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Барзах 
 

         Ба ҳавои ғализи ин кулбаи фарсуда хӯ гирифта буд, ки канори рустои  бошукӯҳ 

намуди ҳақирона дошт. Кулбаи пастаки похсагинро соли аввали муҳоҷиршавиашон  

бунѐд гузошта буд, қатори дигарон. Мардум тӯли ин солҳо ба иморатҳояшон тарҳи нав 

дарандохтанд. Ба  бомҳояшон сафолак  пӯшиданд, сипас шифер пайдо шуд. Аълон аз 

соруқу хишт манзилҳои болохонадор  сохтаанд. Аммо ин кулбаи кӯҳнасохт  бо ҳамон 

шакли азалияш побарҷо  монд. Ва бо сурати аҷибаш диққати ҳар бинандаро ба худ 

мекашид. Ва суолеро пеш меовард: «Ин кулбаи кист?» 

         Ҷавобҳо ҳар гуна мешавад. Яке  китф дарҳам  кашида  меравад. Дигаре ҷавоби 

мубҳам медиҳад. Бархе муфассал дар бораи соҳиби ин макон ҳарф  мезанад.  

         Қомати баланди пургӯшт, рӯи  пурчин дошт мӯсафед. Вале замини  шӯразадаи 

беҳосилвори мӯе дар он намедидӣ. Ҳоло ки пир буд, кампирҳои солхӯрдаро мемонд. 

Бархе ӯро пирамард мешумориданд. Пирамарди мӯйсафеди кусанамо. Чун нафаре 

масалан, ба тарҳи рӯяш амиқтар назар  медӯхт, дарк мекард иштибоҳи худро ва медид, 

ки пирамард сурати занона дорад, балки кампир аст. Вале ба ин ҳам эътимод намебаст. 

Зеро зоҳири мӯсафед ба ин ҷавоби амиқу аниқ намедод. Чун аз фикру андеша ва 

тахмину хулосабарории тӯлонӣ хасата мешуданд, ба масъала ҳамчунон бо эътимодӣ 

сатҳӣ қаноат ҳосил намуда, ӯро аз рӯи сару либосаш мансуби ин ҷинс медонистанд. 

Вале асрори ин муаммо пӯшида намонд. Кӯшоиши роз мӯсафедро одамгурезу 

гӯшаннишин  намуд. 

         Ва андешаашро  дар бораи  шахсияти худ, бахусус ҷинсияташ  тӯлонӣ ва  

пурмуаммо гардонд. Пештар дар бораи ӯ дигарон андеша  меронданд. Акнун ин дард ба 

ӯ сироят карда буд. То ин дам зиндагияш рангу дигар дошт. Пастиву баландии ҳаѐт 

ташвишаш  намедод. Дар сӯри мардум  бологузор  буд. Хушгап буд. Дар давраҳо нақли 

қиссаву ривоятҳоро аз рӯзгори авлиѐву  анбиѐҳо дӯст медошт. Сомеъони зиѐдеро 

азҷамъ меовард. Алъон худ намедонист чаро одамон дигаргун  шудаанд. Рӯзи дароз 

банди хаѐлу андеша мегашт. Аз ҳама зиѐд Авғони талхдаҳан неш мезад. Пукиву олакии 

ӯ ба ҷони пиру барно расид. Ҳар кас, ки рост омад ҳазл мекарду айбе ба рӯяш    

мекашид. «Деҳа бе саг намешавад», тасалло медоданд якдигарро мардум. Ӯ  ба ҳар  кас 

шӯхӣ намекард, аввал медид он шахс то чи андоза ҳазлбардор аст. Наврӯз ҳам 

шӯхибардор набуд, аммо дилѐв намешуд, ки бо ӯ дасту гиребон шавад. Сустии ӯро дида 

Авғон шердил мешуд. Ҳар куҷо, ки бинадаш, санг мезад. Наврӯз сукут меварзид, ба 

гирдоби ғаму дард меафтод. Ва ночор маъракаро тарк мекард. 

         Неши забон одамгурезаш кард. Мехост аз онҳо абадан ҷудо шуда, биравад ба 

деҳаи матруки бобой, вале чизе садди роҳаш мекард. Забони сурхи эшон ба дилаш заҳр 

мепошид. 

         «Меравам ба кӯҳистон, ба он деҳае, ки аз он ном мондаасту бас. Кулбаяке месозам 

аз гул ва боқии умр онҷо паси сар мекунам, то он рӯзе, ки паймонаам пур шавад!» Орзу 

ӯро нишот бахшид, дилаш дар панҷаи он ларзид. Ва ба дарахтони саҳни ҳавлияаш дида 

дӯхт, ки дӯш бар дӯши ҳам дода бори якдигарро беминат мебардоштанд. Аз самимияту 

тамкини онҳо хушаш омад, вале дар замираш эҳсосоте ба рағми ин андеша ҷунбид.  

«Агар чашму гӯшу дилу даҳону забон медоштанд, инсон дастовгиршон мешуд». Боз 

дар осмони хиѐлоташ абри сиѐҳ чодар зад. Рушноӣ худро  паси парда  гирифт: 

«Меравам,  дар пуштаву  заминҳояш ғалла мекорам, боғҳояшро ба тартиб меорам. 
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Шояд ҷангал шуда бошад?  Баҳоре, ки аз  он  макон  рахт бастанд,  пеши чашмаш замин 

бисту  панҷ  маротиба  пироҳани  сабзу зарду  сурху сафед пора карда буд. Ҳамаро  ба  

холи худ  партофта   омаданд. Он вақт  ин замини сарсабз  санглох  буду шӯраку  най 

мерӯид. Бо заҳмат обод шуд. Онҷоро ҳам  бояд обод  кунам.  Аз  дасти  мани  танҳо чӣ 

меояд?  Як шикам ба ҳар роҳ сер  мешавад, вале мардум рӯзам намедиҳад,  сагу 

пишакаш  санг мезанад.» Пузханд мезданд аз  пасаш. Ӯро шунавонда ба Авғон  насиҳат 

мегуфтанд. Аммо Наврӯз  дарк  мекард  неши  пичингу  кинояашонро. Дилаш пур  

мешуд, аз дидагонаш об  чорӣ  мегашт ва ба ҷӯрӣ  мегашт ва  ба ҷӯяҳои   ожанги рӯяш  

мезаҳид. Ба худ лаънат  мехонду  ба  гиребони  офаридгор  чанг   мезад. Мегуфту ме 

мегуфт. Чун дилаш аз  дарду алам тоза  мешуд, боз ба давраи  одамон  мешитофт. 

         «Дунѐро хурдӣ, аз нӯги тозиѐнаат  хун мечакид, полизи мардум  зери суми аспат 

хароб мешуд. Ба куҷо расидӣ? Шох баровардӣ? Ку гап зан! Маро дида натавонистӣ. Дар 

боло ваъда дода буданд, ки дар водӣ маро раис мемонанд,  лекин ту  ноодами даюс,  

занатро  пешкаш  кардӣ. Мур  ба ҳамон  рӯзат». Гӯѐ Вафодор Қурбрни  Расул бошад, ки  

чойро  аз қаҳр ба рӯяш партофт. Саг  ҳиҷас кашида, зери кат давид ва бо ҳарос ба рӯи 

соҳибаш нигарист.   

         «Биѐ Вафодор, - тағйир ѐфт авзои мӯсафед. Натарс, биѐ!» Саг сар афшонду лаб 

лесид,  андӯхи  рӯяш гум гашт, дар андомаш осори дудилагӣ  падид  омад. «Биравам ѐ 

наравам?» Мӯсафед исрор мекард. Пушаймониву шавқат дар  овозаш эҳсос мегашт. 

«Биѐ Вафодор, Биѐ… биѐ…» Вафодорро тарсу  ҳаросу тарк кард ва  бешитобу диранг  

омад пеши соҳибаш ва дар  пои ӯ худро молид,  дасти навозиши  мӯйсафед ба  сари ӯ 

хам шуд. Дар табақчааш нон реза кард. «Хафа шудӣ? Хафа  нашав. Девонагии маро  

медони-ку. Хунам ҷӯшид…» Сипас  оҳ  кашиду  ба рӯи саг зеҳн монд. «Э Вафодор – 

Вафодор, ту ягона дӯсти ман ҳастӣ. Зеро ба ман бовар дорӣ. Заррае шубҳаву нобоварӣ 

дар чеҳраи ту нест. Агар аз ман  хафа нашавӣ, ту инсонӣ!.. Туро ҳайвон  намегӯям. Ба 

ин забонам  намегардад. Ту инсонӣ, вале дар сурати ҳайвонӣ. Ҳайвон Қурбони Расул 

аст. Ту ба  сурати ҳайвониат чени ӯ ак-ак намекунӣ… Вақте ки раис буд, маро 

мурданивор кӯфт. То як ҳафта ба худ наомадам. Болои мурда сад  чӯб, ба додгоҳ кашид, 

понздаҳ соли умрам дар  маҳбас  гузашт. Гумон доштам ӯро  ҳабс мекунанд.  Аммо 

азбесоҳибӣ ман сазо дидам. Хайрият, ки ту ҳастӣ, - Вафодорро ба  бағал кашид ва 

сарашро   ба сари синааш фишӯрд ва даст ба пушти  саг молид, чашмаш ба чангу хоке 

афтод, ки рӯи мӯи Вафодор  нишаста буд, бо нимфарѐде  ба худ пархош кард: «Э хок 

дар сурат Наврӯз-е, Вафодорро чикр задааст, шустушӯи  ӯро  фаромӯш кардӣ?» Саг  чун  

тифли нозӣ  ба рӯи  соҳиб нигоҳи раҳмовару сохтаеи афканд. «Манку бесоҳиб, ба ту чӣ 

шуд? Хайрият ба чашми касе  наафтодӣ. Дида бошам ҳам ки медонад? Шояд соҳибат 

мурдааст, ки сари  танатро  бишӯяд?! – гуфта бошанд?  Ту ба  бахтӣ, ки  соҳиб дорӣ. 

Ман ба ҳамин сурати инсонӣ  танҳоям… Касе  пушти маро гарм нагирифт…  Аввал 

гумон доштам  бесоҳиб каси  танҳост. Акнун аѐнам гашт, ки  бесоҳиб он касест, ки 

хеши мансабдор  надорад.  

         Абдуллои ланг чӣ? Ӯ мушвори моли дунѐро ҷамъ оварду ҷамъ овард. Пойлучи  

беасл, тикаи нони  мардумро  хӯрда- хӯрда одам шуд. Занаш  зани мардум мешавам, 

мебинӣ. Сад шукр, ки  аз чунин  ташвиш озодам. Касе аз зану бачаҳо пурсад,  гапи 

тайѐр дорам. «Зану бачаҳоямро сели баҳорӣ бурд. Ҳамсарам ҳамроҳи бачаҳо  аз миѐни 

дара  чӯбу чахси об овардаро, ки  дар бехи  сангҳои миѐни обраҳа  ҷамъ шуда  буд, 

мечид, ки сел омад. Нишонашонро  наѐфтем…» Баъзеҳо бовар  мекунанду баъзеҳо не… 
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          Чаро абрӯвонатро чин гирифтаӣ? Ту ҳам  бовар надорӣ?  Ту бовар  надошта бошӣ, 

кӣ  бовар мекунад?..» 

         Вафодор  нони табақчаро  боиштиҳо хӯрда, пеши  соҳибаш қарор гирифт ва тани 

худро  ба пои  ӯ молид. Ва ба реби чашм  ба рӯи ӯ нигариста лаб  лесида мингоси  

пурнишот  баровард. Мӯйсафед рафтори ӯро аломати қаноатмандӣ аз саховати  

соҳибаш донист. Ва  лаб  фурӯ баст, ба худ  омад. Дарк  кард, ки ҳазѐн  мегӯяд. Ва ба 

чор  сӯ  ба ҳарос нигарист:  «…Боз Авғони даҳанталх набошад. Илоҳи  номаш аз   лавҳи  

олам дур  шавад. Заб  хориам  надод»… 

         -  Ҳе илоҳӣ   хонаат сӯзад, Шариф- е, мушота ба хонаи ман ҳай кардӣ?!  Гумонат 

ман бесоҳибам?  Пагоҳ ба «Цк» рафта  аз болои арх  накунам  аз пушти себзориҳо  

набошам… -ба як дам дуову таҳдид мекард ҳамсояи девордармиѐнашро  момаи Ҳанифа. 

         -Бобои Наврӯз, ҳо бобои Наврӯз, - бо овози баланд Шарифи  шофбурут мӯсафедро  

ба худ мехонд. 

-  Лаббай, чи  гап   дорӣ? 

      -  Сад бор  гуфтам,  ки беваи беимона шавҳар  форидааст. 

-  Чи мешавад сари ҳадуятонро дуто кунем?  Шояд дигар  

     вағ-вағ накунад. 

-Шариф маро ба миѐна наандоз!.. 

-Бо ҳамон  бузбалагиат аз ӯ  метарсӣ!.. 

-Воло, ки  наметарсам аз  касе… Лекин аз  забони бева бӯи  

      дузах меояд… 

-Агар мисли ту ҳамсолам мебуд, медонистам чи кораш  

      кунам. 

-Ба ту чӣ  шудааст? 

-Охир аз  модарам калон аст. Ба ту мезебад. Биѐ  Ҳанифаро  

       бигир… Не  нагӯй! 

-Номаша нагир,  номаш дар гӯр! Ҷӯрагӣ ин хел   

намешавад,  беҳтарин рафиқ он аст, ки ба  кори хайр  хидоят кунад. 

-Ман ба кори  хайр  ҳидоят дорам. Кори  хайрро зуд анҷом  

     деҳ, то комѐбӣ ѐрат шавад! 

-Таъхири кори бад  иқбол аст… 

-Кадом кори бад? 

-Беваи Ҳанифаро ту намедонӣ. Се шӯ тоқат накард, дод  

 гуѐн сар  гирифта  баромаданд. Сари беҷанҷола  намемонам.        Ман ин бевара  аз  

чилрӯзагиаш   мешиносам. Дар  духтариаш хушрӯ буд. Ба  доди шаст  расида увори 

хушрӯ надидам. Духтари бобои Сайфулло  хушрӯтарии духтари  деҳааст, лекин Ҳанифа 

аз ӯ  хушрӯтар буд. Об  мехӯрд, об дар гулуш метофт. Аз пасам сояворӣ  мегашт. Ҳамун 

вахт назарам ӯро  намегирифт. 

-Ҳо Наврӯзи беимон, чи лақ-лақ дорӣ?- Шарифа монда   

ба  мӯсафед часпид. 

-Лаби касе, ки ҷунбид, хиѐлат гапи туро  мезанад? 

-Хумори гапом шудаӣ чӣ? 

-Аз рангтам безораму аз гапотам… 

-Э дар салаи калонат… 

-Э дар… 
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-Нармодда!.. 

-Мардима  ҳозир  надидаӣ? Медонам дарди дилта. Шукун  

     шудаӣ,  лекин саг бо ту  Зиндагӣ намекунад. 

-Бо ту зиндагӣ  мекунад? 

-Се шавҳара гурезондӣ… Боз  гирифӣ? 

-Дар мотамат  бишинам  занакбашара… 

-Ҷанозата  бихонам… 

       -Ҷанозахонии ту дуруст нест.  Нармодаро кӣ мондааст ба ҷанозахонӣ. Муллоҳо ҳам 

имоншона фурӯхта ба ту  муросо мекунанд. Ман мулло мешудам, тувори ҷанозахона 

дар саф  роҳ намедодам. 

-Дар дунѐ намонд шайху мулло, давр расид ба Ҳанифаи  

     гуло… 

-Намурди шоири  белатофат… 

-Мӯсафеди Наврӯз ночор роҳи гурез меҷуст. Ба суханони   

      тунду тезаш аҳамият  намедод  ва худро ба карӣ  мезад. 

-Ҳамсоя, чӣ  бало буд, ки ба сарам овардӣ? 

-Ҳа-ҳа-ҳа… -даҳон  каҷ  мекард Шариф. – Давои қурут оби 

      ҷӯш. 

-Ту сафарои  кори ӯро наравӣ, мо аз ӯҳдааш набаромадем. 

-Э руша мурдашӯ  бинад. Сараш дар тахта. Давои ӯро бало   

      намеравад… 

-Боз мегӯӣ, ки  ӯро ҳамсар бихон. Ҳамнишини баду шайтон  

      бад  баробар. 

-Ҳанифа кампири бад нест, гуноҳаш ин ки даҳонаш  

      «тормоз» надорад… 

-Бад несту  аҳмақ аст, бо аҳмақ,  ки дӯст шудӣ, суд мекунам мегӯяду зиѐнаш мерасад… 

-Э сарчунги Наврӯз, мемури алаф майда-майда бихоӣ?! –  

овози Ҳанифа  ба гӯш расид. Наврӯз лаб  газида ба ҳарфи кампир  дилу бедилон  гӯш 

медод. 

-Э Шарифи ришрехта, шохои чунгуи зеби мазор, шохота   

       наҷунбон, ки боз чашми Наврӯза  накафонӣ. Ахта буд, боз           

      куруш  накунӣ… 

-Беимон, бо кӣ гап мезад бошад? -  суол кард мӯсафеди  

       Наврӯз  аз Шарифи шофбурут. 

        -Бо гӯсфанди  ахтаашу  бузи шохчунгаш. Хайрият, дутоаш монд, набошад гӯши  

фалака кар мекард. Як бузаш талхдаҳан номдошту як гӯсфандаш Алии шикамба, 

ҳардуро нон дод. Салими  қорҷову Амини муриакидааш ҳаром мурд… 

-Кошки худаш мемурд. Ҷони ман  халос  мешуд. Се шӯ  

     тоқат  накарда… -  таънаомез гап  мезад Наврӯзи  ммӯсафед. 

-Чӣ метарсӣ, баланд гап зан. 

-Э  моне, рангаш дар гӯр. На шарм дораду на фаросат… Бо  

       ӯ сардака  рафтан  камоли одамгарӣ нест… 

                                 

                                    О, Наврӯзи ахта, 

                                    Сарат дар тахта, 
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                 Илоҳо набинӣ бахта… 

                                    Шарифи бурут, 

                                    Хурдаӣ қурут, 

                                    Дар гӯр бирава... 

 

           Рангу рӯт…-қофиябозӣ дошт момаи Ҳанифа. 

-Ҷувонимарг, агар як зарра савод медошт, Гулрухсор дастовгируш мешуд. 

-Чӣ  Гулрухсора ба беваи Ҳанифа  баробар мекунӣ?  Бевара дар  ҷангу ҷанҷол мон. 

Устухон надорад дар ҷанг, -  

якбора ба шӯр омад мӯсафеди Наврӯз ва овозаш  беихтиѐр баланд шуда ба гӯши 

кампири  Ҳанифа расид. 

 

Э Наврӯзи берӯзӣ, 

     Аз рашку  тов месӯзӣ, 

 Чашмои булуқатро 

Ба чор тараф медӯзӣ… - ба илҳом омада аз сари девор кала кашид. Рӯи бочкаи равған  

баромада ба девор такя кард,  чун лухтакҳои тиѐтри зоча… 

- Э хокдарсар,   кундаи манаҳат  бигирад… - ба гӯшош   

      мехаст мӯсафед. 

«Наврӯзаки берӯзӣ, 

Шаб то  рӯза месӯзӣ, 

Аз дардаки безанӣ. 

Сарта дар санг мезанӣ. 

Чун ангури бепоя, 

Наврӯзи мо бе… я. 

Дар замин задаст фукаш, 

Намебарояд зунукаш. 

На  мардакасту на зан, 

Танҳо дорад ӯ даҳан. 

 Бо даҳони чун ғораш, 

 Мардак будан шиораш…» 

 

-Ҳанифа, номат ба номи мурдаҳо… 

-Ба дуои курмуш кай  борон,борида буд? 

-Ошта бихурум… 

-Биѐ бихур… 

-Мйсафеди Наврӯз аз шарм  сангпуштвори  сар ба васати 

курта  кашида, чапасар  гашт. Аз гап- гапи ҳамдеҳагон,  ки  маслиҳати издивоҷ  

карданро  ба кампири Ҳанифа медоданд, шол мешуд, вале чун  оддат, балки  аз ночорӣ 

«не» гуфта  баҳона мекард, ки ҷанҷолӣ аст. Гапи ӯ ҷон дошт, кампир дар танҳоӣ ҳам 

худ  ба худ гап зада, гӯѐ  бо касе  ҷанг мекард. Аз шавҳари аввалаш се тифл дошт,  вале  

дар  хурдӣ фавтиданд онҳо, акнун ӯ танҳо  мезист. Ба  арӯсакон  пайравӣ  намуда, 

сурати  давраи ҷавонии  шавҳарашро  бо сурати   пиронсолии  худ паҳлу  ба паҳлу  

бароварданро  ба суратгир фармуд. Сурати  чорчӯбаро  хона ба хона  мегардонд.  Бархе 

таъриф мекарданд. Баъзеашон  худро  бо нодонӣ зада, «Бо   писарат сурат  гирифтӣ?» -  
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гуфта ӯро ба  ғазаб  меоварданд. Зани Шариф ӯро  бештар  алағда  мекард. Ҳарчанд 

суратро борҳо  дида буд, худро  ба нрдонӣ мезад, даҳони кампирро  мекофт. 

-Шарм  намедорӣ, охир  ин  шавҳарам аст. 

-Ҷавон дида пиндоштам писарт аст… 

-Рут қурут, ки бебисотии маро намедонӣ?! 

-Медонаму боз  гумон  кардам, ки  шояд аз ягон  

шавҳарат писар   дошта бошӣ? 

-Чӣ, гумонат  шавҳари паноҳӣ доштам? Аз шумо паноҳ  мекунам,  аз худо чӣ? 

-Охир ин аксро касе, ки бинад,  ба   иштибоҳ меафтад. 

Дар  муқоиса  бо ту  ӯ  ниҳоят  ҷавон аст… 

-Дурӯст, ин аксро дар давраи  ҷавониаш  гирифта буд.  

Ман ион вақт  сурат  надоштам. 

-Ҷавонмарди  базеб будааст… 

-Не, акнун дидӣ? Ҳозир ту сураташро дидаӣ. Агар  

худашро  медидӣ… -ба сурат  нигариста оҳ кашид кампир.  

        -Аз мани  гани  енасиҳат, зинҳор  шавҳарата  беназорат  намон, бепарво  шавӣ  

насиби дигар  мешавад… 

-Аз даҳонат  шамол барад. Ин хел  ният  накун-е… 

-Душман  шакарвор,  дӯст табарвор  гап  мезанад.  

Қаҳрат наояд,  духтарам. Насиҳати  маро дар гӯшат ҳамел кун! Бо зану духтарҳои  

сабукпо, ки  шинос  шуд, баъд  ба гапи ман  сарфаҳм  меравӣ. 

 -Чӣ, коре, ки кунад ихтиѐраш. Маро хӯронаду пӯшонад, 

      бас… 

 - Не, хато  мекунӣ, духтарам, - баъд  кампир аз   

бағалкисааш  сурати хурди  бо мурури замон  зардшударо  бароварда ба ӯ нишон   

медод: - Бин, чӣ хел ҷавони зебост! Духтарои деҳа об мешуданд. Ҳама  ҳавасашро 

мехӯрд. Лекин насиби ман шуд. Хушрӯй, ки буд, нозашро  мебардоштам. Зебо ӯро  аз 

роҳ зад…  Айби худам, ки бепарвогӣ кардам. Рашк набурдам… Абрӯвони  пайвандиша 

бин,  чашмои  гусфандиша бин,  чоҳи занахдонша бин… 

-Таъриф кардӣ -да… 

-Ба тариф меарзад… Муаллим буд, дар куча қадам  

мезад,дар ғарч-ғарчи  мӯзаҳош духтарҳо  девона  мешуданд. Ба рӯшон ғоза  

мемолиданд; ба мижгонҳоошон  сурма, ба  абрӯвонашон усма  мекашиданд, 

дандонҳошона бо барги чормағз  мешустанду сари роҳи  шавҳари ман  мебаромаданд. 

Мани содда ба гӯшаи   хотир  намеовардам, ки  рӯзе Зебои  миллабулуқ шавҳари  маро 

аз худ  мекунад. Айби худам,  ки рашк набурдам… Ва пеш аз он ки кӯча барояд, сару 

либосаша уту  карда хушрӯш мекардам. Ба қаду басташ  менигаристаму сарам дар  

осмон  мерасад. Фахр мекардам, ки  шавҳари хушрӯ дорам. Ба дидан маст мешудам. 

 -Ҳоло чӣ? 

 -Ҳоло тарафаш нигоҳ карда намешавад. Чирки куртаву   

шимашро бинӣ, мешурад,  чалмаи  тоқиаш як ман аст… Ба солу  моҳ рӯи  собунро  

намебинад. Дидаму гиряам омад. Илоҳо  номи Зебо  аз лавҳи олам гум шавад,  ки  

шавҳаракама   хор кард… 

 -Барои  чӣ аксашро мегардоӣ? 
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                - Охир ӯ бахти аввалинам аст. Дар  охират ӯ маро ҳамроҳӣ  мекунад, на каси 

дигар… 

- Бо шумо зиндагӣ  намекунад ку? 

-Фарқ надорад. Охир, ман  бахти аввалини уям,  на Зебо… 

-Дар дили арӯсон алов меандохт кампир ва таърифи   

шавҳари нухсинамро  идома медод. Одамон сабаби  баромада рафтани шавҳари  дуюму 

сеюми Ҳанифаро бо чанд ранг тафсир  мекарданд. Яке серҷоғиаш  сабаб меовард, 

дуюму сеюмашро ҳаргиз  ба ѐд намеовард. Агар  дар хусуси  онҳо пурсанд,  номашон 

дар гӯр  мегуфту гапа ба дигар ҷо мебурд. Сурати нахустшавҳари  кампирро  хурду 

калони деҳа  дида, дар борааш таъриф шунида  буданд.  

-«Қурбоқа шӯ  дорад, обу рӯ дорад»  шавҳар  бикун, -  

мегуфтанд нимшӯшиву  нимҷиддӣ. 

-Киро  бигирам? Ку ҳамон дардаки зангир? 

-Бобои Наврӯз… 

-Кадом Наврӯз? – гӯѐ намедониста бошад саволи таҳдор  

медод. 

-Чанд Наврӯз аст, Наврӯзи кӯса. 

-Наврӯзи бе…- гӯѐ аз гапи задааш шарм медошта бошад,   

бо  гӯшаи  докааш рӯ пушид. – Одама бесоҳиб ѐфта, мазоҳ мекунед-а? 

-Не, ҷиддӣ мегӯям… 

-Чи хиѐл кардӣ, сара дар осѐби  бобот сафед кардаам?  

Маънии  гапа каму беш  мефаҳмам. Аз дасти ӯ як кор меомад, аз шумо намепурсидам… 

-Даъвои зангирӣ  дорад ку? 

-Нодои бефара  шудану кӯса пир шуданаша  намедонад,  

Наврӯз ҳам дар дами маргаш  зангир шудааст… - пузханд зада зану  марди  деҳаро  

механдонд кампири Ҳанифа. 

-Рӯзе  сураташро гирифта  ба хонаи  бобои Сацфулло   

омад. Ва зани  ӯро дида дил холӣ кард: 

-Шавҳаратро назора кунӣ чашмат  мекафат? 

-Боз чӣ  гап шуд? – анчухи рӯю нигоҳи  тези дида дар   

баданаш  мурғак дамид. 

-Лаҷоми аспу хара мекашанд. Одам лаҷом доштааст? –  

гапро ба шӯхӣ  гардонданӣ шуд зани бобои Сайфулло… 

-Худро ба  нодонӣ мезанӣ?.. Гумонат  кампири Ҳанифа  

бесоҳиб  аст? Ҳамаатон  неш  задан  мехоҳед. Шавҳари беимоната  бигӯй, Ки  ҳушѐр 

бигарда, Ки боз хаташ  аз Сибир наояд… 

-Чӣ гап шудааст? 

-Дирӯз аз паси  хонам гузашта боло  рафт, лекин чашм аз  

хонаи ман наканд. Аз дилам гузашт, ки ягон  гапе дорад… Поистам,  ки  чи кор мекарда  

бошад, аз боло гузашта омаду рӯ  ба рӯи ман истод ва ба чорсу дуздвори  чашм  давонд. 

Чун кӯчаро   хилват  ѐфт, як гапҳо  зад, як  гапҳо  зад… Лаб таги  дандон кардаму… 

-Чӣ гуфт? 

-Бева ҳам бошам, нангу  номус дорам. Сурати шавҳарамро   
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бин!  Ба хироҷи дунѐ меарзид.  Насиби дигар касс шуд. Ҳушѐр шав… Аз ҳавои даҳанаш 

маълум, ки нияти зангирӣ дорад. Чунон гапҳое  зад, ки  аз шуниданаш баданам ҷавра  

кард. 

-Чӣ гуфт? 

-«Ҳанифахон ин  гилеми  худат?..» Ҳа аз ман… «Дар  

болои он  хоб рафта  мешавад?» О корат ба гилеми манн чӣ? Ман аз ту ягон  гап 

пурсидам? Напурсидам. Пас кори ту ба  гилеми Ману  хонаи ман чӣ? Шавҳари  маро 

бин! Куҷояш кам? 

-Чӣ гуфтан мехоҳӣ? 

-Шавҳари ту дар гилеми  ман хобидан  мехостааст… 

-Чӣ хел? 

-«Ҳанифахон ин  гилеми ту?  - пурсид аз ман.»  

-Ҳа  азони ман. 

-Дар болои он хоб карда мешавад? Ба оҳанги  гапаш гӯш   

бидеҳ! Медонӣ манн чӣ гуфтам?  Илоҳи хонаат бисӯзад... 

- Дуоят аз даҳонат  баромада  дар гиребонат  бичаспад… 

      - Паст наомад  ҳамсари  бобои Сайфулло. 

      - Хонаи ман кайҳо  сӯхта   буд.   Хонаи зан   шавҳар аст,  

шавҳар, ки набошад хонасӯхтаӣ. Хонаи маро Зебо сӯхт… Агар ҳамин хел  намекардам, 

кӣ медонист чи гап мешуд? Худо аз шармандагӣ  нигоҳ  дорад. Шавҳарат чунон  

гурехтан кард, медидӣ, аз ханда рӯдаат меканд.  Медонӣ  чаро  гурехт? Намедонӣ. Аз 

ғазаби ман тарсид. Ман  аз занҳои ӯ мегуфтагӣ нестам… 

              - Тӯҳмат  накун! 

              - Мусичаш  натарош, беимони  чашмаш ғар аст. Ту  ба   

      мазмуни  гапаш диққат бикун… 

      - Тӯҳмат… 

      - Ҳамааш айби ту аст. Агар таъминаш  мекардӣ, ба  

        занҳои  бегона чашм ало  намекард… 

          -  Ҷанҷоли  онҳо  ба додситону додгустар расид. Бобои  

Сайфулло  суханони  кампири Ҳанифаро инкор накард. Балки онро маъқул донист,  ки 

дар хақиқат ҳамин  хел  гуфта буд 

         - Сухани маро каҷ фаҳмидааст. Ман гилеми фарсудаашро  

дида  пурсидам, ки магар дар болои он хобидан мумкин аст? Ӯ бошад, гапи  маро ба 

хости дилаш  мувофиқ кардааст, -гуфт Сайфулло дар додгоҳ.  

-Ба харе бор надорӣ,  ба ӯ хар чӣ кор дорӣ? Гилемам  

лахта – лахта бошад ҳам, пеши ҳеҷ касс гардан каҷ накардаам. Одами дуруст ҳаргиз рӯи 

гилеми холӣ хоб намеравад. Болои  гилем ҳафт қабат кӯрпача  меандозанд. Ана баъд… 

Ҷанҷоли ӯ бо ҳамсояҳо  ҳодисаи  муқаррарӣ буд. Қисми  ӯро девона мегуфту бархе 

кампири  баору номус. Кампири  Ҳанифа дар яке  аз рӯзҳои гари тирамоҳ  фавтид. Пеш 

аз маргаш  васият кард, ки шавҳари нахустинашро ба ҷанозааш хабар кунанд. Мурдаи 

ӯро бо обу  рӯ ба хок   супурданд. Аммо мардум дар бораи ӯ қиссаҳо  мегуфтанд. Гӯѐ  

сурати чорчӯба кардаашро  аз зери болинаш ѐфтаанд. 

Рӯзи марги  кампири Ҳанифа аз ҳама  бисѐр Наврӯз гирист: 

               - «Ҳайфи умедҳои барбодрафтаам, ҳайфи ормонои                    

      ношикастаам, ҳайфи Ҳанифаи аздастрафтаам.   
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Маслиҳатамон ин хел набуд…» -рӯяшро  бо панҷааш пушидааш  ашк мерехту ашк  

мерехт. 

- Кай маслиҳат карден, ки кассе хабар надорад? –киноя зад  

     Шарифи шофбурут ва ба рӯи ҳозирон маънидорона нигаристу          

     тамасхур кард. 

       - Як  ҳафта  пеш… - фириқ-фириқ бинӣ кашида, чун аспи  пир  сари хамашро аз 

замин намебардошт Наврӯз. 

       - Пештар сояи якдигарро аз девор  метарошиден ку? 

       - Одамӣ – да,  якбора аз ҷаҳлаш  гашта ба ҳавлиам  даромад, гумон кардам ҷанҷол 

бардошта тамошо медиҳад. Ба рӯям як нигоҳ кард, як нигоҳ кард, ки  таи сӣ соли  охир 

чунин нигоҳи ширину пурмеҳрро надида будам… 

          -«Наврӯз»  - гуфт, - «ман ба наздат ба умеде одамам…» Пиндоштам қарз 

мепурсад, аммо нияташро гуфт. Розӣ  шудам, ҳарчанд чашми диданаш надоштам. Охир, 

умарам ба ҷое расид. Он чи ғуруру худписандӣ авали умр  аз даст дода будам, дар  

охири умр хостам, ки ҷуброн кунам. Аз он даме, ки сели офатбор зану кӯдаконамро ба 

коми худ  кашид, сиюпанҷ сол гузашт. Насиб мекард, зани  оқилаам қурбони  сели 

даҳшатбор  намешуд, оби дида  резонд  мӯсафед… 

         Мардуми деҳ ашки чашму гуфторҳои аламангези Наврӯзро дида, зангири ҷазбианд 

буданашро рост  хаѐл  карданд.  Аммо Авғони гоҷ дандонҳои  зарди нозебашро намоиш 

дода, ба рӯи  мӯсафед  нигоҳи  тамасхуромез  афканд. Заҳматҳои  мӯйсафедро, ки  

баҳри ниҳон  доштани  иллати модарзодиаш  истифода бурд, барбод дод… 

         - Ҳа  мӯйсафед, дар дами пирит дарахтат шоха давонд ѐ?.. 

         - Олакӣ накун, Авғон! – ба рӯяш нигоҳи сард афканд. 

         - Зан даркор бошад, манн ѐфта медиҳам, лекин метарсам, ки  шармандаам 

мекунӣ… 

Мон ҷонам ба осмонӣ барояд… 

- Не ман ба ин роҳ намедиҳам, намегузорам ҷони ту  барояд. 

- Сухани куфр нагӯй, худат-ку осӣ, шунавандаро  ҳам гунаҳгор  мекунӣ, - гуфт мӯсафед 

ва бо қаҳр  даст афшонда  аз  давра баромад. Як ҳафта  худро  ба чашми мардум нишон  

надод. Аммо  боз  пайдо  шуд,  дар дасташ ассо, миѐнаш хам, абрӯяш овезон, пешонии 

тангаш  чин…  Коҳилона   қадам мемонд, гӯѐ  пояш  дар хинҷа дар  монда  бошад. Ҳини 

гом кашидан  китфонаш хаму  рост  мешуданд. Авзои парешону  ҷисми  коҳида ва сусту 

фулусти ӯро  дида, ҳар касс ба таври худ  маънӣ   мебардошт. Яке  мегуфт:  мӯсафедро  

ғами  Ҳанифа афгор кардааст,  дигаре суханони заҳромези Авғонро сабаб  меоварад. 

Камгапу андешаманд  менамуд. Гоҳо паси хонаи пастакаш, дар офтобрӯя менишасту  ба 

рӯи  саги фартуту лоғараш Вафодор  менигарист. 

         «Вафодор» -Вафодор, аҷаб пир шудаӣ. Ту ҳам  мисли манн бекасӣ… Ман дар асл 

бекас нестам, хешу табори зиѐд дорам. Ба ҷуз фарзанд. Дарахти умри ман  мева  

надорад, Умри одамиро  фарзанд идома  мебахшад, аммо умри  ман мева надорад. Умри 

одамиро  фарзанд идома мебахшад, аммо умри манн баробари фафтам қатъ мегардад. 

Нишоне аз худ  монда наметавонам. Вафодор, ту худат бигӯ, оѐ фарзанд меваи умр аст? 

Ман оила  ташкил дода  наметавонам. Ин ба иродаи ман  вобаста нест. Ҷурми манн дар  

ҷисм  ман  аст. Дарди  модарзодист. Дунѐ  бароям рангу бӯ  надорад. Зеро  на оила  

дораму  на фарзанд. Ҳусни зиндагӣ фарзанд  холи он. Холл ҳусн афзояд, вале чи илоҷ, 

Ки душмани ҷон аст. Бо ин худро тасалло медиҳам,  тасфи дилро паст месозад. Оѐ  
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оташро бо оташ хомӯш метавон кард? Ту дарди  маро эҳсос намекунӣ, зеро аз худ 

нишон дорӣ. Аммо   намедонӣ, ки  онҳо куҷоянд. Вадарди  эшон боиси ранҷу заҳматат 

нест. Шояд дарди туро эҳсос  намекунам. Шояд. Охир, инсон бо ҳама  бузургӣ аз  дили 

якдигар хабар надорад. Дарди дили туро аз куҷо  донам? Вафодор, оѐ ту насл доштани  

худро медонӣ? Сагбачаҳое, Ки саги Акрам зоид аз пушти ту буд. Оѐ  онҳоро бубинӣ 

мешиносӣ? Бачаҳоят низ  туро дида  мешинохта бошанд? Не,  метарсам бо ту рӯ ба рӯ 

шудан   баробар  ба сарат  ҳуҷум  мекунанд. Охир, ин гуноҳи онҳо нест. Гуноҳи ту аст, 

Ки ба ҷои ба наслу авлоди худ меҳр бандӣ ба одам дил  бастаӣ. Ту оѐ  медонӣ, ки 

одамизод ба хамҷинсони худ чи гунна  муносибат мекунад? Ё миѐни шумо ҳам 

нотавонбиниву миллатчингӣ, маҳалпарастиву  дунҳимматӣ ҳаст? Не, шумо аз ин ҷиҳат 

аз  инсоният волотаред. Чунки шоҳу гадо надоред. Ва якдигарро ба манфиати  хеш  

истисмор намекунед. Ва паи мансаб  намедавед. Шумо сагон батаҳамултарин ҳайвонед. 

Баъд аз он ки худованд  замину осмонро офарид,  барои халифи  худ дар рӯи замин 

одам, рафиқ пайдо кардан хост, то  ки молу амволи  ӯро аз  дуздони шайтон-тинат ҳифз 

кунад. Ва ба ин  хотир  дарандагонро пеши худ Хонд. Ҳама ҳозир шуданд. Худовандба 

шоҳи ҷонварон Шер гуфт: 

          «Агар туро ба инсон қарин  гардонам ҳамчун нафақа  аз ӯ чӣ  талаб мекунӣ?» 

           Шер гуфт: 

«Рӯзе як барзагов»… 

Худованд рад кард: 

«Одамизод ба ин қодир нест…f, ту чӣ хоҳиш дорӣ ва бо чӣ  қаноат ҳосил мекунӣ?» 

«Ман ба  як оҳубарра розиам…» 

«Не, ту ҳам нафса сар додӣ… Гург,  ту чӣ?» 

         «Ба ман  як буз ва ѐ гӯсфанд  кифоя аст, ки рафиқи шафиқи инсон бошад». 

         -«Ту ҳам нашудӣ… Шағол ту чӣ талаб дорӣ?» 

         -«Ман ба як мурғи хонагӣ қаноат ҳосил мекунам…» 

         «Ба инсон гарон меафтад. Саг, ту чаро  хомушӣ? Гап зан, ба кадом илтифоти 

одамизод қонеъ ҳастӣ, ки чун дӯст ба ту арзонӣ  медорад?» 

         Саг ба рӯи  одам ба меҳр  нигаристу гуфт: 

         -«Ман ба як пора устухоне, ки инсон медиҳад,  тайѐрам ҷони худ  фадо созам…» 

Худовандро шикастнафсиву садоқати саг нисбат ба инсон хуш омад ва ҳама 

дарандагонро даъват карда гуфт: 

         «Танҳо саг тавонист нафси саркашро лаҷом бизанад. Боқӣ ҳама  бандан нафс 

шудед, аз ин рӯ сагро қарини инсон  мекунам. Дигарон  чун  даранда  ба кӯҳу камар  

биравед, ҳарчи ѐфтед бихӯрад, наѐфтед пусти якдигар  бидаред!» 

         «Ту аз ин ҷиҳат воломақомӣ эй Вафодор! Дар асл  ту озодӣ, аммо ба хотири як 

пора  устухон, ки инсон ба ту медиҳад, ҷоннисорӣ мекунӣ. Ва худро  посбони инсон 

медонӣ. Ба гумонат танҳо одамизод  офарандаи  ризқ аст. Ёд доррӣ, боре туро аз хона  

пеш кардам? Ту  пушти дар чор тараф медавидӣ, роҳи даромад мекофтӣ. Мингос 

мекардӣ. Сабаби қаҳру ғазаби ман аз чи буд, медонистӣ? Дар хотир  надорӣ? Гӯш кун, 

манн ба ѐдат  меора. Ту он рӯз  наҷосат хурдӣ? .. Ё сохиб  надоштӣ? Акнун  фаҳмидӣ  

гуноҳатро? Нешзаниҳои Шарифи муйлаб чӣ?  Бояд дар хотират бошад. Заҳми забон  

ҳаргиз аз дил намеравад. Ё  ба гумонат ӯ туро таъриф кард?»  

         - «Ҳамсоя, чаро Вафодорро  аз дар рондӣ» - аз сари девор сар бар бардошт Шариф. 

         -«Наҷоса т мехӯрад», -гуфтам. 
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         - «Саги боақл  насибаи худро дар ҳар куҷо соҳиб аст,» -гуфту  рафт. Туро 

намедонам, аммо ман розӣ  будам, замин бикафаду бидароям. Бо вуҷуди ин дилам  сӯхт. 

Охир, ту ду роҳ доштӣ, яке роҳ ѐфтан ба кулбаи ману дигаре марг. Ба ҳайвонот хашм 

гирифтан намоли донишмандӣ нест. Вале наметавонистам барои ин гуноҳ сазоят  

надиҳам. Ҷазоро ба гунаҳгор  ба хотири тарсондани чашми дигарон медиҳанд, вале   

омӯрзиши гуноҳ барои он аст, ки  одамон раҳму  шавқатро фаромӯш накунанд. Барои  

ҳар амали  неке, Ки инсон дар ҳаққи  чаҳорпоѐн  мекунад, подоше аз худованд мегирад. 

Аммо ба як чиз  мутаҳайирам. Чаро ту ва ту барин ҳайвон  мутеъи инсон шудед? 

Меҳфаҳмам,  ки хости худо ҳамин буд. Бо вуҷуди ин ту хушбахтӣ. Ҳаргиз аз ҳайвон 

буданат нанол… Ман аз надоштани оилаву фарзанд месӯзам, аммо ту парво  надорӣ. 

Асосан ман  ҳам  бепарвоям, лекин нмешавад, охир сурати одамӣ дорад  ва дар  

ҷамъияти онҳо  зиндагӣ мекунам. Дилам мехоҳад хонаву дари обод, зану  фарзанд 

дошта бошам мисли  онҳо. Вале дар чорсӯи зиндагӣ  зору ҳайронам. Ту хушбахтӣ, бо 

вуҷуди саг   буданат. Охир, ба чор ишкели  дурусти сагона офарида шудаӣ,  ман чӣ? 

Расвои  ради маъракаам… Ҳарчанд кӯшиш мекунам аққалан ба зоҳир шабеҳи  онҳо 

бошам, вале қабул намедоранд… 

         Ҳатто хешу ақрабоям. Гиребонгирам  намешаванд, аммо неш  мезананд. Чи  гунна 

талху тез будани неши  забонро намедонӣ… Ту танҳо  захми  дандонро медонӣ, ки  бо 

дасисаи инсон  барои пораи устухон  аз ҳамҷинсонат дидаӣ. Захми  дандон  шифо 

меѐбам, аммо  захми  забон  не. Вафодор, ман ба ту  ҳасад мебарам… Бовар бикун! 

Охир,  инсони  бошуур ҳамҷинси худро  бошуурона бад мебинад. Ман туро барои  

нашинохтани хешу ақрабо таъна  намезанам. Зеро ту ҳамҷинси  худро ба  хешу бегона 

ҷудо  намекунӣ. Ба худиву  бегона ҷудо  кардани ҳамҷинсон аст. Хешу  табори зиѐде 

дорам. Бо вуҷуди ин худро  як каву танҳо  мебинам. Ҷуз  сояам кассе нест. Онҳо аз ман 

мегурезанд. Шарм медоранд, ки  аз табори онҳоям. Худро бегона  мегиранд. Танҳо, ки 

диданд, хеш  метарошанд. Ман  аз онҳо наменолам. Зеро инсонанд  ва кӯлли одамон аз 

ашхоси бои лат  ба дунѐ омада меҳаросанд. Ту ҳарфи маро дарк  намекунӣ. Ва ѐ дарк  

мекуниву  аҳамият  намедиҳӣ. Хушбахтам, ки мисли  ту рафиқи  беозор  дорам. Ту ба 

ман  сахт дил  бастаӣ, гумонат ман ҳам  ба ту чунин дилбастагӣ дорам. Вале инсон  

дигар аст, ӯ барои расидан ба мақсад  дӯсти  наздики худро қурбон мекунад. Манн дар 

тӯли  умри  зиѐда аз шастам  ин чизро борҳо  мушоҳида кардам. Аз ин рӯ  ба инсоният 

дӯстӣ надорам. Дӯсти ман яке саг  асту дигар  хусаи  чӯбин… Манн ҳаққи  гапро 

мегуям, ҳарчанд медонам ҳарфи  ман туро  дилхунук  мекунад ва ин дилсардӣ  ба  

манфиати  ман нест. Чӣ илоҷ, дар сиришти ман  фошгӯӣ  ба хун омадааст.  Аммо ин 

ҳадди  охир  нест,  бо вуҷуди  ин ҳақиқатро  ниҳон медорам, ҳақиқатеро  ниҳон 

медорам, ҳақиқатеро, ки шаъни маро  паст мекунад ва боиси озори рӯҳиям аст. 

Медонам, ҳақиқат як рӯз не, як рӯз рӯи об мебарояд. Аммо  барои  пинҳон  доштани он 

ҷон  мекоҳонам. Охир, ин ҳақиқат ҷурми ман аст. Наметавонам онро  фош  бисозам. 

Инсон  хоҳ бад аст, хоҳ нек, худро  дӯст медорам… Аз  кузпушт ипурсидаанд: «Мехоҳӣ 

мисли  дигарон бошӣ?» Кузпушт  гуфтааст: «Не, мехоҳам дигарон чун манн кузпушт 

бошанд». 

         Чаро хомуши? Пойҳоятро болишт карда  ба андеша рафтаӣ? Чаро ҳарфе  намегӯӣ? 

Ту ѐ донои-доноӣ  ва ѐ нодони-нодон… Ё асрори  дунѐро беҳтар аз  инсон медонӣ ва аз 

гуфтани  ҳақ  истиҳола  мекунӣ ѐ  чизе намедонӣ. Медонӣ, ки чи дард дорам? 

Мефаҳмӣ… Барои ҳамин  маро тарк  намекунӣ, кӣ  танҳоям. Ту  намехоҳӣ чун хешону  
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наздиконам  аз  манн  канора биҷӯӣ. Ва ѐ намедонӣ? Ҳеҷ туро  фаҳмида наметавонам. Ё 

барои  ту ин чизи  муҳим нест? Не, ту ғами маро  нахӯр. Аз  ғами беҳуда хӯрдан чӣ суд? 

Охир, қисмати маро аз рӯзи азал қаламқаш чунин шакл додаст…» 

         «Ман душакл зоида шудаам, на мардаму на зан. Худованд аз ҳарду  ҷинс  ҳиссае 

ба манн бахшидааст. Шояд ба хотири он ки аз дигарон фарқ кунам. Ва  мартабаи  

бузургиамро ба ин сурат дода  бошад. Вале он  кунун онро  эҳсос накардаам. Зиндагии 

сабуксарона ва  айшу нӯши бехирадона, пеши дидагонам чун саҳоби тирагун парда  

кашидааст. Ҳама  чиз фаромӯшам шуда. Ба чоҳи ҷаҳолат афтодаам,  барои ҷонхалосӣ 

доду фарѐд  мекунам, вале фарѐдрасе надорам», - ба  рӯи Вафодори сусту  фулуст, ки  

чашмони бенуру беҳаракаташро ба як  нукта  медӯхт,  менигарист. Саг гӯѐ ба андешаи 

жарф рафта буд. Мӯсафед поҳои  карахту беқуввааташро саҳл  ҷунбонда нияти  хестан 

кард.,  аммо зӯраш нарасид. Ночор ба ассо такя дода  бархест, миѐни чангашро дошта  

оҳу-воҳ кард.  Суҳб чеҳраи гирифта дошт. Боди  намнок вазида  Сару рӯйро  мелесид. 

Барги хушкшудаи дарахтон  аз ин  вазиши бод  садои  якканавохт бароварда ба гӯш 

форам мерасид. Аммо  шавқуну  мағали зоғҳои сиѐҳ, ки сари шохаҳои чормағзи пир сур 

доштанд,  дарак медод, ки  зимистон дар  остонаи дар аст. Бадани  мӯйсафед меларзид, 

дандонҳояш  ба ҳам  бархурда ваҳму ҳарос ва ѐ эҳсосоти  сарморо   дар вуҷудаш  бор 

меовард. Ду – се қадам монда  боз дар ҷояш нишаст. Пойҳои сарду карахташ  хуни 

баданашро  аз гардиш мононда  буд. Ин дафъа асо мадад накард. Лабханд зад. Замон, ки 

ҷавон буд, «чистон » мегуфтанд. 

        -«Аввал чорпо мегардад, баъд дупо ва сипас сепову дар охир чорпо, ку гап зан, 

кадом маҳлуқи худост он?»  Ӯ бе он ки фикр кунад,  ҷавоби осон мехост. «Надонистам, 

ку худат бигӯ» «Одам…»  мефаҳимонданд ба ӯ. Ӯ ба саволу ҷавоб  назари сатҳӣ дошт. 

Фикру андеша  ба гӯшаи  хиѐлаш  намеомад. Агар фикр  мекард  назараш амиқ буд.  Ва 

ба ҳар як суоле, ки ҷавоби мутафаккирона талаб мекард, ғамаш  меомад, бо анчухи рӯй 

даст  меафшонду мерафт. Кунун он саволҳоро  ба ѐд оварда, дарк кардааст чӣ  маънӣ 

дорад… 

         Мӯсафед ба дарди бедаво  гоирифтор буд, даво  меҷуст, аз ноилоҷӣ хиҷил мегашт. 

Дар  ҷавобӣ аз паяш  нагашт. Бепарвоӣ кард. Фикри  оянда  ба гӯшаи хотираш наомад. 

Акнун  оҳанро дар  сардиаш кӯфтан  мехост. Ба одамон нигоҳи имдодхоҳона медӯхт, ба 

умеде, ки дастгираш шаванд. Касе  ғамашро намехӯрд. Худро мустаманду бечора ѐфт. 

Дардро ҳамон касс идрок мекунад, ки ба  мазмуни ҳамдардӣ пеши  ҷабдида арзонӣ   

медоранд, ҳама сохтаву ғашовар аст, аммо  бе он ҳам  намешавад, агар  кассе  аз аҳволат  

намепурсад, аламат  мекунад, ғамат дард  мешаваду дардат аҷал… 

          Офтоб бо ҳама қудрат, сӯхтаву пухта пардаи тимафоми саҳобро дарида ба бадани 

ӯ ҳарорати заифаке медод. Ба офтоби чун  тангаи заррини ба сурхӣ моил  менигарист. 

Таманно дошт, ки боҳарорату нерӯманд гардад хуршед. Вафодор коҳилона пойҳои 

пешашро паҳн  монд, хамѐза каши два сарашро афшонда, дандон гиз  кард, ба  шикори 

хомӯшакҳо машғул шуд, ки ба баданаш часпида озораш медоданд. Хасу барги хушк 

зери  по шикаста садо мебаровард. Чормағзи бузурги кӯҳансол чун пири андешаманду 

ғариб сукут меварзид. Чароғакки  хирасӯз ба ҳавозаи ангур овезон ҳанӯз ҳам месӯхт, 

аммо рӯшании ӯ  акнун на нур дошту на таъсир, шояд нуру гармӣ  дошт, аммо  рӯшании  

табии рӯз, ҳама ин рӯшании сунъиро ботил месохт. Чашмони варамидаву чун миллаҳои 

лухтак  шишагуни  мӯсафед дар ин нуқта як баст. «Хотираам заиф шудааст, куштани  

чароғро фаромӯш кардам. Пирӣ андак- андак дар рӯҳу равон нақш мегузорад…»  Ва 
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коҳилона аз ҷой хеста, калов-калов  ба сӯи нуқтаи пахши барқ  гом  кашид. Чироғ  

хомӯш гашт. Хомӯшакҳои ба бӯи ангури  лухсида  омада,  гирди чироғ  давр зада 

тақлиди парвона доштанд, роҳгум заданд ва як дам ғизғизкунон чарх гашта, ба хушаҳои  

пӯсида  часпиданд. Ҳавлиро курпаи ғафси хазонрези чормағзу ангур пушид, бӯи 

мусаллас  ба димоғ  мезад.  Мӯсафед ҳар сол  аз ангури  ҳавлиаш шалоб мекашид. 

Менӯшиду  мехобид. Дашном медод дунѐ ва мавҷудоти онро. Гоҳо мешуд, ки моҳу 

ҳафтаҳо  қатрае ба даҳон намебурд, озода мегашт. Сару либосашро мешуст. Ба қавли 

хеш,  бинанда гумон мекард, ки  «нарком» аст. Алъон  ба сар сала мемонд, ҷелак 

мепӯшид ва аз болои он дар зери ишкамаш рӯймол баста мегашт, касс гумон  мекард 

рӯймол чун  бодиз  нигоҳдорандаи аст. 

         Вале аз он  олуфтагии  мавсимӣ; ки гоҳу ногоҳ пеши мекард,  нишоне набуд. Дард,  

ноуммедӣ  вуҷудашро мехӯрд. Ба худ мепечиду намедонист сари сахт ба куҷо бизанад. 

Дар ин дунѐи кушод  ба худ ҷое намеѐфт табъи дил. Санги тақдир ба сари танҳояш бори 

гароне шуда  буд, намеѐрист, ки  онро  аз худ дур кунад. Намоз ҳам  намехонд. Ба 

ҷелаки кабудчатоби касиф, ки ҷо-ҷояш  дарида, беҳунарона дарбеҳ хӯрда, ки ғиҷиму 

қатшуда буд,  печида  хешро  аз боди мухолиф,  ки  бабадани сусту фулусташ  сардӣ 

медод, паноҳ кардан  мехост. Месурфид,  раги  пешониаш барҷаста, чашмонашро 

муддате  мепӯшид, то рафъи озоре, ки сулфаи номувофиқ  ба бор  оварда  будаш. Ба 

майнушӣ  шуғл  надошт. Аз шиша об наехӯрд. Шириниро дӯст медошт. Оҳиста-оҳиста 

нӯшиданро  пеша  кард. Касе, ки таънааш  зад, ғам мехӯрд. Барои  рафъи ғаму андӯҳ 

менӯшид. Ба худ омадан   намехост. Ниҳоят хаставу лакот  ду-се рӯз ҳамин минвол 

мехобид. Нушидани зиѐду мастӣ тадриҷан ба касифӣ овардаш. 

         Замоне ки ба ин  мавзеъ муҳоҷир шуда омаданд, бисту панҷ сол  дошт. Мӯи сар 

шона  задагӣ, ба тан  Сару либоси  замонавӣ,  ба по музаи хиром бо эҳтиѐт  заминро  

миннатдор карда қадам мемонд, то ки  гарду  чанг  ба сару либосаш  нашинад. Ба сари 

полизи мардуми муҳоҷир омада онҳоро аз роҳ зад. Баъдтар  маълум шуд, балки  мардум 

ба  ин фарзия эътимод ҳосил карданд, ки ин корро Наврӯз барои  сарнагун кардани 

раиси «колхоз» Қурбони  Расул кардааст. 

          -Ҳой мардум, кӯчу боратонро гирифта ба деҳаҳои бобогиатон баргардед! –гуфт 

Наврӯз ба деҳқонон. Зану мард, пиру  барно  як дам ааз гап монданд, нафас  дар 

гулушон ҳабс  шуд. Касе мадори сухан  гуфтан надошт. Белу каланд мутакои 

қоматашон шуд. Не, дигар мардум ба ин тоб оварда наметавонист. Бори аввал миѐни 

онҳоро вақти  муҳоҷиркунонӣ шикастанд. Себу  зардолу ғарқи гул буд. Алаф ба дарав 

наздик  омада, онҳоро муҳоҷир карданд. 

         Банди дили мардум сӯхт, ҷигарашон об шуд,  миѐнашон шикаст. Ҷуз итоат илоҷи 

дигар надоштанд, саркашу гаранғафсро хаташ аз Сибир меомад. Акнун қомат рост 

карда, захми дилу ҷигар зудуданӣ буданд,  ки боз ин фармон баромад. 

         - Чӣ шах шудед?  Ҷумбек; аз боло ҳамин хел фармон шуд…-гуфт Наврӯз бо 

ҷиддият. Андешид, ки  мардум фармони ӯро шӯхӣ ва ѐ фиреб пиндоштаанд. Ҷабинаш 

арақ кард, баданаш ларзид. Саҳл беэҳтиѐтиву ҳарос сирашро фош менамуд, аммо худро 

шердил гирифт ва аспро пештар хай кард. 

         - Шумо сухани намоядаи давлатро намегиред ?!. 

         - Бологиҳо кала доранд? –бетоқат шуд Ҳанифа, ки  он вақт бо шавҳари дуюмаш 

зиндагӣ мекард. 
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         -Даҳоната пӯш бедаҳан! –дуғу даранг кард Акрами шавҳараш, ки   ранги руш 

ранги мурдавори парида буд.  

           - Худоро шукр, манн даҳан дорам, лекин дар боло калонҳо бо  сарашон  фикр 

мекарда бошанд ѐ… 

           -Аз ҳафтмахалаи тувори зан безорам, дар шоҳидии мардум ба ту ҷавоб …- гуфт 

Акрам ва аз саҳро баромад. –Ман умеди зиндагӣ дорам. Намехоҳам аз барои як зани 

аблаҳ умрамро харобу хазон  кунам, -худ ба худ ғур-ғуркунон мерафт. Пахтаи ғарқи 

гул, тарбузу  харбузаи расидаро  аз ғазаб таги по карди, сӯи каппаи хасинаш гом  

бардошт. 

           - Тарсончак, ман аз ҳафтмаҳалаи тувори шавҳар безорам. Шӯи  дуюм поргии сари 

зону, аз буданат набуданат ҳазор бор хуб аст. Дарди сари ғами ҷон. Бирав, илоҳи раҳмат  

сиѐҳ шаваду хабари маргат биояд. Ҳу,- Сар афшонда аз ғазаб лаб мегазид. Ҷавон аз 

рафтанаш, пир аз мурданаш метарсонад.  Шавҳари аввалаам Мансур бо ҳамон  хусну 

ҷамолаш таркам гуфт намурдам, бе ту ҳам рӯзам   мегузарад. Як қадам пома аз саҳро 

берун намемонам. Ку калонҳо гап зананд? Мардума бо «тройкаву» бадарға кушта 

натавонистанд, акнун натавонистад, акнун ин роҳро пеш гирифтанд… 

            - Ҳой беваи Ҳанифа,бо думи шер озӣ мекунӣ?. – чашмонашро булуқ карда ба 

рӯи занак песонд Наврӯз. 

           -Намурдӣ беимон, чашмони сиѐҳи лахчаат бикафат. Аз кай боз думи  шер шудӣ? 

Ту думи харӣ!.. – даҳони занак тафсид. Дар сари дунгӣ, дар  пайраҳа чангу хок  аз суми 

хари Акрам печид ба осмон хест. 

          - Мардум, бо калонҳо шӯхӣ намешавад. Арбоб мезанад ба хар боб, ман рафтам, - 

гуфту каландро  сари китф гирфта рахакӣ шуд Акрам. 

          - Раис чаро  наменамояд? – пурсид аз Наврӯз Қосими  Наим. 

          - Қурбони Расула мегӯед? 

          - Бале… 

          - Ӯро  Сталинобод даъват кардаанд. Маро дар маркази район дида   супориш дод 

фармони калонҳоро ба шумо  расонам. 

         - Пахта аз беобӣ  хушк  мешавад, палакҳо хароб мегардад… 

         -Ба ин  кори  шумо  набошад…  Калонҳо  худашон ҷавоб  медиҳанд.  

          - Калонҳоро миѐнашон  сӯхтааст?  - бо зарда  гуфт Ҳанифа . 

          - Ман  аз пешатон  гузаштам. Наравед ихтиѐратон… аз манн хафа  нашавед! – 

гуфту  лаҷоми аспро  ҷониби маркази ноҳия  хай кард. Мардум  ночор аз саҳро  

баромад. Бори буни худро ба харҳо бор карда  ба   деҳаҳои матрук  ба кӯҳистон 

раҳсипор шуданд. Аз миѐн  ду-серӯз  нагузаштаҚурбони  Расул омад. Дар саҳро ба ҷуз 

Ҳанифакасеро  надид. Чун аз асли  кори оғоз шуд,  дуд аз димоғаш баромад. Осемасар  

ба ноҳия  рафта  ҳамроҳи калонҳо барои  бозгардодани муҳоҷирон ба  кӯҳистон  сафар  

карданд.  Наврӯзро  понздаҳ сол  доданд. Азобу  кулфати маҳбусиаш паси сар шуда, бо 

қомати шикастаставу чеҳраи заъфаронӣ  бозгашт ба деҳа.   

         - Наврӯз зан намегирӣ?  - мепурсид Авғони  талхдаҳан, ҳини хӯрокхурӣ ва ѐ  

лаҳзаи дамгирӣ. 

         - Зани бо чӣ мегирӣ? Акнун  аз азоби  зиндон халос шуда,  нафаси  озод мегирем. 

Бесоҳибам, бесоҳиб намебурдам вазифаамро Қурбони Расул  мегирифт? Ё понздаҳ  сол 

дар сармоҳои  туф куни ях  куни Сибир дарахтбурӣ мекардам? – зонувонашро  оғӯш 

гирифта ба  андеша  рафт. Ва сигор  дуд карда ба нуқтае дида дӯхт: 
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         -Парво накун, манн ба ту  зан медиҳам, - ба ҳамкоронаш чашмакӣ  зад ӯро ба 

таври худ дилбардорӣ  намуд Авғони талхдаҳан. Наврӯз пора-пора дудро  аз даҳонӣ 

бинӣ сар дода, лаб газид. Сипас оҳи сард кашида дида ба рӯи авғон дӯхт. 

          - Дурӯғ намегӯӣ? 

          - Кай дурӯғ  гуфта Будам? 

          -Шумо даҳон доред… -даст афшонда рӯй ба дигар су гардонд Наврӯз. 

           -Гапи мард якто!.. Манн дурӯғгӯиро  ниҳодан бад мебинам… 

           -Аввал ҷиянамАбдӯлқодирро зан медиҳам, баъд  худам  мегирам. Ах хешу  

ақрабо  танҳо  ӯ ҷонибдори  манн аст. Агар маблағ   медошт, аввал маро зан медоду 

баъд худаш  мегирифт. Афсӯс. ки камбағал аст. 

         - Ғами Абдуқодира маехӯрӣ, ғами туро кӣ  мехӯрад? 

         - Умрам гузашт,  хубӣ рафту   гандагӣ монд… 

         - Не, баръакас, гандагӣ  рафту хубӣ монд,- қмдаи худро ба рағми андешаи  

мӯсафед  талқин кард, -вақти зангриат аннун расид…  

         - Ку  ҳамин зан? Кӣ зан медиҳад? Зан хонаву дари озода мехоҳад, хӯроки болаззат 

талаб мекунад, сару либоси ранг мепушад. Мани бекас аз куҷо  меѐбам?  

          - Дар масҷиди худоӣ кор мекунӣ? 

          - Авғон, аҷаб сағераиолак нестӣ? Гумонат аз дасти манн коре намеояд. Манн аз 

бекасӣ ба ин ҳол  афтодаам. Ту мегӯӣ, ки                      занҳои шӯгир лав задааст. Дуруст, 

зан пур аст,  лекин зан ҳам чун гули  тубак нигоҳубин мехоҳад… 

          - Ту зан  бигир, илоҷи корро мо меавем,  ба шариконаш бо тамасхур  чашмакӣ зад. 

         - Як шаҳр хешу ақрабоям, онҳо кӯмак  намекунанду  ту мекунӣ? 

Мансаб надорам. Агар калонҳо дар вақташ ба аҳдашон вафо карда маро раис 

мемонданд, бо  қисме тағову ба бархе амак мешудам…  Мутаассифона  ин тавр  нашуд. 

Хор  шудам, - абрӯ чин кард Наврӯз. 

         - Аз тақозои  замона хирсро гуфтам амак, хукро  гуфтам тағоӣ, заҳрро гуфтам 

намак. 

         - Бале, ҳоло тағои хоҳарзодаҳоям Қурбони Расулу амаки додарзодаҳоям Абдуллои 

ланг… 

          - Дар вақташ каларо кор нафармудӣ-да… 

Чизе аз  азал дар пешониат навишта бошанд, ҳамонро мебинӣ:  

Аз  худиву бегона нолидан фоида  надорад… 

          - Ба додарзодаву хоҳарзодаҳоят борҳо  дар хусуси хонадор карданат ҳарф задам,  

баҳона  мекунанд, ки гӯѐ сусткамарӣ… 

          - Каломаш  гуфт? Ту ба манн гап зан! –оташин шуд Наврӯз. 

          - Не, намегӯям… 

          - Забонашро аз кундааш канда мегираму баъд… 

          - Аз ҳад гузарондӣ ку?... 

          - Ба умри кӯтоҳам гармиву сардии зиѐдеро дидаам. Онҳо чӣ? 

Аз бағали гарми очаашон дур  нарафта, даҳокалонӣ менунанд. Сари  ягонтаашро 

мегираму боз меравам ба ҳамон «камераи» худ. Онҳо ними-ними азоби  маро  

мекашиданд, баъд   мефаҳмиданд қадри одамро.  

         Қулфи зиндон ба як мижа  задан кушода нашуд, балки  ман онро тӯли понздаҳ сол 

бо сабру таҳаммул кушодам. Понздаҳ сол, тасаввур  кунед. Ҳарки дил дорад, ба ман 

санг намезанад… Сабр кардан осон нест. На ҳар касс сабру тоқат доад. Ку як дақиқа  
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интизор шав?  Дигар аст сабр… Ба он  марди мардон тоб меорам… - абруонаш чин  

хӯрда,  чун боли  кабутар пар-парак мезад.  Каҷпаҳлу  зада  хомӯшона сигор кашид. 

Ҳамкоронаш  аз чор тарафи  ӯ қарор  гирифтанд. Авғон рӯ ба рӯи ӯ нишаста  ва ба  

кунҷковии худ  идома бахшид: 

         - Бобои Наврӯз, сара сафед кардӣ ку? 

Наврӯз пора-пора дудро  аз даҳону бинӣ сар дода, ба рӯи Авғон нигоҳи мадиду  

норозиѐна афканд:   

          - Агар ту  ними-ними заҳмати маро  мекашидӣ, дар поям рост  меистодӣ ѐ не, худо 

медонист. Таҳсини манн, Ки кор  мекунаму  дар шодиву  кулфати  мардум паҳлуяшон  

ростам. 

         - Рост, -ба тасдиқи сухани ӯ  сар  ҷунбонда хасеро аз алафи хушк  канда  ба миѐни 

дандонҳояш  ҳаст.  Ва ба аломати огоҳӣ ба  шариконаш чашмакӣ зад. 

          - Сарам аз ғаму дард сафед шуд,  -ба дард Сухан мегуфт Наврӯз.               

          -Ҳамсарам бо ду тифли ҳафт-ҳаштсола  ба гирдобӣ сели баҳорӣ  рафт… Он вақт  

дар деҳаи бобогӣ мезистам. Ғамиу дарди онҳо паст  нашуда  ба тӯҳмати Қурбон  

понздаҳ сол шиштам…  Дардам  зӯр аст ҷӯра, аламамро  тоза накун… 

          - Дигар зан намегирӣ? 

          - Бо чӣ мегирам?  Дар киссаам як танга набошад. Маошам аз ин моҳ  ба он моҳ ба 

зӯр мерасад. Беваҳо  ҳам маст шудаанд. Маош  мегиранд, ҳукуматба сағераҳояшон 

нафақа медиҳад, шавҳар чӣ лозим ба онҳо? Солҳои пеш  беваҳо аз ночорӣ шавҳар 

мекарданд, кишавҳар онҳоро хӯронаду пӯшонад. 

         Ағони даҳанталх  ба шариконаш  бори дигар  чашмакиӣ заду худро болои Наврӯз 

андохт. Дигарон  низ як  мижазанӣ ба ӯ часпиданд.  Наврӯз  ҷинҷ  зада  муқобилият  

мекард, аммо  зӯраш  нарасид.  Доду фарѐд, гиряву зорӣ  монеъ нашуд. Чун гургони 

ваҳшӣ дар як дам  ӯро  бараҳна  карданд. Шармгоҳашро диданду рӯ турш намуда, паи  

кори худ шуданд. Наврӯз   либосҳояшонро пӯшид, ба оббурдаи канори  роҳ  даромада  

худро  ба шикам партофт ва боа лам гирист. 

         - Авғон, хоҳарата, очата Афлодта… - дашном  медоду  дашном медод. 

         - Дар  мардит садқа… Ҳақора бикун! –ба шариконаш  чашмакӣ  зада қаҳ-қаҳа 

мекард. Мастӣ дошт Авғон. 

         - Э номусулмон,  Авғони даҳанталх, ту  ба махлуқи худо таъна задӣ,  ба худо таъна 

кардӣ ки  маро ба  чунин илат ба дунѐи рушан овард… - худ ба худ  мегуфту мӯя 

мекашид. Аз баланд гуфта меҳросид. Тарс дошт, ки гиряи ӯ ба шодии Авғон шодӣ 

меафзояд. Дили озо ѐфтаашро марҳаме набуд. Худро дар дунѐи рушан яккаву танҳо,  

ҳақиру нотавон дарѐфт, дасти шафқати кассе ба сараш соя надошт, дилашро 

намебардошт,  мӯҳтоҷи сухани неку ҳарфи хуш буд. БО  офаридгор гуфтора дошт.  

         «Э худо, чаро бо чор ишкели дурустам наофаридӣ? Чаро таънасори мардум 

кардӣ?.. » 

          - Наврӯз бархез, мошин омад, -ӯро паҳлу гардондан хост Авғон. Аммо Наврӯз аз 

ҷояш наҷунбид,  сар болои оринҷҳояш гузоштаба андеша рафта буд ва ѐ хоб. Аз 

ҳаракати  навбатии Авғон, ки узрхоҳона болои сараш чунгур нишаста, ҳидоят ба рафтан 

дошт, оташин шуда кулухи офтобсӯхтаеро бардошта  ба сараш зад. 

         - Наравӣ ба қабри падарат, мочасаги пир!. – Ба сӯи мошин гом  кашид. 

Ҳамкоронаш савори мошин рафтанд  Наврӯзи  мустаманду таҳқирдида дами офтобшин 

сару либосашро шапонда, -қад-қади роҳи оҳан рӯ-рӯи бодизҳои сиѐҳи ба руған олуда 
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қадам мемонд. Сархаму мустаманд ба сӯи  кулбаи хеш равон шуд.  Ҳаво гургу меш буд. 

Сари  шохаҳои урѐни беди  тоқае, ки канори роҳ чун пири фартути миѐнкуз ҳоли  

махибе дошт, зоғҳои сиѐҳ нишаста. Аз гардиши насими тозаи  хазон, ки аз нокуҷоҳо  

мевазид, ҳаловат мебурданд. Буми шумнафасе аз куҷое  вағ-вағи ғамнок  мекард ва 

шишаи сукути  сангинро  мешикаст. Наврӯз ба худ  ларзид, такон хӯрд, гиреҳи талхи 

андӯҳ дар сари  дилаш  кушода шуд ва ба воситаи  шоҳрагонаш ҷониби  сараш Давид. 

Фиғон гулугираш  кард, сахл монд, ки фарѐд  бизанад, вале аз шарм буд ва ѐ сабр, ки 

таҳаммул намуд. 

         Бо саросари «дунѐ» замзама дошт ва тухми андӯҳ мекишт. Наврӯз чашм ба самои 

саҳобпӯш дӯхт, ки ҳилол аз чоки ин чатри боранда намоѐн шуд, ғамашро дидани моҳи 

нав нашуст. Балки нафраташ  омад ба умри ширин. Дуое, ки мехонд баробари дидани 

моҳи  ҷадид  ба хотираш наомад. Балки  қасдан дидаву дониста  ба забон  наовард. 

Хотираашро мияв-мияви гурбаи  малули  зард, ки дар пои беди пир пуш  зада, чашмони 

чун лахчаи сӯзон тезашро ба зоғҳои  сиѐҳ медӯхт, варақгардон кард. Пагоҳӣ ҳини ба кор  

шитофтанаш аз пеши роҳаш гурбаи сиѐҳ гузашт. Он вақт, ки шитоб дошт, дуоро, ки 

субҳе саду як бор ба забон оварда  ба тани худ куф мекард, ба ҷо наовард. 

 

Аллоҳ ба фарѐди мани  бекас рас, 

  Лутфу карамат ѐри мани бекас бас. 

        Ҳар касс ба кассе, ба ҳазрате менозад, 

      Ҷуз ҳазрати ту надорад ин бекас кас. 

 

Ҳамагӣ як бор  ба забон оварду халос, дилмондагӣ аз дунѐ садде  шуд пеши ин амалаш. 

Бигзор ҳар офате, ки дар олам ҳаст, ба сарам биояд. Ман дигар аз он ҳаросе надорам. 

Мурданам беҳ нест аз ин зиндагии   сарду дилгир?..»  

 

*  *  * 

       Дигар ба кор наомад. Аз одамон  мегурехт, ҳарос дошт.  Гӯшанишинӣ шуғли  

асосиаш буд.  Гумонаш мардҳо  боз ӯро аз по  афтонда  бараҳна  мекунанд. То ки   

шармгоҳи ӯро дида,   деҳа ба деҳа, шаҳр ба  шаҳр овоза кунанд.  «Дар  деҳаи мо шахсе  

ба номи Наврӯз зиндагӣ ба сар мебарад, ки нармондааст…»  Ин суханон чун вағ-вағи 

ҷуғз дар  гӯшаш бо оҳангу шеваи Авғон мудом садо медод, дилаш аз дард 

моломолмегашт Ва аз миѐни мардум аз ҳар ҷамъомад, хоҳ сур бошаду  хоҳ мотам,  

бегумон канора мерафт. Гумонаш нигоҳи  мардум ба ӯ  дӯхта  шудааст. Мардумро  

Авғон бероҳа кардааст. 

          Чӣ аҷобате диа бошанд дар ҷисму Nани ман? Инсони оқил, инсони бошуур, барои 

рафъи ҳайрату хирси кунҷковии  хеш ба хар   махлуқи худо бошавқ менигарад. Аз 

бозии маймун  завқ  мебарад, аз хашми Шеру паланг даҳшат  мебардорад. Барои қонеъ 

гардонидани ин  талабот ҷонварони бечораро дар қафас нигоҳ медоранд. Дари  ҳама  

нишоту  шодмонӣ  ва зиндагии табииро  барояшон мепӯшид. Ҳатто мехоҳанд иллати 

модарзодии ҳамҷинси хешро  бубинад. Ҳиҷолат мекашам ва ѐ не, касеро ба ташвиш 

намеорад. Чи қадар нафратовар аст гуфтоу рафтори Авғон барои манн. Аммо барои  

дигарон  соату лаҳзаи  дилхушист. Балки чашмакӣ зада  талқинаш  мекунанд, ки маро 

озор  бидиҳад. Талхгуфторӣ кунад, гуфтори  ӯро «эшон» хушгуфтори  латофати сухан 

мешуморанд. Ғаму озори маро намебинанд. 
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* * * 

 

         - Ҳа Наврӯз, аз ҳама  пеш ҳозиои кӯ? Худо мегӯӣ, ки гӯши хар биҷунбад? 

          - Худо хурсандӣ  диҳад… 

          - Чӣ ба даҳон об гирифтаи?  Ягон чиз бигир… Ба мурод, ҳамин мағзро бигир, - аз 

рӯи дастурхон мағзи зардолуро ба Наврӯз дароз кард. 

          - Ман худам даст дорам. Дилам хоҳад аз ту намепурсам… 

          - Не нагӯй, бигир ба мурод… -хирагӣ мекард Авғон. Наврӯз мағзро ба дасташ  

гирифту боз рӯи  дастурхон  гузошт. 

          - Ношукрӣ накун,  ношукри кардӣ ба куҷо расидӣ? – Наврӯз  чизе нагуфт, аз шарм 

ранг бурда ранг овард. Чашмони чун ангушт сиѐҳашро  дар паноҳи  мижгонҳои дароз-

дароз гирифт. Тез-тез рупак мезад. Гӯѐ Авғон ба сараш мушт  бардошта бошад. 

Ҳозирон аз завқ омада, бо ангушти шаҳодат ӯро ҳадафи хеш нишон дода механдиданд. 

           - Чи хомӯшӣ, гап зан! Ё муродталаб нестӣ? 

Наврӯз худро ба карӣ  мезад, карт меандохт. Ба умеде, ки Авғон лочакиву пукияшро бас 

мекунад. Аммо ӯ  аз хомӯшии Наврӯз рӯҳ  мегирифт. 

          Одами мурдадила акнун дидам. Ҳатто гап намезаданд-е…  Хаѐлаш шаби никоҳ 

бошад… 

         - Ба муроди чӣ мағз бигирад? – пиѐлаи чой ба даст аз кати паҳлу овоз баровард 

абдуллои ланг, ки аз субҳи содиқ  инҷониб  ба ошпаз гапфурӯшӣ дошт. 

           - Ба муроди он ки сураш дуто шавад… 

           - Чӣ хел дуто? 

           - Зан бигирад-да... 

           - Зан? 

           -Э, не-е, шавҳар... Ҳайрон мондаам, чи бигуям. Худатон бигӯед, зандор шавад ѐ 

шавҳардор? 

           -Шуи очат бишав, -гуфт Наврӯз. Бо сари гарону дили ман аз ғам лабрез аз  

тӯйхона баромад. 

          -Кори хуб накардӣ! –чашмакӣ зад бо истеҳзо Абдуллои ланг. 

          - Бобаш кардӣ, гуфт Қуони Расул. 

          -доред дар тую сур  бологузар буд, ба касе навбати схан намедод, - даҳонкалонӣ 

дошт Авғон. 

          - Рост, ту чи хел ӯро забонкӯтоҳ кардӣ? – суол кард  Абдуллои ланг. 

          - Вақти дар роҳи  оҳан кор карданамон эзорашон бароварда дидем,  ки ба ҳеҷ чиз 

кор намеомадааст… 

         - Наход? 

         - Ба  ҳурмати  нон… 

          - Боз Ҳанифаро талабгор буд ку? 

         - Намунаи дунѐ мегуфт, ба таври худ мову шуморо, гул   

   мезад … 

          -  О бечора-е, гумон мекардам дурғ аст ин гапҳо, - гуфт Қурбони Расул. 

         - То шамол набошад, барги дарахт намеҷунбад... Дар тафси  даҳонаш об меҷӯшид. 

«Зану бачаҳомро сели баҳорӣ бурд»-гуфта оби дида рохтанашро медидӣ, ҷигарат об 

мешуд... 
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           - Шояд рост бошад, охир оби дида баҳудаву  беҳуда  намерезад. 

          - Як кас дарди дили дигар  касро аз куҷо медонад? Дил суфра нест, ки кушоӣ... 

         - Дар як дам ҳам механдаду ҳам мегиряд, актѐри тайѐр. Киносозон актѐр кофта 

мегрданд... 

          - Дар рӯзномае хондам, ки дар кадом мамлакат  бо ҷарроҳӣ  нармодаҳоро  ба 

ҷинси  дилхоҳашон  бадал месозад, -гуфт Қурбони Расул. 

          - Дар кадом мамлакат? 

          - Исроил буд ѐ Фаранг фаромӯш кардам... 

          - Ҷопон будагист, танҳо ҷопонҳо ба ин кор қодиранд, - гуфт Абдуллои ланг. 

          - Рости гап фаромӯш кардаам. Газет дар хона аст. 

          - Рӯзномаро ба Наврӯз диҳед, шояд ба ҷарроҳӣ розӣ  шавад,- ба гап ҳамроҳ шуд 

Абдуллои ланг. 

         - Барои ҷарроҳӣ сармоя даркор, дар  давлатҳои сармоядорӣ  ба ҳоҷатхона бепул 

роҳат намедиҳанд. Ӯ пули ѐфтаашро дар шиками ҳаромаш мезанад. 

          - Баръакс, як тини  пучакашро беҳуда сарф  намекунад. Нони  мехӯрдагияш аз 

хонаи  мардум. Пули бисѐр дора. Шояд розӣ шавад. Аз ин чиз дарак надорад. Агар 

медонист, мурдаашро партофта мерафт. Пулро ба  сари гӯраш мезанад? Гуфт Абдуллои 

ланг. 

          - базан табдил диҳед мегуфта бошад ѐ мард? – бо пузханд гуфт Қурбони Расул. 

         - Аллабата мард, охир либоси мадонна пӯшида  мегардад, - гуфт Абдуллои ланг. 

          - Аз мардҳо дилмонда  шудааст. Ҳоло мудом ҳамсӯҳбати занҳост, як рӯз пеш бо 

занҳои  ҳамсоя  саргарми сӯҳбат буд, маро дида  замин накафид, ки бидарояд. Замонам 

хориду як-ду луқмаи обдор  партофтам, -гуфт бо шавқ Авғон. 

           - Чи гуфт? 

         - Ҳамҷинсонатро ѐфтӣ?-гуфтам. 

         - Ман  мебудам,  дугонаҳоятро ѐфтӣ мегуфтам, - гуфт Абдуллои ланг. 

*  *  * 

          - Шунидӣ дугона? –гуфт ҳамсари Шарифи шофбурут ба зани Карим ба Наврӯз 

шунавонда. 

         - Чаро? 

          - Дар як мамлакати дур бо ҷарроҳ занҳоро маду  мардҳоро зан мекардаанд. 

         - Худоѐ тавба- пилки чашмонаш дарида  милаҳояшро  булуқ кард ҳамсари Карим, - 

гапи заминӣ бигӯй  дугона... 

          - Дуруғгӯ аз дуруғгӯ  мешунавад,  аз  даҳони  мардум шунидам,  ки Қурбони 

Расул дар кадом газете хондааст... 

          - Дар ҷумҳурии худамон  кай ҷарроҳӣ  мекарда бошанд? 

          - Ба ману ту чӣ даркор? 

          - Агар ҳамин гап рост бошад,  манн ба мард шудан розӣ Будам. 

  Охир аз дасти  ин мардҳои зансурат  коре намеояд. Ба онҳо нони хоидагӣ бошаду... Зан 

ҳам бошам, аз сад мард болоям, лекин - шарм медорам. 

          - Аз чӣ шарм медорӣ? 

          - Аз зан буданам... Метарсам, ки бадном мекунанд. Набошад чи кор  карданамро 

медонистам... 

          - Чӣ кор? 

          - Ягон кор мекардам-да, ба ҳама ҷо овоза кунам7 
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          - Беҳуда орзу накун. Ба гуфти Қурбони Расул бо усули ҷарроҳӣ  танҳо 

нармодаҳоро ба ҷинси дилхоҳашон  табдил медоданд.  

         - Дар мо чунин одам нест, -гуфт ҳамсари Карим ва бо  ребичашм ба Наврӯз 

нигарист. Наврӯз аз шарм  лаблабувори сурх шуд, дарк кард гап ба ӯ дахл дорад. Ва дар  

замираш оташ афтод, ғаму  шодӣ якбора ба таҳти дилаш  нишаст, бетоқат шуд,  чун 

мурғи посӯхта ба чорсу давидан дошт, то ки рӯзномаро – пайдо  кунад. Ва ҳатто  аз 

кӯҷаи Қурбони Расул  ду-се маротиба  поѐну боло рафт. Умеду орзу мавқеи ғаму  

андӯҳро, ки шарму ҳѐ боиси хуруҷи он гашта буд,  танг кард. Рӯяш нашуд, ки аз 

Қурбони Расул рӯзнома бипурсад. Саргарангу ҳайрон  дар кӯчаҳо гашт, ба умеде, ки 

илои корро  дарѐбад. Ниҳоят ба китобхона рафта бастаи  рӯзномаҳои кӯҳнаро варақ зад, 

то ки нишонии ҷарроҳони мӯъҷизакорро пайдо кунад. Кушишҳояш натиҷа надод. 

Ниҳоят фаҳмид, ки барои  амалиѐти ҷарроҳӣ   пули калон лозим будааст. Ин чиз то 

андозае ба оташи дилаш об зад, вале андешаи  ба  кадом  ҷинс  бадал шуданашро  

муайян кардан  лаҳзае оромаш  намегузошт. «Ба инсон кадом ҷинс мувофиқи матлаб 

бошад?» -ба худ савол медодва бартарӣ доштани зан ва ѐ мардро дар тарозуи  хирад бар 

мекашид. У аз мардҳо батамом дилмонда буд, аз миѐни ин ҷинс шахсеро, ки мояи 

ифтихору  ибраташ  бошад  намедонист. Ба  ашхоси  воломақом  наздикӣ  карда, дар 

сӯҳбатҳояшон  нишаста,  аз гоҷиву дунҳиматияшон огоҳӣ пайдо намуд, ки аз онҳо 

дилмонда буд. «Ҳама  мардҳоро  аз як хок шӯриданд. Ҳама мехоҳад зиндагияш аз 

дигарон   хубтар  ва аз тамоми  неъматҳои  олам бархӯрдор  бошад». Ҳирсу тамаъ бухлу 

ҳасад ва риѐву ғайбатро дар рафтору  гуфтори баргузидатарин  мард, ки ҳамсӯҳбаташ 

мешуд, мушоҳида, худр ба онҳо  муқоиса мекард. Ба ҷуз он камбудии ҷузъие, ки дар 

шакли ҷисмонияш мавҷуд буд,  чизи дигаре да  хеш   надид, ки  ӯро  аз дигарон фарқ 

кунонад.  Ӯ ҳам мисли  дигарон ба одамон  рашк мебарад,  муваффақияту комѐбии 

муосиронашро надида мегирад ва бо нотавонбинии  одамиѐна  наҳ мезанад, Гайбат 

мекунад ва худро  ситоишу васф менамонд, аз таърифи андаки онҳо шод  мешавад. 

       Бо вуҷудии ин ба ин ҷинс нафрат дошт,  чун мард ба хотираш зад  беихтиѐр пеши 

чашмаш симои масхарабозонаи Авғони даҳанталх  пайдо мешуд, ки ду даст дар миѐн, 

чашмон   меши серҳаракат ва  аѐрашро  бозӣ доронда ба рӯи ӯ менигарад, даҳон то 

баногӯш кушода. Дандонҳои зарди карабастаи нафратоварашро намоиш дода   

менигарист. Ӯро медиду алахчааш  шах мешуд, забонаш  чу мӯи дар оташ  монда   

мепечид,  дилаш  чун мурғи  нимбисмил сар ба бому девори қафаси  сина мезад, фарѐди 

имдодхоҳона  баровардан  мехост. Ҳис мекард, Ки дар ин  дунѐи рушан бекасу куй аст,  

ҷонибдору  хайрхоҳе  надорад. Дар гӯшаш суханони  пуристеҳзо ва таънаомези  

хайрхоҳе надорад. Дар гӯшаш  суханони  пуристеҳзо  ва таънаомези Авғон садо  медод: 

«... Салом акаи Наврӯз, э апаи Наврӯз ... Узр, холаи Наврӯз... Намедонам чӣ бигуям? 

Амак гӯям ѐ хола?.. Нафаҳмидам...»   

  Наврӯзро ғазаб ба изтироб меовард, баданаш  меларзид. Чашмонашро мепӯшид, ки 

рӯи хунукашро набинад. Дар дилаш дашном  падид меомад, аммо забонаш дар 

ихтиѐраш набуд, аз дил  мегузаронду  халос. «...Язна  бигӯ,  пияндар  бигӯй...» - мегуфт 

бо ғазаб  дар дил.  Гӯѐ  дашномҳои Авғон  мешунид, ки  қаҳқаҳа мезад.... «Э  дар мардит 

садқа... Ҳақорат бикун... Дашном бидеҳ!  Мардие, ки  ту дорӣ, очаву хоҳари манн 

садқаи ӯ мешавад...» Ранги Наврӯз чун девори хонаҳои сафедак мепарид, ҷон аз дасту 

пояш мебаромад, ҷисмаш   сусту фулуст мешуд,  ба танаи  девор  ва ѐ дарахт, ки  

вазнашро ба он  меандохт лухшида меафтод. Дасту пояшро хайрхоҳон  ва ѐ  дилсузон  
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молида  ӯро ба худ меоварданд. Аммо аз рӯи кунҷкобӣ  ва  табиати инсонӣ  вахти  

бехудияш эзорашро бароварда  медиданду ба  дигарон нишон  медоданд иллати ӯро . 

Баробари ба ѐд овардани он воқеа меафтиду  аз ҳуш  мерафт. Ҳарчанд мекӯшид онро  ба 

хотир наорад, наорад, намешуд. Чун ба хотираш  мтарсид ҳаракат мекард, худро  ба 

модонӣ мезад, карт меандохт, аммо хотира  чун канна ба асабаш мехаст, аз он  оҳангу 

садо  баровардан  мехост ва пеши чашми Наврӯз дев пайдо  мешуд шабеҳи Авғон, ба 

ҳоли ӯ механдид,  мерақсиду мерақсид, гӯѐ  дар сур бошад.  Меафтид аз ѐд овардани  он 

лаҳза,  дардро ҳис  намекард,  чун  ба худ омад баданаш месӯхт,  нолиш мебаровард, 

нолиши ӯ  ба нолиши  саги зарбхӯрдааш  Вафодор  шабоҳат дошт,  ки  беасос ба сараш 

борони сангу кулухро  бачаҳои кӯча мерехтанд. Агар дар кӯча  ва ѐ берун аз деҳа  

меафтид,  танҳо  худаш месӯхт. Чун дар ҳавлӣ ва ѐ паси хонааш бошад, Вафодор 

баробари  ӯ ҳиҷаси дарднок мебаровард ва ба рӯи мӯсафед нигоҳи  пуризтироб  

афканда, худро ба тани  ӯ мемолид, дасту  пояшро  мелесид. Наврӯз ба худ меомад, 

«уф» мегуфт, даст  ба сари  Вафодор  мебурд ва аз  рӯи  меҳр  онро  хору мол мекард. 

Саг гӯѐ аз ин шод мешуд, ки ҳиҷаси дардолуду  нигоҳи  пурбимаш  рафъ мегашт ва 

қаноатмандона  думи кӯтоҳашро ликонда худро  меафшонду хамѐза  мекашид, сипас 

дар сояи девор  ғел зада  сарашро   болои пойҳояш  мегузошт... 

         «Вафодор, -Вафодор...» -мегуфт бо овози  шунаво  ва боқӣ  ҳарчи ки мегуфт, ба 

худ мегуфт, аз дил мегузаронд. Бисѐр мехост  тавасути  ҷароҳӣ мард шавад ва шароб 

бинушад аз ончи ҷон дорад ва чун  кӯдакон  лучу урѐн очаи Авғонро ҳақорат дода кӯча 

ба кӯча  намоиш диҳад мардияшро. 

 

*   *  * 

  Чандест аз ин кулбаи тираву тор берун нарафтааст,  як ҳафта  буд, ки вақти хеш бо 

андӯҳу азият мегузаронд, дасташ ба кор  намеҷаспид андеаашро ба низом  оварда  

наметавонист, хазонрезаҳои   ширабастаи  ангуру  чормағ  ғашашро меовард. 

Тортанакҳо  макони Наврӯзи  мурдадилро муфт ѐфта,  аз шох ба шох,  аз гӯшае ба 

гӯшае тор  метаниданд. 

    Бо ҳавсала  тор метаниданд. Аммо ҳанӯз ҳам тарс доштанд аз  соҳиби хона. Тарс 

доштанд, ки мӯсафед тортаниву бебокона дарбози карданҳои  анкабутро  дида, аз рӯи  

рашку  бахилӣ   бо нӯги ҷорӯб  заҳматашонро  барбод  медиҳад. Аз ин рӯ ҳарос  ба 

мӯсафеди   дилшикаста   менигаристанду  дуо мехонданд: 

   «Э кош ин чордевор, ки ба ин пири танҳо мансуб аст, ба ман  бимонаду бея гон  тарсу 

ҳарос дар гӯшаву канори  он тор  битанаму   тор битанам. Э кош ин пири фартут, ҳамон 

тарзе,ки хобидаасту бихобаду  дигар   нахезад. Ба  доми манн магасу  хомӯшакҳо  

дармонанд. Ман шираи баданашонро  биошомам... Э кош кулба майдони орзуи  ман 

бошад. Э кош!..» Тор метанид бо шавқ, бо мурод. Ният асоси  амалиаш буд... Тор дар 

шуои  хираи офтоб чун тори   абрешим  маҳину зарин менамуд. Ғашашро меовард, 

асабҳояш варам мекард, метарисд, ки сараш мекафад, аммо рафта-рафта таи андешаҳои  

ғамолуддар дилаш хоҳише пайдо  мешуд. ки сари гаронаш торс бикафад ва мағзҳои 

сафеди чун Кафки соун нармаш чош бихӯранду сараш сабук гардад. Балки  аз ташвиши 

зиндагӣ озод шавад... 

 

*  *  * 
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  Хокдони пиру барнои деҳаро зиѐрат карда, гирди  мазори ҳар як  ҳуфта чарх мезад. 

«Худованд шуморо биомурзад, эй аҳли мазор. Гуноҳони мову шуморо бибахшад, ки мо 

низ дунболаи шумо раҳсипорем. Моро дар ин хокон  марг мутаҳид месозад». Ва  

мешумурд. Ҳазору дусад тепа, ҳазору дусад гӯр. Имрӯз дар деҳа зиѐда аз ду ҳазор касс 

зиндагӣ  дорад. Роҳи ҳаѐти ҳаа дар ин макон  оѐн меѐбад. Дар тӯли  ним аср аз се як 

ҳиссаи ҳамдеҳагонаш ба ин  макон абадан  кӯч бастаанд. Бо худ  ҷуз кафан чизе  

набурдаанд.  Ба ин мазор, ки  дар самти офтоббаро, рӯ ба рӯи деҳааш воқеъ афтода буд, 

тез-тез меомад, аммо  бори аввал аз рӯи  кунҷковӣ гурҳоро ҳисоб кард. Дар ин миѐн 

гӯрҳо ҳамвору гумном, ба ки мансуб буданашро кассе  намедонист, шояд сарфи назар  

шуда буд. Наврӯ хост гузаштагонро ба  хотир биорад ва гӯрҳоро муайян кунад, 

бовуҷуди ҳофизаи қавӣ доштанашро боз  иштибоҳ   сар мезад. Баъзе гӯрҳо нишона 

надоштанд, хешу ақрабои  марҳум  низ фаромӯш  карда буданд онро. Акнун ҳар боре, 

ки барои  зиѐрати мазори хешовандон биоянд, дар  даромадгоҳи қабристон нишаста дуо 

мекарданду мерафтанд. Баъзеҳо ба солу  моҳ рӯ  ба ин макон  намеоварданд. Ҳатто дар 

рӯзи иди   рамазону қурбон.  Баъзан аз ночорӣ аз паси чорвояшон, ки алафи сабзу  

баланди рӯи  гӯрҳоро дида ба ин су сар мехалонданд, гом  мекашиданд. Бо кунҷковӣ  

гӯри хешовандони  худро меҷустанд, аммо кӯшишоташон натиҷа намедод, ночор 

чорвои  шикамсеру бесарро, ки ба гӯри хешовандони соҳибаш р... задаву  шошида 

масти  мекард, ба сӯи  хонаҳояшон  меронданд. Мӯсафедро ин манзара  ғамгин кард. Ба 

гӯрҳои обод назар  афканд, ки ба хешовандони одамони доро  мансаб буданд. Гирди  

онҳо  панҷара  дошту  бо  сангҳои қиматбаҳо оро дода шуда, бо ҳарфҳои  хона катибаҳо 

доштанд: Аммо гӯри мардумони камбизоат  ҳамон тавре, ки  гур карда буданд, ба  ҳоли 

худ  меистод: «Кош  гӯри  манн ҳам чун гӯри ин бесоҳибон ба хок яксон шавад, то ки ба 

чашми кассе наафтаму  ҷурми  гуноҳамро пеши рӯ наоранд. Ҳамаро хок  паноҳ 

мекунад, хоҳ ӯ шоҳ аст хоҳ гадо, хоҳ ӯ санг  асту хоҳ чӯб... Ҳамаро марг  ба нестӣ  

мерасонад, решаи  хастиашонро теғи аҷал  меканад. Чи қадар одамон ин манзилро 

макони абадии хеш накардаанд? Хоҳ ӯ фозил асту хоҳ аблаҳ, номарду мард, тарсуву 

ҷасур, шоҳу гадо, ҳама  ба ин хоки сиѐҳ, ки панҷоҳ сол боз сарандози сабз медарад,-

яксон хобидаанд. 

      Замоне ин ѐдгориву нишонаҳои бошукӯҳи қабристогн, ки  сари гӯри дороѐн қомат 

афрохтааст, ба зери ин хок ғӯтида аз чашмҳо ниҳон мешавад. Кай? Худо медонад. Кассе 

ва ѐ чизе абадан  сутуни дунѐ нашудааст. Ман  инро аз рӯи  рашк не, балки воқеият 

мегӯям.  Ҳақиқат  талх аст. Дигар ҳамаро  як рӯз  не,  як рӯз савори аспи аҷал рӯ ба ин 

хокдон меоранд:    

  

«Қорун ҳалок шуд, ки чил хона ганҷ дошт, 

Нешервон намуд, ки номи наку гузошт.» 

 

 Бо ҳамин андеша  оҳиста-оҳиста ба канори гӯристон баромад. Чашмаш ба қабри ҳанӯз  

сабзапӯш нашудаи кампири Ҳанифа афтод. Раги пояш худ аз худ  фишурда шуд. Қабр 

ҳатто  оддитарин нишона  надошт. Наход санги  оддиро дар бари гӯраш  монда 

натавониста  бошанд. Магар онро  бо пул мехаранд? Агар Қурбони Расул фармояд, ки 

ба садаи сари гӯраи  амакаш  рӯзе чор  маротиба об бар, уф  намегӯянд. Аз пеши гӯри  

кампир мегузаранду  ба хотирашон намерасад, ки саломи худоӣ диҳанд. Фардо  ман низ 

ба ин аҳвол  меафтам, мурдаам бӯй мегирад. Дар зиндагиям намепурсанд, ки мурдаям ѐ 
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зинда, фардо, ки  мурдаи, маро соҳиби мекунад? Агар ба хотири ҳамин кулбаи фарсуда 

ба ягон касс  даркор нашавад, дигар аз эшон бӯи умед нест. Қадру қимати одамро   

танҳо фарзанд  боло мекардааст. Ҳанифа бефарзанд рафт. Ба ҳар ҳол хешонам оши 

худоияшро доданд. Аз маро кӣ мегирад? Оѐ чунин ворис пайдо  мешуда  бошад? 

Мекунанд ба хотири  таъна нашунидан. На аз рӯи меҳру садоқат. Балки нони додаашон 

намоишкоронаву  бо миннат мешавад. Худаш нагӯяд, ҳамсараш мегӯяд, ҳамсараш 

нагуфт, фарзандонаш ғур-ғур мекунанд... Магар ба ин  тарз оши худоӣ савобе  ба 

мурдагон  мерасад? 

      Мӯйсафед сари  гӯри  хоҳарзодааш Абдуқодир  дуру дароз  нишаст. Алафҳои  

хушкшудаи  гирди сангро, ки чун нишона худаш аз лаби дарѐ оварда буд,  чанд. Санг 

нима ба хок ғӯтида, онро алаф  паноҳ мекард.  

      «Танҳо ба ту боварӣ доштам, ки аз рӯи сидқу вафо, аз рӯи  меҳр оши худоии  маро 

медодӣ. Ту ҳаргиз миннат намекардӣ чунки  номусу  нанг доштӣ. Ба  тақдири шумам 

худо туро бурд, то ки пеши дӯсту душман шарманда бошам. Аммо ман  ба ту ягон 

манфиат наовардам. Охир, баъди рафтани ту ман  маймун  шудаму мардум маймунбоз. 

Магар аз дасти маймун ягон коре меояд? Не, ба маймун чизи тайѐр  бошад, ақли бо 

меҳнат нон ѐфтан надорад. Меҳнати ӯ чист? Хандондани мардум. Танҳо  бо ивази  ин 

заҳматаш ба ӯ  мағзу чахс ва ѐ як себ ним себ медиҳанд. Гоҳ себ гуфта санг меандозанд 

сӯяш. Хандондани мардуми маст осон нест. Аммо манн аз рӯи  хости худ  онҳоро 

намехандонам, чунки  табиат надорам. Онҳо ба манн механданд. Гуѐ маймун бошад... 

Тасаввур кун, ки ҳама ба сӯят бо  тамасхуру истеҳзо назар  мекунанд. Заҳр аст  

гуфторашон, теғ  аст нигоҳашон синон аст ангушти ишораташон. Абдуқодир, манн 

танҳо як роҳ дорам, тарки маймунбозон кардан. Аммо маро бубахш, ки пеши ту омада 

наметавонам. Намехоҳам ҷисми манн ба дасти онҳо биафтаду  аз арш то фарш овоза 

кунанд, ки Наврӯз фалон буду фалон... Танҳо ту  маро мефаҳмӣ ва ҳарфамро ботил 

намеҳисобӣ... Маддоҳони зиндагӣ маро ба ин рӯз расонданд. Онҳо аз он  мастанд, ки 

зиндагӣ ба коми эшон аст, маро рӯзгори дилгир  ба марг ошно месозад, ки бо ҳавас ба 

истиқболаш гом  мекашам. Аммо  дороѐни маргбезор дар паи ҷамъи моланд. Дар хонаи 

Қурбони Расул  ба ҷуз шири мурғу ҷони одам ва кафанворӣ  ҳама чиз ѐфт шуд. Шири 

мурғу ҷони одам  ба масал... Лек якгаз сон  наѐфтанд, ки мурдаи  модарашро обод 

кунад. Сад аспара  ба як аспа  кор афтод. Аз Ҳалими роҳруб  кафанворӣ  қарз гирифт. 

       Бале, Абдуқодирҷон, зери  санги  боҳашамати зарҳаликорӣ мурдан  хобидааст, ки 

бо ҳамон дороӣ бо кафани қарз  дафн шудааст. Дорои ин пастиҳоро ҳамвор кард, пеши 

даҳони бефаровез чиму пеши дидаҳо  пастиҳо парда кашид. Гапа дар ҳақи  бечораву  

камбағал мезананд... Ту маро мефаҳми... Ва намехоҳӣ,ки тағои  дармондаву бечораат  

бозичаи дасти онҳо бошад. Роҳи  ман дигар аст...  » 

        Ҳаво  тирагун буд, офтоб хира-хира аз паси абрҳо  нурпошӣ дошт ва ба сӯи 

фурӯдгоҳи хеш бор андохта  тадриҷан поин   мешуд. Мӯйсафед мехост ба ҳар як гӯр 

салом гӯяду  бизанад, омурзишу авфи гуноҳ пурсад. Аммо вақт кӯтоҳ буд. Оҳиста-

оҳиста  ба самти  баромадгоҳ ҳаракат кард. Инҷо низ бо вуҷуди  нописандӣ  чизҳои 

ҷолиб дошт.  Ба хусус лавҳаҳои  назаррабои гӯр, ки ягон-ягон ба назар  мехӯрд ва  ҳар 

кадом  бо завқу  қудрат ва таваноии хешовандони марҳум бунѐд  ѐфта буданд. 

         Чашми Наврӯз  ба катибаи хонои рӯи санги   мармар, ки дар гӯшаи  қбри холаи  

Абдулллоҳи ланг меистод, афтод: 
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«Панҷ рӯзе, ки ҳаѐт аст, чунон бояд зист, 

Ба халоиқ каму беш санное арзад. 

Вахти рафтан чу рассад низ чунон  бояд рафт, 

Ки  зи бегонаву аз хеш дуое арзад... » 

          

     Катибаро Хонда ба дарки маънии  он майда об накард. Ҳама барояш равшану возеҳ 

буд. Зеҳни тез дошт ва ҳар сухане,  ки аз  фозилону  донишмандон мешунид, дар 

хотираш нақш мебаст. Ва дар  мавриди хеш  вахти набуданиэшон  пеши  ҳамсӯҳбатони 

кунд  фаҳм забондарозӣ  карда, лофи хирадмандӣ мезад. 

      Аз ин рӯ ин мисраҳо бори  дигар ӯро бо андеша кашиданд, сар ба сукут рафту умри 

паси сар кардаашро, ки боиси  ифтихору шӯҳрат ва  арзандаи  дуову  сано  бошад, пеши 

рӯяш наомад. Пеши чашмаш  торик буд. гӯѐ  ба жарфнои чоҳи бетаге дида медӯхт,  ки 

аз он пайдо  кардани заррае рӯшноӣ ба гуфтан  муҳол буд.  

         «Коре накардаам, ки аз шӯҳрат либос  дузам ва ҷурму гуноҳипеш аз чашми 

мардум  бипӯшам. Як умр аз он хиҷил будам, ки чаро ба дигарон монанд нестам. Ин 

орзу маро на ба онҳо  баробар карду  на заррае воломақом  гардонд. Ҳамон  тарзе, ки 

Будам ҳастам, фақат ба сол пир шудаам. Акнун ѐди ҷавонӣ мекунам. И ҷавонӣ ҳасрат 

аст. Гапи паҳншударо  наметавон ҷамъ овард. Акнун фаҳмидам, ки «шӯҳрат»-ам 

макушад маро, дилам мехоҳад марг  дари кулбаамро бикӯбад... Ва биравам ба зери хок 

ва ба сокинони  макони  хомӯшон  ҳамсон гардам. На фориғ бошам аз ташвиши Дуне. 

Лек дарк мекунам назарам танг асту  гумонам ботил. Ба катибаи  санги боҳашамате,  ки 

ба гӯри  амаки Қурбони Расул мансуб аст, назарамро  дигар намуд: 

 

«Мурда ҳам фикри қиѐмат дорад, 

Орамидан чи қадар душвор аст.» 

 

       Оѐ онҳе, ки гӯри бобу ҷадди худро бо чунон  ҳашамат оро дода   суханони 

ҳикматангезро рӯи сангҳои   қиммтбаҳо ҳакокӣ кардаанд, маънии онро   медоданд? Аз 

пирашон   шайҳи Содиқ навиштаанд. Ба хотири намоиши дониш, дороиву   тавоноии 

хеш. Агар ин қадар  дӯстдори ҳикмату хайрхоҳии мардум мебудед,  тамоми  

қабристонро девор мегирифтед, то ки чорво гурҳоро  поймол накунад. Ин ҷо ҳам фикри 

хешро  карданд. Аз дигарон  фарқ доштани  худро   нишон  додан  мехоҳанд. Девори 

қабрро  аз зар бирезанд, дар охират баробари  дигарон қурбу манзалат доранд. Бо пулу 

пайса  харида  намешавад...» 

         Истеъдоду  фаҳмиши зотияшро   истифода намекард. Акнун ҳосили  бепарвоияш  

заҳре шудааст, дар дами  шамшери вақт, ки ҳар  замон  нешаш  мезанаду рӯзгорашро 

талх  мекунад. Дар ҷавонӣ  ба ҳарфи  хешу  табор ва гамхоронаш надаромад. Сад бор  

мегуфтанваш, ки «бихон ҳунар ѐд бигир, то ки маҳбуби мардум шавӣ!» Нашуд маҳбуби 

мардум. Балки  зиндагиро  саҳл донист. 

         «Волидонам як гап надоштанд, падар мегуфт: «биомӯзу ҳунар ѐд бигир», модарам 

зид буд,  «дар дунѐи дурӯза беғам бизан!...» Яке мехост тавассути заҳмат соҳибобрӯ 

шавам. Дигар дилшикастагиву бахтбаргаштагиамро дастак карда, ҷонибдори дилхушии  

лаҳзаинавам буд. Акнун волидонам дар сарам нест. Чик ор кунам? Аз кӣ маслиҳат 

бипурсам? Ба куҷо сар халонам? Ай Худои қодиру  беҳамто, ай Ҷаббор, ай Саттор, ах 

Қаҳҳор!..  Паноҳу  дастгирам бош,  ѐвари  шермарду  забардасте ба манн бахш, то ба ин 
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бандаҳои  палид даст боло шавам. Ай Яздони пок! Ба мани бахтбаргашта неруву 

рӯзгори нек арзонӣ бидор. Маро чун дигарон сурати мардона бахш. Хоҳишу ниѐзе  ҷуз 

ин надорам. Маро дар сафи  бандаҳои хеш даровар. Ай Холиқи баҳру бар! Ман оѐти 

ситоиши туро  мехонам...  Айѐ беҳтар аз ҷон!  Ниѐзу  хоҳиши маро  баровар. Шумоед, 

ки одамонро шодком месозед шуед, ки гуноҳамонро  пузиш мекунед, шумоед, ки аз 

ҷаҳони абад бароямон  маконеро мебахшед. Ай офаридгор! Маро, ки чунон сурат  

додаӣ, аз ҷаҳони фонӣ чизе  бибахш, ҳунаре биомӯзон, то пеши кеҳтару  меҳтар сари  

боло дошта бошам. 

        Маро ба чӣ рӯз офаридӣ?  Аз ситаму  озор ва таънаҳои  бандаҳоят  ҷонбезорам! Ай 

офаридгор! Ҷуз ту кӣ дорам?  Маро аз хасми онон  раҳо кун! Кай он рӯз фаро  мерасад, 

ки маро аз днѐи мардумон раҳо созӣ ва ѐ  ѐвару пуштибонеи забардаст ато месозӣ? Ай 

Холиқ! ман нерӯ ато фармоӣ то ба хасм чира шавам ва ѐ ба  бандаҳои сармаст, ки  

маншаи  нек сазовор донистӣ, хираду шафқат бахш то ба  ҳамтоѐни худ рафторе  бесазо 

кунанд. 

         Ай  Худо! Дар дили одамон имонро  неруманд гардон ва бози солорӣ ба сари 

ашхосе фуруд овар, ки битавонад дунѐе бунѐд созад, то осудагиву оромиш  падид 

ояд...»  

         Ба шӯр омада  ба худ  дамдама дошт. Чун хастагӣ бар вай чира шуд, орм гирифт.  

«Кош қумри  мешудам ва ѐ гунҷишк ки дур  аз ташвишҳои инсонӣ  рӯз мегузаронам. 

Не, не, ҳама махлуқи худо  ба  худ   ташвише  дорад. Шояд Худованд инсонро аввал 

одам, сипас  баъд  аз марги ҷисмонӣ,  рӯҳу ҷонро ба бадани ҳайвоне интиқол  диҳад. 

Метарсам ҳини интиқоли ҷон ба мани бахтбаргашта сурати хар насиб  мегардад. Не, 

намехоҳам, на хар  будан  мехоҳаму на маймун, гову гӯсфанд,  бузу мурғи хонагӣ будан  

ҳам мароми манн нест... Саг ҳам не... Ту Вафодор хафа нашав, ки манн пас аз сари  

одамиам саг буданро орзу надорам. Охир туҳам чун сагони дигар рӯзи нек надорӣ. Ва аз 

ҷисми хеш  хаставу безорӣ... Ту ҳам шояд мисли  ман замоне одам будӣ ва аз рӯи 

хислате, Ки дар зиндагӣ  зоҳир кардӣ, ба ин сурат  офаридат. Ба назари  ман ҳар 

инсонро аз рӯи  хислату тинаташ, ки шабеҳи хулқу хуи ҳайвоне аст, дубора дар сурати 

ҳайвонӣ меофаранд. Пас ман дар оянда чӣ мешавам? 

         Оҳ,  бисѐр мехоҳам уқоб бошам ва дар  қуллаҳои дастнорас лона  гузораму дар 

фарози абрҳо парвоз карда ба ҳайрат  бигузорам. Афсӯс, орзуи манн чун орзуҳои  

пешин орзу мемонад. Ақаллан шоҳин ва ѐ ҳеҷ набошам... Не, ман поямро ба  зинаи 

баланд мондаам. Метарсам, ки ҷуғз нашавам то лаънаткардаи  мардуми олам гардам... 

Хислати имрӯзаи манн ба  хулқу хуи кадом ҳайвон  монанд бошад? Одамон маро чун 

воситаи дилхушӣ  таънаву  пичинг мезананд, лекин ман хиҷолат мекашам. Маймун  

мешавам?.. Не, маймун Борин бешарму ҳаѐ нестам, ки ба хотири симои булъаҷаби хеш  

мардумро  хандонда  рӯз гузаронам... Ҳарчики набошад,  саг буданам беҳтар аст. Аммо 

зиндагии сагон низ бо чанг ранг  сурат мегирад. Ин ба кӣ будани соҳибаш вобаста аст. 

Саг бошад саги Абдуллоҳи ланг Ва ѐ Қурбони Расул шавам. Медонӣ, ки саги Абдуллои 

ланг «Рекс» чи мехӯрад? Лекин манн ба хотири шикам саги онҳо будан  намехоҳам, 

онҳоро  дар ҳайѐти одамият, ки имрӯз аз сар мегузаронам, чашми дидан  надорам. 

Оқибати онҳо нек нест. Аҷаб не, баъд аз қолаби  одамиро тиҳӣ кардани ҷонашон равони 

яке ба қолаби муш, дигаре ба  кафтор – мурдахур дарояд. Охир яке муш барин   

мекашонаду дигаре ба номи  мурдаҳо пул  навишта мегирад. Ҳадафу  орзуи манн дигар 

аст. Ман  мехоҳам дар зиндагӣ ақаллан  зарраяке обру дошта бошам. Медонӣ, кӣ 
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«Рекс»-и Абдуллои лангу «Гек»-и Қурбони Расул чӣ  обру доранд? Ту Вафодор инро 

намедонӣ. Ҳарчанд мардум ботинан ин ду  муфтхӯрро бад мебинанд, лекин зоҳиран ба 

хотири он ки манфиат  бинанд, ҳатто ба сагҳояшон меҳрубонӣ  мекунанд. Акрам ба 

ҳамон гӯшти хугиро аз мағозаи шаҳр харида овард. Бегоҳӣ Абдуллоҳи ланг ба хотири 

меҳрубонии Акрам нисбати сагаш ба ӯ ҷил дона шифер  дод... Чи рӯятро  дигарсу  

гардондӣ, Вафодор? Ман пеши бедард «сарам» нагуфтаам-ку? 

         Ба ту ҳикояти ман маъқул нашуд? Медонам, ту бандаи ишкам нестӣ, шӯҳрати 

зоҳириро  хуш  надорӣ, лекин чи илоҷ, ки зиндагиро ҳамин тарз  сохтаанд. «Ҳар  дарахт 

сояи  худу ҳар   кишвар  одати худро дорад».  Ту ба ин эътимод мабанд. Ҳамааш 

орзуясту  хаѐл. Худованд  чи офариданашро худаш медонад. Ба санг бадалам мекунад ѐ 

чӯб, ҳамааш дар даси офаридгор аст. Аз ману ту намепурсад. Варна аз  сурату сирати 

хеш  қонеъ нестам 

 

*  *  * 

         Наврӯз бори дигар ба асояш такя карда ба по хест. Эҳсос намуд, ки аз ин хонаи 

тираву тор, ки гармии зиндагиро дар ягон гӯшаи он дарѐфтан муҳол буд, барояд ва  

заҳри дилро рафъ кунад. Ба  машомаш  бӯи нохуше аз баданаш  расид. Кайҳо боз 

шустушӯ накардааст. Бӯи туршӣ димоғро месӯзонд, аммо худ ба он  хӯ гирифта буд. 

Инсон ғуломи  покист, аз ин сабаб намехост мардум  аз ӯ канора  ҷӯяд,  бини ҷинҷ  

карда  димоғашро аз бӯи бад гурезонад. Ӯ ҳам мехост ба  қатори бандаҳои худованди 

кирдигор шомил шавад. Кадом бандаи мӯъмин намехоҳад, ки худо бандаву  пайғамбар 

умматаш нагирад?   Худованд  покиро  дӯст медорад ва  бандаҳояшро  аз ин  ҷиҳат 

мешиносад... Вале алъон Наврӯз  чора меҷуст, ки сару  тан шуста либоси тоза пӯшида, 

кӯча   барояд. Ва ҳамсӯҳбате  пайдо карда, диди дил барорад. Мадораш суст буд, вале  

тамоми нерӯву  қувваташро амъ оварда рӯи замини  хазон пӯшида гом бардошт. 

Метарсид аз афтидан, ҳар  боре, ки сараш чарх зада мекалавид, дар дилаш фикри аз ин 

мудҳиштар пайдо мешуд, ки ин бор ки афтод - - тамом, дигар барнамехезад. Вале боз  

дандон  ба дандон  монда мехест, ба оламу одам  аз ҳастии хеш башорат медод. Ба марг  

тан намедод. Ҳарчанд вақтҳои охир ин сухан те-тез  аз хиѐлаш мегузашт ва гоҳе 

омаданаш орзу мекад агар чӣ ба  изтироб меафтод, дилаш меларзиду  нафраташ  бедор 

мешуд. Инак бо азобу мушкилии зиѐд ба дари ҳамом расид. Ва такя ба ассо  намуда  лаб 

хонд ва дардашро фурӯ бурду  нафас рост кард. Чун дарро кушод, бӯи заҳ ба 

димоғашбархӯрд, нафасаш дар гулӯ гиреҳ зад. Ҳамом торику намнок буд. Дарро кушод 

то рӯшанӣ  ба дарун  дарояд. Пештар ҳини оббозӣ  дарӣ онро аз дарун мебаст, аз тарси  

он ки  боз  касе ногаҳон даромада  иллати урѐни ӯро набинад. Ӯ  як умр аз ин чиз ҳарос 

дошт. 

      Ҳавои  ҳамом баробари  кушодани  дар, чун бӯи дуди пуфаке, ки ногаҳон ба  пеши 

хор ва мехи сари девор расид  мекафад ва дуди он  ба ҳавои  шафофу беранг  махлут  

мегашт, аз дар берун  шуд. Ҳавои дохил то андозае сабук  гашт. Асояшро ба девор  такя 

дода, либос кашид, ба  мехи  зангзада овехт. Газити  зарду намрасида,  ки ба девор 

мехкӯб  буду хизмати ҷилди деворро  адо  мекард, баробари  овехтани  либос  ва соиш  

хӯрдан дарид. Мӯсафед  торҳои анкабӯтро, ки дар сару рӯяш  часпида буд,  тоза  кард ва 

сарпӯши  сатилро як  тараф  монд.  Оби сатилро даҳ рӯз  пеш, пас аз оббозӣ  аз ҷӯй 

гирифта, барои шустушӯи  навбати  нигоҳ  медошт. Чангу  хоки об дар зери  сатил 

нишаста кайҳо  соф  шуда захраш  шикаста  буд. Чун ба сару  танаш об рехта  собун зад, 
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хишир- хишири  зер по, соишхӯрии  хазонрезро шунид. Қадаммонии одамворӣ буд. 

Мӯйсафед  дар ҷояш шах шуд ва даст аз амал  боз дошт. Садои помонӣ  баланд шуда, 

наздики  дар қарор  гирифт.  

         Мӯсафед чизеро  намедид, сару рӯю чашмаш  кафколуд буд. Чашмашро кушодан  

мехост, аммо  месӯхт он ва  ҳеҷ чизро дида  наметавонист. Ӯро  хандаи  нозебу  

аблаҳонаи Шарифи  шофбурут ба худ  овард, саросема обро ба сару рӯ рехта  Кафки 

собуну сӯзиши чашмонро рафъ намуд. Дар дами  даромадгоҳи ҳамом  бо тамоми  ҷусса 

такя  ба дар дода, Шарифи шофбурут меистоду  чашм аз миѐнаи пои мӯсафед намеканд. 

Мӯсафед ҷинҷ зада айбашро  паноҳ  мекард. 

        - Чӣ мехоҳӣ? – дод  зад ба сари Шариф ва сатилро дар пешаш  гузошта паноҳ шуд.  

        - Мӯсафед,- ба чеҳраи Наврӯз, ки  ранг дар рӯяш намонда буд, озмоишкорона 

нигарист Шариф,-  ту дар умри сарат гунҷишкеро  кушта хайр накардаӣ. Ҳар  амали  

нек хоҳ ба чорпо аст ва ѐ инсон, эҳсон  аст. Аммо  дар тӯли умри зиѐда аз чилу  панҷам 

ин чизро дар  ту  надидам. Ба ту  супориш, гӯсфандеро  сар мезанӣ ва  маро қатори  

мардум хабар  карда,  як сару по мепӯшонӣ, вагарна сар то сари деҳа овоза мекунам. 

        - Чиро овоза  мекунӣ, Шариф? Ман ба ту чи бадӣ кардам? Туро одами беозору 

некдил  мепиндоштам, аз Авғони  талхдаҳан  гузарондӣ... – оби дида рехт мӯсафед. 

        - Ваъда бидеҳ, чизе, ки  ман  гуфтам иҷро мекунӣ, вагарана  дасту поятро  баста ба 

чорраҳа  мебарорам... 

        - Ман ба ту маймунам Шариф?.. 

        - Маймун нестӣ, пас чаро  ҷинҷ зада  паси  сатил  паноҳ  шӯдаӣ? 

Агар  мард  бошӣ, шарм надор. Ман  ҳам  мардам! Чи шах  шудӣ? Ҳама  ҷоятро  дидам. 

Боз  ба ҳамин  аҳвол кампири Ҳанифаро  харидор будӣ? 

         Биѐ  озорам надеҳ, бе  ин ҳам маро  худо  задааст, - оби  дида рехт,  чунон  гирист, 

дили  санг об мешуд. Шариф  мижааш хам  намеҳӯрд, миллаҳояш булуқ, зарханда зада, 

чашм аз  мӯсафеди урѐн  намеканд. 

        - Аввал ваъда бидеҳ, баъд меравам... 

        - Э худо, чӣ рӯзи сиѐҳ  буд, ки ба сарам   овардӣ? Барои ҳамин рӯз офаридӣ, ки  

хандасори кассу нокас шавам? Ва барои ҷурми  додаат  ба нокасони  беимон ҷарима 

диҳам?.. 

         Шарифи шофбурут ҳамоно механдиду  хирагӣ мекард... 

        - Зиѐфат доданӣ нестӣ?.. – ба сӯяш  қадам монда, таҳдиди урѐн ба назди мардум  

кашиданро  кард. Наврӯз дод  гуфту ҷинҷ  зад, дасту пояш карахт шуд. Шариф ҳарчанд 

кӯшиши ба худ  оварданашро кард,  натавонист. Ва осемасар ба сӯи  хонааш Давида 

хапу дам гашт, гӯѐ ягон ҳодисае нашуда бошад. 

         Ба худ  омаду болои  сараш Вафодорро дид. Ғазаб  дар синааш  ҷӯшид чеҳраи  

меҳрубонаш тира шуд. Бо қаҳр туф  кард  ба рӯи саг.  Саг  нигоҳи нозебу соиши  

ғазабовари  дандонҳои мӯсафедро эҳсос  намуд, ки нигоҳашро  аз чашмони  ӯ  

гурезонда нолиши пурдарде  баровард.  Мӯсафед  гулӯяш ба хориш омад  ва шӯши 

сармокашидааш  сих зад, ки  сурфаи   шадидаш гирифт. Сараш дард мекард, мағз андар   

мағзаш месӯхт. 

         «Аз он рӯзе ки Авғони  талхдаҳан  шармандаам кард,  бароям  зиндагии нав оғоз 

ѐфт. Зиндагии бо  тарсу  ҳарос, зиндагии  бадтар  аз марг. Дар бобби  дугонагии  ман 

миѐни  мардум  овозае ҳаст, вале ин ҳақиқатест нисбӣ, зеро  далел  надорад, мани  

ҳақиқатпарасст онро  ниҳон медорам, ба умеде ки  нисфи  мардум  ба дурустии ин 
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ҳақиқат шубҳа кунанд. Шубҳаи  эшон  боиси  тасаллии  ман аст, ки  меҳрамро ба  

зиндагӣ  мефизояд. Ман аз  зиндагӣ  он вақт азоб мекашам, ки  мардумон иллатҳои 

маро овоза  мекунанд ва умри  хеш ба  ташхиси  ин  ҷузъиѐти  барояшон  нодир, вале 

барои ман ғашовар  зоеъ  месозанд...» 

         Вафодор ҳамоно дар дами  дар, бо  дидаи тар, чашм аз соҳиби   рангпаридааш  

намеканд: 

         «Гум шав, башараат дар гӯр, дарди сару ғами ҷон. Шариф омаду  маро хабар  

накардӣ. Дар кадом  гӯру  лаҳат мегаштӣ? Вахте лозим  набошад, гӯши  фалака  ба 

ҷакишат  кар  мекунӣ. Аз дастат  кор ояд- мегурезӣ. Илоҳи ба  замини  гурусна  фурӯ 

равӣ?! – асоро аз  девор  гирифт бо қаҳр  ва ба  фархи  сари саг зад. Вафодор  «ининҷ- 

ъинҷ» - кунон   гурехта, ба коми  торикӣ  фурӯ рафт. Шаб кайҳо аз нисф   гузашта, деҳа 

ба садоҳои баланд ва  шӯру  мағалҳоирӯзона  озод шуда буд, вале  гоҳ-гоҳ аз гӯшаю 

канорҳои он ав-ави сагҳо ба гӯш мерасид. 

         «Бадавлата сагу пишакаш рӯ ба ко расту бедавлата рӯ ба хоб. Ё  ту беморӣ?  Чаро 

хомӯшӣ?..  Вафодор- Вафодор гуфта  номи  некатро сар  то сари дунѐ шинондем, лекин 

вафодориятро намоиш додӣ-да... Ана ин овози Рекси Абдуллоҳи  ланг аст,  мешунавӣ? 

Вафодор, ту медонӣ  соҳиби  аввалинат кӣ буд? Намедонӣ? Магар  дар хотират нест? 

Он вақт  ниҳоят хурд  будӣ. Туро  чӯпоне вақти  дурӯзагиат  ба Абдуллоҳи ланг  

медиҳад. Абдуллоҳи ланг ба хотири он ки  ту  чун  саги   чӯпонӣ  ҳушѐру  зирак бошӣ, 

думу  гӯшаштро  мебурад. Баъд қадом  як меҳмони даҳонкалони Абдуллоҳи лангба ӯ 

наҳ  мезанад, ки  наход бо ҳамин  обу рӯю сикаву сурат  саги чӯпонӣ бигирӣ. Ва ба ӯ  

анна  ҳамин  саги  сернозу  нуз  ва  эркаи  олмониро меорад. Туро ба кӯча  партофтанд. 

Бачаҳои деҳа  ба гарданат  аз сими  борик  банд андохтапоѐну болои кӯча мекашиданд. 

Ту нӯли кашида гарданшахӣ  доштӣ. Аммо  раҳм  надоштанд, бачаҳо фикр 

намекарданд, ки ту  аз гардиши бисѐр хаставу лакот шудаӣ. Дилам  ба ту сӯхт. Ва ҳафт 

пушти бачаҳоро  ҳақорат дода, таҳдиди  задан кардам. Бачаҳо туро партофтанду  ба  чор 

тараф фирор намуданд. Ту ҳоли зоре  доштӣ, гарданатро сим бурида буд, нӯла 

мекардиву нӯла  мекардӣ. Баданат меларзид, дар сармои туф куну як кун  бачаҳо  ба об 

партофта буданд. Бардошта  хона  овардамат.  То ин  дар хона гурба нигоҳ  медоштам. 

Шунида будам, ки  саг  хосияти хубу нияти нек  дорад. Рӯзи дароз по  рӯи  по дар 

пойгаҳи дари  соҳибаш ҳалқа зада,  дар дил  мегуфтааст: 

         «Э кош хонаи  соҳибам пур  аз кӯдак  бошад,  ҳар гоҳе, ки  аз  пешам гузаранд, 

сарам дастмол кунанд ва бурдаи  нон пешам  партоянд».  Аммо  дуои  ту амалӣ  нашуд, 

ҳамон тавре, ки  будам ҳастам. Аз нияти бади гурба  ҳарос  надоштам. Агар  бо гурба 

бозӣ кунӣ, ба  ханҷолаш  тоқат кун. Ман аз дуои гурба, ки  мегуфтааст: 

         «Кош дар ин хона кӯдакон ҳама  бимиранд,  соҳибам кампири кур  бошад, хӯрок 

пазад, аз як  тарафаш ман  дуздида бихӯрам, аз тарафи  дигараш ӯ» -тарс  надоштам.  

Вале  дилам гоҳ-гоҳ ғаш  мекард, ба  ин хотир ӯро  пеш кардам ват уро  парвариш 

намудам, ба  умеде, ки  рӯзе  дастгирам  мешавӣ. Не, ман  орзуи фарзанд надорам. Зеро  

худованд  қобилияти  падариву модарӣ  карданро  ба ман надоштааст. Кӯдаки  бегонаро  

чӣ  гуна  тарбия кунам? «Фарзанди касон  намекунад фарзандӣ,  гар тавқи тилло ба  

гарданаш  барбандӣ», -мӯсафед ҳама  инро  барои  Вафодор мегуфт, аммо аз ӯ дарак 

набуд. Оташин шуд, ду-се дандоне,  ки  аз  рехтан  Амон монда буд, ба ҳам  фишурда  

гарданашро, ки ба  гардани чӯҷаи парканда  мемонист, қоз карда  ба чор сӯ  нигарист,  

аз   чашмонаш оташ мерехт: Вафодор, кадом  гӯр  даромадӣ? Вафодор мешунавӣ? 
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Садқаи  нони  медодагиам шавӣ,  кӯднамак» - ак-аки  сагони  деҳа  ӯро  ба ғазаб 

меовард, Вафодорро дашном медоду  дашном. Ба назари мӯсафед деҳа чун ӯ ба сар 

пироҳани сиѐҳи  ваҳим пӯшида, ба  кӯча  мисли шабҳои пешин синаи  торикиро  дарида 

атрофу  акнофро  мунаввар  намекард, балки  ҳама  ба сӯги  ин деҳаи  панҷоҳсола, ки 

имшаб ғамшарики  мӯсафеди Наврӯз буд,  ҳамроҳ шуда маҳзун метофтанд. 

         «Бимур Наврӯз! Бимур... Мурдан  зеби ту  дорад» -ҳангоми  ба забон  овардани 

ҷумлаи охир  лабонаш саҳле ҷунбид, лабони бехуну  парсинбастааш, ки аз таби баланд 

месӯхт таманои дилашро ба  гӯши  ӯ шунавонд. Ин ҳарфашро  худаш шуниду халос. 

Дигар  касс  ҳам  мебуд намешунид, зеро  он ниҳояд паст ва  нохуш  баромад. Ба сони 

ғингоси хомӯшаки  ахлотгард. Чашмонаш сиѐҳӣ  заданд. Аз субҳидам луқмае ба даҳон 

набурда аст... «Бимур аз ин рӯзат Наврӯз!» Ба  умқи  торикӣ  дида медӯхту дида медӯх, 

гӯѐ аз  қаъри  он, аз миѐни  торикии  сарду  дилгир ҳамин ҷумлаи нозебу гӯшхарошро  

меҷуста бошад. Ба гуфтан осон аст ин ҷумла, дар  асл ҷон додану  мурдан кори саҳл 

нест. Ҳама  ҷонзоти олам пеши  марг мискину бечора аст. «Ман ѐ девона  шудаам ва ѐ  

девонагиамро  акнун дарк мекунам. Ба даҳони пур  маргро талаб дорам, оѐ ин рафтори 

ман боиси қаҳру ғазаби   парвардигор намешавад? Оѐ ин гуфтори ман пешпо  задании 

неъмати  парвардигор  нест? Бубахшо худоѐ, ки ман девонаям». Сару либосашро 

пӯшида асояшро ба даст гирифт ва ларзидаву тарсида ҷои пояшро санҷид, то ки  

наафтад. Гӯѐ  р ӯи яхи лағжонак қадам мемонда бошад. Ҳама  фикру  андешаҳои 

мағшушро, ки боиси  харобии асабу заъфи дил ва сустии  дасту по мегардад, аз сар дур 

кард. Имшаб низ чироғ намесӯхт, тамоми деҳа дар коми торикӣ афтода ғаму дардро 

меафзуд. Як ҳафта  буд, ки аз саҳарӣ солеҳон, аз он лаҳзае, ки чашм аз хобби роҳат 

мекушод, ин ҷумла  беихтиѐр ба нӯги забонаш меомад. Ба он то андозае одат карда буд. 

Чун «ду карат ду чорӣ- ҳисоб, дар ҳама ҳолат дар нӯги  забонаш  мегашт. Чӣ хел? Аз 

куҷо? Барои чӣ? Ба кадом сабаб? Хост ба он аҳамият надиҳад, лекин саволҳои 

кунҷовонаро эҳсосоти ғашовари инсонӣ  ба бор меоварданду ҷавоб мехостанд. 

         Мӯсафед дар ҷавоби он шитоб намекард, ботааммулу пурсаброна  муносибат дошт 

ба ин воқеа. Пайдоиши ин ҷумларо ба рӯзи  таваллудаш, мегуфт ва онро  тасдиқ  

мекард, ки таманнои  маргу мурдан  карданаш аз он рӯзе ба забон  омад, ки ҷурми 

хуносоияшро дарк  намуд. Кунун  пас  аз он ки дар ин зулмоти  шаб таҳқири  

тамаъкоронаи  Шарифро дучор омад, ҳушѐр шуд. Хост аз ҳама ин  афкору  андешаи  

таъқибгоронаш дурӣ биҷӯяд ва дар  гӯшаи узлат нишаста, боқии умр дар тоату  ибодат 

гузаронад. Ва пеш аз он ки аз ин дунѐи тираву  тор  ва кассиф баромадан худоӣ кунад ва 

ба Авғону Шариф сару по карда  илтимосу зорӣ бикунад, ки сири ӯро бипӯшонанд. 

Аммо ноумедиро  иблиси дилаш ба васваса  меовард. Андешаи ҷарроҳӣ ва бо ин восита 

марги  яке аз нишонаҳои ҷинсияшро хостан, чун дарди сар ӯро азоб медод. Харчанд аз 

мардҳо дилмонда буд, бо сару тани мардона мегашт ва хулқу хӯи мардона дошт, чун 

онҳо мардона ҳарф мезад, фикр меронд ва ҳатто  дашном медод. Вале  сурати занона 

дошт. Аммо ба занҳо  таваҷӯҳ надошт, зеро занро мардони худхоҳу танпараст воситаи 

дилхушӣ медонистанд ва ӯ низ  чунин ақида дошт, борҳо мушоҳида карда буд  инро. 

Ҳар боре, ки ҷавҳари кӯчаки занонааш ба  рағми эҳсосоти мардонагиаш исѐт мекард, ӯ 

ба  мардон такя меовард. Таваҷҷӯҳе надошт ба нимаи  занонааш. Инак боз  тазоҳуроти  

дуҷонибааш  дар ҷисми хаставу абгораш зуҳур  кард. Пас аз он ки  хабарро дар бобби 

ҷарроҳӣ шунид. Ҳис кард дар  ӯ ду нерӯи ба ҳам  мухолиф  мавҷуд аст. Бори  аввал 
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дудилагияшро пай бурд. «Не, аввал якто буд ва имрӯз ҳамон дили ягонаам ба ду ҳиссаи 

баробар тақсим шудаат, ки бе мавҷудияти яке аз онҳо зиста наметавонам». 

         Бори аввал ҳисси дугонагияшро  чанд сол пеш пай бурда буд. Он вақт баъд аз он 

ки аз одамон дилмонда шуд, азм кард, ки ин диѐрро тарк карда, ба зодгоҳаш, ба қавли 

худ  ватанаш меравад ва  он ҷо чордеворе сохта тани танҳо умр ба сар мебарад:  «Одам 

аз иззат сер мешавад, ҷое, ки қадру қӣмат надорӣ чи лозим хори чашми  онҳо шудан?» 

Ин фикри хешро  танҳо ба ҳамсояаш  Шарифи шофбурут гуфт. Ӯ ба хотири пешгирӣ ва 

ѐ  тарсондани мӯсафед макони девону дарандагон шудани деҳаи  матрукро гӯшрас 

намуд, аммо мӯсафед азми қавӣ дошт:  

 

Дев бо одам маѐмезад, матарс, 

Бал битарс аз одамони девсор!! 

  

         Он субҳидам тушаву талқон бардошта роҳи деҳаи бобогияшро пеш гирифт. Баҳор 

буд. Табиат либоси мавсими дигар кардан дошт. Мӯсафедро ҳаваси кӯҳбароӣ ғолиб  

омад. Дар аѐми бачагӣ чунин  талу  теппеҳоро ба осони баромада, бея гон  тарсу  бим 

сайр  менамуд. Инак баъд аз танаффуси сисола дили мӯсафед ѐди он аѐмро кард, аммо 

на ба хотири  пос  доштани анъанаи кӯҳбароӣ, ки  мардуми деҳ дар  ниҳоди худ дошт, 

балки аз ночорӣ, аз тангии ин дунѐи кушод, ки ҳамдеҳагонаш чунин муҳитро барояш 

сохта буданд. Мӯсафед хост сари қулла баромада ба атрофу акноф назар дӯзад ва 

бубинад, ки тӯли  солҳо дар ин макон  чи дигаргуние  ба амал омада аст. Замони кӯдакӣ  

сари ин тепа баромада, хирмани гулҳои лолаву бобуна ва бунафшаро, ки дар хомаҳои 

атроф мерӯид, бо ҳавас тамошо мекард. Мӯсафед гумон дошт ҳанӯз ҳам кӯҳбароӣ  

барояш саҳлу  содда аст. Аз ин рӯ аз танҳоияш ҳарос надошт. Таҷрибаи аѐми бачагӣ 

дилпураш мекард. Ин фарозиро он замон  чанд бор  мебаромаду мефаромад. Ҳарчанд аз 

он  аѐм солҳо  сипарӣ шуд, бо вуҷуд он ҳанӯз ин чизро барои худ саҳлу  сода медонист. 

Ғурӯру худписандӣ намегузошт аниқ андеша биронад. Тани танҳо ба кӯҳбароӣ сар кард. 

Кӯҳтали кӯчакеро  баромада буд, ки нафасаш гашт. Хост бозпас гардад. Ёди айѐми  

бачагӣ, тамшои атроф аз фарозӣ садде шуданд пеши инраъяш. Каме дам гирифт ва рӯ ба 

фарозӣ ҳаракат кард. КӯҳбАРОИ ДУШВОР БУД, аммо ба он тан амедод. Сабру тоқат ва 

иродаи худро озмудан мехост. Қадам мемонду нафаскашиаш душвор мегашт. 

Куӯҳпорае, ки ба назар кӯчак менамуд, салобату шукӯҳи хешро нишон медод ва гӯѐ 

гуфтанӣ буд: 

         «Маро кӯчак мапиндор. Он нигоҳе, ки дар хурдиат ба ман мекардӣ, чун сину солат 

кӯчак ва назарат танг буд. Акнун, ки бузург шудаӣ, маро ҳамсанги худ шумор ва бо 

нигоҳи фарох назар андоз. Ман дар мақоми худ бузург ҳастам. Агар хоҳам рӯзро ба 

дидаи  нотавонбинон бо кӯҳталиву пасти худ тор месозам. Худписандӣ макун, ки маро 

ин шева  писанд нест. Худписандӣ нишони  ҷаҳолат аст». Суханони кӯҳро намешунид, 

балки эҳсос мекард. Вуҷудашро даҳшат фаро гирифт. Аз ҷои истодааш ба пастӣ  

нигарист, ҳомии худро эҳсосо намуд. «Аз барои чи кӯдак гуфта ба назари пастӣ нигоҳ 

мекардаанд ба бачаҳо. Охир он айѐм бехабар аз он ки ҳар лаҳза офате сар заданаш 

имкон дошт сар-сари варта мегаштем ва  заррае бепарвоӣ ва қадами ноҷо метавонист ба 

ҳаѐт нуқта гузорад». 

         Дар сояи девор нишаст. Бодом аз кундаи сарбуридае сабз шуда буд, ки як  ваҷаб аз 

сатҳи замин берун бурида будандаш. Боқӣ ба дили хок реша  давонда, нерӯ мегирифт. 
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Навниҳоле, ки аз ин кунда сар кашида баҳори тозақадамро зебу фа мебахшид, ҷисми 

ӯро аз  нурҳои чун теғ тезу сузони офтоб мепаноҳид, аммо асари табар нишони 

ваҳшонияти инсон дар бадани ин кунда ба назар мерасид ва зебу зинати онро мекоҳонд. 

Бо вуҷуди ин хомӯш буд. Шиквае аз он зарбаҳои ҳалокатбор, ки ҷисму  ҷонаш абгор 

буд, намекард. Тамкин дошт  ва қудуми баҳорро бо гулу  гулдаста пешвоз мегирифт. 

         Гӯѐ кундаи аз боду борон  тобхурдаву чандири бодом бо забони безабонӣ мегуфт: 

         «Зиндагиро якрангӣ назебад. Ҳама ин тобиши тану ҷисми маро наққоши рӯзгор ба 

тарзи хеш тарҳрезӣ  менамуд. Агар ҳама рӯз якранг буд, маро зарурати сабзиш набуд». 

         Ӯ ки аз нури офтоб дар паноҳ мебурд, пай намебарад, ки ҳар лаҳза табиат дар 

тағирот аст. Хиѐлот ӯро ба аѐми   шубобаш мебурд, ки аз сари ин ѐлаи бодгир ба чор 

фасли ин  сарзамин назари муҳақиқона медӯхт. Ҳар як пастиву  фарозии он чун авроҳи 

китоби кӯҳан ҳикоят мекард аз он даврон, ки пеши чашмонаш нопадид шуда буд. Бо 

ҳамин оҳанги  гӯшнавози наи  шубон, ки гарду ғубори  сару танашро шапида дар 

фарозии чашмрас аз паси бузу гӯсфандон назар медӯхту менавохт, эҳѐ мегардид. Бо 

фарѐди Меҳри оламгир, ки шоли сиѐҳи шабро  дарида  руболо меомад, деҳқон бел ба 

шона паи обѐрии киштзор  равон мешуд. Пеши дидагон  мегузашт чеҳраи одамони 

сабуру  ғурурманд, ки сармасти маҳсули дастони чандиру ризқофарин буданд. Ҳама он 

ниҳолони баланди ар-ару сафедор аз  миѐни дараҳои  жарф сар кашида орзуи ҳампоиро 

бо лолаву гандумзори доманаи кӯҳҳо  доштанд. Дили Наврӯз  хуруҷ кард,  саҳл монд, 

ки беихтиѐр  бидавад ҷилуи роҳҳои морпеч, фарозиву нишебиҳои гулпӯшро  

мехарошид. Вале пояш дар решаи урѐн, ки хоки пушти онро боди ваҳшӣ хурда буд, 

дармонду ҷонаш раҳид аз садамаи ғафлатбор. Ба чоки гиребон туф-туфкунон сад ҳазор 

бор шукр  намуд ва аз ҳалқаи наҷот пояш ҷудо  намуд. Эҳсос кард, ки ин  ҳама кобус 

ӯро аз худ бехуд кард. Ва решаи  бодом, ки аз шираву ҷони хоки ниѐгон тавони тан   

мегирифт, аз варта раҳо шуд. 

         «Дар азизгиҳот ҷонам, хоки бобогӣ. Дар арвоҳтон ҷонам бобоҳову бибиҳо... Шумо 

будед дар пуштам, ки дубора ба дунѐ омадам... Шумо будед, ки мани осиву гунаҳгор 

раҳидам аз марг... Дар бузургиҳотон ҷонам бобоҳо... Дар паноҳотон бигирен маро, ки 

дуогутон  бошам...». 

         Наврӯз баъд аз муноҷоту зориҳои ҳақирон, ки рӯ ба қибла оварда бо  сари хам 

менишаст, бархоства бо  назари таҳқиқ  дида дӯхт ба  чорсу. Аввал ба само нигарист. Ва 

чанд пора абре, ки дар самти  мағриб  сари  кӯҳҳое, ки осмонро ба дӯш бардоштаанд, 

чун дастори мӯсафедон назаррабоӣ дошт. Наврӯз ниҳоят онро  пай  бурд, вақте ки аз  

сояи  бодом хеста  майли идомаи роҳ кард. Аммо раҳи ӯ рӯ ба фарозӣ  буд ва фатҳи 

қуллаи мурод саҳл наметофт. Дар  нимроҳ пас гаштанро ба худ  салоҳ надонист... Аммо 

хавфи борони шадид ӯро ба  таҳлука меовард. Дилаш мехост қулларо фатҳ нмояд ва 

сари  фарозӣ нишаста ба атроф назар бидӯзад. Вақт танг буд: «Чӣ бояд кард? Ин лаҳза 

аз ду якеро  бояд интихоб бикунам. Ё роҳи худро идома  бидиҳам ѐ па гардам. Охир 

барои андешаи фатҳи қулла вақт лозим. Вақт бошад нокифоя. Дар  нимароҳ мондаам. 

Чӣ кор кунам? Боз ин суол маро ба сар меояд, азият мекашам, вақт равон аст, тезу 

бебозгашт. Ҳар  лаҳза садояш  мекунам, аммо ӯ маро  намешунавад. Кару  гунг аст вақт, 

саркашу худписанд аст он. Ҳар лаҳза маро панд медиҳад...»-мегуфт Наврӯз худ ба худ. 

        «Шитоб бикун, вақт танг аст. Борон меборад... Тар мешавӣ!...» дар вуҷудаш фикри 

талқинкунанда эҳѐ мегашт. «Шитоб накун!... Кӯҳбе варта нест. Қадаматро санида 

бимон!»- ин садои мавҳуми кӯҳбуд, ки бо роҳи нигоҳ дар  вуҷудаш паҳн мегардид. 
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Абри сиѐҳ, ки ба галаи  сафедаброн дар паҳнои беканори осмон ба ҳам даромехта 

махлут мегашт, ӯро ҳушдор медод: 

         «Шитоб накун, тар мешавӣ...» Ӯ ҳис мекард, ки дар нимароҳ  мондааст. 

Намедонист ба гапи  кадоми онҳо гӯш диҳад. Боло равад ва ѐ поин фарояд. Ҳайрон 

монда буд. Чӣ бояд кард? Чӣ суоли азиятовар, он қадар машҳур, он қадар маъруф, он 

қадар забонзад шудааст, ки кам касе дар ин дунѐ ба он рӯ ба рӯ нашуда бошад. Ӯ дар 

нимароҳ ба як хулосаи амиқ наомада буд, ки дилаш ба ду ҳиссаи баробар тақсим  шуд. 

Қисме майли идомаи роҳ ва фатҳи  қулларо хостор асту қисми дигар аз нимароҳ  

бозгаштнист. Ду ақида дар дили кӯчаки ӯ ба рағми  якдигар  даст боло  мекунанд. Ҳар 

кадомеро ғуруру валвала ва  худписандӣ ғолиб омадааст. Андешаву тавофуқ онҳоро 

тарк намуда. «Боло баромадан даркор» - мегуфт яке... «Не, баръакс, фаромадан лозим», 

-мегуфт дигаре. Агар ҳодисае пеш намеомад, аҷаб не онҳо  дасту  гиребон мешуданд. 

Гулдуроси азим онҳоро ба худ овард. Аз хобби ғафлат, аз ноогоҳӣ, аз нотифоқӣ раҳо 

кард. Аммо дер шуда буд, зеро ними умр рафта, корвони вақт фурсати мавҷударо  ба 

худ бурда, ҳама умедро барбод дод. Раъд меғурид чун шери бадхашм. Кӯҳу дашт аз 

ҳайбаташ меларзид. Борон ба рӯяш чакид. Боз суол  беихтиѐр аз даҳонаш баромад... «Чӣ 

бояд кард?» Ин суол буд, ки ҳарду дили ҳамреша, вале  мухолиффикр ба забон 

оварданд. Аммо ҷавоби аниқ дода  натавонист, зеро дар ин вақт дили ду ҳисса ҳар 

кудом андешаи худро ҳақ меҳисобид... Озарахш оташак мезад, аммо онҳо ба тавофут 

омада наметавонистанд, то ки  ба муттаҳидӣ мушкилити ба сар  омадаро рафъ созанд. 

Ниҳоят дар зери бодом  паноҳ  бурд. Пас аз ин воқеъа, ки дугонагии дилу андешаашро  

эҳсос намуд, дар ин макон ду-се рӯз базӯр истод. Ба моҳӣ обу ба одам одам... Бори 

дигар идрок намуд, ки   ҷамъияти одамӣ бо вуҷуди дағалӣ зебост ва бозгашт ба деҳаи 

ҷадид. 

 

*    *    * 

 

         Мӯсафед аз субҳи содиқ аз он лаҳзае, ки чашм аз хоби роҳат кушод, ба дасту рӯ 

шустан шитоб накард, рӯи тахти  хоб чорзону зада ба андеша рафт ва сандуқи калони  

чӯбинро, ки рӯи он тунукаи зархалину нақшинимехкуб, ки бо рангҳои сурху кабуд  ва 

зарду  гулобӣ оро ѐфта буд кушод. Порчаҳои як-ду гази ертишро, ки дар ҷанозаҳо ба ӯ 

медоданд, таҳ карда дар сандуқ нигоҳ медошт. Сандуқ аз матоъ лаболаб буд. 

Матоъҳоро як-як шумурда дар гӯшае таҳ карда тал чинд. Ва даст ба сони сафед бурд, ки 

дар таги  сандуқ  мехобид. Мӯсафед сонро чен карду дастакҳои сафеди мурдашӯиро ба 

даст кашид. Ва чашмаш ба  дасти пул афтод, ки барои гӯро чӯбаш нигоҳ  медошт. «Агар 

пулу  пайсаат набошад, кассе ба мурдаат нигоҳ  намекунад: ҳайвон барин  зиндагӣ 

карду  ҳайвон барин мурд, - мегӯянду ба болои ин ҳақорат карда меравад ба болои ин 

ҳақорат карда мераванд,» -пулҳоро шумурду  сесад сӯм гирифта ба коғаз печонд. 

Маблағоро рӯи даст монд, то ки чорво бихарад, қисми дигарро ба сон печонда  таҳи  

сандуқ партофт. Ва сабук аз ҷой хест, ғаму дардашро биншонда бо як нерӯи тоза гом  

мекашид,  ҳатто  асояшро  фаромӯш кард,  ки як рӯз  пеш  якто  будани онро  кам 

мешумурд. Белро гирифта дар гӯшаи ҳавлӣ ба кандани чоҳ  шурӯъ намуд. Арақи ҷабин  

рехта бо ҳавсалаи тамом замин мекофт. 

        - Қабри киро меканӣ? – аз сари девор  кала  кашид Шариф... 

        -  Аз туро... 
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        - Ба зиндагимқабрама меканӣ? Эъ қанд бизан! Бори аввал дидам, ки дар зиндагиш 

ба одам  қабр бикананд. 

        - Умрат боқӣ бошад, бисѐр мебинӣ... 

        - Охир ваъда надодӣ - а? 

        - Ваъдаи чиро? 

        - Худатаро ба нодонӣ назан! Гузаштам аз баҳри зиѐфату сарупоят. Медонистам 

сахтиятро, санг  кафидаасту ту баромадаӣ... 

        - Шариф, -ба дастаи  бел такя кард мӯсафед, -ман аз ун одамои ту мегуфтагӣ  

нестам. Гузаштагиҳо мегуфтанд: «Агар некӣ кардӣ хомӯш бош, агар ба ту некӣ карданд 

ба дигарон ҳикоят кун». Дасти ман намак надоштааст, вагарна  ними  деҳа кӯр мешуд... 

Маҳ бигир пулро, худат ягон  гӯсфанд  бихар! 

        - Чанд сӯм, ҳисоб бикун! 

        - Сесад сӯм, ҳисоб бикун! 

        - Не, ман ба ту  бовар дорам. 

        - Аз роҳ ѐфтӣ ҳисоб кун... 

        - Зиѐд бошад аз ман, кам бошад аз ту, - пулро ба киса зад Шариф, - лекин ба ин он 

ҷонат халос намешавад. Сарупоро кай меорӣ?  

        - Аз гулуям нагир... Пула мани бекас аз куҷо меѐбам? Ҳамин чор тангара аз як 

рафиқам  қарз гирифтам... 

        - Рафиқам ѐ дугонаат? – ба рӯи мӯсафед нигоҳи таҳдор  андохту мухшанд кард. 

        - Уф, -сар афшонда ба заамин нигарист ва дубора ба Шариф рӯ овард, -мон, ки 

ҷонам  ба осонӣ барояд... 

        - Хафа нашав, дар магазин «тормоз» нест, ки харида ба даҳонам монам. 

        - Мардум гирди шаҳра девор мегиранд. 

        - Шунидагиат ҳамин, анна забонма газидам... 

        - Шариф, ман чорворо  хун карда дар шоҳидии сарфу ҷамъ  туро додари қиѐматӣ 

мегирам... 

        - Акаву додар дорӣ ку? 

        - Бале, дорам, ту ҳам дар қатори онҳо бош! 

Шариф маншаи ханда  карду сипас ба рӯи мӯсафед нигоҳи мудабиронда андохт. Ва бо 

тааҷҷуб ба кори ӯ зеҳн монд. 

        - Чи мекани? 

        - Ба андешаи ту чӣ? 

        - Зару симатро  пинҳон мекунӣ? 

        - Ёфти одами зару симдорро... Зару сим мешуд, як умр муҷаррад мегаштам? 

        - Чӣ, боз зан гирифтан мехостӣ ѐ?.. Тоба, тоба... Феъле, ки ба  шир омад  ба ҷон  

мерафтааст. Як дам пеш забон газида тоба карда будам...  

         Наврӯз дарк кард,  ки суханаш ноҷову  бемавқеъ  баромад. Аммо  саволи 

заҳромези варо фурӯ бурда, зоҳиран худро  бепарво вонамуд кард. 

        - Агар зару  сим медоштам, дар ҳамин  хел  кулба  мезистам? 

        - Чӣ кор  мекардӣ?  

        - Қаср мехостам, ба мӯҳтоҷу  бечорагон ѐрӣ  медодам, ки  зиндагияшонро басомон 

биѐранд. Афсӯс, зару сими  пинҳон мекардаам ҳама  боигарии тирамоҳ аст... 

        - Боигарии тирамоҳ? 
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        - Бале, магар  зару сими тирамоҳро намебинӣ? – бо хандаи сохта ишора ба 

хазонрезаҳои чун  тангаи  зарин моил  ба сурхӣ намуд, ки рӯи ҳавлиро пӯшида буд. 

        - Рост, - табассум кард Шариф, -беҳтарин руфта якҷо ҷамъ биѐр ва оташ бизан, ҳам 

хомушакҳо нест мешаванду  ҳам ҳавлӣ тоза мегардад. 

        - Дар куҷо будӣ, ки маслиҳат диҳӣ? Мани гаранг ҷон  коҳонда  замин намекофтам, 

- гуфт мӯсафед белро ба канор партофт. Чун  Шариф рафт, мӯсафед аз нав белро ба даст 

гирифта  ба кор часпид, заминро ба қадри  зарурат канд. Ба хона даромада хусаро  ба 

сони сафед  печонду  дар миѐнаи  хона  тахт тайѐр карда, чӯбро болои  он хобонд. Оби 

дидааш  ба рӯи  ожангбастааш  шорид ва аз як ҷӯя  ба ҷӯяи  дигараш  ворид шуда 

чеҳраашро  обѐрӣ кард: 

        «Зиѐда аз сӣ сол мову  ту як  ҷо  зистем, инак насибаи обу доении  ту канда шуд.  

Ҳар чӣ дарзиндагӣ гуфтам... Ҳар  сухани талху шӯре, ки шунидӣ аз кундиву  ҷаҳолати 

ман буд, занак! Маро бубухш!..»-гуфту хусаро аз рӯи  тахт гирифта ба самти қибла 

монд. Ва худ рост  шуда ҷаноза Хонд. Шустани мурда дер ба хотираш зад, вақте, ки 

хоки  рӯи  қабро ба пушти бел  шиба  мекард... 

        «Оѐ ман ба  шустани ӯ ҳақ доштам? Не,  ин корро  бояд занҳо  мекарданд. Занро 

зан бояд бишӯяду мардро мард. Ба ин ҳақу ҳуқуқ  надорад. Ман ҳам занаму  ҳам мард. 

Пас чаро худро дар сурати мардон оро додам? Ва ба  худ ҳамсар  сохтам? Намедонам, 

ҳайронам чи ҷавоб гӯям ба ин саволҳо, ки гоҳу  ногоҳ  ба сар омада алағдаам мекунам. 

Ман яқин мардам. Ба ин эътимоду боварӣ дорам, охир як умр ҳамнишини мардон 

будам. Ва мардона гуфтор доштам. Имрӯз, ки андаке дар замирам табодули  назар тӯғѐн 

кардааст, чун  марди гирифта  наметавонам... 

 

Омадам аз олами якто вале, 

Оламеро ҳамраҳ овардем мо. 

Хок пасту домани гардун баланд, 

Узри дасти кӯтаҳ оврдем мо». 

 

         Барои одамон бегонаам, ҳарчанд нишонаҳо аз ҳарду  ҷинси инсонӣ дорам. Фардо 

маро кӣ мешуяд? Зан ѐ  мард?..» Аз ҷинси мурдаам шарм медорам...» 

    

*   *   *  

 

         Ба хонаи  пирашон  шайхи Содиқ омад. Шайхро  боре надида буд, аммо овозаи 

донишу  фарзонагияшро  борҳо шунида ғоибона ба ӯ ихлос дошт. Ҳамдеҳагон солее як 

ѐ ду бор  ба дидоринии  ӯ рафтан надошт ва таърифу тафсифу тавсифи 

ихлосмандонашро  шунида  дар дил ба онҳо писханд мезад... «Ба андешаашон  шайхи 

Содиқ бардони биҳишт аст», - ин ҳарфро боре  дар шоҳидии ду се нафар гуфту дар боло  

монд. Онҳо чунон сахт  часпидандаш, ки ба  халосгар  зор шуд. «Забонтар бигаз! Шайх 

ҷони ширин аст. Шайх алома даврон аст», -мегуфтанд эшон. Костагии ихлоси ӯ аз шайх 

дар яке аз  маъракаҳои ҳамдеҳаашон ба вуҷуд  омада буд. Он рӯз  Абдуллоҳи ланг ӯро 

шунавонда гуфт, ки  шайхи Содиқ  ҷанозаи   мӯминонро хондани хуносоро макрӯҳ 

донистааст. Ин Сухан  ба ӯ сахт расид. Ба худ қавл дод, агар  гаҳворааш аз осмон омада 

бошад, пешаш намеравад. То охир ба аҳдаш наистод, ночор  савғо гирифта  азми 

дидани дидори шайх кард. 
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        Шайх рӯи кати миѐни боғ, болои қолини нақшин  хонтахта  гузошта машғули  

мутолиа буд. Наврӯз одоби салом ба ҷо оварда аз рӯи эҳтиром шайхро оғӯш кашид ва 

рӯ ба рӯяш нишаста интизори суол шуд... 

        ...Ва дар навбати худ  суолт дар дил  доштаашро ба шайх дод. Шайх саргарангу лол  

монд ва даст ба пешонӣ  бурда нуқтаеро  муттакои нигоҳ қарор  дода ба андеша  рафт. 

        - Фатво дода  наметавонам, аммо  то ҷое медонам хунсо барои  зан ҳам номаҳрам 

асту барои мард ҳам. Вақти  даргузаштанаш танҳо хуносои  дигар ҳуқуқи шустани ӯро 

дорад... Дониши ман дар кушодани ин муаммо комил нест, метавонӣ шарҳӣ он аз 

олимони дигар  пурсон шавӣ,-гуфт шайх  узр пеш оварда. 

        -Не, ман аз шумо шунидани  мехоҳам, -бо ҳамон сахтсарӣ гуфт Наврӯз. 

        -Як ҳафта пас биѐ.. 

         Наврӯз сухани шайхро ба замин намонд. Вақту соати таъиншуда, баъд аз як  ҳафта 

ҳозир кушод: 

        - Мувофиқи аҳкоми  шариат, мебояд бо маблағе, ки баъд  аз сари хуносо аз  ӯ 

мондааст, ғуломе хари два мурдаи ӯро ғулом мешӯяд. Сипас ғуломро  озод мекунанд. 

        - Ҳоло даври ғуломдорӣ нест ку? 

        - Мефаҳмам... 

        - Агар як тини пучак  надошта бошад? 

        -Онгоҳ хешу ақрабо, ҳақу ҳамсояҳо бояд чораи онро ѐбанд... 

         Наврӯз сар ба сукут рафт. «Не, ман намехоҳам гуноҳи маро касе бинад. Ва ин 

ҷурми  ман пеши мардум ошкор шавад»-гуфт дар дил. Ва саволи дигар ба шайх дод: 

        - Меваи умри  инсон фарзанд аст... Фарзанд зинатбахши фардои уст. Аммо хуносо 

чи  гуна ба ояндааш  умед мебандад? 

        - Хуносо бояд мавзеи синабирѐнро бо заҳмат обѐрӣ бикунад, боғ бунѐд намояд ва 

онро ба ихтиѐри мардум бигузорад. То он замоне, ки меваи аз боғ мехӯранд савобаш ба 

ӯ мерасад... Ва меваи умраш  ҳамин мешавад... 

         Сӯҳбаташон ба баҳс печиду дили шайхро сиѐҳ кард. Ва бе хайру хуш аз дунболи ӯ 

баромад. Гумон дошт бо  маслиҳатӣ пеш мушкилоташ сабук мекунад. Вале орзуяш 

амалӣ нашуд. Баъд пушаймон шуд, вақте, ки қаҳру  ғазабаш рафъ гашт. Аммо дую 

дубора барои  узру омӯзиши гуноҳ пеши шайх наомад, балки рӯ ба осмон овард... 

        «... Шайх худо нест, ки маро зан ва ѐ мард биофарад. Ҳарчи ки  медонист ва 

метавонист маслиҳат дод. 

         Вале ман ӯро ранҷондам. Фардо сари  турбати марҳум, хоҳ нек бошад хоҳ бад, як 

гапро такрор кунанд: «Одами хуб буд». Шояд он лаҳза фақат некии марҳумро ба хотир 

меоранд? Ман чӣ некӣ кардам? Ба хотирам намеояд... Сухани таасуфангези мардум, ки 

ҳама  зоҳирист, ғамашро меорад... Одат шудааст чун расму оин. Дар дил бархе шод 

мешаванд, аммо  аз рӯи таомул худро ғамшарик нишон  медиҳанд. Тоби дидану 

шунидани ҳарфи  риѐкоронаву сохтаи онҳоро надорам, чунон, ки ба дугонагии ҷинсиям 

нафрат дорам... Дур будан аз хақ забони бадгӯѐнро дароз мекунад. Дар рӯят гуфта 

наметавонанд. Рӯи одам ширин аст... Ҳайронам бо онҳо бошам ѐ канора равам?.. 

«Бе тӯда парвоз кунӣ, ба дом меафтӣ. Аммо ман миѐни тӯда танҳоям. Намедонам куҷо 

биравам. Умр охир мешавад, аммо роҳи аниқ надорам...» 

 

                                                  *   *   * 
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         Дар ғоре канортар аз теппаҳои уштурпушти болои деҳа ҷои мувофиқ ва табъи 

дилро интихоб намуд. Ба тоату ибодат  машғул шуд. Рӯи санги суфашакл ҷойнамоз 

густурду  ба муроқаба рафт. Хобу хур  фаромӯш кард. Даст удил аз ҳама  васвасаҳои  

зиндагӣ шуст: 

         «Нафаси ҳайвонро эзид аз рӯзи  аввал аз ман буридааст ба он хотир, ки аз ҳама 

фисқу фасоди зиндагӣ борӣ бошам. Ва ҷои он ҳофизаи қавӣ, зеҳни тез, дидаи биноям 

додаст. Ман коре ба муроди ӯ накардаам баръакс, гирифтори васвасаи иблис шудам...» 

       ...Рӯи санг чорзону зада, ончики дар ҷавонӣ шунида буд аз оѐтӣ Қуръон мехонд. 

Зери лаб  мехонд,  тадриҷан  овозаш  баланд мешуд. Ва рафта-рафта ин овоз ба гӯшаш 

ширин мерасид, садопардаашро  навозиш мекард. Аз қироати хеш маст мешу два  

мастона мехонд. Ба  по рост шуда, даст ба само мебурд, дасташ ба домони  орзу 

намерасид, аммо ба гӯшаш  садои  фариштаҳо  меомад, ки ӯро талқин мекарданд,  

рӯҳашро  мебардоштанд ва ба нӯги  панҷаҳои по рост мешуд,  ҷуссаи тару вазнинашро 

ангуштони  нозуку  заҳматнадидааш бемалол  мебардошт, дастонашро ҳамоно меѐзонд. 

Ҳис кард пойҳояш аз замин канда шуд. Бе болу пар аз замин боло хест, ҳайрон нашуд, 

зеро муродаш ин буд.  Ба ҷисми касифу вазнинаш нафрат пайдо намуд. Акнун мехост 

бохост  аз ҷониби фаришшгон ба гӯшаш мерасид. Мӯсафед  рӯи  санг зону зада буд, дар 

пеши чашмаш хуршед падид омад, қабл аз он хурӯси сафед пайдо шуд ва ӯро ҳушѐр 

дод. Баръакс,  хуршед  аввал ба сони хурӯси сафед омад ва сурати офтобӣ гирифт. 

Аввал ба хуруҷ омад: 

        «Эй одамон, бихезед!  Иблис шуморо ба хоби ғафлат мекашад ва мегӯяд: «Эй 

одамон, боз андаки дигар фароғат кунед, бихобед, ҳоло фурсати аз бистари хоб хестан 

нашудааст». Хурӯс хурӯҷ мекунад  сар ба само, ба тулӯъгоҳи хуршед рӯ меорад: 

Равшан бикун замину саморо эй Шед. Торикиву коҳилиро рафъ намой. Сардии дилро 

бо нури хеш гармӣ бахш!... Бархезед, эй кишоварзон, эй шубонон, сару либоси худ ба 

бар кунед, дасту рӯи худ бишӯед ва ҳезум пайдо карда мунаввар созед ҷаҳонро!..» 

         Мӯсафед пеши хурӯси сафед дон мерехту аз донхӯрии он завқ мебурд. 

Намедонист рӯи кафи ӯ аз куҷо дон меояд... Ба ҳайрат меафтод. «Боз ин фиреби иблис 

набошад? Охир маҳз бо айби ӯ одамро аз биҳишт рондаанд.» Ҳис мекард, ки иблис 

бесаранҷом посухтавори худро ба чорсу  мезанад. Дар  дил шод мешуд, ки аз шари ӯ 

амон монд. Таи як ҳафта на ба ҳарфи Иблис гӯш доду на асири андешаҳои ин роҳзан 

гардид. Шабу рӯз ба тоату ибодат сарф мекард. Ниҳоят сагро аз роҳ зад, ки ин  муддат 

дар ғор паҳлӯи соҳибаш  сар рӯи по монда мехобид. Саг чун шағоли гурусна рӯ  ба 

осмон оварду девонавор  зуза кашид... Мӯсафедро ин ба ташвиш намеовард, ӯ банди 

тоату ибодати худ буд. Аммо Хурӯси сафед  аз хурӯҷ монд, чун  мурғи қафас ба чорсу 

худро  зада, аз банди Иблис халос шудан мехост. Бачаҳо ба ғор сар халоннданд, ки ин 

дам дар атрофи он бозӣ доштанд. Пиндоштанд саги зоч вақти зоиданаш зуза мекашад. 

Барои ба даст овардани сагбачаҳо давиданд ҷониби овоз, гӯѐ онҳоро даъват карда 

бошанд. Оре, даъваташон дошт, дар вуҷуди саг Иблис. Ба рақси мӯсафед дида дӯхтанду  

аз тарс ба деҳа давиданд. Ва ҳамон замон сар то сари деҳа ба пиру барно сурати ҳолро  

гуфтанд. Зану мард аз паси бачаҳо ба ғор ҳозир шуданду бо кунҷковӣ ба сар сониву 

парвози мӯсафед дида дӯхтанд: 

        «Эй ѐри ман, эй ѐри ман, эй ѐри безинҳори ман...»            

        -«Девона бе доираву тумбак рақс мекунад». 

        -«Парӣ ѐраш шудааст...» 
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        -«Ҷодугар аст, бин дар ҳаво муаллақ мезанад-е...» 

        -«Бигир Хуруса,  бирѐнаш мекунем, хонасӯхта куфу суф кунад, аз осмон хурӯс 

меборад». 

        -«Барф боридааст-е...» 

        -«Инҷо барф аз куҷо меояд? Пари мурғ аст». 

        -«Кайф-кайфи Наврӯз, рӯзи дароз кораш мурғбирѐн хӯрдан...» 

         Тахмину гумони мардуми деҳа на ҳад дошту на ҳудуд... 

         Хурӯсро ба чанг оварда ҳамон замон сар буриданд. Аз дидани ин  манзара 

мӯсафед девона шуд. 

        -«Аблаҳҳо, фариштаро куштед... Фариштаи хайрро куштед...» -гиря гулугираш  

кард. 

        -«Девона шудааст, гуфтам-ку, кадом Хурӯс фаришта буд? Аблаҳ худаш аст,»-гуфт 

Акрам бо тамасхур. 

        -«Ҳо-ҳо-ҳо... – ӯро бо ангушт нишон дода  қаҳ-қаҳа зад Авғон, -ҳамаи моро бо як 

нӯл зад. Мулоқотро даруни ғор гузароданист...» 

        -«Чӣ хел? Охир...» 

        -«Ёри ӯ кӣ будааст?» 

        -«Занаст ѐ мард?» 

        -«Ҳайронам...» 

        -«Ёри ту кист?» -бо тамоми овоз дод зад Авғон.Аммо ба гӯши мӯсафед  чизе  

намедаромад. У ҳанӯз ҳам пари ба хоку хун оғӯштаи Хурӯсро бӯй мекарду мегирист. 

        -«Ба ту мегӯям эй Наврӯз... Э дар гушои  карат...» Мӯсафед ба худ омад. Болу 

параш шикаст. Чун шоҳини  тирхӯрда ғел зад. Ва бо  нигоҳи маҳзун дили хунбор  ба 

Аавғон рӯ овард: 

        -«Чӣ мехоҳӣ?» 

        -«Ёри ту кист?» 

        -«Алоҳ...»- ҷавоби мӯсафед таниндоз шуд дар баҳру бар.    

        Ҳама як дам моту  мабҳут монданд. Надонистанд чӣ бигӯянд, шайтони вуҷудашон  

лол монд. Ва чун мӯи дар оташ  афтода ба худ печиданду аз дӯши  мардум фаромада 

бачорсӯ  чун  лашкари шикастхӯрда парешон шуданд. 

        «Биистед! Куҷо  мегурезед?» -онҳоро  ба номус андохтан мехост Иблис.  Мардум 

хомӯш монданд, раҳму шавқат дили сангашонро  нам кард. Аммо Иблис ҳанӯз  таслим 

нашуда буд, дар вуҷуди Авғон зуҳур мекард ва ӯро ба мубориза мекашид. 

        -Сиратро пинҳон  мекунӣ? Баҳонаат ба кор  намеравад. Ман нагуфтаам, ки раби ту 

кист?  Балки пурсидам, ки ѐрӣ ту кист?.. Ман аз ҷавобат қонеъ нестам... Инҷо сирре 

ҳаст. Набошад Хурӯсро кӣ  инҷо фиристод?.. 

        ... Дидагони мардум ба ӯ дӯхта шуда буд. Мижа таҳ намекарданд. Сабри мӯсафед 

сар омад. Ба истинтоқи Авғон тоб наоварду аз ғор бурун шуд. Ин дам мурғи рӯҳаш заиф  

гашт, пару болаш кашиш хӯрд. Хурӯҷи навмедӣ медоданд. Садояшон чун овои хурӯси 

сафед гӯшрас, вале навмедона буд, имдод мехост, рӯҳи ӯро болу  пар шикаст, ки мурғ 

сӯхт ва хокистари он чун  чанг рӯи замин нишаста ба хок яксон шуд. 

         Намехост мардум ба ӯ чун воситаи дилхӯшӣ назар бидӯзанд... Вафодор ҳам аз 

паси ӯ баромад. Ба хона омаду дарк кард ба доми шайтон афтодааст. Ғам ӯро ба 

гирбоди хеш кашид. Хост ҳамсӯҳбате пайдо кунад. Аммо ҳамаро аз даст дода буд. 

                                                  *  *  * 
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         Ҳамсари чӯбинашро як ҳафта пеш ба хок супурда дар мотами ӯ менишаст. Дилаш 

аз ғаму дард буғз мекард. Ба хӯса унс  гирифта буд, зиѐда аз сӣ сол ба ғами хеш 

меҳисобид: Чун мард дӯғу даранг мегуфт, хушгӯӣ мекард,тӯҳфа меовард. Алъон шахси 

роздону дардфаҳме надорад. Ҳар як инсон, хоҳ мард бошад хоҳ зан шахси ба дил 

наздик дорад, ки ба ӯ рози  дил ифшо сохта аз ғубору ғам барӣ мегардад. Аммо ӯ ба ҷуз 

хусаи хушку  холӣ ва саги безабон шахси наздике надошт. Ба  онҳо дарди дил мегуфту 

аз онҳо чизе намешунид. Чун аз кӯча ва ѐ аз кор омада вориди  хона мешуд, Вафодор 

пешвозаш медавид ва  соҳибашро бӯида эътимоду боварӣ ҳосил мекард, бо ифтихор 

думи калтаашро меҷунбонд, гӯши буридаашро чур мекард, забони дарозу сурхашро аз 

миѐни дандонҳои тезаш бароварда рӯи замин халқа мезад. Наврӯз сари зону нишаста бо 

ӯ салом мекард ва сарашро молида аз ҷой  мехесту вориди хона мешуд. Ва ба кунҷи 

хона, ба хӯсаи ба девор такя дода, ки рӯяш чун рӯи лухтаки духтарбачаҳо бо риштаҳои 

ранга оро дода шуда ба сар рӯймоли заргаронӣ, ба тан куртаи чит дошт, менигарист. 

        - Гов омад, гусола мехезад... Хестаӣ? Чӣ такя ба девор додаӣ? Пойҳоят дард 

мекунад? Зардии тухм банд, қиѐм бимол, мумиѐ бихӯр. Ҳар касс табиби худ худаш аст. 

Ё барои  ҳамин ман бидавам? –сару либоси хонагияшро мепӯшиду боз ба ғур-ғур 

мебаромад, - куртаисафеди маро ҳоло ҳам нашустаӣ? Пагоҳ ман чӣ пӯшида кор 

меравам? Чор гӯшаи хона пири тори тортанак. Дасти ман нарасид, туро чӣ шудааст? 

Ақаллан ҳамонро тоза накардӣ? То нагӯям, аз ақли худ кор намекунӣ? – дастархон 

густурда хӯроки пагоҳӣ пухтаашро баъди гарм шудан ба коса бардошт. -Чӣ пухтаӣ7 

Ҳой, ман ба ту мегӯям, чӣ пухтаӣ? Шӯрбо? Боз шӯрбо? Кай хӯроки дуруст мепазӣ? 

Дигар занҳоро бин! Аз барои савоб як бор рафта бин! Ту бошӣ, гови қаҳҳӯр барин на 

маззаи хӯрокро медониву на мазаи зиндагиро. Гӯшт нест, биринҷ нест, сабзӣ нест?.. 

Ҳамаашро овардам ку? Чӣ дар дигархона ҳаст? Чизе ки дар хонаи ман ҳаст, дар хонаи 

Қурбони Расулу Абдуллои ланг нест... Ҳама чизро дораму зани ҳунармандро не... Зан 

чӣ дорад? Медонӣ? Ту чиро медонӣ? Ту як чиз дорӣ, рангу намуд, лекин сурататро ба 

Сарам мезанам?.. Занҳои дигар аз орди гандум ҳазор намуд хӯрок мепазанд. Ту ччӣ? 

Фақат шӯрбо мепазӣ?.. Гӯѐ дигар намуди хӯрок набошад. Аз занҳои ҳамсоя пурс.. 

Пурсидан айб нест, надонистан айб аст. Занҳои ҳамсояро бигарам? Кирои  гирифтан 

духтараки очааш бӯса накардаро мегирам. Ту месӯзиву об мешавӣ, баъд ба қадри ман 

мерасӣ, ки он вақт дер мешавад. Рӯзи дароз корат ҳамсояшинӣ. Медонам... Хиѐлат аз 

хона баромадам чизеро намедонам? Дигарбо ту муросо намекунам. Лаҷоматро Сар 

додам аз худ  рафтӣ.. «Занро дӯст бидор, навозиш кун, болои даст бардор, болои китф 

шинон, болои сар худаш мебарояд» - мегуфтанд... Аз саҳар то шом мурда-мурда кор 

мекунам, то ки одамворӣ рӯз гузаронам. Ту бошӣ меҳнати маро ба ним тин намегирӣ. 

Зан чий, дарди сариву ғами ҷон... То кай хона  рӯбам, ҳавлиро тоза кунам, либос шӯям? 

Як гӯшаи корро ба даст бигир, ки дами ман ҳам ҳот шавад. Дар ту кӯдак набошад, ки 

ғамат диҳад. Ҳамқад ѐфтаму ҳамдил не...» - мегуфту мегуфт. Гоҳо дигар хел ҳарф мезад 

ба хуса, нарму латиф буд суханрониаш. Дар даст харбуза ва ѐ тарбуз медаромад. 

        «Занак, хости дилатро овардам... Ба назарам хушрӯ шудаӣ, рӯмоли куртаи 

харидагиам зебидааст. Ман заршиносам... Ҳар рӯз анна ҳамин хел тозаву озода пӯш. 

Сару либосат фарсуда мешавад? Бипӯш, либос будааст, ҷони одам нест - ку? Занҳо 

хислати мардро намедонанд, муддом чизи фарсудаву  кӯҳна мепӯшанд. Андеша  

намекунанд, ки ба назари шавҳарашон зишту бенур менамоянд. Ман ин чизро бисѐр 

мушоҳида кардам. Баъзан занҳо ҳам аз мардҳо мегузаронанд. Инро бо чашми сарам бо 
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ду гӯшам шунидам. Марди хушлибосро, ки диданд ҳамаро фаромӯш мекунанд. 

Шунидам, ки Шарифи шофбурут ҳавасат рафтааст. Қасам нахӯр, ман ба қасами занҳо 

бовар надорам. Зан  ѐ кӯдак ки гӯноҳ кард  барои  пӯшонидани гуноҳаш қасам мехӯрад. 

Қасамхӯрро забонаш месӯзаду қасамшунавро ду гӯшаш. Беҳуда қасам нахӯр. Ман 

нагуфтаам, ки қасам бихӯр? Дурӯғ нагӯй. Ман ақламро нахӯрдаам. Панди гузаштагонро 

барои зебаш ҳамели гӯш накардаам? Медонам, ки  зану кӯдакро қасам додан ғӯноҳ аст. 

Барои чӣ медонӣ? Намедонам? Сустиродаанд, бароиаз вазъият баромадан қасам 

мехӯранд. Манам, ки бо вуҷуди густохӣ одамгарӣ дорам,ки бо вуҷуди  густохӣ 

одамгарӣ дорам, рафтору туро дида қаҳру ғазбамро фуребарам. Вафодор аз ҳама сиру 

савдои ту огоҳ аст. Гумон накун, ки забони гуфтор надорад. Забони ӯро ман 

мефаҳмам... Ҳушѐр шав!» 

         Наврӯз аз он рӯзе, ки барои худ аз чӯб хӯса сохт, эҳсоси занонааш  низ ба ҷӯш 

омад. Ва дар кунҷи дигари хонааш ходаеро сару хуи фармонбардорони занонаро дар 

вуҷудаш роҳ надод. Ба ҳарфи пасту баланди мардона тоқат надошт. Ҳарчанд худ ба худ 

фармон медод аз номи хусаи мардона. 

        -«Нони шу арра дорад, арраи шашпара дорад. Медонӣ параҳои ин арра кадом аст? 

– ба хӯса зан рӯ меовард, - Намедонӣ? Ман медонам, як парааш гапи хусур, дуюм 

парааш гапи хушдоман, сеюм парааш таънаи ҳевар, чорум параш сухани хоҳари 

шавҳар, панҷум параш кинояи зани ҳевар, шашум параш неши забони шавҳар. Акнун 

фаҳмидӣ? Лекин ту хушбахтӣ,ки  арраи шавҳари ту як пара дорад. Парраҳои дигараш  

ба кор намеоянд... Ба бахти ту кассе аз  дарам намедарояд. На хоҳару на бародар. Агар 

ҳар кадоми онҳо ба ту якгапӣ зананд, шаш гап мешуд... Ту хӯшбахтӣ... »                                                                    

         Лекин ба гапи шаҳкак тоб наовард, барои аз ӯ халос шуданбаҳона мекофт. Худ 

надонист чӣ гунна ин эҳсосот дар вуҷуди ӯ падид омад. Ба худ андешид, ки шаҳкак-

хусаи мардона дар набудани ӯ ба арӯсак-хусаи занона дастдарозӣ мекунад.       

        Хун ба сараш заду табарро ба даст гирифта хӯсаи мардонаро  реза-реза карда оташ 

зад. Ва рашку тоби рӯҳонияш басанда шуд. Аз он рӯз инҷониб ба хӯсаи занона  

рӯзгузаронӣ дошт. Ба пиндораш хӯса аз ӯ ҳарос дорад, ӯро дида саропояш ба ларза 

меояд. 

        «Ту аз ман натарс, мае ваҳшӣ нестам! Он марди фосиқро бо гуноҳи ту накуштам. 

Лекин ту ҳам бегуноҳ нестӣ. Аз куҷо фаҳмидам? « Осиѐб харак дорад, ҳар як гап  

дарак». Бо вуҷуди ҳақро аз ноҳақ фарқ мекунам. Ҷурми ӯ бештар буд, ки ба ту чунин 

муносибат  кард...» 

         Як ҳафтааст, ки маъшуқаи роздонашро ба хок супурдааст. Ғамдору гаронсар аст, 

намедонам чаро чунин ҳукм баровард. Ва бе ҳеҷ фикру андеша ӯро ба хок супурд. 

Акнун ба чор сӯи хона қадам мемонду  намедонист ба чӣ кор даст бизанад. Ба қабри 

нав, ки ҳанӯз нами хоки он напаридааст бо андӯҳ менигараду менигарад... Аз ҷой хест 

ва аз  гулҳои шукуфони барии девор, ки бетартиб рӯида буданд, чанд сарашро канд, 

дасташро неши хор захмин кард. «Чаро ба ҳама ин зебоӣ неш дорад, хоре, ки баданро 

захмину нафрати дилро бедор мекунад? Одамворӣ, дар хубӣ хубу дар гандагӣ ганда... 

Ҳама ин дугонагӣ сар то пои ман реша давондааст. Ба ғайри  хислати неку бад, хунсоӣ. 

Намедонам кадоми ин аз якдигар хубтару беҳтар аст. Дар баѐну дарки он дармондаам. 

Зан будан хуб бошад ѐ мард будан? Ҳайронам... Бисѐр шунидаам, ки мардҳо душвории 

кори  занро тасдиқ мекунанд, аммо аз мард будан шикоят надоранд. Занҳо бошанд мард 

буданро, намедонам аз таҳти дил аст ва ѐ зоҳиран орзу мекунанд. 
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         Агар  мардҳо аз ӯҳдаи таваллуд мебаромаданд, ҳаргиз ба занон нописандона назар 

намекарданд, таваллуд кардан як бор бо марг рӯ ба рӯ шудан аст. Ва мурдану зоидан як 

дард дорад. Вақти таваллуд ҷон ба гулу омада, бо кӯдак таасубкунон мегӯяд: «Ман 

мебароям», кӯдак мегӯяд: «Не, ман...» Муборизаи ҳаѐту марг аз ҳамин лаҳза оғоз 

меѐбад...» 

         Ин нақли занҳост, ки бо  ифтихор мегӯянд. Мардҳо бошанд қаноатмандона бо 

мард буданашон  шукргузорӣ мекунанд. «Ман чӣ? На марди мардаму на зани зан...» -

гулҳои чиндаашро рӯи хок гузошт. Гардани дарозибасони себи пучала чинхурдаашро  

ба мисли сари сангпушт ба васати куртааш кашида, пуп карда менишаст, нигоҳаш чун 

чашми гуффанди мурда беҳаракату ҳайрон буд. Аммо якбора  дар вуҷуди ӯ ҳиссиѐти 

ғайриоддӣ – ва парешоне падид омад. Ин  ҳиссиѐт чун қатраи обе, ки дар сармои туф 

куну ях кун аз новаки бом ба сару рӯи  сармохӯрда мечакад, ғашовару нофорам буд. Ки 

ҳамон замон  бадани  карахти зори гармияшро ба ҷунбиш овард. Ӯ пеши назараш 

симоҳои шиносро дид, ки гӯѐ дар навбати ошхона ва ѐ мағоза бошанд, тараҳумро дар 

чеҳраашон  пайдо кардан муҳол буд. Ҳамаашон якдигарро тела, дода  даст ба пешашон 

чун дасти гадоѐн дароз буд. Гӯѐ кур бошанд, вале ӯро намедиданд. Хост нидо куна два 

хабар ьаз марги ҳамсараш диҳад. Аммо нахост  онҳоро ба мусибати худ шарик гардонад 

ва ғами хешро байни хешу ақрабо тақсим намояд. «Дӯст бош, беозор бош!» - ба таи дил 

гуфт. 

         Танҳоиро бори аввал эҳсос намуд. «Агар аҳлу авлод пуштамро гарм мегирифтанд, 

Авғони даҳанталх ҷуръати таъназаниам мекард? Не, лом гуфта наметавонист. 

Ҳамаашон беномусанд... Мани аблаҳ дар сурашон  шодӣ мекардаму дар кулфаташон 

ғам мехӯрдам. Акнун ғами маро кӣ мехӯрад? Ба қадри худ нарасидам. Хонаи дӯст 

рафтаму дари душман накӯфтам. Намедонам, кӣ дӯст асту  кӣ душман? Авғон ба ин 

сифат меарзад. Охир ӯ ба таҳқиру паст задании шаъну шарафи ман даст мезанад. 

Дигарон чӣ? Магар онҳо дӯстанд, ки ҷавоби  суханони талху тунди ӯ чун хари ба 

биниаш ҷав  монда куҳ-куҳу қаҳ-қаҳкунон механдиданд? Як душман аз ҳазор дӯст зиѐд 

аст. Як Авғон ҷавоби ҳама ҳамдеҳагонро медиҳад. Ҳама як сӯ асту ӯ як сӯ... Аз даҳонаш 

бӯи дузах меояд. «Чӯби каҷ рост мешаваду одами каҷ не». Он қадаре, ки Абдуқодир 

лату кубаш дод, одам нашуд... 

         Имрӯз гургро дур дида забондарозӣ дорад...  Агар ба панди калонҳо гӯш дода, 

ҳунаре меомӯхтам, забонашон кӯтоҳ мешуд. Коре накардам, ки бо беназириву 

нотакрорияш ҷурмамро пӯшонад. 

  

*   *   * 

 

         Қасдан ҳавосашро  парешон мекарданд. «Авғон омад», -мегуфтанду ба рӯи 

якдигар нигоҳи мармуз меандохтанд. Ӯ якбора хомӯш мешуд, ба чорсу бо ҳарос 

менигарист. Чун дурӯғ будани ҳарфи онҳоро пай  мебурд суханронии худро давом 

медод, аммо беҷраътона... Гоҳо дар авҷи суханрониаш Авғон меомад. Ва дар гӯшае 

амонатнишаста, ангушти шаҳодат пеши даҳон оварда мардумро оро мекард, ки 

омаданашро  ошкор накунанд. Наврӯзи бехабар бо шавқ сухан мегуфт. Ба ногоҳ 

чашмаш ба Авғон афтода  суханаш дар гулу мемонд. Забонаш ба гап намепечид. 
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        - Гап зан...Чӣ дамат гирифт? –ба атрофиѐн нигоҳи ғолибона афканда пузханд 

мезад. Дигарон ҳам ба ӯ пайравӣ карда бесадо механдиданд. Наврӯз зери чашм ба 

Авғон нигариста аз ғазаблаб мехоид. 

        - Тоби ӯро чих ел ѐфтӣ? Охир ба мо навбат намедод, ки гап занем, -гуфт Акрам. 

        - Худам медонаму  худашу худо... –Ба Наврӯз нигоҳи  тамасхуромез мекард. Дили 

мӯсафед таҳ мезад. 

         «Агар ҷиянам Абдуқодир, илоҳо худа биомурзадаш, зинда мебуд, кассе аз бинӣ 

боло гап зада метавонист? Ҷавонмард шуд. Ба Муроди  дили Авғон. Даҳонкалонияшро 

дарп ҳаққи ман шунида мурдавор кубидаш. Ҳай кубидаш, ҳай кубидаш...»-мӯсафед аз 

ѐд овардани он лаҳза завқ мебурд, ғаму андӯҳ таркаш кард. «Баномус буд. «Ки шуморо 

таҳқир мекунад?»- бо синаи боз ба майдон баромад. Хурӯм  буд... Дами ҳама ба дарун 

зад. Миллаҳо булуқ бо ҳарос ба рӯи ӯ  менигаристанд. «Бигӯй, кӣ шуморо меранҷонад? 

Даҳонаша читвори медаронам. Тағои маро таҳқир мекардагӣ таваллуд нашудааст...» 

Касе ѐрои Авғони ба хоку хун оғӯштарро бардоштан надошт. Аз тарс барги бедвори 

меларзиданд. Гирд-гирди Авғони беҳуш, ки лабаш ҳайз буду сару рӯяш кафида, чарх 

гашта давраро васеъ кард. Тамошобинон чун селаи зоғони ба сари лоша омада, 

итоаткорона вазни худро қафо партофта  пас рафтанд, давра кушода шуд.Баъд кифони 

васеъашро ҷунбонда ба атрофиѐн рӯ овард: 

        «Боз киро эм кунам? Бадани кӣ мехорад? Ягон говҷигар ҳаст?» Танҳо Шариф лаб 

во кард. 

        - «Буд». 

        - «Ҳоло куҷост?» -чашмонаш оташ гирифтанд ва чун шерри нар нидо баровард. 

Гап дар гулӯи Шариф гиреҳ зад. Чун мурғ барои рафъи гардан ѐзонд. Натавонист, 

овозаш  базур баромад. 

        «Анна...» - Авғонро нишон дод, ки мурда барин мехобаид. Беғаразон аз зарофати ӯ 

лаб каҷ карданд. Хешони Авғон бо анчухи рӯ нигоҳи норозиѐна дӯхтанд ба Шарф. 

ТАнҳо Абдуқодир ғолибона қаҳ-қаҳ зад. Мӯсафед он лаҳзаро ба ѐд оварду ашк дар 

чашмони сиѐҳаш кӯл шуд. «Дар дасту бозуи Рустамонаат тағот бимурад!.. Абдуқодир, 

Абдуқодир!.. Ту рафтию рубаҳон шер шуданд, ту рафтию харгӯшҳо далер шуданд. Зеби 

мурдан ман доштам»,-овоз андохта гирист мӯсафед. Мард бидиву мардвори рафтӣ!..» 

         Мӯсафед танҳо ба ӯ эътимод дошт, бо номи ӯ ифтихор мекард. Ва пеши 

мардумдар борааш суханони нек мегуфт. Таърифаш мекард. Баъди маргаш паршикаста 

шуд, қоаташ хам зад. Дигар каси ғамхору пуштигир надошт. Акнун кару кӯр, мурдаи 

лаби гӯр ба ӯ санг мезад. Аз давраҳо барканор шуд. 

 

                          *  *  * 

 

         Бо бачаҳо ху гирифт. Пештар бо онҳо тиру камон буд. Сояашонро дида 

наметавонист. Агар баногоҳ паҳлӯяшон ноаѐн пайдо мешуд, дар эзорашон тар 

мекарданд. Акнун ҳамсӯҳбату ҳамнишинаш бачаҳо буданд. Дарк кард, ки дили бачаро 

ѐфтан осон, онҳо ба забони ширин бовармекунанд. Андеша намеронанд, ки дар дили ӯ 

чи нуҳуфтааст. Ҳамроҳи бачаҳо дар талу теппаҳои болои деҳа гашту гузор мекард. 

Қиссаву ривоятҳои дар кӯдакӣ шунидаашоро ҳикоят менамуд.  

         Акнун аз хотири бачаҳо низ зудуда шуда буд дуғу даранг ва тахдидҳои мусафед, 

ки аз пасашон санг андохта, бо дашному ҳақорат аз дунболашон таҳдид мекард. Бачаҳо  
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чун чӯҷаякони аз чанголи  калхот гурезон ба хонаҳои худ даромада сар аз дарди нимво 

бароварда гулу медаронанд: 

        «Бобои Наврӯз... Момои Наврӯз...» 

        «Наврӯзи кампир...» 

        «Наврӯзи кӯса...» 

        «Э Наврӯз очатона...  Ҳаромиҳо, бекалонҳо... Агар лаҷоми шуморо андак 

мекашиданд ин қадар хугигарӣ  намекарден. Калони шумо  ақл надорад. Бача аз бачагӣ, 

химча аз химчагӣ. Ин сағераҳои  шум ҳаргиз одам намешаванд. 

         Ҳаром мурӣ дар ҳалқат об намечаконанд». 

         Оташин мешуд мӯсафед, аммо имрӯз аз дасти бачаҳо кор омадааст, ки ба онҳо зор 

шуда буд. Аввал онҳоро ба хӯрдани анҷир таклиф кард. Бачаҳо мурӯ малаворӣ ба 

дарахт часпиданд. Аз шавқӯ нишот бо овози  баланд гап мезаданд. 

        - Ҳой сағераҳо, ба шумо кӣ  гуфт, ки ба хонаи бобои Наврӯз дароед? –аз сари девор 

сар боло намуд Шарифи шофбурут ва аз рӯи кунҷковӣ ба хоки нарми қабр нигарист. 

«Зару симашро пинҳонкарда бошад?» -аз дилаш гузашт. 

        - Худаш иҷозат дод, -гуфтанд бо як бачаҳо ва намоишкорона анҷирҳи пухта 

мавизакшударо ба остини  куртаашон тоза карда мехӯрданд. 

        - Дурӯг нагӯед... 

        - Мон бихӯранд, савоб мешавад, -давуш андохта аз хона баромад мӯсафед. –

Бихӯред, оташон шавад, лекин илтимос, навдаҳояшро нашиканед! Агар шикастед, сахт 

хафа мекунам. 

        - Намешиканкм! 

        - То бачаҳоро додан маро нагуфтӣ, ки чинда мураббо пазем,  - норозиѐна оби 

даҳонашро фурӯ бурд Шариф. 

        - Хоҳиш карданд... 

        - Соддаи –да, бача гуфтааст: сутуни хонаро канда бидеҳ. 

        - Биѐ чинда бар, -гуфт ба ӯ мӯсафед ва ба зинаи нардбон, ки ба боми хона рост буд 

нишаст, -ҳар сол парандаҳо мехӯрданд... 

        - Ҳой сағераҳо, гум шавед!.. дӯғу даранг намуд бачаҳоро Шариф. 

        - Не... –ҳамовоз шуданд бачаҳо. 

        - Намефароед? 

        - Не... Анҷири шумо нест! 

        - Наметарсед? 

        - Акаи Шариф, бирав ба сари бачаҳои худат катагӣ бикун... 

        -Гурга дуру майдона холӣ диден?.. Ҳе.. И сағераҳо ба хубира нестанан. 

        - Шарифе... Ҳо, Шариф... –овози мӯсафед хаста баромад. 

        - Лаббай... 

        - Меисти бо кӯдако сар ба сар шуда, биѐ аз як сараш ту бичину аз як сараш кӯдако. 

        - Ун қадар ҳосил надорад, ки як шаҳр сер шавад. Бачаҳо лош кардагистанд... 

        - Дили кушод бигир ҳасоя, аз сари ҳамаамон зиѐд аст... 

        - «Аз кай боз дилкушод шуда бошад? Ягон хоб дидааст чи? Мӯсафед дар умраш 

гунҷишк кушта  хайр накарда буд» -аз дил гузаронид Шариф. –Гум шавед ку? –дӯғ зад 

ба бачаҳо. 

        - Не... 



 43 

        - Баъде, ки рафтам аҳволатон бад мешавад, -гуфта  аз шохи  тут бо корд химчаро 

бурдед ба сӯи бачаҳо давид, бачаҳо чун меваи дарахт аз боди мухолиф афтоданду  по 

бароварда  гурехтанд. 

        - Ба дастам афтодед, дар ҳалқатон намакоб нарезам номам Шариф набошад, -

пойҳояшро ба замин тап-тап зада таҳдид кард Шариф. 

        - Дигарҷомона намебуред? 

        - Ба дастам намеафтед? 

        - Аз хурдон лағжидан, аз калон бахшидан, -гуфт мӯсафед ва сар рӯи панҷаҳо, 

оринҷ рӯи зонувон сутун нмуда  ба надеша рафт. Тӯли умри зиѐда аз шасташ боре 

садақа надода буд. Ҳарчанд медонист ва борҳо аз воизону  донандагони шариат шуида 

буд, дар бораи саховат ва саховатпешагӣ. «Ман иқрорам ба сахтиву тангдастиам. Охир 

чизе надорам, ки хайр кунам. Дар ин замон саховатро  дуздону ҳаромхӯрон мекунанд, 

на аз рӯи сидқӯ вафо, хайроти онҳо намоишкоре беш нест. Бо забони дароз мегӯянд: 

«Аз роҳ бизану хайр кун». Саховатро  тавре медиҳанд, ки дасти чап аз рост нафаҳмад. 

Ту чӣ? –ба Вафодор рӯ овард, ки бехи девор дароз кашида буд. 

        - Эй Қурбон, эй Абдуллои ланг, ту моро, ки камбизоатем бо чашми каммабин. Ман 

тоби дидани шуморо надорам. Эй шайтонҳои малъун, эй риѐкорони шум... Шумо хуни 

мардумро мехӯред, бо фиреб... Бо шумо буданам хайф аст, акнун ман дӯстонихудро 

ѐфтаам. Онҳо хурданду сода, дили пок доранд, бухлу ҳасадро  намедонанд.  

         Бачаҳо ҳар рӯз ба хонаи ӯ меомаданд. Ба бозии бачагона машғул мешуд, худро дев 

меномиду бачаҳоро лашкари одамизод. Бо онҳо набард мекард ва қаблан таъкид 

менамуд, ҳарки дар  набард мағлуд шуд, дасту  пояшро  бандед! Лашкари  одамизод  

мудом ғолиб меомад. Даступои дев –мӯсафедро мебастанд, аммо ин мӯсафедро қонеъ 

намекард. Ба осонӣ бандро мекушод. 

        «Сахттар бандед, чанд рӯз боз машқ мекунед, ҳозир ҳам ин  корро ѐд нагирфтед. 

Бозимон фанди -фанди-фанди бошад ҳам дар вақти дасту по бастан ҷиддӣ шавед!» -

мегуфт. Онҳо аз нияти мӯсафед  бехабар буданд. Дар кор рӯз то рӯз малака ҳосил 

менамуданд. Аз кори бачаҳо шоду мамнун мешуд. Вале нишоту шавқи зиндагӣ, ки чун 

донаи гугирде баробари барқ задан дар як гӯшаи  дили аз  зиндагӣ сарду аз андешаҳои 

маншушу навмедона тира шӯълаи умеде дода, зиндагиро  гармӣ ва рӯҳу равонро ба 

ҷунбиш меовард, бо як оҳу уҳи дилгиру сард, ки аз умқи дилаш берун мешуд хомӯш 

намуд ва бо иродаи якҷонибаи хеш решакоб кар. Намехост ноумедиву сардии дилаш 

бартараф шавад. Колбадашро чун яхдон нигоҳ медошт, ки ҳама он зебогиҳои зиндагӣ  

дар он яхчол баста  таровати табии хеш гум кунад... Ӯ дигар дар  бораи зиндагӣ андеша 

намекард. Бо дохеш гум  кунад... Ӯ дигар дар бораи зиндагӣ андеша намекард. Бо 

додархондаш Шариф, ки меҳрубонона Сухан мегуфт, таваҷӯҳе надошт. Ба суханони ӯ 

бод или нахоҳам ҷавоб мегуфт ва маъюсиву навмедии дилашро фузун менамуд. 

        - Чаро маъюсу  афсурдахотирӣ? Ягон касс ранҷонд? – пурсидаш Шариф, аммо бо 

реби чашм ба қабр нигарист, ки рӯи гулҳои сурху сафеди пажмурда мехобид. Гумон 

дошт мӯсафед зару сим паноҳ кардааст. Пайти мувофиқ мекофт... Аз ин сабаб бе ҷаҳду 

хабар рӯзе чанд бор дидорбинии мӯсафедро баҳона карда меомад. Гоҳ хабаре меовард, 

гоҳо чизе мепурсид, мӯсафед дамдузд буд... 

        - Чаро хомӯшӣ? 

        - Чӣ бигӯям? 

        - Гапи зиндагиро... 
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        - Биѐ аз зиндагӣ гап назан, -норозиѐна рӯ гардонд мӯсафед. 

        - Боз чӣ гап шуд? Беморӣ?.. 

        -На бемораму на тандуруст, дар ин дунѐ аз бедардӣ сахттар дарде ҳаст? 

        - Нафаҳмидам... 

        - Ту ки нафаҳмида бошӣ, вой бар ҳоли дигарон... 

        - Бифаҳмон! 

        - Ба ту чӣ даркор? -дандонҳояшро аз ғазаб ба ҳам фишурда, чашмонашро танг 

карда, дастак зад мӯсафед. 

        - Даркор аст, -ҳазломез пузханд зад Шариф. 

        - Маро алағда кардан мехоҳӣ?.. 

        - На алағда кардан мехоҳаму на кунҷковӣ дорам. Баръакс, тасалло додан мехостам. 

Лекин ба саволам ҷавоби дуруст надодӣ..-намуди ҷиддӣ гирифт Шариф. 

        - Боз чӣ хел ҷавоб даркор ба ту? –ҳанӯз оташин буд мӯсафед. 

        - Ягон хел, ман одам гуфта бо ту гап задам, -бо қаҳр аз ҷой хест. 

        - Хафа шудӣ? –пеши роҳашро гирифт мӯсафед, аммо Шариф  даст афшонда ба роҳ 

даромад. 

        -  Ба ту гап ҳайф аст, садқаи одам шавӣ... 

        - Ман чӣ гуфтам? –суст шуд мӯсафнед, дар каломаш оҳанги пузишу пушаймонӣ 

эҳсос мегашт, -одамвори ба саволат ҷавоб додам. Агар андеша  мекардӣ мефаҳмидӣ. 

Ман мурдадилам... 

        - Мурдадил? 

        - Аз мурда ҳам бадтар, -заҳрханд зад мӯсафед, аммо дар як гӯшаи  дилаш эҳсоси 

шодиоваре  таҷассум ѐфт. 

         Дилашро ин нишот  тадриҷан рӯшан сохт. Аз он рӯшан шуд, ки охири охирондили 

Шарифро ѐфт, дили озорѐтаашро марҳам шуд. «Дар дунѐ сахттарин гуноҳ дилозорӣ 

аст». Хурсанд шуд мӯсафед, сардии дилаш оҳиста-оҳиста ба об шудан даромад, ниҳоли 

умедро дар вуҷудаш хун Давид. 

        - Зинда бош-е, зинда бош,-навозишкорона ба пушти Наврӯз зад Шариф ва аз ҷой 

хеста азми рафтан намуд. 

        - Куҷо равонӣ? 

        - Рӯз аз нисф гузашт, гову молро обу дон додан даркор, то худам гурусна намонам 

онҳо ба ѐдам намерасанд... 

        -Пас аз рафтани  ӯ мӯсафед пушаймон шуд. Аз он пушаймон шуд, ки беҳуда 

Шарифро длбардорӣ карда пузиши гуноҳашро дархост кард. Ва бо ин восита умеду 

орзу дар  раъша давонд, ки он чун аҷинаи аз «Бисмиллоҳ».. гурезон тарс дошт. 

        «Чаро дилбардорияш кардам? Ӯ кист, ки пешаш  сурху сафед шудам? Хафа, ки 

мешуд, ман ҳам аз он ранҷур мегаштам. Акнун зиндагӣ даст ба домони ман заданист. 

Ман дигар кӯдак нестам, аз рангат безорам. Дигар зиндагӣ бароям маъние надорад. 

Охир шуғле надорам, ба боиси иштиѐқам ба ин дунѐ гардад. Агар заррае аз он чиз дар 

вуҷудам буд, алъон фаромӯш кардам.  Дигар ғуломи луқмаи ширину нишоту  

хушбахтии пуч нестам. Заррае агар дар вуҷуд қуввае дорам, барои он аст, ки ин ҷисми 

касифу хастаро аз ин дунѐи якрангу дилгир дур андозам. Пеши роҳам гӯѐ бастааст, 

ҳарчанд садде намебинам. Аммо бо торҳои маҳин бо риштаҳои нафис беранг гӯѐ девори 

баланду касногузаре бунѐд кардаанд, то ки дар ин олам шармандаву ангуштнамо бошад. 

Сари роҳи маро кушоед, то аз ин дунѐи тираву тор берун раван. Бубинед рӯҳу равнам аз 
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фарти хастагӣ ба чӣ ҳол афтода. Бале, шумо онро намебинед. Оташ куҷое афтод, ҳамон 

ҷой месӯзад. Шумо аз дарди ман бехабаред. Намедонед сари сахтамро рӯи ин бистари 

нарм, то ба саҳар чӣ гуна мекӯбад? Чӣ гуна месӯзам? Не, дигар наметавонам, ба ман роҳ 

диҳед. Дар орзуи озодиам. Мехоҳам биравам ба он ҷое, ки надонанд ман кистам? Магар 

чунин ҷой ҳаст? Дар ҳама ҷо ангуштнамо мешавад. Охир  одамизод, балки фикр 

мекунам тамоми мавҷудоти ин сайѐра зоҳирбинанд. Ҷурм дар ҷисми ман аст. 

Тинатамро ҳарчанд пӯшидааст... Магар бо ин дард ба дунѐ дил баста мешавад? Ба ман 

роҳ диҳед, вагарна бо он қудрате, ки дорам ҳама садду деворҳоро мешиканам. Ман 

инсонам, намехоҳам бозичаи  дасти шумо бошам. Шумо метарсед, ҳаргиз ба роҳи ман 

бо пои худ намеравед, аммо ман меравам... -худро ба гирдоби  ғам зад, дунболи марг 

давидан дошт. Маргро талқин менамуд дар вуҷудаш. Марг ҳам аз рӯ гардонда, нозу нуз 

мекард. Дар асл шод буд, ки одамизод хоҳиши омадани ӯро дорад. Дар ин дунѐ кам, 

хело кам ба ӯ муроҷиат мекунанд. Ва ӯро чун восити халосӣ  аз бору нами дунѐ 

мепарастанд. Сарватмандон, дороѐн, бедардон, ҷавонони сармаст, ошиқони шайдо аз ӯ 

безоранд. Ҳаргиз ӯро талаб надоранд. Аз  ӯ ҳазар  мекунанд. Аммо ӯ барқасд, барои 

ҳушѐр кардани дигарон дар ин гуна ашхосро мекӯбад. Ба зориву тавалло ва 

пушаймониҳояшон, ки дар дами сакарот ӯро шинохта ба қадраш мерасиданд, аҳамият 

намедиҳад. Аз ғазабу қаҳр, ки нописандиву назарбаландии одамон онро ба вуҷуд 

меовард, сангин мегашт. Ӯ аз тангдастиву ноадолатиҳои ҳаѐт, ки одамон бар сари 

якдигар бор менамуданд, шод мешуд. Зеро дар ин сурат ӯро тез-тез ба хотир 

меоварданд. Алъон дарк мекард, ки сари забони мӯсафед будани номаш аз боқадриаш 

аст. Аз ин рӯшитоб надошт... Заҳрханд мезад ба мӯсафед: 

         «Шумо ҳамон вақт ба қадри ман мераседу суроғам мекунед, ки ба саратон 

душворие биояд ва ба чашми мардум хо шавед. Ман чорагари кори шумо нестам», -

мегуфт бо дуруштӣ ва гирд-гирди сари мӯафед мегашт. Мӯсафед худ ба худ савол 

медод: 

        - Чаро худованд маро мисли дигарон ба чор ишкели дуруст наофарид? Ба кадом 

сабаб? Барои чӣ? Ӯ намедониства дарк намекард, ки барои чӣ боиллат ба дунѐ омадааст. 

Барои кадом гуноҳаш? Ё ҷурми волидонаш?.. Чаро ба ҷои онҳо ба ӯ сазо дода бошад?.. 

Гоҳо меандешид, ки пеш аз ин ҳам ӯ инсон будааст, инсони бадкешу бадандеш ва 

худованд ӯро бори дигар дар ин сурат офаридааст, ки аз ҳама зебогиҳои табии инсон        

маҳрум бошад... 

                                                   *   *   *  

         Вафодор сар ба замин монда гӯѐ андеша дошт. Ӯ низ чун соҳибаш таи як ҳафта 

ғамдору хомӯш буд, қадаммонияш коҳилона, нигоҳаш сарду берӯҳ, ба атроф беаҳамият 

назар медӯхт. Гӯѐ кӯру кару шал шуда буд, ки мехобиду мехобид. Мӯсафед ба ӯ гап 

намезад,гӯѐ қаҳр карда бошад, оринҷи дастонашро рӯи зонувон монда, сари гаронашро 

рӯи панҷаҳо, ба нуқтае дида медӯхту  дида медӯхт. Якбора гӯѐ чизе ба хотираш омада 

бошад ба анҷомхона даромада, табари зангзадаро пайдо кард. Кундаеро, ки болояш 

гӯшт майда мекард. Вафодор дароз кашида буд, аммо чашмонаш воз, беҳаракат, ҳатто 

аз виз-визи хомӯшакҳо, ки ба баданаш нишаста ғашашро меоварданд парвое надошт. 

Кундаро                            таги  сари саг монда, дами табарро даст-даст карда, болои сар 

бардошт, аммо дасташ дар ҳаво муалақ монд, гӯѐ чизе ба поин шудани он монеъ шуд. 

Аз бепарвоию беҳаракатии Вафодор башигифт омад. Ва чунгур нишаст, табарро ба 
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паҳлӯяш монд. Даст ба сари Вафодор бурда, нарм - нарм молид на аз рӯи навозиш  ва 

ҳатто гармие  аз оташи меҳр дар дилаш эҳсос нагардид. 

        - Дувоздаҳ со ласт, ки бо ту рӯз мебарам. Роздону дардфаҳмам будӣ. Аммо фақат 

ман гап мезадаму ту хомӯшона гӯш мекардӣ. Ягон ҳарфе аз ту нашунидам. Нагуфтам, 

ки ту ҳавонӣ. Ҳарчанд одамон гумон мекунад, ки худ  инсонанду ҳайвонот ҳайвон. Ман 

бо ту чун бо инсон муносибат доштам, гоҳо ҷаҳолат, балки қувваи ҳайвониам зуҳур 

намуда зери лату куб гирифта, дашномат медодам. Шояд ту андеша меронӣ, ки ту 

инсониву одамон ҳайвон. Бо ман гап намезадӣ, назарат намегирифт. Шояд ҳамин тавр 

бошад. Охир инро ягон муҳаққиқ то ҳол муайян накардааст. Ин андеша андешаи инсон 

аст ки туро оқилу доно  ва аз ҳама ҷонзоти олам боло мегирад. Боқӣ ҳама ҷизоти 

оламро чун ҷонвари  бешуур, ба қафас нигоҳмедорад. Мекӯшад, мехӯрад, кор 

мефармояд ва  охири охирон ҳайвон меномад. Эҳ Вафодор, Вафодор, танҳо ту медонӣ 

дарди маро, хуб медонӣ, ки роздону дардфаҳме надорам. Ман ниятеро ба сар 

гирифтаам, оѐ ту медонӣ? Саг нолиши ғамангез баровард ва ба рӯи соҳибаш нигоҳи 

амиқ андохт. –Гӯш кун Вафодор! Ин сиро танҳо ба ту мегӯм. Мехоҳам ин сирро аз 

ҳама, ҳатто аз ту нигоҳ дорам, вале наметавонам... Дилам муштоқи маконест, ки аз 

чашми ин мардум дур боша два марги ман ба кассе ошкор  нашавад. Ман хостгори 

маргам. Марги оддӣ не. Марге, ки ҷисмам нонамоѐн созад. Ба сони аозаразши баҳор аз 

ҷисмам хокистар боқӣ гузорад. Ба ин хотир дар шабҳои торик, ки осмонро лашкари абр  

размгоҳи хеш қарор медод, дар саҳро мегаштам, вале маро барқ назад. Хоҳише доштам, 

ки маро гурге ва ѐ кафторе бибалъад, афсӯс ки он ҳам пайдо нагашт. Бале, марг роҳи 

гуногун дорад, аммо ман намехоҳам баъди хӯрдани заҳр  ҷисмам ба дасти одамон 

биафтад... Маргеро мехоҳам, ки рӯҳу равонам бо ҷисму танам маҳв бисозад... Вагарна 

зиндагӣ чӣ бадӣ дорад?.. 

         Саг сар бардошта бори дигар ба рӯи Наврӯз нигарист, вале қувваташ нарасид, 

гардани хароби мӯйрехтааш тоби вазни сарро накард, ки боз онро рӯи пойҳои 

ҷуфткардааш гузошт ва нӯлаи ҳазине баровард. Ба назари мӯсафед чунин намуд, ки гӯѐ 

саг ба гаму дарди ушарик нест ва рафтораш нописандона аст. Чаро ту ба гуфтори ман 

бепарвоӣ? Ё гӯшҳоят гарон шудааст? Чаро хомӯшӣ? Ҳарфе намегӯӣ? Медонам ту баъд 

аз сари ман ба гап медароӣ. Ва сирри маро фош мекунӣ. Ман чун одамони худхоҳу 

худпараст туро паст назадаам... Сирри диламро гуфтам... Аммо ту хомӯшӣ ва ҳар 

сухане, ки аз даҳони ман мебарояд, ба гӯш мегирӣ. Барои он ки ту фардо ба одамон 

нақл кунӣ. Набояд ту зинда монӣ ба сирри маро овоза кунӣ. Чаро хомӯшӣ? Чаро?...  

суханони ӯ, ки оҳанги дилсӯзӣ дошт, якбора сарду дағал шуд. Дар дилаш эҳсосоти 

шадиде падид омада, ҳама фикри солимро зеру забар кард. Мӯсафед бори дигар ба рӯи 

саг нигарист. Саг ба назараш аз пештара фарқ мекардБале чашмонаш дигар шуда 

буданд! Пеш дар чашмони ӯ ҳаѐт барқ мезад, нигоҳи тамаъкораш аз рӯи соҳибаш 

намеканд, ки он нишоти зиндагидӯстиаш буд. Акнун аз он чизе намондааст, ба ҷуз 

маҳзунӣ. 

         «Ба чӣ рӯзе туро асра кардам? Фаромӯш сохтӣ? Ё писанд намекунӣ? Кӯрнамак!..» - 

табарро боло бардошта  ба гардани Вафодор зад, кала аз як сӯву тан як сӯ парид. Хун 

авора зад.  Тани бесараш саҳле ҷунбид ва аз тапиш монд. Дарк кард ваҳшигарияш- кори 

зиѐдатӣ будааст. Охир саг лаҳзаҳои охири умрро аз сар мегузаронд. Аммо мӯсафед 

пешдастӣ карда вақтро тезонд. Баъд пушаймон шуд, ки ӯро ноумед кушт ва ҳатто биҳил 
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накардаш... Ҳар қадоре, ки ғаммехӯрд, эҳсоси шарму ҳаѐ дар вуҷудаш зиѐд мешуд. 

Талабгори марг  буданаш шарм буд... 

         Ӯ аз марг низ шарм медошт.  Медонист, тааби марг гуноҳи азим аст, аммо шарму 

ҳаѐро бадтар аз ҳама ин медонист... Мефаҳмид, киодамон бо ҳар роҳ шӯҳратманд шудан 

мехаҳанд. Яке бо роҳи нишон додани дониш, дигаре ҳунар, сеюмӣ зӯри бозу, чорумӣ 

дуздиву шурапӯштӣ, аммо иллати  модарзодии ӯ ба назараш қобили шӯҳрату ифтихор 

набуд. Ҳарчандхудашро гоҳо дӯст медошт ва аз дигарон фарқ доштанашро мусбат 

арзѐбӣ мекард. Аммо пузханду пичинги мардум заҳрвори даруунашро мехӯрд. Ба худ 

нафрат дошт. Худро нолозиму зиѐдатӣ меҳисобид дар ҷомеа, ки хори чашми сағиру  

кабир шудааст. 

        «Оѐ рафториман ба аҳкоми шариат созигор аст? Магар куфрони неъмат нест 

талаби марг?.. » -ба худ суол медоду ривояят мекофт. Аммо баъзе воизон дар 

маъвизаҳои хеш гуфта буданд: 

        «Ҳеҷ мӯъмин набояд ба хотири мусибати дунявӣ талабгори марг шавад...» Дудила 

шуд, ҳисси дугонагияш рӯ заду парешон шуд, аммо наметавонист аз ин ҳолати   

дилшикастагӣ барояд, балки чунин хоҳиш надошт... Аз кассе шунида буд, ки ҷопонҳо 

худкуширо ҳамчун як рукни маърифат меомӯзанд ва тарғиб мекунанд.  Ба ақлу  дониши 

онҳо офарин  хонд, ки чунин як воситаи халосиро аз зиндагии торику дилгир пайдо 

кардаанд. 

        «Охир ман дар ҷамъият шахси нолозимам. Ва хизмате барои ҷомеа карда 

намеавонам. Чӣ ҳоҷати зиндагӣ аз ночорӣ? Мо ба моҳияти марг сарфаҳм нарафтаем ва 

ҳатто дар дами сакарот, дар ҳолате, ки ҷон аз дасту по баромада  ба гулу омадааст, аз 

зиндагӣ умед дорем. Сабру тоқат надорам, меравам баистиқбол марг. Агар ӯ аз ман 

ҳарос дорад бо дасту пои баста меравам» -хоки сари қабри Вафодорро шиба карда ба 

бел такя кард ва чу наспи пир сарҳам истод. 

         Азобаш зӯ буд, таи як моҳе, кибо нӯги сӯзан барои хеш гӯр мекофт ду шахси 

азизашро ба хок супурд... 

                                                         

*   *   * 

         Бачаҳои деҳа дар як даст тикаи нон, дар дасти дигар помидор дар дами дарвоза 

пайдо шуданд. 

        - Бобои Наврӯз... 

        - Э... –сар боло карда, бачаҳоро дид, дар дил шод шуд, аммо майдони нишотро танг 

сохт,  то ки вусъату паҳно пайдо накунад: «Ана ҷойгирони ман, дунѐи рӯшан зеби 

онҳосту мурдан зеби ман!»  Аз он рӯзе, ки бо бачаҳо гашту гузор дошт, чизе дигареро 

барои худ кашф намуд. Ба чашми худ дид зоҳилбинии азалиро дар одамизод. Чизе зебо 

ба чашм мерасид... Инро дар муносибати кӯдакон мушоҳида намуд, ки ба ғайр аз бозӣ, 

дигар андеша надоштанд. Бачаҳо фармонбардори писарбачаи зебосурате буданд. 

Писарбачаи безебро ба бозӣ, дигар андеша надоштанд. Бачаҳо  фармонбардори 

писарбачаи зебосурате буданд. Писарбачаи  безебро ба бозӣ роҳ намедоданд. Ва аз ӯ 

канора меҷустанд. Писарак аз зиндагӣ норизо буд ва бо сабаби бенуру безеб зоида 

шуданаш ғам мехӯрд. Ва гунаҳгорона дар гӯшае менишаст. Хомӯшона аз канор ба 

бозии бачаҳо дида медӯхт. Ва медид, писараки зебо бо ҳамон камқувватиаш чун ғолиб 

ба бачаҳо дуруштмуомилагӣ  дошт. Аз хушругии худ меболид, дигарон нози ӯро 

мебардоштанд. Нигоҳи зоҳирбинонаи одамон ӯро ба варта мекашид. Ҳарчанд зебогӣ ба 
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ӯ бахту саодатва хушбахтӣ меовард. Писараки безеб ба ҳар кор даст намезад, ҳис 

мегардад  маъюсиаш ва муносибати одамон ӯро ба андеша меорад, андеша карданро ѐд 

медиҳад. 

         Ва муносибату муомиларо ба одамон меомӯзонад. Аз гӯшае ба рафтори одамон 

назари муҳаққикона медӯзад. Гуноҳу савоби онҳоро муайян мекунад. Ҳарчанд зоҳиран 

бадбахт менамояд, хушбахтияш дар ботинаш нуҳуфта бошад. Ӯ низ дар хурдӣ 

сафедпӯстӣ дилкаш буд. Ҳама ба ӯ  хушгӯй кардаанд. Ва чун дар айѐми кӯдакӣ 

ширингуфторӣ намекарданд. Неш дошт гуфторашон, теғ дошт нигоҳашон... Кассе 

одамизод, ин махлуқи мураккабро, пурра дарк накардааст, ҳеҷ касс намедонад дар 

ниҳоди инсон чӣ нуҳуфтааст, ҳарчанд тӯли ҳазор солаҳо  таҳқиқ мешавад... 

        - Сари ѐла меравам ѐ лаби дарѐ?.. 

        - Лаби дарѐ... 

         Ба соҳили дарѐ омаданд, то фарорасии тоҷикчӣ  машғули бозӣ шуданд. Бачаҳо 

лашкари одам буданду ӯ дев, бо ҳам ҳарбу зарб мекарданд, бачаҳо дасту пои худро 

мебастанд. Наврӯз ҳарчанд зур мезад танобро кушода наметавонист. Қаноат ҳосил 

намуд. Бачаҳо ҳам дар ин кор малака пайдо карданд. Бегоҳӣ ба хона омад, ки видоъ 

бигӯяд ба ҳавливу дараш. Қабро кушода  буданду мурдаҳо берун аз хок. 

         Ин манзараро диду алахчааш шах шуд. Беморияш хурӯҷ кард. Афтод рӯи ҳавлӣ, то 

кай хобид беҳушу ѐд, дар хотир надошт. Ниҳоят бӯҳрон рафъ гашт, хуни гарм дар 

вуҷудаш ба ҳаракат даромад...  

        - Кори кӣ бошад? Ба кадом хотир канда бошанд? Шариф тилло гум кардагист? 

Агар ӯ меканд, боз гӯраш менамуд... –то нисфишабӣ ба андешаи азиятовар нишаст, 

ҳайрон буд... Вафодор ҳанӯз бӯи хуни тар мекард. «Онҳоро хок роҳ надодааст. 

Бандаҳои ношукру пургуноҳро гӯр роҳ намедиҳад. Охир онҳо одам нестанд, лекин ман 

одамшон ҳисобида, инсонвори гӯршон кардам. Барои чӣ? Барои кадом гуноҳшон ин ду 

мавҷудоти табиатро, ки яке ҳайвон асту дигаре чӯби хушкшудаву кайҳо аз кундаву 

решаи худ ҷудоро берун аз хок карда бошанд? Шояд барои он ки онҳо шоҳиду шарики 

ҷурму саводам буданд. Онҳо гуноҳе надоранд. Ва масъулияте назди офаридгор 

надоштанд. Ман онҳоро одам хондам. Ман боонҳо чун бо инсон ҳарф задам, одамонро 

ғайбату бадгӯӣ намудам, нотавонбинона наҳ задам. Онҳо касеро ғайбат намекарданд, 

балки сомеъ буданд. Ман барои ин худро гунаҳгор меҳисобам. Аммо шунаванда чӣ 

гуна гунаҳгор мешавад намедонам... Ҳараакати кӯчаке дар содири гуноҳ аз ҷониби онон 

дида намешуд, балки надида будам, инро бо тамоми масъулият тасдиқ мекунам. Вақте 

ки бо гуноҳи содиркардаи ман, ин ду шахси аз доираи одамият дурро ба ин ҷазо 

гирифтор кардааед, худо медонад маро чӣ интизор аст. Шармандагиву сазо дар пеш аст.  

Чӣ тавр  аз он метавон гурехт? Магар илоҷи онро меѐбам? Мегурезам, мегурезам,.. Роҳи 

дигар ба ҷуз ин роҳ надорам! Намехоҳам баъд аз он ки хок  мурдаамро берун кунад 

номи ман ба пургуноҳӣ нӯги забони мардум бошад. Аз марг не аз бадномӣ метарсам. 

         Бо ин хиѐлу андеша ғанабаш бурд,  аммо бо тарс бедор шуд. Гӯѐ чашм пӯшиду 

ҳамоно кушод. Рухсораҳояш тар буданд. Хобби тӯлонӣ дида буд. Ба самои ситоразр 

назар афканд. Ва хобби дидваашро тазҳис дод. 

         ... Хоби дид, ки мегирист ва марвориди ашк аз чашмонаш фурӯ мерезанд. Не, ин 

оғози хоб набуд. Гиряаш сабаб дошт... Худоро миѐни қасру кушкҳои баланд дарѐфт, ки 

чорсӯро деворҳои осмонхарош печонда буд. Танҳо осмонро медид, ки абри зарди 

оташангез чун дуди дудбароҳои завод ба худ мепечид. Шаб буд. Сагҳо ав-ав мекарданд. 
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Ҳарос дар дилаш хона кард. Ба умеди раҳоӣ аз ин зиндон ба чор сӯ назар афканд. Ҳамин  

замон девор нопадид шуд ва дарди азими оҳанин кушода гашт. 

         Дар хизматгузори ҷомасафед дар даст машъалҳои фурӯзон палконҳои оҳанинро 

қадам зада поин шуданд. Мӯсафед дар ҷояш шах шуд, надонист чӣ кор кунад. Аммо 

ҳизматгорони машъалдор ӯро бурданд. Сари роҳаш Вафодорро вохӯрд. Саг ба рӯяш 

нигоҳи бадқаҳронае андохт. Раги пояш фишурда шуд. Вале хизматгорон аз ду китфаш 

сахт дошта буданд, ҳатто пойҳояш ба замин намерасид. Дарахтони канори роҳ гӯѐ 

чашму даҳону забон доштанд, ки байни худ гап мезаданд. 

        - «Ин мардро куҷо мебаранд?» 

        - «Мард нест...»                                                                                                                                                                                  

        - «Зан аст?» 

        - «Не, хусно». 

        - «Куҷояш мебаранд?» 

        - «Биҳишт...» 

        - «Не, дӯзах...» 

         - «Не, не барзаз...» 

         - «,,,,,,,,,,,» 

         Ин гуфтугӯ ӯро ба воҳима меовард. Ӯро дар дами ду дарвозаи бузург партофтанд, 

ки яке аз он дарвозаҳо бӯи хуши гул меомаду аз дигаре нолаву пушаймонӣ... 

Хизматгорон машъалҳоро хомӯш карданд, зеро дигар ҳоҷат ба рӯшноӣ нубуд. Мӯсафед 

сар бардошту дил, дар пои хусаи чӯбини худ афтодааст, ки ними умр бо ӯ сарфи зинагӣ 

кард. Чӯби хушки аз самар монда шоху барг дошт, аммо як тарафаш, тарафи дигари он 

ҳамон тарз хушку бесамар, дар ҳолати  лухсидан қарор дошт: 

         «Чаро хомӯшӣ? Ва бароям ашк намерезӣ? Аз дури ман бепарвоӣ? Магар он 

зиндагие, ки бо ту доштам, фаромӯш кардӣ? Он вақт хомӯш будам, вале дарди туро 

эҳсос менамудам. Ба худ месӯхтам,  як тараф  шод будаму, як тараф ғам доштам. Вале 

имрӯз ғами маро кассе намехӯрад... Сӯхтанҳоям бе подош монд... » 

         Чашм кушоду дарк кард хоби тӯлонӣ дидааст. Ҳанӯз сӯбҳ надамида буд. Чанде 

нишаст, фикре ба сараш наомад ҳис намуд, ки вақтро беҳуда исроф мекунад. Ва 

осемасар бархест. Ҳарду ҷасадро ба лаби дарѐ бурда ба об партофт. В аду гурзи 

нимпудироҳалқа баста дар соҳили дарѐ миѐни найзор паноҳ кард... 

                                                   *    *   * 

        - Бобои Наврӯз... –субҳидам бачаҳои деҳа дами дари ӯ ҳозир шуданд. 

        - Лаббай... 

        - Лаби дарѐ намеравед? 

        - Мактам нарафтен?.. 

        - Имрӯз рӯзи истироҳат аст. 

         Боз лаби дарѐ омаданд. Мӯсафед дев шуд ва асои чӯбинашро гурз кард. Ҷанг ду 

соат давом намуд. Ин дафъа бачаҳоро мурданивор кӯфт, суст наомад. Онҳоро, ки 

рӯзҳои пешин дар ҷангбозӣ мудом ғолиб меомаданд, мағлубият ба ғазаб овард. Ва муру 

малахворӣ ба ӯ часпиданд. 

        - Ҳой ифлосҳо... Ба мо девҳо тақлид накунед! Шумо дирӯзакак ҳокими ин дунѐ 

шудед. Фаромӯш кардаед Моро. Соҳибони замин моем. Аввал худованд заминро ба мо 

девон бахшид, сипас ба париҳо ва ниҳоят ба шумо... 
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         Мӯсафед наъраи девона кашида бачаҳоро хорӣ медод, қаҳру ғазабашонро меовард. 

Онҳо ӯро аз по афтонданд ва дасту пояш бастанд. Ҳарчанд зӯр зад, кушода нашуд. Чу 

наспи кишанбаста Давида наметавонист. Аз кори бачаҳо хурсанд шуд. Ва ба онҳо рӯ 

овард: 

        - Ҳамаатон пинҳон шавед, ман бандро кушода ба ҷустуҷу мебароям... 

         Бачаҳо чор тараф парешон шуданд. Мӯсафед хазида лаби рӯд омад ва бея гон 

фикру андеша ҳалқаҳои ду гурзи нимпударо ба гардан гирифт. Ба оби сабзранг, ки 

якмаром  ҷараѐн дошт, назар афканд. Хост худро ба об андохта ғарқ созад. Вале пояш 

фишор хӯрду истод. Ба марҳамати худову шафоати Расул сахт бовар  дошт, чун дигар 

бандаҳои мӯъмин. Қариб буд, ки тавбаро фаромӯш созад.  Худованд бахшанда аст, инро 

аз нақли воизон шунида буд: 

         «Олоҳтаоло Ҷабраилро ба назди Расул фиристода сараввал як сол, сипас як моҳ ва 

ниҳоят як соат вақт дод, ки ҳар уммати шумо, ки қабл аз ин мӯҳлат тавба кунад қабул 

мекунам тавбаи  ӯро.» Аммо Расул гуфт: «Умматони ман дар ин як соат ба дунѐ 

дилкашолӣ карда аз тавба ғофил бошанд.»  

         Чун ин ривоятро ба ѐд овард, пузханд зад не, шак надошт ба марҳамати олоҳу 

шафоати Расул,балки ба он пузханд зад, ки тӯли як моҳе, ки дил  аз дуѐн  канда, омодаи 

марг буд, тавба ба хотираш назад... Ӯ ба дурустии пиндори Расул пузханд зад, ки чӣ 

гунна пешгӯии олиҷанобе кардааст, ба  истодагияш баҳри шифоати умматон бори дигар 

аҳсант гуфт: 

        «Олоҳ туӣ, дар дилам огоҳ туӣ, ҳарчанд осиву гунаҳгорам, аз раҳматат  

умедворам...»-гуффт ва ҳама гуноҳи хеш пеши рӯ овард ва пушаймонӣ ғолибаш омад, 

ба худ азм кард, ки дигар бар сари он гуноҳ наравад. Хандааш омад, ки дигар дар лаҳзаи 

охирини умр чӣ тавр дигар гуноҳ карда метавонад, ки вақти содири гуноҳ нест. Ба 

гирду атроф, ба дарахтони беди пиру фартут, ба даштҳои хушку офтобсӯхта, ба 

пахтазор, ба полизи мардум бо ҳасрат назар афканд. Дар паҳнои хушку сӯхтаи  

қатортеппаҳо, ки чун пушти галаи уштурони хуфта ба чашм мерасид, аҷинабод ушнаву 

хору хасро печонда рақси чархон мерафт. Гӯѐ мӯсафедро ҳушдор медод, ки рақси 

самовотӣ чунин шаклу нусха дорад. Ва чангу хоки шӯрро бод ба чашмони ӯ пош медод. 

Хазон тирарую тираранг менамуд. Бӯи барф меомад  аз ҳавои шамололуд. Хазонрезӣ 

хушку нимхушкӣ ширабастаи соҳил, ки ба тори анкабут дар монда буданд, аз вазиши 

боди мухолиф чун заврақҳои аз лангар канда рӯи сабзгуни мавҷхез парешон мешуданд. 

Мӯсафед ҷонбезорро ғам ба дӯшаш бор андохта, асири хеш гардонда буд. Ҳаракат кард, 

зӯраш нарасид, гӯѐ ба замин ғӯтида буд, чун маркаби ба гил монда улумак зад. Сари 

мӯе муродаш ҳосил нашуд. 

         Ҳар гоҳе, ки аз хобби саҳар бархостанӣ буд, наметавонист, хоб ширинӣ мекард, 

модараш мегуфт: «Бисмиллоҳ... бигӯй, агар  нагӯӣ шайтон ба китфат савор шуда, 

вазнину гаронсар мешавӣ. Бисмиллоҳ... гуфтӣ, шайтон сусту фулуст шуда, ҷинҷ 

мезанад ва аз дӯшат меафтад чун пашаи заҳрзада... Бархез, хурӯс Моро садо мекунад,  

«Ё бисмиллоҳирраҳмонирраҳим...» 

         Хурӯси сафед пеши чашмаш пайдо шуд. Хуруҷ надошт. Дар сари шохаҳои урѐни 

беди соҳил нишаста месӯхт. Шӯълаи оташ дар об мезаду об мавҷ... 

         «Ҷон ширинӣ мекунад?» Ба ѐдаш расид ривояти дигар. Онро хӯруси сари шохи 

бед хотиррасон кард: 
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         «Худованд ба Азроил фармуд, ки пеши мурғ як каф дон бирезад ва бигӯяд, ки баъд 

аз хӯрдани донаи охирин  марги ӯ фаро мерасад. Мурғ рӯзҳои аввал бос арфа дон хӯрда, 

қиммати умр азиз медошт, рафта-рафта фаромӯш кард таъкиди Азроилро. Рӯзе чун 

донаи охиринро ба гулӯ бурд, ҳис намуд хӯрдани он барояш марг меорад, хост донро 

берун кунад, аммо нафси саркаш намегузошт,  гуруснагӣ хурӯҷ мекард. Аммо фурӯ 

бурда ҳам наметавонист, зеро марг таҳдид дошт. Зиндагӣ ширин буду хӯрдани дони 

марговар ширинтар аз он...» 

         Худованд тазои маргро дар мисоли донхӯрии мурғ эҷод месохт. 

         Мӯсафедро дидани хурӯси сафед, ки тадриҷан ба зардӣ мезад, ба ѐд чи ривоятро 

овард, чашмро пӯшиду осемасар «донро урӯ бурд». 

                                                      *   *   * 

         ... Об мавҷи мудавар зад, лапиш хӯрд, гӯѐ зиндагӣ б аоб нақш гузошт, давраҳо 

тадриҷан як-як, ду-ду чун давраҳои зиндагӣ аз пеши назар мегузаштанд. Ва охир кӯчак 

шуда, нуқтаи бузурге онро рабуд... 

                                                       *   *   * 

            Аммо ин нуқта ҳадди охир набуд. Ҳақиқат рӯи об баромад. Баъд аз буридани 

банду танобе, ки ба он дасту пояш баста буданд... 

                                                      *   *   * 

 

         ...Он рӯз баъд аз интизории зиѐд бачаҳо ба ҷустуҷӯи мӯсафед ба соҳил омаданд, аз 

ӯ ному нишоне наѐфтанд. Савол доданду тахмин карданд. Ва дар оби мусафои дарѐ  

ҷисми ӯро диданд, ки мавҷ онро боло бароварданӣ буд, аммо таноби даступояшро 

гурзҳои гарон таҳ мекашид. 

 

 

Сентябр-октябр соли 1994. 

 


