтанд. Камзаминҳо 
ва безаминҳо чоряккорй, ятимй ва ё ба ягон касби дигар машғулй менамуданд. 
Бештарини тоҷикон заминҳои амлок3, яъне заминҳои подшоҳиро киштукор ме- 
карданд ва бештарини урганҷиён майдабаққолй доштанд.

Хоҷагон, хусусан хоҷагони мираконй ва ғиждувонй, ба дуохонӣ ҳам маш- 
ғулй мекарданд: мардум беморон ва девонагонро аз атроф ба хонаҳои онҳо 
меоварданд ва онҳоро ба сари беморони барҷомондаи худ бурда мехононданд 
ва бо ҳамин восита ба он беморон «шифо» меҷустанд.
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Хоҷагони солхӯрда ҳар пагоҳ дар масҷид баъд аз намози бомдод бо овози 
баланд «авроди фатҳия» ном дуоеро бо як овоз ва ба оҳанги махсусе мехонданд. 
Ба умеди ин дуоро шунида «шифо ёфтан» беморон ва нимбеморон аз деҳоти 
атроф ҳар пагоҳ ба ин ҷо гирд меомаданд.

Ин деҳа дар пеши масҷид мактабе дошт, ки тобисгону зимистон давом ме- 
кард ва инчунин мадрасачае ҳам дошт, ки дар ин ҷо дарсҳои' ибтидоии мадра- 
сагӣ хонда мешуд. Бинобар ин дар он давру пеш аз он деҳа маданиятноктар ва 
серхату саводноктар ҷое набуд.

Идораи рӯҳонии ин деҳа ба дасти мутаваллиҳо буд, ки онҳо аз ҷумлаи сер- 
заминони хоҷагони мираконӣ буданд ва идораи мулкӣ-маъмурӣ дар дасти то- 
ҷикон буд, ки арбоб ва оқсақол5 барин маъмурони маҳаллӣ аз серзаминтарини 
онҳо «интихоб» (таъин) меёфт.

Падару бобоҳои ман аз ҷумлаи хоҷагони соктарегии ин деҳа буданд;
2. Деҳаи Маҳаллаи Боло. Ин деҳа дар як фарсахии (8 километри) шимолу 

гарбии қалъаи Ғиждувон дар доираи хоки тумани (райони) Шофирком, аз ҷум- 
лаи деҳоти Деҳнави Абдуллоҷон, дар доманаи реги равоне, ки ба дашти Қизил 
мепайвандад, воқеъ шудааст.

Ин деҳа бинобар поёноб буданаш камоб буд, хусусан баъд аз он ки рӯди 
кӯҳнаи Шофиркомро, ки аз шимоли ин деҳа мегузашт, рег пахш карда ботил 
кард ва рӯди нав аз тарафи ҷанубаш, ки нисбат ба ин деҳа чуқуртар буд, кашида 
шуд, гӯё тамоман беоб монд. Бинобар ин дар ин деҳа меваи сардарахтӣ гӯё ҳеҷ 
набуд ва ҳоҷихонӣ ном як навъ себи турш дар ин ҷо расад ҳам, дар рошҳои 
заминҳои кишт ҷо-ҷо буда, боғчаи алоҳидае надошт. Аз меваҳо дар ин ҷо танҳо 
ангур бисёр буд ва ба хубӣ дар байни регзорҳо мерасид.

Бештарини заминҳои ин деҳа замини подшоҳӣ -  амлок буда, қисман ба зам- 
ми амлок будан вақфи6 мадрасаи Мири Араб буданд, ки даҳяки ҳосил ба вақф 
ҳам дода мешуд.

Аз ҷиҳати камобӣ бештарини кишти ин ҷо гандум, ҷав, арзан, қӯноқ ва мош 
буда, сабзавот ҳеҷ кишта намешуд, барои эҳтиёҷи маҳаллй ғӯза (пахтаи ҷой- 
дорй) кишта шавад ҳам, аксар тамоман беоб монда, намарза мерасид ва дар ҳар 
бутта як ё ду дона кӯрак мебаст.

Бинобар ин ин деҳа аз ҳад зиёд қашшоқ буда, аксари хонаҳояш похсагй буд. 
Дар ин деҳа як-ду нафар бойи калон ва ду-се нафар деҳқонони миёнаҳол буда, 
боқимондагони аҳолй имрӯзро ёбанд, фардоро намеёфтанд. Касби асосии аҳолий 
ин ҷо деҳқонӣ бошад ҳам, зиндагонии ҳеҷ як аз оммаи аҳолй аз деҳқонй намегу- 
зашт, ҳатто аз деҳқонй зарар кашида, ҷои ин зарарро бо касбҳои дигар пур ме- 
карданд.

Бойҳои калон, ки ба замми савдогарй замини бисёреро ҳам соҳиб шуда бу- 
данд, аз ҳосили замини худ ба подшоҳй андоз намедоданд, ё ин ки бисёр кам 
медоданд, чунки онҳо ба ҳокимон -  амлокдорон наздик буданд ва ба ин восита 
борҳои андози худро ҳам ба гардани деҳқонони камбағал бор мекарданд, ки ин 
ҳол ба харобтар шудани аҳволи омма боз як сабаби дигар мешуд (ман ин аҳвол- 
ро дар романи «Ғуломон» тасвир кардаам)7.

Дар ин деҳа саноати ҳунармандӣ гӯё ҳеҷ набуд, аз косибон танҳо кӯҳнадӯ-
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зйн буданд, ки онҳо ҳам ба монанди худ побараҳнагон хизмат мекарданд. Дар 
маркази деҳа -д а р  Деҳнави Абдуллоҷон тагламадӯзон -  касоне, ки ба соқи мӯзаи 
кӯҳна таг ва рӯй мебанданд, бошанд ҳам, дар инҳисор -  монополияи таглама- 
ҷаллобон буданд ва самараи меҳнати онҳоро он ҷаллобон мехӯрданд (ин ҳол 
ҳам дар романи «Ғуломон» тасвир ёфтааст)8.

Як қисми аҳолии деҳаи Маҳаллаи Боло чӯпонӣ, ҳезумкашй мекарданд, ё ин 
ки ба бойҳо ятимӣ -  батракӣ менамуданд. Касби асосии зимистонии оммаи 
аҳолии ин деҳа пахтакашӣ буд. Пахтакашон аз пахтаҷаллобон гӯзаи ҷойдориро 
гирифта бо даст кашида, аз ҳаллоҷӣ гузаронида пахтаи тоза карда, бо пунбадо- 
нааш ба хӯҷаин месупурданд ва &ар ин кор ҳақи ночизе мегирифтанд. Музди 
муайяне, ки дар ин кор ба пахтакашон мемонд, кокул -  пӯчоқи ғӯза буд, ки вай- 
ро дар оташдон ва дар гулханашон месӯхтанд (ман ин аҳволро дар «Ғуломон» 
шарҳ додаам)9.

Бобои модариам ва тагоиҳоям аз ҳамин деҳа буданд.
Дар байни Соктаре ва Маҳаллаи Боло 16 километр роҳ бошад ҳам, нисбати 

ҳар дуи инҳо ба шаҳри Бухоро баробар ва 40 километр дуртар аз он буданд, 
фарқ дар ин ҷо буд, ки Соктаре дар шимоли шарқтари шаҳр ва Маҳаллаи Боло 
дар шимоли шаҳр воқеъ шуда буд.

* * *
Назар ба нақли падарам -  Сайид Муродхоҷа, падари ӯ -  Сайид Умархоҷа 

одами хату саводнок буда, аз ҳунарҳои дастӣ дуконбофӣ ва дурудгариро хуб 
медонистааст. Хусусан дар дурудгарӣ шӯҳраташ дуруст будааст.

Боре масҷиди деҳаи Маҳаллаи Боло ғалтидааст, аҳолии он ҷо ба талаби 
устои дурудгар баромадаанд ва бо дарак додани касе бобои падариам -  Сайид 
Умархоҷаро барои таъмири масҷид ба деҳаи Маҳаллаи Боло бурдаанд.

Бобоям масҷидро бо зебоӣ таъмир намуда, дар сутуни он бо хати худ кали- 
маҳои «амали Сайид Умархоҷаи соктарегй»-ро кандакорй кардааст.

Аҳолии деҳа, ки дар он ҷо ягон нафар ҳам одами саводнок набудааст, ҳатто 
мактаби пешимасҷидй ҳам надоштаанд, хату саводнок будани як устои дуруд- 
гарро дида дар ҳайрат афтодаанд ва ба ӯ рӯ оварда аз номи ҷамоат аз вай талаб 
кардаанд, ки имоматии масҷидеро, ки худ таъмир кардааст, қабул намояд, шояд 
ба «шарофати ӯ» дар деҳаи онҳо ҳам одамони саводнок пайдо шаванд, чунки 
имоми собиқашон худ бесавод буда, танҳо баъзе сураҳои Қуръон ва дуоҳои на- 
мозро аз ёд медонистааст. Ба замми ин дурудгариашро ҳам кардан гирад, ки 
дар ин давру пеш ба ин касб талаб бисёр аст.

Ба бобоям ин таклиф маъқул афтодааст. Чунки ӯ бо вуҷуди ҳунарманд бу- 
дан, дар Соктаре аз касби дурудгарии худ дуруст фоида бурда наметавониста- 
аст, зеро дар он ҷо ҳатто аз хешовандони худаш ҳам якчанд нафар дурудгарони 
ҳунарманд будаанд. Дар ин ҷо бошад, ғайр аз харротони чархи ресандагй ва 
ҳаллоҷисоз дигар дурудгаре нест. Ба болои ин дар наздикии ин деҳа -  дар деҳаи 
Болои Рӯд, дар Сарваре ва Табариён ном деҳаҳо чандин санги осиё будааст, 
аммо устои чархиосиётарош ҳеҷ набудааст. Бобоям дар ин кор ҳам ҳунарманд 
буда, назар ба фикри ӯ, аз ин роҳ ҳам дар ин деҳа барои вай даромади иловагӣ 
пайдо мешуд. Даромади имоматӣ бошад, бозёфти барзиёд.
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Бобоям ба ҳамин мулоҳизаҳо ин таклифро хуш қабул кардааст, барои ӯ дар 
аввали кор меҳмонхонаи Ҳамрохон номеро, ки ҳавлиаш дар ҳамсоягии масҷид 
будааст, бошишгоҳ қарор додаанд.

Бобоям чандин сол дар ин деҳа ва дар ҳамин меҳмонхона зиндагонй наму- 
да, шабона, ки аз кори дурудгариаш фориғ мешудааст, Деҳқон ном писари ка- 
лони соҳиби ҳавлиро хононда ӯро ҳарфшинос кардааст.

Дар он вақтҳо писари калони бобоям, ки падарй ман бошад, дар Бухоро 
меҳондааст, писари хурдаш, ҳамширагони аз шавҳар мондааш, ҳамширазода- 
гонаш ва занаш дар Соктаре зиндагонӣ мекардаанд.

Оқибат танҳоӣ ва мусофирати дуру дароз ба дили бобоям зада, аз охири 
тарафи ғарбии деҳаи Маҳаллаи Боло заминеро ба даст дароварда, барои худ 
ҳавлии рӯидаричаноке бино кардааст ва дар рӯидарича ниҳолҳои дарахти зар- 
долу шинондааст, ки обро кам талаб мекунанд ва баъд аз тамом шудани бино- 
корӣ аҳли хонаводаи худро тамоман аз Соктаре кӯчонда ба ин ҷо овардааст.

Аммо баъд аз ду-се сол бобоям дидааст, ки ҳавлй ва рӯидаричае, ки дар 
Соктаре дошт, хароб.шуда рафта истодаанд ва замини дар он ҷо доштааш ҳам 
аз кишт монда аз кор баромада меравад ва худаш ҳам пир шудааст, ки монанди 
пештара бисёр кор карда наметавонад, маҷбур шудааст, ки падарамро хонадор 
карда аз хондан бозмононад.

Бобоям чун ин фикрашро ба аҳли деҳаи Маҳаллаи Боло маълум мекунад, 
онҳо дарҳол арӯс меёбанд ва яке аз духтарони Ҳамрохонро, ки фарзанди сеюми 
ӯ буда, Зеварой ном доштааст, барой падарам муносиб дидаанд. Азбаски Ҳамро- 
хон аз деҳқонони миёнаҳол ва одами одй будааст, тӯй ҳам камхарҷ шудааст ва 
барои маҳр рӯидаричае, ки бобоям дар Соктаре доштааст, муқаррар гардидааст.

Вақте ки падарам ин қисми саргузашти худро ҳикоя мекард, мегуфт:
-  Ман барои хондан ишқу ҳаваси бисёр доштам, бинобар ин намехостам, ки 

хонадор шуда аз хондан бозмонам. Аммо дидам, ки падар ва модарам пир шу- 
даанд ва баъд аз ин бе ёрии ман зиндагониашон душвор аст, ночор корро қабул 
кардам. Тобистон бо модарат дар Соктаре истода деҳқонй карда сардарахтиҳо- 
ро меғундоштем ва дар зимистон дар деҳаи Маҳаллаи Боло бо падар зиндагонӣ 
карда чархиосиётарошӣ ва бофандагй менамудам. Лекин бо ҳамаи ин шавқи 
хонданро ҳеҷ аз ёд набаровардам: «Мо худ нарасидем, ту шояд бирасӣ» -  гӯён 
тағоият Мулло Деҳқонро, ки ҳарфшинос буд, дарсҳои ибтидоӣ хонондам ва 
якчанд нафар бачагони деҳаро саводхон карда, ҳамаашонро ба Бухоро бурда 
дар мадраса ҷойгир кунонидам. Тағоият хонданро давом кунонд, аммо дигаро- 
нашон баъд аз ду-се сол дар мадраса истодан ба саҳро баромада, ҳар кадом дар 
деҳе имом шуда мардумфиребиро ривоҷ доданд. Меҳнатҳои ман сӯхт.

Рӯзе аз шогирдони падарам Мулло Бобоҷон, Мулло Ҳамро, Мулло Абдул- 
воҳид ва Мулло Собит номон ба хонаи мо -  ба пеши падарам омада буданд. Аз 
ин ҷумла Мулло Бобоҷон дар деҳаи Рӯбаҳо, ки дар ҷануби Маҳаллаи Боло буд, 
имом шуда буд. Падарам ба ӯ хитоб карда ва ба дигарон ишорат намуда:

-  Инҳо фарзандони одамони дорам буданд, инҳо ба сахтии истиқомати мад- 
раса тоб оварда натавонистанд. Аммо ту фарзанди одами бечора будӣ, бачаги- 
ат дар сахтӣ гузашта буд, қобилиятат ҳам дуруст буд. Ман умедвор будам, ки ту
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дар душвориҳои зиндагонии мадраса тоб орарда шер мешавӣ. Афсӯс, ки калони 
рӯбаҳо шудӣ.

Мулло Бобоҷон, баъд аз хандидан, ба шариконаш ишора карда:
-  Пас, инҳо чӣ шуданд? -  гӯфта пурсид.
Падарам ба онҳо баъд аз он ки як назари нимғазаболуд ва нимистеҳзокоро- 

на андохт, гуфт:
-  Инҳо гургзода буданд, гург шуданд, чунки «оқибат гургзода гург шавад»

-  гуфтаанд.
Ма-қсади падарам маълум буд: мақсади ӯ танқид кардани Мулло Бобоҷон 

набуд, чунки ӯ ба сабаби қашшоқӣ имконияти дар мадраса истиқомат кардан. 
надошт, асли мақсадаш сахт задани дигарон буд, ки онҳо, бо вуҷуди имконият, 
хонданро лартофта, дар деҳот баромада имом шуда буданд (Мулло Собит пи- 
сари Абдураҳмонбой буд, ки як қисми романи «Ғуломон»-ро ишғол кардааст).

Дере нагузаштааст, ки аввал модари падарам ва баъд аз ду сол падараш 
вафот кардаанд. Аммо падарам баъд аз сари онҳо ҳам истиқомати дуҷоягиро 
тарк накардааст -  тобистон дар Соктаре ба деҳқонӣ ва бофандагӣ машғулй на- 
мудааст ва дар зимистон дар Маҳаллаи Боло ба чархиосиёТарошй ва бофан- 
дагй. Бофандагии падарам фақат барои пӯшок ва кӯрпа-болиши хонавода буда, 
чархиосиётарошиаш барои фурӯш буд.

Ба ҳамин тариқа таваллуди ман дар деҳаи Соктареи райони Ғиждувон воқеъ 
шуда, айёми бачагии томактабиам тобистон дар Соктаре ва зимистон дар Ма- 
ҳаллаи Боло гузаштааст.

ТӮЙ
Як ҳавлии як дараҷа васеъ, се тарафи ин ҳавлӣ бо чор похса девор иҳота 

ёфта, тарафи ҷанубаш бе девор буда, ба боғча -  рӯидарича мепайваст, ки вай бо 
девори дупохсагй аз заминҳои кишт ҷудо мешуд. Тарафи шарқии ин ҳавлӣ ба 
ҳавлии ҳамсоя, тарафи ғарбиаш ба ёбони киштзор ва тарафи шимолиаш ба кӯчаи 
калони деҳа мерасид, ки дарвозааш ҳам аз ҳамин тараф буд.

Дар пеши дарвоза ва пайваста ба дарвозахона як оғили похсагй ва дар қато- 
ри огил як соботи чорпобандии похсагӣ буда, дар рӯ ба рӯи оғил ва собот як 
меҳмонхонаи хиштихомӣ бо суффааш бино ёфта буд. Дар пойгаҳи меҳмонхона 
як дукони бофандагӣ шинондагӣ буда, дар тарафи ҷануби меҳмонхона ва пай- 
васта ба вай як айвонча ва дар зери айвонча як дукончаи чархиосиётарошӣ буд. 
Пеши айвонча ва тарафи ҷануби меҳмонхонаро дарахтони зардолуи боғча дар 
тобистон сояандозӣ мекарданд. Дар тарафи шимоли меҳмонхона як суффаи то- 
бистоннишинӣ буд, ки як дарахти тути калони б&лхӣ дар вай ҳам хизмати мева- 
дорй ва ҳам вазифаи соядориро ба ҷо меовард.

Дар поёни суффаи меҳмонхона то собот як чуқурӣ буд, ки вайро таафдон 
меномиданд, пору ва хокрӯбаҳои ҳавлй дар он ҷо ғун карда мешуданд.

Ин доира хавлии берун номида шуда, аз паҳлуи собот бо як роҳрав ба тара- 
фи ҳавлии дарун гузашта мешуд. Дар ин ҷо -  дар пушти оғил ва собот ду хонаи 
чӯбкории ба ҳам рӯ ба рӯ бино ёфта буданд, ки ҳар кадоми ин хонаҳо чор дар -  
ду аз тарафи шимол ва дуи дигар аз тарафи ҷануб доштанд. Дарҳои ҷанубии
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хонаи ҷанубӣ ба тарафи рӯидарича -  боғча ва дарҳои шимолии хонаи шимолӣ 
ба тарафи девори баланди кӯча кушода мешуданд. Байни ин ду хона рӯи ҳавлӣ 
ба шумор рафта, боқии дарҳошон ба ҳамин тараф кушода мешуданд ва рӯи ҳав- 
лиро ду дарахти зардолуи калон соядорӣ мекард.

Дар тарафи шарқии рӯи ҳавлӣ ду айвонча буд, ки яке барои хонаи ҷанубӣ 
ва дигаре барои хонаи шимолӣ вазифаи ошхонагӣ ва танӯрхонагиро адо ме- 
намуданд.

Айвончае, ки ба хонаи шимолӣ оид буд, дар қатори огашдон як дукони чар- 
хиосиётарошӣ ҳам дошт.

Хонаи ҷанубӣ бе дахдез буда, кафшканаш дар пойгаҳи худаш буд, хонаи 
шимолӣ дахдез дошта бошад ҳам, вай танҳо барои даромад ва кафшканӣ набу- 
да, дар он ҷо як дукони бофандагӣ ҳам бино ёфта буд.

Дар тарафи ғарби рӯи ҳавлӣ -  дар пушти оғил ва собот ва пайваста ба онҳо 
як суффаи дароз буд, ки бошандагони ин ду хона дар айёми тобистон -  шабона 
дар он ҷо менишастанд.

* * %

Дар рӯзе, ки ман аввалин бор ин ҳавлиро ба ёди худ гирифтам, хонаи ҷанубӣ 
ва рӯи суффа пур аз меҳмонони мардина буда, хонаи шимолӣ пур аз меҳмонони 
занон буд. Дар рӯи ҳавлӣ -  дар байни ду ошхона як деги калони мис шинондагӣ 
буда, ошпаз аз он дег ба табақҳои сафоли бесир оши палав кашида медод ва 
ҷавонон он табақҳоро бурда ба пеши меҳмонони мардина мегузоштанд ва та- 
бақҳои холишударо оварда ба ошпаз медоданд. Ба хонаи занон бошад, як зани 
куҳансол, ки ӯро баъзеҳо ходимона ва баъзе дигар бибикайвонй мегуфтанд, бо 
якчанд кампири дигар, ки ба сарашон ҷомача буд, ошкашонӣ мекарданд.

Меҳмонони мардинаро падарам, амакам, бобои модариам, тағоиҳоям ва 
дигар хешовандон «хуш омадед, хуш рафтед» мегуфтанд, меҳмонзанонро мода- 
рам, модаркалонам, занони тағоиҳоям ва зани амакам меҳмондорӣ мекарданд.

Дар як гӯшаи суффа як нақорачӣ, як сурнайчй ва ду дойрадаст нишаста ме- 
навохтанд ва дойрадастҳо гоҳо бо ҳам ва гоҳо ҳар кадом ба танҳоӣ ғазалхонй 
мекарданд. Дар рӯ ба рӯи созандагон -  дар поёни суффа ҷавони баландқомате, 
ки миёнаш аз рӯй бастагӣ буд, дар ду дасти худ ду ҷуфт қайроқча гирифта онҳ- 
оро бо ҳам зада, аз онҳо мувофиқи оҳанги дойра ва нақора садо мебаровард ва 
рақс мекард.

Ман ва бачагони дигар дар пеши созандагон ғун шуда онҳоро тамошо ме- 
кардем ва нағмаву усулҳошонро гӯш медодем. Ман худро аз бачагони дигар 
ҳам хурсандтар ҳис мекардам, чунки дар он рӯз дар тани ман чунон либосҳое 
буд, ки ман пеш аз он монанди онҳоро напӯшида будам, ё ин ки пӯшида бошам 
ҳам, дар ёд надоштам: дар барам курта-лозимии сафеди суфта буд ва аз рӯи вай 
ҷомае пӯшида будам, ки гулҳои порча-порча дошт ва дар сарам каллапӯши нав 
буд, ки модарам гулдӯзӣ карда буд.

Ин гуна либосҳои тоза, хусусан курта-лозимии сафеди шаффоф на танҳо 
маро хурсанд карда буд, ҳатто диққати бачагони дигарро ҳам ба худаш ҷалб 
менамуд: яке аз бачагон, ки аз ман калонсолтар буд, домани куртаи маро дар
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миёни ду ангушташ молиш дода дида, як бачаи дигарро, ки аз худаш калонсол- 
тар буд, ҷег зада куртаи маро ба ӯ нишон дода:

-  Ин аз чист? -  гуфта пурсид.
Он бача, баъд аз он ки ба тарафи куртаи ман як назари нофораме андохт:
-  Суф! Ин куртаи суф аст! Падари ман дар тӯйи ман ба ман куртаи шоҳй 

карда дода буданд, -  гуфт ва илова намуд: -  Эргаш*, ки падараш ғуломи падари 
ман будааст, имрӯз вай ҳам курта-лозимии суф пӯшида гаштааст.

-  Ба Эргаш ҳам он курта-лозимиро падари ин пӯшонд, -  гӯён он бачае, ки 
ҷӯёи чигунагии кургаи ман буд, ба он бачаи магрур** ҷавоб дода ба тарафи ман 
ишора кард.

Аммо ман он вақтҳо фарқи суф то шоҳиро намедонистам ва ҳамин қадарро 
медонистам, ки. куртаи худам нисбат ба газворҳое, ки падарам мебофт, хеле 
сафед ва суфта буд. Бинобар ин бо сангзаниҳои он бачаи мағрур хурсандие, ки 
маро аз он курта-лозимӣ пайдо шуда буд, кам нагардид, фақат нафратам ба он 
бача, ки маро чанд бор дар кӯча -  дар вақти бозӣ зада бэдц, зиёда гардид.

Вақте ки созандагон асбоби созу навози худро ғундошта ба рафтан тайёрӣ 
медиданд, ман хабардор шудам, ки меҳмонон ҳамагӣ пароканда шуда рафтаанд 
ва дар ҳавлӣ танҳо хешовандон монДаанд.

Падарам музди хизмати созандагонро дода, онҳоро гусел мекард, ман аз ӯ 
хоҳиш кардам, ки созандагонро ба рафтан намонад, чунки онҳо ба ман бисёр 
хуш омада буданд.

Яке аз созандагон ба ман гуфт:
-  Мо ҳозир ба як тӯйхонаи дйгар меравем, дар бозгашт ба хонаи шумоён 

бозмеоем.
Онҳо ба харҳошон савор шуда равон шуданд.
-  Ин тавр бошад, ман ҳамроҳи шумоён ба ҳамон тӯйхона меравам, -  гӯён аз 

дунболи созандагон давидам. Аммо падарам бо як хез аз ду бозуям нигоҳ дошт 
ва ман Рюшам, пояк зада гирякунон ва фарёдзанон «меравам-меравам» гӯён нола 
мекардам. Бачагони дигар бошанд, пеш-пеши нақорачиҳо давида ба умеди тӯйхо- 
наи дигар мерафтанд ва маро ҳар замон ба тарафи худ имо мекарданд.

Бобоям ба пеши мо расида омада:
-  Рафтан даркор нест, -  гуфт, -  мо дар ин ҷо нақора ва сурнай месозем; ту 

нақора менавозӣ, ман сурнай.
Ин таклиф ба ман маъқул щуд, гиряам сустар ва дилам кушодатар гардид: 

ба назари ман аз шунидани нағмаи нақора худ нақоранавоз шудан беҳтар ва 
хуштар менамуд. Аммо бовар намекардам, ки бобоям ба ман нақора ёфта диҳад 
ва ба ҳамин мулоҳиза ба ӯ гуфтам: -  Дурӯғ мегӯед, маро фиреб медиҳед, шумо аз 
куҷо нақора меёбед?

Ӯ риши калони сафедашро, ки рӯи синаашро пур карда паҳн шуда фурома- 
да буд, бо дастони худ гирифта ба вай нигоҳе андохта:

* Ин Эргаш бо бародари калони ман ширхора буд, бинобар ин падарам ба ӯ хам дар катори мо либос карда, 
хамрохи мо тӯй карда будааст. Ин хамон Эргаш аст, ки дар романи «Ғуломон» роли мусбатро бозӣ мекунад.
** Ин бачаи магрур писари хамон Абдурахимбойи ғуломдори пахтаҷаллоб аст, ки дар романи «Ғуломон» 

роли манфии манфурро бозӣ мекунад.
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-  На ин ки ман бо ҳамин риши сафед гу барин як кӯдакро фиреб диҳам!
-  гуфт ва ба тарафи хонаи занон рафта аз он ҷо як лаъличаи биринҷӣ гирифт, ба 
ошхона рафта аз он ҷо найи оташпуфкунии модарамро гирифт ва аз шохи да- 
рахти зардолу ду химчаро шикаста гирифта, ҳамаи ин чизҳоро ба рӯи суффа 
овард. Лаъличаро чаппа гузошта, маро ба пеши вай шинонда химчаҳоро ба дас- 
тонам дод ва худаш ба паҳлуям нишаста найро ба лабонаш дошт. Ман химчаҳо- 
ро ба лаълича зада садои дангар-дангар мебаровардам, ӯ ҳам, гӯё ки сурнай 
менавохта бошад, ҳуштак мекашид...

Дар ин вақт бародари калонам ва Эргашро кофта ба ҳар тараф саросемавор 
давидани падарам ва дигарон ба нақоранавозии ман халал расонид. Аз набуда- 
ни онҳо дар дили ман як ҳисси рашк пайдо шуд: ман гумон кардам, ки «онҳо 
маро партофта худҳошон бо созандагон рафтаанд».

Аммо касе хабар овард, ки онҳо дар рӯидарича бар болои дарахти зардолу 
баромада, «пинҳон шудаанд». Ин хабар маро аз он гумони бад баровард ва ман 
ҳам барои дидани «пинҳоншудагон» ба қатори дигарон ба тарафи рӯидарича 
давидам.

Падарам акаамро таъна карда гуфт:
-  Муҳиддин, ту писари калонй дарсхон мебошй, ба ту айб аст, ки тарсида 

гурезй. Додарат, ки аз ту 8 сол хурд аст, дидй чй навъ хандону шукуфон нақора- 
навозӣ карда гаштааст, биё фуро!

-  Ҳанӯз ақли ӯ намегирад, -  гуфт бародарам ва гиря карда сар дода илова 
намуд: -  намефуроям!

Қурбонниёз ном тағоиям, ки як ҷавони тануманд буд, дарҳол ба дарахт пе- 
чида боло баромад, аввал акаамро ва баъд аз он Эргашро аз шохҳо ҷудо карда 
ба поён овезон кард, дигарон онҳоро ба рӯи даст гирифта бар замин ниҳоданд, 
аммо нагузоштанд, ки онҳо гурезанд ва рост бурда ба хонаи ҷанубй дароварданд.

Аммо ман бо ғуруре, ки аз таърифи падарам дар дилам пайдо шуда буд, ба 
тарафи суффа -  ба пеши нақораи худ давидам, чунки ҳамин нақора сабаби иф- 
тихори ман шуда буд. Бобоям ҳанӯз дар он ҷо менишаст:

-  Биё, сурнай бе нақора ҳеҷ садо набаровард, -  гуфт ва ман чӯбакҳоро ба 
даст гирифта нақоранавозиро сар кардам. Падарам ба қатори дигарон ба хона 
надаромада ба пеши мо омада ба лаби суффа нишаста, гӯё ӯ ҳам ба нақораи ман 
гӯш медод. Ин ҳол боз як сабаби ифтихори ман гардид, ки чӯбакҳоро боз ҳам 
сахттар мезадам...

Баъд аз фурсате тағоиям -  Қурбонниёз аз хона баромада ба пеши мо омада 
ба ман таклиф кард, ки ба хона даромада дар он ҷо нақоранавозӣ кунам.

-  Дар хона суффа нест, -  гуфтам ман дар ҷавоби ӯ.
-  Дар хона аз кӯрпачаҳо як суффаи бисёр хуб сохтем, -  гуфт тағоиям.
Ман бо нигоҳи машварат ба «шарики худ» -  ба бобоям нигаристам.
-  Майлаш, меравем, -  гуфт бобоям ва илова кард, -  акаҳоят ҳунари туро 

дида қоил мешаванд.
Ин далели иловагӣ ба ман бисёр маъқул шуд. Ман чӯбак ва нақораамро 

бардошта ба нияти зудтар қоил кардани акаҳоям ба тарафи хона давидам, бобо  
ва тағоиям -  аз дунболи ман. Аммо падарам дар ҳамон лаби суффа монд.
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Дар рӯи хона се ҷогаҳ буд, ки дар дуи онҳо акаам ва Эргаш рӯ боло мехоби- 
данд ва маълум буд, ки ҷойгаҳи сеюм «суффаи нақоранавозии ман» бӯд. Вақте 
ки ман ба тарафи ҷойгаҳи худ мегузаштам, чашмам ба чашми акаам афтод: ҳоло 
ӯ гиря намекард, балки ба тарафи ман бо нимхандаи дандоннамое нигоҳи шарм- 
гинонае мекард; Ман лаби болои худро дар зери лаби зерини худ дароварда ба 
он ҳаракати ӯ бо як ҳаракати тааҷҷубкоронае ҷавоб додам. Чунки ман аз ҳамаи 
он корҳо чизеро намефаҳмидам ва ҳамаи ҳавасам ва хавосам ба нақоранавозии 
худ банд буд, ки вай сабаби ифтихори ман шуда буд, боз бояд бо ин кор акаҳои 
худро ҳам дар ҳайрат меандохтам.

Ман рост ба ҷойгаҳи худ, ки суффачаи нақоранавозии ман ба шумор ме- 
рафт, баромадам. Бобоям ҳам баромад ва ӯ ба ман гуфт:

-  Ба рӯи кӯрпачаи нарм нақора дуруст садо намебарорад, ту пушт ба замин 
дароз ҳобида чӯбакҳоро ба даст гир, ман лаъличаро бар рӯ ба рӯи ту медорам, 
ту навохтан мегирӣ. Дар он вақт он гуна овози ҷарангосӣ мебарорад, ки зангӯ- 
лаи уштурони Абдураҳимбой ҳам он гуна садо бароварда наметавонад.

Ман қабул кардам ва навохтан гирифтам, дар ҳақиқат лаълича садои зангӯ- 
ладор мебаровард.

Дар ин вақт намедонам, кӣ буд, поҳои маро аз ҳам дур карда бо дастони 
пурзӯраш зер кард. Ман хостам аз ҷой хезам, аммо бобоям бо лаъличае, ки дар 
дасташ буд, аз сари синаам зер'карда маро ба ҷунбидан роҳ надод ва баногоҳ як 
озори ҷонгудозе дар баданам пайдо шуд, ки нафасам дар дарун афтод ва баъд аз 
нафасамро рост гирифтан бо панҷаҳои борики нотавонам, ки аз ғазаб монанди 
панҷаи хурӯс нештар барин шуда буд, рӯи боборо ханҷол кашидам ва аз риши 
дарозаш печонида гирифта бо қуввати ғазаболуде, ки доштам, ба тарафи худ 
кашидам ва бо фарёди ҷонхароши гиряолуд:

-  Бо ҳамин риши сафед, охир шумо маро фиреб додед, -  гуфтам.
Хона пур аз ғулгулаи хандаи бошандагон шуд. Ростй, бо вуҷуди ин ки аз 

шиддати дард худро аз гиря боздошта наметавонистам, худам ҳам дарун-дарун 
механдидам. Чунки бобоям бо ҳамаи он калонсолй ва мӯйсафедӣ аз озори рӯю 
мӯй монанди бачагон воҳ-воҳ гӯён фарёд кашида буд ва дар чашмонаш об чарх 
мезад.

Ин воқеаи тӯйи хатнаи мо буд. Ин аввалин ёддошти ман аст, ки дар ёдам 
мондааст. Ман дар он вақт бисёр хурдсол будам. Бо вуҷуди ин дар ёдам монан- 
ди он воқеаҳо шояд барои аз ҳад зиёд аламовар будани он ҳодиса, бисёр завқ- 
бахшо будани нагмасароӣ ва гуворо будани интиқомгирӣ бошад, ки ҳамаи инҳо 
дар як ҷо аввалин бор ба сари ман ҷамъ шуда буданд.

Он ҳавлие, ки дар боло тасвир ёфт, ҳавлие буд дар деҳаи Маҳаллаи Боло, ки 
бобои падариам барои истиқомати муваққатии худ ва авлоди худ сохта буда- 
аст. Дукони бофандагӣ ва дукони чархиосиётарошй, ки дар доираи берунии он 
ҳавлӣ буд, корхонаи падари ман буд.

Хонаи ҷанубии ҳавлии дарун аз они мо ва хонаи шимолӣ аз они амакам буд. 
Дукони бофандагӣ, ки дар даҳлези хонаи шимолӣ бино ёфта буд ва дукони чар- 
хиосиётарошӣ, ки дар зери айвони ошхонаи он хона буд, корхонаи амакам буд.
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БАЪД АЗ ТУЙ
Ман гумон мекунам, ки баъд аз тӯй аҳволи зиндагонии хонадони мо хеле 

танг шуда буд. Ман ин ҳолро бевосита ҳис накунам ҳам, аз сӯҳбатҳои ғамолудо- 
наи падару модарам, ки қариб ҳар шаб то вақти хоб дар байни онҳо воқеъ ме- 
шуд, дар натиҷаи он тӯй рӯй додани ягон чизи ногуворро пай мебурдам.

Шабе падарам ба сабаби тӯй хеле қарздор шудани худро ба модарам ҳикоя 
карда гуфт, ки:

-  Хайрият, ки ман ин қарзро аз ягон фоидахӯр нагирифтам, ё ин ки таклифи 
қозизодаҳоро қабул намуда, аз замини Соктаре ба онҳо гарав намондам, вагар- 
на аз замин ва ҳавлии Соктаре ҷудо шуда, дар ин деҳаи хароб абадулобод мусо- 
фир шуда мемондем.

-  Пас, қарзро бефоида бардоштед? -  гӯён модарам тааҷҷубкунон пурсид.
-  Албатта, бефоида! -  гуфт падарам ва шарҳ дод: -  ман қарзҳоямро аз ҳар 

кас кам-кам кардам, аз ҳар кас аз 20 танга (3 сӯм) то 30 танга қарз гирифтам. 
Қарзи калонам 50 танга аст, вай ҳам аз падари туст, ки барои пули гӯру кафа- 
наш ғундошта монда будааст. «То вақти мурданам диҳед, мешавад, лекин Али- 
хон* нафаҳмад», -  гуфт. Ту ҳам ба касе нафаҳмон.

-  Хдмаашон бефоида доданд? -  гуфта пурсид модарам боз тааҷҷубкунон.
-  Албатта, ман аз ягон каси бегона ва ё аз ягон касе, ки фоидахӯриро ба худ 

касб карда бошад, қарз напурсидам, ҳамаи қарзҳоямро аз хешовандони сокта- 
регӣ ва аз ошноҳои наздикам гирифтам. Хдтто онҳо дар вақти қарз пурсиданам 
пулро дода истода: «ин маблағи ночизро қарз ҳисоб накунед, балки тӯёна шу- 
моред» ҳам гуфтанд. Ман дар ҷавоб: «дар ҳамин вақт ба ман қарзи ҳасана (бе- 
фоида) доданатон тӯёна аст, маро миннатдор кардед ва ҳол он ки шумо ҳам аз 
ман доротар нестед» -  гӯён изҳори хурсандй намудам.

-  Агар тӯйро дар Соктаре мекардем, ба фаҳми ман, ин қадар харҷ намешуд, 
ин деҳаи мо -  деҳаи гушнагон аст, дар ин ҷо сад дег ош пазед ҳам, боз сер наме- 
шаванд, -  гуфт модарам ҳасраткунон.

-  Аввал ин, ки -  гуфт падарам, -  барои зиёд шудан ё кам шудани харҷи тӯй 
гушнагй, ё ин ки серии тӯйхӯрҳо дахл надорад, балки калонгир, ё ки бечора 
будани тӯйхӯрҳо дахл дорад: бечораро агар як чиз диҳанд хурсанд шуда мехӯ- 
рад ва агар надиҳанд, ҳарчанд гушна бошад ҳам, талаб намекунад. Аммо ка- 
лонгир, ҳарчанд сер бошад ҳам, ба пеши ӯ ба ҷои як табақ таом се табақ 
мондан лозим аст, вагарна «маро ҳурмат накарданд» гуфта қаҳр мекунад. Ба 
фаҳми ман, агар мо ин тӯйро дар Соктаре мекардем, харҷи мо сечанд мешуд, 
боз калонони он ҷо, хусусан миракониён, аз мо розй намешуданд. Зеро онҳо 
ба тӯйҳои одамҳо рафта бисёр ҳурмат дидаанд ва ҳурмати онҳо ҳам иборат аз 
ин аст, ки ба пешашон бисёртар таом мекашиданд ва дар охир ҷома мепӯшо- 
ниданд, ҳеҷ набошад, каллақанд медоданд. Албатта, мо ҳеҷ кадоми инҳоро 
карда наметавонистем.

Падарам баъд аз қадре ором гирифтан сухани худро давом кунонида гуфт:
-  Дуюм ин, ки ман баъд аз хонадор шуда ба маъракаву мавриди мардум

* Алихон фарзанди панҷуми бобои модариам буд.
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ҳамроҳ шуданам, дар Соктаре ғайр аз хешовандони худамон қариб тӯйи касеро 
нахӯрдаам, чунки ман зимистонҳо дар он ҷо набудам, тӯйҳо бошанд, одатан 
дар зимистон мешаванд. Аммо дар ин ҷо аз ҳар кадом хонаи ҳамин бечорагон, 
ки ту «гушнагон» гуфтӣ, ман як бор-ду бор тӯй хӯрдаам. Бинобар ин ба ман 
лозим буд, ки ба ҳаминҳо тӯй карда диҳам, хешовандон ва ошноҳои соктареги- 
ам бошанд, ба ҳамин ҷо меоянд ва омаданд.

-  Дар ҳамин муддати як сол, ки аз тӯй гузашт, аз қарзатон чӣ қадарашро 
кандед? -  гуфта пурсид модарам.

-  Бисёр не, аввал қарзи падаратро додам ва боз як-ду майда қарзро, ки соҳи- 
бонашон бисёр мӯҳтоҷ буданд, адо намудам. ?

-  Қарзи падарамро ҳозир намедодед ҳам, мешуд, он кас, ки «то вақти мур- 
данам диҳед, мешавад» гуфта бошанд, аз ҳама пештар додан чӣ даркор буд?

-  Аввал ин, ки -  гуфт падарам дар ҷавоб -  кӣ медонад, ки аввал ман мему- 
рам ё он кас, дуюм ин, ки дар назари одами пир аз ҷавонон дида пул ширинтар 
аст. Аз бозе, ки ин қарзро ман аз ӯ гирифтам, аҷаб нест, ки ҳар шаб ба болои 
ҳамин пул фикр кунад, бинобар ин аз ҳама пештар хотирҷамъ кардани пираки- 
ро лозим донистам.

Падарам баъд аз қадре фикр карда истодан сухани худро давом кунонда 
гуфт:

-  Мақсади ман аз ин гапҳо аз қарзҳр ҳисоб додан, ё ин ки дили туро сиёҳ 
кардан набуд, балки мақсади ман ин аст, ки агарчи гоҳе дар кори рӯзгор тангй 
кашӣ, аз бозор гӯшт нахарем, ё ин ки кам харем, хафа нашав. Бояд чанд вақт -  
то сабук кардани қарзҳо ба обу явғони хона ва ба ширу ҷурғоти гов қаноат 
кунем. А з бозор гоҳо биринҷ харем мешавад, ки шабҳои бозор, ё ягон меҳмон 
омада монад, ширбиринҷ мекунем.

-  Биринҷ харидан ҳам даркор нест, -гуфт модарам.
-  Чаро? -  гуфта пурсид падарам, -  охир шир бе биринҷ хӯрок намешавад.
-  Биринҷ ҳаст!
-  Дар куҷо? -  падарам тааҷҷубкунон аз ҷои хобаш нимхез шуд.
-  Вақте ки -  гуфт модарам -  биринҷи тӯйро оварда будед, ман як халтаро аз 

вай биринҷ пур карда гирифта дар сандуқ пинҳон карда монда будам, ки ягон 
вақт танг шавем, кор мефармоем. Акнун, ки аввал қарзҳоро кандан лозим аст, 
ҳамон биринҷро кор фармудан мегирем.

-  Боракалло! -  гуфт падарам, -  бе сабаб «сарфаи сари оташдон -  савдогари 
Ҳиндустон» нагуфта будаанд.

Акаам бо ман дар як ҷо хобида буд, ман ба гуфтугузори падару модар бо 
диққат гӯш медодам ва гумон доштам, ки ӯро хоби сахт рабудааст. Як вақт ди- 
дам, ки сараш дар таги кӯрпа, аммо пиқ-пиқ гиря мекунад. Падару модарам 
овози гиряи ӯро шунида якбора аз ҷо хеста ҳар дуяшон баробар аз ӯ:

-  Ба ту чй шуд? Чаро гиря мекунӣ? -  гуфта пурсиданд.
-  Акнун ман чӣ навъ ба Бухоро барои хондан меравам? Тӯй намекардед, 

намешуд-мӣ? -  гуфт гирякунон.
-  Чӣ навъ меравй? Вақташ шавад, худам бурда мемонам. Барои ин гиря чй 

лозим аст? -  гуфт падарам.
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-  Пул-ку надоред, бе пул дар шаҳр чй гуна истода хонда мешавад? -  гуфт 
боз бо ҳамон овози гиряолуд.

-  Хафа нашав, писарам, -  гуфт падарам, -  то Бухороравии ту ду соли дигар 
ҳаст, то он ҷо ман қарзҳоро меканам ва барои харҷи таҳсили ту пул ҳам меёбам

* * *

Дар пагоҳии он шабе, ки дар хонаи мо сӯҳбати дар боло нақл кардашуда 
гузашт, модарам ҳалвои қоқтй пухт, ман ба ӯ дар оташмонӣ ёрӣ додам: аввал як 
микдор ордро дар дег бо равған бирён карда гирифт. Баъд аз он аз шиннии тут, 
ки аз Соктаре пухта оварда буд, як коса барин дар дег андохта қиём гирифт. 
Вақте ки ғафсии шиннӣ атола барин шуд, орди бирёнро дар вай ҳамроҳ карда 
лат зад. Баъд аз лат задан орду шиннӣ хамир барин шуд. Пас аз он бар рӯи 
лаълй орд пошида, он хамирро бар рӯи вай гардонида паҳн кард ва баъд аз сард 
ва сахт шудан аз вай як порча бурида ба дасти ман дод, дигарашро порча-порча 
бурида бар рӯяш орд пошида дар як қуттӣ чида монд.

Ман он як порча ҳалвои қоқтиро, ки модарам ба ман дода буд, қатар-қатар- 
кунон хӯрда ба кӯча баромадам, ки акаам аз тарафи даруни деҳа меояд. Ӯ маро 
дида гуфт:

-  Ин ҳалво нест, ин нони қоқ, ҳалво -  ҳалвои равғанӣ аст.
-  Шумо дар куҷо ҳалвои равғанӣ хӯрдед?
-  Дар хонаи бобом. Қурбонниёз тағоиям оварда будааст. Ба ман ҳам до- 

данд. Як бамаза ки, -  гуфт акаам ва суханашро давом кунонида аз ман пурсид:
-Ту ҳам мехӯрй?
-  Бошад мехӯрдам, набошад, ҳамин ҳалвои қоқтӣ ҳам шудан мегирад.
-  Ман ёфта диҳам, мехӯрй?
-  Албатта!
-  Ин тавр бошад, ба падарам «ҳалвои равғанӣ гирифта диҳед» гуфта зорй

кун!
-  Магар шумо намехӯред?
-  Ман ҳам мехӯрам.
-  Ин тавр бошад, худатон чаро аз падар намепурсед?
-  Ман метарсам, ки «ин харҷ барои ту шуд» гуфта Бухоро рафтани маро дер 

намононанд.
-  Ман ҳам Бухоро рафта мехонам.
-  Ту ҳоло хурд, то вақти бухорорав шудани ту падарам пули бисёр меёбанд 

Бй ин харҷҳо аз ёдашон баромада меравад.
-  Хуб, ман мегӯям, -  гуфтам. Ману ӯ ҳар ду ба сари дукони бофандагии 

падарам рафтем. Ман, дар ҳолате ки аз ҳалвои қоқтии дар дастам будагӣ газида 
гирифта катар-катар мехоидам, ба падарам гуфтам:

-  Ба ман ҳалвои равғанӣ гирифта диҳед!
Падарам, бе он ки чашмашро аз теғ (шона) ва моку барканда аз кор бозис- 

тад, ба ман гуфт:
-  Ҳамон ҳалвое, ки дар даст дорй, равган ҳам дорад, боз чӣ гуна ҳалвои 

равғанй мехоҳӣ?
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-  Ман як ҳалвои равгание, ки бисёр бамаза аст ва аз ин пеш нахӯрдаам, аз 
ҳамон мехоҳам.

-  Хӯрда надида бошӣ, бамаза будани вайро аз куҷо фаҳмидӣ?
-  Акаам гуфтанд.
Акаам пагаррос зада аз сари дукони падарам гурехт. Чунки аз ин ҷавоби 

беэҳтиётонаи ман бо игвои акаам будани ин талаби ман ба пеши падар ошкоро 
шуда буд. Падарам хандида ба ман гуфт:

-  Рав, бибиатро гӯй, акаагро ба пеши ман гирифта биёрад.
Ман ба пеши модарам рафта ин фармоиши падарро расонидам. Акаам дар 

он ҷо буд. Ӯ маро коҳиш кард:
-  Бамаза будани ҳалвои равганиро ба падар чаро аз забони ман нақл кардӣ?

-  гуфт.
Ман дар ин коҳиш акаамро ҳакнок медонистам, лекин гарданам ёрӣ наме- 

дод, ки худро дар пеши ӯ гунаҳгор шуморам. Бинобар ин ба ӯ гуфтам:
-  Хуб, дар ҳамон вақт дар ҷои ман шумо мешудед, ба он пурсиши падар чӣ 

ҷавоб ^.едодед?
Акаам ба ин савол ҷавоб ёфта натавониста суп-сурх шуд. Чунки дар он вақт 

дигар гуна ҷавоб додан мумкин набуд. Хатои ман дар ин буд, ки бо вуҷуди хӯрда 
надиданам, ҳалвои равғаниро ба пеши падар бамаза шумурда будам. Аммо ин 
хатои ман ба хотири акаам нарасид.

Хдрчанд акаам розӣ нашуда бошад ҳам, модарам ӯро кашола карда ба пеши 
падарам бурд. Мо ҳамагӣ гумон доштем, ки падар ӯро ба сабаби игвогариаш 
коҳиш хоҳад кард. Аммо ӯ ин тавр накард ва хандакунон айнакашро аз чашмаш 
бардошта ва вайро пок карда истода ба акаам гуфг:

-  Муҳиддин, ту деҳаи Болои Рӯдро медонӣ?
-  Медонам.
-  Дар он ҷо дар лаби рӯд ҷӯи осиё ҳаст. Дар вақти гамошо додани осиё ман 

ба ту нишон дода будам-а?
-  Ҳа-ҳа!
-  Медонӣ?
-  Медонам!
Баъд аз он падарам ба модарам нигоҳ карда гуфт:
-  Ҳар дуи инҳо маслиҳат кардаанд, ки ман имрӯз ба инҳо ҳалвои равганӣ 

гирифта диҳам. Майлаш, имрӯз рӯзи бозор аст, шаби бозорашон ҳам ҳамин ме- 
шавад. Дигар чиз пухтан даркор не. Ту аз ҳамин вақт сар карда ноча (найча) -  
андозӣ кун. Ночаҳо қариб тамом шудаанд. Ба ҷои ошпазӣ ҳам ночаандозӣ ме- 
кунй. Ман тарсида будам, ки агар Муҳиддин Болои Рӯдро надонад, бояд барои 
ҳалвохарӣ худам мерафтам. Ҳарчи ин он ҷоҳоро медонистааст, худаш рафта 
меорад, ман аз корам намемонам.

Падарам аз кисааш як танга (15 тин) бароварда ба акаам дода гуф г:
-  Аз ҷӯи осиё, ки гузаштй, пули рӯд сар мешавад, ҳавлии калон рӯ ба рӯи 

пупи рӯд аст, ин ҳавлии Усто Бароти ҳалвогар аст. Дар даруни ҳавлӣ як хонаи 
калон ҳасг, ки вай ҳалвогархона аст, ба ҳамон хона даромада, ҳар касе, ки дар 
он ҷо бошад, салом дода, маро ном гирифга ҳамин як тангаро деҳ ва «маро
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фиристоданд, ки як қабза ҳалво барам» -  гӯй. Як қабза ҳалворо дар когаз пе- 
чонда медиҳад, гирифта меорӣ.

- Як қабза ҳалво чӣ қадар мешавад? -  аз иадар ман пурсидам.
-  Як лӯнда!
-Як лӯнда ҳалворо ман мехӯрам ё акаам? -  гуфта тааҷҷубкунон боз пурсидам.
Падарам дастгаҳи бофандагй ва мокуро ба ҳолашон гузошта ду кафи дасто- 

нашро бо ангуштонаш чанголмонанд ҳам карда ва ҳар дуи онҳоро ба ҳам час- 
понда ба ман нишон дода:

- Ана ҳамин қадар як лӯндаи калон мешавад. -  гуфт ва илова намуд: -  ин 
қадар лӯндаи калон ба ҳамаамон мерасад.

Акаам ба рафтан тайёр шуд, бо рухсати падару модар ман ба ӯ ҳамроҳ шу- 
дам. Мо барои ҳалвохарӣ ба деҳаи Болои Рӯд равон шудем.

Деҳаи Болои Рӯд ба тарафи шимоли Маҳаллаи Боло буда, дар байни ин ду 
деҳа тахминан ҳазор қадам роҳ буд. Аз назди ҳавлии мо, ки дар охири деҳа буда, 
пешаш ёбони кушода буд, дарахт ва иморатҳои Болои Рӯд намуда меистод. Мо 
аз болои заминҳои кишт, ки пурбарфи яхбаста буд, яхмолаккунон рафга ба бо- 
лои рӯд расидани худро нафаҳмида мондем.

Деҳаи Болои Рӯд дар шимолии рӯди кӯҳнаи Шофирком ва дар канори он 
воқеъ шудааст. Бинобар ин он деҳаро Болои Рӯд номидаанд. Дар канори ҷану- 
бии он.рӯд як ҷӯйчаи осиё буд, ки дар вақти пуроб шуданаш аз вай як санг осиё 
мегардидааст.

Дар вақте ки мо ба он чо расидем, дар ҷӯи осиё ҳеҷ об набуд ва дар даруни 
рӯд ҷо-ҷо обҳои кӯлмаки яхбаста менамуд. Ман аз акаам хоҳиш кардам, ки ба 
ман осиёро нишон диҳад. Бинои осиё 20 қадам поинтар аз гузаргоҳи рӯд намуда 
меистод.

Аккам ин хоҳиши маро қабул карда осиёро ба ман тамошо дод.

ҲАЛВОГАРХОНА

Мо осиёро тамошо карда шуда баромадем; азбаски дар рӯд об набуд, барои 
аз вай гузаштан ба сари пул нарафтем, балки бар рӯи кӯлмакҳои яхбастаи рӯд 
яхмолакбозикунон ба пеши пул омада, аз он ҷо ба канори шимолии рӯд барома- 
дем ва ба ҳавлие, ки дарвозааш рӯ ба рӯи пул кушода мешуд, даромадем.

Дар рӯи ҳавлӣ як хонаи бисёр калон ва баланди похсагин буд, ки калониаш 
аз хонаҳои нишасти нӯҳболори муқаррарй қариб чор баробар меомад. Ин аз 
тарафи ҷануб як дари дутабақа ва як дари яктабақа дошт, ки ҳар дуи онҳо ҳам 
пӯшидагӣ буд.

Мо дари яктабақаро, ки ба даромадгоҳи дарвоза наздик буд, кушода ба да- 
руни хона даромадем. Дар тарафи поини хона як қатор оташдонҳо буд, ки дар 
онҳо дегҳоро каҷ, яъне лабҳои пушти онҳоро баланд ва лабҳои пешашонро ба 
тарафи пеш паст ва хам карда шинонда буданд. Дар баъзеи ин дегҳо шиннӣ 
ҷӯшонда қиём мегирифтанд, дар баъзе дег оби бехро бо як даста химчаи ба ҳам 
басташуда, ки вайро чилчӯб меномиданд, зада кафк мекунониданд. Дар охири 
қатори оташдонҳо як дегро бар рӯи оташдон ба тарзи одӣ монда буданд, ки дар 
вай равган доғ мекарданд. Дар як деги калони каҷ шинондашуда касе орди бир-
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ёнро кам-кам ба қиём мерехт ва ду каси дигар бо ду бели чӯбин он қиёмро лат 
медоданд ва қиёми бо орд омехтаро ба рӯи бел ба ҳаво бардошга бо шиддати 
тамом баргардонда ба даруни дег мезаданд. Як одами миёнсоли гандумгуни 
ришкалон, ки қади баланде дошт, ба дигарон корфармоӣ мекард ва роҳи корро 
нишон медод.

Дар тарафи дигари ин хона як суффаи васеи баланд буд ва бар рӯи вай як 
лаълии тахтагини бисёр васеъ, ки қутраш -  кӯндалангиаш тахминан ду метр 
меомад, ниҳода шуда буд. Бар гирдогирди ин лаълй пӯстакчаҳое ба замин паҳн 
карда шуда буданд. Дар канори суффа ва наздик ба лаълии чӯбин дар як қуттӣ 
орд буд.

Як вақт корфармо омада бо бели оҳанини новашакл аз он қуттӣ орд гириф- 
та бар рӯи лаълии чӯбин пошид ва баъд аз он боз ба сари деге, ки дар вай ордро 
бо қиём меомехтанд, рафта ба рафти кор нигоҳ карда истод. Вақте ки орди бо 
қиём омехташуда монанди хамири нон гафс шуд, корфармо ба белзанон:

-  Бас кунед, кашонед! -  гуфт.
Белзанон бар рӯи белҳои худ хамири қиёминро бардошта бурда, бар рӯи 

лаълии чӯбин рехтан гирифтанд.
Дар ин вақт корфармо, ки магар аз корҳои заруриаш фориг шуда буд, ба мо 

нигоҳ карда:
-  Ба кӣ кор доретон? -  гуфта пурсид.
Акаам салом дода як тангаро ба ӯ дароз карда аз номи падарам:
-  Як қабза ҳалво диҳед будааст! -  гуфт.

-  Бисёр хуб, -  гуфт корфармо, -  лекин ҳалвое, ки пагоҳонӣ нухта будем, ба бо- 
зор рафт, камтар тамошо карда истетон, ҳалвои тоза тайёр мешавад, медиҳам.

Хамири қиёмиро бар рӯи лаълии тахтагй кашонда шуданд. Ҳамаи он касо- 
не, ки дар сари дегҳо буданд, дастҳошонро то оринҷ шуста иок карда, омада 
дар гирдогирди лаълии тахтагӣ бар рӯи пӯстакчаҳо дузону нишастанд. Дар пеш- 
гоҳи ин давра худи корфармо ҳам нишаст. Фақат як кас, ки ҷавони хурдсоле 
менамуд, бели оҳанини новашаклро гирифта ба пеши қуттии орд рост меистод.

Ҳалвогарон хамири қиёмиро бо дастони худ як лӯлаи дарозе сохта, ду нӯги 
он лӯларо ба ҳам пайванд дода як ҳалқа карданд ва ҳамаашон бар рӯи лаълӣ 
хам шуда, он ҳалқаро молиш дода-молиш дода як ҳалқаи васее карданд, ки ка- 
норҳои ҳалқа ба канорҳои лаълӣ расид. Баъд аз он ҷавони белдор бар рӯи он 
ҳалқаи хамирин қадаре орд пошид ва ҳалвогарон он ҳалқаро чапу рост дуқат 
карда бар рӯи ҳам партофта як ҳалқаи дуқабатаи хурд ба вуҷуд оварданд ва 
баъд аз он боз он ҳалқаро молиш дода-молиш дода як ҳалқаи васеи мисли авва- 
ла ба вуҷуд оварданд; боз ҷавони белдор бар рӯи он ҳалқа орд пошид, боз ҳал- 
вогарон он ҳалқаро ду қабат карда як ҳалқаи хурд сохтанд, ки дар вай чор қабат 
хамир буд.

Ҳалвогарон кори худро ҳамин тарз давом доданд: дар дафъаи сеюм як ҳалқаи 
8-қабата, дар дафъаи 4-ум як ҳалқаи 16-қабата, дар дафъаи 5-ум як ҳалқаи 32- 
қабата, дар дафъаи 6-ум як ҳалқаи 64-қабата, дар дафъаи 7-ум як ҳалқаи 128- 
қабата, дар дафъаи 8-ум як ҳалқаи 256-қабата, дар дафъаи 9-ум як ҳалқаи 512- 
қабата, дар дафъаи 10-ум як ҳалқаи 1024-қабата пайдо шуд ва ба ҳамин тариқа
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кор давом намуда, дар 25 дафъа як ҳалқае пайдо шуд, ки қабатҳои вай монанди 
торҳои калова борик менамуд.

Устои ҳалвогар ба коргарони худ:
-  Акнун бас, -  гуфт ва худ корди калонеро ба дасг гирифта он ҳалқаро ба 

дарозии як ваҷаб-як ваҷаб бурид ва яке аз он лӯндаҳоро дар тарозуе, ки дар як 
гӯшаи он суффа истода буд, ниҳода баркашид, ҳалво қадаре сабук баромад. Аз 
як лӯндаи дигар қадаре ҷудо карда ба болои он монда баркашашро баробар 
кард. Баъд аз он лӯндаи аввалиро дар коғаз печонда ба дасти акаам дода:

-  Инро ба падарат бар! -  гуфт ва ҳалвои бӯлакеро, ки дуюмбора ба тарозу 
ниҳода буд, ду тақсим карда ба дасти дуямон дод ва:

-  Инро хӯрда-хӯрда раветон! -  гуфт.
Мо давон-давон ба тарафи хона равон шудем, ки рӯз хеле бевақт шуда буд.

РЕГКӮЧӢ

Баҳорон буд, зардолуҳои рӯидаричаи мо гул карда бо шукуфаҳои худ дар 
боғча зинати хубе дода буданд. Деҳқонони деҳаи Маҳаллаи Боло ба заминронй, 
ҷӯйковӣ ва токкушой машгулй мекарданд. Деҳқонбачагон говон, гӯсфандони 
худ, ё аз они хӯҷаинонашонро дар лаби ҷӯйҳои навсабзида ва дар заминҳои ҳанӯз 
ронданашуда мечаронданд.

Дар яке аз чунин рӯзҳо ман ба тамошои шукуфаҳо ва сабзаҳои рӯидаричаи . 
худ қаноат накарда хостам ба ёбон -  ба киштзорҳо баромада сайругашт намо- 
ям. Ин фикри худро ман ба акаам гуфта аз ӯ хоҳиш кардам, ки дар ин сайругашт 
ба ман ҳамроҳӣ намояд, ӯ ин таклифи маро қабул намуд, аммо аз падару модар 
рухсат гирифтанро ба гардани ман бор кард.

Ман аввал ба пеши модарам рафта фикри худро гуфта аз вай рухсат пурсидам.
-  Аз падарат ҷавоб гир, агар он кас шумоёнро ба тамошои ёбон ҷавоб ди- 

ҳанд, ман монеъ намешавам, -  гуфт модарам.
Ман ба пеши падар рафтам. У дар зери айвончаи меҳмонхона ба чархи- 

осиётарошй машғул буд, ба чашмаш айнак гузошта сӯрохҳои паррагузаронии 
чархро бо як диққат ва ғайрат бо искана мекофт. Баъд аз қадаре кофтан бо як 
чӯбча, ки дар вай бо сиёҳӣ хати бисёре кашида шуда буд, чуқурии ҷои кофтаи 
худро андоза карда дид. Баъд аз он бо як қалами фӯлодин, ки дамаш аз дами 
искана тунуктар буд, он сӯрохро суфта кард ва пас аз он ба ман нигоҳ карда:

-  Ҳа, чӣ мегӯӣ? -  гуфта пурсид.
-  Ба ёбон ба гамошо мебароем, ба ҷавоб гирифтан омадем.
-  Бо кӣ?
-  Бо акамуллом.
-  Акаат ҳеҷ ҷой намеравад, ӯ дарсҳои якҳафтагиашро такрор карда аз ёд 

накардааст. То ҳамон дарсҳояшро ёд карда аз пеши ман нагузаронад, ман ӯро 
на ба тамошо ва на ба бозӣ -  ба ҳеҷ ҷо рухсат намедиҳам. Худат равӣ, майлат,
-  гуфт.

-  Ин тавр бошад, худатон маро бурда тамошо диҳед!
-  Худат рафтан гир! Туро гург намехӯрад, ёбон нур аз бача, дар лаби рӯд 

Эргаш акаат ҳам будагист, ӯ подаи худро бештар дар ҳамон ҷоҳо мечаронад.

20

Фаридуни Фаррух 
www.sattor.com



Ман ба ёбон баромадам. Ёбон аз рӯидаричаи мо васеъ ва хушҳавотар буд, 
боди сабуке мевазид ва ба димоги кас як бӯи хуши нозукеро меовард. Майсаҳои 
ҷаву гандуми гирамоҳ кишташуда замини сиёҳро пӯшонида сабзу хуррам карда 
буданд. Сабза ва себаргаҳои лаби ҷӯй ва дигар алафҳои худрӯ ба назари кас 
ҳим-ҳим тофта чашми одамро мебурданд. Ҳаво на сард буду на гарм ва багоят 
форам буд. Деҳқонбачагон дар кашшукҳо ба харҳошон нурӣ бор карда овар- 
да, вайҳоро дар заминҳои кишта шуданӣ мерехтанд ва дар бозгашт харҳои аз 
бор халос шудаашонро савор шуда бо ҳам пойга мемонданд ва хартозӣ мекар- 
данд.

Ман рост ба лаби рӯд рафтам, ки дарахтҳои канори вай аз пеши ҳавлии мо 
намуда меистод. Дар ин тараф -  дар тарафи ҷануби рӯд касе набуд, фақат бар 
шохҳои дарахтони бед, ки нав сабзимадон10 баста буданд, фароштурукон ва гу- 
нҷишкон нишаста хониш мекарданд ва хониши онҳо ҳам монанди ҳавои он ҷо 
ба кас мефорид.

Дар он тараф -  дар тарафи шимоли рӯд, бар болои хомаи пастаки рег чӯпон- 
бачагон бо ҳам гӯштигирӣ мекарданд. Дар миёни онҳо Эргашака ҳам буд. Ман 
бар лаби рӯд гӯштигирии онҳоро тамошо карда нишастам. Азбаски дар рӯд андак 
об буд, аз гузаштан тарсидам.

Як вақт чашми Эргаш ба ман афтода «биё-биё!» гӯён худ ба лаби рӯд фуро- 
мад ва сухани худро давом дода:

-  Биё, гузар, оби рӯд аз буҷулаки поят намеояд, натарс! -  гуфт.
Ман эзорпочаҳоямро боло карда ба об даромадам, дар ҳақиқат ҳам оби рӯд 

ба буҷулаки поям нарасид. Аз рӯд гузаштам ва бо Эргаш ба пеши бачаҳо баро- 
мадем.

Баъд аз баромадани мо бачагон гӯштигириро монда ба гиргиракбозӣ даро- 
маданд: яке мегурехт ва дигаре ӯро пеш карда ба вай расида медошт ва агар 
дошта натавонад, бой додагӣ ба шумор мерафт. Аммо реги сурхи шаффоф, ки 
монанди орди бехташуда маҳин ва нарм буд, дар зери пои бачагон намеистод, 
яке аз паси дигаре поҳошон ба рег ғӯтида ё лағжида меафтоданд.

Ин гуна бозӣ ба зудӣ бачагонро монда кард, баъзеҳо бар рӯи реги нарм 
дароз кашида ва баданашонро дар зери офтоби баҳорӣ тофта ёзиданд, баъзе 
дигарашон аз паси пода ва рамаашон рафтанд.

Ба ман аз бачагон дида баррагон ва бузғолагони навзод ҳунармандтар на- 
муданд: инҳо дар рӯи рег оромтар ва осонтар медавиданд. Бузғолагон ҳам мо- 
нанди бачагон ба ҳам шох ба шох монда ҷангбозй мекарданд, яке мегурехт, ди- 
гаре пеш мекард ва баррагони дар вақти чаро аз модар дурмонда аз қафои рама 
баъосзанон медавиданд, аммо ҳеҷ кадоми инҳо намеғалтиданд.

Эргашакаам ба ман гуфт:
-  Ту ба падару модарат савгой намебарй?
-  Аз ёбони регзор чй гуна савгой бурда мешавад? -  ман тааҷҷубкунон аз ӯ 

пурсидам.
Эргаш боз пурсид:
-  Ту занбӯруг хӯрдаӣ?
-  Не нахӯрдаам, агар хӯрда бошам ҳам, дар ёдам намондааст!
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-  Бо таъсири борони дирӯза дар регзор чунон бисёр занбӯруг рӯидааст, ки 
чувол-чувол чидан мумкин аст. Ман барои хонаи худҳомо як халта чидам.

-  Майлаш, -  гуфтам ман дар ҷавоби ин гаклифи ӯ.
Эргаш чӯбдасти подабонии худро ба даст гирифт ва ҳар ду аз хомаи паста- 

ки рег гузаштем, дар хомаи сеюм, ҳар гоҳ ӯ ҷои дамидаи регро медид, бо нӯги 
чӯбдасташ он ҷоро мекофт ва аз таги пардаи тунуки рег занбӯругҳо намудор 
мешуданд. Ман ба чидан сар кардам ва қариб доманамро пур карда будам, ки 
Эргаш ба ман гуфт:

-  Доманатро кушо. бинам, ки ту чиҳо чидаӣ?
Ман кушодам, ӯ ба занбӯруғҳо як нигоҳ карда:
-  Ба замин рез! -  гуфт. Ман рехтам, ӯ занбӯругҳои бар замин рехташударо 

ба ду қисм ҷудо кард, як қисми онҳо калон-калон ва кӯтоҳгардан буданд ва қисми 
дигарашон дароз ва борикгардан буда, сарҳошон монанди пулакча паҳн ва ту- 
нук буданд. Эргаш қисми калон-калони онҳоро, ки хеле кам буданд, ба ман ни- 
шон дода:

-  Ана инҳо хӯрдашуданӣ ва бамазаанд, -  гуфт ва гарданборикҳоро нишон 
дода, сухани худро давом кунонид:

-  Инҳо талх ва заҳрдоранд, инҳоро хӯрдан мумкин нест.
Мо як-ду хомаро гашт карда як каллапӯш занбӯруғи хӯрдашуданӣ чидем. 

Дар ҳамин вақт шамол хеста ҳаво вайрон шудан гирифт, то ба лаби рӯд омада- 
ни мо вазиши бод шиддат карда ҳаворо гарду ғубор фурӯ гирифт. Молҳо беса- 
ришта шуданд. Бачагон «ҳаю бош» гуфта ба пароканда шудани онҳо монеъ ме- 
шуданд. Эргаш ҳам подаи худро тӯб карда ба канори рӯд, ки як қадар аз регзор 
чуқуртар буд, фуровард.

-  Рег кӯчида истодааст, -  як бача аз болои хомаи рег бо оҳанги ҳаяҷономез 
гуфт.

Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад ва ман ҳам аз дунболи ӯ дави- 
дам. Шамол аз тарафи шимоли шарқӣ меомад. Ман пуштамро ба тарафи омади 
шамол карда, якрӯя роҳ рафта базӯр ба рӯи хомаи рег баромадам. Рег монанди 
оби истодае, ки дар шамол лаппиш хӯрад, лаппида-лаппида, оҳиста-оҳиста пеш 
меомад ва қабатҳои рӯи рег лаппиш хӯрда ба канори рӯд мешориданд ва қаба- 
тҳои зерин лаппида аз дунболи онҳо ба ҳаракат медаромаданд. Шамол торафт 
шиддат мекард ва рӯи ҳаво аз ғубор тиратар мешуд.

Бачагон пода ва рамахои худро ба тарафи деҳа ронданд, молҳо, гӯё ки онҳо- 
ро гург пеш карда бошад, бо як ҳароси ваҳшиёна ба тарафи деҳа медавиданд. 
Ман ҳам як каллапӯш занбӯруғро ба сари синаам маҳкам часпонда роҳи хонаро 
пеш гирифтам. Замини киштзор монанди регзор ғежонак набуд ва шамол ҳам аз 
дунбол -  аз тарафи пушт мевазид. Бинобар ин ба тарафи хона рафтан он қадар 
душворӣ намекард. Лекин дар замин ва ҳаво аз он таровате, ки ман дар вақти ба 
сайру гашт баромаданам дида будам, асар намонда буд, майса ва сабзаҳо дар 
зери гарду губори рег монда пажмурда шуда буданд.

Ман ба хона расидам/падарам ҳанӯз ба кофтани сӯрохҳои чархи осиё маш- 
ғул буд, ӯ чунон машгул буд, ки ҳатто аз ман «чиҳоро тамошо кардӣ, го куҷоҳо 
рафтӣ» гуфта напурсид. Ман баъд аз қадаре ба кори падарам нигоҳ карда исто-
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дан ба пеши модарам рафтам ва занбӯругҳоро ба ӯ дода хоҳиш кардам, ки зуд- 
тар пухта диҳад, чунки бисёр гурусна монда будам.

Модарам занбӯругҳоро дид:
-  Эҳе! Ин бисёр, ба ҳамаамон мерасад, -  гуфт.
Акаам, ки дар пешгаҳи хона нишаста дарс тайёр мекард:
-  Хабардор шавед, мабодо ӯ занбӯругҳои заҳрдорро чида наомада бошад, -  

гуфг ба модарам.
-  Ман занбӯруғи хӯрдашуданиро аз занбӯруғи заҳрдор фарк карда метаво- 

нам, -  гӯён ба акаам магрурона ҷавоб додам.
-  Ҳамааш занбӯругҳои хуби хӯрданбоб! -  гӯён модарам с^хани маро тасдик 

кард ва барои гоза карда дар равган бирён кардан ба сари оташдон бурд.
Падар то вақте, ки чашмаш кор мекард, ба болои чархи осиё кор кард, аммо 

он рӯз аз харрӯза барвақттар рӯз торик шуд, бод шиддат карда, аз хавои гарду 
ғуборолуд регборон сар шуд, рег монанди борон борида, дар андак фурсат рӯи 
заминро регфарш кард, ҳарчанд дарҳои хонаро пӯшонда чароғ гиронда будем, 
аз тарқишҳои дар рег ба хона ҳам медаромад.

Баъд аз хӯрдани занбӯруғбирён, ки нахустин бор меҳнати ман ҳам дар вай 
ҳамрох шуда буд, ман ба зудӣ хобидам. Мондагии онрӯза маро чунон ба хоб 
ғарқ кард, ки ман баъд аз сафед шудани рӯз, дар вақте, ки падарам ба модарам 
бо ҳаяҷон ва бо оҳанги андӯҳу надомат гап мезад, бедор шудам. Назар ба накли 
падарам, бисёр чоҳо ва деҳаҳоро рег зер кардааст, бисёр киштзорҳоро нобуд 
намудаст ва аз ин ҷумла боги ангури бобоямро ҳам рег пахш кардааст.

-  Чоятро зудтар тайёр кун, барои халос кардани як қисми токҳои падарат 
ва барои дар оянда пешгирӣ кардан аз ин гуна ҳодисаҳо ба онҳо ёрмандӣ карда- 
нам даркор аст, -  гуфт падарам.

Ман аз ҷой хеста берун баромадам, ҳаво соф ва ором буд, боди сабуке мева- 
зид, аммо рӯи ҳавлӣ ва замини рӯидарича ба регзоре монанд гашта буд; дар 
реги рӯи ҳавлӣ ва замини богча кафш то пошнааш мегӯтид, шукуфаҳои дарах- 
тони зардолу монанди мурдаҳои занбӯрҳои асал ба назар менамуданд, сабза ва 
майсаҳо бошанд, дар зери рег тамоман нопадид гардида буданд, богчае, ки дирӯз 
бо шукуфа ва сабзаҳои навхези худ шодӣ бар шодии кас меафзуд, имрӯз монан- 
ди хонаи мотамзадагон андӯҳовар ва гамангез гардида буд.

Ман дасту рӯи худро шусга ба хона даромада дар паҳлуи падарам нишас- 
там, ҷои қаймоқиро бо ҳам хӯрдем. Акаам дар гӯшаи худ ба сари дарстакрорку- 
ниаш рафт. Падарам ба модарам фармуд, ки табар, дасттеша, дастарра ва даст- 
кола (токбур)-ро тайёр кунад ва худаш ҷомаҳои кориашро пӯшида, миёнашро 
аз рӯй баста барои рафтан ба ёрии бобом тайёр шуд.

-  Ман ҳам меравам, -  гуфгам ман ба падарам.
-  Майлат, дирӯз заминхои сабзу хуррамро тамошо карда омадӣ, имрӯз биё- 

бони регзори бенамро мебинӣ. Дар зиндагй ҳар кадоми инхоро дидан даркор 
аст, -  гуфт падарам.

Мо -  падар ва писар аз хона баромада ба ҳавлии бобоям рафтем. Дар он чо 
Қурбонниёз, Равшанниёз ва Ниёзхон, ки инҳо писарони бобоям-тагоихои ман 
буданд, ба кор тайёр шуда буданд. Аммо Алихон, ки фарзанди панҷуми бобоям
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буд, ба аспаш хӯрҷини пурчояшро бор карда рафтагори бозор буд, чунки ӯ чой- 
фурӯши чорбозоргард11 буд.

-  Ту чаро ба дафъи ин фалокати умумй ҳамроҳй накарда дар ҳамин рӯз ҳам 
бозор рафта истодаӣ? -  гуфт падарам ба ӯ.

-  Ба ман на бог даркор, на замин. Барои ман бозор бошад бас. Оламро обу 
азоб гирад, парво надорам, -  гуфт Алихон дар ҷавоб.

-  Сиёҳдили бадботин, -  гуфт падарам худ ба худ ғур-ғуркунон.
Аз хона овози бобоям шунида шуд:
-  Ба ӯ гап назанед, ӯ аз мо нест, ӯ хук аст, -  мегуфт ӯ. Маълум мешуд, ки бар 

болои ҳамин кор -  яъне кори ба ёбон рафта як қисми токҳо ва киштҳоро аз рег 
халос кардан падару писар ҳам ҷанг карда будаанд. ■>

Тағоиҳо каланд, табар, дасткола ва дигар асбобҳоро дар ғалтакҳо ниҳода 
пеш ронданд. Бобоям нон, чойҷӯш ва дигар чизҳоро ба хӯрҷин андохта ба хар 
савор шуд ва маро ҳам ба пушти ӯ ба хар савор карданд ва падарам пиёда,
-  ҳамагй роҳи ёбонро пеш гирифтем. Модаркалонам баланд-баланд дуо хонда 
дафъи фалокатро аз Худо мепурсид ва барои ба кор рафтаистодагон ривоҷи 
кор металабид.

МУБОРИЗА БО РЕГИ РАВОН

Бог ва киштзори бобоям дар охиртарини ёбони Қо-қо буд. Ёбони ҚЬ-қо дар 
тарафи шарқии Маҳаллаи Боло буда, ба киштзори деҳаи Қарахонӣ, ки боз ҳам 
шарқтар буд, мепайваст. Ёбони Қо-қо дар ҷануби рӯди кӯҳнаи Шофирком буда, 
то он рӯз аз серобтарини заминони он давру пеш ба шумор мерафт. Ва1'” кч мо 
ба он ёбон расщгм, гайр аз биёбони регзор дигар чизеро надидем, даргтарафи 
шимоли шарқии ин ёбон хомаҳои калон-калони реги равон паидо шуда буданд 
ва дар тарафи ҷануби ғарбиаш дараҷа ба дараҷа рег камтар шуда омада, дар 
охирҳои ин майдон то ба қади зонуи одам рег паҳн шуда мехобид.

Дар ёбон одамон монанди мӯру малах дар ҳаракат буданд: дар тарафҳои 
шимоли шарқии богҳои ангур ва заминҳои кишти худ шох мебастанд, токҳое- 
ро, ки баъд аз кушодан дубора дар зери рег монда буданд, дубора мекушоданд, 
дар ҷойҳое, ки рег бисёр гун шуда кишт ё токро дар чуқурии зери худ гузошта 
буд, бо ғалтак ва ҷуволча регкашонй мекарданд ва он регҳоро бурда ба ҷоҳои 
безарартар ё камзарартар мепартофтанд...

Мо ба боги бобом расидем. Бобом ду боғ дошт, яке аз онҳо ду таноб (ним 
гектар) буда, бедевор ва дигаре як таноб буда, се похса девор дошт. Боғи беде- 
вор тамоман дар зери рег монда, дар ҷои боги ангур хомаи калони рег пайдо 
шуда буд, боғи девордор, ки дар канори рӯд буд, рег кӯчида омада аввал рӯдро 
тамоман гӯронида баландии худро ба девори сепохса расонида ва аз он ҷо шо- 
рида даромада сеяки вайро пахш кардааст. Ҷои тарс дар ин ҷо буд, ки бо вучуди 
ором гирифтани ҳаво ва суст шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба ҷануби 
ғарбӣ оҳиста-оҳиста ҳаракат мекард ва ба боғи девордор ҳанӯз рег монанди 
обе, ки аз роши ҷӯи пуроби саршор шорида фурояд, кам-кам мефуромад ва лан- 
гон-лангон бошад ҳам, оҳиста-оҳиста пеш мерафт ва навдаҳои пунбакбастаи 
токро дар оғӯши нарми худ мекашид.
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Бобом дар зери дарахти чинигуҷӯм, ки дар сарҳавзи боғи бедевор буд ва 
дар он ҷо ӯ то ду рӯз пеш нишаста бог ва рӯдро тамошо мекард, хӯрҷин ва кӯрпа- 
чаи худро иаҳн карда нишаст. Фақат ҳозир дар он ҷо на ҳавз буд ва на рӯд, дар 
ҷои онҳо як хома рег буд, ки баландиаш қариб ба шохҳои он дарахт мерасид.

Падарам ба тағоиҳоям фармуд, ки шохҳои дарахтони бед, сафедор, тут ва 
гуҷумро бурида як қисми он шохҳоро ба пеши девори боғи девордор кашонанд 
ва дигарашро ба тарафи шимол ва шарқи боғи бедевор бурда ҳар ҷо-ҳар ҷо 
мондан гиранд.

Тагоиҳо шохҳоро ба пеши боғи девордор бурдан гирифтанд, падарам бо 
дасткола аз он шохҳо ходаҳои дароз-дароз ҷудо кард ва он ходаҳоро дар байни 
рег ва девор аз тарафи беруни боғ мехмонанд зада қатор кард ва баъд аз он 
шохҳои майда ва химчаҳоро дар байни ходаҳои қатор сабадвор бофт ва дар 
охири ин кор ба тағоиҳоям гуфт:

-  Агар шумоён як рӯз ғайрат карда регҳои даруни ин боғро ба берун кашо- 
нида резетон, ин боғ тамоман аз ҳалокат халос мешавад.

Баъд аз он падарам ба сари боғи бедевор рафт, дар тарафи шимол ва шарқи 
он боғ ҳам як қатор хода зада баромад ва дар байни онҳо шох бофтанро ба 
тагоиҳоям фармуд.

Падарам то тамом кардани ин кор на нон хӯрд ва на чой нӯшид, тагоиҳо 
ҳам, албатта, ба вай пайравй карданд ва баъд аз тамом шудани ходазанӣ ҳама- 
ашон ба пеши боб м ғун шуда хӯрок хӯрданд. Баъд аз таом падарам ба бобом 
гуфт:

-  Ман акнун меравам, бачаҳо шохбофиро хуб омӯхтанд, худашон бофтан 
мегиранд, регкашонӣ ва токҳоро аз рег пок кардан бошад, меҳнати дуру дарозе- 
ро талаб мекунад, шумо сар шуда истед, писарҳо ин корро ҳам ба анҷом Т/.ерасо- 
нанд.

Бобои пир ва қариб барҷомондашуда падарамро дуо ва миннатдорӣ карда 
гусел намуд ва дар вақти ба роҳ баромадани мо Қурбонниёз тағоиям ба пада- 
рам гуфт:

-  Язнамулло! Ман шумо барин бағайрат шуданро мехоҳам.
-  Агар хоҳӣ, ман баринак не, аз ман зиёдтар бағайрат, коркун ва кордон 

шуда метавонӣ, ҳама гап дар хостан ва хоҳиши худро ба кор даровардан аст. 
Агар танбалон ва танпарварон медонистанд, ки кор чӣ гуна бадани касро сахт 
мекунад ва дили касро ҳузур медиҳад, ҳеҷ гоҳ дар сояи бекорӣ намехобиданд.

* * *

Мо ба роҳ даромадем. Аммо падарам бо роҳи омадагиамон ба тарафи деҳа 
нарафта, аз болои рӯде, ки сар то сар пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт.

Мо ба деҳаи Болои Рӯд расида дидем, ки дар он ҷо ба ҷои он деҳаи ободе, 
ки то дирӯз буд, як харобазори ваҳшатоваре пайдо шудааст. Ҳама ҳавлиҳои ин 
деҳа аз рег пур буд ва гӯшаи боми баъзе хонаҳо ҷо-ҷо намоён мегардид. Занон, 
духтарон ва бачагон тӯб-тӯб шуда бар рӯи хомаҳои рег ва дар ҳавои кушода 
менишастанд, дар пеши ин тӯдаҳои одамони бехонумонгардида парчапалосҳо, 
кӯрпа-болишҳо ва дегу табақҳо ҳам менамуданд.
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-  Мардон барои сарпаноҳковӣ ба деҳаҳои дигар рафтагӣ барин менамоянд,
-  гуфт падарам худ ба худ ва ба ман шунавонда.

Мо ба ҳавлии Усто Бароги ҳалвогар расидем. Дар ин чо аз иморат ганҳо 
боми ҳалвогархона ба назар менамуд, ки вай аз тамоми биноҳои он ҳавлӣ ва он 
деҳа баландтар буд. Се тарафи ин бино ҳам го лаби бом пур аз рег буда, танҳо 
тарафи ҷанубаш қадаре кушодагӣ дошт, дарвоза ва дарвозахона аз рег пур буда, 
аз ҳар ҷо -  аз болои тӯдаҳои рег ба пеши он хона даромадан мумкин буд.

Падарам аз болои рег ба пеши хона фуромада:
-  Усто Барот! Шумо дар куҷо? -  гӯён овоз дод.
-  Ман дар ин ҷо бо бачагон зинда дар гӯр шуда нишастаам, гуфта ҷавоб дод  

касе аз даруни хона ва аз даре, ки мо аз вай ба он хона барои ҳалвохарӣ дарома- 
да будем, баромада бо падарам салом-алек ва вохӯрдӣ кард.

Дар ҷавоби аҳволпурсии падарам ӯ эзох дод:
-  Вақте ки рег ҳуҷум карда омад ва хонаи нишастамон дар зери хавф монд, 

ман зан ва бачагонро бо асбобу анҷомашон ба ин хона кӯчондам ва худам бо 
писарҳо болои бом баромада монанди он ки барф мерӯфта бошем, регҳои ба 
боми хона гуншударо бо бел рӯфта истодем. Ҳамин тарз шуда аз тамоман бе- 
сарпаноҳ мондан халос шудем, -  гуфт ӯ ва ба чашмонаш об чарх зад.

-  Шукр кунед, дигарон тамоман бесарпаноҳ мондаанд, -  гӯён падарам ӯро 
тасаллӣ дод ва мо ба роҳи худ давом кардем.

Дар пеши ҳавлии Усто Барот на рӯд буду на пули он, на ҷӯи осиё буд ва на 
осиёхона ба назар менамуд. Бо вуҷуди ин падарам то ҷои бинои осиёхона рафт. 
Бинои фарсудаи осиёхона бо вазнинии рег дар даруни гум фурӯ рафта, ҳамаи 
асбоби осиё ҳам дар зер мондааст ва дар берун танҳо хомаи рег ба назар намоён 
буд.

Мо ба ҳавлӣ омадем. Дар пеши дарвоза амакам моро пешвоз гирифт. У чанд 
рӯз пеш ба деҳаи Тезгузар барои бинокории касе рафта буд ва имрӯз аз он ҷо 
омадааст ва ба падарам хабар дод:

-  Киштзорҳои Боги Афзал, Тезгузар, деҳаи Қараяғоч бо киштзорҳояшон, 
тарафи шимолии Деҳнави Абдуллоҷон, Муҳаммад Боқӣ ва як қисми Кочихӯ- 
рон тамоман дар зери рег мондаанд. Мегӯянд, ки ҳуҷуми рег то деҳаи Сайидато 
ва қӯрғони Вардонзе расидааст.

-  Акнун рӯд нест ва рӯдро тамоман рег гирифт. Аз ҷоҳое, ки аз ҳуҷуми рег 
берун мондаанд, ҳам умеди беҳбудӣ нест, ҳозир гуфтан мумкин аст, ки тумани 
Шофирком як биёбони беобу алаф гардид, -  гуфт падарам ва мо ба хона даро- 
мадем.

Модарам, баъд аз рафти кори бобомро пурсида аз падарам ҷавоби дарко- 
риро гирифтан, ба ӯ гуфт:

-  Шумо имрӯз ба кори падарам рафта аз кори худатон мондед ва ҳол он ки 
чархи дар даст доштаатонро зудтар тамом кардан даркор, -  мегуфгед.

Падарам ба ин сухани модарам сарашро пасу пеш ҷунбонда нимхандае кард 
ва баъд аз он дар ҳолате, ки бар рӯй ва чашмонаш асари андӯҳ зиёдтар гардид, 
гуфт:

-  Ба ман ин чархро осиёбони осиёи лаби рӯд супориш карда буд ва 20 танга
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пешакӣ ба ман дода, хоҳиш карда буд, ки дар як ҳафта тайёр карда диҳам. Рӯзи 
ваъда фардост. Аммо ҳозир ба чарх ҳеҷ эҳтиёҷ намонд, чунки осиё бо ҷӯяш нест 
шуд. Ҳозир ман дар ғами онам, ки аз куҷо пул ёфта пули осиёбонро мегардонда 
бошам, -  гуфт ва ба модарам чой фармуда, худ ба шунидани дарси акаам маш- 
гул гардид.

ДАР СОКТАРЕ

Ман дар ин ҷо, пеш аз он ки дар Соктаре чӣ навъ рӯз гузаронидани худро 
нақл намоям, бояд ҳавлии дар деҳаи Соктаре доштаи худамонро тасвир кунам.

Ҳавлии мо дар Соктаре дар тарафи шимоли масҷиди ин деҳа воқеъ шуда 
буд. Аз тарафи гарби масҷид бо тангкӯчае, ки аз кӯчаи калони деҳа ҷудо мегар- 
дид, ба он рафта мешуд. Тарафи шарқи ин тангкӯчаро мактаб, масҷид ва чор- 
боғи вай ва тарафи ғарбиашро як ҳавлии калон, ки даромадаш аз кӯчаи калон 
буд, иҳота мекард.

Дар охири ин тангкӯча ба тарафи ғарб дар як гардишгоҳ якчанд ҳавлй бо- 
шад ҳам, дарвозаи ҳавлии мо рост ба тангкӯча нигоҳ карда меистод. Аммо он 
ҳавлӣ махсуси хонадони мо набуда, дар як доираи васеъ ҳамаи хешутаборон 
ҷойгир шуда буданд ва ҳар кадом қисме аз ин доираро соҳибй менамуданд.

Бари ин ҳавлй аз ғарб ба шарқ тахминан 150 метр буда, дарозиаш аз ҷануб 
ба шарқтахминан дусад метр меомад. Ин масоҳа ба чор қисм тақсим ёфта, қисми 
якум, ки ба даромади дарвоза рост меомад, аз они мо буда, се қисми дигараш, 
ки дар тарафи шарқи мо буд, ба амак ва амакбачаҳои падарам тааллуқ дошт.

Ин ҳавлӣ, ё ин ки ҳавлиҳо аз тарафи ҷануб бо як деворчаи якунимпосхагӣ аз 
чорбоғи масҷид ҷудо шуда, аз тарафи шарқ ва гарб бо деворҳои ҳамсоя иҳота 
ёфта буд, тарафи шимолаш бо деворҳои дупохсагй аз ёбон ҷудо мешуд ва Дар 
пеши ҳар қисми ин ҳавлиҳо ба тарафи ёбон роҳи баромад ҳам буд.

Дар вақтҳое, ки ман аввалин бор ба ёд гирифтаам, дар ҳавлии даруни мо як 
хонаи чӯбкории кӯҳна барои нишаст ва як хоначаи хишти хом барои дукони 
бофандагй буд.

Аз тарафи шарқ ҳамсояи бевоситаи мо амаки падарам буда, дар вақтҳое, ки 
ман дар ёд дорам, ӯро «90 сол умр дорад» мегуфтанд. Ӯ дар ҳавлии дарун як 
хонаи фарсуда дошт, ки дар вай зани писараш менишаст ва дар ҳавлии берун як 
меҳмонхонаи чоркунҷаи миёнсутундори масҷидшакл дошт, ки дар вай худаш 
истиқомат мекард.

Ин куҳансол, ки Абдуллохоҷа ном дошт, дар вақтҳои аввал дурудгар буда, 
камтар замин ҳам доштааст. Аммо писараш ноқобил ва сарсаригард шуда, на 
дар замин ва на дар дурудгарӣ кор накардааст. Вақте ки худи ӯ пир шуда аз кор 
баромадааст, падар ва писар заминро фурӯхта хӯрдаанд. Дар вақтҳое, ки ман ёд 
дорам, ин бечора ҳеҷ даромад надошт ва таоми ӯро хешони дигар медоданд. Ӯ 
дар меҳмонхона менишаст ва ба касе чизе намегуфт, бар рӯи суффа фақат барои 
казои ҳоҷат ва таҳорат мебаромад.

Аммо писараш деҳ ба деҳ мегашт. Ӯ хату савод дошт. Мегуфтанд, ки ӯ дуо- 
хонӣ карда мегардад. Маълум буд, ки ӯ дар ин кори бемеҳнат ҳам сиёдуқ буда, 
кораш пеш намерафт. Дар ҳар 1 5 - 2 0  рӯз як бор ба хонааш меомад, аммо хӯрок-
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ворие, ки дар ҳар омадан меовард, ба занаш ва хоҳарзодаи худаш, ки бо занаш 
меистод, намерасид ва ба падараш чизе намедод, падарам ӯро «фосиқи маҳрум» 
номида буд.

Номи ин одам Иброҳимхоҷа буд. Боре падарам ӯро барои ба падараш ни- 
гоҳубин накарданаш бисёр таъна ва туфу лаънат кард ва дар охири суханаш ба 
ӯ гуфт:

-  Агар Иброҳим пайғамбар барои ризои Худо писарашро қурбон карда бо- 
шад, ту барои танбалиат падаратро қурбон кардӣ. Ҳайф ба ту ва лаънати олам 
ба ту!

Аммо ӯ дар ҷавоби ин ҳама суханҳои талх заҳрхандае кард ва харашро са- 
вор шуда ба сарсаригардиаш баромада рафт.

Дар тарафи шарқи амаки падарам як кампир буд, ки ӯро «Тӯтапошшо» ме- 
гуфтанд. Номи аслии ӯро ман намедонам ва ҳар кас, ки ин унвони пуртантанаро 
мешунид, гумон мекард, ки он зан бояд як зани соҳибҳашамат буда, куртаҳои 
шоҳиро болои ҳам пӯшида, бар болои чандин қабат кӯрпача нишаста, хизмат- 
горонро кор мефармуда бошад. Аммо дар ҳақиқат ин тавр набуд. Дар тани ӯ як 
курта-лозимии ҳазорямоқ буда, аз асбоби хона танҳо як пӯстаки кӯҳнаи паш- 
маш рехта, як намадчаи дарида, як кӯрпа ва чанд лӯла-болиши чағбуташ намо- 
ёншуда дошт.

Умри ӯро аз ҳаштод боло мегуфтанд, қадаш чунон хам шуда буд, ки агар 
менишаст, сари синааш бар рӯи зонуяш қариб мерасид, роҳ рафтан ва нишастан 
барои ӯ душвор буд. Бинобар ин ӯ ҳамеша рӯйнокӣ мехобид, чунонки дар зери 
сараш болишҳоро баланд мегузошт, инчунин дар зери ронҳояш ҳам болишҳои 
баланд мениҳод ва ба ин тарз мувозанаи қомати хамгаштаи худро дар вақти 
хобидан нигоҳ медошт.

Ин зани Абдулқуддусхоҷа ном амаки падарам буд, ки ӯ кайҳо мурда рафта 
будааст. Ин зан Шарофхоҷа ном писар дошт, ки вай ҳам коргурез буд. Баъд аз 
мурдани падараш замини ба мерос мондаро фурӯхта хӯрдааст, пас аз он ба та- 
рафҳои Қаршӣ рафтааст, ки дар он ҷо ҳам хешовандони мо будаанд. Маълум 
мешуд, ки Шарофхоҷа дар Қаршӣ ҳам ғайр аз сарсаригардӣ кори дигаре на- 
доштааст, дар ҳар сол як бор барои дидани модараш меомад ва чизе, ки мео- 
вард, дар рӯзҳои худаш дар ин ҷо будан, ки аз 15-20 рӯз зиёд набуд, тамом ме- 
шуд. Баъд аз баромада рафтани ӯ нафақаи Тӯтапошшоро хешон ва ҳамсоягон 
медоданд.

Дар қисми охирини ин ҳавлй дар тарафи шарқ писари амаки падарам зин- 
дагонӣ мекард. Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ӯ тахминан 50-сола буда, устои 
дурудгари бисёр ҳунарманд буд. Мегуфтанд, ки дар ҳунари чӯбтарошӣ ва кан- 
дакорй дар Бухоро ҳам монандаш кам ёфт мешуд. Номи ӯ Ҳидоятхоҷа бошад 
ҳам, ба сабаби устои ҳунарманд буданаш, мардум ӯро Устохоҷа мегуфтанд. Ӯ 
соҳиби хату савод буд ва ба мардум забони хуш ва муомилаи нек дошт.

Ӯ ду писар дошт, ки аз зани собиқаш таваллуд ёфта буданд, писари кало- 
наш Сайидакбар ном дошта, бо акаи ман ҳамсол ва дар пеши хатиби деҳа дарс 
мехонд, писари дуюмаш Икромхоҷа ном дошта, кӯрсавод буд ва ба кор ҳои па- 
дараш ёрӣ медод.
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Устохоҷа баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд, ки аз ин 
ду духтар дошт. Духтарҳояш хурдсол буданд, занаш ҷавон ва аз хоҷагони хат- 
чагӣп буда, хеле калонгир буд, гайр аз пухтупаз ба дигар кор даст намезад. Зар- 
долуҳо рехта нобуд шуда мерафтанд, аммо ӯ гундошта намехушконид.

Устохоҷа ҳарчанд ҳунарманд бошад ва аз кори касон кам фориг шавад ҳам, 
рӯзгораш аз рӯзгори мо беҳтар набуд, бо вуҷуди ин ба Абдуллохоҷа ва Тӯта- 
пошшо ёриро дареғ намедошт.

* * *

Дар соле, ки рӯди Шофиркомро рег пахш карда деҳаи Маҳаллаи Болоро 
беоб мононд, падарам моро аз ҳарсола пештар ба Соктаре кӯчонид, дар солҳои 
пеш мо дар вақти тутпазӣ аз Маҳаллаи Боло мекӯчида бошем, он сол тутҳо ханӯз 
гӯра набаста кӯчидем.

Дар Соктаре акаам бо Сайидакбархоҷа ба пеши хатиби деҳа дарс сар кард, 
ман бо бачагони ҳамсоли худ дар ин деҳаи сероб ба ҷӯйчабозӣ даромадам. Па- 
дарам дар ин фикр афтод, ки зимистони он сол ҳам моро ба Маҳаллаи Боло 
набарад, чунки дар он ҷо оби нӯшокиро ҳам ёфтан душвор ва аз чоҳи деҳа ка- 
шидан ва ба хона кашондан даркор буд.

Бинобар ин падарам хонаи нишасти фарсурдаро вайрон карда, аз сари нав 
як хонаи мадондор, як айвонча барои ошпазӣ, як огил ва як коҳхонаи похсагй 
сохт. Дар ин бинокориҳо ба падарам Устохоҷа ёрӣ дод. Дар лойкориҳои имо- 
рат Икромхоҷа ва акаам ҳам ба қадри қувваташон ёрмандй карданд, аммо Са- 
йидакбар бо вуҷуди таклифи падараш ёрй надод, «ман хушхат шудан мехоҳам, 
агар ба лой ва хишт даст расонам, дастам аз қалам дур мешавад» -  гуфт.

Он сол бештарин машғулоти ман, Ҳомидхоҷа -  хоҳарзодаи Иброҳимхоҷа 
ва духтарони Устохоҷа бо Тӯтапошшо шуд, ӯ ба мо ҳикояҳои галатӣ ва шугҳо -  
афсонаҳои аҷиб нақл мекард. Ӯ қиссаҳои Рустам, Исфандиёр, Сиёвуш ва Абӯ- 
муслимро аз ёд медонист ва такрор ба такрор ба мо аз он афсонаҳо нақл мекард. 
Ҳар кадоми мо ба ӯ нон, ғӯлунг ва ягон чизи дигари хӯрданӣ бурда ӯро ба гап 
медаровардем. Ӯ, дар ҳолате ки рӯйнокӣ сару поҳояшро бар рӯи болишҳо ба- 
ланд карда мехобид, ба мо ҳикоя мегуфт.

У боре ба мо дар бораи як ятими доно ва бойи фиребгари нодон ҳикояте 
кард, ки ҳанӯз аз ёдам набаромадааст.

ЯТИМИ ДОНО ВА БОЙИ ФИРЕБГАРИ НОДОН

Назар ба қавли Тӯтапошшо, будааст-набудааст як бойи фиребгар будааст. 
Ӯ ҳамеша ятимон ва хизматгорони худро муфт кор мефармудааст, ҳар вақт ки 
онҳо ҳақ талаб кунанд, ягон тӯҳмат ёфта онҳоро қарздор мекардааст ва то адо 
кардани он қарзи тӯҳматӣ онҳо аз дасти вай халос шуда наметавонистаанд. Агар 
хизматгоре он қарзи нокардаашро адо кунад, боз ягон тӯҳмати дигар ёфта ду- 
бора ӯро қарздор мекардааст. Ҳамин тариқа шуда хизматгорони ӯ аз дасти ӯ то 
мурданашон халос шуда наметавонистаанд.

Охир кори он бой ба дараҷае расидааст, ки касе хизматгорӣ ва ятимии ӯро 
қабул намекардагй шудааст, ҳар касеро, ки ба хизмати худ таклиф кунад, «ту
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фиребгар, ту тӯҳматчй» -  гуфта таклифи ӯро рад мекардааст. Ҳарчанд ваъдаҳои 
хуб диҳад ҳам, касе гапҳои ӯро бовар намекардааст.

Охир хизматгорони кӯҳнааш ҳамагӣ мурда рафтаанд ва ӯ тамоман бехиз- 
матгор ва бедастёр мондааст. Як рӯз камбагалони деҳаро дар пеши масҷид ғун 
карда, дар пеши имом аз занталоқӣ қасам хӯрдааст, ки агар касе хизмати ӯро 
қабул кунад, ҳақ медиҳад ва тӯҳмат намекунад.

Аммо камбагалон ин гапи ӯро ҳам бовар накардаанд, «худат чӣ, ки қасамат 
бошад» -  гуфтаанд.

Баъд аз он бой фикр карда-фикр карда як роҳи фиреби дигарро ёфтааст: дар 
он деҳа як писарбачаи бепадару модари хурдсол будааст. Ӯро «писарам, ба 
хонаи ман биё, ман ба ту гапи зарур дорам» -  гуфта ба хонааш овардааст ва дар 
он ҷо ба ӯ гуфтааст:

-  Писарам, ту падар надорӣ ва ман писар надорам. Агар ту ба хонаи мьп 
омада дастёрӣ кунй, ман туро ба фарзандй қабул мекунам ва духтарамро, ки 
ягона фарзанди ман буда, ҳозир 5-сола аст, баъд аз қадрас шуданаш ба ту меди- 
ҳам, туро хонадомод мекунам. Баъд аз сари ман ҳамаи молу мулки ман ҳам аз 
они ту мешавад.

Бой баъд аз гуфтани ин гапҳо духтарашро оварда ба он ятим нишон до- 
дааст.

-  Ана ҳамин духтараки азизи дӯстрӯяки ман оқибат зани ту мешавад, -  гуф- 
тааст.

Писарчаи бепадару модар ин таклифи бойро қабул кардааст ва ҳамон рӯз 
ба дастёрии бой даромадааст.

Рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо ва солҳо гузаштан гирифтаанд, ятим ба бой аз таҳти 
дил фарзандвор хизмат кардан гирифтааст, нафъи бойро нафъи худ, зарари бой- 
ро зарари худ донистааст, «ман ки домоди ӯ мешавам, ҳамаи чизҳои ӯ аз они 
ман мешавад» -  гуфтааст.

Ба духтари хурдсоли бой ҳам ҳар гуна бозичаҳо сохта дода, гапҳои ширини 
ғалатӣ ёфта гуфта, ӯро дӯстдорӣ карда ҳамеша вақти ӯро хуш мекардааст.

Духтарак ҳам ба ин ҷавони хушзабони меҳрубони хушмуомила муҳаббати 
покдилона монда аз вай ҷудо шудан ва як нафас бе ӯ монданро намехостааст.

Вақте ки духтар қадрас шудааст, ваъдаи падарашро дар бораи хонадомод 
кардани ятимча ба хотир оварда, он вақт ба ӯ монанди шавҳари оянда ва ра- 
фиқи умри худ нигоҳ карда муҳаббаташ нисбат ба ӯ боз ҳам зиёдтар шудааст: ба 
корҳои дастёрии ӯ ёрӣ дода, кӯшиш мекардааст, ки бори хизматгории ӯ сабук- 
тар шавад ва аз он пеш ба ӯ «ака» гуфта хитоб мекарда бошад, кам-кам «акаҷон- 
акаҷон» мегуфтагй шудааст.

Ятим ҳам ӯро аз аввала зиёдтар дӯст дошта, соате бошад ҳам, аз ӯ дур шу- 
дан ба худаш бисёр душворӣ мекардагӣ шудааст, ҳар вақт, ки аз хона ба кори 
ёбон мебаромадааст, гӯё ки ягон чизи бисёр азизи қиматбаҳояш дар хона монда 
бошад, лаҳза ба лаҳза рӯи худро ба қафо гардонда ба тарафи ҳавлии бой бо  
дилкашолӣ нигоҳ мекардааст. Хизмати бойро бошад, аз пештара ҳам хубтар, 
бисёртар мекардааст, ки ӯ дилаш гарм шуда, зудтар тӯй карда ду дилдодаро ба 
муродашон расонад.
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Бой ҳам ба ӯ муомилаҳои хуб мекардааст. Масалау, дар вақти кор фарму- 
дан ба ӯ намегуфтааст, ки «гӯзаро хишова кун», ё ин ки «гандумро дарав», бал- 
ки мегуфгааст, ки «гӯзаатро хишова кун, гандуматро дарав».

Аммо духтар бетоқат шудан гирифтааст ва охир ба ятим гуфтааст, ки ба 
воситаи ягон кас зудтар тӯй карданро аз падарам талаб кунад.

Ятим ин таклифи духтарро қабул накардааст:
-  Аз гайри талаби ман худаш тӯй кунад, беҳтар, -  гуфтааст.
Вақте ки духтар 17-сола шудааст, аз ҳар тараф ба ӯ духтарбинҳо ва хостгор- 

ҳо омадан гирифтаанд. Духтар аз паси дар ба онхо чӣ навъ муомила кардани 
модарашро шунида ва фаҳмида меистодааст: модари духтар талаби ҳеҷ кадоми 
он хостгорҳоро рад намекардаасг ва ба онҳо «духгарам номзад дорад ва сараш 
бастагист» намегуфтааст, балки зимнан дар болои хароҷоти тӯй гап зада ба дух- 
тараш баҳои баланд мемондааст ва чунончи: ,

-  Агар насибаву тақдир рафта бошад, мо аз шумо беҳтар қудо ёфта намета- 
вонем, лекин дадеш мегӯянд, ки «ман дар ин вилоят аз чорта якта шуда омада- 
ам, тӯйи мардумро бисёр хӯрдаам, барои тӯйи духтари ман даҳ ман биринҷ бо 
асбобаш лозим мешавад. Албатта, либос ва нақдинаи тӯй ҳам мувофиқи духта- 
рашон шуданашро талаб мекунанд, агар насиба рафта бошаду қудошаванда 
ҳамин чизҳоро тайёр карда тавонад, мо як духтар не, сад духтар дошта бошем 
ҳам, медиҳем».

Духтар аз ин гапҳо пай бурдааст, ки ҳеҷ гоҳ падару модараш ӯро ба ятим 
нахоҳанд дод, онҳо дар ҷустуҷӯи ягон домоди хушпул мебошанд, ки ӯро бо баҳои 
тамом ба вай фурӯшанд. Бинобар ин ятимро дида воқеаи хостгорон ва ҷавоби 
модарашро ҳикоя карда:

-  Ту зудтар ба воситаи ягон кас маро аз падарам талаб кун, агар ту талаб 
накунӣ ё падарам маро ба ягон каси дигар диҳад, дониста мон, ки ман худамро 
мекушам, -  гуфтааст.

-  Худо накарда агар падарат туро ба ман надиҳад ё ба ягон каси дигар до- 
данро хоҳад, аввал ман худамро мекушам, гӯён ятим рост ба пеши имоми деҳа 
рафта муддаои худ ва ваъдаи бойро ба вай фаҳмонда, аз ӯ хоҳиш кардааст, ки 
дар байни ӯ ва бой миёнаравй кунад.

Имом хоҳиши ятимро қабул карда, талаби ӯро ба бой расондааст. Бой дар 
ҷавоби ин талаб баъд аз хандидан ба имом гуфтааст:

-  Ҷавоби ятимро ба худи ман ҳавола кунед, агар ӯ аз шумо: «бой ба талаби 
ман чӣ гуфтанд?» -  гуфта пурсад, «худашон ба гу гап мезананд» -  гӯед.

Х,амон дам бой ба пеши ятим омада ба ӯ хандакунон гуфтааст:
-  Писарам, ту дилтангӣ накун ва ҳар касро дар миёна наандоз, ман пасу 

пеши худро дида асбоби тӯйро тайёр кунам, амри хайри шумоёнро пеш меги- 
рам. Ту аз омада рафтани хостгорҳо бадгумон нашав. Ба хушбахтии ту бахши- 
даат (духтар) баднамо нест, бинобар ин ба ӯ толиб бисёр аст. Мо ягон касро 
ранҷондан намехоҳем, бинобар ин ба хостгорҳо «равед, мо ба шумо духтар на- 
медиҳем» намегӯем, лекин чунонки «маҳри духтари надоданӣ вазнин аст» гуф- 
таанд, ба ӯ баҳои баланд мемонем. Ба ҳамин восита ҳар гуна хостгорро, бе он ки 
ӯро ранҷонем, аз дари худ меронем.
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Ятим, чунонки худ ба ин гапҳои бой бовар кардааст, духтарро ҳам бовар 
кунонда, ӯро оромонидааст ва худ аз пештара ҳам бештар ва беҳтар хизмат кар- 
да гаштан гирифтааст.

Як рӯз дар пеши дарвозаи бой як қатор шутур пайдо шудааст, ҷулу ҷағозҳои 
он шутурҳо ҳама аз қолинҳои нав буда, ба гардан, ба дум ва ба зонуҳои онҳо 
зангӯлаҳои нуқракӯб овехта будаанд. Бар болои чанд шутур ҷуволҳои биринҷ, 
бар чанд шутур ҷуволҳои орд, бар чанд шутур қанду наботу шакару ҳалво, бар 
чанд шутур пӯшоквориҳои атласу адрасу шоҳиву бахмалу кимхобу зарбафт бор 
карда шуда будаанд. Шутурҳоро'ба пеши дарвозаи бой чӯконда борҳоро фуро- 
варда ба хонаи ӯ даровардан гирифтаанд.

Ҳама фаҳмидааст, ки бой духтарашро ба як бой номзад карда будааст ва ин 
чизҳо сартӯй будааст, ки дар ҳамон наздикиҳо тӯйи фотиҳа медодаанд. Ятим, 
ки ин ҳолро дида чашмонаш сиёҳ рафта сараш гаштан гирифтааст, гӯё осмон ба 
сари ӯ фурӯ омада, монанди санги осиё гардида танашро гандумвор орд мекар- 
да бошад, тамоми баданаш ба ларзиш даромадааст.

Ятим аввал худро куштан хостааст, аммо боз дар дили худ фикр кардааст, 
ки «худкушӣ ҳар вақт мумкин аст, бояд го ҷон дар рамақ дорам, барои халосии 
худ ва духтар кӯшиш кунам. Агар ба ин кор комёб нашавам, дар он вақт худро 
хоҳам кушт».

Ятим ба ҳамин мулоҳиза дар вақте, ки ҳама ба тӯйфурорӣ ва дидани либос- 
вориҳои арӯсу домод машгул будаанд, ӯ ба ҳавлии дарун даромада духгарро 
дида ӯро имо карда ба як гӯшае бурдааст.

Духтар ба ятим рӯ ба рӯ шудан замон гиря карда сар додааст ва аз таги 
куртааш як ханҷарро бароварда нишон дода:

-  Ман фурсат меҷӯям, ки синаи худро чок карда худро кушам, -  гуфтааст.
-  Ман ҳам дар ҳамин фикр будам, -  гуфтааст ятим, -  лекин тадбире ба хоти- 

рам омад, ки бо вай худро ва туро халос мекунам...
Духтар бо шунидани ин гап дастони худро ба гардани ятим партофта на- 

хустин бор ӯро бӯсида, гуфтааст:
-  Зудтар тадбиратро гӯй, ки метарсам аз хурсандӣ шодимарг шуда роҳи ха- 

лосиро нашунида монам.
-  Ҳозир сабр кун, ба падару модар ва ба дигарон худро чунон нишон деҳ, ки 

ту ба ин тӯй, гӯё, розӣ ва хурсанд мебошӣ. Аммо ҳамеша ба гурехтан тайёр бош. 
Ҳар вақт ки фурсат ёфт шуд, ман пинҳонӣ омада туро гирифта мегурезам,
-  гуфтааст ятим ва илова намудааст: -  Аммо ман дар ин тӯй, ки дар ҳақиқат 
мотами ману туст, дар ин ҷо истода наметавонам ва ба ҷое рафта пинҳон шуда 
ба пайи кор меафтам. Лекин баъд аз тӯй як бор ба падарат вохӯрда аз вай ҳақи 
хизмати 12-солаамро талаб мекунам. Азбаски ӯ аз занталоқӣ гсам хӯрдааст, 
бояд ҳақи маро диҳад. Инро ҳам аз барои ҳамин талаб меку ^ам, ки баъд аз 
гурехта рафтанамон то ягон кор ёфтан ба мо пул даркор мешавад.

Аз ҳамон дам сар карда ятим аз он деҳа гоиб шудааст ва баъд аз ягон ҳафта 
гузаштан аз тӯй ятим ба деҳа омадааст, ки бой дар пеши масҷид бо имом ва 
калоншавандагони деҳа нишаста будааст.

Ятим ба бой нигоҳ карда:

32

Фаридуни Фаррух 
www.sattor.com



-  Амаки бой, нону намакатонро бисёр хӯрдам,.хизмататонро кам кардам, 
акнун аз ман розӣ шавед. Агар ҳақи маро медодед, инро дар бораи худ охирин 
некии шумо дониста, аз шумо бисёр миннатдор мешудам, -  гуфтааст.

-  Ҷӣ ҳақ? -  бой оташинона пурсидааст.
-  Ҳақи хизмати 12-солаам, он ҳаққе, ки шумо дар пеши домулло бобом аз 

занталоқӣ қасам хӯрда будед, ки хоҳед дод.
Чашмони бой калон кушода шуда аз шасташ фуромадааст.
-  Ҳақ талаб кунӣ, ҳақ медиҳам, -  гуфтааст мулоимона, -  Пагоҳонй ба нияти 

ба осиё бурдан аз анбор ним ҷувол гандум бароварда монда будам, ба дари 
анбор истодааст. Ана ҳамон гандумро гирифта бар.

-  Магар ҳақи 12-сола хизмати ман ним ҷувол гандум мешавад? Шумо бо ин 
кор мехоҳед, ки зани ҳалоли худро ба худ ҳаром гардонед?

Бой бо шунидани ин суханони ятим дар пеши мардум аз беномусии «занта- 
лоқӣ» тарсида, саросема шуда бо назари мададталабй ба имом нигоҳ кардааст, 
ки ӯ шоҳиди қасами худаш буд.

Имом ҳам ба зудй ба ёрии бой расида аз ятим пурсидааст:
-  Вақте ки бой туро ба дастёрии худ гирифта буданд, ба ту ҳар сол чй қадар 

ваъда карда буданд?
-  Ҳеҷ ваъда накарда буданд, фақат туро домод мёкунам гуфта буданд.
-  Домодкунй ҳақ намешавад. Ҳар сол музди хизмат аз мол ё пул чй ваъда 

карда буданд?
-  Ҳеҷ чиз ваъда накардаанд.
-  Бисёр хуб, -  гуфтааст имом, -  ин тавр бошад, ҳар чизе, ки бой муносиб 

бинанд, ҳамон ҳақи хизмати ту мешавад. Ҳоло, ки ним ҷувол гандум додан 
мехоҳанд, хурсанд шуда гйрифтан гир. Агар як коса гандум медоданд ҳам, ту ба 
зиёда талаб кардан ҳақ надоштй ва қасами ин кас бо ҳамон ба ҷояш меомад. Аз 
рӯи шариат, модом ки ба ту ҳақ доданд ва бемузд кор нафармуданд, занашон 
талоқ намешавад.

Ятим бо шунидани ин ҳилаҳои шаръии имом аввал оташин шуда бошад 
ҳам, фикре ба хотираш расида худашро ором додааст ва ба бой нигоҳ карда:

-  Хуб, ҳар чизе, ки шумо муносиб бинед, ман розӣ, лекин агар ман гандумро 
бурдан хоҳам, бибибой надиҳанд, чӣ кор кунам?

-  Агар ба гапи ту бовар накунад, ба вай гӯй аз дарвоза баромада ба ман 
нигоҳ кунад, ман «дода фиристон» гуфта ишорат мекунам.

Ятим давон-давон ба ҳавлии бой омада аспро зин пахш кардан гирифта, ба 
бибибой гуфтааст.

-  Амаки бой «гандумро осиё бар, хоҳаратро ҳам ҳамроҳ бар, ки пеш аз тӯй 
шуда рйфтанаш осиёро тамошо карда монад» -  гуфтанд, ба хоҳарам гӯед, ки 
тайёр шуда барояд.

-  Дурӯғ мегӯӣ, -  гуфтааст бибибой, -  духтари қадраси нав фотиҳа шудагиро 
ҳеҷ гоҳ ба ту ҳамроҳ карда намефиристонанд.

-  Агар бовар накунед, бароед, дар таги дарвоза аз худашон пурсед, -  гуфта- 
аст ятим.

Бибибой ҷомачаро ба сараш гирифта ҳамроҳи ятим аз дарвоза баромада-
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аст. Аз пеши дарвозаи бой одамони дар пеши масҷид гап зада нишастагӣ мена- 
мудаанд. Ятим бо дасташ ишорат карда бо овози баланд ба бой гуфтааст.

-  Ин кас гапи маро бовар накарданд. Ба ман намедиҳанд.
Бой ҳам дасташро баланд карда ишорат намуда, бо овози баланд ба занаш:
-  Майлаш, мон, гирифта барад, -  гуфтааст.
Ятим тозон-тозон ба ҳавлӣ даромада, ҷуволи гандумро ба асп бор карда 

худ савор шудааст ва духтар, ки ҳамеша тайёр шуда нишаста мунтазири фурсат 
будааст, ба пушти ӯ ба асп савор шудааст.

Ятим аз дарвоза баромада аспро ба тарафи дигари деҳа, ки дар муқобили 
тарафи масҷид будааст, давонда рафтааст ва то хабардор шуда аз дунбол асп 
давондани бой, ятим бо духтар аз назарҳо ғоиб шуда рафтаанд ва ба як вилояти 
дурдаст рафта ҳар ду бо хурсандй зиндагонӣ карда ба муроду мақсадашон раси- 
даанд.

* * *
Тӯтапошшо ин ҳикояро бо образҳои бисёр равшан ва бо тасвирҳои содаи 

халқӣ бағоят дилчасп накд карда буд, бо вуҷуди хурдсолӣ ман ва дигар шуна- 
вандагон бо Шунидани ин воқеа ба ҳаяҷон омада будем. Ҳайфо, ки ман таъбир 
ва тасвирҳои он кампирро аз ёд баровардаам ва дар ин вақт, ки аз замони шуни- 
данам ин ҳикояро шасту чанд сол гузаштааст, маҷбур шудам, ки бо забони худ 
нависам, лекин ба қадри имкон кӯшиш намудам, ки умуман сода шавад. Дар 
ҳар ҳол ман он кампири 80-солаи бесаводро дар ҳикоябандии воқеаҳо устоди 
аввалини худ медонам ва ӯро ҳар вақт ба некӣ ёд мекунам.

Тӯтапошшо дар ҳикоянакдкунӣ умуман бисёр ҳунарманд буд. Як бегоҳӣ, ки 
ҳанӯз шаб торик нашуда буд, модарам ба ман як коса ширбиринҷ дод, ки ба 
кампир бурда диҳам. Ошро бурда додам, кампир ба ман гуфт:

-  Андак нишин, ман ошро хӯрда косаро медиҳам, гирифта мебарй ва мода- 
рат дар қатори дегу табақ инро ҳам шуста мемонад.

Ман нишастам. Дар ҳамон вақт писари Устохоҷа -  Икромхоҷа омад ва дар 
паҳлуи ман нишаста аз кампир талаб кард, ки ягон ҳикоя гӯяд. Кампир гуфт:

-  Ман ин шаб ба ҳикоягӯӣ ҳавсала надорам, худамро бисёр суст мебинам, аз 
гушнагӣ хобам набурда истода буд, ошро ки хӯрдам, мехобам.

Икромхоҷа бачаи як дараҷа дағал буд, хусусан ба кампир хеле ҳазлҳои азоб- 
диҳанда мекард:

-  Агар ҳикоя намегуфта бошед, ман шуморо ба ош хӯрдан намемонам, -  
гуфт ва косаи ошро аз пеши кампир гирифта гурехта дуртар рафта истод.

Кампир маҷбур шуд, ки ягон ҳикоя гӯяд ва ваъда дода ошро аз дасти Ик- 
ромхоҷа гирифта хӯрд ва ба ҳикоягӯӣ сар кард.

ҲАР КОР ЯК ВАҚТ ДОРАД

Назар ба қавли Тӯтапошшо, будаааст, набудааст як муллои қашшоқ буда- 
аст. Ӯ дар як ҳуҷраи яке аз мадрасаҳо истиқомат доштааст. Ӯ як ошно дошта- 
аст, ки ҳамеша ӯро зиёфат мекардааст. Ин муллои қашшоқ ҳамеша орзу мекар- 
дааст, ки ягон чиз ёфта ҳеҷ набошад, ягон бор он ошнояшро зиёфат кунад.

Рӯзе як кабӯтари (кафтари) ёбоӣ нохост парвоз карда омада ба ҳуҷрааш да-
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ромада мондааст. Мулло бо чобукй аз ҷояш хеста давида рафта дари ҳуҷраро 
бастааст ва кабӯтари дар даруни ҳуҷра мондаро дошта, вайро кушта ва пар 
канда дарунашро тоза қардааст. Баъд аз он ба ҳамсояҳуҷрааш рафта, воқеаро 
ба ӯ ҳикоя кардааст ва аз вай як чумча равған талабидааст, ки он кабӯтарро 
бирён карда ошнояшро зиёфат кунад.

Ҳамсояаш равган додааст. Мулло кабӯтарро дар он равган бирён карда, 
дегро пӯшонда монда, ба овардани ошнояш рафтааст.

Вақте ки мулло аз ҳуҷра баромада рафтааст, ҳамсояаш як кабӯтари зиндаро 
дошта оварда кабобй тайёрро аз деги мулло кашида гирифта ва кабӯтари зин- 
даро ба ҷои вай андохта, боз монанди аввала пӯшонда мондааст.

Мулло баъд аз фурсате меҳмони худро оварда ба пешгоҳи ҳуҷрааш шинон- 
дааст, дастонашро шуста, остинҳояшро то оринҷ барзадааст, табақро шуста дар 
пеши оташдон бар рӯи сандалича ниҳодааст ва кафгирро ба дасти росташ ги- 
рифта бо дасти чапаш ҳамин ки сарпӯши дегро бардоштааст, кабӯтар аз даруни 
дег парида баромада парвозкунон ва муаллақзанон аз даруни ҳуҷра берун шуда 
ба ҳаво рафтааст. Мулло бо дидани ин ҳодисаи ногаҳонӣ, ки ҳамаи орзуҳои ӯро 
барбод дода буд, қариб аз ҳуш рафтааст: кафгир аз дасташ ба замин афтодаасту 
ду дасташ ба ҳаво баланд шудааст ва ӯ ба осмон нигоҳ карда гуфтааст:'

-  «Худоё, худовандо, зинда гардонидани баъд аз миронидан ҳақ аст ва рост 
аст, лекин ҷой дорад-дия. На ин ки ту бо зинда кардани кабӯтари кушта ва бир- 
ён кардашуда маро дар пеши меҳмон шарманда ва аз таоми болаззат маҳрум 
кунӣ».

Кампир баъд аз тамом кардани ҳикояи худ ба Икромхоҷа гуфт:
-  Писарам, мисли гуфтаи ҳамон мулло ҳикоягӯӣ ҳам вақт дорад-дия, на ин 

ки ту дар вақти бемориам маро ҳикоя гӯёнда азоб диҳй.

Ҳикояҳои аз Тӯтапошшо шунидаам бисёранд; мумкин аст, ки баъзе аз онҳо- 
ро дар рафти таҳрири ёддоштҳои худ, дар мавридҳои муносиб нақл намоям. 
Дар ин ҷо ҳаминро қайд карданам даркор аст, ки кампири 80-солаи умрашро 
дар сахтӣ гузаронида бо гуфтани як-ду ҳикоя ё шуг -  афсона монда мешуд, ле- 
кин бачагон ӯро танг мекарданд, ки боз гӯяд. Хусусан Икромхоҷа барои бисёр- 
тар ҳикоя гӯёндан ӯро азоб медод. Баъзан болишҳои зери сар ва зери пои ӯро 
гирифта мегурехт, ки дар он вақт кампир ба дарди миёни сахт гирифтор мешуд.

Дар ин гуна мавридҳо кампир барои халос кардани худ аз дасти он бачаго- 
ни шум ҳикояҳои деву аҷинаро сар мекард, ки бо шунидани он гуна ҳикояҳо 
бачагон тарсида аз пеши ӯ мегурехтанд ва ӯ ҳам бо осудагӣ ба осмон нигоҳ кар- 
да дуқат чаппа, яъне сар ва поҳояшро бар рӯи болишҳо баланд карда мехобид.

Хусусан ҳикояи «Деви ҳафтсар»-и ӯ бисёр воҳимаангез буд, ҳарчанд он деви 
баттоли бадкирдори бачадуздак дар охир дар «Кӯҳи Қоф» дар дасти Рустами 
Достон кушта мешуд, аммо аввалҳои ҳикоя бисёр тарсовар буд. Аз бачагон тан- 
ҳо ман будам, ки ҳикояи «Деви ҳафтсар»-ро то охираш шунидаам (ман дар рӯзҳои 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ Гитлер ва фашистони немисро ба ҳамин деви ҳафтсар 
монанд намуда, онҳоро дар дасти Рустами Достони замонй -  Армияи Сурх ку-
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шонда будам, ки он дар вақташ дар газетаҳои «Тоҷикистони Сурх», дар «Ком- 
мунисти Тоҷикистон», ҳам дар газетаи «Ленин Йӯлӣ» нашр шуда буд).

Аз калонҳо зани Иброҳимхоҷа, ки Султонпошшо ном дошг, ба шунидани 
ҳикояҳои деву парӣ бисёр шавқманд буд, хонаи ӯ бо хонаи Тӯтапошшо девор ба 
девор ва суффааш ба суффаи вай пайваста буд. Дар шабҳои тобистон ҳар дуи 
инҳо дар суффаҳои худ мехобиданд. Султонпошшо ба шунидани ҳикояҳои одй 
майл надошт, ҳар вақт дид, ки Тӯтапошшо ҳикояи деву аҷинаро сар мекунад, ӯ 
аз ҷояш хеста омада ба пеши кампир менишаст ва ӯро ба гуфтани ҳикояҳои дев 
ташвиқ мекард.

Султонпошшо ҳикояҳои ба деву аҷина оидро, ки аз Тӯтапошшо мешунид, 
ба онҳо аз худ чанд чизи дигар баста ба бачагон ва ба занон нақл мекард.

Назар ба қавли Султонпошшо, вай ҳар гуна деву париҳоро ва аз ин ҷумла 
деви ҳафтсарро дидааст. Ӯ мегуфт, ки дар пушти меҳмонхонаи амакбобо (ӯ па- 
даршӯяшро, яъне Абдуллохоҷаи 90-соларо амакбобо мегуфт) деви ҳафтсар ҳаст, 
аввал вай ба сурати гурба менамояд, баъд аз он ба сурати саг, гург, хар ва мо- 
нанди инҳо медарояд, дар охир ба шакли одами сиёҳи баднамо бадал гардида, 
дар худ ҳафт сар пайдо мекунад ва ба осмон нигоҳ карда дароз шуда рафтан 
мегирад, ба ҳаде ки рафта-рафта сараш ба осмон мерасад. Агар ҳамон вақт ба 
назараш ягон одам -  хусусан бача намояд, ба дасташ гирифта ба осмон расонда 
молиш дода-молиш дода, ба офтоб бирён намуда майда-майда карда мехӯрад. 
Ман аз вай пурсидам:

-  Шумо, ки вайро дидед, магар ӯ шуморо надидааст, ки гирифта нахӯрда-
аст?

Ӯ гуфт:
-  Амакмуллот (шавҳарашро мегӯяд, ки Иброҳимхоҷа ном дошта, чунонки 

дар боло қайд шуд, дуохони нобарор буд) ба ман «исми аъзам»-ро ёд додаанд. 
Ҳар вақт ман деви ҳафтсарро дидам, «исми аъзам»-ро мехонам ва ӯ ба ман за- 
рар расонида наметавонад.

Боз илова мекард:
-  Ҳикояҳои дев ва аҷинаро дар ягон ҷой накд накунй, ки даррав ба ту зарар 

мерасад. Ман ва Тӯтапошшо, ки аз деву аҷина наметарсем, мо «исми аъзам»-ро 
медонем, вай ба мо зарар намерасонад.

Ман аз ҳамон вақт сар карда бисёр тарсончак шудам, шаб ки торик шуд, 
ҳар чизе, ки ба назарам намояд, «дев» ё «аҷина» гумон карда дар ларза меафто- 
дам, азбаски Султонпошшо маро аз нақл кардани ҳикояҳои деву аҷина тарсон- 
да буд, ба пеши падару модари худ ҳам аз он воқеаҳо лаб намекушодам13.

«ДЕВ» ВА «АЖДАҲО»
Умуман дар Соктаре, ки деҳаи «девбандон» ва дуохонон буд, афсонаҳои 

дев, ҷин ва аждаҳо бисёр буд. Дар шимоли гарбии ҳавлии мо мазоре буд, ки аз 
ҳавлии мо то он ҷо тахминан чорсад метр роҳ буд. Мазор иборат аз як тал буд, 
ки боло ва атрофаш аз қабр пур буд. Дар гӯшаи шимоли ғарбии ин тал як ғор 
буд. лфсонапарастон мегуфтанд, ки дар ҳамон гор аждаҳо ҳаст ва ҳар шаб баъд 
аз хобидани тамоми мардум вай аз ғор мебарояд, ба лаби Зарафшон меравад, 
36

Фаридуни Фаррух 
www.sattor.com



ба дарё даромада лаби зеринашро дар зери об ва лаби болояшро бар рӯи об 
медорад, бо ҳамин оби Зарафшон баста шуда, ҳамааш дар даруни вай меравад. 
Ҳар вақт, ки вай аз об сер шуд, ба хонааш бармегардад. Агар дар рафтуомади 
аждаҳо касе ба вай вохӯрад, он касро зинда ба зинда фурӯ мебарад. Аждаҳо 
танҳо аз шамол метарсад ва ҳар вақт, ки шамол хест, ӯ ба нолиш медарояд.

Ман ин гапҳоро бовар мекардам ва ҳар вақт, ки шамол хест, ба тарафи ма- 
зор гӯш медодам. Дар ҳақиқат дар вақтҳои шамоли баланд аз он ғор овози ғур- 
риш мебаромад.

Дар ҷониби ғарбии ин мазор як пуштачаи паст буд, ки вайро Ғарибмазор 
мегуфтанд. Дар вай мурдаи касони мусофиреро, ки онҷоӣ- соктарегӣ набошанд, 
мегӯрониданд. Ғарибмазор пур аз ҷангали хордор буд, ки дар миёни он ҷангал 
касе даромада наметавонист. Ш абҳо аз он ҷо ҳам овози нола ва ғурриш мебаро- 
мад. Афсонапарастон он нӯлаҳоро овози аҷина медонйстанд. Ман аз вай ҷан- 
гал ҳам метарсидам.

***

Як вақт модарам барои дида омадани падару модараш аз Соктаре ба Ма- 
ҳаллаи Боло рафт ва акаам ӯро гирифта бурд. Ман бо падарам дар ҳавлии Сок- 
таре танҳо монда будем. Дар рӯидариЧа дар зери ниҳолҳои зардолу падарам 
гандум кишта буд, ки вайро дарав карда гирифта буд. Дар он вақтҳо деҳқонони 
бодиққат ҷои гандум ва ҷавро дар як рӯзи шамол об медоданд, ки хасҳояш ба як 
тараф ғун шуда замин тоза шавад.

Дар яке аз ҳамон шабҳои танҳоӣ, ки шамол аз сари шом сар шуда буд, пада- 
рам ба замини гандумпоя об сар дод. Аммо пеш аз пур шудани замин аз об 
шамол хобид. Падарам маро дар рӯи суффа танҳо монда бар рӯи дарича баро- 
мад, ки бо шох оби гандумпояро лат дода, хасҳоро ба як тараф ғун кунад.

Вақте ки падарам дур шуд ва шаб ҳам торик шудан гирифт, ба ёди ман «деви 
ҳафтсар»-и Султонпошшо омада, дар поёни суффа як гурба ба назарам намуд, 
фурсате нагузашта сагу харҳои бисёре пайдо шуданд. Дар миёни харҳо якчанд 
курраҳои хушрӯ ҳам буданд, ки ман борҳо ба он гуна курра соҳиб шуда савор 
шуданро орзу мекардам. Дар вақте, ки ман ба тамошои курра ғарқ шуда будам, 
он ҳайвонҳо дар як ҷо ғун шуда ба шакли одами сиёҳи ҳафтсардор даромаданд 
ва он одам ба тарафи осмон баланд шуда рафтан гирифт. Ман якбора «вой мур- 
дам» гӯён фарёди сахте кашидам.

-  Чӣ шуд, чй шуд? -  гӯён овози падарам баромад ва бо шунидани овози вай 
он одами сиёҳи ҳафтсардор якбора аз назар ғоиб гардид.

Падарам расида омада аҳвол пурсид, ба ӯ ҳикоя кардам ва деви ҳафтсар 
будани он одами сиёҳро бо сухани Султонпошшо таъкид намудам.

Падарам хандид ва гуфт:
-  Шайх Саъдӣ ном як одами калони донишманд гузаштаанд ва он кас гуф- 

таанд, ки «Дев бо одам наёмезад, матарс, -  Бал битарс аз одамони девсор». Би- 
нобар ин дев ба одам зарар расонда наметавонад ва аз ҳама чиз одам зӯр аст. 
Агар ҳар вақт ба назарат чизе намояд, натарс ва ҳамин сухани Шайх Саъдиро 
ба ёдат ор, ки он кас ҳеҷ гоҳ дурӯғ намегуфтанд.

Ман пурсидам:
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-  «Одамони девсор» киҳоянд, ки аз онҳо тарсидан даркор будааст?
-  Одамони девсор дар ҳама ҷо ҳастанд, аммо дар деҳаи мо бисёранд, онҳое, 

ки дуохониро ба худ касб карда гирифтаанд ва худро «девбанд» гуфта мардум- 
ро фиреб медиҳанд, одамони девсор мебошанд. Инҳо аввал одамонро аз дев 
метарсонанд ва баъд аз он «девро мебандем» гуфта аз онҳо пул мегиранд.

Падарам ба андеша фурӯ рафта қадаре хомӯш монд ва баъд аз он илова 
кард:

-  Ин амакбачаи ман -  Иброҳимхоҷа ҳам одами девсор шудааст. Лекин ин 
девсори аҳмақ аст, агар дигар девсорон аз дунболи девбандӣ ва дуохонӣ бой 
шаванд, ин аҳмақ лоақал шиками худашро ҳам сер карда наметавонад. Бо вуҷу- 
ди ин аз пайи ин касб намемонад. Худаш бас набуд, ки занаш ҳам барои ёрӣ 
додан ба касби шавҳараш девсор шудааст. Ту минбаъд ба пеши Султонпошшо 
нарав ва ба ҳикояҳои ӯ гӯш наандоз ва агар дар хусуси деву парй гап занад, гапи 
ӯро бовар накун.

Ман бо ин суханони падарам хеле шердил шудам, бо вуҷуди ин воқеаи ғор, 
аждаҳо ва аҷинахона будани ҷангали Ғарибмазор дар дилам шубҳа меандохт, 
чунки ғурриши ғор ва нӯлаи аз ҷангал барояндаро худам бо гӯши худ шунида 
будам. Бинобар ин чӣ будани он ҳодисаро аз падар пурсидам.

Падарам гуфт:
-  Он овозе, ки аз ҷангали Ғарибмазор шунидӣ, нӯлаи шағолон аст. Ҷангали 

Ғарибмазор шағолхона аст, имсол шағоле, ки ду мурғи моро бурд, аз шағолҳои 
ҳамон ҷо буд. Аммо чй будани садоеро, ки аз ғор шунидй, ман фардо ба ту ни- 
шон медиҳам.

Фардои он шаб падарам маро ба нишон додани ғори «аждаҳохона» бурдан 
хост. Лекин пеш аз рафтанамон ба пеши ман як кӯзаи холиро овард ва гуфт:

-  Даҳонатро ба даҳони кӯза наздик карда як пуфи дароз кун!
Ман пуф кардам, аз даруни кӯза як овози ғуввоси баланд баромад.
-  Ана, ҳамин садоро аз ёдат набарор, ки дар вақти дидани ғор ба ту кор 

меояд, -  гуфт ва маро ҳамроҳ гирифта ба мазор -  ба пеши ғор бурд.
Ман то он вақт аз тарси «аждаҳо» ба наздикии он ғор нарафта будам. Он 

рӯз дидам, ки дар гӯшаи шимоли ғарбии тал тахминан 5 метр болотар аз замин 
ба шакли айвон як камари айвонмонанд кофта будаанд ва барои фурӯ нарафта- 
ни он айвон хокй аз хишти пухта як сутун сохта сари вайро ба сақфи он айвон 
расонда мондаанд. Дар зери он айвон, дар пеши девораш,ки шиками тал ҳисоб 
меёфт, як ғор будааст, ё кофта будаанд, ки он ғор дар шакли тал нишебона чу- 
қур шуда мерафт.

Падарам баъд аз нишон додани онҳо ба ман гуфт:
-  Х,ар вақт ки боди Сахт мехезад, омада ба ин айвон мезанад, азбаски роҳи 

дигар нййорад, бо зӯрии худ ба даруни ғор медарояд, азбаски ғор ҳам пешбаста- 
аст, бод дар он ҷо ҳам роҳ наёфта бо ҳамон зӯри бозгашта мебарояд ва он ғур- 
рише, ки дар рӯзи шамол аз ин ғор мебарояд, садои даромад-баромади бод аст 
ба ҳамин ғор.

Падарам баъд аз ба хотири ман овардани ба даҳони кӯза пуф карданам, 
илова кард:
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-  Дидӣ, ки ба як пуфи ту кӯза чӣ қадар гуввос зад. Қувваи шамол чандин 
ҳазор бор зиёдтар аз пуфи туст, калонӣ ва чуқурии гор ҳам аз кӯзаи мо аз ҳад 
афзун зиёда асг. Бинобар ин бо вазидани бод аз ин гор садои тарсоваре мебаро- 
яд. Вагарна дар ин ҷо на аждаҳо ҳаст ва на овози вай.

Падарам ба будани дев ва аҷина боварӣ дошт ва фарқи ӯ аз дигарон дар 
ҳамин буд, ки вай «деву аҷина ба одам зарар расонда наметавонад» мегуфт ва 
дар ин ақидаи худ далели ӯ байти мазкури Саъдии Шерозӣ буд.

Дар ҳамон вақт аз тарси деву ҷин маро бароварда тавонистанаш ба ман 
бисёр фоидаи калон дод. Баъд аз он воқеа ман на аз танҳой метарсидам ва на аз 
шаби торик. Ҳатто баъд аз калонсолтар шуданам, бо бачагоне, ки аз ҷангали 
Ғарибмазор «аҷинахона» гуфта метарсиданд, гарав баста шабона ба пеши он 
ҷангал рафта корд зада омадам (ман ин ёддошти худро бо чанд ёддошти дига- 
рам, ки ба ҳамин мавзӯъ оид буд, дар «Аҳмади девбанд» ном очерки худ тасвир 
кардаам).

Дар тирамоҳи он сол падарам бо Устохоҷа маслиҳат карда, дар байни худ 
қарор доданд, ки писарони калони худро барои хондан ба Бухоро фиристонанд. 
Бурда ба Бухоро мондан ва ҷои истиқомат ёфта доданро падарам ба гардан 
гирифт.

Дар аввалҳои моҳи сентябр, ки пеш аз сар шудани соли таҳсили мадрасаҳои 
Бухоро мешавад, падарам писари калони Устохоҷа -  Сайид Акбархоҷаро бо 
акаам, ки Муҳиддин ном дошт, ба Бухоро бурда монда омад. Назар ба қавли 
падарам, ба инҳо роҳбарй карданро тағоиям, ки Мулло Деҳқон ном дошт, ба 
гардан гирифтааст.

Баъд аз ин воқеа ман дар оила яккаписар ва дастёри ягона шуда мондам. 
(Ҳарчанд Сироҷиддин ном як додарам бошад ҳам, ҳанӯз вай дар қатори фар- 
зандон надаромада буд.) Ман ҳамеша кӯшиш менамудам, ки ба қадри қувваи 
худ ба падар ва модар ёрмандӣ намуда, набудани акаамро ба онҳо ҳис накуно- 
нам.

Баъд аз хазонрезӣ ҳуҷуми шаголҳои Ғарибмазор ба мургони деҳа қувват 
гирифт. Қурбони аввалини ҳуҷуми шаголон мурғони мо ва мурғони ҳамсояго- 
ни дигарамон мешуданд, ки ҳавлиҳоямон ба тарафи шимоли деҳа буда, ба ша- 
голхона бо киштзорҳо мепайвастанд. Бинобар ин он сол падарам аз деҳаи Ма- 
ҳаллаи Боло аз тагоии чӯпонам як саги зотии чӯпонии шашмоҳа овард, ки Хай- 
бар ном дошт.

ХАЙБАР

Хайбар саги бисёр ҳушёр буда, дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои моро фаҳ- 
манда ва вазифаи асосии худро донанда шуда монд. Ӯ фаҳмида гирифт, ки хав- 
фи асосй дар ин хонадон барои мурғон ва он ҳам аз тарафи шағолон аст. Бино- 
бар ин вай ҳамеша дарахтонеро, ки дар онҳо мурғон мехобиданд, дидбонӣ ме- 
кард ва гоҳ-гоҳ ба тарафи рӯидарича рафта, то роҳи омади шаголон гашт кар- 
да, тафтиш намуда меомад.

Айёми баҳорон буд, зардолуҳо ба шукуфтан сар карда буданд. Саг ҳам қариб 
яксола шуда буд. Як саҳар баъд аз рӯз сафед шудан падарам барои намози бом-
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дод ба-масҷид рафт. Ман бедор будам. Ногаҳон овози «қоқ» гуфтани мургонро 
шунидам, дар паси ин овоз садои аз болои бом ба замин афтодани яқ чизи ваз- 
нин ҳам шунида шуд.

Ман дарҳол аз ҷо хеста, ҷомаамро пӯшида аз хона баромадам ва Хайбарро 
садо кардам. Ҷавоб надод ва ӯ дар он ҷо набуд. Ба зери дарахтон рафта мурғонро 
аз назар гузаронидам. Як мурғ набуд. Маълум шуд, ки як мурғро шағол бурдааст.

Ман ба рӯидарича рафта, аз он ҷо ба тарафи ёбон баромадам, Акнун рӯз 
тамоман сафед шуда буд ва ҳар чиз ба назари кас аз дур ҳам бошад, равшан мена- 
муд. Ман тахминан дусад метр дуртар аз худ Хайбарро дидам, ки рӯ ба тарафи 
ҳавлӣ истодааст ва ӯ ҳам маро дида овози махсусе бароварда гӯё маро ба пеши 
худ ҷеғ мезад. Дар ҷавоб ман ҳам ӯро ном гирифта ба пеши худ ҷег задам.

Вай як чизро аз замин ба даҳони худ бардошта пештар омадан гирифт. Баъд 
аз тай кардани нимаи роҳ он чизро ба замин гузошт ва пас гашта дунболи худро 
бодиққат аз назар гузаронид, баъд аз он ба тарафи ман тирвор давон омад ва ба 
ман расида аз доманам газида маро пеш кашид ва бо овози махсусе садо баро- 
варда, маро сар дода, худ боз ба ҳамон чобукӣ ба пеши он чизе, ки дар замин 
гузошта буд, рафта истод.

Ман пай бурдам, ки саг мурғро аз чанголи шағол раҳонидааст, аммо худ 
бардошта оварданро барои ҳаёти вай хавфнок мепиндорад ва бинобар ин маро 
таклиф.мекунад, ки худ рафта мурғро гирифта оварам.

Ман ба пеши саг рафтам, дар ҳақиқат мурғ дар замин мехобид ва зинда буд. 
Вайро бардоштам, дар тахтапушташ, дар шикамаш ва дар бозуяш андак-андак 
захми дандон ва чанголи шагол менамуд.

Ман мургро ба хона гирифта овардам, пеш-пеши ман Хайбар бозикунон ва 
шодикунон медавид. Вақте ки ба пеши модарам расидем, Хайбар ба замин ғел 
зада, гӯё ҳам ба гуноҳи худ, ки ба сабаби мусоҳилакории вай мургро шағол бур- 
да буд, узр мегуфт, ҳам барои мургро халос карда тавонистанаш изҳори шод- 
монӣ мекард.

Хайбар одатан ҳар шаб то аз хона баромадани падарам намехобид, вақте 
ки рӯз сафед шуд ва падарам ба таҳорат баромад, вай хотирҷамъ шуда ба боми 
дуконхонаи падарам мебаромад, ки дар он ҷо хасбеда зер карда буданд ва ӯ дар 
он ҷо дар байни он хасҳо даромада мехобид.

Шағол, ки ҳамеша дар пайи мург буда, фақат аз тарси Хайбар пеш омада 
наметавонист, ин одати сагро омӯхта гирифтааст ва баъд аз хобидани саг рӯз 
сафед шуда бошад ҳам, ба омада гирифтани мурғ ҷуръат кардааст. Баъд аз он 
ки Хайбар ин ғуна хиёнатгарона ҳуҷум овардани шағолро дониста гирифт, ди- 
гар бо сафед шудани рӯз баромада нахобиД ва то бедор шуда баромадани ҳамаи 
аҳли хона ва фуромадани мургон аз дарахт вазифаи посбонии худро давом дод.

Хайбар бағоят бо ору номус буд: рӯзе ба айвони ошхона омада табақеро, ки 
дар он ҷо будааст, бӯидааст. Модарам инро дида бо тароша ӯро задааст. Баъд 
аз ин ҳодиса вай хӯрокашро нахӯрдааст. Рӯзона тамоман дар даруни хасбеда 
мехобид ва шабона аз бом фуромада мурғонро посбонӣ мекард.

Модарам ба падарам хабар дод, ки:
-  Хайбар бемор шудааст, ду рӯз аст, ки хӯрок намехӯрад.
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Ин хабар маро бисёр парешон кард, чунки ман ба вай зиёда омӯхта шуда 
будам, хусусан баъд аз воқеаи мурғу шагол боз ҳам зиёдтар ӯро дӯст дошта бу- 
дам, бинобар ин бо шунидани ин хабар як порча нон гиифта ба пешаш рафтам, 
то ки аз вай ҳолпурсй кунам. Ӯ дар бом буд, ҷеғ задам, фуромад. Нонро пешаш 
партофтам, хӯрд. Нон хӯрданашро ба падару модарам хабар додам. Падар ба 
модарам фармуд, ки ӯ ҳам ба Хайбар нон диҳад. Оварда дод. Аммо саг ба нони 
вай нигоҳе ҳам накард. Ман дубора нон додам, дубора ҳам хӯрд.

Падарам ин ҳолро дида ба модарам гуфт, ки:
-  Хайбар аз ту ранҷидааст, сабабаш чй бошад?
Модарам воқеаи заданашро ҳикоя кард. Падарам гуфт:
-  Дар ин сурат саг ҳақ дорад, ки аз ту ранҷад, чунки ин саги чӯпонист, чӯпо- 

нон ба сари дегу табақ омадани сагро манъ намекунанд. Бинобар ин вай беибо 
ба сари дег омада табақро бӯидааст. Дар он вақт туро лозим буд, ки ба ӯ ноду- 
руст будани ин корашро бо забони хуш ва ишорати нарм мефаҳмондй. Модом 
ки нодуруст будани ин ҳаракаташро нафаҳмонда задӣ, албатта меранҷад.

Саг дар ҳақиқат сахт ранҷида буд, то ҷанд рӯзи дигар аз дасти модарам чиз 
нахӯрд. (Ман характери ин сагро бо номаш дар романи «Ғуломон» акс кунони- 
даам.)ы

* * *

Дар вақте, ки мо ба Соктаре омадем, падарам ба модарам таъин карда буд, 
ки ҳар чизе, ки пазад, ба амакаш -  Абдуллохоҷа аз вай як коса диҳад ва ба ман 
таъин кард, ки ҳар вақт таоми ӯро ман бароварда диҳам ва ҳамеша аз офтобааш 
хабардор бошам, агар холӣ бошад, -  об пур карда бурда монам.

Ба ин сабаб ман ҳар рӯз чандин бор ба пеши вай, ки ӯро амакбобо мегуф- 
тем, мерафтам. Ӯ қади баланд, бадани лоғар, чеҳраи гандумгун, риши миёнаи 
на он қадар сафед (бо вуҷуди ин ки худ 90-сола буд) ва абрӯҳои баланди дарозмӯ 
дошт. Мӯҳои абрӯвонаш чунон дароз буданд, ки чашмонашро пӯшонда меис- 
тоданд. Агар ӯ ба ҷое ё ба касе нигаристан хоҳад, маҷбур буд, ки бо пушти са- 
рангушташ мӯҳои абрӯвонашро аз болои чашмаш бардорад.

Аммо ӯ ба касе нигоҳ намекард ва ҳарфе намезад, ҳамеша дар гӯшаи меҳ- 
монхона хомӯшона менишаст. Аммо ӯ нисбат ба синнаш боқувват буд, рӯзе як- 
ду бор ба рӯи ҳавлӣ мебаромад, таҳорат мекард, ҳаво мехӯрд ва боз ба гӯшаи 
хомӯшиаш медаромад.

Мегуфтанд, ки ӯ дар умри худ бемор нашудааст ва дар вақти вафоташ ҳам 
бемор нашуд. Як бегоҳӣ ман ош бароварда ба пешаш гузоштам. Пагоҳонии 
ҳамон шаб ширу нон баровардам. Ӯ ёзида хобида буд; косаи оши холишуда ҳам 
дар пешаш буд. Ман ширу нонро дар пеши ӯ нагузошта гардонда бурдам, ки 
гурба нахӯрад ва ба падарам хобида буданашро хабар додам.

-  Ӯ дар ин вақт намехобид, ҳар саҳар ду соат пеш аз баромадани офтоб 
мехест. Хабар гирифтанам даркор аст, -  гуфт падарам ва хеста пеши ӯ рафт, ман 
ҳам ҳамроҳ рафтам.

Падарам пеш аз ба меҳмонхона даромадан офтобаи обро дид, ки дар дами 
дар истода буд.
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-  Офтоба холӣ аст! Маълум мешавад, ки саҳар хестааст, -  гуфт падарам ва 
ба пеши ӯ рафта нишаста аввал дасташро, баъд аз он дилашро дид.

-  Мурдааст, ҳозир мурдааст ва баданаш гарм аст, -  гуфт.
Падарам маро фармуд, ки Усто амакро ҷеғ зада биёрам. Рафта ӯро гирифта 

овардам. Ҳар дуяшон мурдаро тахт карда монданд. Асбоби кафанашро ҳам ҳар 
ду ба тариқи шарикӣ тайёр карданд. Писараш дар ин ҷо набуд ва дар куҷо буда- 
наш ҳам маълум набуд, ки ӯро хабар диҳанд.

Мардуми деҳаро хабар доданд ва ҳамон рӯз баъд аз пешин мурдаро бардош- 
танд ва ба ҳавлии масҷид бурда ҷаноза хонданд. Баъд аз ҷаноза хондан мардум 
газвори гирди тобути ӯро талош карда порча-порча дарронда гирифтанд.

Ман аз падарам пурсидам:
-  Чаро гирди тобутро мардум дарронда гирифтанд?
Падарам гуфт:
-  Гирди тобути ӯро табаррук гуфта мегиранд, аҳмақҳо! Ва ҳол он ки ҳамин 

одамҳо дар зиндагии ӯ ягон бор аҳволи ӯро напурсиданд. Баъд аз мурданаш 
гирди тобуташ, ки ман аз хонаи худ баровардаам, барои инҳо табаррук шуд.

УСТО АМАК

Зимистон бинокориҳои мардум хобида буд, Усто амак, яъне Устохоҷа дар 
ҳавлии беруни худ, дар зери айвончае дарсозй мекард; дарҳое, ки вай месохт, аз 
чӯби гуҷум буд. Ӯ тахтаи чӯби гуҷумро чунон сайқал мезад, ки акси ҳар чиз ба 
тарзи хира бошад ҳам, аз вай намуда меистод. Дар он тахтаҳои сахт, ки онҳоро 
«тахтаҳои оҳанин» номидан мумкин аст, бо қаламҳои пӯлодини гуногуни худ 
кандакорӣ мекард. Нақшҳои кандакории вай чунон нозук ва хушнамо буданд, 
ки гӯё наққошони забардаст бо қалами мӯин дар когаз он нақшҳоро кашида 
бошанд.

Ӯ одами пешонакушода, хушзабон, хушмуомила ва як дараҷа ширинкор ҳам 
буд. Асло калонгириро намедонист, аз калону хурд забони хуши худро дареғ 
намедошт. Худро бо ҳама баробар мегирифт. Ба ман ҳам, ки як бачаи хурдсол 
будам, бо назари ҷиддӣ нигоҳ мекард ва ҳар чизе, ки дар бораи кораш мепурси- 
дам, бо тафсил ҷавоб медод ва кӯшиш мекард, ки нозукиҳои санъати худро ба 
ман фаҳмонад. Кораш, ки ба назари ман хеле дилгиркунанда менамуд, ӯро ҳеҷ 
дилгир намекард, аз сафед шудани рӯз то торикии бегоҳӣ аз болои кори худ 
намеҷунбид.

Рӯзе ман аз вай пурсидам:
-  Амак! Шумо ин қадар ҳунарро ба кй шогирд шуда омӯхтед?
Ӯ ҷавоб дод:
-  Хешовандони мо ҳама дурудгариро медонанд. Намебинӣ, ки падарат усто, 

амакат усто, амакбобоят ҳам усто буданд. Аммо ҳеҷ кадоми онҳо ба касе шо- 
гирд нашудаанд ва аз якдигар дида омӯхтаанд, баъд аз он мувофиқи қобилият 
ва ғайрати худ баъзеҳошон бисёр ҳунарманд ва баъзеашон камҳунартар шуда 
мондаанд. Ман ҳам тешазаниро ба кори падару бобо нигоҳ карда омӯхтам. Баъд 
аз он ақли худро кор фармуда ҳунари худро пеш бурдам. Дар кандакорй ман
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аввалин намунаҳоро аз сангҳои мазори худамон гирифтам ва баъд аз он бо акли 
худ нақшҳои шинами хушнамо ёфтам.

Усто амак як нақшро, ки дар когазе кашида шуда буд, ба ман нишон дода 
гуфт:

-  Ин нақшро дувоздаҳгиреҳ меноманд ва когази дигареро ба ман нишон 
дода давом намуд: -  ин ҳам ҳамон дувоздаҳгиреҳ аст, фарқ дар ин ҷост, ки дар 
ин коғаз дар байни гиреҳҳои дувоздаҳгона ситораҳо ва бодомчаҳо нақш ёфта- 
анд. Мебинӣ, ки ин дувоздаҳгиреҳ назар ба он дувоздаҳгиреҳи қадимӣ чӣ қадар 
хушнамо ва назаррабо шудааст. Ана ҳамин майдакориро ба дувоздаҳгиреҳи 
қадимӣ ман аз ақли худ бароварда ҳамроҳ кардам.

Усто амак когазҳоро, ки онҳоро худ андоза меномид, ба ҷузъгири чармини 
худ гузошт ва боз сухани худро давом дод:

-  Агар шогирд танҳо ба омӯхтани ҳунари устои худ қаноат мекард, дар дунё 
ҳеҷ ҳунар пеш намерафт, ривоҷдиҳандаи ҳунарҳо он шогирдон мебошанд, ки аз 
ақли худ чизҳо ёфта ба ҳунари устои худ зам мекунанд, -  гуфт ва баъд аз он: -  
исто-исто, ман ба ту як чизи галатӣ сохта диҳам гӯён аз ҷояш хеста ба ҳавлии 
дарунаш даромад ва аз он ҷо як най гирифта баровард, ки ним метр дарозӣ 
дошт ва сӯрохии дарунаш ҳам тахминан ним сантиметр меомад.

Усто амак чӯбсари лӯлашакли худро гирифта даруни он найро соида суфта 
кард, баъд аз он дар як нӯги най аз шикамаш як чоки дарозрӯя зад, ки баробари 
ними рӯи нохуни ангушти дасти одамӣ меомад. Баъд аз он як порча меширо 
тунук тарошид, аз вай ба андозае бурида гирифт, ки чоки найро пӯшонда мета- 
вонист, дар як нӯги он чарм як ришта ресмонро бо сӯзан дӯхта банд кард. Аз 
тарафи болои чоки най бо бигиз як сӯрохча кушод. Баъд аз он риштаи ба чарм 
банд кардашударо аз даруни най ба сӯрохча рост карда ва аз берун бо як сим- 
чаи нӯгкаҷ он риштаро берун кашида гирифт. Бо сахт кашидани ришта чарм 
омада аз дарун ба болои чок банд шуд, ба тарзе, ки нӯги чарми овезон шудаис- 
тода аз тарафи дарун даҳони чокро тамоман банд мекард. Баъд аз он як чӯбча- 
ро пробкавор тарошида ба он тарафи сӯрохи най, ки аз он ҷо шиками най чок 
карда шуда буд, зада банд кард. Пас аз он як химчаи хушки дарахти тутро ёфта 
оварда дар як сари вай як парраи чорчилликшакл баровард, аз пеши парра то 
нӯги химча тарошида бориктар кард, аз мешии тунуккардашуда як порчаи пу- 
лакчамонандро ба андозае, ки сӯрохи даруни найро тамом гирифта тавонад, 
бурида гирифт, аз миёнаҷои он пулакча сӯрох карда аз вай тарафи борики хим- 
чаро гузаронида пулакчаро бурда ба парра расонда банд кард.

Аз тарафи дигари най, наздик ба даҳонаш, аз шикамаш як сӯрох кушода дар 
вай як нойчаи бофандагиро банд кард.

Баъди вай дар сатил қадаре об рехт, химчаро, ки даста меномид, аз тарафи 
паррадораш дар даруни най даровард, тарафи чокдори найро дар даруни оби 
сатил фурӯ дода, тарафи дигарашро рост нигоҳ дошт.

Вақте ки дастаро боло-поин ҳаракат дод, об аз сатил ба даруни най дарома- 
да ва аз он ҷо боло рафта аз нойча берун рехтан гирифт.

Ман аз дидани ин ҳол дар ҳайрат афтода, чӣ навъ ба даруни най даромада 
ба чӣ сабаб боло рафтани обро аз Усто амак пурсидам.
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Ӯ эзоҳ дод:
-  Дастаро ки боло мекашем, пулакчаи бар рӯи парраи даста банд кардашу- 

да ҳавои даруни найро боло мебардорад. Вақте ки поини най аз ҳаво холй шуд, 
об аз чок зӯр карда даромада чарми рӯи чокро бо зӯрии худ бардошта, ҷои аз 
ҳаво холишудаи найро аз худ пур мекунад. Вақте ки мо дастаро поин фурӯ ме- 
диҳем, бо зӯрии оби пасгашта чарми болои чок рӯи чокро баста роҳ намедиҳад, 
ки об боз гашта ба сатил барояд, дар вақти фурӯ додани даста бо зӯрии об пу- 
лакчаи рӯи парра бардошта шуда, об аз он ҷо гузашта ба тарафи болои най 
мебарояд ва ҳамин тариқа шуда бо 2-3 бор боло-поин ҳаракат додан даруни 
най аз об пур шуда аз нойча берун рехтан мегирад.

Усто амак дар охири эзоҳи худ он асбобро ба ман дода:
-  Ин барои ту бозичаи хуб, инро «обкашаки навбаромад» ном монӣ, меша- 

вад, -  гуфт.
Ман аз ин ҳунари ӯ ба ҳаяҷон омада аз вай пурсидам:
-  Ин бозичаро шумо аз ақли худ баровардед?
-  Не, -  гуфт ӯ, -  калонтари ин обкашакро бобои ман, ки Сайид Аҳмадхоҷа 

ном дошта, бобокалони ту, яъне бобои падарат мебошанд, сохта буданд. Он кас 
як чӯби ғафси дарози сафедори самарқандиро (сафедореро, ки дар Самарқанд 
шамшод меноманд) рост арра карда, ҳар кадоми онҳоро ба шакли нова кофта 
боз дуяшро бо ҳам бо елим ҷафс карда, ба тарзе, ки дар ин най дидӣ, сохта 
буданд ва дар рӯи он ду-се ҳалқаи оҳанин ҳам гузаронида буданд, ки бо зӯрии 
об накафад. Бобокалонат баъд аз сохтани он асбоб, дар як рӯзй ҷумъа, ки мар- 
думи атроф барои намози ҷумъа дар пеши ҳавзи масҷиди мо ғун шуда буданд, 
ба воситаи он асбоб аз ҳавзи масҷид ба боми масҷид об бароварда, ҳамаро дар 
тааҷҷуб андохта буданд. Лекин обкашаки он кас чунон зӯр буд, ки як кас дастаи 
вайро ҷунбонда наметавонист, дар сари даста як чӯби кундаланг банд карда 
буданд ва ду ҷавони зӯрманд аз ду тарафи он чӯб гирифта боло-поин мекар- 
данд, оби вай, ҳамчунон ки аз даҳони кӯза резад, шаррос зада мерехт.

Усто амак ба сари кори худ нишаста ва қаламҳои пӯлодинашро бо қайроқ 
тез карда истода илова кард:

-  Ҳамон сол дар Зарафшон аввал об кам шуда, дар вақти тобистон тамоман 
хушкид, киштҳои канори дарё, ки одатан беоб ва бо нами дарё мерасиданд, бе 
нам монда, онҳо ҳам ба хушкидан рӯ оварданд. Дар он вақт деҳқонон ҳамон 
обкашаки бобокалонатро ба канори Зарафшон бурда, ба воситаи вай киштҳои 
худро аз кӯлмакҳои дарё об доданд.

Усто амак кори худро сар карда гуфт:
-  Аз ақли худ барорандаи он асбоб ана ҳамон кас буданд, ман дар он вақт 

ҳафтсола будам. Чӣ гуна сохта шудани вай дар ёдам буд. Ту бачаи ҳунардӯст 
менамоӣ, барои ҳамин аз рӯи он асбоб ба ту ин бозичаро сохта додам. Рав, бозӣ 
кун. (Баъд аз даҳ соли ин воқеа ман навъи мукаммал кардашуда ва аз металл 
сохташудаи ин асбобро дидам, ки аз Россия оварда шуда буд, бо вай аз бочкаҳо 
карасин ва равғани сафед мекашиданд ва номащро «насос» мегуфтанд.)

* * *
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Усто амак мехост писари хурди худ -  Икромхоҷаро устои ҳунарманд кунад. 
Аммо ӯ ба таълимоти падараш гардан намефуровард ва корҳои падараш фар- 
мударо, ки ба кандакорӣ оид буданд, қасдан вайрон мекард.

Рӯзе Усто амак аз писараш шикоят карда ба падарам гуфт:
-  Сайид Акбар мувофиқи номи худаш* аз қадаш з^ёдтар калон шуда рафта- 

аст. Ӯ ба ҳунаромӯзй майл накард ва ин корро ба худ ор донист. Ман ҳам ӯро 
«майлаш, акнун, ки ӯ ҳунарманд шудан ва одам шуданро намехоҳад, кӯр шавад, 
мулло-пулло шуда равад» гуфта ба хондан мондам. Аммо ин хурдиаш боз як 
тамгаи дигар шуда баромад. Худам ду сол зӯр задам, се сол дар мактаб мондам, 
гайр аз кӯрсаводӣ дигар чизеро ҳосил накард, ҳунарро бошад, ҳеҷ ба гардан 
намегирад. Акнун ин на одам мешавад ва на муАло, рафта-рафта хар мешавад.

-  Аз муллои муқаррарӣ шуданаш, хар шуданаш беҳтар аст, -  гуфт падарам 
дар ҷавоб.

Дар ҳақиқат ҳам Икромхоҷа хеле гарданшах буд. Рӯзе падараш дар як тахта 
нақши ислимиро15 кашида дод, ки барои машқ кор кунад. Аммо ӯ ҷоҳоеро, ки 
мондан даркор буд, канд ва ҷоҳои кандашуданиро ба ҳоли худ гузошт. Ҳарчанд 
ман нишондодҳои падарашро ба ёдаш овардам, қабул накард ва «ту намедонй» 
гуфт.

Вақте ки ин кори худро ба падараш нишон дод, ӯ дар ғазаб шуд ва дастаи 
пойтешаро, ки тарошида истода буд, калтаквор ба дасташ гирифта ба писараш 
хитоб карда гуфт:

-  Гурез, ки мезанам!
Икромхоҷа як-ду қадам пасттар рафта истод. Усто амак бо ҳамон вазъияти 

ҳамлакунандагӣ аз ҷояш хест ва такрор кард:
-  Гурез, ки мезанам!
Икромхоҷа давида ба тарафи ҳавлии дарун гурехт ва Усто амак ҳам ӯро 

пеш карда рафт: ман дар тарс афтодам, ки агар ӯ бо ҳамон чӯб писарашро за- 
над, ягон ҷояшро маиб накарда намемонад. Ман ҳам «амакҷон, назанед» гӯён 
аз дунболи онҳо давидам. Икромхоҷа аз ҳавлии дарун ба рӯидарича гузашта ба 
баромадгоҳи ёбон рафта истод. Усто амак ҳам миёнаҷои рӯидарича рафта ни- 
шаст ва баъд аз фурсате нишаста нафаси худро рост гирифтан боз аз ҷояш хест 
ва боз фармон дод:

-  Гурез, ки мезанам!
Икромхоҷа гурехт, ӯ пеш кард ва ман «назанед» гӯён фарёд мекардам. Ба 

ҳамин тариқа падару писар ёбонро ду давр заданд. Усто амак ба писараш фар- 
ёдкунон гуфт:

-  Биё, акнун намезанам, хашмам фурӯ нишаст. Баъд аз ин коратро дониста 
хун.- Худ ба тарафи ҳавлӣ бозгашт, ман ҳам аз дунболи ӯ ва дар роҳ ба ман 
гуфт:

-  Ту тарсидй, ки ман Икром акаатро мезада бошам, ё не, ман намезанам. 
Хар бачаашро намезанад; гов бачаашро намезанад, одам чаро фарзанди худро 
занад, ман ӯро ҳунар ёд гирад гуфта, пӯписа кардам. Ин кори маро ба падарат 
нагӯй, ки ханда мекунад.
* Акбар (арабӣ) -  яъне калонтар.
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Усто амак ғайр аз хешӣ бо падарам дӯсти бисёр наздик ҳам буд, ҳар як ба 
они дигар «ҷӯра» гуфта хитоб мекарданд. Дар фикр ва дар ақидаашон дар ҳаққи 
одамон ҳам ҳар ду як буданд. Фақат фарқ дар ин ҷо буд, ки Усто амак ширинза- 
бон, хушмуомила ва ширинкорнамо буд ва кори бади одамонро бо ширинсу- 
ханӣ ба рӯяшон мезад. Чунончи, мо Азизхоҷа ном ҳамсоя доштем. Ӯ Эъломхоҷа 
ном писарашро ба дарахт баста сахт задан гирифт. Усто амак фарёди Эъломхо- 
ҷаро шунида ба ҳавлии онҳо гузашт ва дасти Азизхоҷаро дошта:

-  Бас кунед, эшон амак, тавба кардааст, минбаъд аз фармони шумо намеба- 
рояд, -  гуфт.

-  Ин девона шудааст, инро зада ҳушёр кардан даркор аст, ин тавбаро наме- 
донад, -  гӯён Азизхоҷа ҷандала мекард, ки аз дасти Усто амак раҳоӣ ёфта писа- 
рашро занад.

Усто амак гуфт:
-  Эшон амак, шумо галатӣ одам будаед, магар ду девонаро дар як ҳавлӣ 

намемонанд ва ҳол он ки дар деҳаи худамон ман даҳ ҳавлиро медонам, ки дар 
ҳар кадомаш ду-се девона ҳаст.

Усто амак бо ин сухани худ худи Азизхоҷаро девона гуфта буд ва инчунин 
дигар эшонҳои девонахони он деҳаро низ санг зада буд. Лекин ҳамаи ин гапҳо 
низ бо ширинзабонӣ гуфта шуда буданд, шунаванда ба худаш дахлдор будани 
ин суханҳоро фаҳмад ҳам, ба ҷавоб гардондан сухани муносиб намеёфт.

Аммо падари ман як дараҷа дағал ва сахтгап буд, ӯ корҳои ба худаш номақ- 
булро бо суханҳои сахт ва талх фош мекард ва аз ранҷидани тарафи муқобил 
ҳеҷ парво надошт.

ЛУТФУЛЛО - ГӮППОН

Дар Соктаре каси дигаре, ки бо вуҷуди хурдсолиам диққати маро ба худ 
кашид, Лутфулло-Гӯппон ном касе буд. Ӯ писари аз дунболи занаш омадаи Авез- 
хоҷа ном ҳамсояи бевоситаи мо буд. Авезхоҷа деҳқони безамин буд. Ӯ дар зами- 
ни заминдороне, ки худ кор намекарданд, ё кор карда наметавонистанд, чоряк- 
корӣ ва бо истилоҳи он вақт корандагӣ мекард. Авезхоҷа ду писари хурд дошт, 
калонаш Нозимхоҷа ном дошт, ки ӯро ба хондан монда буд ва дигараш ҳамсоли 
ман буда, ҳанӯз аз дасташ кор намеомад. Худи Авезхоҷа бошад, одами сергапи 
камкор буд, 20 таноб (5 гектар) заминро, ки ӯ ба корандагӣ гирифта буд, танҳо 
ҳамин Лутфулло-Гӯппон кор мекард.

Дар Соктаре деҳқонон умуман каланди устодӯстбойи (аз Ғиждувон) кор 
мефармуданд, ки ҳар кадомаш 4 килограмм вазн дошт. Мегуфтанд 10 кас ҳаст, 
ки ҳар кадоми онҳо ба Устодӯстбойи каландгар каландҳои 5-килограммӣ фар- 
муда гирифтаанд. Яке аз он 10 нафар ҳамин Лутфулло-Гӯппон буд.

Аммо мардуми он ҷо Лутфулло-Гӯппонро аз дигар 9 нафар калонкаланд 
фарқ мекарданд ва «ин девкор аст» мегуфтанд. Назар ба қавли онҳо, Лутфулло 
Гӯппон аз пагоҳонӣ то вақти хӯроки пешин ва аз пешин то шом дам нагирифта 
каланд мезадааст ва дар таомхӯрӣ ҳам чор баробари дигар коргарон хӯрок ме- 
хӯрдааст.

Рӯзе ман дар лаби ҷӯи Мазрангон, ки аз даруни деҳа мегузашт, бо обкаша-
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кам бозӣ мекардам. Абдушукурхоҷа ном аз сайидатоиҳо бо ду-се ҷавон омад, 
ки ҷӯйро баста ба чорбоғи худ об барад. Аммо одамони ӯ ҷӯйро баста натаво- 
нистанд, ҳар лой ва хоке, ки дар ҷӯй мерехтанд, об шуста мебурд.

Дар ин вақт Лутфулло-Гӯппон пайдо шуд ва баъд аз қадаре кори ҷӯйбандии 
онҳоро тамошо карда истодан, ба Абдушукурхоҷа гуфт:

-  Амаки эшон! Ман танҳо худам ҳамин ҷӯйро баста диҳам, чй медиҳед?
-  Якта нон ва як қабза ҳалвои равганӣ, -  гуфт Абдушукурхоҷа.
Лутфулло-Гӯппон қабул кард ва ғайр аз эзор ҳамаи либосҳояшро кашида

ба кор даромад. Аввал дар ду канори ҷӯй ду тӯда хок ғундошт. Душвории кор 
дар ин ҷо буд, ки дар он ҷо чим ва лойи шитта набуд. Даруни ҷӯй тамоман рег 
ва атрофаш хоки регомез буд. Бо вуҷуди ин, Лутфулло-Гӯппон аз он кор натар- 
сид ва ба об даромада хоки дар як тараф тӯда кардаашро ба даруни ҷӯй кашида 
сеяки вайро баст, баъд аз он ба тарафи дигари ҷӯй рафта аз он ҷо ҳам сеякашро 
банд кард. Зӯрии кор акнун сар мешуд, оби ҷӯ танг шуда омада аз сеяки миё- 
наҷои ҷӯй бо шиддат мегузашт ва хокҳои нарми нав рехташударо шуста бурдан 
мегирифт.

Лутфулло фурсат нагузаронида дар ҷои гуз^ргоҳи об кундаланг хобид, хок- 
ҳои дар як тараф рехтаашро бо сару гарданаш ва тарафи дигарро ба пойҳояш 
нагохдорӣ кард. Танаи ӯ дар гузаргоҳи об гӯё кундае буд, ки об аз болои он 
шорида мегузашт:

Лутфулло дар ҳамин вазъият каланди дӯстбойиашро бо суръат зада аз да- 
руни ҷӯй аз тарафи омади об лой кашида ба танаи худ банд мекард. Дар он вақт 
бозувони ӯ чунон бо суръат ҳаракат мекарданд, ки ман ба чизе монанд карда 
натавонистам. Фақат баъд аз он ки аз хоки Бухоро роҳи оҳан гузашт ва ман 
ҳаракати бозувони оташхонаи поездро дидам, ба хотирам суръати ҳаракати 
бозувони Лутфулло-Гӯппон расид. Ман дар он вақт дар байни ин ду ҳаракат як 
монандии пурраро дидам.

Баъд аз он ки банди миёнаи ҷӯй аз танаи Лутфулло баландтар шуд, ӯ аз ҷояш 
хеста ба паси банд дузону нишаста ва банди худро бо шиками худ нигохдорӣ 
карда, боз ба ҳамон суръат ва чобукии аввалиаш каланд зада аз тарафи омади об 
лой кашида банди худро баланд ва мустаҳкам кард ва пас аз он аз об баромада ба 
болои банд хоки хушк партофта, бандро аз хавфи оббарӣ эмин намуд.

Усто амак, ки вай ҳам дар ин тамошо ҳозир шуда буд, ба Лутфулло хитоб 
карда гуф: Додар, илоҳӣ ҳазорсола шавй, намурй!

Абдушукурхоҷа хандид ва ба Усто амак гуфт:
-  Устохоҷа, шумо Лутфуллоро дуое кардед, ки қабул шуданаш мумкин нест 

ва ба ӯ якпула фоида надорад, кист, ки дар дунё ҳазорсола шавад, кист, ки дар 
дунё намирад? Ба ҷои ин агар мегуфтед, ки «илоҳӣ бой шавӣ в'а шикамат аз нон 
сер шавад», беҳтар буд.

Усто амак бо ҳамон шукуфтарӯии одатиаш ба Абдушукурхоҷа гуфт:
-  Рухсат диҳед, ака эшон, ки маънии дуои худро ба шумо фаҳмонам.
-  Марҳамат кунед -  гуфт Абдушукурхоҷа.
-  Маънии ҳазорсола шудани як одам он нест, ки, -  гуфт Усто амак, -  ӯ дар 

зиндагии худ ҳазор солро аз сар гузаронад, балки маънии ин сухан ҳамин аст,
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ки ӯ дар зиндагии муқаррариаш корҳое кунад, ки одами дигар дар ҳазорсола 
умри худ, ба шарти зинда мондан, он корҳоро мекарда бошад. Инчунин маънии 
намурдани як одам ҳам ин нест, ки вай монанди одами афсонагии «оби ҳаёт» 
хӯрда зиндаи бадтар аз мурда шуда то қиёмат монад, балки маънии ин сухан ин 
аст, ки ӯ чунон корҳое кунад, ки номаш дар дунё зинда монад.

Абдушукурхоҷа истеҳзокорона ва хандаомезона пурсид:
-  Хӯш, Лутфулло чӣ кор карда метавонад, ки кори ӯро дигар кас дар ҳазор 

сол кунад ва номи ӯ бо кадом кораш дар дунё зинда мемонад?
Усто амак ҷавоб дод:
-  Лутфулло 30 сол умр дидааст, дар ҳамин умри худ аз бозе, ки ба дасги худ 

каланд гирифтааст, як хонаводаро бо меҳнати худ сер карда омадааст. Аммо 
шумо дар шастсола умратон бо меҳнати худ аҳли хонавода он сӯ истад, шиками 
худатонро сер накардаед.

-  Чаро? -  гуфта савол дод Абдушукурхоҷа бо оҳанги истеҳзокорона ва ило- 
ва кард: -  ман ҳама вақт дар муридавкунӣ мегардам. А з ин кор ҳар моҳ 100-200 
танга меёбам. Бо ҳамин кор рӯзам ва рӯзи хонаводаам ба подшоҳӣ мегузарад. 
Боз чӣ кор карданам даркор буд?

-  Боракалло, -  гуфт Усто амак бо ханда, -  ҳар чй худатон иқрор кардед! 
Охир, «муридавкунӣ» кор нест. Дуруст аст, ки шикори ҳайвонот ва парандагон 
касб аст, аммо муридавкунӣ, ки шикори одамон аст, чӣ маънӣ дорад?

-  Фиребгарӣ, фиреб дода ба доми худ кашидани одамон, -  гуфт касе аз гӯшае.
Ҳама хг.ндиданд ва Абдушукурхоҷа аз хиҷолат суп - сурх шуд ва худаш ҳам

дар қатори одамон хандида:
-  Биёед, монед ин гапҳоро. Акнун аз меҳнати худ чӣ гуна ҳалво хӯрдани 

Лутфуллоро тамошо мекунам, -  гуфт ва ба дастёри худ фармуд, ки аз хона якта 
нон ва аз баққолии урганҷиён як қабза ҳалво биёрад.

Гӯппон як нонро чор пора карда, ҳалворо ҳам ба чор қисм тақсим намуда 
дар онҳо печонда, чор даҳон карда хӯрд ва ду кафашро дар як ҷо чумча сохта аз 
ҷӯй об нӯшид ва гуфт:

-  Лаб гуфт: «омад», даҳон гуфт: «даромад», шикам гуфт: «дар боло чӣ буд, 
ки поин нафуромад».

Ҳама хандиданд ва ҷавоне ба ӯ гуфт:
-  Лутфулло ака, агар ҳамин вақт бошад, чанд қабзаи дигар ҳалво хӯрда ме- 

тавонед?
-  Агар ҳамин вақт бошад, се қабзаи дигар, агар бегоҳонй бошад, чор қабза,

-  гуфт Лутфулло.
-  Гапи бекор, як қабзаи дигар ҳам хӯрда наметавонед, -  гуфт ҷавони дигар.
-  Ҳалворо тайёр кунед, бинед, ки ман чй навъ мехӯрам, -  гуфт Гӯппон.
-  Гарав мебандем, -  гуфт ҷавони дигар, -  ҳалвои бекор дар куҷост?
-  Ҳар шарте, ки кунетон, ман розӣ, ҳалворо тайёр кунед, -  гуфт Лутфулло.
-  Се қабза ҳалво, се танга пул, гуфт ҷавоне, ки ба гарав ҷеғ зада буд, -  агар 

хӯрда тавонистед, ҳалво нӯши ҷонатон шавад, ба болояш се танга пул ҳам меги- 
ред. Агар натавонистед, се танга пули ҳалво ва се танга гаравй -  6 танга меди- 
ҳед. Чӣ гуфтед?
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-  Чӣ мегуфтам? Аз ҳазм шуда рафтани ҳалвои ҳозир хӯрдагиам пештар биё- 
ред, ки сер шуда монам, мегӯям-дия! -  гуфт Лутфулло.

Ҳалворо оварданд. Лутфулло ба хӯрдан даромад, аз болои ҳар як даҳан ҳалво 
як қулт об менӯшид ва баъд аз хӯрда тамом кардан аз гаравбастагон се танга 
ҳам гирифт.

-  Дар ҳақиқат шумо 6 танга не, 7 танга бурдед, -  гуфт ба Лутфулло касе, ки 
ҳалворо оварда буд ва эзоҳ дод: -  се қабза ҳалвои муқаррарӣ се нимча (якуним 
килограмм) меомад. Ман барои фиреб додани шумо чор нимча (ду килограмм)- 
ро се қабза 'бурронда оварда будам, ки чор танга меистад.

-  Бисёр нағз карда будед, -  гуфт Лутфулло ва ба Абдушукурхоҷа ишорат 
карда давом намуд: -  амаки эшонам одамонро фиреб дода пулашонро хӯранд, 
шумоён маро фиреб дода пул хӯрондетон. Ин бисёр нағз.

Ҳама хандида аз ҷо хеста пароканда шуда рафтанд. (Ман дар «Аҳмади дев- 
банд» ном асари худ Лутфулло-Гӯппонро ёд кардаам.) 16

* * *

Падарам дар Соктаре баъд аз фориғ шуданаш аз кори деҳқонӣ ҳамеша бо 
бофандагй машғул шуд. Аз ҳама бештар карбос бофт, ӯ як қисми вайро ба шуш- 
тагар18 ба худ курта-лозимӣ дӯзонид, дигарашро абра ва остари кӯрпаву кӯрпа- 
ча, болиш, дастархон ва дигар чизҳои даркории хона дӯзонда, ба читгар дода 
рацг кунонида гирифт. (Читгарҳо одатан ҳар чизро мувофиқи худаш нақш ва 
ранг мекарданд. Бинобар ин аввал дӯхта, баъд аз он ба ранг додан даркор буд.)

-Қаламй монда ба мо курта-лозимй ва ба худаш, ҳам ба мо яктаҳ дӯзонид. 
Алоча монда худаш ва ҳамаамонро бо ҷомаҳои таҳпӯшӣ ва рӯпӯшй таъмин кард. 
Танҳо ба акаам, ки ӯ Бухоро мерафт, як ҷуфт курта-лозимии суф ва як яктаҳи 
чит аз моли фабрика харида дӯзонда дод. Дигар ҳамаамон аз матои хона мепӯ- 
шидем. Падарам бештарин ранги чизҳои бофтаниашро ҳам худ тайёр мекард: 
аз испарак19ранги нахӯдии зард, аз норпӯст ранги сиёҳча, аз омехтани испарак 
намедонам бо кадом чизи сиёҳ ранги пистагй, аз рӯяш ранги сурх ва дигарҳоро 
месохт. Танҳо ранги зайтунй20 ва нилобиро ба рангрез ранг мекунонид, ки онҳо 
ин рангҳоро аз нили Ҳиндустон тайёр мекарданд.

Ба ҳамаи ин корҳо модарам ёрмандии калон медод: баъд аз ғундоштани 
сардарахтиҳо бештарини умри ӯ ба чархресй -  ресмонресй, калова, зағӯта ва 
ночатайёркунй мегузашт. Корҳои каловарангкуниро ҳам бо нишондоди пада- 
рам ӯ мекард.

Дар охирҳои зимистон падарам ба Маҳаллаи Боло рафтан хост, ки дар он 
ҷо чӯбҳои дар даст доштаашро чархи осиё тарошад, чархи тайёр ва чархҳои 
тайёршуданиро ба осиёҳои атроф фурӯшад.

Модарам дар як ҳавлии вайрон бо ду бачаи майда аз танҳо мондан тарсида 
ба рафтани ӯ норозигй баён карда бошад ҳам, нашунид:

-  Шумоёнро гург намехӯрад, агар фарз кардем, ки гург биёяд ҳам, Хайбар 
ҳаст, -  гуфт ва баромада рафт.
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РУДИ НАВИ Ш ОФИРКОМ

Баҳор омад, давчаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои тутҳои балхӣ ғӯра бас- 
танд, дарахтони хастут барои хӯроки кирмакҳои пилла каллак шудан гирифт- 
анд; ҷӯи Мазрангон бо лойоби селҳои баҳорӣ пур аз сурхоб шуда мешорид; деҳ- 
қонон ҷуфт мебастанд, замин меронданд, дандонамола мекарданд ва мекиш- 
танд; фароштурукҳо лойҳои шиттаро ба шакли пунбадона лӯнда карда оварда 
дар шифтҳои хонаҳо -  дар паҳлуи болорҳо бо камоли маҳорат ба тарзи ним- 
киштӣ барои худ хона месохтанд. Лаклакҳо бар пештоқи дарвозаи мазор барои 
худ ошёна мебастанд ва аз дарёбод, аз миёни сусзорҳо морҳои обиро шикор 
карда оварда мехӯрданд. Мурғони титави товусранг, ки болу парҳояшон бо 
рангорангтобӣ назаррабо буданд, аз лаклакҳо хӯсида аз таги буттае ба таги 
буттаи дигаре меҷаҳиданд ва бо қаққоси ҳаяҷономези худ ҳамҷинсҳошонро аз 
хавф огоҳ мекарданд. Хулоса, аз одамон гирифта то парандагон ва растаниҳо -  
ҳама чиз дар ҳаракат буд.

Дар яке аз он рӯзҳо, ки абри баҳорӣ аз партави офтоби шаъшаадор одамони 
кориро соядорӣ мекард, падарам аз деҳаи Маҳаллаи Боло омад. Ба ман, ки дар 
он вақт дар паскӯчаи пушти масҷид Хайбарро савор шуда «хартозй» мекардам 
ва шодикунон ӯро пешвоз гирифтам, ҳеҷ илтифоте накард, Хайбарро ҳам, ки бо 
думҷӯлонй ва бо садои махсуси сагона гӯё ӯро «хуш омадед» мегуфт, ҳеҷ дӯстдорӣ 
нанамуд ва харро дар зери дарахти тут баста ва хӯрҷинро ба даст гирифта ба 
ҳавлии дарун даромад. Ман ва Хайбар аз вай пештар ба хона даромада модар- 
ро аз омадани падар хабар дода будем, ӯ ҳам аз хона давида баромада хӯрҷинро 
аз дасти падарам гирифт ва саломатиашро пурсид.

Ба ӯ ҳам ғайр аз пурсуҷӯи одӣ ва расонидани саломи падару модараш чизе 
нагуфта ба хона даромад.

Модар хӯрҷинро дар айвончаи ошхона гузошта, зуд ба хона даромада сал- 
ла ва ҷомаи падарро гирифта ба мехи девор овехт ва дар ҷои нишасти ӯ кӯрпача 
паҳн намуда лӯлаболишҳоро дар паҳлуяш гузошт.

Падар бо ҳамон вазъияти андӯҳгинона ба модарам:
-  Зудтар самовор монда чой дам кун ва аз даруни хӯрҷин гӯштро гирифта 

саришта кун,ки гурба набарад, -  гуфт ва худ лӯлаболишҳоро дар саргаҳи кӯрпача 
гузошта дароз кашид ва ман дар ҷое, ки рӯи ғамолуди ӯ намуда меистод, хомӯ- 
шона нишастам.

Модарам баъд аз чой дам карда овардан ба пеши падар дастархон кушод, 
нон ва ғӯлунгоб ниҳод. Падар аз ҷояш хеста нишаста ба чойнӯшӣ ва нонхӯрӣ 
даромад ва ҳоло ҳам пешонааш кушода намешуд. Модарам бояд барои фаҳми- 
дани ин вазъияти падар бошад, ки аз вай пурсид:

-  Магар чархҳо фурӯш нашуданд?
-  Фурӯш шуданд, ду дарахти гуҷум ҳам харида ғалтонда ба андозаи чарх 

бурида мондам, ки дар айёми тобистон рафта метарошам, -  гуфт дар ҷавоб ва 
боз хомӯш монд.

-  Худо накарда, магар дар мизоҷатон гаронӣ доред, ки ин қадар пажмурда 
ва гамгин менамоед? -  гуфт модарам.
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-  Ин гаронӣ дар ман аз мизоҷам не, балки аз аҳволи тумани Шофирком 
омад, -  гуфт падарам ва боз хомӯш монд.

Модарам нӯги каловаи чигилшудаи аҳволи падарамро ёфта буд. Аммо таф- 
силот мехост. Бинобар ин гапковӣ карда пурсид:

-  Мегуфтанд, ки дар Шофирком рӯди нав баровардаанд, магар ин рост аст?
-  Рост аст, -  гуфт падар ва илова намуд: -  кошкӣ рӯди нав намебаровар- 

данд. Кори ин рӯди нав ба болои он харобие, ки ба сари мардуми он ҷо аз рег- 
пахшкунӣ омада буд, «болои мурда сад чӯб» шуд.

Падар як қадар кушода шуда ба ҳикоя даромад. Назар ба нақли вай, марду- 
ми тумани Шофирком тирамоҳи гузашта ба сари худ кӯшиш кардаанд, ки рӯди 
кӯҳнаро аз сари нав кофта об ҷорӣ кунанд, аммо натавонистаанд, чандин бор 
регкашонӣ карда то ёбони Қо-қо як ҷилдироба ҷори намудаанд, аммо аз миёна 
ду рӯз нагузашта аз лабҳои рӯд ба дарунаш боз рег шорида фуромада дубора 
гӯронидааст.

Баъд аз он калоншавандагон ва арбобу аминҳои туман ба амир арз карда- 
анд, ки рӯди нав бароварда диҳад, харҷ ва корашро аҳолии туман ба гардан 
мегиранд.

Амир ба чор ҳокими туман -  ба қозиву раису амлокдору миршаби Шофир- 
ком фармон фиристодааст, ки сар шуда кори рӯдинавбарориро ба анҷом расо- 
нанд. Онҳо баъд аз муайян кардани ҷои кашида шудани рӯди нав ҳашар эълон 
карда ба кор даромадаанд. Аммо аз сари зимистон то ҳол, ки аз миён шаш моҳ 
гузаштааст, базӯр ним санг (чор километр) ҷойро ковондаанд ва лекин дар ин 
муддат бақияи дороии мардуми он ҷо, ки аз харобии регзеркунӣ монда будааст, 
ба харҷи чор ҳоким рафтааст.

Падарам рафти кори рӯдковиро ба тарзи зерин ҳикоя кард:
-  Рӯзе ман барои дидани рафти кори ҳашар ба сари кор рафтам, чор ҳоким 

бо одамони худ ва арбобу аминони туман қариб дусад кас шуда дар ёбони васее 
чодир зада нишастаанд. Садҳо нафар мардуми ҳашарчй ҳам ҳар ҷо-ҳар ҷо хоби- 
даанд. Қассоб гӯсфанд мекушт, ошпазҳо оши палаву кабоб ва нонвойҳо фатири 
равганӣ мепухтанд. Аспони он гурӯҳи дусаднафарй дар пеши чодири соҳибона- 
шон бедаи кабуд мехӯрданд ва ҷуволҳои пурҷав барои еми шабонаи он чорпоҳо 
омода буданд. Оқсақолони деҳаҳо ба харҳо бор карда биринҷ, ҷав ва орд мео- 
варданд. Дар ҳар ҷо-ҳар ҷои пеши чодирҳо самоворҳои калон дар ҷӯш буданд. 
Он гурӯҳи дусаднафарӣ палав ва кабобро хӯрданд, чой ҳам нӯшиданд. Вақт ҳам 
хеле гузашта ба офтобфурӯравй тахминан ду соат монда буд. Дар он вақт амин- 
ҳо аз чодирҳошон баромада ҳар кадом пойкорҳои21 деҳаи худро ҷег зада фарму- 
данд, ки ҳашарчиҳоро гундошта ба кор дароранд. То ғун шуда кор сар кардани 
ҳашарчиён ҳам қариб як соати дигар гузашт. Вақте ки кор сар шуда ҳар даҳа аз 
саҳми худ тахминан як-ду газ замин кофта буд, ки рӯз ҳам торик шуда омад ва 
бо фармоиши аминон пойкорон ба ҳашарчиён нидо дардоданд, ки «имрӯз кор 
тамом, фардо барвақттар ба кор оянд, вагарна «боқипулӣ» хоҳанд дод». Ана 
рафти кор ҳамин тарз аст, -  гуфт падар дар охири сухани худ.

-  Аз ин тавр кашола кардани кор ба чор ҳоким чй фоида? -  гуфта модарам 
пурсид.
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I

-  Агар кори ҳашар тамом шавад, он гурӯҳи дусаднафарӣ он палав, кабоб ва 
фатирро аз куҷо мехӯранд ва аспҳошон беда ва ҷавро аз куҷо меёбанд? -  гуфт 
падарам дар ҷавоб. -  Ва ҳол он ки фоидаи онҳо бо ин хӯрок намемонад: агар 
ҳар рӯз даҳ ҳазор танга барои харҷи ҳашар аз мардум ҷамъ карда гиранд, ни- 
маи онро нақд медузданд ва нимаашро пухта мехӯранд.

Падарам як пиёла чой нӯшида қадре хомӯш монд, дар вақти хомӯшӣ дар чаш- 
монаш як нури ҷасорати ифтихоромезе дурахшид ва ба модарам нигоҳ карда:

-  Ман як кор карда омадам, намедонам, фоида медиҳад ё не. Ба фикри ху- 
дам, фоида медиҳад, -  гуфт. Аммо чӣ будани он кори кардаашро нагуфт ва боз 
хомӯш монд.

Модарам қадре мунтазир шуда истод, дид, ки ӯ дар бораи он кор чизе на- 
мегӯяд, аз вай пурсид:

-  Чӣ кор кардед?
-  Ҳоло аз ваҷҳи он кори ман ба касе чизе гуфтан дуруст нест. Ту ҳам аз он 

ваҷҳ ба касе чизе нагӯй, -  гуфт ва ба шарҳи кори кардаи худ даромад:
-  Ман дидам, ки мардуми туман тамоман бехонумон мешаванд ва рӯди нав 

ҳам намебарояд. Як тахта когази калонро пур карда ба амир ариза навиштам. 
Дар ариза рафти корро ба тарзе, ки ҳозир гуфта гузаштам, шарҳ додам. Ва та- 
лаб кардам, ки барои пеш бурдани кори ҳашар ягон каси худотарсро фармояд, 
ки ин кор зудтар тамом шавад. Дер мондани ин кор ҳам ба халқ зарар дорад, 
ҳам ба давлат. Зеро вақте ки рӯд кофта нашавад ва об ҷорӣ нагардад, албатта, 
заминҳо аз кишт мёмонанд, дар он сурат подшоҳ хироҷ ва молиётро аз куҷо 
мегирад?

-  Аризаро аз номи кӣ навиштед? -  гуфта модарам пурсид.
-  Аз номи худ навиштам, -  гуфт падарам ва тафсил дод:-лекин номи худро 

маълум накардам. Дар охири ариза навиштам, ки «нависандаи ин ариза дар ин 
туман на замин дорад ва на барои ӯ об даркор аст. Ин аҳвол холисона, ба умеди 
манфиат расондан ҳам ба халқ ва ҳам ба давлат ба ҷаноби олӣ арз карда шуд».

-  Аризаро ба амир расонидед? -  гӯён пурсид модарам ба оҳанги шодиёна.
-  Бояд расад, -  гуфт падар ва илова кард:- аризаро навишта ба бародари ту 

Қурбонниёз, ки ҷавони боҷасорати оқил аст, супурдам, ки ӯ Бухоро рафта дар 
рӯзи ҷумъа, дар вақте ки амир аз арк баромада ба масҷид меравад, дар миёнаи 
гурӯҳи мардум истода дар вақти аз пешаш гузаштани амир медиҳад. Амир баъд 
аз хондани ин ариза бояд ягон чора бинад. Чунки фоидаи худаш аст.

Баъд аз он ки падар ҳикояи кори худро кард, гӯё ки аризааш натиҷаи амалӣ 
дода бошад, рӯҳаш баланд ва рӯяш кушода шуд ва аз он андӯҳе, ки дар вақти 
омадан дошт, дар башарааш асаре намонд ва ба корҳои ҳаррӯзааш мисли пеш- 
тара машғул гардид.

* * *
Баъд аз 15 рӯзи аз Маҳаллаи Боло омадани падарам акаам бо Сайид Акбар- 

хоҷа таҳсилро тамом карда аз шаҳр омаданд ва баъд аз ду ҳафта дам гирифтан 
ҳар дуяшон ба пеши хатиби деҳа боз дарс сар карданд.

Баъд аз як моҳи дигар тағоиям Мулло Деҳқон барои дидани хоҳараш -  мо-
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дарам ба хонаи мо омад. Аз рӯи қавли ӯ, вай дар Бухоро бо писари қозии Ғиж- 
'дувон -  қозӣ Абдулвоҳид шарикдарс будааст. Баъд аз тамомияти таҳсил ҳар ду 
ба Ғиждувон омадаанд, ки дар он ҷо, дар пеши қозӣ дарсхониро давом куно- 
нанд. Аммо аз амир ба номи қозии мазкур муборакнома (фармон) омадааст, ки 
вай дар тумани Шофирком рафта ба кори рӯдинавбарорӣ роҳбарӣ намояд ва 
корро ба тарзе ташкил кунад, ки то охири тобистон дар рӯди нав об ҷорӣ шуда, 
деҳқонон барои киштҳои тирамоҳй аз он об истифода бурда тавонанд.

Падарам бо щунидани ин сухани тағоиям аз шодй гӯё қад-қад мепарид ва ба 
назарам чунон менамуд, ки дар ҷои нишастагиаш, гӯё қадаш ба тарафи осмон 
баланд шуда рафта истодааст ва гарданашро рост карда сари синаашро ба та- 
рафи пеш мебаровард. Маълум мешуд, ки хурсандий аз ин хабар пайдошуда ба 
дилаш намеғунҷид ва сандуқи синааш васеъ шуданро мехост. Бо ҳамаи ин, гайр 
аз як нигоҳи маънидори бо табассуми шодиёна омехтае, ки ба модарам кард, 
дигар чизе нагуфт ва аз хусӯси аризаи худаш лаб накушод ва аз тагоиям пурсид:

-  Хуб, баъд аз таъин шудани саркори нав кори ҳашар чй тавр рафта истодааст?
-  Вақте ки ман дар Ғиждувон будам, -  гуфт тагоиям дар ҷавоб, -  ин фармон 

ба қозидомуллои мо расид, ӯ дарсгӯиро хобонда ба сари ҳашар рафт. Ман як- 
чанд рӯзи дигар бо шарикам қозизода дар он ҷо мондам ва аз он ҷо ба ин ҷо 
омадам, ки ҳамшираро бинам, баъд аз он ба пеши падару модар равам. Бино- 
бар ин аз рафти кори ҳашар хабар надорам. Ҳамин қадар шунидам, ки амир чор 
ҳокими Шофиркомро, ки то ҳол дар ҳашар роҳбарӣ мекардаанд, аз мансаба- 
шон бекор карда, молу мулкашонро ярғу (мусодира) намудааст.

* * *
Тагоиям баъд аз даҳ рӯз дар хонаи мо истодан ба пеши падару модараш 

рафтан хост, падарам ҳам хост, ки ҳамроҳи ӯ рафта кори ҳашарро дар зери раҳ- 
барияти қозии Ғиждувон тамошо кунад. Ман ҳам талаб кардам, ки ҳамроҳи худ 
барад. Падарам розӣ шуд, мо ҳар се ба Маҳаллаи Боло рафта рост ба ҳавлии 
бобоям фуромадем. Мӯйсафедони деҳа барои дидани падар ва тагоиям омадан 
гирифтанд ва ҳар кадомашон аз дуруст роҳбарй кардани роҳбари нав дар кори 
ҳашар гап мезаданд ва изҳори хурсандй менамуданд. Назар ба қавли онҳо, қозии 
Ғиждувон ҳашарчиҳоро фармудааст, ки ҳамагй дар аввали рӯз ба ҳашар ҳозир 
шуда ба кор дароянд, то торикии рӯз корро давом диҳанд. Вақти пешин барои 
хӯрокхӯрӣ як соат дам гиранд.

Ҳар ҳашарчӣ нони худро аз хонаи худ оварда хӯрад, арбобу аминҳо ҳам хӯро- 
ки худашонро аз худ биёранд ва аз деҳқонон барои харҷи ҳашар чизе наситонанд. 
Худи қозй ҳам ба сари кор бо ду одамаш меомадааст, яке барои ба ҳар ҷо хату 
хабар бурда овардан, дигаре барои хизмати худаш ва худаш ҳам хӯрокашро аз 
хонааш меовардааст. Дар муддати 10 рӯзе, ки қозӣ Абдулвоҳид кор сар кардааст, 
андозаи кор ба миқдори кори шашмоҳаи гузашта баробар шудааст.

Падарам баъд аз шунидани ин хабарҳо аз аввалй ҳам зиёдтар хурсанд шуд 
ва ба тагоиям гуфт:

-  Биёед, мо ҳам рафта кори ҳашарро тамошо кунем ва ба ҳашарчиён «монда 
нашавед» -  гӯем.
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Тағоиям розӣ шуд. Падарам маро ҳам ҳамроҳи худ гирифт. Ҷои ҳашар ба 
деҳаи Рӯбаҳо, ки дар ҷануби Маҳаллаи Боло буда, дар байни ин ду деҳа ҳазор 
қадам барин роҳ буд, расида будааст. Мо ба он ҷо рафтем. Қозӣ, дар ҳолате ки 
миёнаш аз рӯй бастагӣ ва ба дасташ як асои ҷавбеди дароз буд, дар лаби рӯди 
нав рост меистод. Ӯ як одами логарбадани миёнақад, сабзиначеҳра, ришаш ми- 
ёна ва сафед ва абрӯҳояш монанди абрӯҳои амакбобои ман гафс ва дарозмӯ буд.

Тагоиям бо таъзими шогирдона хам шуда бо ӯ вохӯрдӣ кард ва падарамро 
ҳам «язнаам» ва «барои зиёрати шумо омаданд» гуфта шиносо кунонид.

Қозӣ бо падарам вохӯрдӣ карда истода ба тағоиям гуфт:
-  Он касе, ки саводи шуморо бароварда ба мадраса бурда мондааст, ҳамин 

шахс бояд бошанд?
-  Ҳамин кас, -  гуфт тагоям дар ҷавоб. Қозӣ ба падарам нигоҳ карда:-
-  Ман аз писари худ, ки шарики додарарӯси шумост, ба хондани ин ҷавон 

сабаб шудани шуморо шунидаам, -  гуфт ва дуюмбора бо падарам вохӯрдӣ кард.
Вақте ки чашми қозӣ ба ман афтод:
-  Ин писари кист? -  гӯён аз падарам пурсид.
-  Писарчаи ман, -  гуфт падарам дар ҷавоб.
Қозӣ маро баробари сараш бардошта, баъд аз он ба замин гузошт ва: -  

илоҳӣ калон шавӣ, мулло шавӣ, доно шавӣ! -  гӯён аз кисабағалаш як дона кон- 
фети ҷойдорй, қи ба коғази сурх печондагӣ буд, бароварда дод ва аз падарам 
пурсид: -  писарча мехонад?

-  Ҳамин тирамоҳ ба мактаб медиҳам, -  гуфт падарам дар ҷавоб.
Тағоиҳоям -  Қурбонниёз, Равшанниёз ва Ниёзхонҳо ҳам дар байни ҳашар-

чиҳо буданд, омада бо падар ва тагоиям вохӯрдӣ карданд.
-  Инҳо кӣ? -  пурсид қозӣ.
-  Додарҳои ман, -  гуфт тағоимуллом.
-  Бисёр нағз, инҳо хуб кор мекунанд, -  гуфт қозӣ ва ба тагоиҳоям нигоҳ 

карда: -  хуб, шумоҳо ба сари кор равед, шабона бо инҳо сӯҳбат мекунед, -  гӯён 
падар ва тағоямро нишон дод ва ба Қурбонниёз тағоиям фармуд, ки ӯ як дақиқа 
ин ҷо бошад. Қозӣ баъд аз ба кор рафтани ду тағоиям ба тағоимуллом нигоҳ 
карда давом намуд:

-  Ин додарат (Қурбонниёзро нишон дода ва суханашро аз «шумо-шумо» ба 
«ту-ту» гардонда) коркуни бисёр гузарост. Монанди ин коркун дар байни ҳашар- 
чиён 10 нафари дигар ҳаст. Лекин дар ақл ва ҷасорат ин аз онҳо пеш аст...

Магар рост истода гап задан ба қозии пир зӯр омад, ки ба асои ҷавбедаш 
такя карда нишаст ва ҳамсӯҳбатонашро ба нишастан фармуд ва сухани худро 
давом дод:

-  Ман рӯзи аввали ба сари кори ҳашар омаданам ба аминҳо фармудам, ки 
даҳ нафар устои дурудгар ёбанд, то ки баробари рӯдковй, пул (кӯпрук), дарғот 
ва тахтаварғҳоро22 ҳам сохта равем. Яке аз аминҳо гуфт: «ҳар устои дурудгар 
ҳар рӯз бе 5 танга кор намекунад, 10 усто ҳар рӯз 50 танга меистад. Шумо, ки аз 
мардум хароҷот ҷамъ карданро манъ кардед, музди кори дурудгарҳоро кӣ ме- 
диҳад ва аз куҷо медиҳад?» Бо шунидани суханони он амин ин ҷавон (Қурбон- 
ниёзро нишон дода) ба ман нигоҳ карда- Тақсир, арз дорам, -  гуфт.
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-  Гӯй гапатро, -  ман фармудам. Ӯ гуфт: «Дар байни ҳашарчиён 50 нафар 
дурудгар ва харротон ҳастанд, ки дар қатори дигарон рӯдковӣ мекунанд. Агар 
онҳо аз кори заминковй озод карда шуда, ба кори дурудгарӣ фармуда шаванд, 
хурсанд шуда бепул кор мекунанд». Ман даррав устоҳои дурудгарро гун карда 
аз байни онҳо 10 нафар ҳунармандтаринашонро ба кори пул, даргот ва тахта- 
варғсозй мондам, ки он корҳо ҳам баробари рӯдковй пеш рафтанд. Ақл ва ҷасо- 
рати ин ҷавон маро қоил кард. Агар ҷасорат намедошт, ақли ӯ дар ин ҷо ба вай 
фоида намерасонд ва дар пеши аминҳои худписанд омада ба ман маслиҳат дода 
наметавонист. Бинобар ин барои ҳар кас акди боҷасорат лозим аст. Инчунин 
ҷасорати беақлона ҳам фоида надорад.

Қозӣ боз сухани худро давом дода ба тағоимуллом:
-  Ин додаратро дар хизмати ман мон. Ман аз ин хурсанд мешавам, -  гуфт ва 

илова карда пурсид: -  Савод дорад?
-  Не, -  гуфт тағоимуллом.
-  Майлаш, ақл ва ҷасорат ки дорад, маро хурсанд карда метавонад ва ху- 

даш ҳам бисёр чизҳоро меомӯзад.
Қозӣ ба Қурбонниёз фармуд, ки ба кораш равад ва одами худашро фармуд, 

ки чой биёрад. Хизматгор аз шохи дарахт як халтаи чарминро,ки дар он ҷо овех- 
тагӣ буд, гирифта кушода, аз даруни вай як пиёла ва як чойҷӯши биринҷиро 
бароварда, аз чойҷӯш ба пиёла чой рехта ба қозӣ дод. Қозй бо ду ҳурт он чойро 
нӯшида ба пешхизмат фармуд, ки ба ҳамсӯҳбатонаш ҳам чой диҳад ва ба пада- 
рам нигоҳ карда гуфт:

-  Ин чойро аз Ғиждувон дам карда оварда будем, сард шудааст. Айб наку- 
нед, ҳар чӣ бошад, аз оби сарди хом беҳтар аст.

Баъд аз он ки падар ва тагоиям якпиёлагӣ чои сард нӯшиданд, қозӣ аз ҷояш 
хест, дигарон ҳам ба по рост шуданд. Қозӣ ба онҳо гуфт:

-  Биёетон, ҳашарчиҳоро «монда нашавед!» гӯем.
Қозй пеш дароиад, падар ва тағоиям дар паҳлуи ӯ, аммо аз вай қадаре пас- 

тар ба роҳ даромаданд. Ман ҳам аз дунболи онҳо. Қозӣ дар пеши ҳар гурӯҳ аз 
ҳашарчиён «монда нашавед!» гӯён қадаре меистод. Коркунони дурусттарро ба 
тарзи ҷудогона «Х,ай боракалло!», ё ин ки «офарин!» мегуфт ва боз пеш мерафт.

Амин ва арбобҳо, ки миёнашонро аз рӯй баста дар сояи дарахтон менишас- 
танд, аз дур намоён шудани қозиро дида аз ҷо хеста ба болои ҳашарчиён меда- 
виданд ва овозашонро баланд карда «инҷа бизан!» мегуфтанд. Як вақт як ами- 
ни бисёр фарбеҳ аз зери дарахте хеста ба сари ҳашар омад. Ва ӯ ҳам ба қозӣ 
шунавонда ба ҳашарчиён чӣ навъ кор карданро нишон додан гирифт. Вақте ки 
қозӣ ба ӯ наздик расид, ӯ салом дода таъзимкунон истод ва қозӣ ба вай:

-  Амин, шумо аз ҳад зиёд фарбеҳ шудаед. Ин ҳолат ба шумо бори зиёдатӣ 
аст ва шуморо ноором мекунад. Бо ин коре, ки шумо дар пеши ман монанди 
арбоб ва аминҳои дигар мекунед, боратон сабук намешавад. Муносиб он аст, 
ки шумо гоҳе аз дасти ҳашарчиён каландро гирифта қадаре кор кунед, то ки ҳам 
бори худатон ва ҳам бори ҳашарчиён сабук шавад.

Амин «хуш, тақсир» гӯён давида ба рӯд даромад ва аз дасти ҳашарчие ка- 
ландро гирифта ба замин зада хок кандан гирифт. Аммо баъд а- ' г' -12 бор ка-
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ланд задан чунон дар арақ гӯтид, ки гӯё ба сари ӯ аз сатил об рехта бошанд ва 
суст шуда бар замин нишаста монд, ҳашарчиён қаҳ-қаҳзанон хандиданд. Қозӣ 
ба амин гуфт:

- Дидед, ки коркунӣ аз корфармоӣ чӣ қадар душвор будааст. Шумоҳо ҳамон 
корфармоии осонро ҳам накарда дар сояи дарахт шикам хорида мехобед.

Мо пеш рафтем. Баъд аз қадаре роҳ рафтан қозӣ ба пас нигоҳ кард. Ҳамаи 
арбоб ва аминҳо дар сари ҳащар ҳаракат мекарданд.

Мо аз деҳаи Рӯбаҳо баромада ба ҷое расидем, ки аз он ҷо, аз тарафи шимо- 
ли рӯд сари ҷӯи Маҳаллаи Боло ва аз тарафи ҷанубаш ҷӯи Истамзе сар мешуд. 
Дар пеши сари ин ду ҷӯй устоҳои дурудгар тахтаваргро сохта тамом карда бу- 
данд ва барои хубтар бо ҳам ҷафс шудани тахтаҳо паҳлуи онҳоро ранда мекар- 
данд. Тахминан то 50 қадам поёнтар аз он ҷо кор давом мекард.

Қозӣ ба ҳашарчиён фармуд, ки дар охири ҷои тайёршудаи рӯд банди балан- 
де банданд ва миробро, ки ба тахтаваргсозй назорат мекард, фармуд, ки рафта 
банди Қо-қоро кушода обро поин сар диҳад.

Мироб «хӯш, тақсир» гӯён аспашро аз дарахт кушода, савор шуда ба тара- 
фи ёбони Қо-қо давонд. Қозӣ ба падарам нигоҳ карда гуфт:

-  Ман корро ба ҳамин тарТиб ниҳодам, ки аз паси ҳашарчиён об ҳам меояд. 
Ҳашарчй, ки дар вақти кори душвори худ самараи вайро дар пеши назараш 
мебинад, қувват ва гайраташ дучанд мешавад. Ҳашарчиён ҳар қитъаро, ки кан- 
да тайёр мекунанд, фардои он рӯз дар он қитъа об меояд. Мо фардо обро то 
Рӯбаҳо ва пасфардо то Деҳнав мебарем.

Қозй ба дараҳте такя карда саридупо нишаст ва' ҳамсӯҳбатонаш ҳам дар рӯ 
ба рӯяш нишастанд. Қозӣ гоҳо суханоне мегуфт, ки ман аз онҳо чизе намефаҳ- 
мидам ва онҳоро ба забони тоҷикй шарҳ медод, лекин аз он шарҳҳо ҳам ман 
чизе намефаҳмидам. Падарам монанди шогирдони мактаб бо эҳтиром сухано- 
ни ӯро гӯш медод ва гоҳо аз шунидани суханони ӯ завқ карда бо тамоми бада- 
наш пасу пеш меҷунбид.

Дар миён мироб омада омадани обро хабар дод. Қозй ва ҳамсӯҳбатонаш 
хеста ба сари варғ рафтанд. 0 6  кафкҳои чиркини зардчарангро дар дами худ 
пеш андохта меомад ва ба тахтаварғ расида аз рафтор бозмонда ба боло дами- 
дан гирифт. Аз байни тахтаҳо ба поин об мешорида бошад ҳам, ин ҳол ба боло 
дамида баромадани вай монеъ намешуд.

Як вақт дами об ба сари тахтаварғ расида ҳам ба ҷӯи Истамзе ва ҳам ба ҷӯи 
Маҳаллаи Боло ҷорй шуд ва аз болои тахтабанд бо шарроси башиддат шорида 
фуромада ба банди хокӣ дакка хӯрда истод.

Падар ва тағоиям аз қозй рухсат гирифтанд, ки ба хона баргарданд. Мо 
лаб-лаби ҷӯй ҳамроҳи об оҳиста-оҳиста мерафтем, падарам ба тағоям гуфт:

-  Ба болои ин ки ин одам олимтарин, донишмандтарин, оқилтарин ва боин- 
софтарини уламои замони мо будааст, баданаш ҳам аз оҳан сохта шуда будааст. 
Дар ин пирӣ на аз саридупо нишастан монда мешавад ва на аз рост истодану 
роҳ рафтан. Умраш бояд аз ҳафтод гузашта бошад.

-  Назар ба қавли писараш, ҳамин сол 76 солро пур карда ба 77 қадам монда- 
аст, -  гуфт тағоиям.
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Мо баробари об ба деҳа даромадем. Бачагони кӯча шодикунон ва чапакза- 
нон «об омаду об омад -  аз рӯи китоб омад» гӯён фарёд мекашиданд ва лаб- 
лаби ҷӯ боло-поин медавиданд.

Мо ба пеши бобоям даромадем. Дар он ҷо қаймоқи гап кордонӣ ва кордо- 
риҳои саркори нави рӯдковӣ буд. Дар он миён дар бораи ба хизмати ӯ супурда- 
ни Қурбонниёз тагоям сухан рафт. Падарам ин корро маъқул донист ва хизмати 
сипоҳигарӣ, хусусан мулозимии қозиҳоро дӯст надорам ҳам, ин корро дуруст 
мешуморам, -  гуфт. Хизмати ин қозӣ барои Қурбонниёз як мактаби тарбия хо- 
ҳад шуд (ин қозӣ Абдулвоҳид, ҳамон қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сариртахаллус 
аст, ки ман дар саҳифаҳои 385-391-уми «Намунаи адабиёти тоҷик» намунаи 
шеърҳои ӯро накд карда, худашро ба некӣ ёд кардаам).

АҲВОЛИ ТУМАНИ ШОФИРКОМ БАЪД 
АЗ ҶОРИ ШУДАНИ РУДИ НАВ

Дар ҳамон тирамоҳе, ки рӯди нав бароварда шуд, деҳқонони тумани Шо- 
фирком аз ин комёбии худ рӯҳи нав ёфта кор сар карданд. Гандуми тирамоҳиро 
кишта гирифтанд, шохҷӯйҳоро кофта тоза карда барои кишти баҳорӣ тайёрӣ 
диданд.

Азбаски сари рӯди нави Шофирком соз шуда, аз дарёи Зарафшон нисбат ба 
пештарааш зиёдтар об мегирифтагй шуда буд, деҳқонон бо меҳнати худ ва аз 
ғайри роҳбарии ҳукумати амир рӯди кӯҳнаи Шофиркомро ҳам аз рег тоза кар- 
да, дар вай ҳам аз рӯди нав об гирифтанд ва қисми калони заминҳои регпахш- 
кардаро кушода ва обёрӣ намуда, аз сари нав ба қатори заминҳои корам даро- 
варданд ва ба ин восита деҳқононе ҳам, ки пас аз регпахшкунӣ ба тараф- ҳои 
ҷануб кӯчида рафта буданд, баргашта ба ҷоҳои аслии худҳошон омада ба киш- 
тукор даромаданд.

Илова бар ин, деҳқонони безамин рӯди Ҷилвонро, ки дар домани чӯл буда, 
солҳои бисёр боз ботил ва «хушкрӯд» шуда монда буд, бо ташаббуси худ кофта, 
дар вай ҳам аз оби фаровони рӯди нави Шофирком об ҷорй карданд ва замин- 
ҳои канори Ҷилвонро, ки «чарогоҳи бегиёҳ» шуда рафта буданд, обёрӣ карда 
ба кор дароварданд.

Ҳамин тариқа шуда дар соли дуюми ба кор даромадани рӯди нав тумани 
Шофирком монанди як бӯстон обод гардид. Аммо ба ин бӯстон аз ҳама пештар 
чашми чуғзмонанди амир Музаффар дӯхта шуд: ӯ дар он туман Муродбек ном 
касеро, ки дар золимй ном бароварда буд, амлокдор ва Сафй ном муллоеро, ки 
бо «кордонии» худ дили амирро бурда буд, қозй таъин кард.

Ин ду тороҷгар бо гурӯҳи малахон -  мулозимон ва шогирдпешагони худ он 
бӯстони навободро ба чӯлистон гардониданд: онҳо ба баҳонаи ин, ки «аҳли ту- 
мани Шофирком якчанд сол боз андози замин надодаанд» (бинобар регпахш- 
кунй ва беобй) баъди. бо номи андоз гирифтани тамоми ҳосилоти онсола, деҳ- 
қононро қарздор ҳам карда монданд, ки бояд онҳо дар солҳои оянда аз ҳосило- 
ти замин аз ҳама пештар он «қарз»-ро адо менамуданд.

Қозй Сафй, ки вазифаи асосиаш қозигй буда, бо сифати «шариатпаноҳй»
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мардумро тороҷ мекард, барои боз ҳам мақбултар гардидан дар пеши амири 
худ ёридиҳандаи амлокдор ҳам шуда ба майдон баромад: дар тартиби андоз - 
гундории амир одат ин буд, ки амлокдор дар мавсими ҳосилпазӣ ба сари замин 
рафта, андози маҳсулоти деҳқониро ба номи деҳқонон ҷинсан менавишт. Дар 
охири тирамоҳ -  баъд аз тамом шудани мавсими ҳосилгундорӣ -  қозӣ нархи ҳар 
маҳсулро аз рӯи бозор ба амир арз мекард ва амир дар бораи бо ҳамон нархи 
қозӣ арз карда, аз деҳқонон рӯёнда гирифтани пули андозҳои ҷинсӣ ба амлок- 
дор фармон мефиристод.

Қозӣ Сафӣ ана дар ҳамин маврид ёрии худро ба амлокдор ва ба он восита ба 
хазинаи амир нишон дод: ӯ дар вақти нархарзкунии худ ба тарзи сунъӣ нархи 
бозорро гарон кард, масалан, нархи як ман гандум 20 танга бошад, ба 25 танга 
баровард ва ҳамон нархи сохта баровардаи худро ба амир арз кард. Амир ҳам 
мувофиқи аризаи қозӣ дар бораи рӯёнда гирифтани пулҳои андоз фармон дод 
(ин кор бо намуна гирифтани аз қозӣ Сафӣ ба ҳамаи қозиҳои музофотҳои Бухо- 
ро одати умумӣ шуда рафт). Аҷобат дар ин ҷо буд, ки амир сохта будани он гуна 
нархҳоро равшан медонист. Бинобар ин дар ин гуна мавридҳо бешармона ба на- 
димон ва ҳамсӯҳбатони худ мегуфтааст: «Ман дар ин гуна корҳо дар пеши худо 
худро гунаҳкор намедонам, ба ин корҳо рӯзи қиёмат қозиҳо ҷавоб хоҳанд дод».

Дар натиҷаи ин гуна андозғундорӣ деҳқононе, ки дар асл дар вақти андоз- 
андозӣ як бор тороҷ дида буданд, дар вақти пардохтани пули андоз тамоман 
хонавайрон шуданд ва маҷбур гардиданд, ки баъзеҳошон заминҳошонро бо 
нархи арзон ба бойҳо фурӯхта, баъзеҳошон ҳайвоноти корӣ ва асбоби хона- 
ашонро фурӯхта пули андозро диҳанд. Ҳатто баъзе деҳқонон маҷбур шуданд, 
ки писару духтарҳояшонро ба бойҳо фурӯхта «қарзи ҳукумат»-ро адо намоянд, 
ё ин ки духтарҳояшонро бо номи «духтархона» ва писарҳояшонро бо номи 
«гуломбача» ба ҳукумат ба ҷои андоз баҳо карда диҳанд (амир Музаффар дар 
охирҳои умри худ аз ҳамон деҳқонбачагони ба андоз баҳо карда додашуда бо 
номи «ғуломбача» як дастаи сарбози махсус ташкил карда буд) ва касоне, ки бо 
ҳеҷ кадоми ин роҳҳо аз андози ҳукуматӣ халос шуда наметавонистанд, ба зин- 
дон мерафтанд, ё ин ки рӯй пинҳон карда ба дуздй кардан маҷбур мешуданд ва 
ё ин ки гурехта ба Туркистони русӣ рафта дар он ҷо сарсарӣ мегаштанд.

Муродбек ва қозй Сафӣ канори рӯди Ҷилвони навободро ҳам ором нагузош- 
танд: деҳқонони дар он ҷо киштукоркунанда тамоман бе ҳайвоноти корй буда ва 
фақат бо каланду бел заминҳои маита (мурда)-ро кор карда гашта буданд. Ам- 
локдор ба онҳо ҳам баробари заминҳои кӯҳнаобод андоз андохт. Онҳо он андоз- 
ро дода натавониста аз ҳукумат қарздор шуда монданд ва маҷбур шуданд бо ҳезум- 
кашй, ки касби асосии онҳо буд, «қарзи ҳукумат»-ро пеш-пеш адо кунанд. (Ман 
ин аҳволро дар қисми дуюми романи «Ғуломон» тасвир кардаам.)23

Қозиҳо мувофиқи қонуни нонавиштаи амири Бухоро молҳои бесоҳибмон- 
даро бо номи «луқата» (дар роҳ афтода монда) ба даст дароварда подшоҳй ме- 
карданд. Қозӣ Сафй ана аз ҳамин «қонун» фоида бурда, сагони шикории худ- 
мулозимонашро ба канори рӯди Ҷилвон баровард, ки онҳо аз он ҷо молҳои лу- 
қата ёфта ба даст дароранд. Мулозимон бузу гӯсфанди ҳезумкашони канори 
Ҷилвонро, ки худ ба ҳезумкашӣ рафтанд, бо номи «моли бесоҳиб» ба қозихона
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ронда бурдан гирифтанд ва қозӣ он ҳайвонотро луқата мекард. Агар соҳиби он 
ҳайвон дар вақти ронда истодани мулозим расида меомад ҳам, моли худро аз 
дасти вай гирифта наметавонист, мулозим: «ман ба қозихона мебарам. ту аз 
дунбол гувоҳ бурда, ба шариат ороста карда, аз дасти ман мегирӣ» гӯён талаби 
соҳиби молро рад мекард. •

Албатта, соҳиби ҳайвон ба қозихона гувоҳ бурда, ба мулозим даъвогар шуда 
аз вай моли худро гирифта намегавонист, чунки гувоҳҳои ӯ дар пеши қозӣ, би- 
нобар надонистанашон фарзи айн (зарурияти динй)-ро, ё ин ки бо тӯҳмати «ша- 
рик буданашон бо соҳиби мол» дар сурати ҳамдеҳа ва ҳамсояи ӯ буданашон, ё 
худ бинобар сохта ва харида буданашон дар сурате аз деҳаи бегона буданашон 
аз тарафи қозии ислом рад карда мешуданд, аммо агар соҳиби мол баъд аз ба 
қозихона супурда шудани ҳайвонаш хабардор шавад, ба талаб кардан ва лаб 
кушодан ҳам*ҳақ надошт, чунки дар ин сурат бояд ӯ ба қозӣ даъвогар мешуд, ки 
ин қатъиян мамнӯъ буд.

Дар натиҷаи ин корҳо рӯди кӯҳнаи Шофиком ва рӯди Ҷилвон дубора 
«хушкрӯд» шуда монданд; аз киштзорҳои рӯди нав ҳам он заминҳое, ки дар да- 
сти деҳқонони камзамин ва миёнаҳол буданд, аз кишт монда нокорам гарди- 
данд, ё ин ки ба дасти бойҳои серзамин гузаштанд ва оби барзиёди рӯди нави 
Шофирком бошад, ба кӯлҳо ва нишебиҳо рехта, он ҷоҳоро вараҷахона кард. 
(Рӯди кӯҳнаи Шофирком ва рӯди Ҷилвон то замонҳои охир ботил буданд, аммо 
баъд аз Револютсияи Кабири Сотсиалистии Октябр -  дар давраи ислоҳоти за- 
мин ин ду рӯд дубора кофта шуда, заминҳои атрофи худро обёрӣ карданд.)24

* * *

Қозй Абдулвоҳиди Садри Сарир, ки худро сабаби аз сари нав обод шудани 
тумани Шофирком медонист ва он ободиро аз ёдгориҳои айёми пирии худ ме- 
шумурд, ба ин ҳол тоқат карда натавонист -  ӯ ба богбоне монанд шуда монд, ки 
дар пеши назараш ниҳолҳои навсабзашро бурида баранд, гулбунҳояшро ши- 
каста партоянд ва бӯстонашро подахона кунанд.

Ӯ дар натиҷаи ин корҳо на танҳо аз қозӣ Сафй ва Муродбек нафрат кард, 
абалки^з амир ва мансабдории ӯ ҳам нафрат карда, бе он ки ба амир аризаи 

истеъфо диҳад, намоишкорона қозигии Ғиждувонро партофта ба Бухоро -  ба 
хонаи худ рафт ва дар он ҷо якчанд рӯз хобида гуссамарг шуда вафот намуд 
(Қозӣ Абдулвоҳиди Сарир аз ҳамфикрони Аҳмад Махдуми Дониш буд, аммо ӯ 
ғайрифаъол буда, ғазаби иҷтимоии худро изҳор карда натавонист ва монанди 
каҳдуд дарун-дарун сӯхта мурд).

ДАР РӮЗҲОИ М АКТ АБХОНЙ

Ман воқеаи мактабхонии худро дар «Мактаби кӯҳна» ном асари худ батаф- 
сил зикр кардаам. Дар ин ҷо танҳо он воқеаҳоро ёд мекунам, ки дар он асар баён 
наёфтаанд, ё ин ки ба тарзи кӯтоҳ қайд шудаанд.

Чунон ки дар «Мактаби кӯҳна» гуфтаам, падарам маро дар шашсолагӣ дар 
мактаби пеши масҷид гузошт. Чун дар он ҷо кори ман пеш нарафт, маро ба

59
Фаридуни Фаррух 

www.sattor.com



мактаби духтаракона дод. Ин мактаб дар ҳавлии даруни хатиби25 деҳа буда, 
вайро зани ӯ идора мекард. Дар он ҷо аз писарбачагон ман ва боз Абдулло ном 
як бачаи ғиждувонӣ буд. Азбаски Абдулло калонсолтар ва ҳам як дараҷа дағал- 
тар буд, духтарон вайро намефоронданд ва аз муомилаҳои ӯ мекебиданд. Аммо 
ба ман бисёр нармона муомила мекарданд ва монанди бародари худ дӯстдорӣ 
менамуданд.

Дар соли дуюм, ки ман дар он ҷо мехондам, аз Работи Қазоқ ном деҳа Ҳаби- 
ба ном духтаре ба он мактаб омад. Работи Қазоқ дар ҷануби ғарбии деҳаи мо 
буда, дар байни ин ду деҳа тахмйнан як километр роҳ буд. Бинобар ин он духта- 
рак ба хонаи худ нарафта шабу рӯз дар хонаи хатиб меистод ва бо духтари ха- 
тиб дар як хона зиндагонӣ мекард.

Ҳабиба бо духтари хатиб, ки Қутбия ном дошт, ҳамқад буда, ҳар дуи онҳо 
калонсолтарини духтарони он мактаб буданд. Аммо Ҳабиба аз духтари хатиб 
донотар, гапзантар, дар китобхонӣ устотар буд. Ӯ хат ҳам навишта метавонист. 
Падарам мегуфт, ки «падари Ҳабиба имоми деҳаи худ буда, аз хушсаводтарин 
имомҳои он давру пеш аст ва духтарашро худ савод хононда, соҳиби хату савод 
кардааст», аммо ӯ ҳайрон буд, ки чаро падараш вайро дар он ҷо барои хондан 
фиристодааст ва дар пеши зани хатйб ӯ чӣ чизи барзиёд меомӯзад? Ва инчунин 
падар тааҷҷуб мекард, ки бо вуҷуди ба бист даромадани ин духтар чаро пада- 
раш ӯро то ҳол ба шавҳар намедиҳад.

Ҳабиба аз ҳамаи духтарони дигар ба ман меҳрубонтар буд, ӯ сабақҳои маро 
ба ман ёд медод ва ба ман зочаҳо (бозичаҳо)-и хушрӯй сохта медод. Ҳарчанд 
ман он вақтҳо маънии шеърҳои ишқиро намефаҳмида бошам ҳам, ҳар гоҳ, ки ба 
ман ғазалҳои Ҳофизро меомӯхт, маъниҳои ишқии онҳоро шарҳ мекард. Сухан 
ба болои «ёр», «дилдор», «маъшуқа» ё «шоҳид» равад, мисол карда духтари ха- 
тибро нишон медод, агар дар байт калимаи «ошиқ», «ошуфта», «дилдода» ё «дил- 
шуда» дида шавад, худашро мисоли он калимаҳо мешуморид.

Духтари хатиб аз ин кори ӯ зоҳиран дар хашм мешуд, пешонаи худро турш, 
абрӯвонашро чин ва чашмонашро хашмгиннамо мекард, лекин дар ҳамон вазъ- 
ият дар зери лаб механдид ва «ту ҳоло нигоҳ карда ист, ин коратро ба модарам 
мегӯям, туро чунон зананд, ки падарат ҳаргиз туро ончунон назада бошад. Аҷаб 
нест, ки туро ба ин корат аз мактаб ҳам пеш кунанд» -  мегуфт.

Ҳабиба дар ҷавоби ин суханони ӯ «кошкӣ пеш кунанд» гӯён оҳе мекашид ва 
ин сухани ӯ ба назари кас на шухй, балки ҷиддй барин менамуд.

Духтарони дигар дар байни худ аз хушрӯии Ҳабиба ва Қутбия гап меза- 
данд, баъзеи онҳо Ҳабибаро хушрӯйтар медонистанд ва баъзеашон Қутбияро. 
Бо вуҷуди ин ҳеҷ кадомашон ҳеҷ кадоми инҳоро дӯст намедоштанд. Ва дар ғайби 
онҳо аз онҳо шикоят мекарданд: дар ҳаққи Қутбия «бадмуомила, бадгап, ка- 
лонгир ва аз болои падару модараш калонӣ мекунад» -  мегуфтанд. Дар ҳаққи 
Ҳабиба бошад, «сабук, сергап, созандаҳо барин газал мехонад, ба хушрӯии худ 
ғарқа» -  мегуфтанд.

Аммо ин гапҳои онҳо ба ман маъқул намешуд, ман ба ягон духтар бадмуо- 
милагӣ, бадгапй кардани Қутбияро надида будам ва калонгариашро ҳам ҳис 
намекардам. Монанди созандагон газалхонй кардани Ҳабиба, ки бештар саба- 
би шикояти духтарони дигар мешуд, ба ман бисёр хуш меомад.
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Дар вақте ки ман дар мактаб як ғазали Ҳофизро, ки бо байти зерин сар ме- 
шавад:

Даст аз талаб надорам, то коми ман барояд,
Ё ҷон расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд.

мехондам, бибихалифа ба ман такрор кунонидани он ғазалро ба Ҳабиба 
фармуд ва худаш ба хонааш барои корҳои хонагиаш рафт.

Ҳабиба баъд аз ба ман ду-се бор хондани он ғазал, китобро ба дасташ бар- 
дошта он ғазалро чунон дилсӯзона хонд, ки дар чашмони худаш об чарх зад ва 
ба ман ҳам оҳанги ҳазинонаи ӯ чунон таъсир кард, ки пуштам ваҷаррос задан 
гирифт. Хусусан вақте ки байти зеринро мехонд:

Ҳар дам чу бевафоён натвон гирифт ёре,
Моему остонаш, то ҷон зи тан барояд.

аҳволи ӯ чунон дигаргун шуд, ки ман гумон кардам ҳамин замон беҳуш гар- 
дида бар замин хоҳад афтод. Чашмонашро пӯшид, қадаре хомӯш монд. Обе, ки 
дар даруни чашмаш дар вақти суруд чарх мезад, чакра-чакра шорида ба рӯяш 
фуромад. Баъд чашмонашро кушода ба тарафи ман як нигоҳи табассумомези 
шармгинонае кард. Ҳарчанд ман он ва^тҳо аз ишқу муҳаббат тамоман бехабар 
бошам ҳам, ин ҳолати ӯ ба ман бисёр хуш омад. Инчунин инро ҳам ҳис кардам, 
ки ӯ дар дили худ дарде дорад ва орзу мекардам, ки «чӣ мешуд, ягон кор карда 
он дардро аз дили ӯ мебаровардам, ё ин ки сабуктар менамудам». Албатта, ҳеҷ 
кор кардан наметавонисгам ва чӣ будани дарди ӯро ҳам намедонистам.

Ҳоло дар ёдам намондааст, ки ҳамон рӯз буд ё рӯзи дигар, Ҳабиба баъд аз 
тамомияти мактаб аз ман пурсид:

-  Дар хонаҳотон гул ҳаст?
-  Ҳаст! -  гуфтам дар ҷавоб.
-  Ба ман пагоҳонӣ як дона гули навшукуфтаи хушбӯй биёр!
-  Бисёр хуб, -  ғуфтам ман ва ба хона равон шудам. Бо ин супориши он дух- 

тар дар дили ман хурсандие пайдо шуда буд ва худ ба худ фикр мекардам: «Шояд 
бо он гуле, ки ман хоҳам овард, дарди дили ӯ бартараф шавад, ё сабук гардад ва 
он орзуе, ки дар вақти ғазалхонии ӯ дар дили ман гузашта буд, ба вуҷуд ояд».

Дар рӯидаричаи мо ду гулбутта буд, ки яке гули сафед мекушод, дигаре гули 
гулобй. Ман рӯзи дигар пеш аз баромади офтоб ба пеши он гулбуттаҳо рафтам, 
ки барои Ҳабиба гул чинам. Ҳар дуи онҳо ҳам пур аз гулҳои навшукуфта бу- 
данд ва гули ҳар дуи онҳо ҳам хушбӯй буд. Ман дар андеша афтодам, ки аз 
кадоми инҳо чида барам, то ки ба ӯ хуш ояд ва барои интихоб кардани яке аз он 
гулҳо гулҳои ҳар дуяшро бо диққат тамошо кардам: ранги гули гулобӣ ба ранги 
рӯи Ҳабиба сахт монандӣ дошт, хусусан дар он вақт, ки донаҳои шабнам ҳанӯз 
аз рӯи баргҳои вай напарида буданд, ба назарам бисёр хуш ва дилкаш намуд, 
вай дар он вақт чунон зебо менамуд, ки рӯи ашколуди Ҳабиба дар вақти суруди 
мазкур бад-он зебоӣ намуда буд.

Ман гули гулобиро барои он духтар муносиб дида, се дона аз вай чида ги- - 
рифтам. Бо ҳамин «аҷаб нест, ки ба ӯ гули сафед хуш ояд» гӯён се дона аз вай 
ҳам гирифтам ва ба тарафи мактаб давидам. Вақте ки ба дарвозаи хатиб раси- 
дам, аз тарси он ки мабодо гулҳоро аз дастам духтарон чанг зада нагиранд,
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онҳоро дар зери багалам пинҳон намудам. Чун аз дарвоза даромадам, Қутбия 
дар роҳрав ба ман рӯ ба рӯ омада:- Дар багалат чист? -  гуфта пурсид.

Барои сирри гулҳоро ба ӯ фош накардан:
-  Китоб! -  гӯён ҷавоб додам.
Лекин аз ин ҷавоби бардурӯғи худ худ тарсидам, чунки китобам дар ҷилд 

ва дар дастам овезон буд, ин дурӯғи тамоман рӯйрост буд. Агар ӯ ба ин дурӯғи 
ман пай мебурд, багаламро кофта дида, гулҳоро гирифтанаш муқаррар буд. Ман 
ба фикри он ки «ӯ фаҳмид ё не» бори якум ба рӯи вай бо диққат нигоҳ кардам. 
Рӯи ӯ аз рӯи Ҳабиба бисёр фарқ дошт: агар рӯи Ҳабиба ба гули гулобй монанд 
бошад, рӯи ӯ монанди гули сафед намуд. Падарам маро бисёрҳо манъ карда 
буд, ки аз гули гулобӣ наканам, то ки ӯ вайро ғундошта ба аттор бурда дар 
бадалаш гулоб гирад. Аммо ман ҳар гоҳ, ки чашми падару модарро хато мекар- 
дам, аз гулбуттаи гулобӣ гул мечидам.

Ҳар чӣ ӯ пай набурда будааст, бе он ки ба багали ман диққат кунад, ба як 
даре, ки дар он тарафи вай ғов мебастанд, гузашта рафт. Ман рафта ба мактабхо- 
на даромадам. Ҳанӯз ягон бача ҳам наёмада будааст ва Ҳабиба он хонаро мерӯфт.

Ман дар ду дастам ду хел гулро гирифта ба ӯ тақцим кардам. Ӯ «боракалло» 
гӯён гулҳои гулобиро зуд аз дастам гирифта аввал бӯид, баъд аз он ду донаи 
онҳоро аз пеши гӯшаш якдонагй аз ду тараф дар зери каллапӯшаш гузаронида 
монда ба оина нигоҳ кард ва як дона гули дигарро ба сари синааш бо сӯзан банд 
кард. Пас аз он гулҳои сафедро аз дастам гирифта бӯид ва чашмашро қадаре 
хашмолуд карда ва дасти росташро, ки дар вай гулҳои сафед буд, ба тарафи ман 
ҷунбиш дода бо як оҳанги норозиёна:

-  Инро барои чӣ овардӣ? -  гуфт.
-  Шояд ба шумо ҳамин хуш ояд гуфта фикр кардам, -  гуфтам дар ҷавоб.
-  Ба худат кадомаш нағз менамояд -  гулобиаш ё сафедаш?
-  Гулобиаш!
-  Чаро?
-  Сабабашро намедонам, ба назарам нагз менамояд.
Ҳабиба гули сафедро ба рухсорааш ниҳода аз ман пурсид:
-  Ба ман кадомаш мезебад -  гулобиаш ё сафедаш?
-Гулобиаш, -  гуфтам ман.
-  Чаро?
-  Чунки гулобиаш ба рӯятон ҳамранг аст.
Ӯ бо шунидани ин ҷавоби ман «о, балоча!» гӯён хандид ва маро дар багал 

сахт кашида аз рӯҳоям бӯсид. Баъд аз он гули сафедро ба ман нишон дода:
-  Ин ба рӯи кӣ ҳамранг аст? -  гуфта пурсид.
Ман бе ҳеҷ мулоҳиза ва бо содагии кӯдакона бо илҳоми о^ фикре, ки ду 

дақиқа пеш аз он сӯҳбат дар вақти рӯ ба рӯ омаданам бо Қутбия дар дилам 
гузашта буд:

-  Сафедаш ба рӯи Қутбия ойтӯтем ҳамранг аст, -  гуфтам дар ҷавоб.
Ин ҷавоби ман ба ӯ магар аз ҷавоби аввалиам ҳам хуштар омад, ки қаҳ- 

қосзанон хандид ва маро дубора ба огӯш кашида сару рӯямро аз бӯсаи сероб 
тар кард. Баъд аз он маро сар дода:
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-  Ба ман нигоҳ кун, ба ягон кас ин гапҳоро нагӯй, гули гулобӣ ба рӯи Ҳаби- 
ба ойтӯтем, гули сафед ба рӯи Қутбия ойтӯтем ҳамранг аст, нагӯй. Агар гӯӣ, ман 
аз ту бисёр хафа мешавам, -  гуфт ва илова кард: -  рав, дар ҷоят нишаста саба- 
қатро хондан гир. (Ман образи Қутбияро бо номаш дар охири романи «Ғуло- 
мон» тасвир кардаам.)26

* * *

Айёми баҳорон, вақти тутпазӣ буд, акаам бо Сайид Акбархоҷа аз Бухоро 
омаданд. Онҳо баъд аз якчанд рӯзи дамгирӣ монанди ҳарсола ба пеши хатиб 
дарс сар карданд. Сайид Акбархоҷа, ки аз калонгирӣ ба одамҳои калон базӯр 
гап мезад, бо ман ёри «бозӣ» шуда монд. Ӯ дар меҳмонхонаи падараш, ки ду 
дари вай ба тарафи чорбоғи масҷид кушода мешуд, менишаст. Ҳар вақт, ки 
ман аз мактаби духтарон баромада ба тарафи ҳавлӣ меомадам, ҷеғ мезад, ба 
ман бозичаҳо сохта медод ва аз аҳволи мактаб ва аз чӣ гуна хондани баъзе 
духтарони ҳамсоя гап мепурсид. Дар ин миён аз аҳволи Ҳабиба ҳам мепурсид. 
Ман бо софдилии кӯдакона ба ҳамаи саволҳои ӯ ба қадри дониши худ ҷавоб 
медодам.

Як пагоҳонӣ, ки ман аз ҳавлӣ баромада аз пеши меҳмонхонаи Усто амак 
гузашта ба мактаб рафта истода будам, Сайид Акбар маро ҷеғ зад. Ӯ одатан 
маро дар бозгашти мактаб ҷеғ мезад, имрӯз бар хилофи одати худ дар вақти 
рафт ҷеғ зад. Ман ба ӯ як нигоҳ карда:

-  Ба мактаб дер мешавад, -  гӯён дар роҳи худ давом кардам.
Аммо ӯ такрор ҷеғ зад:
-  Дер намемонӣ, як даҳан гап мешунавӣ, меравй, -  гуфт.
Ман ба бозгаштан маҷбур шуда пеши ӯ омадам. Ӯ ба дастам як мактуби 

сарбаста дода гуфт:
-  Ин хатро ба Ҳабиба деҳ ва ҷавобашро гирифта биёр. Эҳтиёт кун, ки ба ӯ 

хат доданатро ҳеҷ кас набинад.
Ман хатро гирифта бурдам. Албатта, ман он вақт маънӣ ва мақсади он хат- 

ро намедонистам. Ҳамон рӯз фурсате ёфта мактубро ба Ҳабиба супурдам. Ӯ 
мактубро аз дастам гирифта ба тарафе рафт ва баъд аз фурсате баргашта омад. 
Чашмонаш аз оташи ғазаб медурахшиданд, лабонащ монанди вараҷагирифта- 
гон меларзиданд, пӯстҳои рӯй ва атрофи чашмонаш мепариданд. Ба ман нигоҳ 
намекард. Лекин ман ҳанӯз чӣ будани масъаларо нафаҳмида будам ва бо нияти 
ӯро ба ягон кори дигар машғул карда аз фикре, ки ӯро ба ин аҳвол андохтааст, 
баровардан:

-  Ҷавоби хатро кай навишта медиҳед? -  гуфта пурсидам.
Ӯ дар ҳолате, ки оташи хашми чашмонаш аз аввалӣ ҳам зиёдтар гардида 

буд, ба ман нигоҳ карда аз ҷояш хест ва:
-  Ин ҷо биё! -  гӯён маро аз дунболи худ гирифта бурд. Ӯ рост ба роҳрави 

ҳавлӣ рафта, аз он ҷо ба тарафи ҳавлии говбандӣ гузашт, ман ҳам аз дунболи ӯ 
ба он тараф гузаштам. Ӯ дар он ҷо кафшашро аз по кашида, ба саргини гов 
олонда ба пеши ман бо газаб партофт ва:

-  Ана ҳамин кафшро бурда ба даҳони нависандаи ин хат зан ва «ҷавоби 
хататон ҳамин будааст» гӯй! -  гуфт.
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Албатта, ман он кафшро гирифта набурдам. Лекин дар бозгашти мактаб, 
дар вақте ки Сайид Акбар маро ҷег зада чӣ шудани хаташ ва ҷавобашро пур- 
сид, ҳикояти «кафш»-ро гуфта додам.

Сайид Акбар оташин шуд, вақте ки ӯ барои гап задан даҳон кушод, аз даҳо- 
наш пеш аз сухан кафк мепарид. Ӯ аз шиддати ғазаб забонаш гирифта-гирифта:

-  Ҳабиба-ку як духтари аҳмақи сабукпо будааст.
Ту бо қитти ҷонат ҳар... ки ӯ хӯрдааст, шарм накарда начакконда оварда ба 

рӯи ман мезанӣ, -  гӯён кашидаву кушода як торсакй ба рӯи ман зад.
Ман аввал тааҷҷуб кардам, баъд оташин шудам ва баъд аз он хандаам ги- 

рифт: тааҷҷуб кардам барои ин ки ман ба бадали хизмати хатбардории худ ин 
гуна «музд» мегирам гуфта ҳеҷ наандешида будам; оташин шудам -  чунки он 
ҷазо тамоман ноҳақона буд: хандаам омад -  чунки ӯ дар сухани худ « ....ҳар фа- 
лоне, ки ӯ хӯрдааст, ту шарм накарда-начаконда оварда ба рӯи ман мезанй» -  
гӯён худаш худашро ҳақорат карда буд.

Албатта, ман аз ӯ кинаи сахте дар дили худ гирифтам. Лекин ман аз вай 
ниқор гирифта наметавонистам, чунки ман як бачаи хурдсол, ӯ як ҷавони йур- 
қуввати калонсол буд. Ночор сабр кардам, то фурсати интиқомгирй расад. Ин 
фурсат ҳам ба зудӣ расид.

. *  *  *
Писари амаки падарам -  Иброҳимхоҷа пас аз вафоти падараш дуохонӣ ва 

«девбандй»-ро дар меҳмонхонаи худ -  дар хонае, ки падараш менишаст, сар карда 
буд. Рӯзе ба пеши ӯ аз деҳае девонаеро оварданд. Ин девона як одами қадбалан- 
ди тануманди ришкалон буд. Умраш дар миёнаҳои 30 -  40 менамуд.

Иброҳимхоҷа ба пои он девона ишкел андохта қуфл кард ва нӯги занҷири 
ишкелро аз таги синҷи меҳмонхона гузаронда ба сутуне, ки дар миёнаи он хона 
буд, баст. Девона дар рӯи суффаи меҳмонхона менишаст, ё рост меистод, ба ҷои 
дигаре ҳаракат карда наметавонист.

Усули дуохонии Иброҳимхоҷа барои девонаҳо, монанди усули эшонони 
дигар, бисёр сода буд: ӯ ба девона дар як шабу рӯз ғайр аз як порча нони қоқ, ки 
баробари кафи дасти одам меомад, дигар чизе барои хӯрок намедод, ғайр аз ин, 
ҳар рӯз ду бор -  пагоҳонӣ ва бегоҳонй пушти девонаро бараҳна карда қамчин- 
корй мекард. Қамчинзании Иброҳимхоҷа ҳам монанди эшонони дигар ношу- 
мур ва то монда шудани дасти худаш буд.

Девона ба ҳар касе, ки ба назараш аз дур менамуд, ё аз пешаш мегузашт, 
зорикунон: «чӣ мешавад, ки барои худо ба ман як даҳан нон диҳетон, охир, ман 
ҳам бандаи худо, як ҷонзодро аз гушнагй куштан дуруст нест, ба ҳоли ман раҳм 
кунетон...» -  мегуфт ва гиря мекард. Дили ман ба ҳоли ӯ бисёр месӯхт, ҳар вақт 
нон хӯрам, як парчаашро ба ӯ медодам, ҳар рӯз як каф ғӯлунг ё тутмавизро аз 
вай дареғ намедоштам.

Кам-кам девона ба ман унс гирифт. Ман аз ӯ натарсида дар пешаш мениша- 
стагй шудам. Ман аз ӯ ҳаракатҳои девонаворона намедидам. Фақат ӯ баъзе гап- 
ҳои ғалатй мезад, ки он суханони вайро аз девонагӣ зиёдтар ба шӯтқаригй ҳамл 
кардан беҳтар буд. Масалан, ӯ бисёртар рост истода ба офтоб гап мезад, халос 
кардани худро аз вай мепурсид ва аз ӯ зорӣ карда мепурсид, ки вайро халос
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карда ба пеши худ барад, то ки ин ҳам мисли ӯ дар осмон озод парида ҳамаи рӯи 
заминро тамошо карда гардад.

Девона як рӯз ба ман гуфт:
-  Чӣ мешавад, ки ба амаки эшонат гӯй, ҳеҷ набошад, рӯзе як бор маро сар 

диҳад. Ман чорбоги масҷидро як гардиш карда оям. Ман қавл медиҳам, ки 
намегурезам ва худам омада ишкелро бо дасти худ ба поям андохта мехобам. 
Агар ту ҳамин некиро дар ҳақи ман кунӣ, ман офтобро гирифта ба ту медиҳам, 
ки гирифта савор шуда ҳама ҷоро тамошо карда мегардӣ.

Дар ҳамин вақт назарам афтид, ки Сайид Акбархоҷа аз мадрасача барома- 
да ба тар^фи ҳавлиаш меояд. Ман дар дили худ гуфтам: «фурсати интиқом ра- 
сид» ва ба девона ӯро нишон дода гуфтам:

-  Эшон туро сар додан хост, аммо ҳамин одам намонд, агар ман ишкели 
туро кушода сар диҳам, ту рафта ҳамин одамро занӣ, чашмаш ба ҷояш меафтад, 
минбаъд ба баста мондани ту далолат намекунад.

-  Сар деҳ, -  гуфт девона дар ҳолате, ки чашмонаш монанди чашмони гурги 
гӯсфанддида аз оташи ғазаб шӯълавар гардида буд.

Ман ба меҳмонхона даромада нӯги занҷири ишкелро аз сутун кушода сар 
додам. Девона занҷирро аз таги синҷи хона кашида лӯнда карда ба даст гириф- 
та аз ҷо хест. Ба тарафи чорбоғи масҷид нигоҳ карда қадам монд. Бо ишкел 
қадам мондан душвор буд ва ишкел ба тарзе зада шуда буд, ки дар ҳар ^адам 
мондан як пой аз пои дигар аз як ваҷаб зиёда пеш намеравад. Агар суст монад, 
аз назар ғоиб шуда рафтани «душман» мумкин аст. Шояд ба ҳамин мулоҳиза 
бошад, девона ба ҷои қадаммонии одӣ ҷуфтак рост кард ва дар ҳар ҷаҳидан ҳар 
ду пояш аз замин баробар ҷудо шуда, ду-се қадам масофаро тай кардан гирифт 
ва Сайид Акбар ҳанӯз ба хонаи худ нарасида ба ӯ бархӯрда ӯро бо ду дасташ аз 
замин баланд бардошта бар замин зад ва худаш бар синаи ӯ нишаста ӯро бо 
кундазону задан гирифт.

Сайид Акбархоҷа дар аввали бархӯрда аз замин бардоштани девона фарёди 
ҷонкоҳе бароварда:

-  Девона маро кушт, халос кунетон, -  гуфт ва магар беҳуш шуд, ё нафасаш 
ба дарун афтид, ки дигар садое набаровард. Аммо бо фарёди аввалйни ӯ пада- 
раш аз ҳавлӣ ва одамони дигар аз мадрасача ва масҷид давон омада ӯро аз дас- 
ти девона халос карданд ва девонаро бурда дар ҷояш бастанд.

Ман дар он вақт хатои худро фаҳмидам, чунки агар халоскорон якчанд 
дақиқаи дигар дер мемонданд, Сайид Акбарро куштани девона муайян буд. Дар 
он вақт ниқоргирии ман ниқоргирии золимонае мешуд ,ҳоло ҳам интиқом аз 
ҳад зиёд гирифта шуда буд.

Чунонки ман аз тарси падар зарбаи аз Сайид Акбар хӯрдаамро ба касе на- 
гуфта будам (зеро агар падарам мефаҳмид, ки дар натиҷаи хатбарӣ он зарба ба 
ман расидааст, аввал маро танбеҳ мекард, ки чаро мактуби як ҷавонро ба як 
духтари қадрас бурдаам), инчунин ҳам аз тарси падар ва ҳам аз тарси Сайид 
Акбар воқеаи ниқоргирии худро ҳам ба касе нагуфтам...

* * *
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Усто амак ғайр аз кандакории худ, ба устохонаҳои дигар ҳам нақшҳои ши- 
нам кашида медод, аз ин ҷумла косагарон, читгарон ва гилкорон барои кори 
худ ба ӯ нақшаҳо фармуда мегирифтанд. Ӯ барои косагар ё читгар дар коғаз 
нақшаҳо мекашид ва атрофи ҳар гул ва нақшаро сӯзан мезад. Онҳо он нақша- 
ро бурда ба рӯи кори худ монда, аз рӯи когаз хокаи ангишт мезаданд ва баъд 
аз он коғазро аз рӯи кор бардошта гирифта, ҷои хокаи ангишт нишонкардаро 
ба тарзе, ки дар коғази нақша ишора шудааст, бо рангҳои гуногун нақш ме- 
карданд.

Аз ҷумлаи косагарон дар деҳаи Қазоқработ устое буд, ки коса ва табақҳои 
нақшини хеле хуб мебаровард. Ӯ барои ҳар хумдон ба Усто амак супориш дода 
нақшаҳои тоза ба тоза мегирифт. Он устои косагар писаре дошт, ки тахминан 
24 -  25-сола буд. Ӯ дар вақти хурдсолиаш аз дарахт ғалтида як пояш шикаста 
будааст ва дар натиҷаи нодуруст бастани шикастабанд пои чапаш аз пои рос- 
таш ду ангушт кӯтоҳ шуда монда буд. Ӯ ҳар ҳафта як бор ба пеши Усто амак 
омада нақшаҳо супориш карда, рӯзи дигар омада нақшаҳои тайёршударо ги- 
рифта мебурд. Аммо дар рӯзҳои охир нақшасупоришкунии ӯ зиёд шуд, ҳар рӯз 
омада супориши нав медод ва баъзан шабона ин ҷо монда нақшаро тайёр ку- 
нонда саҳарӣ мебурд ва бозгашт омада боз нақшаи дигар супориш мекард.

Ҳама аз бисёр нақшасупоришкунии ӯ дар ҳайрат буданд. Усто амак мегуфт:
-  Косагарони муқаррарӣ дар ҳар сол як бор барои коса як нақша ва барои 

табақ як нақша -  ҳамагй ду нақшаи нав мегиранд. Косагарони номдор дар ҳар 
хумдон барои коса ё табақ як нақша мегиранд. Аммо ин косагари қазоқработӣ 
дар рӯзҳои охир чунон нақшаи нави бисёре аз ман бурд, ки қариб дар ҳар дона 
табақ ва ҳар дона коса як нақшаи нав мерасад. Дар ин сурат коса ва табақи 
сафолини ӯ аз косаву табақи чинй даҳ чанд қимат меафтад. Намедонам, ин усто 
барои чӣ ин корро мекарда бошад?

Лекин дар он рӯзҳо воқеа рӯй дод, ки аз ҳама пештар сабаби бисёр нақша 
супориш кардани писари косагари қазоқработиро фаҳмидам. Он воқеа ба ин 
тариқа рӯй дода буд: баъд аз ҳашари рӯди нави Шофирком Қурбонниёз тағои- 
ям ба қозии Ғиждувон -  қозӣ Абдулвоҳид ба кори мулозимӣ даромада буд. Дар 
он миён тағоии чорбозоргардам -  Алихон аз Ғиждувон духтари як косагарро ба 
худ номзад кард. Модаркалонам ба муносибати писараш мулозими қозӣ будан 
хост, ки оилаи вайро ба тӯй хабар кунад. Ман ҳам, ки аз қозии мазкур илтифот 
дида будам, хоҳиш кардам, ки бо модаркалонам равам. Падарам розӣ шуд. Мо 
ба Ғиждувон рафта, дар хонаи косагар хобидем. Нимишабӣ «дузд омад» гӯён 
ғалоғула шуда зуд хомӯш гардид. Хурду калон ҳама аз хоб хестанд. Ҳамаи за- 
нон тарсону ларзон паст-паст бо ҳам гап мезаданд. Мардон дар ҳавлии берун 
буданд. Писари косагар хабар овард, ки «омадагон дузд набуда меҳмон буда- 
анд» ва бо ин хабари худ занонро осуда кард.

Пагоҳонӣ барвақт модаркалонам дастархонашро бардоронда ба қозихона 
рафт. Ман ҳам ба умеди дубора дидани он мӯйсафеди хушзабон аз дунболи ӯ 
овезон шудам. Вақте ки ба қозихона даромадем, маҳрамон дастархони модар- 
калонамро бардошта, ба худаш роҳбарй карда ӯро ба ҳавлии даруни қозй даро- 
варданд. Аммо маро, бинобар писарбача буданам (ҳарчанд хурдсол бошам ҳам),
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«номаҳрам» гӯён ба ҳавлии дарун роҳ надоданд. Ман дар ҳавлии берун дар пеши 
саисхона ба девори вай пушт дода сари дупо нишаста мондам. Аз ҷое, ки ман 
нишаста будам, қозии пиракӣ менамуд. Ӯ дар пеши дари меҳмонхонааш нишас- 
та мурофиа мепурсид. Аммо ӯ маро надид, ё дида бошад ҳам, нашинохт, агар 
шинохта бошад, он илтифоте, ки ман аз вай чашм доштам, ба ман накард.

Дар ин миён ба қозихона писари косагари қазоқработӣ лангон-лангон да- 
ромада омад. Дар паҳлуи ӯ як духтарак буд, ки ба сараш ҷомача дошт, ӯ дома- 
ни ҷомаи косагарзодаи лангро бо дасташ маҳкам дошта мерафт. Мулозимони 
қозӣ ва тамошобинони кӯчагӣ ҳама ҷамъ шуда даруни қозихонаро пур карданд. 
Ҳама «духтари гуреза, никоҳи қозихонагӣ» гӯён бо якдигар завқкунон гап меза- 
данд. Ман аз ҷои нишастагиам хеста аз қафои гурӯҳи мардум ба рӯи суффаи 
пеши меҳмонхонаи қозӣ баромада бошам ҳам, чизеро дида наметавонистам. Як 
вақт овози қозӣ баромад:

-  Духтарам, туро кӣ аз роҳ баровард?
-  Маро ҳеҷ кас аз роҳ набаровардааст, ман ба ихтиёри худ ҳамин ҷавонро 

ба шавҳарӣ хостам, -  ин овози духтар буд, ки бо ҳаяҷони гиряолуд мебаромад.
-  Агар падару модарат ин коратро шунаванд, чӣ мегӯянд? Магар онҳо ба ин 

кори ту розӣ мешаванд? -  Ин саволи дуюми қозӣ буд?
-  Ҳозир падарам ҳам ҳамин ҷавон аст, модарам ҳам. Ман ба розӣ ва норозӣ 

шудани падару модарам кор надорам, -  ин овози духтар буд, ки бо оҳанги аз 
аввал ҳам ҷиддитар мебаромад.

Қозй хутба ва никоҳ сар кард. Баъд аз хондани қисми арабии хутба ва ило- 
ваи тоҷикии он, бо забони тоҷикӣ ба писари косагар хитоб карда гуфт:

-  Шумо, ки дар ҳолати оқил ва болиғ будан дар ин маҷлиси хайр ҳозир 
мебошед, ин духтари ҳозир истодаро бо никоҳи мусулмонӣ қабул кардед ба занӣ?

-  Қабул кардам. -  Ин овози писари косагари қазоқработӣ буд.
Баъд аз он қозй ба духтар хитоб карда пурсид:
-  Шумо, ки дар ҳолати оқила ва болига будан дар ин маҷлиси хайр ҳозир 

мебошед, ба ин ҷавони ҳозир истода бо никоҳи мусулмонй тани худро ба занӣ 
бахшидед?

-  Ҳазор бор бахшидам! -  Ин овози духтар буд, ки акнун ором мебаромад ва 
ба гӯши ман шинос мерасид. Аммо намедонистам ин овозро аз кӣ ва дар куҷо 
шунидаам.

Гурӯҳи мардум ба болои косаи обе, ки одатан дар маҷлиси никоҳ мегузо- 
ранд, дар талош афтоданд. Писари косагар бо духтар аз суффаи қозӣ фуромада 
ба тарафи дарвоза рафтанд. Духтар ба тарзе, ки дар вақти қозихона даромадан 
буд, ҳоло ҳам домани писари косагарро дошта дар паҳлуи ӯ мерафт. Ман бо ду 
хез аз онҳо пештар аз дарвозаи қозихона ба кӯча баромадам, то бинам ,ки ин 
овози шинос овози кӣ буд.

Аз кӯча дубора ба тарафи дарвозаи қозихона рӯ овардам. Аммо ба чашмо- 
ни худ бовар намекардам: духтаре, ки дар паҳлуи писари косагар аз қозихона 
мебаромад, Ҳабиба буд. Ман бо дидани ин ҳол дар ҳайрат афтода рост истода 
мондам, ҳатто ба Ҳабиба, ки рост аз рӯ ба рӯи ман баромада буд, роҳ ҳам надо- 
да будам.
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Ҳабиба ҳам маро дид, аммо ӯ монанди ман дар ҳайрат наафтод -  табассум- 
кунон ба ман наздик шуда, бо сарангуштонаш ба сари ман дӯстдорона зада ба 
роҳ додан ишора кард, ва:

-  Ҳа, балоча! Ту дар ин ҷоҳо чй кор мекунӣ? Аз ҳама пештар ту фаҳмидӣ- 
дия, ба ҳама салом гӯй, -  гуфт ва арӯсу домод хушбахтона аз пеши ман гузашта 
ба аспе, ки дар пеши қозихона дар кӯча бастагӣ буд, савор шуда рафтанд.

Акнун ба ман маълум шуда буд, ки Ҳабиба чаро он ғазали Ҳофизро, ки бо 
байти зерин сар мешавад:

Даст аз талаб надорам, то коми ман барояд,
Ё ҷон расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд...

бо овози ҳазин суруда гиря мекардааст. Он духтари қаҳрамон дар шароити 
истибдоди феодалии асримиёнагӣ маҳз бо сахтиродагии худ ба ҳамаи монеаҳо 
пуштипо зада ба ҷонони худ расида буд. Аммо, ростӣ, «ҷонони» Ҳабиба ба ман 
мақбул нашуда буд, чунки ӯ ба замми сахт ланг будан баднамо ҳам буд, лекин 
ин ҳоли домод дараҷаи муҳаббат, ғайрат, вафодорӣ ва сахтиродагии духтарро 
боз ҳам баландтар карда нишон медод (Ман баъд аз калонсолтар шуданам ни- 
коҳи духтарони гурезаро дар қозихонаҳои Вобканд, Зандане, Ҷондор ва Қароқӯл 
чандин бор дидам. Бинобар ин Ҳабиба дар ин ёддошт, чунонки як номи реалй 
шуда даромад, дар айни замон ин духтар типи он духтаронест, ки ба муқобили 
истибдод ва шиканҷаҳои аз ҳад зиёди замони амирӣ исён ва қаҳрамонӣ нишон 
дода, бо дилдодагони худ мегурехтанд ва ба қозихонаҳо рафта бо овози баланд 
никоҳи худро талаб мекарданд).

Акнун ба ман маълум шуда буд, ки чаро писари косагар дар ҳафтаҳои охи- 
рин он қадар бисёр нақша супориш карда будааст ва албатта, барои бо духтар 
алоқаи пинҳонӣ бастан ба баҳонаи «нақшасупоришкунй» ба он ҷо бисёртар 
рафтуой мекардааст.

Акнун ба ман маълум шуда буд, ки дар ҳавлии падарарӯси тағоиям касоне, 
ки дар нимишабй омада аввал «дузд» гумон карда шуда, баъд аз он «меҳмон» 
шумурда шуданд, ҳамин домоду арӯс будаанд, ки аз Соктаре гурехта омада ба 
алоқаи ҳамкасабагй шаб ба он ҷо фуромада, баъд аз рӯз шудан ба қозихона 
рафта будаанд.

Инчунин акнун ба ман маълум шуда буд, ки бо вуҷуди хату саводи хуб дош- 
тани Ҳабиба чаро падараш ӯро ба мактаби бибихалифаи мо фиристода будааст. 
Албатта, ин кор барои бастани роҳи ишқбозии Ҳабиба бо писари косагар буда- 
аст (Ман образи Ҳабибаро дар «Дохунда» бо номи Гулнор тасвир кардаам).

БАЪД АЗ МАКТАБХОНӢ
Ман мактабро тамом қардам. Лекин ҳанӯз савод надоштам, ҷизҳоеро, ки 

дар мактаб хонда будам ва аз ҳамон китобе, ки аз вай хонда будам, хонда мета- 
вонистам, аммо китоби нахондаамро ва чизҳои хондаамро аз китоби дигар хон- 
да наметавонистам. Бо вуҷуди ин падарам маро дар пеши имоми деҳа ба дарс- 
хонӣ монд. Ман дар пеши хатиби деҳа «Аввали илм»27 ном як китобчаи тоҷикй, 
ки дар вай чизҳои динӣ ба тарзи саволу ҷавоб баён ёфтааст, сар кардам ва баъд 
аз тамом кардани он ки тахминан дар як моҳ ба анҷом расида буд, «Бидон» ном
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китобчаро сар кардам. «Бидон» дар забони тоҷикӣ буда, дар вай сарфи арабӣ 
баён меёфт. Лекин ман аз ёд менамудам. Барои аз дарсе ба дарсе гузаштан шарт 
хамин буд, ки ман бояд бе ҳеҷ сактахонӣ ва забонгирӣ дарси гузаштаро дар 
пеши домулло хонда диҳам. Аммо аз он ибораҳои тоҷикӣ, ки бо мисолҳои арабӣ 
омехта буданд, чӣ фаҳмидани маро на домулло мепурсид ва на худ фаҳмидани 
маънии онҳоро лозим медонистам ва ҳол он ки аввали китобчаи «Бидон» бо 
калимаи «бидон!» сар мешавад. Дар рӯзи аввали сар кардани ин китоб домулло 
якчанд суолу ҷавобро, ки ба аввали ин дарс оид аст, ёд кунонда буд. Суоли ав- 
вал ин буд: «мусанниф чаро «бидон» гуфтаасту «бихон» нагуфтааст?» ҷавоб: 
«Зеро хондан лозим надорад донистанро, аммо донистан лозим дорад хондан- 
ро. Бинобар ин мусанниф «бидон» гуфтаасту «бихон» нагуфтааст».

Албатта, ман дар он вақт маънии ин суолу ҷавобро намефаҳмидам, аҷобат 
дар ин аст, ки он домуллои ман ҳам мақсади амалии ин суолу ҷавобро намефаҳ- 
мид, ё фаҳмад ҳам, он мақсадро ба дарсҳои ман татбиқ намуда аз «донистан» ва 
«надонистан»-и ман чизе намепурсид. Аз ин ҳам аҷибтар ин буд, ки падарам бо 
ҳамаи он диққаткориаш аз «донистан» ва «надонистан»-и он дарсҳо намепур- 
сид. Фақат ҳар шаб маро таъкид мекард, ки дарсҳоямро шарросӣ аз ёд кунам, то 
ки фардо ба пеши домулло шарманда нашавам. Баъзан падар дарсҳоямро аз ёд 
хононда гӯш мекард. Агар бурро ва бе ғалат хонам «боракалло, дарсҳоятро ҳаме- 
ша ана ҳамин тарз аз ёд кун!», мегуфт.

Дар ҳамаи он дарсхониҳо ва мактабхониҳо танҳо ду чиз ба ман хуб таъсир 
карда буд: яке аз инҳо «ҳисоби абҷад»28 буд, ки чунончи дар «Мактаби кӯҳна»29 
тафсил додаам, он ҳисобро падарам ба ман дар вақти абҷадхониам ёд дода буд. 
Ман ба асоси он қоида ҳарфҳои арабиро такрор ба такрор ҳисоб мекардам ва 
бо рақамҳои нӯҳгонаи ҳиндӣ (арабӣ) ва сифр (нол) навишта ҷамъ менамудам ва 
аз ин кор завқ мегирифтам.

Дуюм, аз хондани шеърҳои тоҷикӣ завқ мегирифтам, ҳарчанд дар он вақт- 
ҳо маънии он шеърҳоро пурра нафаҳмам ҳам, оҳанги онҳо ба ман бисёр маъқул 
шуда буд ва газалҳоеро, ки аз ёд карда будам, дар танҳоӣ замзама мекардам ва 
завқам боло мерафт. Хусусан он шеърҳое, ки Х,абиба маънии ишқии онҳоро ба 
ман фаҳмонда ва махсусан он ғазалҳое, ки он духтар дар мактаб бо овози ҳазин 
«монанди созандагон» хонда буд, ба ман бисёр таъсир мекарданд. Дар вақте ки 
ман он газалҳоро дубора мехондам, ҳамон ҳолати Ҳабиба ба пеши чашмам омада 
маро ба як кайфияти маҳзунонаи гуворо меандохт ва дар паси он воқеаи ба 
«ҷонон расидани ҷони Ҳабиба» ба ёдам меомад, ҳайкали он духтари парипай- 
кари нозукандом ба назарам ба шакли як қаҳрамони афсонавӣ муҷассам мегар- 
дид ва ин ҳолат ба дилам чунон таъсир мекард, ки дар сарам савдои он гуна 
қаҳрамон шудан, «даст аз талаб надоштан» меафтод.

Ман мехостам, ки маънии пурраи ҳамаи байтҳоеро, ки медонистам ё мешу- 
нидам, фаҳмида гирам. Дар ин бора ягона ёрирасони ман падарам буд, падарам 
дар ин хусус ба суолҳои ман пурра ва фаҳмонда ҷавоб медод. Аммо, вақте ки 
суол дар бораи маъниҳои ишқии шеърҳо мерафт, пешонаашро турш карда, ба 
абрувонаш чин оварда: «ҳоло ба ту барюи фаҳмидани ин гуна чизҳо вақт нара- 
сидааст, калонтар шавӣ, мефаҳмӣ, меравй» мегуфт.
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Ман он вақтҳо намедонистам, ки дар диёри мо шоирҳо ҳастанд,ақидаи ман 
ин буд, ки «барои шеър гуфтан «валӣ» будан лозим аст, дар замони мо, ки «охир- 
замон» аст, «валӣ» шудан мумкин нест, бинобар ин шеър гуфтан ҳам мумкин 
нест».

' Ин ақида ба ман аз бибихалифа -  муаллимаи мактаби духтарон талқин шуда 
буд. Аммо дар он вақтҳо ҳодисае рӯй дод, ки ин ақидаи ман зеру забар шуд ва 
ман дар замони мо ҳам мумкин будани шеъргӯиро фаҳмидам.

Он ҳодиса ба ин тариқа рӯй дода буд: рӯзе падарам барои намози пешин ба 
масҷид рафт ва зуд баргашта омада дар роҳрави ҳавлӣ истода маро ҷег зад ва 
«зуд биё» гӯён шитобкорона баргашта рафт. Ман ҳам аз дунболи ӯ давидам.

Ӯ дар ҳавлии берун маро бардошта ба болои девори похсаи пастак, ки ҳав- 
лии моро аз чорбоғи масҷид ҷудо мекард, гузошта ва худ ба паси девор истода 
ба ман гуфт:

-  Ҳозир аз мадрасача домуллои акаат мебарояд, нигоҳ карда исто, ман ӯро 
ба ту нишон медиҳам.

Дере нагузашта аз мадрасача ду кас баромад, яке аз онҳо хатиби деҳа буд, 
ки ман дар пеши ӯ дарс мехондам ва дар паҳлуи ӯ як одами миёнақади хушкба- 
дани сабзиначеҳрае меомад, ки риши миёнаи сафедшуда дошт, ба сараш як сал- 
лачаи сафеди хурд ва ба танаш як яктаҳи сафед буд.

Падар ана ҳамин одамро ба ман нишон дода:
-  Ҳамин кас аст домуллои акаат, -  гуфт ва илова намуд, ки одами бисёр 

калон, олими гузаро, донишманди бузург ва шоири забардаст аст.
Ман ба ин тавсифи падарам шубҳа карда пурсидам:
-  Шумо ин касро «одами бисёр калон ва олими гузаро» гуфтед ва ҳол он ки 

қади ин кас он қадар баланд не ва саллаашон ҳам аз саллаи имоми мо хурд аст-ку?
-  Калонии одам бо қаду қоматаш ва олимии ӯ бо саллааш муайян намеша- 

вад, -  гуфт падарам дар ҷавоб ва илова намуд:- бисёртарини муллоҳои камилм 
саллаҳошонро калон мебанданд, ки авом онҳоро дида фиреб хӯрад ва муллои 
калон донад. Аммо одами доно ва муллои дуруст саллаашро хурд мебандад ва 
калонии ин гуна олимро илму донишаш нишон медиҳад.

Ман то он вақт «шеър» ва маънии вайро донам ҳам, калимаи «шоир»-ро 
нахустин бор мешунидам. Бинобар ин аз падар пурсидам:

-  Шумо ин касро «шоир» гуфтед, ин чй маънӣ дорад?
-  Шоир касеро мегӯянд, ки, -  гуфт падарам, -  аз дили худ шеър бароварда 

гӯяд.
Ман мехостам чӣ гуна шеър гуфтани он касро пурсам, лекин ин муяссар 

нашуд -  магар вақти намози пешин расида будааст, ки падарам маро аз девор 
фуроварда монд ва шояд ӯ суоли дар дили ман омадаро ҳис карда бошад, ки:

-  Ҳоло хона рав. Ман баъди аз намоз омаданам шеърҳои он касро ба ту 
хонда медиҳам, -  гуфт ва худ ба тарафи масҷид нигоҳ карда давон рафт.

Падарам аз масҷид омада маро ба хона даровард ва аз тоқчаи хона як ки- 
тобро гирифт, ки дар вай бо хати худаш чизҳои гуногун навиштагӣ буд. Дар 
пушти он китоб дар пасу пеши якчанд варақ ба шакли уреб ду-се газал навишта 
шуда будааст. Онҳоро ба ман нишон дода:
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-  Ана ҳаминҳо газалҳои домуллои акаат, -  гуфт ва ба хондани онҳо даро- 
мад. Он ғазалҳоро ягон-ягон хонда маънии баъзе байтҳои онҳоро (ки назар ба 
ақидаи худаш шояд фаҳмидани онҳо барои ман фоиданок ё безарар бошад) шарҳ 
дод. Дар охири ҳар кадоми он ғазалҳо калимаи «Исо» буд. Падарам он калима- 
ро ба ман нишон дода:

-  Исо номи ҳамин кас аст ва номи худро тахаллус қарор додааст, -  гуфт ва 
дар радифи яке аз он ғазалҳо калимаи «қашшоқӣ» буд, аз он ғазал байти зе- 
ринро:

Зи умрам сӣ гузашту ман хамон дар кайди ифлосам,
Ба панчоху чиҳил шояд рахам аз шасти кашшокӣ

такрор хонда:
-  Исо ин ғазали худро дар вақти сисолагиаш гуфтааст ва умед кардааст, ки 

«дар чиҳилу панҷоҳсолагй шояд аз шасти қашшоқй раҳой ёбад». Лекин афсӯс, 
ки дар чиҳилу панҷоҳсолагӣ он тараф истад, ҳоло, ки умраш аз шаст гузашта- 
аст, ҳанӯз ҳам «аз шасти қашшоқй раҳоӣ наёфт», бо дарсгӯии бемадраса, бо 
китобати китобҳо умр мегузаронад, -  гуфт ва сухани худро ранги умумй дода 
илова намуд:

-  Зотан, одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, афсӯс, ки қаш- 
шоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон 
(писарони муллоҳои калон), бештарин аҳмақ, ё ин ки нобакор мешаванд, инҳо 
хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд ҳам, аксара- 
шон одамони бад мешаванд. Бесабаб нест, ки дар китобҳо гуфтаанд: «илм дар 
дасти одами бад шамшери буррандаест дар дасти одами маст...».

Падарам хомӯш монда дар хаёл фурӯ рафт ва дар ҳод^ге, ки дар пешонааш 
осори андӯҳ пайдо гардида буд, оҳе кашида гуфт:

-  Ман ҳам мадрасаро агар тамом мекардам, аҷаб набуд, ки ягон чиз мешу- 
дам. Афсӯс, ки ҳамин қашшоқии сабилмонда ба ман имкон надод. Ту хон, бо 
ҳар гуна душворӣ бошад ҳам, хон. Умедворам, ки ягон чиз шавӣ, «Мо худ нара- 
сидем, ту шояд бирасӣ».

Падарам аз як газали дигари Исо ин байтро:
То ба кай зи бекорӣ бо фасурдагй мурдан?
Нусхае ба каф дорӣ, ҷамъ созу аҷзо кун

хонда шарҳ дода ва илова намуд:
-  Дидӣ, ки ин одам чӣ қадар доност: бекориро баробари мурдан мешумо- 

рад, ҳар чӣ бошад, ягон кор кун мегӯяд. Баъд аз он падарам аз тоқчаи хона ду-се 
варақ коғази парешонро кашида гирифта, онҳоро такурӯй карда байти зеринро 
ёфта хонд:

Ба дӯши таваккул манех бори худро!
Валинеъмати хеш дон кори худро!

-  Мебинӣ, ки одамони калон чй гуна ба якдигар ҳамфикранд. Бобо Соиб 
(падарам Соиби Исфаҳониро бисёр дӯст медошт, шеърҳои ӯро, чунонки бача- 
гон наботро макида мазакунон мехӯрда бошанд, лаззат гирифта мехонд ва аз 
рӯи эҳтиром ӯро «Бобо Соиб» мегуфт), ки 250 сол пеш аз замони мо гузаштааст 
ва Исо, ки одами замони мост, ба як мазмун гап мезананд ва мардумро аз тавак-
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кул ва аз бекорӣ ба тарафи кор мекашанд. (Ин сӯҳбат барои ҳаёт ва фикри ман 
таъсири бузург кард, чунонки саллаҳои калони олимтарошонро бад медидагй 
шудам, инчунин аз бекорй ҳам нафрат мекардагй гардидам.)

Ман дар натиҷаи ин сӯҳбат донистам, ки дар замони мо ҳам шоир шудан 
мумкин будааст. Акнун як шубҳаи дигар монда буд: «оё барои шоир шудан валӣ
-  соҳибкаромот будан шарт набудааст, ё ин ки Исо валй будааст».

Барои ҳалли ин шубҳа аз падар пурсидам:
-  Магар барои.шоир шудан валӣ будан шарт нест?
-  Албатта шарт нест, -  гуфт ӯ ва илова кард: -  Ман ҳам дар таърихи айвони 

масҷидамон, ки ҳамин сол Усто амакат (Ҳидоятхоҷа) сохт, як таърихи шеърй 
гуфтаам, -  гуфта порчаи зеринро хонд:

Ҳвдоятхоҷа -  он устои мохир,
Ки бошад дар хунармандй ягона.
Ба соли «мург» ин айвон бино кард,
Бидех бар мурги ӯ ту обу дона.

ва эзоҳ дод: -  «мурғ» дар ҳисоби абҷад 1240 мебарояд, агар ба вай «обу дона», 
ки 63 мебошад, дода шавад, 1303 мебарояд, ки таърихи ҳиҷрии ҳамин сол аст.

Ман, ки ҳисоби абҷадро медонистам, ҳисоб карда дидам, ҳақиқатан 1303 
баромад.

Ман дар натиҷаи ин сӯҳбат на танҳо аз ин хурсанд шудам, ки падарам шеър 
гуфта метавонистааст, инчунин ман аз ин ҷиҳат ҳам хурсанд шудам, ки дар бо- 
раи имконияти шоир шудан бе «валӣ» будан дар дили ман ҳеҷ шубҳае намонда 
буд, чунки «валӣ» набудани падари худро медонистам.

Ман хостам, ки шеърҳои дигари падарамро ҳам шунавам ва илтимос кар- 
дам, ки байтҳои дигарашро ҳам барои ман хонад.

Ӯ гуфт:
-  Ман шоир нестам. Одам бо як байт-ду байт гуфтан шоир намешавад, ҳар 

касе, ки андаке шуур дорад, метавонад як байт-ду байт гӯяд. Дар асл решаи 
калимаи «шеър» ва «шуур» як аст. Аммо барои шоир шудан инҳо кифоя намеку- 
над. Шоир бояд Исо барин, Бобо Соиб барин, Ҳофиз барин дар ҳар маврид 
шеърҳои хуб гуфта тавонад.

Азбаски падарам аз шоирони замон гайр аз Исо каси дигарро ном наги- 
рифт, ман гумон кардам, ки ӯ бояд ягона шоири замони мо бошад. Барои фаҳ- 
мидани дуруст ё нодуруст будани ин гумони худ пурсидам:

-  Дар замони мо ғайр аз Исо шоир ҳаст?
-  Албатта, ҳаст, -  гуфт падарам, -  ва бисёр аст. Яке аз шоирони хуби замони 

мо қозии Ғиждувон аст.
Ман бо шунидани ин сухан афсӯс хӯрдам, ки чанд сол пеш ба сӯҳбати ӯ ра- 

сида аз ӯ илтифот дида бошам ҳам, дар он вақт шоир будани ӯро намедонистам, 
дар ин вақт дар дилам гузашт, ки ман ҳам шоир шуда метавониста бошам ё не? 
Албатта, ба ин суоли дарунии худ худам ҷавоб дода наметавонистам, бинобар 
ин ин суолро ба падар додам.

Ӯ гуфт:
-  Шоир шуданат .мумкин аст, лекин барои ин шеърҳои шоирони калонро
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бисёртар хонданат, ёд карданат ва навишта гирифтанат ва бо шоирҳои калон 
қамсӯҳбат шуда, аз онҳо омӯхтанат лозим аст. Ҳоло ки ту хурдсол ҳастӣ, вази- 
фаи гу дарс хондан, шеър хондан, шеър ёд кардан ва шеър навишта гирифтан 
аст. Ҳоло ба фикри шеъргӯӣ худро овора накун.

Аз гайри тавсияи падарам ҳам ман шеър хонданро дӯст медоштам, аммо 
китобҳоро дуруст хонда наметавонистам. Аммо навиштан барои ман хеҷ мум- 
кин набуд, чунки ман гайр аз рақами нӯҳгонаи ҳисоб, ки дар абҷадхонӣ аз па- 
дар омӯхта будам, ягон ҳарфро навишта наметавонистам ва ночор роҳи омӯзи- 
ши хатнависиро аз падар пурсидам ва ӯ ҳам мутасаддӣ шуд, ки маро хатнавис 
кунад ва илова кард:

-  Ҳар гоҳ хатнависиро ёд гирӣ, саводат ҳам пухта мешавад ва ҳар чизро 
хонда метавонистагӣ мешавӣ.

Ман дар худи ҳамон маҷлис аз шеърҳои Исо якчанд байтро, ки ба худам 
хуш омада буданд, ёд карда гирифтам. Ду байт аз онҳо ин буд:

...Дил ба як адо шокир, ҷон ба сад ҷафо собир,
Эй гурури ноз охир, андаке мадоро кун!
Он бахори ноз омад, дидаи тараб бикшо!
Барг-барги ин гулшан назри он кафи по кун!

(Ман дар саҳифаҳои 418 -  428 «Намунаи адабиёти тоҷик» намунаҳои шеъри 
Исоро бо мухтасари тарҷимаи ҳолаш нақл қардаам).

ХАТМАШҚКУНЙ
Вақте ки ман аз падар илтимос намудам, ки хатнависйро ба ман омӯзад, ӯ 

гуфт:
-  Хати ман бад аст, агар дар пеши ман хат машқ кунй, бадхат мешавӣ. Сабр 

кун, Сайид Акбар аз шаҳр ояд (ин кас дар Бухоро бо акаи ман мехонд), ӯ хушхат 
аст, дар пеши ӯ машқ хоҳӣ кард...

Асари зарбаи торсакии Сайид Акбар аз гӯшу рӯям кайҳо рафта бошад ҳам, 
таъсири он зарба ҳанӯз аз дилам нарафта буд. Дар пеши чунин одам хат машқ- 
куниро дилам намехост. Лекин ман фикр кардам: «аввал он ки барои омӯхтани 
ягон ҳунар баъзе ногувориҳоро бардоштан лозим аст; дуюм он ки ҳарчанд ба 
воситаи девона ҳам бошад, ман аз вай интиқоми худро барзиёд гирифтаам. Боз 
барои чй кинаи ӯро дар дил нигоҳ дорам?»

Ман бо ҳамин мулоҳиза таклифи падарро бо хурсандӣ қабул кардам. Пада- 
рам дар бораи тайёр намудани асбоби хатнависии ман гуфт:

«Қалам -  чӯбу сиёхй -  обу коғаз -  хоку мистар -  хас,
Ба ин асбоби нолоиқ чӣ гуна хат нависад кас?»

гуфтаанд. Бинобар ин пеш аз сар кардани хатмашқкунӣ асбоби хатнависии туро 
тайёр кардан зарур аст.

Падарам ба ҳамин мақсад як рӯзи бозори Ғиждувон, ки худ ба Маҳаллаи 
Боло рафтагор буд, маро ҳамроҳи худ то бозор гирифта бурд ва дар он ҷо ба 
ман як қаламдон, ду найқалам, як қаламтарош, як қаламқат30, як ҷузгири ме- 
шигй, як бандча лос31 ва чор тахта когази машқии хӯқандӣ харида дод ва маро 
ба тарафи Соктаре гусел карда, худ ба тарафи Маҳаллаи Боло рафт.
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Ман ба хари бехӯрҷин савор шуда, қаламдонро, ки ҳамаи асбобҳояш дар 
дарунаш буд, ба ҷузгир ва когаз ба тарзи лӯла печонда, ба пеши худ гирифта аз 
бозор баромадам ва дар ҳолате, ки хурсандии маро поёне набуд, ба роҳ даро- 
мадам. Аммо ин хурсандии ман дароз накашид.

Вақте ки ман аз даҳанаи бозори Ғиждувон баромадам, тӯқуми хар пеш рафт. 
Дар он ҷо барои дуруст кардани тӯқум аз хар фуромадан даркор шуд. Дар он ҷо 
ба тарафи дасти чапи роҳ як деворчаи пастак буд, дар пеши вай аз хар фурома- 
да, бастаи асбоби хатнависиро бар болои он деворча монда барои кушодани 
аил даст дароз карда будам, ки қаламдон аз даруни баста шорида баромада 
шилти карда ба он тарафи деворча, ба даруни ҷӯй афтод.

Ман бедиққатона бастаро каҷ монда будаам, ки қаламдони шаффоф аз бай- 
ни когази лӯлапеч кардашудаи шаффоф ғежида баромада ба тарафи ҷӯй шори- 
да рафтааст.

Ман тӯқуми харро ба ҳоли худаш гузошта аз болои деворча сар хам карда 
нигоҳ кардам. Дар ҷӯй об набуд ва қаламдон ҳам дар он ҷо наменамуд. Лекин 
дар он ҷо дар даруни ҷӯй як чоҳи хандақмонанди дарозшакл канда будаанд, ки 
қаламдонам -  қаламдони ҷоноҷонам дар даруни он чоҳ ғалтвдааст.

Ман ҳеҷ имконе надоштам, ки даруни чоҳ даромада қаламдони худро гириф- 
та барорам, ночор монанди модарони фарзандмурда, ки дар сари қабри ӯ ни- 
шаста зор-зор мегирянд, бар лаби чоҳ нишаста бо «ҳой-ҳой» ба гиря даромадам.

Як роҳгузар пешам омада сабаби гиряамро пурсид. Ман ҳиққосзанон воқеаи 
қаламдонро гуфта додам. Ӯ либосашро кашидан гирифта:

-  Гиря накун! Бо гиряи ту қаламдон аз чоҳ намебарояд, ман бароварда ме- 
диҳам, -  гуфт.

Ман қадаре ором гирифтам. У ҷома, салла ва кафшашро кашида бар болои 
деворча монда тани бакурта ба сари чоҳ рафт ва ба пиллапояҳое, ки дар вақти 
кандани чоҳ дар ду тарафи деворааш шикофта монда будаанд, по ниҳода ба 
даруни чоҳ фуромад ва дар як дақиқа қаламдонро ба нифаи эзораш банд карда 
бароварда дод.

Акнун хурсандии маро поёне набуд. Дар як рӯз, балки дар як соат як қалам- 
дон маро ду бор аз ҳад зиёд хурсанд карда буд. Ман аз падарам ба сабаби ба як 
танга (15 тин) харида додани ин қаламдон чй қадар хурсанд шуда бошам, аз ин 
одами ношинос аз вай зиёдтар хурсанд ва миннатдор шуда будам. Зеро касе, ки 
ба ман ин қаламдонро харида дода буд, падари ман буд. Ман ҳақ доштам, ки 
ҳар чизро ва аз ин ҷумла қаламдонро аз вай талаб кунам. Аммо ин одам ба ман 
ҳеҷ алоқа надошт, ҳатто як шиноси кӯчагй ҳам набуд. Бо вуҷуди ин, ин ҳама 
некиро кард.

Ман бо вуҷуди хурдсолй инҳоро мефаҳмидам ва бо ҳиссиёти миннатдорй 
ба ҳаяҷон омада будам. Ҳайфо, аз хурдсолӣ намедонистам, ки ба ӯ чӣ гуна изҳо- 
ри миннатдорӣ кардан даркор аст ва намедонистам, ки ин ҳиссиёти худро баён 
намоям. Танҳо чашмони навакак бо андӯҳи бепоён гиристаистодаи худро бо 
остин пок карда, ба он одам табассумкунон менигаристам ва ҳис мекардам, ки 
на танҳо лабонам, ҳатто чашмонам ҳам бо ҳиссиёти миннатдорӣ табассумку- 
нон медурахшанд.
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Қаламдон дар даруни об зарари ҷидцие надида буд, танҳо аз як тарафаш рӯи 
нохун барин ҷояш пӯстмол рафта буд, ҳатто ба дарунаш ҳам об надаромада буд.

Вақте ки ба падари худ ин воқеаро нақл карда ба зарар надидани қаламдон 
тааҷҷуби худро изҳор намудам, ӯ гуфт:

-  Ин қаламдон кори Миродили саҳҳоф аст (Миродил падари Қорӣ Ибод 
буд, ки қории мазкур дар шӯъбаи дастнависҳои шарқии Китобхонаи Давлатии 
Ӯзбекистон дар Тошканд кор мекард ва дар соли 1944 вафот намуд). Миродил 
аз ҳунармандтарини саҳҳофон аст. Ӯ ҳарчанд коғазпорчаҳоро бо ширеш бо ҳам 
часпонда қаламдон месозад, чунон ҳунар ба кор мебарад, ки монанди чӯб сахт 
ва обногузар мешавад. Коғази рӯяшро аз коғази равғании Самарқанд мекунад, 
ки ин когаз обу намро ба худ намегирад. Он пӯстмоле ҳам, ки бар рӯи вай раф- 
тааст, аз об нест, маълум мешавад, ки дар даруни чоҳ дар лаби оби вай чӯб ё 
санги нӯгтезе будааст, ки қаламдон дар вақти дар чоҳ афтодан аввал ба вай 
бархӯрда зада шудааст.

* * *
Сайид Акбар аз Бухоро омад. Ман дар пеши ӯ хатмашқкуниро сар кардам. 

Ӯ мувофиқи одати муаллимони хат якчанд ҳарфи арабиро бо қалами ҷалӣ32 дар 
як когаз калон-калон навишта дод. Дар вақти навиштани ин ҳарф- ҳо маълум 
шуд, ки ӯ дар майданависй хати хоное дошта бошад ҳам, дар ҷалинависӣ бадхат 
будааст. Ва ҳол он ки барои навмашқон сармашқҳои хушхати ҷалй-калон ло- 
зим аст ва низ муаллим бояд тарзи навиштани он ҳарфро ба шогирд амалан 
нишон диҳад.

Муаллими ман кашиш ва доманаҳои ҳарфҳои калонро каҷу килеб карда 
навишт ва баъд аз он ҷоҳои аз қоида берун баромадани онҳоро ба нӯги қалам- 
тарош аз дандонҳояш оҳор тарошида гирифта молид, пас аз он бо нӯги қалам- 
тарош онҳоро аз рӯи коғаз тарошида гирифт, ки бо он оҳор ҷоҳои барзиёди 
ҳарфҳо ҳам тарошида шуданд. Баъд аз он бо нӯги қалам аз рӯи қоида ҷоҳои 
холимондаи ҳарфҳоро сиёҳй пур кард. Ба ҳамин тариқа як сархате ба вуҷуд омад, 
ки вайро ҳар кас бинад, муаллимро айб карда наметавонист.

Сайид Акбар он сархатро ба ман супурда фармуд:
-  Ба хона рафта ин ҳарфҳоро чунон машқ кун, ки хатат монанди хати ман 

шавад. Баъд аз он дар коғази ҷудогона мисли ҳамин сархат навишта фардо пеши 
ман биёр, ман мебинам, агар дуруст навишта бошӣ, боз машқ мефармоям.

Ман сархатро гирифта ба хона омадам. Бе ҳеҷ гуна машқ ба даст қалам 
гирифта бо дастҳои ларзон он ҳарфҳоро дар коғазе сархатвор навиштам. Аммо 
он ҳарфҳо чунон каҷу килеб ва баднамо буданд, ки аз «ҳарф» зиёдтар ба сиёҳии 
ба рӯи коғаз пошхӯрда монандй доштанд. Лекин ман барои ин ҳеҷ гам нахӯрдам 
ва монанди муаллими худ бо нӯги қаламтарош аз дандонам оҳор тарошида ги- 
рифтам ва пас аз он ҷоҳои холимондаи ҳарфҳоро монанди муаллими худ сиёҳй 
пур кардам. Дар натиҷа ҳарфҳои шинохташуданӣ ба вуҷуд омаданд.

Вақте ки ман ин машқи аввалини худро ба падар нишон додам, ӯ таҳсин 
кард, чунки ӯ аз сохтакории ман бехабар буд. Тааҷҷуб дар он ҷост, ки чун фардо 
хати худро бурда ба муаллим нишон додам, ӯ ҳам таҳсин кард; ҳеҷ гумон на- 
кард, ки ман аз вай пеш аз омӯхтани хатнависӣ сохтакориро омӯхтаам ва ӯ маро
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дар рӯзи дуюм ба сархати дуюм гузаронид. Ба ҳамин тариқа ман дар андак вақт 
муфрадот (танҳо-танҳо) навиштани ҳарфҳоро тамом карда, ба мураккабот (пай- 
васта)-нависӣ гузаштам.

Дар вақти сар кардани мураккаботнависй муаллим байти зеринро ба тарзи 
сармашқ навишта дод:

Чун фарогат зи муфрадот омад,
Вакти машки мураккабот омад.

Азбаски муаллим мураккаботро бо қалами майда навишт, ба чирки дандон 
корфармоӣ эҳтиёч пайдо накард. Аммо ман, ки дастам ҳеҷ машқ надида буд, 
маҷбур шудам, ки дар мураккаботнависӣ ҳам ҳамон сохтакориро кор фармоям.

Ман машқи хатро тамом кардам, мақсади асосй ва аввалинам аз хатнависй, 
ки навишта гирифта тавонисгани баъзе шеърҳо буд, ба даст даромад. Лекин 
ман чунон бад менавиштам, ки хати маро ба ғайр аз худам ҳеҷ кас хонда наме- 
гавонист, ҳатто баъзе калимаҳои худ навиштаамро баъд аз чанд рӯз худам ҳам 
хонда наметавонистам.

Қарчанд бо гузаштани вақтҳои бисёр дар натиҷаи бисёр навиштан хатам як 
андоза дуруст шуда бошад хам, то ҳол ман бадхати гузаро ҳастам. Ин натиҷаи 
сохтакории муаллим аст, ки бо кирдори худ ба ман омӯхта буд.

РӮЗАДОРӢ ВА РӮЗАФУРӮШЙ
Моҳи рамазон дар вақти зардолупазӣ, ки ба моҳи июн рост меояд, омада 

буд. Рӯзҳо ба ниҳояти дарозӣ расида буданд. Дар ҳамон рӯзҳои дароз ва гарм 
модарам маро ба рӯза гирифтан далолат кард. Ман қабул намудам, аммо рӯз 
соат 10 нашуда ҳам ташнагӣ ва ҳам гушагӣ ба ман зӯр оварданд. Аз модарам 
пурсидам, ки рухсат диҳад, то ки ман обе нӯшида ва ноне хӯрда осуда шавам. 
Қабул накард:

-  Қар кас рӯзаро хӯрад, гунаҳгор мешавад ва дар дӯзах месӯзад, -  гуфт.
-  Чанд рӯзи рамазон гузашт, ки ман рӯза нагирифтаам. Пас маълум меша- 

вад, ки ман дар оташи дӯзах хоҳам сӯхт. Модом ки месӯхта бошам, сӯхтан ги- 
рам. Як рӯз аз дӯзах халос шуда чӣ кор мекунам, -  гӯён ман дубора талаб кар- 
дам, ки барои рӯзахӯрӣ рухсат диҳад.

-  Вақте ки ту дар саҳар нияти рӯзадорй накарда бошӣ, азбаски хурдсол ҳастӣ, 
рӯза хӯрда гардӣ, зарар намекунад. Ин саҳар, ки нияти рӯза доштан кардй, агар 
рӯзаро хӯрда ниятатро шиканӣ, гунаҳкор мешавй, -  гуфт модарам дар ҷавоби 
бахсрасонии ман.

Ман боз як соати дигар сабр кардам, аммо ҳеҷ тоқатам намонд. Кому забо- 
нам то лабонам карахш бастанд, дар меъдаам як нооромии ногуворе пайдо шуд, 
гӯё дар он ҷо як кирми оташини гуруснае бошад, ки обу нон мехоҳад ва агар 
талаби ӯро бар ҷо наёрам, гӯё маро сӯхта маҳв мекарда бошад.

Дар ҳамин ҳолати тангии ман буд, ки падарам аз сари дукони бофандагии 
худ хеста неши модарам омада аз вай нойча талаб кард ва рангу рӯи беморонаи 
маро дида аз ман ҳолпурсй намуд.

Ман ба ӯ қиссаи рӯзадории худро ҳикоя карда, суханҳои модарамро нақл 
намудам. Ӯ хандид ва ба модарам нигоҳ карда гуфт:
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-  Ҳоло ки ин ба балогат нарасидааст, ягон таклифи шаръӣ ба гарданаш бор 
намешавад. Шариатро ки намедонй, чаро бачаро аз номи шариат азоб медиҳӣ, 
зуд ба ӯ ягон чиз деҳ, ки хӯрад!

Ман ҳамон рӯз аз ҳаррӯза зиёдтар чиз хӯрдам, чунки баробари шикам чаш- 
мам ҳам гушна монда буд. Дар натиҷаи бисёр чиз хӯрдан ва хусусан ба сабаби 
зардолуро аз ҳад зиёд хӯрдан ҳамон шаб бемор шудам. Аммо модарам ин бемо- 
риро аз «касофати рӯзахӯрӣ» медонист, лекин ин ақидаи худро аз тарс ба пада- 
рам изҳор намекард.

Бо ин қадар модарам аз ман даст накашид ва кӯшиш мекард, ки ҳеҷ набо- 
шад, се рӯз маро рӯза доронад, то ки одат кунам ва дар калонсолй рӯзахӯр на- 
шавам. Аммо ман дигар ба гапи ӯ гӯш надодам.

Охир модарам ҳилае ёфт, ки ман ба рӯзадорӣ гардан додам, ин ҳила сайри 
Дарвешобод буд: он вақтҳо ҳар сол дар моҳи мизон (аз 23-юми сентябр то 23- 
юми октябр) дар Дарвешобод ном маҳаллаи Ғиждувон ҳафтае якрӯзӣ чор щабу 
рӯз сайр мешуд. Ҳикояти ин сайр ба касоне, ки вайро надидаанд, монанди 
ҳикояҳои ҳазору як шаб дилкаш ва аҷиб менамуд. Ҳикоятҳое, ки дар бораи тарф- 
бозй, мушакбозӣ, хартозӣ ва тагал ҷангандозии он ҷо мекарданд, монанди ҳико- 
ятҳои деву парй ҳам даҳшатовар ва ҳам ҳавасангез буданд. Дар райони Ғижду- 
вон кам кас ёфт мешуд, ки ҳеҷ набошад соле як бор рафта он сайрро тамошо 
накунад. Деҳқонбачагони камбагал ҳам, ки падарҳошон барои сайр харҷй дода 
наметавонистанд, кӯшиш мекардацд, ки коре карда ду-се танга пул ёбанд, то ки 
ба он сайр рафта тамошо карда тавонанд: вақти сайр ки наздик шудан гирифт, 
пахта ва гӯзачинй мекарданд, ба харбузакашонии деҳқонони бой ба мардикорй 
медаромаданд ва агар ҳеҷ кор наёбанд, аз киштзорҳо дуздӣ мекарданд ва мо- 
нанди инҳо.

Ман ҳам ҳар сол ба дидани ин сайр ҳавас карда аз падар мепурсидам. Аввал 
ӯ он сайрро бад карда нишон медод, албатта, ӯ медонист, ки ин сухани ӯро ман 
бовар намекардам, баъд аз он хурдсолии маро баҳона мекард ва мегуфт:

-Т у  ба танҳой рафта наметавонй, ман бошам, намеравам, агар туро ба касе 
ҳамроҳ карда фиристонам, харҷ зиёд мешавад. Сабр кун, калонтар шавй, ме- 
равӣ, мебинй, орзуят мешиканад.

Модарам ана аз ҳамин ҳаваси аз ҳад зиёди ман барои рӯза дорондани ман 
фоида бурдан хоста ба ман гуфт:

-  Агар ту се рӯз рӯза дорй, ба ҳар рӯз яктангагй ба ту медиҳам, ки се танга 
мешавад, бо ин пул ба Дарвешобод рафта тамошо карда омада метавонӣ.

Ман ин таклифро қабул кардам ва барои рӯзадорӣ азми ҷазме намудам. 
Модарам ҳамон рӯз маро ба хобидан маҷбур кард, ки шаб бедор нишаста таво- 
нам, то ки саҳар хӯрокро дуруст хӯрам ва рӯзи ояндаро дар хоб гузаронам, ки 
гузаштани рӯз номаълум шавад. Азбаски худам розӣ шудам, падарам ҳам мо- 
неъ нашуд:

-  Рӯза дошта тавонӣ, доштан гир, ман чй кор дорам, -  гуфт.
Шаб нахобйда саҳарӣ бо падару модар хуб чиз хӯрдам. Рӯзона ҳам то гарм 

шудани ҳаво бо бачагони кӯча бозй карда гашта бедор мондам. Чун хоб ғалаба 
кард, ба хона омадам, ки бихобам. Модарам дар зери зардолузор ба худаш, ҳам
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ба ман ҷой андохта монда будааст. Аммо ман хонаи холиро маъқул дониста 
ҷоямро ба хона бардошта овардам. Падарам бошад, дар рӯзҳои рамазон дар 
дуконхонааш мехобид.

Ман дарҳои хонаро баста хобидам, зуд хобам бурд. Як вақт бедор шудам, 
ки шикамам гурусна мондааст. Боз чашмамро пӯшонда хобидан хостам, то ки 
гузаштани рӯзро нафаҳмам. Аммо шиками гуруснаи сабилмонда ба хобидан роҳ 
намедод.

Хӯроки шабонаро, ки дар вақти ифтор хоҳем хӯрд, ба ёд овардам: фатири 
гарми равғанизардӣ, ки модарам пухтани онро ваъда карда буд ва шиннии тутй, 
ки инро модарам дар вақти тутпазӣ махсусан барои рамазон пухта монда буд, ба 
назарам хеле дилкаш менамуданд. Ман ин хӯрданиҳои балаззатро ба ёд меовар- 
дам, ки шиками гуруснаам шояд тасаллӣ ёбад. Лекин натиҷа баръакс шуд ва иш- 
тиҳо талаб мекард, ки ҳозир аз он чизҳо хӯрам. Аз бетоқатй чашмам кушода шуд 
ва ба девори хона назар андохтам, ки оё хурмаи шиннӣ дар ҷояш ҳаст ё не. Хурма 
дар ҷояш буд. Бо дидани вай иштиҳоям боз ҳам зиёдтар шуд. Модарам одатан 
хурмаи шиннии рамазонро ба девори хона ба мехи қадрас овехта мемонд, ки мӯрча 
зер накунад ва ҳар шаб аз вай ба қадри даркорй гирифта боз ба ҷояш меовехт.

Ман аз ҷо хеста ба зери хурма рафтам, аммо қадам нарасид. Ҷои хоби худро 
ба он ҷо бурда, кӯрпачаҳо ва болиштро ба девор такя дода болои ҳам гузоштам 
ва ба болои онҳо баромада дидам, ки қадам мерасад. Баъд нондонро қушода як 
порча нонро бурда-бурда карда гирифтам. Миёнамро аз рӯй баста нонпораҳо- 
ро дар бағал ҷо кардам, пас аз он ба болои кӯрпачаҳо баромада даҳанбанди 
хурмаро кушода бо як дастам аз мех нигоҳ дошта ва бо дасти дигарам аз бағал 
нон бароварда ба шиннй гӯтонда хӯрдан гирифтам. Баробари холӣ шудани ба- 
ғал аз нон шикам пур шуд. Даҳони хурмаро монанди аввалааш латтабанд кар- 
да, ба лаби пойгаҳ рафта бо офтоба дасту даҳонамро шустам ва ба қадри дар- 
корӣ об ҳам нӯшидам. Пас аз он дубора ба худ ҷо паҳн карда хобидам. Маро 
модарам вақте бедор кард, ки қариб шом шуда буд ва ӯ дастархони ифториаш- 
ро бо фатир ва шиннӣ меорост.

Ба ҳамин тариқа ман се рӯз «рӯза дошта», соҳиби се танга шудам, ки вай 
хароҷоти сайри Дарвешободи оянда буд.

САЙРИ ДАРВЕШОБОД

Тирамоҳ шуд, вақти сайри Дарвешобод расид. Дар ҳафтаи якум ба сайр раф- 
тан падарам розй нашуд:

-  Х,афтаи нахустинро одатан бачадавак мегӯянд, дар вай тамошои дуруст 
ҳеҷ намешавад. Х,афтаи дуюм мефиристонам, -  гуфт.

Дар ҳафтаи дуюм писари амаки падарам Иброҳимхоҷа ба Дарвешобод раф- 
тагор шуд. Падарам ба дасти ӯ се танга дода ба ӯ фармуд, ки маро ҳамроҳ барад 
ва ҷияни худаш -  Х,омидхоҷаро ҳам гирад, ки ҳар дуи мо бо ҳам бозикунон та- 
мошо кунем ва инчунин ба ӯ таъин кард, ки дар Ғиждувон дар ҳавлии падар- 
арӯси тағоиям -  устои косагар манзил кунем.

Сайри Дарвешобод одатан ҳар ҳафта рӯзи сешанбе пагоҳӣ сар шуда, рӯзи
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чоршанбе то чоштгоҳӣ давом мекард. Мо пагоҳонии сешанбе аз хона баромада 
Ғиждувон рафта ба хонаи устои косагар фуромадем. Ҳавлӣ аз одам пур буд. Он 
одамон меҳмонон набуда, коргарони устохонаҳои косагарӣ буданд. Ҳамаи онҳо 
бо ҷӯшу хурӯш тарф тайёр мекарданд, баъзеи онҳо кулӯх метарошиданд, баъзе- 
ашон дору мекӯфтанд, баъзеи дигарашон доруро бо чӯянпораҳои бехта меомех- 
танд ва баъзеашон тарф ҷой мекарданд.

Тарф зарфе буд монанди офтобаи чӯянӣ, лекин даста ва нӯл надошт, инчу- 
нин тарафи зеринаш ҳам сӯрох дошт. Тарфҷойкунандагон сӯрохи зерини вайро 
аз дарун бо кулӯх банд карда, аз болои кулӯх дору рехта бо чӯбе ӯғурчадастамо- 
нанд зада зер мекарданд, дору иборат аз борут -  доруи милтиқ буд, ки барои 
гулрез кардани оташи он дар вай резаҳои ҳар гуна фулузот -  металл ва аз ин 
ҷумла чӯянрезаҳо омехта буданд.

Раҳбари саёҳати мо Иброҳимхоҷа баъд аз қадре тамошо карда истодани 
ҳунари тарфҷойкунй ва дорусозӣ аз онҳо пурсид:

-  Дар ин кор чӣ қадар маблағ сарф мешавад?
-  Дар ҳар тарф тахминан даҳ танга! -  яке аз онҳо ҷавоб дод.
-  Ин харҷро кӣ медиҳад? -  Иброҳимхоҷа боз пурсид.
-  Мо коркунони косагар ва мо барин коркунони косагархонаҳои чӯянрезй 

ва дигар корхонаҳо.
-  Аз ин кор ба шумоён чй фоида?
-  Агар мо ба ҳарифони худ, ки вобкандиҳо мебошанд, дар тарфбозӣ ғолиб 

бароем, барои мо давлати бузург хоҳад буд. Аз ин беҳтар дар дунё боз чӣ фо- 
ида ҳаст?

Дар рӯи суффа бар болои кӯрпача мизбони мо -  соҳиби ҳавлӣ, устои коса- 
гар чорзону зада менишаст. Ӯ ба тарафи Иброҳимхоҷа чашмак зада, бо табас- 
суми истеҳзокорона ба гап ҳамроҳ шуд:

-  Инҳо ва умуман коркунони корхонаҳоро «девонабача» меноманд. Инҳо 
на парвои зану фарзанд доранд, на ғами хӯроку пӯшок. Дилхушии ягонаи инҳо 
соле ду бор дар сайри Дарвешобод ва дар бозори шаби моҳи рамазон тарфбозӣ 
кардан аст. Инҳо ҷавонони хушбахти хушвақт мебошанд. Ман ҳам орзу дош- 
там, ки дар қатори инҳо буда, зиндагонии худро бо хушӣ ва хуррамӣ гузаронам. 
Ҳайфо, ки ашғоли дунё, вобастагии занӯ фарзанд ва ташвиши зиндагй маро аз 
ин кори беғамона маҳрум кардаанд.

Иброҳимхоҷа мехост ба ӯ гап зада ба ин фикри вай муқобил барояд. Аммо 
усто ба ин кор роҳ надод ва ба ӯ маънидорона чашмак зада, сухани худро давом 
дод:

-  Ҳарчанд худам аз ин бозӣ маҳрум бошам ҳам, бо роҳи ба инҳо ёрӣ додан 
орзуи дили худро мешиканам.

-  А? -  гуфт Иброҳимхоҷа тааҷҷубкунон, -  шумо ба ин кор аз ҷайби худ пул 
ҳам медиҳед?

Усто як бори дигар ба ӯ чашмак зада ҷавоб дод:
-  Аз ҷайби худ додагӣ барин як кор мекунам-дия -  музди кори яксолаи беш- 

тарини инҳо ба тарфбозиашон, ки соле ду бор мешавад, намерасад. Бинобар ин 
ман, вақте ки инҳо барои бозӣ ба пул мӯҳтоҷ шаванд, аз болои кори ояндаашон
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пешакӣ ба тариқи бунак32 пул медиҳам. Ана ҳамин барои касе, ки дар дасташ 
пул нест ва мӯҳтоҷ аст, ёрмандии калон мешавад.

Усто баъд аз қадаре хомӯш монда коркунонро аз назар гузаронидан боз 
сухани худро давом дода илова кард:

-  Шумо гумон накунед, ки фоидаи бунак барои коркунон танҳо ҳамин аст, 
ки онҳо бо ин тарфбозии худро давом медиҳанд. Ин тавр нест. Ин як фоидаи 
дилхушкунии бунак аст. Фоидаи асосии бунак дар ин аст, ки коркунон ба ин 
восита ба як корхона баста мешаванд, «дарахт дар як ҷо сабз мешавад» гуфта- 
анд ва рӯз ба рӯз ҳунар ва малакаашон зиёд мешавад. Агар худо бахташонро 
кушояд, худашон ҳам бо ҳунари худ соҳибкор шуданашон мумкин аст. Чунон- 
чи, ман ҳам дар ҷавонии худ шогирдӣ ва халфагӣ мекардам. Агар ҳамин бунак 
дар миён набошад, инҳо бо тақозои «девонабачагии худ» ба як танга музди бар- 
зиёд фирефта шуда, ҳар рӯз аз корхонае ба корхонае мегузаранд. Дар натиҷаи 
дарбадарй аз баланд кардани дараҷаи ҳунармандии худ бозмемонанд ва ба бо- 
лои ин, дили соҳибкорон аз инҳо сард шуда, ба корхонае роҳ намеёбанд. Оқибат 
сарсаригард, қиморбоз, ё ин ки дузд шуда мераванд.

Дили ман аз пургӯии мизбонамон танг шуд ва аз Иброҳимхоҷа хоҳиш кар- 
дам, ки моро зудтар ба сайргоҳ барад.

* * *

Мо ба сайргоҳ рафтем. Сайргоҳ дар тарафи гарбии роҳи калоне буд, ки аз 
бозори гови Ғиждувон баромада ба тарафи Бухоро мерафт. Ин роҳ аз даҳанаи 
бозор то мадрасаи Чӯбини Ғиждувон, монанди як хиёбон, васеъ ва рост мерафт. 
Фақат ду тарафи роҳ бедарахт буд. Дар тарафи ғарбии ин роҳ 10 гектар барин 
замини чоркунҷа буд, ки сайргоҳ дар он ҷо барпо шуда буд. Ин қитъа ба палҳои 
яктанобӣ, нимтанобии киштзор ҷудо шуда бошад ҳам, соҳибони он замин дар 
аввалҳои моҳи сентябр киштҳои худро ғундошта гирифта барои сайргоҳ му- 
ҳайё карда будаанд ва бо пули иҷорае, ки аз дукондорони сайр мегирифтанд, 
зарари кишти барвақт ғундоштаи худро дучанд карда мебаровардаанд.

Ин қитъа сар то сар аз шимол ба ҷануб ба растаҳо ҷудо карда шуда буд. Дар 
ду тарафи он растаҳо бо бӯрё ва ходачаҳо каппамонанд дукончаҳо сохта бу- 
данд, ки баъзеи он дуконҳо чойхона, баъзеашон ошхона, моҳипазй ва монанди 
инҳо буданд. Мо сар то сари ин растаҳоро сайр карда баромадем. Аммо ба фик- 
ри ман чунон расид, ки ин ҷо ғайр аз бозори одии деҳотй дигар чизе нест ва ман 
ҳайрон будам, ки мардум дар ин ҷо чй чизро тамошо мекарда бошанд. Агар ҷои 
тамошо ҳамон чойхонаҳо ва ошхонаҳо бошанд, беҳтарини инҳо ва озодтарина- 
шон дар растаҳои худи Ғиждувон ёфт мешаванд, ки ҳар рӯз кушода буданд, ҳатто 
чойхонаи бозорчаи Сари Пули Эшон, ки ба ҳавлии мо наздик буд, аз ин чойхо- 
наҳо хубтар, хушнамотар ва ба сабаби пешаш сарҳавздор ва дарахтзор будан аз 
инҳо хушҳавотар буд.

Ман аз ин ҳол дилтанг шуда, ба Иброҳимхоҷа гуфтам:
-  Охир, моро ба ягон ҷои тамошо карданӣ баред!
-  Бисёр хуб, -  гӯён ӯ моро дар охири ҳамин қитъа, берун аз растаҳои бӯрё- 

печ, ба зери деворе бурд, ки он девор ин қитъаро аз роҳи калони мадрасаи Чӯбин
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ва пули баланди ҷӯи Хоҷа Х,омонй ҷудо мекард. Дар зери ин девор ҳар ҷо-ҳар 
ҷо мардум давра гирифта рост истода буданд. Роҳбари мо моро ба ҳар кадоми 
он давраҳо бурда ягон -  ягон нишон дод. Дар баъзеи он давраҳо гирғиракбозй, 
дар баъзешон тасмабозӣ, дар дигарашон қартабозӣ ва монанди инҳо буд, ки 
ҳамаи онҳо қиморбозй буда, камшууртарини одамон атрофи онҳоро фаро ги- 
рифта бахтозмоӣ мекарданд ва маблағи ночизеро, ки бояд бо сад душворӣ ба- 
рои харҷи сайр захира карда бошанд, дар он ҷо бой медоданд.

-  Ин ҷо ҳеҷ ҷои тамошо нест, -  гуфтам ба роҳбари худ бо оҳанги қадаре 
норозиёна ва хашмгинона.

-  Ту монанди падарат як бачаи ҳам дилтанг ва ҳам душворписанд будай, -  
гуфт Иброҳимхоҷа оташин шуда ва баъд аз дақиқае қадаре нарм гардида суха- 
ни худро давом кунонид:

-  Хуб, биёетон, шуморо ба беҳтарин ҷои ин сайргоҳ барам.
Ӯ моро боз як бори дигар аз он растаҳои бӯрёӣ гузаронида, ба гӯшаи ғарби 

шимолии он сайргоҳ бурд. Дар он ҷо як сарҳавз буд, ки дар тарафи шимолии 
вай дуконҳои нонфурӯшй, ҳалвогарӣ ва мевафурӯшӣ ҷой гирифта буданд. Нон- 
воҳо нардбонҳои калони тахтагиро ба дарахтони сарҳавз такя кунонда монда, 
бар рӯи пояҳои онҳо кулчаҳои калони ширмоли дубезаи Ғиждувонро назарра- 
бо карда чида буданд. Ҳалвогарҳо ҳам қуттиҳои пурҳалворо аз нишеб ба фароз 
пасу пеш чида, рӯи ҳалвоҳошонро бо коғазҳои зарҳал зеб дода буданд, ки хеле 
иштиҳоовар менамуданд. Ба тарафи шимолии роҳи пеши сарҳавз талчае буд, ки 
ба болои вай мазори Хоҷа Дарвеш, ки ин сайр ҳар сол ба шарафи вай барпо 
мегардид, бино ёфта буд ва дар суффаи тарафи шарқии сарҳавз як чойхонаи 
болокушода барпо шуда буд.

Ман дар ин ҷо ҳам як чизи қобили тамошое надидам. Дуруст аст, ки кул- 
чаҳои ширмол ва ҳалвоҳои зарҳалпеч хеле дилкаш менамуданд. Аммо щ ар пул 
бошад, ба қадри даркорӣ аз инҳо харида бурда дар хона хӯрдан ҳам мумкин 
буд, барои ин ба сайргоҳ омадан, ҳатто сайр ташкил кардан ҳам лозим набуд. 
Лекин ман ин фикри худро ба роҳбар, ки навакак маро ба «дилтангй ва душвор- 
писандй» айбдор карда сарзаниш намуда буд, нагуфтам.

Аммо шояд ӯ ба ин фикри ман аз ваҷоҳатам пай бурда бошад:
-  Асли сайр шабона барпо мешавад, ҳоло мардум фақат гардиш карда хӯрок 
мехӯранд ва чой менӯшанд, -  гуфт ва илова намуд: -  мо ҳам чизе харида хӯрда 
ба манзил равем, шабона боз меоем.

Раҳбар ба 8 пул ду кулчаи ширмоли хурд, ба ним танга ҳалвои равғании 
зарҳалпеч харида, моро ба чойхонаи сарҳавз бурд. Мо дар он ҷо чой фармуда, 
ба хӯрокхӯрӣ даромадем. Дар поёни суффа ба майдончае маддоҳе маърака ги- 
рифта ба мардум аз фазоили Хоҷа Дарвеш гап мезад. Назар ба қавли маддоҳ, 
Хоҷа Дарвеш одами қашшоқ будааст, бо ҳамаи ин худ гурусна гардад ҳам, ҳар 
чизе, ки дар дасташ афтад, ба маддоҳон ва гадоён садақа мекардааст. Ҳатто дар 
зимистон дар як рӯзи пурбарфу борон бо як қат ҷома ба кӯча баромадааст. Дар 
кӯча ба маъракаи маддоҳе рост омадааст, ки ӯ ҷома талаб мекардааст. Хоҷа 
Дарвеш ҷомаи худро ба он мадцоҳ дода, худ дар он сармои сахт бо тани ба 
курта ба хонақоҳи худ рафтааст.
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Маддоҳ дар паси ин «ҳикоя» - и худ аз мардум аввал ҷома, баъд аз он танга 
ва аз хама охир пули сиёҳ талаб кард. Ҳама як чиз-як чиз доданд. Дар қатори 
мардум Иброҳимхоҷа ҳам ба маддоҳ як танга дод. Ман аз ин кори ӯ дар ҳайрат 
афтодам, зеро падарам мегуфт, ки «Иброҳимхоҷа бо садақаи мардум зиндагонӣ 
мекунад», бинобар ин аз ӯ пурсидам:

-  Шумо чаро ба маддоҳ пул додед?
Ӯ ба ман нигоҳи табассумомези маънидоре карда гуфт:
-  Магар дар дили ту гузашт, ки ин пулро ба маддоҳ аз се тангае, ки падарат 

ба ман барои харҷи сайри ту дода буд, додам? Ин тавр нест. Ман ин пулро аз 
кисаи худ додам.

Бо ин эзоҳи Иброҳимхоҷа шубҳа ва ҳайрати ман дар бораи «ҷавонмардй» 
ва «сахигии» ӯ ҳанӯз бартараф нашуда буд ва ҳоло ҳам ба ӯ бо назари суол ва 
тааҷҷуб нигоҳ карда меистодам. Магар ӯ аз ин кайфияти ман пай бурд, ки ба 
эзоҳи аввалиаш илова карда гуфт:

-  Мардумро ба кори хайр ва садақадиҳй ёд додан даркор аст, ба маддоҳ пул 
додани ман, ки ба сарам саллаи сафед ҳаст, ба мардум ибрат ва намуна мешавад 
ва «агар ба маддоҳ садақа додан лозим намебуд, ин кас, ки мулло, эшон ва сада- 
қахӯр ҳастанд, ба ӯ пул намедоданд» мегӯянд ва ба қадри тавонистанашон ба ин 
кори хайр ҳамроҳӣ мекунанд.

Дар ҷанубии маркази Ғиждувон ва наздик ба он деҳае буд, ки вайро Паҳмӯ- 
за (Паҳнмӯза) меномиданд. Бештарини калонсолони он деҳа маддоҳ ва хурдсо- 
лҳошон «маддоҳбача» буданд. Маддоҳон, чунонки мисолаш дар боло нишон 
дода шуд, дар бозорҳо ва сайргоҳҳо маърака гирифта, ҳикояти оид ба хурофоти 
динй карда садақа металабиданд, маддоҳбачагон дар чойхонаҳо ба давраи чой- 
нӯшон нишаста сурудхонӣ карда пул мегундоштанд.

Баъд аз тамом шудани маъракаи маддоҳӣ ду маддоҳбача бо як пешхон дар 
он чойхона пайдо шуданд. Маддоҳбачагон тахминан 16-17-сола буда, пешхо- 
нашон 25-26-сола менамуд. Инҳо ба ҳар давраи чойнӯшон, ки меомаданд, бача- 
гон дар давра менишастанд, пешхон рост истода ягон суруде сар мекард, бача- 
гон ба ӯ ҳамовоз мешуданд. Аммо на бачагон ва на пешхон он сурудро пурра 
намехонданд ва ба охир намерасонданд: ҳамин ки пешхон сар кард ва бачагон 
сурудро аз даҳони ӯ гирифта суруданд, пешхон ба талаб медаромад. Талаби ӯ 
ҳам як дараҷа дағалона буд, масалан, мегуфт: «Канй кисая ковед! Сурфа кунед! 
Инъоматон бояд мувофиқи бурутатон бошад. Ӯй ҷавони тӯтибурут! Чаро ната- 
қатон намебарояд?... Ва монанди инҳо.

Баъд аз он ки чойнӯшон аз шарм, ё бо далолати якдигар, ё ин ки аз «шалҳа- 
гии» пешхон ба ҷон омада як чиз-ним чиз доданд, пешхон мегуфт: «Эй дастпар- 
вардагони хоҷаи ҷаҳон Хоҷа Абдулхолиқи Ғиждувонй! Ман аз Бухоро бо ния- 
ти хайре ба шумо меҳмон шуда омадам. Ман мехоҳам имсол ба ҳаҷ равам. Маро 
«Ҷӯраҷулак» меноманд, ки дар гузари Маддоҳони Бухоро зиндагонӣ мекунам. 
То ҳол шумо ба ман ҳар чизе, ки додед, барои хотири ин ҷавони хушовоз буд ва 
он чизҳо ҳақи инҳост. Акнун ман барои худо, барои харҷи роҳи Маккаи мубо- 
рак -  барои худ металабам. Баъд аз мавсими ҳаҷ кадоме аз шумоён, ки барои 
кори худ ба Бухоро равад, як сари қадам ба гузари Маддоҳон рафта пурсад, ки
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ман ба ҳаҷ рафтаам ё не, агар касе гӯяд, ки «Ҷӯраҷулак ҳаҷ нарафтааст», ҳар 
кадом аз шумо, ки дар ин ҷо ба ман як танга додааст, аз ман даҳ танга карда 
гирад».

Албатта, мардум ба пешхон боз як чиз-як чиз доданд.
Ба ман сурудхонии маддоҳбачагон хеле хуш омада буд. Ҳақиқатан ҳам онҳо 

хушовоз ва хушхон буданд. Ҳайфо, ки пешхони ноинсоф ба дурусттар хондани 
онҳо роҳ намедод, бо талаби пай дар пай ва пулгундорӣ ҳамаро ба ҷон мера- 
сонд.

* * *
Мо бегоҳй ба манзил рафтем, дар он ҷо тарфҳои дору ҷойкардаро монанди 

офтобаҳои кулолгарӣ болои ҳам чида монда буданд. Баъд аз як-ду соат дар он 
ҷо ёзидан, боз ба сайргоҳ омадем. Дар чойхонаҳо ва дуконҳо шамъҳои калон 
месӯхт, дар майдонҳо ӯгурҳоро пури равган карда дар вай латтакӯҳна гузошта 
даргиронда буданд, ки машъалвор атрофро равшан мекард. Мо чароғони сайр- 
гоҳро гардиш карда баромадем. Иброҳимхоҷа ба мо як шадда мушаки коғазй 
харида дод. Дар ин вақт дар миёни мардум «тарфбозй сар мешавад» гӯён ҳаяҷон 
ва ғулғула пайдо шуд. Иброҳимхоҷа моро ба болои талча баровард. Ба бол^и 
тал ғайр аз мазори Хоҷа Дарвеш боз як хоначаи дигар буд, ки дар қатори имо- 
рати мазор бино ёфта буд. Дар байни мазор ва хонача як дарахти тут буд. Аз 
тарқиши дари хонача партави заифи чароғи хирасӯзе берун меафтод.

Иброҳимхоҷа моро дар пеши он хонача -  дар ҷое, ки аз он ҷо сарҳавз ва 
дуконҳои нонворӣ, ҳалвогарӣ ва мевафурӯшӣ менамуданд, шинонда:

-  Тарфбозӣ дар атрофи ҳамин сарҳавз сар мешавад. Дар он ҷо будани шу- 
моён хавфнок ва дар вақти тарфбозӣ тарсиданатон, ё ин ки дар зери пои мардум 
монда пахш шуданатон мумкин аст. Дар ин ҷо беозор ва бетарсу бим тарфбози- 
ро ба хубй тамошо мекунед, -  гуфт ва аз кисааш як қуттӣ гӯгирд бароварда ба 
ҷияни худ Ҳомидхоҷа дода илова намуд:

-  Агар то сар шудани тарфбозӣ дилатон тангӣ кунад, гоҳо аз мушак як до- 
наашро даргиронда бозӣ карда шинетон.

Иброҳимхоҷа рафт. Ҳомидхоҷа гӯгирд зада яке аз мушакҳоро даргиронд. 
Ҳамин ки овози қарсоси мушак баромад, аз хона ҳам овози ҷонкоҳи: «вой мур- 
дам!» гуфтани чанд кас якбора баланд шуд ва дари хона кушода шуда аз он ҷо 
чанд кас берун омад. Мо тарсида гурехтем. Ман худро ба даруни бинои мазор 
гирифта пинҳон шудам. Ҳомидхоҷа, ки ба тарафи дигар гурехта буд, ба даст 
афтод. Аз хона баромадагон ӯро гӯшкашак карда, ду-се торсакӣ ба рӯяш заданд 
ва баъд аз тавба додани Ҳомидхоҷа аз мушакпарронӣ, худашон боз ба хона 
даромада дарро бастанд.

Ман оҳиста аз мазор баромада пеши Ҳомидхоҷа омадам. Ӯ ҳанӯз гиря ме- 
кард ва маро дида аз шарм бояд бошад, хомӯш гардид ва ба ман:

-  Биё, бинем, ки дар ин хонача киҳоянд ва чӣ кор мекунанд. -  гуфт.
Мо пеши хонача рафта аз тарқиши дар поидем. Дар он ҷо 3-4 каси рангкан- 

да нишаста буданд, дар пеши ҳар кадоми онҳо бар рӯи рӯймолчаи чиркине қан- 
далот, мавиз ва ҳалво барин чизҳои ширин буд. Дар як тараф яке аз онҳо чизеро
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дар косае фишор медод. Ҳамаи инхо сари худро хам карда ва чашмонашонро 
пӯшонда менишастанд, касе ҳам, ки дар коса чизеро фишор медод, сархам ва 
чашмпӯшида буд. Баъзе аз инҳо, бе он ки сарашро бардорад, ё чашмашро кушо- 
яд, магасвор садои гинг-ғинги заифе мебаровард. Дигаре аз онҳо дар ҳамон вазъ- 
ият ва бо ҳамон садои «ғинг-гинг» ӯро ҷавоб медод.

Маълум буд, ки инҳо бо ҳам хомӯшона сӯҳбат доранд. Аммо чӣ гуфгана- 
шон он тараф истад, садоҳошон ҳам равшан шунида намешуд.

Ҳомидхоҷа, бе он ки овоз барорад, аз дасти ман гирифта ишорат кард, ки 
ба ҷои худ биравем. Чун ба ҷои худ рафта нишастем, ӯ ба ман:

-  Инҳо кӯкнорӣ будаанд, он чизе, ки дар коса салоя мекунанд (молиш 
медиҳанд), ғӯзаи кӯкнор аст, ки вайро пахш карда обашро нӯшида кайф меку- 
нанд, -  гуфт.

-  Ту аз куҷо медонӣ, ки инҳо кӯкнорӣ ва он чиз кӯкнор аст? -  Ман аз ӯ пур- 
сидам.

-  Ман медонам, ман дар Ғиштӣ ҳамроҳи тағоиям кӯкнорхонаро дидаам. 
Тағоиям яке аз онҳоро, ки бемор шуда будааст, барои хондан рафта буд, -  гуфт 
ва илова кард: -  инҳо аз овози баланд метарсанд. Ту тамошо кун, ки ман аз инҳо 
чӣ навъ ниқори худро мегирам.

Ҳомидхоҷа шаддаи мушакро дар багал карда рафта ба дарахти тут баромад 
ва ба нӯги як шохи баланди вай шаддаро овехт. Баъд аз он аз кисааш гӯгирд 
бароварда нӯги ресмони шаддаи мушакро оташ дод ва худ зуд фуромад ва маро 
ишора кард, ки ҳар ду аз кӯкнорхона дуртар рафта пинҳон шуда нишастем.

Баъд аз дақиқае оташи ресмон ба мушак расид ва садои қарсоси вай баро- 
мад. Боз кӯкнориҳо монанди аввала фарёдкунон берун давиданд ва ҳарчанд ҳар 
тарафро кофтанд, аз мушакпаррон асаре наёфта ҳақораткунон ба хона дарома- 
да дарро бастанд. Баъд аз рафтани кӯкнориён Ҳомидхоҷа:

-  Гӯри модари инҳоро нишон додам, -  гӯён аз шодӣ қийғос мезад.
Мушакҳои коғазӣ ба ришта чунон гузаронида шуда буданд, ки дар байни

ҳар ду мушак ба қадри як банди ангушт ресмон холӣ меистод. Баъд аз таркида- 
ни мушаки якум, ришта кам-кам сӯхта ба мушаки дуюм расид. Боз ҳамон қар- 
сос, боз ҳамон фарёди ҷонкоҳ ва давида баромадани кӯкнориён ва боз ҳамон 
қийғоси шодиёнаи Ҳомидхоҷа такрор ёфт. Дар таркидани мушаки сеюм боз 
ҳамон ҳолат рӯй дод . Ман ба Ҳомидхоҷа гуфтам:

-  Агар ҳамин воқеа рӯй намедод, ман аз сайри Дарвешобод чизеро тамошо 
накарда мерафтам. Акнун метавонам гӯям, ки «дар сайр тамошое кардам...»

Дар ҳамин вақт мушаки чорум таркид ва мо ба тамошои фарёд ва давида 
баромадани кӯкнориҳо машғул будем, ки аз қафои мо садои ҷонкоҳи дигаре 
баромада фашшосзанон давом намуд ва тамоми давру пеш равшан шуда рафт. 
Мо ба паси худ ба тарафи сарҳавз нигоҳ кардем. Дар он тараф тарфбозӣ сар 
шуда буд; дар роҳи танги пеши сарҳавз гурӯҳи одамон чунон зич истода бу- 
данд, ки бо таъбири мардуми ҳамон вақт «агар сӯзан партоед, ба замин наме- 
ғалтид», даруни дуконҳо, болои бомҳои тарафи ғарбии сарҳавз низ аз одам 
пур буд. Дар ду тарафи гурӯҳи мардум ду ҷавони барҷастақомате буд, ки дас- 
тонашон то оринҷ кушода, дар дасти рости ҳар кадоми инҳо як тарф буд. Тарф
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монанди аждаҳое, ки дар афсонаҳо нақл мекунанд, беист фашшоси даҳшатан- 
гез мезад ва монанди ҳамон аждаҳои афсонавӣ аз даҳони худ оташ мебаро- 
вард. Забонаи оташи тарф монанди оби фонтан -  фаввораҳои пурзӯр ба тара- 
фи хаво рост мерафт ва бар қуллаи худ хиргохе ба вуҷуд оварда, дар гирдо- 
гнрди худ шарорапошӣ мекард.

Вақге ки ин ду ҷавон рӯ ба рӯи ҳам ба якдигар наздик шуданд, оташи тарфи 
инҳо суст шудан гирифт ва аз ду каноре, ки ҳар дуи ин ду ҷавон омада буданд, 
дунафарӣ -  чор нафари дигар дутарфӣ -  чор тарфро оташ дода рӯ ба рӯи ҳам 
омадан гирифтанд. Яке аз ин ҷавонҳо хеле хурдсол буд ва монанди раққосони 
давраи базм, тарф дар даст, паррик барин чарх мезад. Аз ҳар тараф овоз баро- 
мад: «Намур, Абдулло, шо бош! Ҳақиқатан ту сафдар ҳастӣ!...»

Ман дар рӯшноии оташи тарф рӯи ин ҷавони хурдсолро дида ба чашмонам 
бовар накардам: ин Абдулло ҳамон бачае буд, ки дар мактаби духтарона ҳам- 
роҳи ман мехонд ва падари ӯ Ботурбойи рангрез ӯро аз Ғиждувон ба Соктаре 
бурда монда буд, ки бадахлоқ нашавад. Аммо, ӯ баъд аз он ки аз Соктаре ба 
Ғиждувон омадааст, бо вуҷуди хурдсолй ба қатори бӯзбалаҳои он ҷо даромада- 
аст ва барои ҳунарҳое, ки дар ҷангҳои байни олуфтагон нишон додааст, дар 
хурдсолй лақаби «сафдариро» ҳам гирифтааст.

Баъд аз ба поён расидани оташи тарфи ин ҷавонон аз ҳар ду тараф сенафарй
-  шаш нафар шаш тарфро оташ дода ба майдон даромаданд ва аз байни мардум 
«гулрез - гулрёз» гӯён садоҳо баромад. Оташи ин тарфҳо бо рангҳои гуногун -  
сурху зарду бунафшу сабзу нилобй шуда мебаромаданд ва хиргоҳи инҳо ба гул- 
буттаи бисёр калоне монанд буд, ки гулҳои гуногун шукуфта бошанд.

Як вақт аз тарафи поини яке аз тарфҳо оташ баромад ва тарфбоз бо тарфи 
худ ба замин афтод. Ғулғулаи мардум баланд шуд: «пошна зад, тарфи ғиждуво- 
ниҳо пошна зад... Вобкандиҳо бурданд... инҳоро ба ҳавз партоед... ӯй позаре- 
зони Мӯлиён, зудтар бароед, ки обрӯи ғиждувониҳо рафт...»

Аз ҷое, ки тарф пошна зада буд, чанд касро аз замин бардошта бурда ба 
ҳавз партофтанд, ки аз либоси онҳо дуд ва шарораи оташ мебаромад.

«Позарезон! Позарезон!» Ин садо аз тарафи як гурӯҳи мардум бо шодиёна 
баланд шуд. Тарафи муқобили онҳо ҳам садо дод: «Ба муқобили позарезони 
Ғиждувон позарезони Вобканд ҳам тайёранд. Мардии ҳар туманро майдон ни- 
шон медиҳад. Пешакӣ шодӣ накунед!»

Аз ду тараф 8-тарфй -  16 тарф намоён шуд. Аммо фурсате нагузашта яке аз 
тарфҳои вобкандиҳо пошна зада баробари ҳамин як тарфи дигари онҳо кафид, 
ки садои вай тоқатгудоз буд, баробари кафидани тарф нардбони нонвое, ки дар 
вай кулчаҳои ширмоли дучорякй (чоркилограммй) чидагӣ буд, аз ҷояш парида 
ба ҳавз афтод.

Ман бо Ҳомидхоҷа бо шунидани он садо ва дидани он ҳол рӯ ба замин хоби- 
дем. Фарёд, нола, гиря ва зории ёриталабии одамони бисёр бо фашшоси 14тарф, 
ки оташпошП мекарданд, омехта як ҳолати пурдаҳшате ба вуҷуд оварда буданд. 
Мо ҳанӯз аз тарс сар аз замин намебардоштем. Як вақт фашшоси тарфҳо паст 
шуд ва садои якчанд одамон баланд гардид: «Бас кунед! Вобкандиҳо шикаст хӯр- 
данд! Ҳафтаи оянда адаби ғиждувониҳоро медиҳем, ҳоло пешакӣ шодй накунед!..»
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Баъд аз он ки садоҳо тамоман паст шуда дар сарҳавз оромии андӯҳгинонае 
ба вуҷуд омад, мо аз замин сар бардоштем. Ҳомидхоҷа:

-  Кӯкнориҳо чӣ шуда бошанд? -  гӯён ба тарафи хонача давид. Ман ҳам аз 
дунболи ӯ давидам. Дари хона кушодагӣ, чарог хира месӯхт, косаи кӯкнор дар 
рӯи хона чаппа шуда монда буд, рӯмолчаҳои кӯкнориҳо ҳам бо ҳалқасоҳошон 
ҷо ба ҷо истода буданд. Аммо аз кӯкнориҳо асаре набуд. Маълум мешуд, ки 
онҳо бо сар шудани тарфбозӣ ба тарафе гурехта рафтаанд.

Баъд аз фурсате Иброҳимхоҷа омад, ба сари ӯ саллааш набуд ва ҷомаи рӯяш 
дар даст ва тар буд. Мо аз вай аҳвол пурсидем, ӯ гуфт:

-  Вақте ки аз тарафи вобкандиён ва гиждувониён дутарфӣ чор тарф ба май- 
дон даромад, ман ба ду тарфбози гиждувонӣ наздик рафта онҳоро дуо кардам: 
«Худо шумоёнро аз офати тарф нигоҳ дорад ва илоҳӣ аз ин майдони мардон 
голиб бароетон» гуфтам. Яке аз онҳо гуфт: «Агар мо бешикаст бароем. ман ба 
шумо назри дуруст медиҳам». Ман он ҷавонро дубора дуо кардам. Аммо фурса- 
те аз миён нарафта тарфи ӯ пошна зад, аз ду пояш маҷрӯҳ шуда ба замин афтод 
ва либосҳояш ҳам даргирифт. Мардум ӯро ва чанд каси дигарро, ки дар вақти 
пошна задани тарф либосашон даргирифта буд, бардошта бурда ба хавз андох- 
танд. Як вақт дидам, ки ҷомаи ман сӯхта истодааст. Ман ҳам зуд ҷомаро аз тан 
кашида бурда ба оби ҳавз андохтам...

-  Саллаатон чӣ шуд? -  гуфта Хрмидхоҷа аз тагоиаш пурсид.
-  Ҳоло ҳикояти худро тамом накардаам, -  гӯён ба нақли фалокати тарф- 

бозӣ давом намуд,- Ман баъд аз куштани оташи ҷомаам барои хубтар ва осуда- 
тар тамошо кардани тарфбозӣ дар дукони писари Назруллобои ҳалвогар -  Фай- 
зибой ҷойгир шудам. Он ҷо ҳақиқатан ҳам осуда буд, ба сабаби берун будан аз 
гурӯҳи мардум ва дур будан аз оташпошии тарф ба назар ҳеҷ гуна хавфе наме- 
намуд. Аммо, вақте ки тарфи шуми вобкандиён кафид, аввалин хавфи пуртаҳ- 
лука дар он ҷо рӯй дод: дукони нонво бо нардбонҳояш ба ҳавз парида рафт, 
чандин касоне, ки дар он ҷо ҷойгир шуда буданд, маҷрӯҳ шуданд: дукони ҳал- 
вогар сӯхт, дар он ҷо ҳам чандин касон маҷрӯҳ шуданд ва ман, ки аз пошна 
задани тарфи ғиждувониён зарар дида будам, бо пошна задани тарфи вобкан- 
диён худро ба канор кашидам. Аммо баъд аз кафидани тарфи вобкандиён касе 
ба ман гуфт, ки «акамулло, саллаатон сӯхта истодааст». Ман дарҳол салларо аз 
сар гирифтам, ки бурда ба оби ҳавз партоям, аммо нашуд, чунки саллаи докаи 
нозук тамоман даргирифта буд ва бо гирифтан аз сарам дастонам сӯхтанд ва ба 
таги по партофтам ва саллаам дар пеши назарам сӯхта хокистар гардид.

Назар ба қавли Иброҳимхоҷа, дастони ҷавони вобкандӣ, қи тарф дар дас- 
ти ӯ кафида буд, аз бандҳояш ҷудо шудааст ва бақияи дастонаш то бозувонаш 
сӯхтааст, худаш беҳуш афтодааст. Ӯро бардошта бурдаанд. Ҳоло аз зинда бу- 
дан ё мурдани ӯ хабаре набудааст. (Ман як ҳикояти тарфбозии Ғиждувонро, ки 
дар вақти калонсолии ман дар бозори шаби рамазон дар растаи Ғиждувон бар- 
по шуда ба ҳалокати одамони бисёре сабаб шуда буд, дар «Аҳмади девбанд» 
ном асари худ нақл кардаам.)32

* * *

86
Фаридуни Фаррух 

www.sattor.com



Мо ба манзил рафта хобида пагохонӣ боз ба сайргох омадем. Дар сарҳавз 
он зинати дирӯзаи дукондорон намонда бошад ҳам, ба ҳар ҳол асархои сӯхтор- 
ро барҳам дода, як дараҷа ба тартиб даровардаанд. Мо дар чоихонаи сарҳавз 
ба чойнӯшӣ нишастем, намад ва гилемҳои чойхона хам порча-порча шуда, шак- 
ли сояи дарахти сафедорро гирифта буданд.

Мо ҳанӯз чойнӯширо тамом накарда будем, ки маддохи дирӯза омад ва бо 
Иброҳимхоҷа бо эҳтироми муридворона вохӯрдӣ намуда ба пеши мо нишаст ва 
ба ӯ хитоб карда гап сар кард:

-  Ман шунидам, ки дар фалокати дишаба ҷомаи шумо сӯхтааст, бинобар 
ин яке аз беҳтарини ҷомаҳоеро, ки дар маъракаи дирӯза бо баракати нафаси 
шумо ба ин дуогӯй омада буд, ҳадя гӯён ба шумо овардам ва қабулашро илти- 
мос менамоям, -  гуфт ва бастаеро, ки дар даст дошт, ба пеши Иброҳимхоҷа 
гузошт.

Иброҳимхоҷа:
-  «Дар кори хайр ҳоҷати ҳеҷ истихора нест»32, -  гӯён ҷомаро гирифт ва мад- 

доҳ рафт ва баъди аз пеши мо дур шудани маддоҳ Иброҳимхоҷа ба ман нигоҳ 
карда гуфт:

-  Дидӣ, натиҷаи тангаи ба маддоҳ додаи дирӯзаамро? Пули ман ҳам монан- 
ди пули судхӯрон зиёд шуда ба худам бармегардад.

Мо баъд аз чойнӯшӣ ба тамошои хартозӣ рафтем.

* * *

Дар роҳи калони тарафи шарқии сайргоҳ, ки аз даҳанаи бозори гов то мад- 
расаи Чӯбин васеъ ва рост мерафт, хартозӣ -  пойгаҳи харҳо барпо шуда буд. 
Дар пойгаҳ тахминан 50 хар иштирок доштанд. Ин харҳо ҳама сафед, калон, 
ҷорӯбдум, шамшерёл ва сихгӯш буданд. Дар пойгаҳ ду хар, ё зиёда аз онро як- 
бора сар медоданд. Ҳамроҳи ҳар хар як асп ҳам сар дода мешуд. Дар асп як 
ҷавони асптози ҳунарманд савор шуда, ба хар ягон бачаи 12-14-соларо савор 
мекарданд. Ҷои ба давиш сардиҳӣ даҳанаи бозори гов -  сари бозори асп буда, 
пиллаҷои охириаш пеши мадрасаи Чӯбин буд ва ҳакамҳо ҳам дар он ҷо меисто- 
данд.

Аввал ду-се курраи бачагон ва харҳои харкорони ҳаваскорро ба пойгаҳ мон- 
данд ва баъд аз он навбати харкорони мутахассис ва харбозони номдор расид. 
Вақте ки ду нафар аз инҳо ба болои тездав будани хари худ аз даҳ танга, ё ин ки 
аз 20 танга гарав мебастанд, «бологаравӣ» сар мешуд. «Бологаравчиён» ҳар ка- 
дом тездав будани яке аз ин харҳоро даъво карда байни худ аз 20 танга, 50 тан- 
га, ҳатто аз сад танга гарав мебастанд. Ба ҳамин тариқа ба болои тездавии харо- 
ни одамони дигар, берунаҳо дар байни худҳошон чандин сад танга бурду бой 
мекарданд -  ё мебурданд ё бой медоданд.

Дар охири кор Истам Хархӯр ном як харбози пурлофубод ба майдон даро- 
мад. Хари ӯ хеле калон ва фарбеҳ буд, ҳамчунон маст буд, ки фурсате аз ҳанг 
задан хомӯш намемонд. Бо вуҷуди ин ки худи Истам аз таги нӯхтаи вай дудаста 
маҳкам дошта меистод, вай ҳар замон рост мешуд ва ба харони дигар ҳамла 
кардан мехост.
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Истам баъд аз бисёр таъриф кардани хари худ ҳарифе талаб кард, ки бо 
дусад танга гарав бандад. Лекин ҳеҷ кас ба ӯ талабгор набаромад ва хама ме- 
тарсиданд, ки харашон аз хари ӯ пас мемонад ва гаравро бой медиҳанд.

Дар охир Рустами Ашкӣ ном як ҷавони наврас муқобили Истам Хархӯр ба- 
ромад. Ин ҷавон тахминан 16-17-сола буда, се дандони пеши болоиаш аз лабо- 
наш баромада меистод ва хараш ҳам нисбат ба хари Истам Хархӯр хурд, логар 
ва газгӯшт буд. Ҳама ба ҳаракати ин ҷавон механдиданд ва «беҳуда дусад ган- 
гаро аз даст медиҳад» мегуфтанд. Истам Хархӯр бошад, дар ғазаб омада «ба 
ман ор аст, ки бо ҳамин бачаи ашкӣ гарав бандам ва «бузи биничоки» худро бо 
хари маслухи ӯ давонам» -  мегуфт.

Тамошобинон гуфтанд:
-  Агар ту харатро бо хари ӯ надавонӣ, мо хари туро мағлубшуда мешумо- 

рем.
Истам оташин шуда:
-  Хуб, пулро бароред, баъд ман гарав мебандам, -  гуфт ва илова кард: -  

вақте ки ман гаравро мебарам, аз куҷои ин ятимак пул мерӯёнам.
Бача танҳо сад танга доштааст. Ночор ӯ харашро бо шарт фурӯхтан хост. 

Шарт ҳамин, ки агар гаравро барад, сад тангаи харидорро саду панҷоҳ танга 
карда медиҳад ва хар ба ҳисоби худаш мемонад. Ва агар бой диҳад, хар аз они 
харидор мешавад.

Оқибат як мӯйсафед, ки дар ҷавониаш харбоз буда, бинобар пириаш ҳоло 
ин бозиро тарк карда будааст, розй шуд, ки бе харидани хар ба Рустам сад танга 
қарз диҳад ва ӯро тасаллй дода:

-  Натарс, бачем, хари ту аз хари Истам мегузарад ва баъд аз бурдан ба пули 
ман панҷ танга ҳамроҳ карда диҳӣ, мешавад, харат ба худат насиб кунад, -  гуфт 
ва аз ҳамёнаш сад танга шумурда ба Рустам дод.

Истам Хархӯр бо шунидани сухани пиракй, ки мегуфт: «...хари ту аз хари 
Истам мегузарад, монанди ҳезуми саланг даргирифт ва ғазаболудона ба мӯйса- 
фед гуфт:

-  Ман ҳамин харро соли гузашта дусад танга харида будам, як сол боз аз 
барои ҳамин рӯз парвоу парвариш карда меоям. Агар хари ман аз ҳамин хари 
маслух монад, номамро мегардонам ва лақаби «Хархӯрй» ба ман ҳаром шавад 
ва бо ҳамин корд (яккакорди худро нишон дода) шиками харро кафонда мепар- 
тоям.

Мӯйсафед табассумкунон ба Истам гуфт:
-  Оташи нашав, додар! «Мардро майдон нишон медиҳад, харро ҷавлон» 

гуфтаанд. Ҳоло ки харат натохтааст, пешакӣ лофу бод назан ва баъд аз он ки 
харат гузашт, ҳар чй қадар лоф занӣ, майлат!

Пойгаҳи ду хар сар шуд. Хари Истам ҳаллосзанон пеш гузашт. Рустам хари 
худро ба ягон бачаи беруна надода худ савор шуда буд, ӯ ҷилави харашро ка- 
шида аз паси хари ҳариф мерафт. Истам саллаи худро ба осмон ҳаво дода фарё- 
ди шодиёна мекашид. Ҳамин ки ҳар ду хар нимаи майдонро тай карданд, Рус- 
там ҷилави хари худро сар дода овоз дод: «Ҳай, ҷонвар, мондаатро гир!» Хари 
Рустам чорпокунон ба хари Истам расида гирифт. Ҳар ду хар аз назари тамо-
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шобинон гоиб шуданд. Баъд аз фурсате ҳакамҳо омада гузаштани хари Рустам- 
ро хабар доданд. Рустам ҳам бо хари худ омад, аммо дар чеҳраи ӯ аломати гала- 
ба набуд. Истам бошад, ба ин маглубият тоқат карда натавонист ва яккакорди 
худро аз гилоф бароварда то гулубандаш ба шиками хари худ фурӯ зад. Хар ба 
замин афтод ва мӯйсафед ба Истам гуфт:

-  Харат ҳеҷ гуноҳ надошт, айб ба худат буд, ки ту ин ҷонварро хомфарбеҳ 
карда будӣ. Бояд ба шиками худ корд мезадӣ.

Тамошобинон ба ин аҳволи ваҳшиёна нафрат карда пароканда шуданд.
* * *

Мо аз бозори асп ба майдони бозори гӯсфанд рафтем, ки дар он ҷо тагал- 
ҷангдозӣ мешудааст. Дар он ҷо ҳам монанди хартозӣ дар тагалҷангандозӣ ҳари- 
фон бо якдигар гарав мебастанд ва тамошобинон бологарав мемонданд, ки дар 
натиҷа маблаги бисёре бурду бой шуд. Дар охир як тагалеро, ки тамошобинон 
дунбаи вайро якуним пуд тахмин мекарданд, ба ҷанг дароварданд. Дар вақти 
ҷанг бо зарбаҳои сахт, ки тагали фарбеҳ ба муқобили худ мезад, дунбааш аз ҳад 
зиёд ҷунбиш хӯрда кафид ва соҳибаш маҷбур шуд, ки он ҷонварро сар бурида 
гӯшту равганашро бо нархи одӣ фурӯшад.

Бо ҳамин сайри як шабурӯзии Дарвешобод тамом шуд ва ман аҳд кардам, 
ки дигар ба сайри Дарвешобод наравам, чунки дар он ҷо ягон тамошои дил- 
хушкунанда набуд.

«ПАРВАРДИГОРХӮҶА»

Дар деҳаи Соктаре аз миракониён Қорй Маҳмуд ном касе буд. Ӯ як шахси 
ширинкор, хушгап ва ҳозирҷавоб буд. Падараш ӯро дар хурдсолиаш барои ҳифз 
кардани Қуръон ба қорихона монда будааст, ки сифати «қоригӣ» ба ӯ ба ҳамон 
муносибат дода шудааст. Ӯ баъд аз калонсол шуданаш ба хизмати сипоҳигарй 
даромада, дар пеши ҳокимони вилоятҳои амирӣ шогирдпешагӣ кардааст, Баъд 
аз чандин сол дар ин кор будан ба деҳа баргашта эшонӣ ва дуохониро пеша 
карда буд.

Рӯзе ман аз вай пурсидам:
-  Сабаб чист, ки шумо сипоҳигариро тарк карда эшониро сар кардед? Ва 

ҳол он ки сипоҳигарӣ ҳарчанд хурд ва ба дараҷаи шогирдпешагӣ бошад ҳам, 
дар вай як навъ ҳокимият ҳаст, аммо эшон ва дуохон ҳарчанд калон бошад ҳам, 
кори ӯ маънан як навъ гадой аст.

Ӯ ҷавоб дод:
-  «Ғараз аз тушбера гӯшт хӯрдан» гуфтаанд. Одам хоҳ сипоҳигарй кунад, 

хоҳ эшонй ва дуохонӣ -  мақсад як лаб нони беминнат ёфта шикам сер кардан 
аст. Аммо сипоҳ ҳарчанд ҳокимият мекунад ва мардум маҷбуран ба фармони 
вай итоат менамояд, ӯро ҳама золим медонанд ва аз шумшакли ӯ безоранд, ху- 
сусан шогирдпеша, олати рӯйрости зулми амиру вазиру ҳоким аст, мардум аз 
вай бисёр нафрат доранд. Хдрчанд аз бозхости ҳукумат тарсида ба ӯ итоат ме- 
кунанд, агар даст ёбанд, ӯро накушта намемонанд. Ман дар натиҷаи 10-сола 
шогирдпешагии худ ин маъниро дуруст фаҳмидам. Аммо эшонй ва дуохонӣ як

89
Фаридуни Фаррух 

www.sattor.com



нешаи бисёр осуда аст, эшон ва дуохон харчанд дар пӯст кандани мардум аз 
сииох фарқ надорад, лекин ӯ ҷони касро бо пахта мегирад ва дар дасти ӯ гириф- 
I оршудагон ҷон додани худро нафахмида мемонанд, ба болои ин на танҳо аз ӯ 
нафрат намекунанд, балки ӯро халоскори худ дониста, ҳамеша ба вай ихлос ва 
муҳаббаг арз мекунанд. Бинобар ин ман аз он пеша ба ин пеша баргаштам.

Дар деҳаи мо Убайдхоҷа ном як мираконии дигар буд. Ӯ як одами бечораи 
номуроде буд. Ӯ дар дунё ҳеҷ орзуву ҳавасе надошг. Аз моли дунё 4 таноб -  як 
гектар замин ва як зардолузор дошт, ки бо даромади ҳаминҳо бечоравор зинда- 
гонӣ мекард. На сипоҳигарӣ мекард ва на эшониву дуохонӣ. Аммо ӯ сипоҳиён 
ва эшонону дуохонро бисёр дӯст медошт. Ӯ дар бораи «адолат»-и золимтарини 
ҳокимон ва «каромоти» бесаводтарин ва фиребгартарини эшонон ҳикоятхо сохта 
ва бофта мегуфт. Агар касе ба гуфтаҳои вай гӯш андозад, як рӯзи тамом хам дар 
ин бора хикоят карда метавонист.

Қорӣ Маҳмуд ҳикоятҳои Убайдхоҷаро гӯш мекард, ӯро масхара менамуд ва 
бо фактҳои ба ҳама маълум дурӯг будани гуфтаҳои вайро ба пеши мардум фош 
мекард ва дар охир:

-  Бародар, ту фосиқи маҳрум мебошй. Агар ту сипоҳ мебудӣ ,ё ин ки дуо- 
хонӣ мекардӣ, ман туро бо ин ҳикоятҳои дурӯгат айб намекардам. Чунки гайр 
аз ман «ҳеҷ араб намегӯяд, ки дӯги ман турш аст». Аммо ту маддоҳи бемузду 
миннати сипоҳиён ва эшонон ва даллоли маъсияти36 онон мебошӣ, ки ин аҳма- 
қист.

Рӯзе ман дар лаби ҷӯи Мазрангон, ки аз даруни деҳаи мо мегузашт, нишаста 
будам. Қорӣ Маҳмуд савора омада ба он сӯи ҷӯ фуромад ва аспашро ба ҳавли- 
аш сар дода худ ба лаби ҷӯй дар рӯ ба рӯи ман нишаста дасташро шустан ги- 
рифт. Ман аз куҷо омаданашро пурсидам.

-  Аз деҳаи Обкена, аз ҷанозаи касе, -  гуфта ҷавоб дод.
-  Дар вақти бемории он мурда ба сари болинаш бояд барои хондан ҳам 

рафта бошед? -  гӯён пурсидам.
-  Албатта, рафтам, хондам, назрашро ҳам гирифтам ва имрӯз гӯронда ома- 

дам, -  гуфт.
-  Вақте ки диданд дуои шумо ба бемор таъсир накард ва ӯ мурд, бо ҳамаи ин 

аз шумо ихлосашон нагашта ба ҷаноза хабар кардаанд-дия -  гуфтам ман.
-  Мардумони авом аҷаб хислате доранд, -  гӯён ӯ давом намуд, -  мурдашӯй- 

ро, ки гайр аз шуста додани мурдаашон ҳеҷ айбе надорад, «шумпоиқадам» гӯён 
ба ҷаноза роҳ намедиҳанд. Аммо ба эшону дуохонон чунон ихлосманданд, ки 
ӯро бурда ба умеди шифо бемори худро мехонанд ва ба ӯ назру ниёз медиҳанд, 
агар беморашон сиҳат ёбад, инро аз некии поиқадами дуохон ва аз шарофати 
дуои ӯ медонанд ва ба ӯ гашта-баргашта арзи ихлос мекунанд ва такрор ба так- 
рор ҳадя медиҳанд. Аммо агар бемор мурад, инро аз худо медонанд ва аз раси- 
дани аҷали ӯ мешӯморанд, ки дар ин сурат на танҳо аз эшон ихлосашон наме- 
гардад, балки ӯро аз дигар имомон ва муллоён мӯҳтарамтар шумурда, дар йир- 
тиш, агар ба онҳо як оршин суф ё чит диҳанд, ба эшон як тӯб дока медиҳанд.

Қорӣ Маҳмуд дар охири суханаш гуфт:
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-  Дар хар хол эшонон ва дуохонон аз мурдашӯён хушбахттар ва баланд го- 
леы аранд. (Ман ин сӯхбати ҚорП Маҳмудро дар «Дохунда» дар боби «Ҷаноза» 
дар мусоҳибаи Х,оҷӣ Яқуббой бо эшони Султонхдн мазмунан додаам.)

* * *

Дар деҳа дар байни ҷавонони калонсол гаштак мерафг. Дар яке аз он гаш- 
такҳо як шаб Қорӣ Маҳмудро бинобар хушгапиаш ва Сайид Акбарро ба сабаби 
талабаи мадрасаи Бухоро буданаш (ҳарчанд инҳо дар он гаштак аъзо набошанд 
ҳам) ба меҳмонӣ хабар кардаанд. Ҳамаи меҳмонони беруна ва аъзоёни гаштак 
дар сари шом (шояд барои исбот кардани калонии худ бошад, ки одатан калон- 
ҳо дар мачлисҳо дер меоянд), то ду соат аз шаб гузаштан наёмадааст.

Меҳмонон, ки ҳама ёру ҷӯраи якдигар мебошанд, ба соҳибхона гуфтаанд: 
Агар чизе хӯрок тайёр карда бошй, биёр, ки аз гуруснагӣ ба ҷон омадем, 

агар чизе надорИ, рӯйрост гӯй, ки мо ба хонаи худамо рафта чизе хӯрем.
Соҳибхона дар ҷавоб гуфтааст:
-  Ҳама чиз тайёр аст, аммо ман ба омадани Сайид Акбархоҷа нигаронам, 

ки он касро даъват кардаам. Бояд боз андак мунтазир шавем.
Аммо баъд аз интизории бисёр боз Сайид Акбар наёмадааст.
Фардои он шаб дар сари кӯча дар қатори мардум Сайид Акбархоҷа ҳам 

нишаста буд, ки Қорӣ Маҳмуд омад ва аз Сайид Акбар сабаби дишаб ба гаштак 
нарафтанашро пурсида гуфт:

-  Як меҳмонхона одам аз ду соат зиёд ба шумо нигарон шуданд, аммо шумо 
нарафтед. Ин хуб нашуд.

-  Ман рафта будам, -  гуфт Сайид Акбар, -  аммо надаромада баргаштам.
-  Чаро? -  Қорӣ Маҳмуд тааҷҷубкунон пурсид.
-  Зеро соҳибхона, ки савод надорад, маро номбар карда «фалонӣ то ҳол 

наёмад» гуфтанашро бо гӯши худам шунидам. Номи маро, ки толибилми мад- 
расаҳои Бухоро мебошам, ба забон гирифтани як одами бесавод магар дар ҳақи 
ман беодобӣ нест? Бинобар ин «зиёфаташ сараша хӯрад» гӯён аз паси дари меҳ- 
монхонааш баргашта омадам.

Қорӣ Маҳмуд қаҳқосзанон хандида гуфт:
-  Барои ҳар кас ва ҳар чиз як ном лозим аст, ки ҳеҷ набошад, дар ғайби он 

кас ва он чиз номро ба забон гирифта аз вай гап зананд. Акнун ки шумо аз номи 
падаратон ба шумо дода ор мекарда бошед, ба шумо як номи бисёр калон меди- 
ҳем, ки аз вай ор накунед ва бо гирифт^ни он ном шуморо фаҳмем. Ин ном, ба 
фаҳми ман «Парвардигорхӯҷа» аст, ки номи худост ва дар дунё аз ин ном калон- 
тар номе нест. Азбаски ба «Парвардигор», ки номи худост, барои шумо як кали- 
маи «хӯҷа» ҳам ҳамроҳ мешавад, аз номи худо ҳам калонтар мешавад,- ки ба 
шумо бисёр муносиб аст.

Ҳама дар ханда шуданд, Сайид Акбар шӯрид. Аммо ба ҷамоат чизе гуфта 
наметавонист. Ночор дар ғазаб шуда аз ҷояш ҷаста хеста ба хонаи худ рафт ва 
чандин рӯз ба кӯча -  ба миёни мардум набаромад, лекин унвони «Парвардигор- 
хӯҷа» ба ӯ махсус шуда монд.
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ПАДАРАМ

Ман лар бораи аҳвол ва характери падарам, ки бо вуҷуди дар хурдсолП аз ӯ 
ҷудо шуданам дар ҳаёти ман таъсири бузург гузоштааст, боз кадаре нстодан 
мехоҳам: ладарам муллоҳои расмиро -  имомҳо, қозиҳо ва раисҳоро бисёр бад 
медид ва онҳоро ҳар вақт ба нодонӣ ва ноинсофӣ нисбат дода айб мекард. Аз 
қозиҳо ганҳо қозӣ Абдулвоҳиди Садри Сарирро ва аз имомҳо баъзе касонеро, 
ки ман онҳоро надида будам, дӯст медошт.

Дар деҳот ҳар вақт дар миёни падарам ва имомҳо ҷанҷол мехест, лекин ӯ аз 
ин ҷанҷолҳо голиб шуда мебаромад. Чунки ӯ «масъалаҳои нӯгирӯймолиро» -  
масъалаҳоеро, ки баъзе касон барои голиб омадан дар мунозира ёд гирифта 
мемонданд, чистонҳо, муаммоҳо ва ҳисоби абҷад барин чизҳоро, ё маънии баъ- 
зе шеърҳоро, ки фаҳмидани он ба донистани ягон воқеа мавқуф аст, медонист, 
муллоҳои расмии деҳот бошанд, ин гуна чизҳоро намедонистанд, баъзеи онҳо 
ҳатто саводи алифбоӣ ҳам надоштанд. Ана бо ин гуна масъалаҳо ӯ муллоҳои 
деҳотро мағлуб мекард ва «нодон» гуфта дар пеши рӯяшон таҳқир менамуд.

Мардуми деҳот, хусусан занон, қозиҳоро бисёр бад медиданд. Аз деҳаи мо 
ҳам як қозӣ баромада будааст, ки ман ӯро надидаам, аммо фарзандони ӯро ман 
дидаам, ки онҳоро «қозибачаҳо» мегуфтанд. Мардуми деҳаи мо ана ҳамон қози- 
ро зиёдтар бад медиданд. Бештарини заминони хуби Соктаре ва Сайидкент дар 
дасти авлоди ҳамон қозӣ буд. Дар тарафи шимолии деҳаи Соктаре як қитьа зами- 
ни зардолузор буд, ки вайро «чорбоғи қозӣ» меномиданд. Дар вақтҳое, ки ман ёд 
дорам, зардолуҳои он чорбоғ пир шуда аз ҳосил монда буданд. Қозибачаҳо он 
дарахтҳоро ба ангиштгарон фурӯхта буданд. Ангиштгарон дар он чорбоғ чандин 
кӯра сохта он дарахтҳоро ғалтонда сӯхта ангишт карда истода буданд.

Дар ҳамон рӯзҳо зани Усто амак занони деҳаро ба муносибате ба меҳмонӣ 
хабар карда буд. Ман ҳам ба сабаби хурдсол буданам ҳамроҳи модарам ба он 
ҷо рафта будам. Лекин ман бинобар гапдӯст ва кунҷков буданам ҳамроҳи бача- 
гони дигар дар рӯи суффа бозӣ карда нагашта, дар хона -  дар паҳлуи модарам 
ҷо гирифта дар қатори занон менишастам.

Дар байни занон гап ба болои қозиҳо рафт, яке аз занон қозиҳоро «кундаи 
дӯзах» номид ва «қозиҳо чунон месӯзанд, ки оташи дӯзахро аз будаш зиётар 
гарм мекунанд» -  гуфт. Дигаре гуфт: «агар Худо дар дӯзах барои ҳар гунаҳгор 
як кӯрпачавор ҷой муайян карда бошад, ба ҳар як қозӣ дар он ҷо як ҳавлӣ сохта 
медиҳад, ки дару девору хонаву асбобаш ҳама аз оташанд». Зани дигар сухани 
ӯро тасдиқ кард: «Лекин, -  гуфт ӯ, -  ин ба оммаи қозиҳост. Аммо ба қозии ҳам- 
деҳаи мо ғайр аз ҳавлии оташӣ як чорбоги оташӣ ҳам сохта доданро хостааст. 
Сабабаш ҳамин ҳаст, ки Худо фарзандони ӯро водор кардааст, ки чорбоғи ӯро 
ба ангиштгарон фурӯшанд. Ана ҳамин оташҳое, ки аз кӯраҳо баромада рафта 
истодаанд, ба он дунё рафта ба он чорбоги оташӣ сарф мешаванд».

Модарам, ки бо шуниданй аз падарам қозй Абдулвоҳидро дӯст медошт, ба 
гап ҳамроҳ шуда гуфт: «ба фаҳми ман қозӣ Абдулвоҳид ба ҷаннат меравад, чун- 
ки ӯро одил мегӯянд. Хусусан аз нав канондани ӯ рӯди Шофиркомро, ки сабаби 
ободии як туман шуд, бояд боиси бахшоиши Худо гардад».
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Занони дигар ба ин фикри модарам ҳамроҳ нашуданд ва зане, ки ба қозии 
ҳамдеҳаи мо аз дӯзах як чорбоги оташин тахсис карда буд, гуфт: «Баъд аз қозӣ 
шудан, одил шудан мумкин нест. Агар қозӣ Абдулвоҳид дар вақти қозигии худ 
корҳои хуб бисёр карда бошад, ниҳоят аз чорбог ва аз ҳавлии оташини дӯзах 
халос мешавад. Лекин дар ҳар ҳол, ҳеҷ набошад, дар қатори гунаҳгорони дигар 
як кӯрпача барин ҷойро аз дӯзах мегирад». Як зани дигар Ҳабибаро бе ризои 
падараш никоҳ кардани қозии мазкурро яке аз корҳои бади ӯ шумурд.

Ҳукми ин занон дар бораи қозӣ Абдулвоҳид ба ман ҳам маъқул нашуд, чун- 
ки ман ӯро дӯсттар доштам ва баъд аз он ки шоир будани ӯро фаҳмидам, муҳаб- 
бати ман нисбат ба ӯ аз ҳад зиёд афзуда буд.

Дилам намехост, ки ӯ дар оташи дӯзах сӯзад. Бинобар ин ман ин масъаларо 
аз падар пурсидам.

Ӯ монанди занон барои қозиён аз дӯзах ҳавлй ва бог сохта надиҳад ҳам, 
«онҳо ҳаромхӯранд, онҳо золиманд ва онҳо дар миёни амир ва мардум даллоли 
маъсият (гуноҳ) мебошанд, бинобар ин онҳо аз рӯи қавли худову расул бояд ба 
дӯзах раванд гуфт (падарам диндор буд, ӯ ба худову расул, ба қиёмат ва ба дӯза- 
ху биҳишт иқрор буд).

Вақте ки ман дар бораи қозӣ Абдулвоҳид фикри ӯро пурсидам, «худо раҳ- 
мат кунад, ӯ одами хуб буд (қозӣ Абдулвоҳид ҳамон рӯзҳо вафот ёфта буд), бояд 
ӯ ҷаннатӣ бошад ва ман ҳам дар паси ҳар намоз дар ҳақи ӯ дуои хайр мекунам» 
гуфт ва некиҳои ба мардум кардаи ӯро ягон-ягон шумурд. Аммо дар қатори 
некиҳои ӯ шоир будани ӯро ёд накард.

-  Яке аз некиҳои ӯ бояд шоир буданаш бошад, -  гӯён ман ин сифати ӯро ба 
ёди падар овардам.

Падарам ба ин сухани ман хандид ва баъд аз он вазъияти ҷиддӣ гирифта 
гуфт: -  Шеъргӯӣ ҳамеша ва дар ҳама кас сифати нек шудан намегирад. Шеър 
ҳам монанди илм як шамшер аст, агар бо шамшер одами бадро -  душманро 
кушӣ, хуб аст, аммо агар бо шамшер ягон одами одӣ кушта шавад, хуни ноҳақ 
мешавад, кушандаро куштан лозим меояд. Шеър ҳам агар ба некӣ кор фармуда 
шавад, хуб аст, аммо агар ба бадӣ кор фармуда шавад, аз вай бадтар чизе нест.

Ман аз ин тафсилоти қаноатбахши падар ҷасорат пайдо карда, ба писари 
косагар бе ризои падару модар никоҳ карданаш Ҳабибаро ба ёди ӯ расонда:

-  Ин кори ӯ хуб буд ё бад?
-  Никоҳи духтару писари калонсол бо ризои худи онҳо мувофиқи шариат 

аст. Ин корро ҳар қозй ҳам мекунад. Аммо фарқ дар ин ҷост, ки қозиҳои дигар 
баъд аз никоҳ кардани духтари гуреза ҷанҷолҳоеро, ки дар пайи ин кор мебаро- 
яд, пурсида, сабаби харобии он хонадони навобод мешаванд. Чунки аз ин кор 
дар онҳо даромади бисёр мешавад. Некии қозӣ Абдулвоҳид дар ин кораш дар 
ин ҷост, ки баъд аз никоҳ кардани Ҳабиба Даъвоеро, ки арбобҳо тайёр карда бу- 
данд, напурсид ва даъвогарҳои сохтаро пеш кард. Ин кораш, албатта, хуб буд.

* * *
Он вақтҳо дар Бухоро одат ин буд, ки баъзе муллобачаҳои қашшоқ дар моҳи 

рамазон ба пеши ягон қозии шинос мерафтанд. Қозиҳо ин гуна талабаҳоро ба 
ягон деҳае, ки имом ва мактабдор надошта бошад, ба унвони «муаллим» мефи-
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ристоданд. (Он вақтҳо муаллими мактабҳоро «мактабдор» мегуфтанд. «Муал- 
лим» гуфта танҳо ҳамин гуна касонеро меномиданд, ки дар моҳи рамазон му- 
ваққатан ба деҳае барои таълим раванд.) Мардуми он деҳа дар охири рамазон 
ба он талаба як маблағ пул ғундошта медоданд.

Як рамазон акаи ман ҳам, ки бо писари як қозӣ шарикдарс будааст, ҳам- 
роҳи ӯ пеши падараш рафтааст ва қозӣ ӯро ба деҳае бо унвони «муаллим» фири- 
стодааст.

Падарам ин воқеаро аз куҷо буд шунида оташин шуда ба хона омад ва чу- 
нон дар хашм фурӯ рафта буд, ки тамоми аъзои банаш меларзид (ӯ бисёр асабӣ 
буд) ва ба Қурбонниёз тағоиям, ки он рӯзҳо дар хонаи мо буд, гуфт:

-  Шаҳр рафта Муҳидддинро гирифта биёр. Худам мерафтам, аммо метар- 
сам, ки дар пеши муллоҳо ӯро зада ҳам худамро ва ҳам ӯро беобрӯй кунам.

Тағоиям баъд аз се рӯз акаамро овард. Вақте ки акаам ба хона салом дода 
даромад, падар аз таги намад чӯберо, ки пештар ёфта тайёр карда монда буда- 
аст, ба даст гирифта ба тарафи ӯ давид. Аммо тағоӣ ва модарам ӯро нигоҳ дош- 
та гуфтанд, ки ин карат ӯро насиҳат кунад.

Падарам маҷбур шуд, ки масъаларо бо насиҳат ҳал кунад. Аммо ин насиҳат 
аз чӯбзанй ҳам сахттар буд:

-  Қозиҳо хук мебошанд, -  гуфт ӯ, -  онҳо аз ҳар куҷо мурдориҳо ёфта мехӯ- 
ранд ва мехӯронанд ва ҳар муллобачае, ки ба хонаи онҳо равад, хукбача меша- 
вад. Агар одам шудан хоҳй, ба як порча нони қоқе, ки ман ёфта мефиристонам 
ва ба як коса об, ки аз ҳар куҷо ёфтани вай мумкин аст, қаноат кун, агар хук 
шуданро хоҳй, дар миёнаи ману ту алоқаи падариву фарзандӣ намемонад.

Акаам қавл дод, ки минбаъд ба хонаи қозиҳо наравад.

* * *

Имоми деҳаи мо як муллои диндортароши дарвозӣ буд. Ӯ дар бозорҳо мар- 
думро насиҳат карда, аз корҳои ғайришаръӣ манъ карда ва ба корҳои шаръй 
далолат намуда мегашт. Дар он вақтҳо дар бозорҳо монанди обфурӯшон касо- 
не буданд, ки чшшм бардошта мегаштанд ва ба касони чилимкаши бозор чили- 
ми худро кашонда аз онҳо чизе меситонданд. Ин гуна одамонро «поякй» мено- 
миданд. Поякиҳо одатан чилимҳои саракпоинаш нуқра мебардоштанд, ки чи- 
лимкашон ба чилими онҳо бештар рағбат кунанд.

Имоми деҳаи мо дар як рӯзи бозори Ғиждувон аз ҳамин гуна чилимҳо сета- 
ашро шикастааст, ки мардумро аз чилимкашй боздорад ва ӯ ин кори худро дар 
лаби ҷӯи деҳа ба мардум бо як мағрурии диндорона ҳикоят кард.

Падарам, ки дар он ҷо буд гуфт:
-  Нодуруст кардед!
-  Чаро? -  имом оташйн шуда пурсид.
-  Аввал ин ки, -  гуфт падарам, -  ҳаром будани дуди тамоку аз рӯи шариат 

маълум нест. Чунки дар вақти пайдо шудани дини ислом чилимкашй набуд, ни- 
ҳояташ ин аст, ки як чизи зарарнок аст ва зарараш ҳам ба касоне оид аст, ки 
чилим мекашанд; дуюм ин ки, бо шикастани се чилим чилимкашон аз кори худ
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тавба намекунанд. Лекин бо шикастани онҳо ба соҳибонашон, ки дар ҳақиқат як 
гадои бовасилаанд, як маблаги калон зарар мешавад. Агар чилимкашй дар бозор 
аз тарафи шумо ё ҳукумат тамоман манъ карда шавад, поякӣ метавонад, ки чили- 
ми қиматбаҳои худро фурӯхта чанд гоҳ худашро ва зану бачаашро сер кунад.

Ба ин суханҳо имом бо оташинӣ ҷавоб дод:
-  Шумо савод дорам гуфта ҳамеша ба муллоҳо пешхезй мекунед ва корро ба 

ҷое расондед, ки ба «амри маъруф» (амр кардан ба кори нек) ва «наҳйи мункар» 
(манъ кардан аз корҳои бад) ҳам роҳ намедиҳед.

Одамон гумон доштанд, ки ҳамин замон инҳо даст ба гиребон мешаванд. 
Аммо бар хилофи чашмдошти онҳо падарам ба имом чизе нагуфт ва аз ҷояш 
хеста ба тарафи хона рафт. Ман ҳам аз думболи ӯ давидам.

Падарам, вақте ки ба ҳавлй даромад, харро тӯқум зад ва ба хона даромада 
саллаашро баста, ҷомаашро пӯшид. Хӯрҷинро гирифта нондонро кушод ва ҳар 
чӣ қадар ноне, ки дар вай буд, ба хӯрҷин андохта ба модарам:

-  Ман шаҳр рафтам! -  гӯён аз хона баромад.
-  Барои чй ба як нигоҳ шаҳр меравед? Имрӯз монед, ки барои бача (акам) 

кулчаи гарм пазам, -  гӯён модарам зорй мекард. Аммо ӯ ҷавобе надода харро 
савор шуда баромада рафт.

Модарам дар кӯча чӣ воқеа рӯй доданро аз ман пурсид, ман ҷанҷоли бо 
имом шударо нақл кардам. Аммо ӯ дар ин ҷанҷол ягон сабаби ба шаҳрравӣ 
маҷбуркунандае намедид.

Падарам баъди се рӯз аз шаҳр омад, харро ба ҷояш баста хӯрҷинро ба лаби 
суффа гузошт ва аз аҳволи акаам ба модарам чизе нагуфта баромада рафт.

Баъд аз соате омад, ки аз башарааш асари андӯҳе, ки дар рӯзи ҷанҷоли имом 
пайдо шуда то ҳол давом мекард, тамоман барҳам хӯрдааст ва дар абрӯ ва чаш- 
монаш нишонаи хашм ва оташинӣ намондааст ва бо табассуми шодиёна ба мо- 
дарам ҷанҷоли бо имом кардаашро ҳикоя карда дар охир гуфт:

-  Ман барои дуруст будани сухани худ аз шаҳр ривоят карда овардам,
ва аз бағалаш коғазеро бароварда хонда ба мо шарҳ дод. Мазмунаш ин буд: 
«талаф кардани мол, хоҳ моли худи талафкунанда бошад ва хоҳ аз они каси 
дигар, дуруст нест ва агар талафгор моли каси дигарро талаф карда бошад, ба 
замми ин ки ӯ бо ин кораш гунаҳгор ба шумор меравад, маҷбур аст, ки мисли 
моли талафкардаашро, ё арзишашро ба соҳиби он мол гардонад».

Дар поини он коғаз як мӯҳри калони даҳони пиёлача барин пахш карда шуда
буд.

Падар баъд аз он сухани худро давом кунонда гуфт:
-  Бо ин ривоят гуфтаи худро дуруст баровардам ва имомро дар пеши мар- 

дум шарманда кардам. Муллоҳои мо ҷоҳиланд. Ба суханони монанди худашон 
дасторкалонон гӯш андозанд ҳам, гуфтаҳои мо барин касонро, маъқул бошад 
ҳам, писанд намекунанд ва сухани пурҳикмати «мангар, ки кй мегӯяд, бингар, 
ки чӣ мегӯяд»-ро намедонанд, агар донанд ҳам, худро ба нодонй мезананд. Да- 
ҳони инҳоро бо мӯҳри муфтӣ мӯҳр кардан (бастан) даркор аст, «гӯшти хар, дан- 
дони саг» гуфтаанд.

* * ★
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Падарам ҳарчанд асабии гузаро бошад ҳам, маро сахт назадааст ва сахт 
ҷанг накардааст. Дар вақтҳое, ки ман ёд дорам, ӯ маро танҳо ду бор танбеҳ дода 
буд. Яке аз он танбеҳҳо ба ин тариқа рӯй дода буд:

-  Ӯ боре як хар харид, ки он бадамал баромад, агар касе ба ёлаш даст расо- 
над, динг-дингкунон ҳаллос мезад. Дар яке аз рӯзҳои тобистон ӯ он харро ба 
ёбон бурда барои чаро дар почпоя -  дар замини гандумаш дарав кардашуда 
баста буд. Вақте ки рӯз пешин шуда гармӣ шиддат кард, ба ман гуфт:

-  Ёбон рафта харро гирифта биёр. Лекин савор нашав, ки дастат нохост ба 
ёлаш расад, динг-динг карда туро меафтонад! Ман ёбон рафта харро кушода 
гирифтам ва дар дили худ фикр кардам, ки «агар аз ягон ҷои баланд савор ша- 
вам ва дастамро ба ёлаш нарасонам, динг-динг нахоҳад кард. Чӣ лозим аст, ки 
хари тайёрро салт бурда худ пиёда равам».

Ман барои ба амал овардани ин фикр харро ба ҷӯйчае даровардам ва аз 
лаби ҷӯ ба ҳеҷ ҷои вай даст нарасонда оҳиста ва оромона савор шуда гирифтам, 
хар ҳам ором истод ва ягон бадҳаракатӣ накард. Лекин вақте ки харро аз ҷӯча 
мебаровардам, пешаш баланд ва тарафи думаш паст шуд. Ман бар болои хари 
бетӯқум пастнокӣ ғеҷида қариб буд, ки аз сағриаш шорида афтам ва барои ни- 
гоҳдории худ аз ғалтиш беихтиёрона бо ду дастам ба ёли хар часпидам. Хар ба 
динг-дингкунӣ ва ҳаллосзанӣ даромад. Ман аз тарси ғалтидан ҳар қадар, ки ба 
ёли вай сахттар мечаспидам, динг-динги вай ҳам ҳамон қадар зиёдтар мешуд. 
Оқибат муаллақзанон ба замин ғалтидам. Дасти ростам, гӯё ки вайро аз оринҷ 
шикаста ё бурида гирифта бошанд, ҷонгудозона дард кардан гирифт ва хар дар 
ҳолате, ки дар ҳар ҳаллос задан ду пои пасашро ба ҳаво баланд карда ба росту 
чап алвонҷ медод, ба тарафи ҳавлӣ рафт.

Маро аз дарди даст зиёдтар тарси падар дар ташвиш медошт. Ман аз гуфти 
ӯ баромада ҳам барои ӯ ва ҳам барои худ кулфати сахте пеш оварда будам ва 
худро сазовори ҷазои сахт медонистам.

Баъд аз дақиқае худро рост гирифтам, аммо дарди дастам боз ҳам шидцат 
кард ва гӯё, ки чангчаи оҳанине ба баданам даромада дил, шуш, даст ва бозуям- 
ро дар як ҷо ба тарафи замин мекашида бошад, маро ба нишастан маҷбур кард. 
Дар ҳамин вақт падарам аз тарафи ҳавлӣ намудор шуд ва ман ҳам муҳайёи шат- 
таву шаллоқ шуда ба худдорӣ кардан азм намудам.

Падарам расида омад. Аммо маро назад ва ҷанг ҳам накард. Баъд аз дидани 
дасти зарбхӯрдаи ман ҳамин қадар гуфт, ки: -  Аз гапи ман баромада аз даст 
ҷудо шудӣ. Азбаски ин дасти рост аст, барои ту боз ҳам сахт аст, чунки акнун 
хат навишта наметавонӣ.

Ин сухани охирини падарам маро чунон азоб дод, ки агар сад химча мезад, 
ин қадар азоб намекашидам.

Падарам бо рӯймолаш дасти маро ба китфам овезон кард ва аз деҳа аспе 
ёфта оварда маро ба пушти худ ба асп савор карда ба Ғиждувон ба пеши ши- 
кастабанд бурд.

Назар ба дарёфти шикастабанд, дасти ман аз ду ҷо -  ҳам аз оринҷ ва ҳам аз 
бандаш баромада будааст, ки ҷо ба ҷо кард. Дар вақти ҷобаҷокунй, шикаста- 
банд чунон сахт фишурд, ки садои шиқиррӣ карда ба ҷояш даромадани устухо-
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ни оринҷ шунида шуд. Дарди ҷобаҷокунӣ нисбат ба дарди азҷобароӣ чанд да- 
раҷа зиёдар буд, лекин аз тарси падар ва аз шарми шикастабанд ман худдорй 
кардам ва дод нагуфгам. Падарам ин гуна пуртоқатии маро дида:

-  Офарин писарам! -  гуфт.
Баъд аз тамоман дуруст шудани дастам ва аз ёдам баромадани он фалокат 

рӯзе падарам маро ба пеши худ ҷег зад. Рафтам, аз банди дасти чапам нигоҳ 
дошт ва бо дасти дигараш химчаеро аз таги намад гирифта ба соқи поям як бор 
заду гуфт:

-  Ҳушёр бошу ба гӯши худ нигоҳ дор, ки баъд аз ин агар аз гапи ман бароӣ, 
сахт мезанам. Фаҳмидӣ?

-  Фаҳмидам.
Танбеҳи дуюме, ки аз падар дидам, ба ин тариқа рӯй дода буд:
Дар наздикии деҳаи мо Сари Пули Эшон ном бозорчае буд, ки аз хонаи мо 

ду километр дурӣ дошт. Рӯзе маро падар ба он ҷо фиристод, ки намак харида 
орам. Дар бозгаштам аз бозор аз шиносҳои падарам касе ба ман вохӯрда чанд 
гап таъин кард, ки ба ӯ гӯям. Ман то ба хона омадан на танҳо суханони ӯро, 
ҳатто худи ӯро ҳам аз ёд баровардаам.

Вақте ки падарам аз шиносҳо дар бозор киҳоро диданамро пурсид, он одам 
ба ёдам омад ва ба ӯ хабар додам, ки фалониро дидам.

-  Чӣ гуфт? -  гуфта пурсид падарам.
Чун ҳамаи гапҳои вай аз ёдам баромада буданд, дар ҷавоби ин пурсиш чанд 

даҳан гап аз худ сохтаву бофта гуфтам.
Магар он суханони ман бемантиқ ва дурӯғ буданашон зоҳир будааст, ки 

падар боз пурсид:
-  Шояд гапҳои дигар гуфта бошад?
-  Не, ҳамин тавр гуфт, -  гӯён дурӯғи худро таъкид кардам.
Баъд аз чанд рӯзи дигар он одам ба хонаи мо омад. Падарам баъд аз ба 

меҳмонхона дароварда шинонидани ӯ маро ҷеғ зада ба пеши ӯ шинонд ва аз вай 
пурсид:

-  Шумо ба воситаи ин ба ман чиҳо гуфта фиристода будед?
Ӯ гапҳои таъинкардаашро нақл кард, ки аз гапҳои ман гуфтагй тамоман 

дигар буданд. Ман аз хиҷолат дар зери обу арақ мондам. Падарам аз гӯши ман 
сахт дошта тоб дода истода ба ман гуфт: -  Баъд аз ин ҳар чизро, ки бинӣ, бо 
диққат зеҳн монда нигоҳ кун, ҳар гапро, ки шунавӣ, бо диққат гӯш андоз ва агар 
касе ба ту чизе гӯяд, ё коре фармояд, фаҳмида бошй ҳам, дубора пурсида ба ёд 
гир. Ва эҳтиёт кун, ки гап аз ёдат набарояд. Аммо ҳеҷ гоҳ дурӯг нагӯй, ки ҳам 
шарманда мешавй, ҳам бадном. Ҳоло ту ду гуноҳ дорй -  якум он, ки гапи таъин- 
кардаро аз ёдат баровардӣ, дуюм он, ки ба ҷои он гапҳо аз худ дурӯг бофта 
гуфтӣ. Агар ҳамон вақт ту «гапҳои таьинкардаашро фаромӯш кардаам», ме- 
гуфтӣ, ман туро ба пеши ин кас шарманда намекардам. Рав, бозӣ кун!.

Ин танбеҳи падарам барои ман як таълими бисёр фоидаманд шуд, ки дар 
ҳаётам таъсири калон кард ва маро бо диққаткорй тарбия намуд, фаромӯш на- 
кардани гапҳо, ҳодисаҳо, чизҳо ва одамҳоро ба ман ёд дод. Ман шеърҳоро ҳар- 
чанд махсусан ёд кунам ҳам, зуд аз ёдам мебарорам, ҳатто шеърҳои худамро
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ҳам дар рӯзи дуюми гуфта шудани онҳо фаромӯш мекунам. Аммо гапҳо, ҳоди- 
саҳо ва хотираҳоеро, ки ба ман каму беш таъсир карда бошанд, аз ёд набаровар- 
даам. Ҳарчанд дар 10-12 соли охирӣ қувваи ҳофизаам хеле суст шуда, гапҳо ва 
чизҳоро зуд фаромӯш мекардагӣ шуда бошам ҳам, аммо хотираҳои пештара 
қариб ҳамагй дар ёдам нақш баста мондаанд. Ин натиҷаи ҳамон танбеҳи падар 
аст, ки ман дар паси вай ба идмони (тренировкаи) хотира ва ҳофиза машгулӣ 
намудам.

Баъд аз рафтани он одам, ман ба пеши падар рафтам ва мехостам дар пеши ӯ 
як дурӯги худро иқрор кунам. Аммо шарм медоштам. Бинобар ин хомӯш мондам.

Падарам пай бурд, ки ман ба ӯ чизе гуфтан мехоҳам, аммо ба кадом сабаб 
бошад, ки нагуфта истодаам, бинобар ин пурсид:

-  Чӣ мехоҳӣ, гӯй?
-  Як дурӯги худро иқрор кардан мехоҳам.
-  Хуб, иқрор кун!
-  Рӯза гирифтанам дурӯг буд.
Падарам хандида гуфт:
-  Ман ҳамон вақт фаҳмида будам, ки ту рӯза нагирифтаӣ ва барои харҷи 

сайр гирифтан худро рӯза нишон додаӣ. Лекин ман он вақт ҳам барои наранҷо- 
нидани ту ва ҳам барои наранҷонидани модарат, ки ба рӯзадории ту хеле шавқ 
дошт, чизе нагуфта будам. Вагарна он корат ҳам дурӯг буд ҳам фиреб. Лекин он 
вақт бисёр хурдсол будӣ. Умедворам, ки баъд аз ин он гуна корҳоро накунӣ!

* * *

Падарам як сол пеш аз вафоташ хост, ки маро Бухоро бурда шаҳрро тамо- 
шо диҳад ва ман чанд рӯз дар пеши акаам монда ба истиқомати мадраса омӯхта 
шавам, то ки соли оянда барои хондан аз аввали таҳсил ба шаҳр равам. Бо ин 
ният ӯ дар яке аз рӯзҳои зимистон ба хар савор шуда, маро ба қафои худ савор 
карда ба роҳ даромад.

Чун мо аз Ялангӣ ном манзил, ки дар байни Вобканд ва шаҳри Бухорост, 
гузаштем, хар ба канори роҳ баромада дар зери як дарахти бед истод. Падар 
харро бо чӯбзании бисёр аз он ҷо ҳаракат дода ба роҳ даровард ва ба ман гуфт:

-  Соли гузашта баҳорон, вақте ки ба шаҳр мерафтам, ба сари бозори Ялангй 
нафуромада, ба зери ҳамин дарахти бед фуромада худ нон хӯрда ва харро дам 
дода будам. Аз миёна қариб як сол гузашта бошад ҳам, ҳанӯз он воқеаро аз ёд 
набаровардааст ва мехоҳад, ки боз дар ҳамон ҷо вайро дам диҳам. Бинобар ин 
аз он ҷо гузаштан нахост.

Падар баъд аз дақиқае хомӯш мондан боз ба гап даромад:
-  Хар аз одаме, ки чизҳои дида ва шунидаашро аз ёд мебарорад, беҳтар аст. 

Диққат кун, ки ҳеҷ чизро аз ёд фаромӯш накунӣ!
Падарам бо ин таълими дар боло нақл кардашудаи худро бо як мисоли би- 

сёр содаи авомона таъкид ва зернишин карда буд.
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АВВАЛИН ЁДДОШТҲОЯМ 
ДАР БОРАИ БУХОРО ВА МАДРАСА

Мо вақти хуфтан ба шаҳри Бухоро расида, аз дарвозаи Самарқанди он ба 
даруни шаҳр даромадем. Назар ба қавли падарам, агар 5 дақиқа дер мекардем, 
дар беруни шаҳр мемондем, чунки дарвозаҳои шаҳр дар вақти хуфтан, яъне баъд 
аз яку ним соати фурӯ рафтани офтоб баста шуда калидҳояшон ба миршаби 
шаҳр фиристода мешудаанд.

Даруни шаҳр торик буд. Дар дарвозахонаи шаҳр дар пеши дарвозабон як 
пилсӯз, ки бо пилта ва равғани загир месӯхт, рӯшноии хирае медод. Ғайр аз ин, 
дар ягон ҷои кӯчаи шаҳр шамъе, чароғе, ё фонусе набуд. Азбаски ҳавлиҳои Бу- 
хоро дар тарафи кӯча дарича ва равзане надоштанд, аз онҳо ҳам ба кӯча рӯшноие 
намеафтод. Кӯчаҳои танг, ки дар ду тарафи онҳо хонаҳои дуошёна ва сеошёна 
бино ёфта буданд, манзараи гӯрмонандеро ба ёди кас меоварданд.

Мо аз кӯчаҳои ин шаҳри «торикистон» андӯҳгинона раҳсипор гардида ба 
пеши мадрасаи Мири Араб расидем, ки акаам бо Сайид Акбар дар он ҷо исти- 
қомат доштанд.

Аз тарафи ғарбии мадрасаи мазкур як рӯшноии дудолуде ба назар намоён 
гардид ва садои нақораҳо ва сурнайҳо ҳам аз он ҷо мебаромад. Маълум шуд, ки 
дар он ҷо -  дар байни саҳни мадрасаи Мири Араб ва Масҷиди Калон чавкй 
(базми умумии подшоҳӣ) барпо шуда будааст. Дар он вақтҳо одат ин будааст, 
ки амир берун аз қасри марказии худ -  арк, дар кадом ҳавлие, ки манзил кунад, 
шабона дар наздикии он ҳавлй чавкӣ, яъне базми умумии кӯчагӣ ташкил мекар- 
дааст.

Ман дар он шаб нахустин бор чавкиро тамошо кардам, дар як майдони тан- 
ги чуқур, ки тахминан 10 метр бар ва 20 метр дарозӣ дошт, тамошобини бисёре 
гун шуда буд. Дар миёнҷои майдон тӯдаи оташ буда, дойрадастон дар пеши вай 
қатор нишаста буданд, қариб 20 нафар раққосписарони амради кокулдор дар 
пеши дойрадастон сурудхонӣ ва раққосӣ мекарданд. Дар пеши онҳо як ӯғури 
пурравған буда, латтакӯҳнаҳое, ки дарунаш буд, машъалвор месӯхт. Ясавулони 
чӯбдардаст тамошобинонро зада дур мекарданд, ки ҳуҷум оварда раққосон ва 
дойрадастонро зер накунанд.

Ин базм ба ман маъқул нашуд, чунки вай аз маҷлиси базм зиёдтар ба маҷли- 
си тарфбозии ғиждувониён монанд буд.

Падарам хӯрҷинро фуроварда пеши ман монда худ харро бурда ба сарой 
баста омад. Мо бо ӯ ба мадраса даромадем. Мадрасаи Мири Араб яке аз беҳта- 
рини мадрасаҳои Бухоро буда, пештоқи баланд ва миёнсарои хушҳавое дорад. 
Мо аз дарвозаи мадраса даромада ба дасти рост баргаштем. Дар он ҷо зинае 
буд, ки мо бо вай боло баромадан гирифтрм. Зина торик ва печ дар печ буд. 
Падарам овоз дода-овоз дода боло мешуд ва ман аз паси ӯ бо аломати овозаш 
зинапояҳоро даст-даст карда бо эҳтиёт пой монда боло мешудам.

Баъд аз зина тамом шудан ҳам торикӣ тамом нашуд, чунки сари зина ба ҷое 
мебаромад, ки атроф ва болояш пӯшида буд. Дар он ҷо падар дареро бо қоидаи 
мадраса бо пушти нохунаш нарм-нармак тиқ-тиқ кард. Дар кушода шуд ва мо
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даромадем. Ҳуҷра иборат аз як гунбази бисёр баланди васеи гирда буд ва гайр 
аз дари даромадаш, ки вай ҳам аз раҳрави болопӯшидаи торик кушода мешуд, 
дигар на дар дошг ва на дарича. Дар миёнаҷои ҳуҷра як сандалй буда, ба болои 
вай як шамъи ҷойдории 16-тагӣ, яъне 16 донааш нимчагй (нимкилогӣ) месӯхт. 
Ин шамъ танҳо рӯи сандалиро базӯр равшан мекард ва дигар ҷои ҳуҷра, хусу- 
сан сақфи баланди гунбазшаклаш, дар нимторикй бисёр воҳимаангез ба назар 
менамуд. Дар вақти даромадани мо акаам дар пойгаҳи ҳуҷра машгули ошкашӣ 
буд ва Сайид Акбар, ки ӯ дар деҳа лақаби «Парвардигорхӯҷа»-гиро ёфта буд, 
дар пеши сандалӣ менишаст.

Баъд аз вохӯрдӣ ва пурсупоси муқаррарӣ ва гузашта нишастани мо дар ат- 
рофи сандалй акаам ошашро кашида овард. Ош иборат аз палави гӯштимурғ- 
ноки серравғани балаззат буд.

Цар вақти ошхӯрй падарам пурсид:
-  Шумоён гӯшти мурғро аз куҷо ёфтетон:
Ба ин пурсиш акаам ҷавоб надод. Аммо Парвардигорхӯҷа ҷавоби ботафси- 

ле дод. Назар ба тафсилоти ӯ, амир Абдулаҳад, ки он сол соли сеюми подшоҳи- 
аш буд, як одат бароварда будааст, он одат иборат аз ин будааст, ки аз арк 
берун дар ҳар ҳавлие, ки манзил кунад, аз мадрасаи наздик ба он ҳавлӣ баъд аз 
шом оши мадрасагӣ мепурсидааст. Яке аз ходимони ошхонаи амир барои иҷрои 
ин супориши ӯ ба мадраса омада овоз медодааст, ки ҳар кас оши тайёр дошта 
бошад, биёрад. Муллобачаҳо оши палави тайёр кардаашонро бо дегаш мебаро- 
вардаанд ва он ходим дегҳоро ба соҳибонашон бардоронда ба ҳавлии амир ме- 
бурдааст. Дар он ҷо сарошпаз дегҳоро кушода мазаи ошҳоро чашида дида, яке 
аз онҳоро интихоб карда мегирифтааст ва дигар ошҳоро рад мекардааст, ки 
соҳибонашон боз бардошта мерафтаанд.

Сарошпаз он оши писандидаашро ба табақи амир кашида гирифта деги мул- 
лобачаро аз оши ошхона пур карда медодааст ва ҳам ба соҳиби ош бо супориши 
амир 10 танга (яку ним сӯм) пул медодааст.

Азбаски ин одати амир ба ҳамаи мадрасаҳои Бухоро машҳур шудааст, ӯ дар 
кадом ҳавлие, ки манзил кунад, аҳолии мадрасаҳои атрофи он ҳавлй ба умеди 
қабули амир оши палав мепухтаанд. Чун имшаб амир ба наздикии мадрасаи Мири 
Араб манзил кардааст, дар 143 ҳуҷраи ин мадраса ҳам оши палав пухта шудааст 
ва ҳол он ки дар як қисми ин ҳуҷраҳо касоне истиқомат доштаанд, ки дар як зими- 
стон як бор ҳам бошад, оши палав пухтан ба онҳо муяссар намешудааст. Ин гуна 
муллобачаҳои қашшоқ ҳам қарз карда ё масолеҳи оши палавро аз қассобу баққол 
ба нася гирифта, ба умеди қабули амир оши палав мепухтаанд.

Сайид Акбар дар охири суханаш бо як оҳанги магруронае гуфт:
-  Имшаб аз байни 143 дег ош, хушбахтона, оши мо қабул ёфт ва ин оши 

гӯштимурғнок аз ошхонаи подшоҳист.
Падарам дар аввалҳои тафсилоти Сайид Акбар суханони ӯро гӯш дода ош 

хӯрда меистод. Чун дар нимаи ҳикояти вай чй будани масъаларо фаҳмид, аз 
ошхӯрй бозистод ва дар ваҷоҳаташ аломати хашм ва газаб пайдо шуд.

Ман гумон доштам, ки ӯ ҳамин замон халачӯбашро бардошта акаамро хо- 
ҳад зад. Аммо ин тавр накард. Баъд аз гундоштани дастархон ҳам хеле вақт
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бедор нишаст. На ба Сайид Акбар ва на ба акаам чизе нагуфт ва ҳатто ба рӯи 
онхо нигох хам намекард ва монанди шайхони хонақоҳнишин чашмонашро 
пӯшонда ва сарашро хам карда менишаст ва гоҳ-гоҳе сари худро қадаре боло 
гирифга, оҳе мекашид ва боз сар хам мекард.

Ӯ имшаб хобида тавонист ё не, ман хабар надоштам, чунки хобам рабуда 
буд. Чун дар аввали субҳ бо шамъгиронии акаам бедор шудам, дидам, ки падар 
барои бозгаштан ба саҳро тайёр шуда истодааст. Вақте ки рӯз сафед шуд, ӯ аз 
ҷояш хеста ба ман хитоб карда гуфт:

-  Писарам, биё, туро ҳам ҳамроҳи худ ба саҳро барам, чунки ту дар ин ҷо, 
дар пеши ин амирбозон на одоби мадраса, балки деглесии ошхонаи амирро ме- 
омӯзӣ.

Ман гиряву зорикунон аз ӯ пурсидам, ки маро ба ин зудӣ ба саҳро гардонда 
набарад, то ки рӯзе чанд дар ин ҷо монда шаҳрро тамошо кунам ва мулло тағо- 
иямро бинам.

Ӯ розӣ шуд, ки ман муваққатан дар шаҳр монам ва ба тарзи ҷиддӣ:
-  Лекин ҳушёр бош, ки монанди инҳо нашавӣ, агар ба гуфтаҳои ман амал 

накунӣ, рӯи туро ҳам намебинам, -  гуфт ва хӯрҷинро аз дасти акаам, ки бар- 
дошта бурдан мехост, кашида гирифта аз ҳуҷра баромад. Мо то сари хархона 
гусел кардани ӯ рафтем. Дар он ҷо ҳам чизе нагуфта пули саройбонро дод ва 
харашро савор шуда ба саҳро рафт.

* * *

Он ҳуҷрае, ки акаҳои ман дар вай зиндагонӣ мекарданд, «девхона» ном дош- 
тааст. Воҳимаангезии рӯзонаи вай аз шабонааш ҳам зиёдтар шуд; вақте ки дар 
рӯзи равшан аз кӯча омада ба он бинои васеи торики дудолуд медароед, гумон 
мекунед, ки ҳақиқатан ҳам дар ҳар гӯша ва кунҷу канорҳои вай деве хуфта бо- 
шад. Ин гунбази пурдаҳшат фақат дар девори ҷанубиаш як панҷараи хурди га- 
ҷин дошт, ки вай ҳам ба гунбази аз ин ҳам баландтари масҷиди мадраса кушода 
мешуд. Агар аз сӯрохи хурди панҷара ба он сӯ нигоҳ мекардед, воҳимаатон боз 
ҳам қувват мегирифт, чунки фазои васеи гунбази масҷид ба назаратон монанди 
як дунёи торики бепоён менамуд. Ин ҳуҷра инчунин дар зери қуббааш як сӯро- 
хи танге дошт. Дар рӯзҳои беабри офтобнок, дар соатҳои 12-и рӯз аз он ҷо ба 
замини ҳуҷра даҳони пиёла барин рӯшноӣ меафтод. Ин рӯшноии гайритабиӣ 
дар замини торики ҳуҷра, монанди рӯшноии чашми дарандагон дар шаби то- 
рик даҳшатангез менамуд.

Зиндагонии мо дар он ҳуҷра бисёр сода буд, пагоҳонӣ ва бегоҳонӣ нони 
қоқи аз саҳро овардашударо бо чой мехӯрдем. Ҳар рӯз дар соати як акаам ягон 
дами гарме тайёр мекард. Дами гарми мо ҳам сода буд: мошу биринҷ, баъзан 
кичирӣ ва гоҳо пиёба, ки бо нони қоқ хеле хушхӯр мешуд.

Корҳои ҳуҷраро -  пухтупаз, шустушӯй ва рӯфтурӯбро тамоман акаам ме- 
кард ва ман ба қадри қувватам ба ӯ ёрӣ медодам. Аммо Сайид Акбар, яъне 
«Парвардигорхӯҷа», монанди он ки дар он ҳуҷра меҳмон бошад, ҳамеша дар пеш- 
гоҳи сандалӣ поҳояшро дар оташ гарм карда менишаст ва дарсашро медид, ё хат 
машқ мекард. Гапе ки ӯ мезад, танҳо ҳамин буд, ки аз акаам бо оҳанги ҳокимона 
мепурсид: «таоматон кай тайёр мешавад?» ё ин ки: «кай чой дам мекунед?»
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Акаам ба ин пурсишҳои ӯ бо забони хуш ва чеҳраи кушода ҷавоб медод. 
Аммо ман дарғазаб мешудам ва дар дили худ хушмуомилагии акаи худро дар 
ин мавридҳо нодуруст мешумурдам.

Ман имсол ба сохти ҳуҷраҳо ва аҳволи зиндагонии берунии талабагони 
мадрасаи Мири Араб ва ба карру фари мағруронаи калонони он мадраса як 
дараҷа воқиф шудам. Мадрасаи Мири Араб асосан дуошёна буда, ҳуҷраҳои чор- 
ошёна ва гӯшаҳои даруниаш ҳуҷраҳои сеошёна доштанд. Ҳуҷраҳои ошёнаи ду- 
юми ин гӯшаҳоро муаллақ меномиданд, ки дар ҳақиқат ҳам аз гӯри муаллақ ҳеҷ 
фарқ надоштанд. Ҳуҷраҳои асосии ошёнаи якум якдара ва аз они ошёнаи дуюм 
ва чорум дудара буданд, ки дари дуюми онҳо дарича буда, ба кӯча кушода ме- 
шуданд.

Ин мадраса аз дарун дар шимол ва ҷануб ду пещатоқи баланд дошт. Дар 
пушти ин пештоқҳо андак ҷои дутаимонанде холй будааст, ки бинокорон ҳамон 
ҷоро ҳам ҳуҷра сохтаанд. Дар дарозии ин ҳуҷраҳо як одам базӯр мехобид, аммо 
онҳо бағоят кӯтоҳ буда, ба одам қад намедод. Азбаски дар даруни як тоқи ка- 
лон дари одӣ бад менамояд, бинокорон дар он ҳуҷраҳои танг дарҳои бисёр сер- 
бар ва баланди дарвозамонанд шинондаанд. Аҳолии мадраса ин ҳуҷраҳоро «уш- 
турхона» меномиданд. Ин ном нисбат ба дари онҳо бисёр муносиб буда, нисбат 
ба даруни онҳо аз қабили номидани ягон чиз бо сифати зидди он чиз буд, ки ин 
гуна маҷоз дар Бухоро одат буд. Чунончи, дар ҳамон вақтҳо дар Масҷиди Ка- 
лони Бухоро як одами аз ҳад зиёд фарбеҳ хатиб буд ва фарбеҳиаш ба дараҷае 
буд, ки дар вақти хутба ду кас аз бағалаш гирифта ӯро ба минбар мебаровар- 
данд ва худ вазни худро бардошта баромада наметавонист, мардум ӯро «Зайди 
Лоғар» мегуфтанд.

Бештарини талабагон зиёда қашшоқ буда, дар зимистон бо ҷомаи тунуки 
ямоқӣ ва -бо кафши бемаҳсӣ мегаштанд. Хурдсолтарини онҳо дар шабҳои бар- 
фу борон ҳам бар рӯи саҳни болояш кушода бар рӯи санг нишаста дарс такрор 
мекарданд ва калонсолтаринашон дар миёнсарои39 мадраса нишаста дарси худ- 
ро тайёр менамуданд.

Калонон, яъне касоне, ки ба мартабаи мударрисӣ расида буданд, ё ин ки дар 
он мадраса ду-се ҳуҷраи зархарид доштанд, бисёр мутакаббирона -  калонгиро- 
на ҳаракат мекарданд. Одатан, инҳо дар байни асру шом дар миёнсарой мени- 
шастанд ва бештарини вақташонро бо шикоят аз ғоибон мегузарониданд. Агар 
яке аз онҳо барои коре аз он ҷо хеста равад, фавран аз вай шикоят сар мешуд ва 
ҳол он ки дар вақти будани ӯ ӯро бисёр эҳтиром мекарданд.

Гоҳо инҳо ба мунозира медаромаданд. Ман он вақтҳо ба болои кадом масъ- 
ала мунозира кардани онҳоро намефаҳмидам, аммо ҳамин қадарро мефаҳми- 
дам, ки дар болои мунозира якдигарро сахт дашном медоданд. Бо нодонй ва 
бёсаводӣ нисбат додани якдигарашон муомилаи одӣ ба шумор мерафт. (Ман 
баъдҳо фаҳмидам, ки ҳамаашон рост мегуфтаанд -  ҳамаашон нодон ва бесавод 
будаанд ва саводнок дар қатори онҳо наменишастааст.) Аммо ҳамин ки муно- 
зира тамом шуд, боз якдигарро мунофиқона ҳурмат мекарданд.

* * *
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Истиқомати мо дар ин ҳуҷраи «девхона» бисёр дер накашид. Соҳиби ҳуҷра, 
ки як муллои судхӯр будааст, аз акаҳоям зиёфат талаб кардааст, инҳо дар ав- 
валҳои таҳсил, дар вақте ки равган ва биринҷи аз саҳро овардаашон будааст, ду 
бор ӯро зиёфат кардаанд. Аммо дар вақти омадани ман захираашон ҳеҷ намон- 
да буд ва охирин биринҷи худро ба амир палав пухта дода буданд. Бинобар ин 
соҳиби ҳуҷраро дигар зиёфат карда натавонистанд ва ӯ ҳам дар як рӯзе, ки барф 
меборид, холӣ кардани ҳуҷраро талаб кард. (Ман як қисми муомилаҳои ҳуҷра- 
дорони Бухороро дар «Марги судхӯр» ном асари худ акс кунонидаам.)

Акаҳоям як рӯз кофтуков карда аз Бозори Хӯҷа ном гузари Бухоро як ҷое 
ёфтанд. Ин болохонаи як баққол буд, ки ӯ ин ҷои худро барои «савоб» ба мул- 
лобачаҳои беҷой медодааст ва аз бадии он болохона он сол касе дар вай истиқо- 
мат накарда холй монда будааст.

Мо ба кӯчидан сар кардем, ҳарчанд дар байни мадрасаи Мири Араб ва ҷои 
нави мо аз як километр зиёдтар роҳ бошад ҳам, мо чизҳоямонро ба осонӣ ка- 
шондем. Парча-палосҳо, дегу табақ ва китобҳо дар як раҳ бурда шуданд, хум- 
чаи равғандон ва тарошаҳоро акаам ба пушташ бардошта бурд. Акнун ним ҷувол 
ангишти қазоқӣ монда буд, ки бурдани вай душвор менамуд. Мо ҷувол надош- 
тем, ки ангиштро дар вай андохта кашонем.

Баъд аз фикри бисёре акаам дарёфт, ки ангиштро ба хуми об андохта бур- 
дан мумкин аст. Ин фикр ба ман ҳам писандида афтод. Дарҳол оби хумро рехта 
вайро бо ангишт пур кардем ва хуми ангиштдоншударо аз зина даст ба даст 
гирифта фуровардем. Дар поин акаам он хумро бо тори ҷомашӯй чорбанд кар- 
да ба пушташ баст. Ман самоворро ба даст гирифтам ва Сайид Акбар як кито- 
би худро бо нӯги остинаш олуфтаворона гирифт.

Мо бо ин кӯчи ноилоҷ (ноҳинҷор) аз растаи болопӯшида -  аз миёни бозор 
рафта наметавонистем, бинобар он бо тангкӯчаҳои пасхам равон шудем. Барф 
меборид ва зери пой лағжонак буд. Вақте ки мо ба гузари Кемухтгарон раси- 
дем, акаам дар барф лагжида афтид, хум шикаст ва ангишт пош хӯрд.

Акаам зери деворро бо остинаш рӯфта пок карда барои ангишт ҷой тайёр 
кард. Ман бо ӯ ангиштҳои пошхӯрдаро дона-дона аз даруни барф чида дар он 
ҷо ғундоштан гирифтем. Аммо «Парвардигорхӯҷа» бо шикастани хум ва пош 
хӯрдани ангишт худро ба зери девор гирифта бо пушти нохунаш гарди ангишти 
ба ҷомааш нишастаро оҳиста-оҳиста тоза кард ва ба ангиштчинии мо тамошо- 
бин шуда истод.

Акаам бо ин ҳаракати ӯ бисёр бадқаҳр шуда ба газаб омад ва бе ҳеҷ ого- 
ҳонидан ба тарафи ӯ давида ӯро аз миёнаш гирифта бардошта ба рӯи барфи 
кӯча зад ва ба сари синааш нишаста ӯро ду-се зарбаи кундазону дода гуфт:
-  Ин аст ҷазои касе, ки кори худро худ намекунад ва бори худро ба гардани 
дигарон бор карда озодагӣ ва калонгирй мефурӯшад!

Х,амин ки акаам аз болои ӯ хест, ӯ ҳам оҳиста аз болои барф хест ва барфҳои 
либосашро наафшонда ба як тараф гурехта рафт.

Ман ба хушмуомилагии акаам бо ӯ дар корҳои ҳуҷра чӣ қадар тааҷҷуб кар- 
да бошам, ба ин кораш, ки ҳарчанд ҳакдорона бошад ҳам, ногаҳонӣ ва бар хи- 
лофи одаташ рӯй дода буд, аз вай зиёдтар тааҷҷуб кардам ва он вақт дуруст ва 
рост будани мазмуни як мақоли арабиро, ки як вақт падарам ба ман гуфта дода
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буд, фаҳмидам. Мазмуни он мақол ин буд: «Худо паноҳ диҳад аз ғазаби одами 
ҳалим -  нарммуомила».

Ман ба ин муносибат ҳикояти ба девона занониданам Сайид Акбарро ба 
акаам накл кардам. Чунки тарзи зарбаи ҳар дуи инҳо -  акаам ва он девона-як 
ранг буд.

Бо ин ҳикояти ман хашми акаам тамоман фурӯ нишаст ва табассумкунон гуфт:
-  Хуб кардӣ, лекин ин коратро ба падарам нафаҳмон, ки туро коҳиш меку- 

нанд.
-  Бори аввал аст, ки ман он ҳикоятро ба шумо нақл кардам. Дигар на ба 

падар ва на ба касони дигар нагуфтаам ва нахоҳам гуфт, -  гуфтам.
Дар бошишгоҳи нав аҳволи зиндагонии мо хеле сахт шуд, болохона як хо- 

начае буд, ки бар болои дукони баққол бино ёфта буд, деворҳояш чӯбкории 
тунук буд, ки ба ягон хонаи дигар намепайваст. Як дари даромад дошг, ки 
рӯшноӣ ҳам аз ҳамон ҷо медаромад. Аммо аз он дар аз равшанӣ дида сардӣ 
зиёдтар медаромад. Зотан, аз тунукии девор он хона ҳеҷ гарм намешуд. Мо дар 
кодоки сандалӣ нишаста похои худро гарм кунем ҳам, дигар аъзои баданамон 
аз сармо меларзид. Дар он болохона дар ду рӯз ду кӯзаи об ях баста шикаст. Мо 
маҷбур шудем, ки оби аз ҳавз овардаамонро зуд кор фармуда бақияашро фав- 
ран ба кӯча бароварда резем. Ин ҳуҷра ҷои дарстурӯйшӯӣ ҳам надошт. Мо маҷ- 
бур будем, ки ба кӯча баромада шустушӯ кунем.

Мошу оқшок дошта бошем ҳам, захираи равған тамом шудагӣ буд. Мо ба- 
рои дамигармпазӣ аз баққол -  соҳиби болохона ба ҳашт пул (ду тин) панҷ мис- 
қол (125 грамм) равғани зағир мехаридем, ки ин ба мо дар ду ё се рӯз мерасид. 
Баққол равганро бо як манаки (андозаи) кадучагӣ баркашида медод. Ӯ болохо- 
наашро барои «савоб» ба мо бепул дода бошад ҳам, дар вақти равғанбаркашӣ 
манакро пур намекард ва агар нохост кадуча пур шуда монад, дасташро як лар- 
зонда як миқдор равғанро ба лагани худ рехта мегирифт.

Як шаб сармо бисёр сахт шуд, мо дар ҳуҷраи тағоиямон хобидем, нагоҳо- 
нии он шаб баққол ба мо гуфт:

-  Болохонаро шабона бекас мондан дуруст нест. Аҷаб нест, ки дузде ба он 
ҷо даромада сақфи дуконро сӯрох карда ҳамаи чизҳои маро рӯфта барад.

Аз ин ҷо масъалаи «савобталабии» баққол ба мо тамоман ҳал шуд.
Ман дар ин саёҳати худ гӯё шаҳрро тамошо карда натавонистам. ганҳо як 

бор Регистон ва масҷиди Болои Х,авзро дидам, чунки худам ба танҳоӣ ҷоеро 
намедонисгам. Акаам бошад, ба дарсҳои худ машгул буд. Дар рӯзҳои таътил бо 
акаам то бозори китоб рафта меомадем, ки дар роҳ гайри ҷанҷоли аробакашҳо 
бо якдигар, дар кӯчаҳои танг барои роҳ надодан ба ҳамдигар чизеро намеди- 
дем. Агар дар мадрасаи Мири Араб гал-мағали муллоҳоро тамошо мекарда 
бошам, дар ин ҷо он ҳам набуд.

Дар ин ҷо ягона дилхушиам рафган ба ҳуҷраи тағоиям Мулло Деҳқон буд. 
Ӯ дар Бухоро хонадор шуда буд, дар ҳавлии занаш менишаст. Азбаски он ҳавлӣ 
меҳмонхона надошт, ӯ аз мадрасаи Фатҳулло қушбегӣ, ки ба ҷои мо наздик буд, 
як ҳуҷра ёфта буд ва дар он ҷо дарсгӯӣ мекард.

Тагоиям навдарсгӯй ва шогирдонаш кам буданд. Ҷамоае (синфҳое), ки дар
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пеши ӯ мехонданд, ҳар кадом аз чор-панҷ талаба зиёд набуданд. Ӯ бештарин аз 
қофия (навҳи забони араб), шамсия (оид ба мантиқ) дарс медод. Талабаҳои ӯ 
баробари худаш дод мезаданд. Ман ҳайрон будам, ки талабаҳо ба пеши ӯ барои 
дарсхонӣ омада бошанд ё барои мунозира? Ба фаҳми ман, дарсгӯии имоми деҳаи 
мо аз дарсгӯии ӯ беҳтар буд, чунки дар пеши имом талабаҳо ором менишастанд 
ва ӯ бо оҳистагӣ дарс медод. Агарчи дар он ҷо ҳам бештарини талабаҳо чизеро 
намефаҳмиданд, аммо барои фаҳмидан имкон буд. Азбаски шогирдони тагои- 
ям ҳамагӣ бо домулло баробар фарёд мекашиданд, ман гумон мекардам, ки ба- 
рои ягон чизро фаҳмида гирифтан ҳеҷ имконият нест.

* * *

Сайид Акбар -  «Парвардигорхӯҷа» аз мо ҷудо шуда рафта, ба охунди Бухо- 
ро -  Орифхон кафшбардор шудааст. Ӯ баъд аз кӯҳна кардани ҷанги бо акаам 
шуда рӯзе ба пеши мо омад ва ба ин хизмат даромадани худро ҳикоя кард. На- 
зар ба қавли ӯ, охунд ҳар ҷо барои тӯй ё зиёфат ва ё барои ҷаноза, ё ин ки ба 
дарбори амир равад, ӯ ба сифати кафшбардор дар қатори саис ба ҷилави ӯ аф- 
тода пиёда мерафтааст. Баъд аз расидан ба ҷои матлуб саис аспи охундро ги- 
рифта савор шуда меистодааст ва Сайид Акбар ҳамроҳи ӯ то дари хонаи ни- 
шасти он ҷо мерафтааст ва баъд аз охунд кафши худро кашидан ӯ он кафшро 
гирифта аз чангу хок, ё аз лой пок карда дар багали худ нигоҳ медоштааст. Вақ- 
те ки охунд аз он хона барояд, кафшро пеш монда ба ӯ мепӯшондааст ва пеш- 
кашҳои дар он маврид ба охунд додашударо бардошта, боз дар қатори саис ба 
ҷилави ӯ афтода пиёда ба хонаи ӯ меомадааст.

Назар ба фикри худи ӯ, ин кор як андоза душвор ва серташвиш бошад ҳам, 
зиндагониаш ба хубӣ мегузаштааст -  дар ҳавлии охунд дар яке аз хонаҳои ӯ 
хобухез мекардааст, ки гарм ва озода будааст. Ҳар пагоҳ чойи қаймоқй ва ҳар 
рӯз оши палав мехӯрдааст.

-  Шумо, ки, -  гуфт акаам ба ӯ, -  худатонро калон мегирифтед, ҳеҷ касро 
назаратон намегирифт ва аз рӯфта тоза кардани ҷои хоби худатон ор мекардед, 
чӣ навъ шуд, ки ба ин кори паст гардан додед?

-  Ин одаме, ки, -  гуфт Сайид Акбар, -  ман хизмати ӯро қабул кардам, дар 
хоҷагӣ бо ман баробар бошад ҳам, илмаш аз ман зиёд аст, бинобар ин ман аз 
хизмати ӯ ҳеҷ ор накардам. Касоне, ки ман ба онҳо калонй мекунам, бештари- 
нашон дар насаб аз ман пастанд, баъзеи онҳо дар хоҷагӣ бо ман баробар бо- 
шанд ҳам, илм ва фазлашон аз ман кам аст. Бинобар ин ман ҳақ дорам, ки ба он 
гуна одамҳо калонй кунам.

* * *

Мо дар нобобии ҷои истиқомати навамон тоқат карда натавониста, пеш аз 
тамомияти соли таҳсил ба саҳро баргаштем. Акаам маро ба хона бурда монда, 
баъд аз ду-се рӯз дам гирифтан боз Бухоро рафт.

Вақте ки ман ба падарам дар қатори таассуроти шаҳр сабаби калонии Сай- 
ид Акбарро ба тарзе, ки аз забони худаш шунида будам, нақл кардам, ӯ баъд аз 
хандидан вазъияти ҷиддӣ гирифта:
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-  «Гирди номи падар чӣ мегардӣ? -  Падари хеш шав, агар мардӣ!» -  гуфта- 
анд. Аммо ин сухани пурҳикматро бисёр одамҳо ба назар намегиранд. Аз болои 
насаб фахр кардан кори аҳмақон аст. Ин сабилмондаи «хоҷагӣ» бисёр касонро 
аҳмақ кардааст. Ман касонеро ёд дорам, ки «хоҷагӣ» онҳоро аз Сайид Акбар ҳам 
зиёдтар аҳмақ кардааст, -  гуфт ва ба тарзи мисол як ёддошти худро нақл намуд.

ТӮЙРАВИИ ХОҶАГОНИ МИРАКОНЙ

Назар ба қавли падарам, вай дар ҷавонӣ бо яке аз хоҷаҳои мираконии ҳам- 
деҳаи худ ба сайри Самарқанд рафтааст, инҳо дар Самарқанд ба хонаи яке аз 
хоҷагони мираконии он ҷо меҳмон шудаанд. Ҳамон рӯзҳо яке аз хоҷагони даҳ- 
бедӣ тӯй доштааст, ки хоҷаҳои миракониро ҳам ба тӯяш даъват карда будааст. 
Аз хоҷагон онҳое, ки аспу одам доштаанд, зуд тайёр шудаанд, аммо касони бе 
аспу одам хеле ташвиш кашидаанд -  барои худ ду аспи кироӣ ва як одами кирой 
ёфтаанд, ба як асп худ савор шуда, ба аспи дигар он одами кироиро бо унвони 
хизматгори палтарсавори40 худ савор кардаанд. Ба падарам ва ҳамроҳи ӯ ҳам ду 
асп ёфта додаанд. Падарам мегуфт:

-  Ҳар чӣ бошад, хайр шуд, ки ба мо ҳам як-як аспу одами палтарӣ ҳамроҳ 
накарданд.

Хоҷагон бо як ҳашамати амирмонанд аз шаҳри Самарқанд баромада ба 
деҳаи Даҳбед, ба тӯйхона рафтаанд. Дар пеши хоҷагон таомҳои гуногун ва пеш- 
кашҳои муносиб кашида шудааст. Аммо ба таом ягон меҳмон ҳам нигоҳ накар- 
да даст дароз нанамудааст. Соҳиби тӯй дар поёни меҳмонхона рост истода таъ- 
зимкунон илтимос мекардааст, ки «ба таом марҳамат намоянд». Аммо хоҷагон 
бо нозу истигно ба тарафи таом нигоҳ намекардаанд.

Охир баъд аз «гиред-гиред»-и бисёре, калонтарини хоҷагони меҳмон, ки дар 
пешгоҳ нишаста будааст, аз кисааш қаламтарошро бароварда аз рӯи табақ як 
дона биринҷ гирифта, вайро бо кордча ду тақсим намуда, нимаашро ба даҳон 
андохта, нимаи дигарашро ба рӯи дастархон гузоштааст.

Падарам мегуфт:
-  Мо, соктарегиҳо, дидем, ки аҳвол бад аст ва аз пеши ҳамин қадар неъмати 

фаровон ба шаҳр гурусна хоҳем баргашт, фурсатро аз даст надода, зуд-зуд ба 
ошхӯрӣ даромадем, ҳар чӣ бошад, хоҷагон ба иқтизои калонӣ ё барои исботи 
калонй дар таомхӯрй чй қадар «гиред-гиред» карда бошанд, дар фотиҳахонӣ 
ҳам ҳамон қадар «аз шумо-аз шумо»-ро бисёр карданд. Мо дар ин муддат ши- 
ками худро сер карда гирифтем.

Баъд аз ба дастархон фотиҳа хондан, ходимони тӯйхона ошҳои аз пеши меҳ- 
монон баргаштаро мувофиқи одат ба хизматгорони онҳо -  ба палтарсаворон 
додаанд.

Хоҷагон баъд аз якпиёлагӣ чой нӯшидан, боз бо ҳамон ҳашамати амирй ба 
шаҳр баргаштаанд. Вақте ки онҳо ба лаби дарё расидаанд, хоҷагони калон бо 
якдигар «ин ҷо мувофиқ» ё «он ҷо муносиб» гӯён маслиҳат карда, охир зери як 
дарахти бедро писандидаанд, ки фавран палтарсаворон дар он ҷо ҷулҳои асп- 
ҳоро паҳн карда ҷои нишаст тайёр намудаанд. Хоҷагон аз аспҳошон фуромада
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бар рӯи ҷулҳои чиркини аспҳо бо ҷомаҳои шоҳиву зарбафт давра гирифта дузо- 
ну нишастаанд. Баъд аз он калонтарини хоҷагон ба саисҳо хитоб карда:

-  Канӣ, зудтар биёретон, ки аз гуруснагӣ ба ҷон расидем, -  гуфтааст.
Саисҳо «хӯш, тақсир, ҳозир» гӯён аз палтархӯрҷинҳо тӯрбаҳои емхӯрии асп- 

ҳоро бароварда оварда ба пеши хоҷагон гузоштаанд ва ҳар кадом аз хоҷагон 
тӯрбаи аспи худро кушода аз даруни вай оши палавро, ки дар он ҷо будааст, 
бароварда то сер шудани шикамашон хӯрдаанд.

Дар ҳақиқат ин оши палав ҳамон ош будааст, ки хоҷагон аз вай нимдонагӣ 
хӯрда будаанд ва бақияашро саисҳо хӯрда сарқути худҳоро ба тӯрбаҳо андохта 
барои хӯҷаинҳошон захира карда монда будаанд. Азбаски ин одати доимии 
хоҷагон будааст, саисҳо ба ин кор моҳир шуда монда будаанд.

Ман дар он вақт аз ҳад зиёд пурмуболига будани ин нақли падарро ҳаргиз 
ҳис накарда будам. Аммо баъд аз калонтар шуданам, дурӯг будани он тарз ош- 
хӯриро фаҳмида бошам ҳам, ба характери аксари хоҷагони он замон мувофиқ 
буданашро аз рӯи таҷрибаҳои аз сар гузаронидаи худ бовар кардам.

Дар ҳар ҳол ин ёддошти сохтаи падарам он вақт ба ман чунон таъсир карда 
буд, ки пештар аз омӯхтани зиндагонӣ ба пуч ва аҳмақона будани насабтарошӣ 
ақида пайдо карда будам. Таҷрибаҳои шахсии худам бошанд, он ақидаро таъ- 
кид ва мустаҳкам карданд.

ДЕҲҚОНӢ

Ман ба зиндагонии мадраса як дараҷа ошно шуда омадам. Акнун дар пеши 
падарам масъалаи дар таҳсили оянда ба Бухоро барои хондан фиристодани ман 
истода буд. Аммо барои ӯ ду касро дар мадрасаи Бухоро тамоман таъмин кар- 
дан душворӣ мекард. Бинобар ин ӯ ба ман таклиф кард, ки худам ҳам ҳаракате 
кунам, то ки барои харҷи таҳсилам ба дастам маблаге дарояд.

Дар поёни суффаи хонаи мо андак замини холӣ буд, ки падарам он ҷойро 
зардолузор карда буд ва ниҳолҳои зардолуи он ҷо сесабза41 шуда буданд. Бино- 
бар он дар он ҷо ҷуфт даровардан мумкин набуд, чунки ниҳолҳо зада мешу- 
данд. Падар ба ман фармуд, ки ана ҳамон заминро каландгардон карда чизе 
корам ва ҳар чизе, ки аз вай рӯяд, посираи ман дар харҷи таҳсил бошад.

Падар барои ин кор ба ман як каландча харида дод ва ман кор сар кардам: 
бо каландча он заминчаро се бор каландгардон кардам, ки он замин дар чуқурӣ 
се қади он каландча нармӣ пайдо кард. Акнун дар пеши ман масъалаи дандона 
ва мола кардани он заминча истода буд. Ман барои ин кор аз як табақа дари 
кӯҳна фоида бурдан хостам. Аммо дандонаи ман сих надошт, бинобар ин пеш 
аз мола кардан кулӯхҳои он палчаро бо неш ва мӯҳраи каланд реза кардам. Ак- 
нун тахтаи дар барои ман вазифаи молагиро адо мекард. Ҳомидхоҷа ва Икром- 
хоҷа ба ҷои ҷуфти гов он моларо кашидан хостанд. Аммо баъд аз ду-се бор ба 
қади замин рафта омадан ин кор ба дили онҳо зад.

Ман як «гови дигар» ёфтам, ин Хайбар буд; Хайбарро ба молаи худ аспвор 
бастам. Саги зираки тавоно бо ду-се бор ба қади замин рафта омадан, ин корро 
омӯхт ва монанди говони куҳансоли таҷрибакор бо фармони ман пеш мерафт,
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бармегашт ва меиетод. Ва худам бар рӯи тахта монанди ҷуфтронон рост истода 
сагро мерондам.

Баъд аз молакашӣ дар он заминча нурӣ ва хокҳои кӯҳна рехтам ва боз як 
бори дигар каландгардонӣ карда мола кашидам ва бо ин замин барои кишт 
тайёр шуд ва аз падар пурсидам, ки:

-  Чӣ киштан даркор аст?
-  Мардум «аз бекорӣ кадукорӣ» мегӯянд. Аммо ман «дар навкорӣ кадукорй» 

мегӯям. Ту, ки акнун ба кори деҳқонӣ даст мезанӣ, бояд каду корӣ. Чунки ин як 
кишти шӯхи беор ва бисёр нигоҳубинро талаб намекунад. Хусусан палавкаду, 
ки ба замми беор буданаш серҳосил аст.

Баъд аз ду-се рӯз офтоб хӯрдани замин ва тар шудани тухм падарам кишта
дод.

Ман баъд аз сабзидани кишт вайро дугона ва ягона карда, дар муддати 15 
рӯз се бор каландгардон кардам, ки ин каландгардониро хишова (ё ин ки хишо- 
ба) меноманд ва ба бехи кишт ба қадри қад кашиданаш хок кашидам.

Вақте ки палак таноб партофт, оби аввалинро додам ва баъд аз расидани 
замин падарам ҷои ҷӯяро нишон карда дод, ки вайро кашида хокашро ба зери 
палакҳо пошидам (дар Бухоро киштҳои палакиро пеш аз ҷӯя кашидан меко- 
ранд ва баъд аз як об додан ҷӯя мекашанд, ки ин корро «варақонӣ» меноманд).

* * *

Падарам ҳам имсол дар деҳқониаш аз ҳарсола зиёдтар меҳнат кард. Як та- 
ноб (чоряк гектар) заминро ғӯза ва як танобро ҷувории сафед корид. Азбаски 
он сол гӯзапоя хушк шуд, меҳнати падарам абас рафт, ман танҳо ба болои кори 
кишти ҷуворй меистам:

Падар тирамоҳ заминро об дода каландгардон карда, зимистон қавсоб ва 
чиллаоб дода монда буд ва баҳор баъд аз як бори дигар каландгардон кардан 
пору рехт. Дар мо як девори кӯҳнаи афтода ва чандин сол офтобхӯрда буд, ки 
вайро ҳам ба замини ҷуворӣ кишта шуданй калла ба калла рехт. Дар ин кор ман 
ба падарам ёрӣ додам: ӯ кашшаро42 ба болои хар гузошта пур карда медод ва 
ман харро ҳай карда бурда ба замин рехта меомадам.

Баъд аз он бо гови касона (кироя) заминро дураҳа ронда ва дандонаву мола 
карда тухмро кишт ва баъд аз киштан ҳам як бор данло*™*'■ ><ола кап 
дар зери хок ба қадри даркорӣ рафт.

Кишт бисёр холибех сабзид ва дар ҳар як қадам як дона ҷуворӣ менамуд. 
Деҳқонони ҳамсоя ба падарам маслиҳат доданд, ки киштро вайрон карда дубо- 
ра сертухмитар корад. Ба ин тартиб замин бисёр холй монда нобуд мешавад. У 
қабул накард ва:

-  «Ғӯза» каландрав, ҷуворӣ уштурдав» гуфтаанд -  гуфт, -  яъне гӯза ҳамин 
тарз кишта шавад, ки дар байни бехҳои вай ба осудагӣ каланд равад ва кор 
кардан мумкин шавад ва ҷувориро ба тартибе бояд кишт, ки дар байни пояҳои 
вай шутур давида роҳ рафта тавонад.

Баъди қад рост кардани кишт се бор каланд карда ба бехҳояш хок кашид. 
Баъд аз он ки кишт аз гармии офтоб пажмурда шудан гирифт, як бор об дод. Бо
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ин об аз бехи хар поя 10-12 бачкии бехҷаст баромад. Ӯ дар бехи ҳар поя танҳо 
чор дона бехҷастро монда, бачкиҳои дигарро канда партофт. Ӯ умед мекард, ки 
дар он сол аз ин як таноб замин 30 ман (240 пуд) ҳосил гирад.

Аммо он сол дар музофоти Бухоро аҳволе рӯй дод, ки на танҳо умеди пада- 
рам ва осоиши мо барбод рафт, балки осудагӣ ва ҳаёти ҳама зеру забар шуд. Ин 
аҳволи пурмалол вабои умумй ва муромурй буд.

ВАФОТИ ПАДАРУ МОДАР 
ДАР ВАБОИ УМУМИ

Дар аввалҳои тобистони соли 1306 ҳиҷрй (дар моҳҳои июни соли 1889) дар 
шаҳри Бухоро бемории вабо ба деҳа баргашта омад. Тагоии калонам Мулло 
Деҳқонро дар шаҳр вабо зада вафот кардааст, ки мурдаи ӯро аз он ҷо ба хонаи 
худҳошон ба деҳаи Маҳаллаи Боло оварданд. Аҳволи сиҳатии падарам хуб на- 
буд ва ӯ дар хона ба ака ва додарҳоям саробонӣ карда монд, ман модарамро ба 
сари мурдаи тагоиям ба хонаи бобом бурдам.

Намедонам дар он ҷо ба модарам вабо расид ё ба марги бародараш бисёр 
сӯхт, ки дар ҳамон ҷо бемор шуд. Ман ӯро ба хар савор карда базӯр ба хона 
овардам ва дидам, ки дар ин ҷо ҳам падар ва ҳам бародарони хурдсол, ки яке 9- 
сола ва дигаре 4-сола буд, бемор шуда афтодаанд.

Акнун хонаи мо ранги як беморхонаро гирифта буд, ки дар вай ҳам доктор, 
ҳам фелдшер, ҳам медсестра ва ҳам санитар танҳо ман будам. Дар як хонаи ҳаф- 
тболор 5 бемор қатор хобида буданд ва ман бо навбат ба ҳар кадоми онҳо об, 
оби ҷӯш, ё ин ки шир медодам, магасҳошонро мерондам, берун баромадан хо- 
ҳанд, ба қадри қувва ёрӣ мекардам.

Дар байни як ҳафта ҳамаи хонаҳои деҳа монанди хонаи мо гардид, на танҳо 
дар деҳаи мо, ҳатто дар туман (район) ҳам одами тандуруст кам монд ва муро- 
мурй сар шуд. Аз деҳаи мо, ки тахминан 300 хонавор одам дошт, ҳар рӯз як ё ду 
ҷанозаро ба мазор мебурданд.

Ман он вақтҳо намедонистам ва ҳоло ҳам муайян карда наметавонам, ки 
беморони ман чӣ дард доштанд, он вақтҳо дар деҳаҳо доктор набуд. Дар деҳаи 
мо бошад, ҳамон табиби кӯҳнаи нодон ҳам набуд, ки бо ҷӯшонда додани хасу 
хошок беморон ва бемордоронро тасаллӣ диҳад. Дар деҳаи мо танҳо эшонон ва 
дуохонон буданд, ки бесаводони деҳа ҳам ба онҳо ихлос надоштанд ва онҳо ҳар 
вақт дуохонии худро дар деҳаҳои дурдаст кор мефармуданд.

Як рӯз ман ба Қорӣ Маҳмуд, ки номи ӯ дар ин дафтар пештар гузашт, 
гуфтам: -  Амаки эшон, шумо ҳар вақт дуохонии худро дар деҳаҳои бегона кор 
мефармоед ва ҳол он ки дар деҳаи худамон ҳам беморон бисёр шуданд, чаро 
инҳоро намехонед, ки шояд аз даму нафаси шумо шифо ёбанд?

Ӯ ҷавоб дод:
-  Ҳеҷ дузд аҳолии деҳа ва маҳаллаи худро тороҷ намекунад. Магар ман аз 

дузд ҳам ноинсофтарам, ки ҳамсоягони худро фиреб диҳам?
Қисми ба фиребгарии худ иқрор кардани ин гуфтаҳои Қорӣ Маҳмуд дуруст 

бошад ҳам, қисми аз боинсофӣ фиреб надодани ҳамсоягони худаш дурӯг буд.
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Дурусташ ин буд, ки ҳамсоягон, азбаски чӣ будани ҳамсояи дуохони худро ме- 
донистанд, фиреб намехӯрданд.

Аз миёнаи беморони ман аҳволи падарам бисёр сахт буд ва ӯ қариб ҳамеша 
беҳуш мехобид ва танҳо об мепурсид ва менӯшид. Ва рӯзе чашмашро кушода аз 
ман пурсид:

-  Ба ҷуворӣ дубора об додӣ?
-  Не.
-  Аз оби аввал чанд рӯз гузашт?
-Ю рӯзгузаш т
-  Хуб, ҳоло ба об наомадааст! -  Ва боз чашмонашро пӯшида бехуд шуд.
Баъд аз он ӯ рӯзе чанд бор бо ман ҳамин тариқа суолу ҷавоб мекардагӣ шуд.

Рӯзе, ки аз оби аввал 20 рӯз гузашта буд, ба суоли охирини ӯ «20 рӯз гузашт» 
гуфта ҷавоб додам.

-  Ин тавр бошад, ба об омадааст. Агар тавонӣ, рафта як об деҳ. Кулӯхи 
офтобхӯрдаро бисёр андохтаам. Агар об нахӯрад, нобуд мешавад, -  гуфт.

Ман каландчаамро гирифта ёбон баромадан хостам. Дар ин вақт ба зира- 
кии саг қоил шудам: ҳар вақт ки ман ба ҷое мерафтам, ӯ аз дунболам мерафт ва 
аз ман ҳеҷ ҷудо намешуд. Аз вақте ки ман бемордор шуда дар хона мондам, ӯ 
ҳам аз пеши дари хона намеҷунбид. Имрӯз, ки ман каландчаро гирифта ба ёбон 
рафта истода будам, вай ба ман нигоҳ карда думашро ҷунбонид ва баъд ба дари 
хона наздиктар рафта тумшуқашро ба рӯи остона монда ва чашмонашро ба сӯи 
беморон дӯхта хобид. Гӯё вай дур рафтани маро дониста, хост ки ба ҷои ман 
бемордорӣ кунад.

Он сол об фаровон буд, ба болои ин, бештарини деҳқонон бемор буданд, 
ки касе аз пайи об намедавид. Бинобар ин ман ба осонӣ аз ҷӯи калон об 
кушода оварда замини ҷувориро об додам ва зуд ба пеши беморон баргаш- 
там. Баъд аз ягон соати омадани ман падарам чашмонашро кушода:

-  0 6  додӣ? -  гуфта пурсид.
-  0 6  додам!
-  Боракалло! -  боз чашм пӯшид.
Дар рӯзи 40-уми бемориаш ӯ арақ карда тамоман ҳушёр шуд. Шир талаб 

кард, додам, хӯрд. Дар рӯзи дуюм дар ҷояш хеста нишаст, дар рӯзи сеюм асоза- 
нон ба пои худ берун баромад, мо тамоман хурсанд шудем, ки ӯ халос шуд. Ле- 
кин дар рӯзи 10-уми саломатӣ ёфтанаш ӯ дубора бемор шуда ба бистар ғалтид.

Усто амак, ки ӯ ҳам бемор буд ва аҳли хонаводааш ҳам бемор буданд, бо 
вуҷуди ин дар бемории аввалии падарам рӯзе як бор омада хабар мегирифт ва 
моро тасаллӣ медод, ки ӯ сиҳат хоҳад ёфт: «Фақат чор дона арақи хунук барои ӯ 
лозим аст».

Дар ҳақиқат ҳам падарам баъд аз арақ кардан сиҳат ёфта буд. Аммо вақте 
ки ӯ дуюмбора бемор шуд, Усто амак чизе намегуфт ва моро тасаллӣ намедод. 
Лекин ба гумони ман ин бемории ӯ аз аввала сабуктар буд, ки ин бор оромтар 
мехобид ва аз ҳуш намерафт.

Дар рӯзи ҳафтуми бемордории дуюм, вақте ки Усто амак омада беморро 
дид, ба ман таъин кард, ки агар аҳволаш бадтар шавад, зуд ӯро хабар диҳам.
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-  Ман чӣ медонам, ки аҳволаш бадтар аст ё беҳтар? -  гуфтам ман дар ҳола- 
те, ки дар чашмонам об чарх мезад.

-  Гиря накун, мард бош, писари падарат шав! Аҳволи падарат хеле сахт аст, 
лекин барои пеш аз вақт ба мусибат дучор накардани шумоён худро ором нигоҳ 
медорад. Ту ҳам барои ба ташвиш дучор накардани ӯ худро ором нигоҳ дор! 
Аломати бад шудани аҳволаш ин аст, ки нафасҳаи сахт-сахт мекашад ва гулӯ- 
яш хишшос мезанад. Ман равам, ки аҳволи янгаат бад буд.

Шаб шуд. Ман чароғи сиёҳро даргиронда бар болои чароғпоя мондам. Ҳанӯз 
аввали шаб буд, ки падарам нафасҳои сахт кашидан гирифт ва гулӯяш хир-хир 
кард. Усто амакро ҷег зада овардам. Ӯ бо пахта ба даҳони падарам об чакони- 
дан гирифт. Бемор чашмонашро кушод, аввал ба ман ва баъд ба Усто амак нигоҳ 
карда гуфт:

-  Зиёдтар об диҳед, бо қошуқ резед!
Амак ба гулӯи ӯ ду қошуқ об рехт.
-  Бас, -  гуфт падарам ва чашмонашро ба тарафи ман гардонида сухани худ- 

ро давом дод:
-  Хон! Дар чӣ гуна душворӣ бошад ҳам, хон! Лекин қозӣ нашав, раис на- 

шав, имом нашав! Агар мударрис шавӣ, майлат!...
Бемор чашмонашро пӯшид. Баъд аз ягон дақиқа бо хар-хар нафас кашидан 

гирифт. Амак бо пахта обчакониро сар кард. Дар ин миён бемор дар ҷояш қад 
рост кардан хост ва ба тарафи ман чашм дӯхт, дубора галтид ва дастонаш як 
ҷунбиш хӯрданд ва баъд аз он ором гирифт. Ин оромии абадии ӯ буд!

Дар ин вақт падарам,аз рӯи ҳисоби солгардонӣ, ки ҳисоби шамсӣ мебошад, 
57 солро пур карда буд.

Усто амак баъд аз бастани манаҳ ва сарангуштони пои мурда ва пӯшонида- 
ни чашмони ӯ, ба ман гуфт:

-  Агар ман рафта беморони худро хабар гирифта оям, ту наметарсӣ?
-  Чаро тарсам? Магар аз падари худ метарсам? -  гуфтам дар ҷавоб.

-  Бале, шер, -  гуфту рафт ва бозгашта омада мурдабонӣ кард. Модарам ва 
акаам баъд аз дубора омадани амак фаҳмиданд, ки падар мурдааст ва додаро- 
нам бошанд, баъд аз рӯз шудан фаҳмиданд.

* * *

Дар деҳаи ҳамсоя Йӯлдошбой ном як савдогари қалъачӣ43 буд, ӯ мавиз, ғӯлунг, 
карбос ва ҷомаҳои пахтадори ғиждувонӣ ғундошта ба Қазалӣ, Оқмасҷид, Орен- 
бург ва ба дигар шаҳрҳои қазоқон ва бошқирдон мебурд ва аз он ҷоҳо молҳои 
русӣ меовард. Баъд аз муромурӣ сар шудан ӯ ба кафанфурӯшӣ даромад.

Назар ба қавли худаш, ӯ ин корро барои ҳоҷатбарории мардум мекард, ва- 
гарна ӯ ба «кафанфурӯшӣ барин як кори паст ҳеҷ эҳтиёҷ надошта» аст, ба мур- 
даи падари ман ҳам ӯ «ҳоҷатбарорӣ» карда, асбоби такфин ва чизҳои дигари 
ҷанозаро дода моро сад танга қарздор кард. Назар ба қавли Усто амак, агар мо 
пули нақц медоштем, ҳамон чизҳоро аз бозор 25-30 танга арзонтар гирифтан 
мумкин будааст.
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I

Барои харҷи накда ҳам 20 танга даркор шуд, ки ин маблагро ҳам ба шарти 
25 танга карда додан, ба мо «ҳоҷатбарорй» карда дод. Барои бегоҳи душанбе, 
ҷумъа ва хатми Қуръон ҳам 25 ганга лозим шуд, ки мо ин маблағро аз одамони 
гуногун ба тарзи қарзи майда гирифта сарф намудем . Ҳамин тариқа шуда ман 
мурдаи падарро 150 танга (22 с. 50 тин) харҷ карда бардоштам.

* * *

Баъд аз гузаштани рӯзҳои азодории падарам, намедонам, аз бехабарии ман 
ё бо ягон сабаби дигар гови ҷӯшоиамон дар як шаб бемор шуда ҳаром мурд. 
Модарам ин хабарро дар бистари бемориаш шунида гуфт:

-  Ҳар балое, ки омада бошад, ба ҳамон гов занад. Кошки вай пештар ме- 
мурд, ки шояд падарат зинда мемонд. Гӯсолаашро ҳам барои саломатии худат 
ва бародаронат дафъ кардан даркор аст, -  ва фармуд, ки вайро ба Хоҷахон бур- 
да диҳам: ин як одами маиби бедасту по буд, ки дар гӯшаи деҳа хобида бо са- 
дақаи мардум зиндагонй мекард.

Ман гӯсоларо ба ӯ бурдам. Аммо ӯ қабул накард:
-  Шумоҳо ҳозир аз ман мӯҳтоҷтаред, чунки мардум ба ман садақа меди- 

ҳанд, ман бо вай як навъ зиндагӣ мекунам. Аммо шумоҳо ба садақагирй одат 
накардаед. Акнун ки падаратон вафот кард, маълум нест, ки баъд аз ин ҳоли 
шумоҳо чӣ мешавад? -  гуфт.

Аммо дубора модарам илтимос карда фиристод, ки барои саломатии бача- 
гон қабул кунад. Ин дафъа гӯсоларо ба ӯ ба хотири ризои модарам базӯр қабул 
кунондам.

Дар ин вақт ман фаҳмидам, ки Хоҷахони маиби барҷомонда аз имоми деҳаи 
мо боинсофтар будааст. Имом дар рӯзи ҷанозаи падарам 10 тангаеро, ки ба ӯ 
доданд, бе ҳеҷ «лозим нест» гуфтан қабул карда буд. Ва ҳол он ки вай дар ҳамон 
вақтҳо дар анбори худ 50 ман (400 пуд) гандум ва 25 ман (200 пуд) ҷав дошт ва чӣ 
қадар пули накд ва асбобу ашё доштанашро, албатта, ман намедонистам. Аммо 
Хоҷахон ғайр аз ду чашме, ки ба садақаи мардум нигарон буд, чизе надошт.

Ака ва укаҳоям, ба қавли мӯйсафедон, аз хавфи мурдан гузашта буданд, аммо 
аҳволи модарам рӯз то рӯз вазнинтар мешуд. Дар вақтҳои охир ба пеши дар 
бароварданаш ҳам мумкин нашуд ва ҳамаи эҳтиёҷҳои табииаш дар ҷои худаш 
мешуд, ки ман тоза мекардам.

Бародаронам беҳтар шуда бошанд ҳам, озодона ба по хеста гашта намета- 
вонистанд, аломати беҳтарии аҳволи онҳо дар ин буд, ки кам-кам чиз мехӯр- 
данд. Ман бо маслиҳати кампирон ва мӯйсафедон мургонро ба онҳо хӯрондам. 
Назар ба қавли таҷрибакорон, ягона чизе, ки дар он вақт ба онҳо қувват бах- 
шад, шӯрбои мург буд. Ман мурғонро ягон-ягон кушта намак мезадам ва ҳар 
мурғро 3 ё 4 бор шӯрбо карда ба онҳо мехӯрондам.

* * *

Ҷувориро дар вақт-вақташ об дода бошам ҳам, вайро аз ҳуҷум ва тороҷи 
парандагон нигоҳдорӣ карда наметавонистам, дар вақти шира пайдо кардан 
донаҳояшро гунҷишкон чунон макиданд, ки баъзе сарҳояшон пахол барин та-
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моман бедон шуда монд. Аммо сарҳои саломагмонда монанди шиками офто- 
баи сафолин пурра ва гафс шуда буданд. Акнун ҳуҷуми гунҷишкон он қадар 
зарар накунад ҳам (чунки ҳар гунҷишк бо 10-12 дона сер мешуд), ҳуҷуми зогҳои 
сиёҳ ва зогчаҳо, ки дар деҳаи мо бисёр буданд, сар шуда буд. Акнун бими он 
буд, ки ҷуворӣ тамом талаф шавад ва мо ҳам талаф шавем, зеро адо кардани 
қарзи мурдаи падарам ва хӯроки зимистонии мо ба саломат мондани ҳамин 
ҷуворӣ вобаста буд ва ғӯза бошад, пояхушк шуда кайҳо галаф шуда рафта буд. 
Дар хонаи мо орди гандуме монда буд, ки танҳо барои ягон моҳ кифоя мекард.

Аммо ман намедонистам, ки модарамро ба он ҳол гузошта барои «ҷувори- 
ҳойгӯӣ» ба ёбон равам (дар он вақт одатан парандагонро аз кишти ҷуворӣ «ҳой- 
ҳой, гала-гала ҳой» -  гӯён меронданд).

Лекин дар ин миён воқеае рӯй дод, ки ман хотирҷамърна ба «ҷувориҳойгӯӣ» 
машғул шудам: дар вақти тангии аҳволи модарам яке аз тагоиҳоям -  Алихои 
ҳамроҳи як нафар ҳамдеҳааш барои дидани ҳамширааш-модарам омад. Назар 
ба қавли ӯ, баъд аз гӯронидани акааш -  мулло тағоиям модару падараш ва ди- 
гар аҳли хонаводаашон ҳамагӣ бемор шудаанд. Зани худаш ва занҳои барода- 
ронаш мурдаанд. Худаш ҳам бемор шуда будааст. Вақте ки ӯ қадаре беҳтар 
шудааст, падару модараш барои хабаргирӣ ба мо фиристодаанд.

Тагоиям аҳволи модарамро вазнин дида, ӯро ба хонаи худҳошон бурдан 
хост:

-  Дар он ҷо падару модар зинда ва ман саломатй ёфтаам. Аммо дар ин ҷо ба 
ту, ки хурдсол мебошӣ ва ба бародаронат ҳам нигоҳубин карданат зарур аст, ба 
модарат парасторӣ кардан душвор аст, -  гуфт.

Мо розӣ шудем. Ӯ ду чӯбро ба шакли нардбон дуруст кард ва ба ҷои пояҳои 
нардбон ба онҳо арғамчин кашид, ки инро «сароча» меномиданд. Ду харро пасу 
пеш карда ба рӯи вай беморро дароз хобонид ва бар болои ӯ як сӯзаниро пӯшо- 
нида ба роҳ даромад.

Аз рафтани модар чӣ гуна мутаассир шудани бародаронамро намедонам, 
аммо дили худам бисёр вайрон шуд ва кӯшиш мекардам, ки овоз набарорам ва 
беморро азоб надиҳам. Лекин аз гиряи беовоз худцорӣ карда натавонистам. Чаш- 
мам ба чашми модар афтод, аз чашмони ниммурдаи ӯ қатраҳои бисёр хурди 
сиришк бар рӯи заб-зард шуда борик гардидарафтааш мешориданд.

-  Ба ҳазор дароӣ! -  гуфт дар вақте, ки харҳо ба ҳаракат даромада буданд.
Онҳо аз назар гоиб шуда рафтанд, ман дар дили худ «ӯ ҳоло намемирад,

наход ки ман аз падару модар якбора ҷудо шавам» гӯён худро тасаллӣ додам ва 
чашмонамро, ки аз ашки талх сӯзиш мекарданд, бо остин пок кардам.

* * *

Бештарини вақти ман дар ёбон мегузашт. Дар хона танҳо дар вақти об 
ҷӯшонда ба беморон додан ва ягон чиз пухта хӯрондан мемондам. Шабҳо баъд 
аз торик шудани рӯз ба хона омада хобида, субҳидам пеш аз сафед шудани рӯз 
ба сари ҷуворӣ мерафтам. Дар ёбон кори муҳими ман «ҷувориҳойгӯӣ» буд. Аммо 
он парандагони шилқинро аз як тарафи замин паронам, дарҳол ба тарафи дига- 
раш омада ба сари хӯшаҳои марворидмонанди ҷуворӣ менишастанд. Он паран-
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дагон ба кулӯху сангҳое, ки бо фалахбон (фалохун) ҳаво медодам, ҳеҷ аҳамият 
намедоданд. Ҳарчанд бо гуррида рафтани санг ё кулӯхи фалахбон аз сари ҷуворӣ 
хезанд ҳам, пеш аз он ки он санг ё кулӯх ба замин ғалтад, онҳо боз ба сари ҷуворӣ 
менишастанд.

Дар ин кор Икромхоҷа (писари дуюми Усто амак) тадбире кард, ки ман 
қадаре осуда шудам: ӯ ба ман фармуд, ки дар ғафсии банди дасти одам, ба даро- 
зии як оршин як чӯби сахт ёфта бо арраву тешаву рандаву парма ба сари замин 
овардам. Ӯ он чӯбро ба шакли лӯла Тарошида бо ранда суфта кард ва аз як 
тарафи он чӯб ба дарозиаш бо парма сӯрох намуд. Он сӯрохро ба тарафи дига- 
ри чӯб набароварда аз болои нуқтаи охирини вай як сӯрохчаи дигар ҳам кард ва 
ин асбобро «таппончаи чӯбин» ном ниҳод.

Дар он вақтҳо дар деҳаи мо шиКорчиён бисёр буданд, ки милтиқи шохдори 
қадимй кор мефармуданд ва доруи милтиқ (борут)-ро худҳошон месохтанд. 
Икромхоҷа аз як шикорчӣ як халтача дору овард ва сӯрохи чӯбро бо дору пур 
карда аз рӯяш қадаре пахта тиққонд ва чӯбро ба тарафи парандагон рост карда 
аз сӯрохи болоияш оташ дод.

Бо расидани оташ ба дору он чӯб кафида рафт. Хайрият, ки на ба ман ва на 
ба ӯ зарар нарасид. Аммо аз бӯи дору парандагон аз сари замин чунон гурех- 
танд, ки то як соат бозгашта наомаданд.

Хеши ихтироъчии мо бо ин қадар аз кори худ даст накашид ва дафъаи ди- 
гар аз чӯби аз аввалӣ гафстар боз як таппончаи чӯбин сохт. Ин дафъа ба сӯрохи 
вай доруро камтар андохт ва сахт ҳам ҷой накард. Ин дафъа таппончаи мо на- 
кафида матлаб ҳосил шуд ва бо парондани вай парандаҳо парида мерафтанд. 
М6 сабр мекардем ва ҳар вақт ки парандагон боз омаданд, боз як бор мепарон- 
дем. Ба ҳамин тариқа ҷуворй ба осонӣ аз зарари зиёд эмин монд.

Рӯзи дигар Икромхоҷа аз шикорчиён қадаре қӯрғошим оварда сочма рехт. 
Донаҳои сочмаи ӯ аз сочмаи шикорчиён резатар буда, ба қадри донаҳои арзан 
будаанд. Икромхоҷа бо ин сочма ва таппончаи чӯбйн гунҷишкон ва кафтарҳои 
ёбоиро шикор мекард, ки ба химча гузаронида ва ба оташ дошта бирён карда 
мехӯрдем. Як рӯз шикори мо барор гирифта 4 дона кабӯтар (кафтар) шикор 
кардем, ки ду донаашро ба бародарони бемор бирён карда додам.

Сарҳои ҷуворӣ сафед шуда пухта омада истода буданд. Дар он рӯзҳо пада- 
ри Икромхоҷа -  Усто амак, ки баъд аз вафоти падарам бемор шуда буд, ба по 
хеста асозанон ба ёбон баромад ва'ҷувории маро аз назар гузаронида:

-  Сарҳои пухтаи ҷувориатро пеш-пеш шикаста гирифта дар ҷое гун кардан 
глр. Агар ба пухтани ҳамаи инҳо ё ба хазонрезӣ нигарон шавӣ, корат зӯр меша- 
вад, дар он вақти танг ба танҳоӣ ин корро карда наметавонй, -  гуфт ва аз паҳ- 
луи замини ҷувории мо як замини почпоя -  ҷои гандумро нишон дода илова 
кард:

-  Ана дар ҳамин ҷо ғун кун, ки замини хушки сахти ҳамвор аст ва дар ин ҷо 
кӯфта бардошта гирифтани дон осон мешавад.

Ман аз ҳамон рӯз сар карда ба ҷувориғундорӣ даромадам. Акнун шабҳо 
ҳам дар ёбон мондан даркор буд. Ман ба ин мақсад ҷуворипояҳои сарҳояшон 
шикаста гирифташударо ғалтонда бароварда дар сари хирманам як коза (чай-
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ла) сохтам. Ҳар қадар ки сарҳои ҷувориро бисёртар шикаста мегирифтам, ҷуво- 
рипояҳо ҳам ҳамон қадар бисёр шуда, козаам ҳам ҳамон қадар борону шамол- 
ногузар мешуд. Охир ҷуворипояҳо ҳамон қадар бисёр шуданд, ки нимаи вақти 
ҳаррӯзаамро барои ба хона кашонда бурдани онҳо сарф мекардам.

Дар козаам шабҳо дар пеши ман Икромхоҷа мехобид ва азбаски модараш 
ӯгай буд, ба хонааш рафтан намехост. Бачагони тандуруст ё аз беморӣ саломат- 
ёфтаи деҳа ҳам шабҳо ба пеши мо гун мешуданд ва то нимаҳои шаб гапзанон 
нишаста, баъд хона ба хона мерафтанд ва баъзеҳошон, ки модари ӯгай дош- 
танд, дар ҳамин ҷо бар рӯи сарҳои ҷуворӣ ё ҷуворипояҳо мехобиданд.

* * *
Як шаб ҳаво соф буд, сармои тунди тирамоҳй ба бадани кас монанди биги- 

зи дар оташ тафсида сӯзиш кунонида мехалид. Дар равшании моҳ қиравҳои бар 
рӯи растаниҳо пайдошуда монанди барфи навборида ялаққосзанон менамуданд. 
Ҳар кас медонист, ки имшаб ҳама чизҳоро хунук мезанад ва фардо ғундор-ғун- 
дор сар мешавад.

Ман ҳам фикр мекардам, ки «агар имшаб сармо занад, фардо ҳамаи ҷувори- 
ҳоро гундошта гирифтан даркор мешавад ва ҳол он ки ҳанӯз дар замин нимаи 
ҷуворипоя бар пой ва сарҳошон нашикастагй буд. Баъд аз сармо задан оҳиста- 
корӣ ба кор намеравад, чунки ба зудӣ ялагард шуда мардум чорпоҳошонро дар 
ёбон озодона яла карда сар медиҳанд ва эҳтимоли борон боридан ҳам ҳаст, дар 
он вақт ҳамаи ҷувориҳоям нобуд мешаванд. Аммо як худам ба танҳоӣ ин қадар 
чизро чй гуна ба зудӣ меғундорам?»

Ман дар ҳамин гуна фикру хаёл будам, ки Икромхоҷа омад. Ӯ аз сармо ме- 
ларзид ва шикояткунон гуфт:

-  Хостам аз кӯрпаҳои аз модарам ба мерос монда якеашро биёрам, модари 
ӯгай надод. Ба падарам гуфтам, ӯ ҳам тарафи вайро гирифта: Агар як кӯрпачаро 
гирифта ба ту диҳам, ӯ норозӣ мешавад ва худаш аз беморӣ нав хестааст, аҷаб 
нест, ки канда шавад44. Ин гуна сармо одамро намекушад. Рафтан гир! -  гуфт.

Боз се бача омад ва яке аз онҳо ба ман гуфт:
-  Ту барои «во, бибем»-гӯӣ ба Маҳаллаи Боло нарафтӣ?
Ин суҳан як дег оби ҷӯшон буд, ки ба сари ман рехт ё санги осиё буд, ки бар 

сари ман гардида тамоми аъзои баданамро ордвор соида партофт. Ман фаҳми- 
дам, ки модарам мурдааст ва ин бача, аз куҷо бошад, шунида омадааст ва ба 
ман ба ҳамон тарзи ифодае, ки ба ақидаи худаш шоирона ва болояш пӯшидааст, 
фаҳмондан хостааст. Аммо ба чашмонам об чарх назад, гӯё маро бо он сухан 
дар оташ андохта гудохта бошад, ҳамаи наму тариҳои баданам хушкида бу- 
данд. Ман фикр мекардам: «Акнун чй кор мекарда бошам? Дар 12-солагӣ ҳам 
бепадар ва ҳам бемодар, бародарон бемор, акаам бошад, ҳар вақт саломат ёбад, 
ба хондан меравад ва додарҳои хурдсолро ҳам бояд ман саровонӣ кунам. Хон- 
дан... ва он хондан, ки худ мехостам ва падар дар нафаси вопасинаш васият 
карда буд, чӣ мешавад?!»

Вақте ки он бача ба ман «ту барои во, бибем-гӯӣ нарафтӣ» гуфт, як рафи- 
қаш ба ӯ: «лозим нест, ба ӯ тасаллӣ додан зарур аст, на ин ки ҳазл кунй» гӯён 
пичиррос зад ва ба ман нигоҳ карда суханашро давом дод:
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-  Зарар надорад, як кор мешавад, меравад. Икромхоҷа ҳам бемодар аст.
-  Ғам нахӯр! Ҳар чӣ бошад мегузарад, «чнст.ки нагузарад?» -  гуфт Икром- 

хоҷа, -  ман 10 сол аст, ки бе модар зиндагонӣ мекунам, маро гург нахӯрд.
-  Ту модар надошта бошӣ ҳам, -  гуфт ба Икромхоҷа бачаи дигар, ки то ҳол 

хомӯш истода буд,-падардорӣ ва модари ӯгай дорӣ. Аммо барои ин (маро ишора 
карда) зӯр шуд, ки аз падару модар якбора ҷудо гардид. Худо осон кунад.

-  Ман, ки аз модар ҷудо мешудаам, кошкӣ аз падар ҳам ҷудо мешудам, -  гуфт 
Икромхоҷа оҳе кашида, -то ки ба дасти модари ӯгай гирифтор намегардидам...

Инсон, вақте ки дар як душвории беилоҷ монда ҳар тараф ба худ тасаллӣ 
меҷӯяд, ба ҳар муносибат аз ҳар чиз барои худ як тасаллӣ тарошида мебарорад. 
Ман ҳам аз ин сухани Икромхоҷа барои худ як тасаллӣ тарошида баровардам 
ва дар дили худ гуфтам: «Агар баъд аз мурдани модарам, падарам зинда мебуд 
ва зани дигар мегирифт, дар он вақт чй мекардам? Албатта, модари ӯгай маро 
рӯи хуш намедод, дар хона роҳ намедод, аз кӯрпаҳои модарам ба ман намедод 
ва ба болои ин, падари меҳрубонамро ба ман номеҳрубон мекард. Ҳоло ҳар 
чанд бепадару модар монда бошам ҳам, худ ба худам соҳиб мебошам, ҷуворӣ 
азони ман, хар азони ман, додарҳо дар ихтиёри ман. Дуруст аст, ки аҳволам 
душвор аст, лекин аз зердастии модари ӯгай осонтар аст». Ана бо ҳамин фикр 
хеле тасаллӣ ёфтам.

* * *

Тасаллиёбии ман то вақте давом намуд, ки рафиқонамро хоб рабуд ва баъд 
аз он танҳоии худро ва хусусан ҷудоии падару модарро, ки ягона гамхори меҳ- 
рубони ман буданд, ҳис кардам ва дигарбора лашкари андӯҳу алам ба ман ҳуҷум 
оварда, тамоман хавосамро фаро гирифт. Акнун бо «ҳой-ҳой» гиря кардан ме- 
хостам, аммо аз бими нороҳат кардани рафиқон, ки маҳз барои тасаллӣ додан 
ба ман ба гирди ман гун шуда дар зери қирави тунд мехобиданд, худдорӣ наму- 
дам. Орзу мекардам, ки коре шуда ҳамаи ин ғаму кулфатҳо ҳарчанд якчанд 
дақиқа ҳам бошад, аз ёдам барояд ва ман андаке рӯи осоишро бинам ва бо хоҳи- 
ши ин орзу байти зерини як ғазали Бедилро, ки падарам дар ин гуна мавридҳо 
бисёр мехонд, ба ёд овардам ва бо овози пасти ҳазин замзама кардан гирифтам:

Эй фаромӯшй, куҷой, то ба фарёдам расй!
Боз андӯхи дили гампарварам омад ба ёд!

Дар ин вақт суруди ҷуфтронон шунида шуда, маро ба худ машғул кард. Ҷуф- 
тронони райони Ғиждувон одатан дар шабҳои тобистон дар соати 10-и шаб гов 
баста кор сар мекарданд ва заминро пеш аз баромадани офтоб дандонаву мола 
карда намашро тамоман дар худаш нигоҳ медоштанд -  аз хушкондани партави 
офтоб эмин мекарданд: дар шабҳои дарози тирамоҳ бошад, баъд аз нимаи шаб 
кор сар карда, бо ҳамон мақсад пеш аз тулӯи офтоб корашонро тамом менаму- 
данд. Дар ин гуна вақтҳо ягона тасаллибахши он ҷуфтронон, ки бо маҷбурияти 
зиндагӣ хоби ширинро тарк карда дар шаби тор кор мекарданд, сурудхонӣ буд.

Бештарини деҳқонони районҳои Ғиждувон ва Вобканд сурудхон ва шашма- 
қомдон буданд. Онҳо, бо вуҷуди бесаводӣ, Шашмақомро бо ғазалҳои классикӣ 
аз падару бобоҳошон даҳан ба даҳан омӯхта буданд (қувваи мусиқии шаҳри
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Бухороро ҳамеша аҳолии районҳои Ғиждувон ва Вобканд пур карда меисто- 
данд. Аз бокимондаи онҳо -  Ҳофизи Халқии Тоҷикистон, устоди шашмақом- 
дон Бобоқул Файзуллоев аз Ғиждувон ва Ходими Хизматнишондодаи Санъаги 
Ӯзбекистон нотанависи шашмақомшинос Шоҳназар Соҳибов аз Вобканд аст).

Зотан, Шашмақом хеле ҳузнангез буда, ҳақиқатан тарҷимони аҳволи онрӯ- 
заи меҳнаткашон ва аз ин ҷумла деҳқонон буд. Ҳарчанд дар фуроварди ҳар як 
ҳавои Шашмақом тарона ва уфарҳои хеле шӯхи шӯрангез бошанд ҳам, инҳо 
махусуси базмҳои хонагии рақсдор буда, ҷуфтронон ба асл ва асоси ҳавоҳои 
Шашмақом, ки ба ҳоли худашон мувофиқ буд, қаноат мекарданд.

Ҷуфтроне, ки дуртар аз хирмангоҳи ман замин меронд, дар ҳавои савти 
Ушшоқ, ки вайро савти калон ҳам мегӯянд, як газали Бедилро сар кард ва дар 
авҷи он ҳаво ҷуфтрони дигар, ки дуртар аз вай кор мекард, ба ӯ ёрӣ дод. Ман бо 
шунидани он ғазал дар он суруд, бе он ки овозе барорам, дарун-дарун гириста 
дили мусибатманзили худро қадаре холӣ кардам ва дар ин ҷо ба тарзи намуна 
нақл кардани се байти он ғазалро, ки ба аҳволи оншабаи худам хеле мувофиқ 
буд, муносиб дидам:

Далели корвони ашкам охи еардро монам,
Асарпарварди догам харфи сохибдардро монам.
Рафики вахшати ман гайри доги дил намебошад,
Д ар ин гурбатсаро хуршедн танхогардро монам...
Фалак умрест дур аз дӯстон медорадам, Бедил,
Ба рӯн сафхаи офоқ байтн фардро монам.

Баьд аз ба охир расидани суруди ҷуфтрони аввал, ҷуфтрони дигар як ғазали 
Ҳофизро, ки аввалаш ин байт аст:

Сабо, ба лутф бигӯ он гизоли раъноро,
Кн сар ба кӯху биёбон ту додаӣ моро...

дар ҳавои Ироқ сар кард ва дар авҷи ин ҳаво ҷуфтрони дигар ба ӯ ёрӣ дод...
Ба ҳамин тариқа сурудхонии ҷуфтронон дар он ёбони ором то поёни шаб 

давом намуд ва вақте ки рӯз сафед шуд, онҳо хомӯш монданд ва рафиқонам 
бедор гардида маро ба тарафи худ машғул карданд.

Ин нарча як марсияест, ки аҳволи онвақтаи худро баъд аз шаст сол ба қалам 
оварда ба модари худ бахшидам. Агар ин мусибатнома аз ҳад зиёд андӯҳовар 
баромада хонандагони мӯҳтарамро нохушнуд кунад, маъзарат мепурсам ва маро, 
ки маҷбурияти фарзандии худро, қисман бошад ҳам, адо кардан хостам, умед- 
ворам, ки бубахшанд.

ҲОСИЛҒУНДОРӢ ВА САРФИ МАҲСУЛОТ
Ҷуворнро бо ёрмандии хару аспи ҳамсоягон ва бачагони деҳа кӯфтем ва 

ғалбер карда чош кардем. Ҳосил аз ҳосилоте, ки то он вақт аз он гуна киштҳо 
мегирифтанд, зиёд баромад. Мо аз ҳама аввал аз чош бо ғалбер тахминан бар- 
кашнда 15 ман (120 пуд) ба Йӯлдошбой барои қарзи гурӯ кафани падар додем. 
Миёнаравон ҳар як ман (8 пуд) ҷувориро 10 танга (1 сӯму 50 тин) нарх карданд. 
Дар бозор нархи як ман ҷуворП 12 танга бошад ҳам, барои аз сари хирман бо 
ҷувол ва аспу хари худ бардошта бурданаш 2 танга кам карданд.
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Йӯлдошбой 125 тангаи пули ҷувориро ба қарзи худ ҳисоб карда, 25 тангаи 
боқимондаро ҳам ба қарзхоҳони майда дод.

Баъд аз адо кардани қарзи Йӯлдошбой ва 'қарзхоҳони дигар барои хӯрокво- 
рии худамон ҳам тахминан 5 ман (40 пуд) ҷувории сафед монд, ки ба хона ка- • 
шондам. Кӯкбош (сарҳои нимрас ва тамом сафеднашудаи ҷуворӣ)-ро бебаркаш 
ба хона бурдам.

Баъд аз як ҳафтаи ҳосилгундорӣ тағоиям Алихон, ки модарамро дар вақти 
бемориаш бурда буд, омад. Вай ба мо ҳисоб дод, ки ба бардоштани мурдаи 
модарам 100 танга харҷ кардаанд ва ин маблагро аз мо талаб кард.

Мо 20 ман (160 пуд) кӯкбошро ҳар ман 5-тангагй (75-тинӣ) ҳисоб карда ба 
қарзи ӯ додем. Дар бозор як ман кӯкбош 7 танга буд, ки ба ӯ ҳам аз ҳар ман 2 
танга барои бардошта бурданаш гузашт карда шуд. Аз ғайри ин, хар ҳам он 
зимистон бо сериву пурй кӯкбош хӯрда баромад.

Ин ҳосил аз он ҷумла ҳосиле буд, ки касе монандашро то он замон дар деҳа 
ёд надошт. Усто амак ҳам ним таноб заминашро ҳамон сол ҷуворй кишта буд, 
се ман ҷувории сафед ва ду ман кӯкбош бардошт ва ҳол он ки ҷувории ӯ ба 
воситаи писараш -  Икромхоҷа аз тороҷи парандагон тамоман нигохдорӣ карда 
шуда буд. Мардум мегуфтанд, ки «агар ҷувории шумо ҳам дуруст нигаҳдорӣ 
меёфт, 40 ман дони сафед медод».

Мӯйсафедони деҳа ин ҳосили баландро дида мегуфтанд, ки «ҳосили ин қадар 
баланд хосият надорад. Ана ҳамин ҳосили аз ҳад афзун буд, ки сари Сайидму- 
родхоҷаро (падарам) хӯрд».

Ман бо вуҷуди хурдсолй ба ин ақида розй шуда натавонистам. Ман бйсёр 
сода муҳокима мекардам: ман дар дили худ мегуфтам: «падарам меҳнат карда, як 
таноб заминро ғӯза кишт. Ғӯзапоя хушк шуда меҳнаташ тамоман сӯхт. Аммо ин 
беҳосилй умри ӯро зиёд накард. Чаро ҳосили хуб умри ӯро кам мекарда бошад?»

* * *
Палавкаду ҳам, ки ҳосили аввалини меҳнати деҳқонии ман буд, аз одат бе- 

рун ҳосили бисёр дод. Ман баъд аз хазонрезӣ палавкадуҳои сурхшударо канда 
дар дӯконхонаи падарам рах задам, як хонаи 5-болора аз замин то шифт пур аз 
каду шуд. Кадуҳои нимрас ва хомро барои хӯрокворй дар мадони хона ҷой кар- 
дам.

Ман он зимистон кадуфурӯшй кардам ва ин корро бо як интизоми муайян 
гирифта бурдам: дар Ғиждувон ҳар ҳафта ду рӯз -  шанбе ва чоршанбе -  бозор 
мешуд. Ман ҳар рӯзи бозор 16 дона кадуро дар ҷувол андохта бозор бурда дона- 
дона мефурӯхтам. Дар ҳар бозор барои бастани хар дар сарой ду пул (ним тин), 
барои такҷоии кадуфурӯшй чор пул (1 тин) харҷ мекардам. Аз гайри ин ҳар 
рӯзи бозор ба чор пул як кулчаи ширмол, ба чор пул ангур харида худ мехӯрдам 
ва барои бародарони беморам ҳам ду кулчаи ширмол харида ба хона мебурдам. 
Ба ҳамин тариқа ман дар ҳар рӯзи бозор 22 пул (панҷу ним танга) харҷ мекар- 
дам. Ҳар ҳафта нимча (500 грамм) гӯшт ҳам ба хона мебурдам.

Баъд аз он ки пули каду ғун шудан гирифт, ба худам ва додарҳоям аз бозор 
либос харидам (акаам ба қадри зарурй либос дошт). Баъд аз ҳамин қадар харо- 
ҷот дар баҳорон аз бақияи пули каду як гӯсфанди очабача харидем.
118

Фаридуни Фаррух 
www.sattor.com



САРДОР ВА ДАСТЁРИ ОИЛА

Ман он сол дар оилаамон ҳам ба ҷои падар, ҳам ба ҷои модар ва ҳам ба ҷои 
дастёр кор мекардам

Азбаски акаам ҳанӯз нимбемор ва додаронам хурдсоли аз беморй нав 
халосшуда буданд, ба ҳеҷ кор ёрӣ дода наметавонистанд.

Модарам бинобар бемориаш он сол шиннии тут пухта натавониста як ҷувол- 
ча тутмавиз карда монда буд. Як зани ҳамсоя ба ман аз тутмавиз ҳалвоитар 
пухтанро ёд дод, ки ҳар ҳафта ду бор ҳалвоитар мепухтам ва ин дар тамоми 
ҳафта ба мо нонхӯриш мешуд. Ба осиё ҷуворӣ бурда орд карда меовардам. Зани 
Иброҳимхоҷа ҳар ҳафта зағора пухта медод. Бештарини хӯроки мо он зимистон 
ҳалвоитари ордиҷуворигӣ бо зағора буд. Ҳафтае як бор шӯрбо ва оши кашк ҳам 
мекардем.

Ман бозоргардӣ, ошпазӣ ва ҷомашӯӣ мекардам, ҳам чоку пораи либосҳоя- 
монро медӯхтам (ман ҷомашӯиро дар мактаби занона омӯхта будам, ки ин дар 
«Мактаби кӯҳна» ном асарам қайд шудааст).

* * *

Дар миёнаҳои зимистон бародари калонам қувват ёфта хест. Лекин ӯ дар 
хона бисёр наистода баромада рафт, ки дар ягон деҳа имом шавад ва барои 
таҳсили соли ояндааш харҷӣ ёбад.

Мо дар хона се бародарон мондем, додари калонам -  Сироҷиддин 8-солаи 
9-баро буд. Бо вуҷуди бартараф шудани бемориаш қувват наёфт. Ӯ зотан заиф- 
ҷусса ва рангканда буд ва аз таги беморӣ як чӯбчаи хушки беранг шуда баромад 
ва иштиҳояш ҳам хуб набуд. Аммо додари хурдам, ки Киромиддин ном дошта 
4-сола буд, баъд аз беморӣ зуд қувват гирифт.

Сохти бадани Киромиддин ҳам аҷиб буд -  қадаш нисбат ба солаш баланд, 
сараш аз одат берун калон ва гарданаш пурра буд. Сари синааш бисёр васеъ 
буд, ӯ дар роҳ рафтан синаашро ба пеш дамонда бароварда қаҳрамонтарошона 
қадам мепартофт. Кам механдид ва суханҳои пухтаи ҷиддӣ мегуфт. Ӯ бисёр зи- 
рак ва ҳозирҷавоб буд. Як бор ӯ як ҳозирҷавобии шойрона кард, ки ҳанӯз аз 
ёдам набаромадааст.

Бародари калонам ба Табариён ном деҳа, ки аз мо 16 километр дурӣ дошт, 
рафта имом шуд ва баъД аз чанд гоҳ дар он ҷо мондан гӯшт, биринҷ ва равған 
харида овард, ки ба мо оши палав пухта диҳад. Худаш ошро пухт ва дар ош 
Усто амак ва писари ӯ Икромхоҷаро ҳам ҷег задем.

Мо дар сари сандалй ба ошхӯрӣ нишастем, дар кодоки пешгаҳ Усто амак, 
дар ду кодоки паҳлуӣ акаам ва Икромхоҷа ва дар кодоки поён мо се додарон 
нишаста будем.

Дар рӯи ош дар қатори гӯштбурдаҳо як иллики линги лавандон45 буд. Баро- 
дари калонам аз рӯи одоб, чунон ки одат буд, он устухонро аз рӯи ош гирифта 
ба Усто амак такдим кард.

-  Ман дандон надорам, -  гуфт Усто амак, -  худатон нӯши ҷон кунед, ош 
шавад.

Азбаски дигарон аз акаам хурдсол буданд, ба ҳеҷ кас тақдим накарда, худ
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ба устухонхоӣ даромад. Устухон калон ва пайҳояш сахт буд, бинобар ин акаам 
бо ду даст устухонро нигоҳ дошта бо зӯри дандон пайҳояшро канда мегирифт.

Акаам хабардор шуд, ки бародари хурдтарамон -  Киромиддин хашмгино- 
на ба устухонхоии ӯ чашм дӯхта истодаасг.

-  Чаро нигоҳ мекунӣ? -  гӯён акаам аз вай пурсид.
-  Худи Хайбар барин устухон мехоед, -  гуфт бо оҳанги оташинона.
Ҳама хандидем. Аз ин ҷавоби ӯ ман бисёр завқ кардам. Дили ӯ ба ҳамон усту-

хон кашол будааст, чун акаам ба ӯ надода худ хоидааст, дар газаб шуда бо хоҳи- 
ши ҳолати рӯҳияи онвақтаи худ он кирдори бародари калонро ба устухонхоии 
саг монанд кардааст, ки ин ташбеҳ бо маънои пурраи худ ташбеҳи том буд.

Ман дар вақти шеърхониҳои худ аз ҳама зиёдтар аз ташбеҳҳои шоирон завқ 
мекардам. Аммо ин ташбеҳи бачаи 4-сола аз ҳамаи он ташбеҳҳое, ки ман то он 
вақт дар шеърҳо дида будам ва завқ мегирифтам, пурратар буд. Бе ҳеҷ андешаи 
дуру дароз ҳозирҷавобона бо ин ташбеҳи том интиқомгирии он кӯдак завқи 
маро боз афзунтар кард.

Худ ҳарчанд он вақгҳо шоир шуданро орзу мекарда бошам ҳам, дар бораи 
ба вуҷуд омадани он орзуи худ ҳеҷ боварӣ надоштам. Аммо дар дили худ муқар- 
рар кардам, ки «ин бачаи 4-сола охир шоир хоҳад шуд» ва дар паси хандаҳо ба 
ӯ хитоб карда гуфтам:

-  Ту шоир хоҳӣ шуд!
Ба ин сухани ман касе чизе нагуфт. Албатта, на танҳо он кӯдаки 4-сола, 

балки дигарон ҳам маънии ин сухани маро нафаҳмида буданд. Ҳатто ҳис кар- 
дам, ки акаам аз ин сухани ман қадаре ранҷид. Чунки ман, ба ҷои ин ки кӯдаки 
ба ӯ беодобӣ кардаро коҳиш кунам, он таҳқиркунандаро таҳсин карда будам.

* * *

Ман он вақтҳо хаёли Бухоро рафта хонданро тамоман аз сари худ дур карда 
будам. Ҳарчанд орзуи хондан, хусусан баъд аз васияти падарам, аз аввала зиёд- 
тар шуда бошад ҳам, ин орзу ба назарам як хаёли маҳол барин менамуд. Чункн 
акаам худро ба тегу табар табар зада, ба кадом душворие, ки бошад, хондани 
худро давом медод. Ман бояд ба ҷои падару модар додарони хурдсолро парва- 
риш мекардам. Агар ман ҳам ба фикри бухороравӣ меафтодам, ин ду додари 
хурдтаракам талаф мешуданд. Виҷдонам вазифаи тарбияи ин кӯдаконро аз ҳамаи 
орзуҳои ман болотар карда ба гардани ман бор карда буд.

Бинобар ин ман он сол ба пеши имоми деҳа хонданро ҳам тарк кардам ва ба 
корҳои хоҷагӣ машгулӣ гузидам.

Ман баҳорон аз пули боқимондаи каду як мешу бара харида ба гӯсфандча- 
ронй даромадам ва дар дили худ мегуфтам: «Дар тирамоҳ ҳар дуи инҳо ду гӯсфан- 
ди калони фарбеҳ хоҳанд шуд. Якеро фурӯхта дар зимистон харҷ мекунем, дига- 
реро кушта тор кашида мехӯрем».

Ман гӯсфандони худро бештар ба сари мазори худамон, дар хорзор ва ҷан- 
галҳои мазор мечаронидам, ки он ҷо соҳиби махсус надошт ва азбаски дигарон 
аз «газаби авлиё» ва аз ҳуҷуми «аҷина» ва «аждаҳо» тарсида ба он ҷоҳо чорпо 
намебароварданд, он ҷо як дараҷа сералаф ҳам буд.
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Ба болои тал баромада нишаста кишгзорҳо ва богчаҳои ҳавлнҳоро тамошо 
кардан, гохо ба сангҳои мазор ангушт зада хатҳоп дар онқо кандашударо хон- 
дан табъи маро хеле чоқ мекард (дар мазор гӯсфандчаронӣ карданам дар очер- 
ки колхози «Коммунизм» қисман акс гардидаастт.)46

Дар як санг бо хати хуби настаълиқ ин шеъри халқӣ навишта шуда буд:
Дарего. км дуиё ҷафо мекунад.
Ки ёре 311 ёре ҷудо мекуиад.
Ба ёре. ки ду рӯз хамдам шудем.
Ба сад ҷавр аз мо ҷудо мекунад.

Дар санги дигар ин чор мисраи Саъдӣ навишта шуда буд:
Шуиидам, ки Ҷамшеди фаррухсиришт
Ба сармашмае бар ба санге навишт:
Бад-ин чашма чун мо басе дам заданд.
Бирафтанд чун чашм бархам заданд.

* * *
Баъд аз гузаштани айёми баҳорон ва хушкидани алафҳои сари мазор ҷои 

I ӯсфандчаронии ман дарёбод шуд, ба истилоҳи онвақта он ҷоҳоро «одоғ» (обдог) 
меномиданд. Азбаски дар одоғ дар вақги обхез оби Зарафшон мебаромад ва 
дар дигар вақтҳо заҳи дарё зада истода сернам буд, алафаш хуб мерасид. Ҳамаи 
бачагони подабон ва чӯпонони он деҳа ҳам молҳои худро дар он ҷо мечарони- 
данд. Мо молҳои худро ба чаро сар дода, худ дар сояи дарахтони бед ҳар гуна 
бозиҳо гашкил мекардем. Ҳар вақт, ки гурусна монем, аз атрофи заминҳо ва 
канорҳои заҳкашҳо лӯбиёҳои хомро чида бо намак ҷӯшонда «лӯбиёшӯрак» 
карда мехӯрдем (ман ҳодисаи «лӯбиёшӯракхӯриро» дар романи «Ғуломон» тас- 
вир кардаам).

Гоҳо шикори мо авҷ мегирифт, ба шастҳоямон, ки дар обҳои кӯлмаки кано- 
ри дарё баста мемондем, моҳибачагон гирифтор мешуданд. Мо шикорҳои худ- 
ро даррав дар гулхан бирён карда бо намак мехӯрдем, ки бисёр балаззат буд.

* * *
Дар наздикиҳои тирамоҳ мо аз молчаронии дарёбод маҳрум шудем. Тафси- 

ли ин воқеа ин тариқа аст:
Замини дарёбод -  одог замини подшоҳӣ ба шумор мерафт. Ҳар деҳқоне, ки 

аз он ҷо замин кушода корам мекард, аз ҳосили кишти худ даҳчор, яъне 40 фои- 
зашро ба подшоҳӣ медод. Дар он солҳо дар тумани Ғиждувон Қарабек ном ам- 
локдор шуд. Ӯ бисёр золим буд. Ӯ ҳосили кишти заминҳои амлокро бо чандин 
ҳилаву найрангу зулму зӯр, ки ман дар романи «Ғуломон» тасвир кардаам, та- 
моман мегирифт ва ба болои ин баҳонае ёфта деҳқононро аз подшоҳӣ қарздор 
карда ҳам мемонд47.

Бинобар ин он солҳо деҳқонон заминҳои амлокро намекиштагӣ шуданд ва 
заминҳои корам хорзор шуда монданд, ӯ ба соҳибони он заминҳо хорпулӣ ан- 
дохта гирифт. Заминҳои корами одог ҳам аз кишт монда маита шуда буданд.

Қарабек шахсан худаш омада ба соҳибони он заминҳо ҳам хорпулӣ андохт 
ва ӯ дид, ки дар дарёбод гову гӯсфанди бисёреро чаронда гаштаанд, хост, ки ба 
соҳибони он молҳо «чаропулӣ» андозад ва ба ин мақсад подабонон ва чӯпонон- 
ро ба ҳузури худ ҷеғ зад.
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Аммо молчаронон аз имову ишорати деҳқонон фаҳмиданд, ки ӯ дар ин ҷеғ 
задан нияти бад дорад, молҳои худро ронда ба ҳар тараф пароканда шуда раф- 
танд.

Ана ҳамин тариқа шуда мо дигар ба дарёбод моли чорпои худро набурдем 
ва онҳоро дар заминҳое, ки киштҳошон гундошта шуда буданд ва дар истилоҳи 
онвақта «ангор» номида мешуданд, чаронйда гаштем.

* * *

Он сол мо аз ду таноб замин, ки аз падар монда буд, чизе ҳосил гирифта 
натавонистем. Албатта, ман бо қуввати худ он заминҳоро кишта наметавонис- 
там. Баъд аз вафоти падар аз тоҷикони деҳаамон Мирзо Мӯъмин ном деҳқон, 
ки бо падарам дӯст буд, ба ёрии ман расид. Ӯ замини ғӯзааш пояхушкшударо 
гандуми тирамоҳй ва ҷои ҷувориро ҷави баҳорӣ кишта дода ба ман гуфт:

-  Худат нигоҳубин кун, ҳосилаш тамоман аз худат, барои хӯроки барзаго- 
вони ман коҳашро ба ман диҳй, мешавад.

Аммо аллофе, ки ман тухми ҷави баҳориро аз вай гирифта будам, ба ҷои 
ҷави баҳорй ҷави тирамоҳӣ дода будааст. Бинобар ин ҷав баъд аз сабзида қад 
рост кардан монанди аҷириқ ба замин паҳн шуда рафт ва сар накашид.

Гандум бошад, дар вақти гул ба алобулут48 гирифтор шуда тамоман сӯхт ва 
ҳатто аз он замин тухмаш ҳам нарӯид.

Ман, ки соли гузашта аз палавкаду «мазахӯрак» шуда будам, имсол ҳам за- 
минчаи поёни суффаи ҳонаамонро аз порсола беҳтар кор карда боз палавкаду 
киштам. Аммо ман он вақтҳо намедонистам, ки як киштро, хусусан кишти па- 
лакиро, дар як замин пай дар ҳам киштан дуруст нест.

Вақте ки палаки каду таноб партофта гул карда ба ноча бастан даромад, 
дар пеши ҳар як бехи палак як «гул» ҳам, ки дар забони адабй «шумгиёҳ» мено- 
манд, баромад ва ночаҳои каду зард шуда рехтан гирифтанд ва ягон дона каду 
ҳам ба воя расида хӯрданбоб нашуд.

Хдмин тариқа шуда он сол ман аз деҳқонй чизе гирифта натавонистам, аз- 
баски баҳор сард омада зардолӯ ва тутҳоро сармо зада буд, ҳосили сардарахтӣ 
ҳам кироӣ нашуд.

АҲВОЛИ ДЕҲАИ МО ДАР ОН СОЛҲО
То солҳои 1868 -  то ҷанги байни амири Бухоро ва подшоҳи Россия ва сулҳи 

байни ин ду мамлакат амлокдорони Ғиждувон ва аз он ҷумла амлокдорони деҳаи 
мо ҳам монанди амлокдорони районҳои дигари Бухоро ба подшоҳӣ аз ҳосили 
кишт даҳчор, яъне 40 фоиз андоз медоданд. Баъд аз сулҳи байни амир ва под- 
шоҳи Россия расман ин қоида барқарор бошад ҳам, амир Музаффар, бо баҳо- 
наи ба подшоҳи Россия тазминоти ҳарбй додан, ба тарзи ғайрирасмй он қоида- 
ро вайрон карда, дар бораи ба қадри имкон аз деҳқонон зиёдтар рӯёнда гириф- 
тани андоз ба маъмурони худ таълимоти забонӣ додааст.

Маъмурони ҳукумати Бухоро, ки агар амйр ба онҳо «салла биёред!» гӯяд, 
«калла меоварданд», аз деқонон ҳам салла ва ҳам каллаашонро гирифта онҳоро 
ба пӯст кандан даромаданд.
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Дар замони Абдулаҳад бошад, азбаски ӯ ҳам аз гайри расман вайрон карда- 
ни қоидаи пештара дар ҳар сол .аз ҳар район аз соли гузашта бештар молиёт 
талаб мекард, барои иҷрои ин талаб одамони «кордон ва корчаллон»-ро ёфта 
амлокдор таъин менамуд.

Қарабек, ки пештар ба амлокдорон ва ҳокимон мирзо -  котиб шуда кор 
мекард, баъд аз ба сари ҳукумат нишастани Абдулаҳад бинобар «кордониаш» 
дар Ғиждувон, ки ободтарин ва ҳосилхезтарин ҷои вилояти Бухоро буд, амлок- 
дор таъин шуд.

Қарабек дар асл аз ҷумлаи деҳоти Соктаре аз деҳаи Тахти Қӯрғон, аз ҷамоаи 
«Барқутҳо» буд. Ин золими гаддор, ки райони Ғиждувон, хусусан деҳоти Сок- 
тареро хуб медонист, зулмашро бештар дар ҳамин сарзамин иҷро кард:

Дар Таҳти Қӯргон як кӯли калон буд. Мардумро ба меҳнати бемузд сафар- 
барӣ карда, он кӯлро бо хоки теппа хушк ва ҳамвор намуда барои худ кушк ва 
чорбог бино намуд. Ин меҳнати маҷбурии бемузди ӯ ҳатто дар соли вабо ҳам 
давом кард.

Қарабек аввалин касест, ки ба заминҳои амлоки нокйштамонда ба номи 
«хорпулӣ» андоз андохт. Чун деҳқонон барои нарӯидани хор заминҳошонро 
ронда шудгор карда, аммо нокишта гузоштанд, ба он гуна заминҳо ба номи 
«шудгорпулӣ» андози дигаре андохт (ин қоида бо намунаи Қарабек дар ҳамаи 
районҳои Бухоро ҷорӣ шуд).

Дар деҳаи Таҳти Қӯрғон аз ҳамон ҷамоаи Бурқут як саркардаи пири 80-сола 
буд, ки мардум ӯро «Бекбобо» мегуфтанд (номи аслиаш дар хотирам намонда- 
аст). Аз заминҳои амлоки Соктаре дар шимоли Сари Мазор 40 таноб замин ба ӯ 
танхоҳ49 буд. Ӯ одами софқалби раҳмдил буд ва деҳқонони хӯдро ба чизе ва ба 
коре маҷбур намекард ва ба сари ҳосилғундорӣ намерафт ва одами худро ҳам 
намефиристод. Деҳқонони ӯ Мирзо Йӯлдош ва Мирзо Мӯъмин номон аз тоҷи- 
кони Соктаре ду бародар буданд, ки онҳо дӯсти наздики падарам буданд. Онҳо 
ба падарам мегуфтанд:

— Мо меҳнат карда ҳосили заминро сол то сол зиёд карда истодаем, аммо 
Бекбобо аз мо зиёда талаб намекунад ва ҳар чизе, ки худамон бурда диҳем, бо 
хурсандӣ мегирад!

Қарабек, ки дар Ғиждувон амлокдор шуд, чашми худро ба ҳамин 40 таноб 
замини обод дӯхт. Ӯ шаҳсан пеши Бекбобо омада аз вай дар ҳар сол аз ҳамон 40 
таноб замин чӣ қадар даромад доштанашро пурсид,аз рӯи ҷавоби Бекбобо ҳарсо- 
ла даромади ӯро 4 ҳазор танга ҳисоб кард ва ба амир арз карда рухсат талабид, ки 
ҳарсола ба Бекбобо аз молиёти подшоҳӣ 4 ҳазор танга накда диҳад ва он 40 таноб 
заминро ба қатори заминҳои амлок дароварда худ андоз андохта рӯёнад.

Албатта, амир ин талаби ӯро қабул кард ва дар бораи иҷрояш ба номи ӯ 
фармон фиристод. Дар натиҷа он 40 таноб замин дар муддати 3 сол дар қатори 
.заминҳои нокорам даромада Мирзо Йӯлдош ва Мирзо Мӯъмин андози хорпулӣ 
ва шудгорпулӣ медодагӣ шуданд.

* * *

Қарабек дар аввали соли вабо бинобар «кордониаш» тараққӣ карда, дар 
райони Зиёуддин, ки р&йони ғӯзакорӣ ва шоликорӣ буд, амлокдбр таъин шуд.
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Аммо ханӯз мардум дар пморатп ӯ бсмузд ва мачбурӣ кор мекарданд ва ин кор- 
ро мувофиқи таьлимоти ӯ амлокдори Ғиждувон, ки ба ҷои ӯ таънн шуда буд, 
идора менамуд.

Мо, бачагони деҳа, дар вақти бекорӣ рафта нморати ӯро гамошо мекардем. 
Устоҳои гилкор дар хонаҳо бар рӯи гулгаҷ кандакорП мекарданд. Дар охирҳои 
тобистони соли дуюми вабо хабари марги иисари Қарабек омад ва ӯ ба устоҳо 
фармон фиристод, ки барои мурдаи иисари ӯ аз хишти пухта сагона сохта бо 
гулгаҷ сафед кунанд.

Устоҳо дар вақти сохтани сагонаи гулгаҷй бо якдигар мегуфтанд: «Худо ме- 
кард, ки хабари марги худи ӯ меомад ва барои ӯ як сагонаи сиёҳ сохта медодем».

Аз миёна як моҳ нагузашта хабари марги худи ӯ омад. Устоҳо дар он вақт ба 
изораи деворҳои хона, ки мардум изордеворП мегӯянд, кор мекарданд ва барои 
андовидани қисми поёнии деворҳои хона гулгаҷро бо хокаи ангишт омехта ранги 
сиёҳча тайёр карда буданд.

Х,арчанд баъд аз марги Қарабек касе аз устоҳоро ба кардани кори ӯ маҷбур 
намекард, онҳо бо хоҳиши худ барои ба амал овардани орзуи пештараи худ ба- 
рои ӯ як сагонае сохта рӯяшро бо ҳамон ранги сиёҳ андовиданд. Мардум мегуф- 
ганд: «Худо газаби худро ба Қарабек аз рӯзи мурданаш сар карда нишон дод ва 
сагонаи ӯро монанди хонаҳои дудзада сиёҳ кард: маълум мешавад, ки гӯри ӯ 
пуроташ аст».

Баъд аз марги Қарабек иморати ҳавлии ӯ хобид, устову мардикорҳо ба ҳар 
тараф пароканда шуда рафтанд. Дар рӯи ҳавлӣ ва даруни хонаҳо монанди хишт, 
гаҷ ва ранг масолеҳи иморат ҳамчунон чош-чош монд. Амлокдори Ғиждувон 
он ҳавлиро қулф карда гирифта, ба ҳисоби моли подшоҳӣ гузаронид (харобаи 
ин иморатто рӯзҳои револютсияи Бухоро буд. Баъд аз револютсияи мазкур мар- 
дум харобаи он биноро тамоман вайрон карда, чӯбу хиштҳояшро кашонда ба 
эҳтиёҷи худ сарф карданд ва дар байни худ мегуфтанд: «Охир ҳақ ба ҳакдор 
қарор гирифт»),

ТАЙЁРЙ БА САФАРИ БУХОРО БАРОИ ТАҲСИЛ
Ҳарчанд ман аз Бухоро рафта таҳснл кардан умеди худро канда бошам хам, 

дар он миён воқеае рӯй дод,ки барои Бухоро рафта хонданам имкон пайдо шуд.
Дар охирҳои гобистони соли 1889 модаркалонам (модари модарам), ки як 

кампири 70-солаи барҷомонда буд, ба ман хабар фиристод, ки додарҳоямро 
гирифта ба пеши ӯ барам ва ӯ дар охири умраш моёнро бинад.

Ман гӯсфандонро ба Икромхоҷа сунурда, ба дари хона қулф зада харро са- 
вор шудам, додари калонамро дар иушти хар савор карда, хурдашро ба пешам 
гирифта ба деҳаи Маҳаллаи Боло рафтам.

Дар рӯзҳое, ки мо дар он ҷо будем, дар Маҳалла ном деҳа, кн ба он ҷо наз- 
дик буд, аз Бухоро меҳмон омада будааст. Меҳмон писари қозикалон -  домулло 
Абдушукури марҳум, Шарифҷон-махдум буда, мизбон -  соҳиби хона Мулло 
Абдусалом ном домуллои кунҷакии акаам будааст. Мулло Абдусалом барои 
хизмат кардан ба меҳмонон акаамро аз ҷои имоматиаш ҷег зада овардааст ва 
чун аз ӯ шунидааст, ки ман дар хонаи модаркалонам дар деҳаи Маҳаллаи Боло 
ҳастам, маро хам барои хизмат ҷег зада бурд.
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Шарифҷон-махдум бо начдикон ва хизматгорони худ омада будаанд. Ака- 
ам дар даруни меҳмонхона ба дастархонпахнкунП ва чойкашП маьмур буда, ман 
дар рӯн суффа ба самоворҷӯшонП машгул шудам. Ман самоворро ҷӯшонда тай- 
ёр нигоҳ медоштам, чойи даркориро дам карда медодам ва дигарон он чойник- 
ҳоро ба меҳмонхона бурда медоданд.

Дар вақте, ки ман дар сари самовор нишаста чойннкҳоро бо латта тоза ме- 
кардам, як бача аз меҳмонхона баромада пеши ман омад, ки ба ман ҳам-қад, 
аммо аз ман қоқгар ва борнктар менамуд ва ӯ дилгирона ба лаби суффа нишас- 
та худ ба худ гуфт:

-  Мавлоно Ҷалолиддини Румй гуфтаанд:
«Дех марав. дех мардро ахмак кунад,
Аклро бенуру беравнак кунад!

Ман насиҳати Мавлоноро гӯш накарда ба саҳро омадам, саҳро ба дилам 
зад. Дар ин ҷо лоақал ягон кас ёфт намешавад, ки, ҳеҷ набошад, одам бо вай 
байтбарак карда рӯзро гузаронад.

Ман аз ӯ пурсидам:
-  Байтбарак чист?
Баъд аз он ки ӯ ба ман бо тааҷҷуб нигоҳ кард:
-  Савод дорй? -  гуфта пурсид.
-  Каме хонда метавонам!
-  Аз ёд байт медонӣ?
-  Якчанд байт медонам!
-  Байтбарак ҳамин аст, ки, -  гӯён ӯ ба тафсил додан даромад, -  ман як байт 

мехонам, ту дар ҷавоб байте мехонй, ки ҳарфи аввали вай бо ҳарфи охири бай- 
те, ки ман хондаам як бошад. Баъд аз он ман дар ҷавоби ту байте, мехонам, ки 
ҳарфи аввали вай бо ҳарфи охири байте, ки ту хондаӣ, як бошад ва ба ҳамин 
тариқа хондан мегирем. Ҳар кас, ки ҷавоб дода наметавонад, бойдодагӣ ҳисоб 
меёбад ва байти як бор хондашударо дубора хондан дуруст нест. Агар хоҳй, 
байтбаракбозӣ мекунем.

-  Майлаш, -  гуфтам ман.
Ӯ як байт хонд ва ман ба ӯ ҷавоб додам ва ӯ ҷавоб дод ва боз ман ҷавоб 

додам ва ба ҳамин тариқа мо ноист тахминан 15 дақиқа байтбарак кардем. Баъд 
аз он ман суст шудам. Ҳарчанд байтҳои аз ёд кардаам ҳанӯз тамом нашуда 
буданд, байте, ки ҳарфи аввалаш ба ҳарфи охири тарафи муқобил як бошад, ба 
ёдам кам расидан гирифт.

Ҳарифи ман нисбати ман зудтар байтҳои даркориро ёфта мехонд. Ман ҳис 
мекардам, ки ӯ дар ин кор тачрибаи кифояткунанда дорад, барои ҳар ҳарф бай- 
ти бисёреро аз ёд медонад ва инчунин ӯ байтҳои хуби ба одам таъсиркунанда 
мехонд. Лекин аз оҳанги хонишаш маълум мешуд, ки ӯ маъниҳои бештарини он 
байтҳоро он қадар дуруст намедонад.

Ман аз ин камбудии ҳарифи худ фоида бурда фиребгариро ба кор бурдан 
гирифтам: калимаҳои баъзе байтҳоро, ки ҳарфи аввалиашон ба дарди ман 
мехӯрд, боло-поин карда ба матлаб мувофиқ намуда мехондам, ё ин ки ба ҷои 
калимаи аввалини баъзе байтҳо калимаҳои берунаро, ки ҳарфи аввалинашон ба
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ман даркор буд, меовардам. Албатта, бо ин кори ман маънии байт вайрон ме- 
шуд. Аммо ҳариф он вайрониро ҳис намекард.

Як вақт ҳариф як байт хонд, ки охираш ҳарфи «ж» буд. Ман дар умри худ 
ҳанӯз ба байте рост наёмада будам, ки аввалаш ҳарфи «ж» бошад. Танҳо ман ду 
калима медонистам, ки аввали онҳо ҳарфи «ж» буд: якум «жола», дуюм «жож -  
жожхоӣ»50. Ман кӯшиш мекардам, ки яке аз ин калимаҳоро ба сари байте ба ҷои 
калимае монда хонам. Аммо ба зудӣ рост намеомад.

Ҳариф бошад:
-Тез бош, ё ҷавоб гӯй, ё шаҳратро деҳ! (маглубиро ба гардан гир) -  гӯён Ма- 

ро батар саросема мекард. Дар ин вақт ман бо илҳоми тангии аҳволам якбора:
Жожу можу жожу можу жожу мож,
Ин хама жож аст, сар то пой жож.

гуфта сар додам (агар ин байтро назм гуф1ан мумкин бошад, аввалин назме, ки 
ман гуфтам, ҳамин аст).

Ҳариф «ҳарфи аввали ин байт» «ж» не, «ҷ» аст, -  гӯён ҷанҷол сар кард. Ман 
бошам, бар болои «ж» будани ин ҳарф сахт истода будам ва яқин медонистам, 
ки ин ҳарф «ж» аст, на «ҷ». Аммо ман дарун-дарун механдидам. Зеро ин «бай- 
те», ки ман хонда будам, ҳеҷ маънӣ надошт ва бофтаи худам буд. Хушбахтона 
ҳариф ба ин нуқтаи сусти ман пай набурда буд...

Ба сари ҷанҷоли мо аз меҳмонхона як одами миёнсоли якчашма баромада 
омад, ки ӯ ҳам бухороӣ буда, аз хиз&атгорони Шарифҷон-махдум буд. Ӯ баъд 
аз қадаре ба ҷанҷоли мо гӯш андохта истодан:

-  Аз Махдумҷон (Шарифҷон-махдум) пурсидан даркор аст, ки гапи кадо- 
матон дуруст аст, -  гуфт.

Ҳарифи ман байти мазкурро бо қалами қариндош бо хати худ ба коғазе 
навишта гирифт (хаташ хеле хуб буд) ва монанди касоне, ки дар ростии даъвои 
худ боварӣ доранд, мағрурона ба тарафи меҳмонхона рафта ба он ҷо даромад 
ва баъд аз ду дақиқа монанди мурғи дар об ғӯтида шалпар шуда, дар зери арақи 
хиҷолат монда аз меҳмонхона баромада омад ва ба ман дилгирона гуфт:

-  Махдумҷон туро ҷеғ мезананд.
-  Хуб, гапатон рост баромад ё не? -  гӯён бо оҳанги касе, ки масъаларо ҳанӯз 

худ намедонад, ман аз ӯ пурсидам.
Ӯ ба ин пурсиши ман ҷавоб надода такрор кард:
-  Махдумҷон туро ҷеғ мезананд. Зудтар рав! Аммо ман нарафтам. Ман ба 

г(еши як одами калонзодаи шаҳрӣ, ки ҳама ӯро ҳурмат мекунанд ва хизматгоро- 
наш ҳам либоси озодаи шаҳрӣ доранд, бо либоси даридаи чиркини саҳрои чӣ 
гуна рафта метавонистам?! Баъд аз ду дақиқа акаам аз меҳмонхона баромада 
маро ҷеғ зада:

-  Шарм накун, биё, «амр муқаддам бар одоб аст», -  гуфт.
Ман рафта ба хона даромадам, дар пойгаҳ рост истода салом додам. Хона 

аз одам пур буд. Бештарини онҳо одамони салласафеди муллонамо буданд ва 
баъзе мӯйсафедони деҳа ҳам дар он ҷо менамуданд. Дар пешгоҳи меҳмонхона 
як ҷавони сафедрӯи хурмоимӯи тахминан 25-сола менишаст. Маълум буд, ки он 
кас Шарифҷон-махдум аст.
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Ш арифҷон-махдум ба маи бо диққат нигоҳ карда аз, ман пурсид:
- Номат чист?

-  Садриддин! -  ҷавоб додам.
-  Бисёр хуб. Бо Мирзо Абдулвоҳид ту байтбарак кардӣ?
Ман бо аломати «оре» сар ҷунбондам, аммо садо набаровардам.
-  Гапи ту дуруст аст -  «жож» бо «ж» навишта мешавад, на бо «ҷ», -  гуфт ва 

илова намуд: -  Ту барои ба Бухоро рафта хондан хоҳиш надорӣ? 
Ман сар хам кардам, чизе н-агуфтам. Аммо барои аз неъмати хондан маҳрум 
шуданам дилам вайрон шуд ва дар чашмонам об чарх зад.

Акаам ба гап даромад:
-  Падару модарамон вафот карданд. Додарҳои хурд дорем. Танҳо ҳамин ба 

он бачагон саровонӣ мекунад. Барои хондани ин ҳамин аҳвол монеъ шуда 
истодааст, -  гуфт.

-  Ҳар чӣ бошад ҳам, -  гуфт Шарифҷон-махдум, -  инро хонондан даркор 
аст. Бачаи қобилиятнок менамояд. Маҳмаддонои моро (ишорат ба Мирзо 
Абдулвоҳид) дар байтбарак банд кардан кори осон набуд.

Домуллои кунҷакии акаам соҳиби хона Мулло Абдусалом ба гап ҳамроҳ 
шуда: .

-  Ман ҳам кӯшиш мекунам, ки ин ба хондан равад, -  гуфт ва ба ман нигоҳ 
карда илова намуд: -  рав, самоворатро тез-тез ҷӯшонидан гир!

Ман аз меҳмонхона баромадам, дар ҳолате ки аз ин мусоҳиба аз ҳад зиёд 
хурсанд будам. Хурсандии ман на аз он ҷиҳат буд, ки Шарифҷон-махдум бо 
«ж» навишта шудани «жож»-ро тасдиқ кард. Зеро агар ӯ тасдиқ накунад ҳам, 
ман ба хубӣ медонистам, ки ин калима бо «ж» навишта мешавад. Хурсандии^ 
ман аввалан аз он ҷиҳат буд, ки сирри сохтакории ман ба пеши ӯ кушода нашуд, 
ё ин ки агар ӯ фаҳмида бошад ҳам, изҳор карда маро ба пеши мардум шарманда 
накард, дуюм ва аз ҳад зиёд хурсанд шудани ман аз он ҷиҳат буд, ки ман дар 
натиҷаи ин мусоҳиба ҳамаи монеаҳоро пуштипо зада, дигарбора ҷазм кардам, 
ки ба ҳар душворие, ки бошад, Бухоро рафта хонам.

Баъд аз ду рӯз меҳмонон рафтанд ва ман ҳам дар пеши акаам ва домуллои ӯ 
масъалаи Бухоро рафта хонданамро ба тарзи қатъй мондам.

Охир қарор доданд, ки додарҳоро ба модаркалон супорем ва маро. акаам 
ҳамроҳи худ ба Бухоро барад. Ва Мулло Абдусалом гуфт:

-  Зиндагии ин дар мадраса ба чӣ навъе, ки бошад, мегузарад, Худо подшоҳ 
аст. Модом, ки дар пеши як одамй калон ваъда додем, инро Бухоро бурдан 
даркор аст (ин Шарифҷон-махдум ҳамон Садри Зиё50 аст, ки тазкираи манзума 
дорад ва ин Мирзо Абдулвоҳид ҳамон Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим51 аст, ки аз 
он рӯз сар карда то охири умраш ба ман дӯсти наздик буд ва дар моҳи марти 
соли 1934 дар Сталинобод бо бемории сармохурӣ вафот кард).

* * * • ,

Аз рӯи урфу одати онрӯза дар пеши мо як вазифаи муҳим истода буд, ки мо 
бояд пеш аз Бухоро рафтан он вазифаро адо мекардем. Ин вазифа -  ба падару 
модар оши сол додан ва ду додари хурдсоламонро хатна кардан буд. Агар мо
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ин корхоро намекардем, аз миёнаи ҷамъият беруншуда ҳисоб меёфтем. Аммо 
нн корҳоро кардан иули бисёре талаб мекард. Мо ҳар ду бародарони калонсол 
ҳарчанд ба ҳам машварат кардем, сари каловаи ин корро намеёфтем.

Баъд аз фикру мулоҳизаи бисёре нохост ба хотирам расид, ки ҳавлии 
рӯидаричаноки дар деҳаи Маҳаллаи Боло аз падар мондаамонро фурӯшем ва 
пулашро ба ин кор сарф кунем. Ман ба акаам гуфтам:

-  Ин ҳавлӣ ба мо ҳеҷ даркорӣ надорад, мо баъд аз ин ҳеҷ гоҳ ба Маҳаллаи 
Боло омада нахоҳем нишаст. Ва ҳол он ки агар дар вақти зинда будани 
модаркалону бобоямон ин ҳавлиро нафурӯшем, аҷаб нест, ки Мулло Наврӯз 
барин як одами ҳаромхӯри игвогар рӯзе вайро аз дасти мо муфт гирад (кирдорҳои 
бади Мулло Наврӯз дар романи «Ғуломон», ҳам дар мақолае, ки ба муносибати 
интихоботи Совети Олии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соли 1947 навиштаам 
ва ин мақола дар рӯзномаҳои тоҷикӣ ва ӯзбекй дар ҳамон вақт чоп шудааст, 
тасвир ёфтааст)52.

Ин фикр ба акаам ҳам маъқул шуд. Мо фавран он ҳавлиро фурӯхта ба 
Соктаре рафта оши сол додем ва рӯзи дигар тӯйчае тартиб дода, додаронро 
хатна кардем.

* * *

Баъд аз ба пой хестани додарон ман гӯсфандонамро фурӯхта барои худам 
ва додарҳоям як қатор курта-лозимй ва либосҳои зимистонй гирифта дӯзондам. 
Аз пули гӯсфандон 5 танга (75 тин) зиёдатй кард, ки вайро барои эҳтиёт дар 
миёни худ маҳкам бастам. Аз тутмавиз ва ғӯлунг ҳам қисми бисёрашро барои 
бародарон ҷудо карда, камакакашро барои Бухоро нигоҳ доштам. Аз кӯрпа- 
болишҳо барои худ ва додарон ба қадри даркорӣ ҷудо карда гирифта, дигарашро 
бо табақҳои сафол ва деги ҷомашӯй дар хона гузошта қуфл кардам. Аз падар як 
дегчаи мадрасагӣ ва як хумчаи равган монда буд, ки ӯ инҳоро дар вақти дар 
мадраса буданаш харида кор фармуда будааст, онҳоро ҳам барои худ ба мадраса 
бурданй шудам. Харро бошад, акаам фурӯхта гирифт, ки дар мадраса ба харҷҳои 
шарикиамон кор фармояд. Хайбарро, ки дар вақти шашмоҳагиаш аз тагоии 
чӯпонам гирифта будем, боз ба ӯ гардонда додам.

Ман додаронро бо ашёву асбобашон ба деҳаи Маҳаллаи Боло бурда мондам 
ва барои ба Бухоро рафтан тамоман тайёр шудам.
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