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МАРО БУБАХШ 
 

(Ба ҷои пешгуфтор) 
 

Хонандаи гиромиқадр, чанд сатре, ки дар зер иншояш 
мекунам, зарурат аст. Онро бояд бигӯям. 

Шанбеи охири моҳи апрели соли 2009 ба сӯи Хонаи мат-
буот мерафтам. Дар рӯ ба рӯи бинои Маҷлиси Намояндагон 
ҳамкорамро дидам, ки бо зани қоматбаланди хушандоми 
атласпӯш суҳбат мекард. 

Ба онҳо наздик мешудаму хотирот азобам медод. Ба худ 
суол мекардам, ки ин зан кӣ буд? Дар куҷо дида будамаш? 
Ё, ба касе монандаш мекунам?... 

Салом додаму хостам, ки зуд аз наздашон бигзарам... 
Вале ҳамкорам маро аз роҳ боздошт ва ба ман ишора карду 
гуфт:  

– Хадичабону, ин ҳамкори мо Мағфират аст. Қисса ме-
нависад. Шеър ҳам иншо мекунад. 

Чун дурусттар зеҳн мондам, ин зани ситорагарму чеҳра-
хандонро, ки алаккай маро дар оғӯш гирифта, аз рӯхсо-
раҳоям мебӯсид, шинохтам. Бале, Ӯ вакили Маҷлиси Намо-
яндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хадича 
Ҳакимова буд. 

Атласи рангоранги хушдӯхти сурху сафеди тану саран-
дози зебои сараш маро нагзошта будааст, то Хадича Ҳаки-
моваеро, ки дар маҷлису ҷамъомадҳо ва оинаи нилгун бо 
либоси расмию чеҳраи ҷиддӣ пайдо мешуд, шиносам.  

Ҳамкорам боз лаб кушод. Ин маротиб ӯро бо ман муар-
рифӣ кардан хост. Нагузоштам, узр пурсидаму гуфтам:  

– Зарур нест, ман муаллимаи азизро мешиносам, албатта, 
шахасан не, чун вакили мардумӣ. 



4  Маѓфират  Юсуфї  

Ҳар се панҷ-шаш дақиқа суҳбат кардем. Ҳангоми рафтан 
корти шиносоиашро дароз карду телефони маро пурсид.  

Аз ин миён чанде гузашт.  
Ёд дорам, як рӯзи истироҳат буд. Қисмати аввали рӯз те-

лефон занг зад, салом доду аҳволпурсӣ кард, овозашро зуд 
шинохтам. Хоҳиш намуд, ки ҷое биншинему суҳбат бикунем.  

Ба дидораш шитофтам. Ин бор ҳам чун дафъаи қаблӣ хе-
ле самимию хушгуфтор буд. Аз адабиёт бештар сухан ме-
кард, аз шоири маҳбуб – Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ порчаҳои 
шеъриро аз ёд мегуфт.  

Вақте ки мазмуни як ҳикояи шогирдонаи маро ҳам мух-
тасаран баён намуд, хурсанд шудам, ташаккураш гуфтаму 
пурсидани будам, ки ҳикояи маро чӣ гуна дастрас карда 
бошад?  

Худаш пай бурду гуфт: 
– Агар таъриф напиндорӣ ман қариб эҷодиёти ҳамаи 

қаламкашони муосирро мутолиа мекунам ва маҷмуъаи 
шеъру ҳикояҳои Шуморо ҳам дорам. 

Сипас, андак хомӯш монду боз гуфт:  
– Ба ман солҳои мактабхонӣ як пиразани ҳамсоя сарна-

вишти талхи гузаштагони худро нақл намуда, хоҳиш карда 
буд, ки агар тавонам дар ин бора чизе нависам. Вале ната-
вонистам, ки қаламкаш бишавам ва армони он зани алам-
кашидаро рӯи коғаз биёрам. Ин қарз дар гарданам то ҳол 
бор аст. Мехоҳам, ба воситае адояш бикунам. Нақлҳои ҳам-
соязанро ба ростӣ нукта ба нукта ёд дорам. Чӣ мешавад, 
агар он ҳамаро нақл бикунам ва ту армони он пиразану 
хоҳиши дили маро бароварда бисозӣ? 

Ман розӣ шудам... 
Марги беамон риштаи зиндагии ин зани накухислату 

нексириштро бармаҳал бурид. Дӯсти ману дӯстори адабиё-
ти оламшумули тоҷик, вакили Парлумони мамлакат Хадича 
Фатҳуллоевна 17 июни соли 2012 бар асари бемории шад-
диди меъда аз олам даргузашт.  
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Асарро дар зиндагиаш оғоз намуда будам. Шодравон аз 
ин амал огаҳӣ ҳам дошт. 

Афсусу сад афсус, ки аз пешомади рӯзгор ғофилем, вар-
на ҳама шаб менишастаму менавиштам, то дар зиндагиаш 
армони дӯстро бароварда месохтам. 

Ғофил мондам, дӯстам, маро бубахш! 
 
 

 
 

ҲАКИМОВА ХАДИЧА ФАТҲУЛЛОЕВНА 
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ҲАВОДИСИ АРМОНКУШ 
(Роман) 

 
Дилноза аз хоб бо табъи болида бедор шуд. Дар ин чанд 

соли охир ин ҳолат барои ӯ бори аввал муяссар гардида буд. 
Бо ангуштони нозук, вале дер боз аз пардозу нигоҳубини 
хосса маҳрумаш, ки бар асари гармою сармо то андозае 
сиёҳчатобу дурушт гардида буданд, ба молидани чашмони 
худ, ки бинандаро бемуҳобо дар ҳайрат мегузошт, оғоз кард. 
Чанд лаҳза чашмони зебояшро молиш дод, сипас ба сурати 
падар, ки дар рӯ ба рӯи ӯ овезон буд, назар афканда, беихтиёр 
оби чашмонаш рехт, ёди падар аз нав осудагию лаззати хоби 
шаби сипариро аз байн бурд. Аз рахти хоб боло шуд, назди 
акси падар рафт ва ба ҳарф задан шуруъ намуд:  

– Маъзурам дор падари азиз, ки дар ҷустани нишони ту 
алҳол оҷизам, намедонам аз куҷо шуруъ кунам, чӣ чора ан-
дешам, куҷо равам, аз кӣ бипурсам ва боз... бо кадом васи-
лае... суроғатро бигирам..., вале пеши яздони пок қавл 
медиҳам, ки бо кӯмаку мадади Ӯ пайдоят мекунам, лоақал 
манз...  

Забони Дилноза ба гуфтани «ибораи манзили охирататро 
меёбам, падар» нагашт, зеро умед дошт, ки падараш дар 
қайди ҳаёт аст ва рӯзе пайдояш мекунад. Ин дам мехост бо 
овози баланд гиря кунад, орзу дошт, ки ин акси падар нею 
кош худи ӯ ин лаҳза дар наздаш бошад, то ки ба ӯ ба ягона 
мунису ғамхор, ҳамдаму ҳамроз, пушту паноҳи худ, падари 
азизаш аз азобу машаққат, хорию зорӣ, ғаму андуҳ ва мушки-
лоти чанд моҳи ахири ҳаёти хеш қисса намояд, аз ӯ гилла ку-
над, ки чаро ба суроғаш нарафт, ёдаш накард, ҳатто номае 
ҳам ирсолаш накард... Вале ҳамин лаҳза чизе ба ёдаш омад, 
ки худро такон доду гуфт: 

– Бубахш падарҷон хаёлам беҷо шуд, не ту ҳаргиз 
бепарво набудӣ, албатта ба суроғи ман рафтаӣ..., бале бале 
рафтаӣ, падарҷон, охир инро Валетина Ивановна ҳам дар 
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тамоси телефонӣ вақте ки ҳолу аҳволашро пурсидам ба ман 
гуфта буд:  

– Дилнозаҷон ҳолатон чӣ тавр аст, падарат хуб аст, чаро 
занг намезанад, ҳамин ки ба назди ту рафт, дигар аз худ дара-
ке надод, ҳоло дар наздат ҳаст, ба он кас гуфтаниҳои бисёре 
дорам, гӯширо ба ӯ бидеҳ, духтарам... 

Он рӯз вақте ба ҳуш омадам, ки сари ман рӯи дасти зани 
солхӯрдае меистод, холаи Адолат (хонандаи азиз, холаи Адо-
лат кист, чи тавр ӯ бо ман ба Нуқтаи байналмиллали теле-
фонӣ омад ва умуман дар бораи саргузашти худам баъдтар 
ҳикоятат хоҳам кард) зор-зор мегирист ва як нафар мард ба 
рӯи ман об мепошиду мегуфт: 

– Ба фикрам аз он тараф хабари нохушеро расониданд, ки 
духтараки бечора аз ҳуш рафт ва ба нафаре, ки ҳанӯз гӯшии 
телефони утоқи ман дар дасташ буд, амр дод, то ба тарафи 
муқобил, яъне ба ҳамсуҳбати ман бигӯяд, ки интизор бошад, 
духтарак ба ҳуш омад, ҳозир... ва суоломез ба ман нигарист, 
ман ба ишораи сар тасдиқ кардам, суҳбатро давом медиҳад. 
Аранге аз ҷой хестам ва аз нав вориди утоқи гуфтугӯӣ гар-
дидам, гӯширо гирифтам, овози гиряолуди Валентина Ива-
новна ба гӯшам мерасид: 

– Чӣ шуд, духтарам, гап зан, охир хавотир шудам... Ман 
гуфтам:  

– Падарам ба назди ман наомадааст. Шумо гуфта метаво-
нед, ки он кас кай озими Тоҷикистон шуда буданд, фақат 
тезтару кутоҳтар бигӯед, охир барои пардохти чанд дақиқа 
пулам мерасаду халос...  

– Суроғаатро номбар кун, пулат мефиристам, баргард, ба 
хонаи падарат, ин ҷо оромтар аст, мегуфт, Валентина Ива-
новна падарат баробари оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар он ҷо, 
дарҳол ба Душанбе сафар кард ва аз он вақт то имрӯз дигар 
бо мо тамос нагирифтааст. Ману амакат – Федот чашм ба 
роҳи шумоем, хонаю даратон дар ҷояш, мисли пештара тозаю 
озода, корҳои ширкати падаратро ҳам пеш бурда истодаанд, 
хулас, ҳама хуб фақат шумо намераседу халос, зудтар биё, 
Дилноза... 
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«Мусоҳибаи Дилноза бо сурати падар»-ро тақ –тақи дар ва 
овози Валентина Ивановна халалдор кард:  

– Дилнозаи азиз, субҳона тайёр аст, ба утоқат биёрам, ё ба 
назди мо мефуроӣ?  

– Беҳтараш биё, бо ҳам хӯрок мехӯрем, суҳбат мекунем, 
охир мо туро хеле пазмон шудаем, ҳа – ҳа мабодо фаромӯш 
накунам,бояд ба ту як чизро, аниқтараш амонати падаратро 
ба ту супорам, онро аз сарам соқит кунам. 

Валентина Ивановна, вақте «Ҳозир мефуроям, холаҷон» – 
гуфтани Дилнозаро шунид, оҳиста-оҳиста ба ошёнаи авали 
хонаи истиқоматӣ, ки яке аз утоқҳои он ба сифати ошхона 
хизмат мекард, фуромад. 

Дилноза иштиҳо надошт, дилаш ҳеч чиз намекашид, ме-
хост, рӯ ба рӯи акси падар муддати тӯлонӣ бимонад, ашк ре-
зад, нақшаи пайдо кардани нишоне аз падарро тарҳрезӣ 
намояд..., вале: 

– Ҳа-ҳа мабодо фаромӯш накунам,бояд ба ту як чизро, 
аниқтараш амонати падаратро ба ту супорам, онро аз сарам 
соқит кунам, – гуфтани Валентина Ивановна ӯро водор кард, 
ки зуд дасту рӯй шуста ба ошхона фарояд. 

Вақте ки аз утоқи хоби худ берун шуд, аз нав хаёлаш ба 
дунёи зебои даврони наврасию беғамии худ баргашт, лаҳзае 
пушти дар шах шуд, падарро ба ёд овард, ки он айёми ширин 
қариб ҳар субҳ пушти ана ҳамин дар баромадани ӯро интизор 
мешуд, шӯхиомез: 

– Биё шоҳдухтари хонадони ман, ғулому чокарат ба хизмат 
омодааст, – гӯён, ӯро рӯи дастонаш мебардошт, то ошхона 
мебурд, ин амалро пас аз анҷоми субҳона ҳам ба ҷо оварда, 
ӯро то назди мошину муҳофизонаш рӯи даст бардошта ме-
бурд, аз рӯхсорааш мебусид, рӯ ҷониби қибла дуоеро зери лаб 
мехонду мегуфт: 

– Парвардигоро амонатамро ба ту супурдам, нигаҳдораш 
бош! 

Ин лаҳза ҳам тақ-тақи пойи Валентина Ивановна Дилноза-
ро аз дунё ширини овони тифлию наврасӣ раҳо кард ва онҳо 
якҷоя ба сӯи ошхона равон шуданд. 
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Дилноза, мисли он ки дар ин манзил бори аввал ҳузур до-
шта бошад, ҳарисона ба гирду атроф, пайраҳаҳо, сақф, фаршу 
қолинҳо... назар мекард, зеро муҳиту фазои хонаи падариаш-
ро, ки дар тарҳу ороиш ҳамто надошту аз завқи баланди 
соҳибмулк дарак медод, хело пазмон шуда буд. Ин ҳолат ӯро 
то андозае хушҳол кард, вале баробари ворид шудан, ба кур-
сии падар назар афканд, беихтиёр ашки чашмонаш равон шу-
данд, ҳатто ба саломи амаки Федот ҳам ҷавоб гуфта натаво-
нист. 

– Духтарам, барои одаме ки алҳол тақдираш муайян нест, 
ашк рехтан чандон хубӣ надорад, аз Худо умед дорам, ки ӯ 
зиндааст, беҳтараш биё хӯрок мехӯрем, сипас нақшаи амалро 
мекашем, – гӯён, амаки Федот, оромона даст ба китфи Дилно-
за гузошт ва ӯро ба нишастан ҳидоят кард. 

Дилноза сари мизи хӯрок менишаст, иштиҳо надошт, ба-
рои иззати Валентина Ивановнаю амаки Федот кӯшиш кард, 
худро андармони хӯрокхӯрӣ вонамуд намояд, лекин дилаш 
кашоли чизи дигар буд... 

Ҳозирин ҳам ҳолати Дилнозаро пайхас намуда, ба чашмо-
ни якдигар дида дӯхтанд, амаки Федот ба ҳамсараш Валенти-
на бо ишораи абрувон иҷозат дод, ки ба сухан оғоз кунад. 

– Дилнозаҷон, – гӯён, гап сар кард, – Валентина Ивановна:  
– Шояд падарат дар бораи муносибату мартабаи мо ба хо-

надони шумо ба ту нақл карда бошад, инро аниқ намедонам, 
вале ба ҳар сурат мухтасар қиссаи шиносоии хонадони моро 
бо падарат ёдовар мешавам. Намефаҳмам, инро аз чӣ сабаб 
дар тӯли зиндагии чандинсола зери як бом на ту пурсидаию 
на ман нақлат кардаам, – гуфта, саволомез ба Дилноза нига-
рист. 

– Холаҷон гуфт, Дилноза ин ҷо сирре вуҷуд надорад, танҳо 
дар таомули миллати тоҷик аз пирон пурсиши суоли зиёдатӣ 
раво нест. 

– Хуб, гуфт, Валентина Ивановна шарқ –шарқ аст, он ма-
кон бо нозукиҳои хоссаи худ фарқ мекунад, пас гӯш кун дух-
тарам, – гӯён ба суханаш идома дод:  



10  Маѓфират  Юсуфї  

– Нағз дар хотир дорам, нисфирӯзи буд, дар ҳавлӣ 
машғули корҳои рӯзгор будам, ки як ҷавони қоматбаланди 
хушсарулибос, сафедпўсти ниҳоят зебою хушандом, бо забо-
ни тозаи адабии русӣ муроҷиат кард:  

– Бубахшед, дар хона мардина ҳаст, як чизро аз ӯ бипур-
сам, ман шӯхиомез гуфтам: 

– Дар Иттиҳоди шӯравӣ ҳуқуқи зану мард баробар аст, аз 
ман пурсидан гиред. 

Ҷавон шарм дошт,сар ба зер афканду гуфт:  
– Бубахшед, ин одати тоҷикона аст ва гуфт, ки ман ме-

хоҳам, аз ҳамин деҳа хона бихарам, дар истгоҳ аз одамони 
маҳаллӣ пурсон шудам, гуфтанд, ки ҳамсояи шумо хонаашро 
мефурӯшаду салоҳияти хариду фурӯшро ба шумо додааст... 
ман гуфтам, бале ҳамин тавр аст, ҷавони зебо марҳамат ба 
хона дароед, омадани шавҳари маро мунтазир бошед... Вале ӯ 
қабул накард ва соати омадани амаки Федотатро пурсон шуду 
аз ҷайбаш як бастаи қоғазпечро бароварда, ба ман дароз карду 
гуфт: 

– Инро пешатон монед, бегоҳ, ки омадам, мегирам. 
Пурсидам, ин чист? 
Гуфт: 
Пул, пули хона.  
Гуфтам, чӣ қадар аст?  
Гуфт:  
Понздаҳ ҳазор рубл. Гуфтам: 
– Аҷаб бачаи соддадилӣ. Агар инро ман гираму ғайб занам, 

чӣ? Аз куҷо маро меёбӣ, ҳоло он ки ҳатто номи маро напур-
сидаӣ?  

– Гуфт:  
– Модарҷон аз чеҳраатон маълум аст, ки одами хиёнаткор 

нестед ва мунтазири инкору тасдиқи ман нашуда, он бастаро 
рӯи замин гузошту рафт. 

Ман аз ин рафтори ҷавони ношинос ҳайрон шудам. Аввал 
хостам онро нагирам, вале модарҷон гуфтани ӯ дар гӯшам 
чунон самимӣ садо медод, ки хоҳишашро рад карда натаво-
нистам. 
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Бегоҳирӯзӣ амаки Федотат аз мактаб баргашт. Ба ӯ гуфтам, 
ки як одам барои харидории хонаи Пётр омадааст, ҳозир 
мумкин биёяд. Ҳамин дам тақ – тақи дарвоза шуд, амакат ба-
ромада падаратро пешвоз гирифт ва ба хона даровард. Шарту 
шароити хариду фурӯшро маслиҳат карданд. Қарор доданд, 
ки фардо пас аз таҳияи асноди зарурӣ ба воситаи почта пулро 
ба Пётр мефиристанд.  

Падарат хост, бо мо хайру хуш намуда, ба маркази вилоят, 
ба меҳмонхона баргардад. Ин дам ман бастаи коғазпечро аз 
хонаи дарунӣ оварда, ба ӯ дароз кардам. Амаки Федотат 
ҳайрон – ҳайрон ба мо менигарист, вале падарат онро наги-
рифту боз ба ман гуфт: 

– Бигзор дар дасти шумо бошад, модарҷон, – гӯён, хост аз 
дар берун шавад. Бо хоҳиши ман андак таваққуф намуд ва 
ман ҳодисаи чанд соат пеш рухдодаро ба амаки Федотат нақл 
кардам. Ман, ки муштоқи шунидани калимаи модарҷон бу-
дам, ин лаҳза мехостам, аз ин ҷавони хушсалиқаю хеле бо-
одоб ин калимаро такрор ба такрор бишнавам, беихтиёр ги-
ряам омад ва ба Федот гуфтам:  

– Мумкин аст, ӯро ман ба писархондӣ қабул кунам. Амаки 
Федотат гуфт, агар ин тавр ҳаст, пас ман ҳам ба писархондӣ 
қабулаш кардам ва илова кард: 

– Аз таърихи башарият дар бораи оини неки мардумони 
ориёӣ бисёр хондаам, вале амали некрафторию итминонашо-
нро ба одам акнун дар амал ҳам дидам, – гӯён, – падаратро ба 
оғӯш кашид, аз пешонааш падарвор бӯсиду гуфт: 

– Дигар ба ҳеч куҷо намеравӣ, ту дигар соҳибхонаи охир...  
Пас аз хӯроки шом, падарат оҳиста ба гап сар кард: 
– -Волидайни муҳтарам, ба фикрам, интизори донистани 

саргузашти ман ҳастед. Агар мумкин бошад, онро мухтасар 
бароятон ҳикоят мекунам. Хоҳиш дорам, тафсилоти пурраи 
онро аз ман талаб накунед, умр боқӣ бошад, як замон 
ҳамаашро ба шумо хоҳам гуфт. 

– Як писари куҳистонии тоҷикам, як духтарча дорам, но-
маш – Дилноза, модараш вафот кардааст. Ҳоло Дилнозаи ман 
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дар хонаи ятимони шаҳри Душанбе мебошад. Ман чанд сол 
дар маҳбас будам. Ин пулҳоро ҳам дар он ҷо кор кардам, озод 
шудам, хонаро, ки гирифтам, ба Душанбе меравам, набера-
атонро оварда, ин ҷо зиндагӣ карданиам, тамом. 

Аз кӯтоҳбаёниаш, рамуз гирифтем, ки пеши назар оварда-
ни рӯзгори гузашта барояш гарон аст, суоли дигаре надоде-
маш. Танҳо гуфтем:  

— Қабул. 
Пас аз се рӯз падарат ба Тоҷикистон рафт ва тақрибан баъд 

аз як ҳафта бо Дилнозаи дӯстрӯяку шаҳлочашм ба деҳа бар-
гашт. Он тарафашро ба гумонам, худат дар хотир дорӣ, – 
гӯён, ба Дилноза рӯ овард, Валентина Ивановна. 

Дилноза бо ишораи сар сухани ӯро тасдиқ кард.  
– Баҳори соли 1992 дар атрофи воқеаҳои Тоҷикистон ово-

заҳои гуногун паҳн мешуд, ба суханаш идома дод, Валентина 
Ивановна матбуоти даврии Россия, аз ҷумла шабакаҳои ра-
диоию телевизионӣ беист муноқишаҳои дохилии Ватани шу-
моро ба ҳар рангу шева ҷилло медоданд. Падарат дигар 
сарҳисоби корашро гум карда буд. Ҳавсалаи ба кор рафтан 
ҳам надошт. Дар хона менишаст, ба ту занг мезад, овози туро 
шунида андак ором мешуд. Мегуфтемаш, Саидҷон, Дилноза-
ро илоҷе карда, ба ҳар роҳу василае набошад баргардонда ба 
хона биёр, кӯшиш кун писарам, охир...  

Дар ҷавоб мегуфт: 
Дертар шудааст, модарҷон танҳо ба воситаи қатора ома-

данаш хатарнок аст. Иншоолоҳ, ӯ духтари боақл аст, илоҷи 
корашро худаш меёбад. Ҳар дафъа дар гуфтугуҳои телефонӣ 
маро Дилноза дилпур месозад, мегуяд, ки падарҷон парво 
накунед, ҳамааш хуб мешавад, аз ман хавотир нашавед, охир 
ман дар Ватани худамон ҳастам... 

– Рости аз ин нақлҳои падарат дилҳои мо ҳам таскин ме-
ёфт, ором мешудем. Мутаассифона як рӯз падарат ҳарчанд 
кушид дигар бо ту тамос гирифта натавонист. 

Ба Москва рафт. Бо ёрии дустонаш аз ХФА(ФСБ) ба 
КДАМ-и Тоҷикистон занг заданд, нақл карда буд, ки як нафар 
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аз корманди амнияти Тоҷикистон бо хоҳиши ҳамтои россия-
гии худ ба хобгоҳи ту рафтааст, вале он ҷо гуфтаанд, ки ду 
рӯз пеш қариб ҳамаи донишҷӯдухтаронро як гуруҳи мусаллаҳ 
ба як автобус савор карда ба самти номуайян бурдаанд. Он 
рӯз Саид танҳо ба хотири мо бо азобе қиссаи ба Москва 
рафтанашро нақл карду хост ба хонаи хобаш биравад, гуфтам, 
писарам, хӯроки шом тайёр аст, рад кард, чанд қадами но-
устувориашро ҳис кардам, фарёд задам, давида хостам аз 
китфаш дорам, лекин охир мани пир магар метавонистам, 
ҷуссаи паҳлавононаи Саиди баҳодурро бардорам? Ӯ ба замин 
афтод, ман ҳам аз ҳуш рафтам, вақте бедор шудам, хона пур 
аз ҳамкорони падарат буд, мошини ёрии таъҷилӣ ҳам рафта 
будааст. Рафиқони падарат ӯро маҷбур мекарданд, 
мегуфтанд, ки бояд ба бемористон равад, охир сактаи дил 
ҳазл нест, лекин ӯ розӣ намешуд, танҳо мегуфт, маро ба ҳоли 
худам гузоред, фардо, ё пас фардо ба Душанбе меравам, Худо 
хоҳад, Дилнозаро пайдо мекунам ва то он вақте ки дар 
сарзамини ман тинҷию оромӣ нашавад барнамегардам. Ме-
хоҳам, ба мусибати ҳамватанонам шарик бошам, бетараф бу-
дан намехоҳам, меравам ва барои ҳақиқат мубориза мебарам. 
Инро гуфту ба ҳуқуқшиноси ширкат супориш дод, ки асноди 
заруриро дар бораи таъини Сергей Белов ба вазифаи иҷроку-
нандаи директори генералии ширкати «Маликон» омода со-
зад ва фардо барои имзо ба назди ӯ биёрад. 

Шабро ҳамроҳи ҳамшираи шафқат дар назди бистари Саид 
рӯз кардем. Пагоҳӣ субҳонаро ҳам рад кард.  

Гуфт: 
– Модарҷон, агар дармон дошта бошӣ, бароям камакак би-

ринҷоба бипаз. 
Хурсанд шудам, аз он хурсанд шудам, ки писарам ба худ 

омадааст. Аз ҷой хестам, беихтиёр гиря кардам, ба ҷангандо-
зону тафриқаандозон лаънат фиристодам. Равон ба сӯи ошхо-
на, ба ёдам омад, ки пӯхтани биринҷоба ва боз чандин таъоми 
миллии тоҷикӣ, аз ҷумла оши палав, лағмон, тайёр кардани 
қурутобу шакароб ва ғайраҳоро худи Саидҷон ба ман нишон 
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дода буд ва ҳар вақте ки зуком мешуд, хоҳиш мекард, ки ба-
рояш биринҷоба бипазам. 

Агарчӣ ман боре ҳам дар Тоҷикистон набудам, вале ғоибо-
на расму русум, фарҳанги куҳан, рафтору кирдори оиладорӣ, 
одоби меҳмоннавозии ин миллати тамаддунофару куҳанбунё-
дро аз Саиди хонадони худ омӯхта будам ва дигар кайҳост, ки 
ману Федот бо хоҳишу майли худ мисли шарқиён амал мена-
моем, тоҷикона хӯрок мепазем, то андозае тарзи либоспӯши-
амонро низ тоҷикона кардаем, ҳатто пас аз ду се соли шино-
соӣ бо Карим ману Федот абадан тарки майнушӣ кардем. Ин 
ҳамаро дар дили мо як ҷавони куҳистонӣ, ки аз таъриху 
фарҳанги миллати худ ба пуррагӣ огаҳӣ дошту ба забони русӣ 
бемуҳобо ҳатто аз олимони рус болотар ҳарф мезад, ҷой кар-
да тавонист. Акнун вақте ки тасмимашро дар бораи сафар ба 
Тоҷикистон шунидам, ростӣ хеле ғамгину ноумед шудам, 
охир мо ду нафаре ки писари ягонаамонро бар асари ҳодисаи 
нохуше аз даст дода будем, пас аз чанд соли ноумедиҳо дар 
симои Саид такягоҳи хешро пайдо кардаем, ба бахти шуми 
мо боз ҷанг, боз шаҳписари ягонаамон меравад, ба ҷанг... Уф 
чӣ илоҷ ӯро аз райъаш гардондан амрест маҳол, хислаташ 
ҳамин тавр аст, қарорашро дигар намекунад, вале Саидро ҳам 
бояд фаҳмид, охир, Ватанаш дар хатар аст, Дилнозааш он 
ҷост, ҳамватанонаш овораю саргардон... бояд биравад, лекин 
Федотро ҳам мегӯям, ки ҳамроҳаш биравад, ӯро дар чунин 
вазъият танҳо нагузорад, модоме ки Саид писари мост, пас 
Тоҷикистон Ватани мо ҳам ҳаст. Равед, соҳибони Ватан, бо 
мардони хирадманду оқил сарзаминамонро аз хавфи паро-
кандашавӣ эмин доред!  

Он рӯз то шом Саид аз бистари хоб нахест. Аниқтараш 
ҳамшираи шафқате, ки аз бемористон вобастааш карда бу-
данд, ба ӯ иҷозати боло шуданро надод.  

Шаб падарат ба касе занг зад, ки фардо, ё пас фардо баро-
яш чипаи ҳавопаймои Тоҷикистон, ё Узбекистонро дастрас 
намоянд.  

Баъди соате телефони хонагӣ занг зад, марде падаратро 
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пурсон шуд, спикерфонро фаъол кардаму телефонро назди ӯ 
бурдам: 

– Саид Шарифович, – мегуфт, он мард. 
– Бубахшед, илоҷи ба Душанбе парвоз кардан нест, агар 

хоҳед, фардо ба Тошкент чиптаатон мегирем. 
Саид майлаш гуфту аз ӯ хоҳиш кард, ки фардо нею пас-

фардо чипта бигирад.  
Амаки Федотат, ки дар курсии тарафи муқобили кати хоби 

падарат нишаста рӯзнома мехонд, гуфт: 
– Саидҷон, гӯед барои ман ҳам чипта бигиранд, ана ин ши-

носномаю маблағи чипта. Фикр мекунам, басандааст. Падарат 
хандаи зебое карду аз ҳамсуҳбаташ хоҳиш кард, ки гӯширо 
нагузорад ва ба амакат нигариста гуфт: 

– Тоҷикон меҳмонеро, ки ногаҳон аз дар медарояд, меҳмо-
ни худованд мегӯянд ва ба ӯ арљ мегузоранд, ҳар чиз ки дар 
хонадон доранд, пешаш мебароранд, пеши яздон шукр мена-
моянд, ки меҳмонашро ба хонадони онҳо фиристодааст, зеро 
ба ривояте аз қудуми мубораки меҳмони худованд ризқу 
рӯзии аҳли ин хонавода афзун мегаштааст. Ман бо ҷону дил 
шуморо ба Тоҷикистон мебарам, вале маъзурам доред, охир 
он ҷо... 

Амаки Федотат бо симои аз пештара ҷиддитар гуфт: 
– Чиҳо мегӯи писарам, ман...  
Падарат дид, ки баҳс бо Федот тӯл мекашад, ба ҳамсуҳба-

таш гуфт:  
– Бубахш, баъдтар зангат мезанам. 
– Ммм... ман, ман ба меҳмони не, ба ҳифзи Ватанам мера-

вам, агар ту писари ман бошӣ, пас Тоҷикистон Ватани ман 
ҳам ҳаст, – гӯён, ба ҷояш нишаста, рӯзномаи дасташро ба та-
рафе ҳаво дод, – Федот. 

Дар чашмони Саид ашк ҳалқа зад ва чанд қатраи он рӯи 
болишти хобаш чакид.  

Бовар кун, Дилнозаи азизи ман то ин дам боре дар чашмо-
ни падарат ашкро надида будам. Пас аз ин гуфтугӯ чанд 
дақиқа ҳама хомӯш монданд, лаҳзаи хомӯширо боз аз ҷой хе-
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стани Федот халадор кард. Ин дам Федот мисли фармондеҳи 
қавие ба падарат муроҷиат кард:  

– Гӯш, кун писарам, фикр накун, ки аз дасти мани пир ҳеҷ 
чиз намеояд, ман танкист будам, истифодаи чанд яроқро хуб 
медонам, рутбаи майёри сафҳои эҳтиётиро доро ҳастам, е... 
лоақал барои ҳақиқатҷӯёни далери Ватан хӯрок пӯхта мета-
вонам, ку!  

– Падарат, рӯяшро ба тарафи амакат гардонида гуфт:  
– Ман ба зуру тавони шумо шакку шубҳа надорам, шояд 

ин як туфони зудгузар аст, ки дар Тоҷикистони азизи мо як 
мевазаду мегузарад, баъдан ба ҷабҳа рафтан ҳаққи ҷавонмар-
дон аст, шумо пирони рӯзгор такягоҳу сарпаноҳи моед, дар 
ақибгоҳ бошед, ман меравам, Дилнозаро иншооллоҳ меёбам, 
вазъ тинҷу ором, ки шуд бармегардем. 

Ин амр аст? – рафиқ камандир, – гӯён, Федот риштаи су-
ханро ба шухӣ кашида, мисли сарбози гӯш ба фармон дасто-
нашро ба бар гирифта, қоматашро рост кард. 

– Оре, ин фармони қатъист, рафиқ майёр, – гуфт, –падарат 
ва аз ҷой каме нимхез шуда, баланд хандид. 

– Ин тавр бошад иҷозат диҳед, шинам, – гуфт, Федот ва 
баъди фармони «шинед»-ро шунидан ба ҷояш нишасту ба па-
дарат гуфт: 

– Ташаккур писарам, хушҳол шудам, бадин васила худро 
чанд лаҳзае дар дунёи хидмати аскарӣ тассавур кардам, айёми 
ҷавонию беғамии худро ба ёд овардам.  

Ин лаҳза боз телефон занг зад ва ҳамон садои ошно гуфт: 
– Саид Шарифович, чӣ кор кунем, ду чипта бигирем, ё..?  
Падарат гуфт: 
– Не, як то барои ман халос. 
– Иҷро мекунем, Саид Шарифович ва субҳ ба шумо мера-

сонем, – шунида шуд, аз гӯшии телефон. 
Вақти хоб ҳам фаро расид, ман ба Саид шаби хушу бо фа-

роғатро орзу намуда, ба хонаи хобамон баргаштам. Амаки 
Федотат дар назди падарат монд, нахост ӯро танҳо гузорад. 
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Субҳ Федот танҳо ба ошхона омад, аз ӯ пурсидам: 
– Саид куҷост, субҳонаашро он ҷо бибарам?  
Федот гуфт:  
– Саид як соат пеш ба Маскав рафт, гуфт, ки баъзе корҳоро 

зуд анҷом дода бармегардад. 
Амакатро сарзаниш кардам, ки чаро ҳамроҳиаш накард?  
Федот:  
– Ҳой кампир, – гуфт, ман ҳам ақл дорам, маро нагузошт, 

ронанда ва Сергей Белов ҳамроҳаш ҳастанд. 
Дилам таскин ёфт, чунки ронанда – Павел ва Сергей аз 

одамони наздики падарат ҳастанд ва Саидҷон ба онҳо боварӣ 
дорад. 

Дар ҳақиқат тахминан пас аз ду соат чун ҳарвақта аввал 
мошин аз дарвоза ворид шуд.  

Чун одати ҳамешагӣ ман пас аз омадани ронанда аз дарво-
за берун баромада, Саидро мунтазир шудам. 

Тавре ки худат медонӣ, ӯ агар барвақтар аз кор бармегашт, 
дар саргаҳи деҳа, он ҷое, ки муйсафедон ҷамъ омада суҳбат 
мекарданд, ҳатман аз мошин поён мешуд. Бо онҳо суҳбат ме-
кард. Ҳолу аҳвол мепурсид, вобаста ба имконият ба бархе аз 
онҳо кӯмак мекард. Маҳз ана ҳамин хислатҳои ҷавонмардона 
Саидро маҳбуби ҳамдеҳагон гардонида буд, эҳтиромаш ме-
карданд ва он рӯз вақте ки бемориашро шуниданд, пойи ҳақу 
ҳамсояҳо аз ҳавлии мо ҳеҷ канда намешуд. 

Саид тақрибан пас аз 35-40 дақиқа ба хона расид. 
– Модарҷон, – гуфт ӯ, – ба фикрам хеле интизорӣ кашидед. 

Бубахшед, ҳамсояҳоро чанд рӯз боз надида будам. Андак 
суҳбат кардем, дар воқеъ бо онҳо хайру хуш ҳам карда, дуои 
сафарро ҳам гирифтам. Охир, ин роҳ ҳаст, кӣ медонад, фардо 
чӣ мешавад. 

Аз рӯхсорааш бусида, гуфтам, писарам ин тавр нагӯй, нек 
андеша кун, то нек пеш ояд, охир ин шиорро худат ба мо 
талқин мекардӣ, ноумедона ҳарф назан, Саид, сабур бош, 
баччаҷон! 

Албатта, албатта, – гӯён, – маро тасаллӣ дод ва мо ба ҳавлӣ 
даромадем.  
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Аз Павел хоҳиш кард, ки сумкаашро аз мошин фурорад, 
вале баробари сумкаи муқаррарӣ ронанда як сумкаи дигарро 
ҳам аз мошин баровард ва аз падарат пурсид:  

– Саид Шарифович, ёрдам даркор аст? 
Падарат, не ташаккур гуфту Павелро рухсати рафтан дод 

ва гуфт фардо барвақтар биёяд!  
Ман дунболи корҳои худ рафтам. 
Пас аз муддате садои тақ-тақи дарвоза баланд шуд. Ман 

пешакӣ фаҳмидам, ки пушти дарвоза кист. Дарвозаро ку-
шодам, гумонам хато набаромад.Ӯ писарбачаи тахмин чор –
панҷсолаи ҳамсоя буд, дасташ ба занги дарвоза намерасид, 
барои ҳамин ҳар вақте ки назди падарат меомад, сангчаеро аз 
замин мегирифту ба дарвоза сахт-сахт мезад, аз ин ҷиҳат зуд 
пай мебурдам, ки ин одам – Миша – ҷӯраи Саид аст, худат 
медонӣ ку, ӯ аз ин гуна ҷӯраҳои хурдсоли калонфикр бисёр 
дошт. Мишаро хайрамақдам, биёед ва мунтазири суоли ӯ 
нашуда гуфтам, бале, бале ҳастанд, марҳамат намоед, Ҷаноби 
Михаил Юриевич. Миша ҳазли маро пай бурду мисли калон-
солон бо овози ғафс, ки хандаи касро меовард:  

– Ташаккур, ташаккур, миннатдорам, – гуфту ба суи утоқи 
кории падарат рафт.  

Аз ин байн як соат гузашт. Дар ошхона ба таҳияи хӯроки 
нисфирӯзи машғул будам, ки падарат даромада гуфт:  

– Меҳмонро гусел кардам, шумо агар вақт дошта бошед, 
ҳамроҳи падарам ба назди ман биёед. 

Майлаш, гуфтам, агар кори таъҷилӣ набошад, ошро дам 
партофта зуд меоям. 

– Зирбакатонро монед, модарҷон, – гуфт Саид. Ошро худо 
хоҳад, шом мехӯрем, нисфирӯзӣ ман шуморо ба танаввули 
сихкабоби тоҷикӣ даъват мекунам. Ҳамон сихкабобе, ки хеле 
дӯсташ медоред. Ҳоло биёед, як масъаларо машварат меку-
нему меравем, то рафтани мо бачаҳо сихкабобро ҳам омода 
хоҳанд кард. Ман хуб гуфтаму пас аз чанд дақиқа ба назди 
падарат рафтам, амакат ҳам омад.  

Саид ҳамон сумкае, ки назди мошин дида будам, кушод ва 
ба мо муроҷиат карда гуфт:  
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– Волидайни азизи ман ин ҷо пансад ҳазор доллари амри-
коист, имрӯз онро аз суратҳисоби ширкат гирифтам, ман бо 
худ пули калон бурданӣ нестам. Даҳ -бист ҳазор доллар ҳам-
роҳам мегираму халос. Ба фикрам ҳоло ҳамин кофист. Ин 
пулҳоро пешатон монед, зарурат пеш омад, сарф кардан ги-
ред. Хулас, ин маблағ барои эҳтиёт аст, агар... гуфту хомӯш 
монд...  

Мақсадашро фаҳмидем, манзураш ба фикрам ту будӣ.  
Гуфтемаш, парво накун ҳамааш хуб мешавад. Иншооллоҳ 

гуфту ба ман калиди сейф ва як коғазчаро, ки рӯи он чанд 
рақам навишта шуда буд дароз карда, – модарҷон, – гуфт Саид: 

– Ҳар он чизе ки ҳоло мегӯям, шояд ба гӯши шумо мисли 
васияти як нафар беморе расад, ки пас аз чанд дақиқа ҷон ба 
ҷонофарин месупорад. Вале аз ин шумо ба таҳаллука ва 
риққат наафтед. Ин корро кардани ман зарур аст. Он тарафа-
шро худатон хуб мефаҳмед...  

Мо чизе нагуфтем ва ӯ идома дод:  
– Ин рақамҳо коди кампютер аст, номи ҷузвдон дар мизии 

кории компютер таҳти унвони «Барои Дилноза» сабт гар-
дидааст. Онро кушояд, мехонад, ҳама чизро мефаҳмад. Баъд 
Саид аз ҷой хесту таҷҳизоти суратгириро ба Федот дароз кар-
да, бо чеҳраи пур аз табассум «фармон» дод:  

– Рафиқ майёр, акс бардошта метавонед?  
Федот барои тақвияти шухии писараш чун низомиёни 

машқдида аз ҷой парида хесту даст ба чекаи сар бурд ва гуфт: 
– Бале, рафиқ генерал, метавонам. Иҷозат диҳед ба кор 

шурӯъ кунам».  
Бо хоҳиши падарат, Федот ӯро дар чанд ҳолат, аз ҷумла 

росто, дар ҳолати нишаст, бо ҳамон либосе ки бояд фардо са-
фар мекард, бо такпӯш, аз миён боло луч (дар ин ҳолат аз Фе-
дот хоҳиш кард изи захми кордро дар дасти чапаш аз наздик, 
калонтар сабт намояд) аксбардорӣ кард. 

Саид таҷҳизотро аз дасти амакат гирифта ба назди компю-
тер рафт ва дар як муддати кутоҳ аз ҳар ҳолати сабтшуда 
чанд нусхагӣ чоп карду як нусхагиашро ба сумкаи сафариаш 
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монд ва бақияро ба сеф гузошта, инҳо даркор мешаванд, гӯён, 
– ба мо рӯ овард:  

– Ҳар мушкилоте ки пеш омад, ба Сергей муроҷиат кардан 
гиред. Супориш гирифтааст, иҷро мекунад ва аз ҷой хест.  

Ман гуфтам:  
– Ин миқдор маблағро наметавонам, ба уҳда бигирам. Саид 

хандиду гуфт:  
– Касеро уҳдадор карданӣ нестам. Ин маблағи хонадони 

мост, он бояд дар дасти соҳибхона бошад, соҳибхонаҳо киҳо-
янд? 

– Шумоед, охир, – гӯён, аз дар баромад ва барои пушидани 
либоси сабук ба хонаи хобаш рафт. 

Ман ҳайрон – ҳайрон як бор ба Федот нигаристаму як бори 
дигар ба сумкаи пури пул, Федот ҳам хомӯш буд, сукутро 
аломати ризо дониста, коғазча ва сумкаи пулро ба сеф монда, 
дари онро қуфл кардам. 

Мо ҳам либос пӯшида ба ҳавлӣ баромадем. Падарат алла-
кай мошинашро аз гараж бароварда оинаҳояшро тоза мекард. 
Маро диду гуфт:  

– Модарҷон духтарчаи Сайфулло бемор будааст, хоҳиш 
карда буд, ки агар Валентина Ивановна имкон дошта бошанд, 
барои ӯ як каме мураббои марминҷон бигиранд. 

Ман хуб гуфта ба ошхона баргаштам ва дар як зарфи 
яклитра мураббо гирифта, ба назди мошин омадам.  

Саид дари мошинро боз карда шухикунон дасташро пеши 
бар гирифта, миёнашро андак хам карда гуфт:  

– Марҳамат, шинед, ҷуфти ширину муносибу иззатманду 
ҳамешаҷавони ман.  

Баъд қоматашро рост намуда, шухӣ нест ба номи Худо ин-
ро ҷиддӣ мегӯям, – гӯён, пушти фармон нишаст. 

Мо ба роҳ баромадем ва суи бустонсарои нав, ки онро па-
дарат дар набудани ту бунёд кардааст, раҳсипор шудем. 

Мисли сафарҳои пешин Саидҷон хеле маҳфилоро буд, ла-
тифа мегуфт, нақлҳо мекард, суръати мошинро хеле баланд 
менамуд ва аз тарси амакат, ки дар ҷавони ба саддамаи авто-
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мобилӣ дучор шуда буду аз суръати андак баланди мошин 
тарсида, е... еееее, не не не, Ссаииддҷҷҷонннн оооҳисссста – 
гуфта, аз курсии мошин нимхез мешуд, лаззат мебурд. 

Ниҳоят мо ба бустонсарои нав, ки инак бори панҷум ба ин 
ҷо меомадем, расидем. Шукуҳу шаҳомати онро духтарам бо 
сухан тасвир кардан душвор аст. Худат, ки рафтӣ, мебинӣ. Он 
дар маҳаллаи «Надежда», тақрибан 20- 25 киллометр дуртар 
аз деҳаи худамон ҷойгир аст. Ҳолати бустонсарои пешина 
ҳам хуб аст.  

Ҳафтае пеш Сергей ба айёдати мо омада буд, рости он кас 
мунтазам дар пайи ҷустуҷӯ ва пайдо кардани тую падарат та-
лош меварзад, вале афсус то ин дам ба натиҷае нарасидааст. 
Ҳар моҳ ҳисоботро ҳам гирифта меорад. Ба амакат нишон 
медиҳад, азбаски ману амакат ба ин гуна корҳо сарфаҳм 
намеравем, саранҷоми кори ширкатро ба ӯ ҳавола мекунем. 
Ин субҳ ҳам занг зада буд, аз суҳбати телефонии ману ту ҳам 
огаҳӣ дорад. Омаданатро бо хоҳиши худат ҳоло ба ҳеч кас, аз 
ҷумла ба Сергей ҳам нагуфтаам. 

Дар бустонсаро рафиқони падарат, асосан тоҷикбачаҳое, 
ки бо ҳукми тақдир дар Россия кору зиндагиро ихтиёр карда-
анд, ҷамъ омада буданд. Аксарияти онҳоро худат мешиносӣ. 
То расидани мо Сайфуллои хуҷандӣ, ки нигоҳубини бустон-
сарои навро падарат ба ӯ супурдааст, чун мизбони бомаҳорат 
дастурхони олиҷанобе ороста буд, махсусан тамъи кабоби 
онрӯзаро то ҳол фаромӯш накардаам.  

Маҳфили маросими гусел як ҷамъомади машваратиро ме-
монд ва садри асосии онро чун ҳарвақта падарат ба уҳда 
дошт. Баччаҳо тақозо мекарданд:  

– Саид аз ҳисоби онҳо касеро, ки мехоҳад, ҳамроҳаш биги-
рад ва дар ин сафар танҳо набошад, лекин ин хоҳиши ҳамва-
танонашро падарат ба мисли хоҳиши амаки Федотат рад кар-
ду гуфт:  

– Шумо дунболи корҳои худ бошед, вале ҷараёни воқеъоти 
Ватанро назорат кунед, агар кӯмаку ёрие зарур шуд, ба қадри 
имкону тавонатон ёрдам кунед. Аммо ба фикри ман миллати 
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бофарҳанги мо ба ин ҳодисаи ногаҳонӣ, вале нангин, ки ба 
итминони ман сад фоиз аз берун тарҳрезӣ шуда, танҳо ба хо-
тири пароканда кардани сарзамини аҷдодии мо равона гар-
дидааст, ба зудӣ хотима мебахшад. Фикр мекунам, тафриқа-
андозон фарзандони ҳамонҳое ҳастанд, ки бо ҳиллаю 
найранг, чоплусию лаганбардорӣ Самарқанду Бухороро ги-
рифтанд ва ҳамакнун бо истифода аз давраи гузариш ис-
тиқлолияти тоҷиконро барҳам зада, сарзамини моро пора – 
пора кардан мехоҳанд. Лекин бо амри яздони пок бадхоҳони 
миллат ин маротиб ҳам ба мурод намерасанд. 

Инро гуфту аз ҷой хеста ҳар яки онҳоро ба оғӯш кашид, 
хайру маъзур гуфт. Хоҳиш кард, ки фардо ба гуселаш то фу-
рудгоҳ нараванд. Одати Саид ҳамин буд. Дабдабаю ҳангомаю 
воҳимаро дӯст намедошт. 

Мо ба хона баргаштем. Тахмин дуюним –се соати дигар 
суҳбат кардем, вақти хоб ҳам фаро расида буд, лекин ба ди-
даи ҳеҷ кадоми мо хоб намеомад, дили ҳеҷ кас намехост, ки 
суҳбати имшаба ба охир расад, ба гумонам падарат шояд ин 
ҳолатро ҳис намуда буд, ки пешниҳод кард:  

– Биёед то рӯз суҳбат мекунем. 
Саид дар аснои суҳбат, ки аз ҳар бобу ҳар гӯшаи зиндагӣ 

қисса мекард, ногоҳ андаке таваққуф карду муддате мисли он 
ки масъалаеро худ ба худ фикр мекунию баъд ҷавоб медиҳӣ, 
нигоҳи худро аз болои миз баргирифту гуфт:  

– Волидайни меҳрубон, аз шумо некиҳои бисёр дидаам, 
зиндагиро омӯхтам, меҳрубониҳои беандозаатонро дар хотир 
дорам, дар тӯли ин солҳо дар ин диёр маҳз бо шарофати шумо 
бегонагию бекасиамро пайхас накардам, бо ҳидояту раҳбари-
атон ба қадре соҳиби иззату обу рӯ, молу сарват шудам, ху-
лас, некиҳоятон дар ҳаққи ман беҳудуд аст. Нону намакатон-
ро бубахшед, мабодо хатое, иштибоҳе аз ман агар гузашта 
бошад, бубахшедам, мадарҷону падарҷони азизи ман. 

Суханонаш ба он дараҷа самимию таъсирбахш буданд, ки 
ҳатто Федот ҳам ба овози баланд гирист. Ба назди Саид рафту 
ӯро сахт дар оғӯш гирифт ва дар ҳолате ки намехост ӯро аз 
оғӯшаш раҳо кунад, гуфт:  
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– Писарам, ҳар некие, ки аз мо, ё аз каси дигаре дида 
бошӣ подоши амали худи туст. Ман дар зиндагӣ ба мисли ту 
Саид мардеро бо чунин хислатҳои ҷавонмардона вонахӯрда-
ам. Ба ростӣ аҳли деҳ, хешу таборҳо ба садоқату эҳтироми 
як тоҷикбачча, ки нисбат ба мо – ба мои бефарзанд мегузо-
рад, ангушти ҳайрат мегазанд, ҳасад мебаранд, инро борҳо 
аз забони онҳо шунидааму дар дил ба модаре, ки чунин фар-
зандро зодааст, ҳазорон ташаккур фиристодаам. Мо аз ту 
писарам дар ҳар ду олам миннатдорем ва ҳамеша дуоят ме-
кунем, ки дасти каму рӯзи ғамро набинӣ. Маро, ки гиря гу-
лугир кардаю имкони ҳарф заданам намедод, ба Саид нига-
ристаму аз дар баромадам. Садои сигнали мошинро шунида, 
тугмаи дарвозаро зер кардам. Мошин ба дарун даромад. Па-
велу Сергей аз мошин поён шуда, ба ман салом доданд, 
хоҳиш карданд, ки омаданашонро ба Саид расонам. Ман ба 
назди падарат баргашта, омадани онҳоро хабар додам. Ба 
Саид нигаристам, хостам, бигӯям, ки... 

Ӯ суоли маро интизор нашуда:  
– Майлаш, – гуфт, модарҷон, ин дафъа шуморо ҳам ба фу-

рудгоҳ мебарам, равед, ҳамроҳи падарам зуд либос пӯшед, 
меравем. 

Мо ба мошин нишастем, Саид ба Павел ишора кард, ки аз 
дарвоза барояд, худаш ду се дақиқа дар ҳавлӣ танҳо монд, 
баъд дарвозаро маҳкам карду омада, ба паҳлӯи ман нишаст. 

Ҳанӯз равшанӣ надамида буд, вале дар саргаҳи деҳа ода-
мони зиёде ҷамъ омада буданд, то бо падарат худоҳофизӣ ку-
нанд. 

Саид аз мошин фуромада, миннатдорӣ кард ва зери дуои 
неку хайрбодиҳои ҳамдеҳагон ба мошин нишаст.  

Мо ба фурудгоҳи «Домодедово» расидем. Пас аз чанд 
дақиқа саворшавӣ ба хатсайри Маскав – Тошкент оғоз шуд. 
Сергей сумкаи падаратро гирифта, ба суи гузаргоҳе, ки болои 
дараш VIP навишта шуда буд, раҳсипор гардид, мо ҳам бо 
чашмони гирён назди дар бо ӯ худоҳофизӣ кардему гашта, ба 
назди мошин омада, Сергейро интизор шудем.  
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Сергей ҳам омад, аз қиёфааш маълум буд, ки ҷудоӣ аз ра-
фиқи меҳрӯбон барояш хеле гарон аст, ҳатто оби чашмонаш-
ро аранге нигоҳ медошт... 

Ҳамааш тақрибан ҳамин аст, духтарам, – гӯён, Валентина 
Ивановна калиди сейфро ба Дилноза дароз карда, ӯро ба сӯи 
утоқи кории падараш ҳидоят кард. 

Онҳо ба назди дари утоқи кории Саид, ки дар ошёнаи сеюм 
қарор дошт омаданд. Аниқтараш ин ҷо танҳо як утоқи корӣ 
набуд, балки Саид дар манзили истиқоматиаш низ дафтари 
кории олиҷанобе омода карда буд, ки дар он тамоми шароити 
кору фаъолият вуҷуд дошт.  

Дари дутабақаи бо усули шарқӣ кандакоришударо Вален-
тина Ивановна кушод ва онҳо ба даҳлези дафтари кории Саид 
ворид шуданд. Дилнозаро ҳолати ногуворе фаро гирифт, 
чашмонашро пӯшид, дар гӯшаш овози падарро эҳсос кард, ки 
маъмулан, ҳангоми тақ-тақи дари утоқи корӣ мегуфт: 
«марҳамат, кушодааст, дароед!» Дилаш ба ёди падари меҳру-
бону дилсӯзаш гум зад... Вақте чашмашро боз кард, дид, ки 
дар утоқи кории падар рӯи нармкурсӣ қарор дораду амаки 
Федот бо пахта ба бинии ӯ спирт мемолад.  

Валентина Ивановна бошад, зор – зор мегиристу мегуфт:  
– Дилнозаҷон, худатро ба даст гир, бо ин аҳвол мову ту 

коре карда наметавонем, сабур бош духтарам, охир ту духта-
ри марде ҳастӣ, ки дар бурдборию матонат то кунун ҳам-
тоашро надидаам. Туро ҳам мехоҳам, ҳамингуна бубинам. 
Ҳоло барои хавотир шудан сабабе мавҷуд нест, иншооллоҳ 
Саиди мо зиндаю соқу саломат аст ва чун мусофиратҳои пе-
шин барои мо ба гуфти худаш «сюрприз» мекунад, ногаҳон аз 
дар медарояду ҳамаамонро хурсанд менамояд... 

Дилноза дид, ки бадани андак хамгаштаи Валентина Ива-
новна аз ғояти дарду алам меларзад, ба назараш мерасид, ки 
дастони як замон пуриқтидори амаки Федот ин лаҳза ҳатто 
пахтаеро, ки ҳамагӣ чанд грамм вазн дошт, дигар дошта 
наметавонанд. Ба худ андеша кард, ки бале Валентина Ива-
новна рост мегӯяд. Ӯ худашро бояд ба даст гирад, дили ин 
пиракиҳоро ҳам нашиканад. 
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Аз ҷой хесту аз онҳо узр пурсид ва гуфт:  
– Ҳамааш гузашт, аҳволам хуб шуд, парво накунед, ман 

шуморо танҳо намегузорам. 
Дилноза сейфро кушода, коғазчаеро, ки дар он Саид паро-

ли компютерро навишта буд, гирифт, дастхати падарро аввал 
бусиду лаҳзае чанд бӯ кашид, гӯиё аз он бӯи падар меомад, ки 
ҳеч намехост, аз пеши нафас раҳояш кунад.  

Валентина Ивановна гуфт:  
– Дилнозаҷон, биё дар ҳузури ману амакат пулҳоро шумор, 

мо аз он ҷо барои зиндагӣ чизе нагирифтаем. Сергей бо супо-
риши падарат тез– тез ба мо кӯмак мерасонд, боз нафақаи ма-
ну амакатро сарф мекардем, ҳоло аз пулҳои овардаи Сергей 
пасандоз ҳам дорем, ин ҷо ҳамон пансад ҳазор доллари 
гуфтагии ман аст, он вақт ман нашумурда будам, вале миёни 
мардум «Аз роҳ ёфтӣ ҳам, баршумур» гуфтани гапҳо ҳаст, ин 
амалро анҷом ки додӣ, мо меравем, он тарафи кор сирри бай-
ни тую падарат ҳаст, агар хоҳӣ, ба мо мегӯӣ ва агар на ихтиёр 
дорӣ, падарат низ ҳамин тавр гуфта буд. 

Дилноза дар ҳоле, ки гӯиё бо дур кардани навиштаҷот на-
фасаш тангӣ мекарда бошад, онро базур аз пеши димоғаш дур 
карду гуфт:  

– Холаҷон, сарварони хонадон шумоед на ман, бинобарин 
дахлу харҷи он ба зиммаи шумост, на бар уҳдаи ман, аз ин рӯ 
захираи хонадонатонро гиреду бурда дар сандуқи худатон 
гузоред! 

Валиетина Ивановна суоломез ба Федот нигарист. Ӯ бо 
ишораи лабу дастонаш ҳайрат ва бетарафии худро дар 
муқобили қарори Дилноза тасдиқ кард. 

Валентина Ивановна пас аз чанд сонияи сукут, сумкаи 
пулро бардошта, аз Дилноза боз як бори дигар сабру тоқат 
хосту ба Федот гуфт:  

– Рафтем, мӯйсафед! 
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* * * 
Пас аз рафтани пиру кампир Дилноза, ки ҳанӯз ҳам дастха-

ти падар дар даст рост меистод, ба сӯи мизи кории падар як 
қадам гузошт. Назараш ба аксҳои давраҳои гуногуни ҳаёташ 
афтид, ки Саид онҳоро бо салиқаи ба худ хос даруни чавкоту 
оинаҳои зебо ҷой намуда, атрофи таҷҳизоти кориаш ҷо ба ҷо 
карда буд. 

Вақте Дилноза латтаи балои таҷҳизоти компютериро, ки 
барои ҳифзи он аз чангу ғубор кашида шуда буд, баргирифт, 
ба ҷои таҷҳизоти оддии пештараи компютерӣ намуна охири-
ни таҷҳизоти компютерии истеҳсоли япониро дид, ки он ба-
рояш хеле назаррабою аҷоиб менамуд.  

Баъдтар аз Валентина Ивановна фаҳмид, ки чанд моҳ пеш 
падараш ҳам барои ширкат ва ҳам барои утоқи кории худашу 
Дилноза аз Япония таҷҳизоти нав оварда будааст. Азбаски 
Дилноза то ҳол ба утоқи кории худ надаромада буд, аз ин кор 
хабар надошт. 

Масти тамошои утоқи кории падар Дилноза ба ногоҳ аз 
суҳбати имрӯза бо Валентина Ивановна як лаҳзаро:  

«... дар маҳбас будам, ин пулҳоро он ҷо...» ба ёд оварда, 
дар тааҷҷуб афтод. Ҳайрон шуд, ки чаро боре ҳам падараш 
дар ин бора ба ӯ ҳарфе нагуфта буд. Умуман борҳо аз он 
тааҷҷуб мекард, ки падараш ба таври пурраю муфассал дар 
бораи ҳеҷ яке аз гузаштагонаш, аз ҷумла дар бораи модараш 
ҳам чизе намегуфт. Ба саволҳои ӯ чанд соли пеш, ҳанӯз овони 
наврасӣ танҳо ин тавр ҷавоб дода буд:  

– Духтарам, огаҳат мекунам, ки дар ин мавзуъ алҳол аз ман 
чизе напурс. Замоне Худо хоҳад ҳамаашро мефаҳмӣ. Дар 
гӯшат гир, ки ту танҳо ва танҳо духтари манӣ, на аз модарат 
ва на аз каси дигар, гуфта будамат ку, худо раҳматаш кунад, 
модарат вақте ки ту якунимсола будӣ аз ин дунё дар гузашт.  

Оре, ман, ки хислати ӯро медонистам. Пас аз ин суҳбат ди-
гар аз падарам чизе напурсидам. 

Ғарқи хайёлоти бесару нуг Дилноза сари мизи кории падар 
нишаста, компютерро ба кор даровард. Паролро чид, таҷҳизот 
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соҳибашро «барои муносибат бо ӯ хайрамақдам» гуфт. Аз 
мизи кории компютер ҷузвдони «барои Дилнозаро» кушод. 

«Салом, Дилнозаҷони азизи ман,– навишта буд, падар, ёд 
дорӣ, як замоне гуфта будамат, ки фурсате фаро мерасаду 
сарнавишти талхи ҳаёти хешро бароят қисса мекунам. Ба гу-
монам ҳамон фурсат фаро расидааст. Намедонам, чаро, вале 
гумон мекунам, ки ба дидори муборакат, ки ягона манбаи 
шодию илҳоми ман буд, дигар мушарраф намешавам. Фардо 
ба суроғат, ба Ватан меравам, ин корро танҳо ба хотири ҳиф-
зи Ватан ва ба хотири ту анҷом медиҳам, Дилнозаи меҳрубо-
ни ман, варна пеши худу пеши парвардигор қавл дода будам, 
ки то зиндаам ҳеҷ гоҳ ба Ватан барнамегардам. Фақат мехо-
стам, пас аз марг тобутамро ба зодгоҳам бибаранду паҳлӯи 
падару модари азизам гӯрам кунанд. Аниқтараш дар паҳлӯя-
шон нею дар миёнашон гӯрам кунед. Дар қавс навишта шуда 
буд: ин васият аст, духтарам, васиятро ба писар вогузор ме-
кунанд, вале чӣ илоҷ, ки... агар мушкилат набошад, васиятам-
ро ба ҷо биёр! Бале, миёни бобою бибиат ҷое ҳаст, он барои 
ман аст. Инро ман, худам ҳамин тавр ташкил карда будам, то 
баъд аз марг «дар канори волидайни азизи хеш осуда» бихо-
бам. 

Мард бояд қасамро нашиканад. Аммо умед дорам, ки шояд 
ин ҳангом, ки бар сари миллату бар сари Ватан мусибати 
азим омадааст, яздони пок узри маро мепазираду тавбашика-
ниамро авф месозад. Хайр духтари ҷони ман агар ба дидори 
ҳам расидем, хуб ва агар не «...дидор дар қиёмат». 

Мавод дар флешкорт ҳам ҳаст. Флешкорт ва боз баъзе 
чизҳоеро, ки шояд барои ту хеле ҷолиб аст дар сеф гузоштаам.  

Вале ин лаҳза Дилноза ба ҷуз қироати навиштаҳои падар 
майл ба шуғли дигаре надошт.  

«Инак, «Зиндагинома»-и маро аз оғоз бишанав, қазоват 
кун, таҳлил намо, таҳрираш бикун, баҳояш гузор... ва хулоса 
барору мақому манзалати падаратро барои худу барои ҷомеъа 
муайян соз», – нигошта буд, – падар, дар аввали сафҳаи якум 
ва аз сари сатр бо ҳарфи калон саргузашташро ба тариқи зайл 
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дарҷ карда буд ва инак онро ханандаи гиромиқадр бароят 
пешниҳод менамоям: 

«Дар минтақаи Қаротегин бобоятро қариб ҳама мешинохт, 
ба ӯ Мирзоюф гуфта муроҷиат мекарданд, номи худашон – 
Шарифро ба ҷуз наздикону хешу таборҳо касе намедонист. Ӯ 
марди бисёр ҷиддӣ буд. Намедонам, бо модарам дар танҳои чӣ 
гуна суҳбат мекарданд, вале дар ҳузури ман сари дастурхон, ё 
мавридҳои дигар асосан ҷамъомади хомӯшонаи моро саволҳои 
модарам, ки баъзе аз онҳо ба камбуду эҳтиёҷоти рӯзгор ва 
баъзеаш ба таҳсилу мушкилоти ман вабаста буданд, халалдор 
мекаду халос. Оре, Дилнозаи азизи ман тарбият, урфу одати 
куҳистон, хусусан рафтори сарвари хонадон ба аҳли оила, он 
ҷо хусусиятҳои хоси худро дорад, ки дар ин нома наметавонам 
онро бароят шарҳ бидиҳам. Умрат боқӣ бошад, вақте ки ба 
сарзамини бобоият рафтӣ ин чизҳоро хоҳӣ фаҳмид. Вале дар 
ҳар сурат, мехоҳам ишорае ба ин масъала намоям. Масалан, 
агар барои ман ягон чиз даркор мешуд, ман аз модарам хоҳиш 
мекардам, ки масъалаи маро ба падарам расонанд... Инро ман 
баъдтар эҳсос кардам ва фаҳмидам, ки ин аз рӯи эҳтиром ба 
сарвари хонадон будааст. Ё, мисоли дигар: 

– Падарам маъмулан аз кор ба хона хеле дер меомаданд, 
аммо модарам то омадани он кас бо вуҷуди он ки вақти хоб 
кайҳо гузашта буд, ба ҷойгаҳи хобашон, ки дар хонаи дигар 
онро баъд аз шом бо шавқу зақи беандоза омода мекард, 
намерафт. Дар ин лаҳзаҳо модарам чароғи хонаи маро хо-
мӯш намуда, дар даҳлез то омадани падарам интизорӣ каши-
да, ё китоб мехонданд, ё нақшдӯзӣ мекарданд. Намедонам, 
шояд ба назари ту муҳобот намояд, вале ман борҳо му-
шоҳида кардаам, ки модарам шарфаи пои аспи падарамро 
мешинохтанд, баробари шунидани ин садо табассуми ши-
рине дар симояшон медамид ва зуд аз ҷой парида, ба суи 
дарвоза мешитофтанд. Ин дам мисли ошиқе буданд, ки гӯё 
бори аввал ба мулоқотӣ ошиқона меравад. Бо сухан навози-
ши модарро нисбат ба падарам нашунидаам, лекин дар кир-
дор бо ӯ модарам он чунон содиқонаю ошиқона рафтор ме-
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карданд, ки мани беиқбол, бубахш, Дилноза, аз модари ту 
ҳатто як фоизакашро надидаам.»  

Пас аз хондани ҷумлаи охир Дилноза сар аз болои сатрҳои 
навишта падар боло кард ва лаҳзае ба фикр фуру рафт:  

– Аҷабо, – гуфт, худ ба худ: 
– Маълум мешавад, ки падарам аз модари ман чӣ озоре до-

ранд, вале барои чӣ вақте дар бораи модар мепурсидамаш, 
мегуфтанд:  

– Хоҳиш мекунам, борҳо гуфтаам, ку замоне ҳамаашро 
нақл хоҳам кард, ҳоло барвақт аст, модарат чояш ҷаннат 
бошад, одами хуб буд. Охир ӯ модари туст, модар барои ҳар 
кас ҳамеша ва дар ҳар ҳолат, новобаста аз кору кирдораш азиз 
аст. 

Ба ёди суханони пешини падар Дилноза тақрибан даҳ 
дақиқа ба сукут рафт, андеша кард, ба худ суол дод: 

– Модараш барои ин гуна марди нотакрор, ки ҳатто миёни 
миллату мардуми бегона обрӯю мартабаи баланд дорад, чӣ 
амали носазоеро раво дида бошад? ва ба худ гуфт: 

– Ба ин суол танҳо ва танҳо номаи падар ҷавоб мегӯяд ва 
боз саросема ба хондан шуруъ кард. 

«Саргузашати падарро аз забони бибиат шунидаам, – ме-
навишт, Саид, – бибиат мегуфтанд, ки оилаи онҳо сокинони 
куҳистони Сарихосори водии Балҷувон будаанд. Пас аз ғала-
баи инқилоби Октяр дар Бухорои шарқӣ ва фирори Амир 
Олимхон ба Афғонистон аскарони сурх барои ҷорӣ намудани 
Ҳокимияти шӯравӣ ба куҳистон сафарбар карда мешаванд. 
Нофаҳмоиҳои он давр ва азоби миллати тоҷикро худат фар-
занди азизи ман аз таърих хуб медонӣ. Бобои ман ҳам, бино-
бар нақли бобоят қурбони каҷфаҳмиҳои ҳамон давр гаштааст. 
Зеро бобоям соҳиби чандин гектар замини кишт, ҷуфти гову 
боғу роғ будааст. Баробари нашри Укази Ҳукумати шуравӣ 
«Дар бораи ихтиёран супурдани молу мулк ва ба ин тариқ 
озод шудан аз ҷавобгарӣ» бобоям заминҳои кишт боғу роғ ва 
дигар дороиҳои худро ба намояндагони Ҳукумати шуравӣ 
супурда, бо бародараш аъзои колхози навташкил мешаванд. 
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Чанд муддат дар колхоз кор ҳам мекунанд. Бобоям, ки соҳиби 
хату савод будааст, ҳисобу китоби анборро ба ӯ месупоранд. 
Вале пас аз се – чор моҳ як гурӯҳи низомипӯш ба деҳа омада, 
ин ду бародар ва писари амаки падарам – Темурро бо гуноҳи 
душманони Ҳукумати шуравӣ, ҳамчун бой, ки ихтиёран аз 
супурдани амлоки худ ба давлат саркашӣ кардаанд, дасту по 
мебанданд. Ҳарчанд ҳамдеҳагон мегӯянд: 

– Охир онҳо аввалин касоне ҳастанд, ки ихтиёрӣ молашон-
ро супурдаанд, ба ҷое нагурехтаанд, чунки гуноҳе надоштанд, 
ба қонуну қоидаи ҳукумат итоат карда, аъзои колхоз шуданд, 
аҳлона меҳнат мекунанд, ба ҷонашон раҳм кунед. Вале онҳо 
ба ҳеҷ яке аз ин гапҳо эътибор надода, бародарзодаҳоро ба 
маҳбаси Кангурт меоранд ва пас аз азобу шиканҷаи зиёд ҳук-
ми қатл эълон карда, онҳоро дар дарае бо номи Чаган мепа-
ронанд. 

Пас аз ин воқеъа аҳволи аъзои оилаю авлоди онҳо рӯ ба 
таназзул мениҳад, зеро ба ҷуз занон марди қобили кор дар ин 
авлод дигар намонда буд. 

Падарам ба модарам чунин гуфта будааст, ки он айём ӯ 
ҳамагӣ даҳ сол дошта, ҳамроҳи модар зур мезадаанд, то бори 
оиларо бикашанду хоҳаронашро аз гуруснагӣ эмин доранд, 
вале кашидани бори гарони оила барои писараки даҳсола ва 
зане, ки то ин дам мастона зиндагӣ карда буд, хеле гаронӣ 
мекардааст.  

Баҳор фаро мерасид, –мегуфтааст, падарам, –боронгарӣ 
бисёр зиёд буд, Сурхоб тӯғён мекард, гуё аз ноадолатиҳои 
замон ва хунрезиҳои ноҳақ ба дод омада буд, ки пайваста 
фиғон мебаровард. Захираи озуқавории мардум, хусусан орд 
намерасид, мардум аз туғёни бисёр баланди дарёи Сурхоб 
наметавонистанд, ба ҷое барои харидории гандум бираванд. 
Аниқтараш дар деҳа мардони ботаҷрибаю кордон, ки хислату 
табиати ин маҳаллро хуб медонистанду дар ин гуна мавридҳо 
барои таъмини аҳли деҳ аз сад роҳу восита истифода мекар-
данд, дигар намонда буд. Зеро бархе бар зидди Ҳукумати 
шӯравӣ бархоста ба дастаҳои мухолиф –ба истилоҳи ҳамон-



Ҳаводиси  армонкуш  31 

вақта босмачиҳо ҳамроҳ шуда буданду қисми дигарашонро бо 
туҳмат сар зада буданд. Роҳбарии мардум ҳамагӣ ба дасти 
чанд нафар марди чоплусу лаганбардор монда буд, ки онҳо 
ғайр аз кайфу сафо фикри дигаре надоштанд. Захираи ғаллаи 
анбори колхозро раиси нави турктабор– кӯри Ортиқ танҳо ба 
онҳое тақсим мекард, ки аз хатти кашидаи ӯ берун набароянд. 
Ба ин восита ӯ ҳар касеро мехост, туҳмат карда, ба боло ги-
рифтор мекард ва дар мавридҳои зарурӣ ҳаммаслаконаш, ки 
аз ҳисоби моли мардум рӯз мебурданд, палидиҳои ӯро дар 
назди намояндагони ҳукумат рӯпӯш мекарданд. 

Ба оилаи онҳо ва амакаш кӯри Ортиқ ҳамеша дуғ зада, 
мегуфтааст, ки шумо душманони Ҳукумати шӯравӣ ҳастед, 
чашматон ба ин сохт моил нест, шуморо бояд бадарға ва не-
сту нобуд кард...  

Падарам аз ин таҳқирҳои пайвастаи раис дар ғазаб омада, 
ба бибиам мегуфтааст, ки ман дигар ба гапҳои пасту баланди 
кури Ортиқ тоб оварда наметавонам, як рӯз ӯро мекушам ва 
аз деҳа мегурезам. 

Бибиам бошанд, бо азобе ӯро мефаҳмондаанд, ки тоқат ку-
над, ин рӯзҳо мегузаранд. 

– Иншоолоҳ ту калон мешавӣ, моро сарпаноҳӣ мекунӣ, 
беақлӣ накун баччам, гуфта ӯро аз нияташон мегардонидааст.  

Вале як рӯз ҳангоми бозгашт аз кори саҳро кӯри Ортиқ ба 
падарам ва духтари амакаш, ки маъмулан якҷоя ба кор рафта, 
якҷоя бармегаштаанд, наздик шуда, ба духтарамакаш дастда-
розӣ мекунад. Падарам аз дидани ин манзара тоб наоварда, бо 
бели дасташ сахт ба пушти сари раис мезананд. Аз пушти са-
ри кӯри Ортиқ хун фаввора зада, ба замин меафтад. Аъзои 
колхоз, ки даста – даста аз ҳамдигар дуртар, суҳбаткунон ба 
хона бармегаштанд, аз ин воқеъа хабардор шуда, ба ҷойи 
ҳодиса бармегарданд ва сари раиси нимҷонро бо локии як 
мӯйсафед баста, ӯро ба деҳа мебаранд.  

Падарам дигар ба хона барнагашта, ба духтарамакаш 
мегӯяд, ки рафта ба модараш бугӯяд: то ба ҷои пинҳоншудаи 
ӯ зуд хоҳараконашро гирифта биёяд, то тавонанд, ба зуди аз 
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ин деҳ ва балои пешомада гурезанд ва худ чобукона ба куҳ 
часпида дар як замон аз чашм ғоиб мешавад.  

Бибиам баробари шунидани воқеъа аз мақсади писараш 
пай мебарад ва қарори ӯро дуруст шуморида, Зебӣ ва Суману 
Оминаро бо баъзе лавозимоти зарурӣ гирифта ба ҷойи исти 
муваққати падарам мераванд ва онҳо шабона сар – сари куҳ 
ба сӯи Балҷувон роҳ пеш мегиранд. Бо шитоб чанд фосила 
роҳро тай кардан пас, ногаҳон бибиам ба падарам мегӯянд: 

– Шарифҷон ту хоҳаронатро гирифта, то метавонед, ба 
хамгаштиҳо, ба ҷойҳои ба назар нонамоён ҳаракат кардан ги-
ред, ман ҳозир меоям ва худ ба қафо баргашта, ба суи деҳа 
медаванд.  

Падарам дар аввал аз ин рафтори модарашон дар ҳайрат 
монда, ба фикр фуру мераванд ва баъдан тахмин мезананд, ки 
шояд ӯ ин корро барои овардани Фаришта анҷом медиҳад.  

Тақрибан баъд аз як соат садои роҳгардии одамонро ҳис 
карда, барои эҳтиёт зуд дар пушти теппачае паноҳ мебаранд 
ва баробори шунидани овози модар, ки Шариф, о Шариф 
натарсед, ин моем, ману Фаришта мегуфт, пинҳонгоҳи худро 
тарк намуда, ба истиқболи модару Фаришта мебароянд.  

Фаришта, ки аз тарс бо садои паст, бо алам гиря мекард, аз 
рухсораи духтарамакҳояш бусида мегӯяд, маро бубахшед, 
сабаби ин оворагиҳои шумо манам. Охир чӣ кор кунам...гӯён 
худро ба пеши пои падарам партофтанӣ мешаванд, аммо 
бибиам ба ин рафтори Фаришта монеъ шуда мегӯянд: 

– Ин хел нагӯ, духтарҷон мо барои ҳифзи нангу номус, ша-
рафу виҷдони авлоди хеш ҳама кори аз даст меомадагиро ме-
кунем, ҳатто бар ивази ҷон номусро бояд ҳимоят кард. Аз ин 
ба баъд ту фарзанди калонии хонадони мо ҳастӣ, –гӯён, Фа-
риштаро дар оғӯш мегиранд ва хитоб мекунанд: 

– Акнун гиряю нола бас аст, фурсати мо хеле кӯтоҳ аст, 
бояд тезтар ҳаракат кунем, то одамони Ортиқи турктабори 
носипос, ки то дирӯз аз хонадони мо нону намак мехӯрду 
имрӯз мехоҳад, ба духтараки масъум дастдарозӣ кунад, моро 
дарёб накунанд. Тамоми шаб ҳаракат карда, модару писар 
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духтаракони хурдсолро, ки аз бемадорию камқувватӣ зуд– 
зуд монда мешуданд, пуштора карда,қарибиҳои субҳидам ба 
деҳаи Саримазор мерасанд. Ба деҳа надаромада, бибиам бо 
падарам маслиҳат медиҳад:  

– Мо бояд ба деҳа надароем ва худро ба касе нишон 
надиҳем, зеро шояд пас аз фирори мо одамони раис дар 
ҷустуҷӯи мо афтодаанд ва агар мо ба деҳа дароему дар хонае 
мусофир шавем, онҳо суроғу пай карда моро зуд меёбанд. Аз 
ин рӯ бояд ягон ҷо пинҳон шуда, фарорасии шабро интизор 
шавем ва худо хоҳад шабона аз дарё мегузарем.  

– Шабона, аз дарёи Сурхоб, дар фасли баҳор,– ҳайрон 
шуда, аз модарашон мепурсанд, падарам ва илова мекунанд:  

– Ба фикрам дар торикӣ бо кӯдакони хурдсол аз ин дарё 
гузашта наметавонем. 

Бибиам чанде сукут мекунанду мегӯянд: 
– Илоҷи дигар нест баччам, таваккал ба худо. Агар мо ин 

корро рӯзона бикунем, одамони ғайрро дар ин маҳаллаи кам-
нуфус зуд мешиносанд ва дар кутоҳтарин муҳлат хабар ба 
одамони раис мерасад... он гоҳ... 

Падарам ба маслиҳати бибиам розӣ мешаванд ва онҳо дар 
ҷустуҷӯи «паноҳгоҳ» меафтанд.  

Дар наздикиҳои соҳили дарёи Обитира, дар рӯ ба рӯи 
деҳаи Саримазор ба калфе ҷо мегиранд ва аз тӯшаи роҳ, ки 
иборат аз нону тут буд, ноништа мекунанд. Пас аз чанд 
дақиқа гурезаҳои иҷбориро, ки тақрибан тамоми шаб, беист 
аз тарси нохалафони диёр роҳ гашта буданд, хоб мебарад.  

Падарам тақрибан пас аз даҳ – поздаҳ дақиқа бедор шуда 
мебинанд, ки модараш хоб нест ва мисли он ки чизеро ҳис 
карда бошанд, аз рухсораҳои фарзандонаш беист мебусаду 
навозиш мекунад, дар воқеъ падарамро ҳам яке аз бусаҳои 
ашколуди модараш бедор карда будааст. Падарам пайхас ме-
кунанд, ки модараш аз бедории ӯ хабардор нашудааст, чаш-
монашро нимпӯш намуда, мехоҳад, идомаи амалиёти модарро 
мушоҳида намоянд: 

– Худоё, чӣ ношукрие аз мо гузашт, ки ба ин рӯз афтодем. 
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Ҳарчанд фикр мекунам, хотои худу хатои шавҳари ҷавонмар-
гамро, ки ҳатто гӯру кафан насибаш нагардид, пайдо карда 
наметавонам. Охир, ӯ марде буд, донишманд, хайрхоҳу адо-
латпеша, накукору меҳрубон, дар зиндагӣ боре ақаллан овози 
баландашро нашунидаам. Ҳайфи зиндагии орому осудаамон, 
сад ҳайфи авлоди номдору овозадорамон, ки бо туҳмати чанд 
нафар чоплус дар як дам несту нобуд карда шуданд. Худоё, 
намедонам, киро нола кунам, шавҳари меҳрубонамро, акаю 
додаронамро, бародари шавҳарамро, киро охир...? Нохалафон 
ҳатто мусафеди падарамро ҳам, ки дигар аз сабаби пиронсоли 
ба ҳеҷ кори дунё кор надошт, бой гуён қатл карданд, ба им-
тиҳону санҷиши парвардигор сад бор шукр, вале охир дар ав-
лоди мо ба ҷуз ҳамин Шарифи даҳсолаи ман марди дигаре 
боқӣ намондааст, рӯзи бад барои бандаи худо шояд аз ин зиёд 
нашавад. Ба гуруснагию нодорӣ тоқат кардан мумкин буд, 
мегӯянд, ки «гадо бошӣ дар ватан бош». Тоқат мекардем, 
охир, лекин ин падарлаънати Ортиқ аз куҷо пайдо шуд, ки 
рӯзи сиёҳамонро тиратар кард, акнун намедонам, аз ин баъд 
ба сари ин тифлакону Фариштаи бечора чӣ меомада бошад, 
Шариф ҳам гунаҳгор нест. Ба падараш рафтааст, дар ҳифзи 
номусу нанг ба ҳама чиз даст мезанад. Зиқ нашав, бачам, туро 
мефаҳмам, аз дирӯз нигоҳатро аз ман мегурезонӣ, мисли гу-
наҳгорон, лекин бовар кун аз ин кирдори ту ифтихор ҳам до-
рам, охир ту марди ягонаи авлоди моӣ, пас кӣ меомаду Фа-
риштаи муштипарро аз чанголи ин ҳарромӣ халос мекард? 
Офарин, –бачаи баномуси оча гуфта, аз рухсораи ман мебу-
сиданд.  

Падарам дигар тоқат накарда, гардани модарашонро ба 
оғӯш гирифта баланд – баланд гиря мекунанд. Овози гиряи 
падарам Фариштаю хоҳаронашро бедор мекунад. Бибиам ме-
фаҳмиданд, ки падароам бедор будаанду ҳама гапҳояшонро 
шунидаанд. 

Ҳамакаса чанд лаҳза мегирянд.  
Бибиам: 
– Ғам махӯр, бачам, гуфта, аз калф баромада, ба лаби дарё 
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мераванд.Баъд аз чанд лаҳза омада, ҷойнамоз паҳн карда, со-
атҳои тӯлонӣ ба зикри худованд машғул мешаванд. 

Дар воқеъ падарам нақл карда будаанд, ки бобояшон –
домулло Аҳмад дар оила ду писар доштааст, яъне бобои ман 
– Мирзо ва бародари бобоям, падари Фаришта – усто Амон.  

Усто Амон аз бобои ман калон буда, ду фарзанд доштааст: 
яке Фаришта ва фарзанди нахустинашон – Темур, ки ӯро ҳам 
қатл карда будаанд.  

Бобою бибиашон солҳои аввали Инқилоби октябр дар Бу-
хорои шариф бо писаронаш маслиҳат мекунад ва мегӯяд, ки 
фарзандони азиз, ман аллакай пир шудаам, шояд ба сохти 
нави давлатдорӣ муросо карда натавонам, нақл мекунанд, ки 
ҳукумати шӯроҳо душмани дини ислом аст. Аз ин рӯ ман аз 
ин ҷо меравам. Агар модарат хоҳад, бо ман равад, ихтиёраш. 
Вале шумо ҳоло ҷавон ҳастед, дар ватан истед, давлатдорон 
ҳар чӣ ки гуфтанд, ҳамон хел рафтор кунед.  

Пас аз чанд рӯзи ин маслиҳат, як бегоҳ бобояшон барои 
аҳли деҳ зиёфат ороста, шаб ҳамроҳи ҳамдеҳагонаш хеле 
суҳбат мекунанд, вале сабаби ин даъватро барои ҳеҷ кадоми 
онҳо ошкор намекунанд. Субҳи ҳамон шаб вақте ки бобоям – 
Мирзо аз хоб мехезанд, падару модари худро пайдо намеку-
нанд. Мебинанд, ки аспи бодпои сафеди падарашон ҳам дар 
оғил нест. Зуд ба назди бародарашон –усто Амон мераванд, 
ӯро рӯи ҳавлиашон дар ҳолати хеле маъюсӣ пайдо мекунанд. 
Аҳвол мепурсанд, бародарашон мегӯянд:  

– Падару модарам рафтанд. Туро бедор кардан нахостанд. 
Маро ҳам тақрибан соатҳои дуи шаб ончунон моҳирона бедор 
карданд, ки ҳатто янгаату кӯдакон ҳам бедор нашуданд.  

Бобоям мепурсад, ки онҳо ба куҷо рафтанд?  
– Ҳеҷ чиз нагуфтанд, ин саволро ба онҳо додам, вале 

гуфтанд:  
– Амон, инро напурс, аз бародару хешу таборон бохабар 

бош.  
Ва рафтанд. Шояд ба Афғонистон... гӯён, дигар тоқат 

накарда, гиря мекунанд, –усто Амон.  
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Шом ҳам фаро расид. Хомӯшии тӯлониро модарам халал-
дор намуда, ба ман хитоб карда гуфтанд, –нақл мекардааст, 
падарам: 

– Баччам, ба Балҷувон, ки расидем, куҷо меравем, охир 
ман дар умрам ҳамагӣ як маротиба ҳамроҳи падарат ба туйи 
як ҷӯрааш ба Балҷувон омадааму халос, ҷои дигарро намедо-
нам, хонаи ҷӯраи падарат – акаи Салом дар он тарафи дарё, 
дар пушти Қалъаи Мир ҷойгир аст, онро меёбам, вале гап дар 
сари он аст, ки Балҷувон аз Сарихосор чандон дур нест. Ин ҷо 
моро кӯри Ортиқ зуд меёбад. Аз ин ҷо дуртар гурехтан лозим 
аст.  

Падарам чанд лаҳза фикр мекунанду баъд хушҳолона ба 
бибиам мегӯянд:  

– Ба Кангурт меравем, ба хонаи ҳамсабақи падарам. Онҳо 
дар Бухорои Шариф дар як мадраса таҳсил кардаанд. Падарам 
дар бораи домулло Шералӣ нақлҳои зиёде кардаанд, шояд 
шумо ҳам шунида бошед, –очаҷон гӯён, аз шодӣ боло – боло 
мепаранд.  

Бибиам: – ҳа, рост мегӯӣ, дар баччаи боақлам бимирам, – 
гӯён, аз рухсори падарам мебусанду мегӯянд: 

Он кас одами обрӯманд ҳастанд, иншоолоҳ аз уҳдаи сарпа-
растии мо мебароянд.  

Ҳама гӯиё, ба макони амне расида бошанд, хушҳолӣ меку-
нанд.  

Бибиам, боз аз бастаи дар наздаш буда, як бурда нон ва ту-
ти қоқ бароварда пеши фарзандону Фаришта мегузорад ва аз 
онҳо талаб мекунад, ки зуд тановул кунанд, то тезтар ба роҳ 
бароянд.  

Ҳангоми нонхӯрӣ падарам аз модарашон мепурсанд:  
– Очаҷон, Фариштаро чӣ тавр аз деҳа гирифед? Шуморо 

касе надид?  
Бибиам мегӯянд:  
– Бояд мо Фариштаро ҳамон вақт ҳамроҳамон мегирифтем, 

вале аз тарс андак саросема шудем, мондани ӯ дар деҳа хеле 
хавфнок буд. Вақте ба суи деҳа бармегаштам, дар торикӣ, дар 
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масофаи паҷоҳ сад метр омадани ду нафарро пай бурдам, ху-
дамро дарҳол пушти дарахте пинҳон кардам, онҳо наздик 
омаданд ва ман Фариштаю модарашро шинохтам. Онҳо аз 
ман чанд қадам гузаштанд, баъд ман оҳиста апа,... Фаришта 
натарсед, ин манам, гуфтам. Аммо онҳо баробар шунидани 
овоз ба дав даромаданд, ман ҳам аз қафояшон давидаму фа-
рёд кардам, нагурезед бо овози баланд гуфтам, ман... охир ин 
манам... Овозамро шинохтанд ва истоданд. 

Барои маслиҳат ва худоҳофизӣ вақти зиёд надоштем, Фа-
риштаро аз дасти модараш гирифтаму гуфтам, апа, паноҳи 
шумо ба худо. 

Модари Фаришта хуб, –гӯён, дасти ӯро ба дастам доду 
гуфт: 

– Духтаратро бигир охир, бе ӯ куҷо меравед, ман аз уҳдаи 
мубориза бо ин разил намебароям ва зор –зор гирист... 

Мо аз ӯ чанд қадам дуртар шудем ва хостем, ки бидавем, 
то шуморо тезтар дарёб кунем. Ин лаҳза модари Фаришта 
овоз баровард:  

– Як дамак истед, як чизро фаромӯш кардам ва давида 
омада, ин бастаро ба ман доду гуфт:  

– Ин зарру зеварро бигиред, дар мусофират шояд ба кор 
равад, мефурӯшед, рӯзатонро мегузаронед, хуллас ихтиёра-
тон, вале он ҷо дастмонаи тиллоии ман ҳаст, агар умратон 
боқи бошаду Фариштаро ба шавҳар додед, ҳамин туҳфаи ма-
ро ба ӯ супоред!  

Инро гуфту худро ба замин партофта ончунон гиря кард, 
ки бақияи гуфторашро нафаҳмидем, охир ҳатто барои аз за-
мин бардоштану тассалӣ додани ӯ фурсат ҳам надоштем...  

Бибиам мебинанд, ки ҳамсафаронаш аллакай насибаҳоя-
шонро хӯрда тамом кардаанд, ба онҳо амр мекунанд:  

– Акнун меравем, бояд зудтар аз дарё гузарем ва рӯй ҷони-
би қибла намуда, дуои сафарро қироат намуда, дар анҷоми 
иҷобат бо забони тоҷикӣ мегӯянд:  

– Парвардигорро ман дар даст амонат дорам, (манзурашон 
Фаришта буд) амонат ва худу фарзандонамро ба ту месупо-
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рам, моро нигаҳбон бош ва даст ба рӯ кашида аз калф меба-
рояд.  

Дигарон ҳам аз дунболи модар роҳи сафарро пеш меги-
ранд. 

Аз дарёи Тира гузашта, барои он ки онҳоро касе набинад, 
ба теппа мечаспанд ва аз пушти деҳаи Саримазор гузашта, ба 
лаби дарёи Сурхоб мерасанд.  

Бибиам ҳамсафаронашро дар лаби дарё гузошта, худаш ба 
самти ҷараёни дарё оҳиста – оҳиста қадам зада, ҷойҳои туну-
кобро муайян мекунанд ва нақшаи гузарро дар хотир 
тарҳрезӣ менамоянд. 

Пас аз таваққуфи начандон тӯлонӣ бибиам ба падарам 
мегӯянд:  

– Шарифҷон, ту ҳамроҳи хоҳаронат ин ҷо меистӣ. Ман ав-
вал Фариштаро аз дарё мегузаронам. Сипас, гашта меоям, ху-
до хоҳад ту баччам Зебиро пуштора мекунӣ, иншооллоҳ бач-
чаи боқувват ҳастӣ, ман Суманро дар пуштам мегираму Оми-
наро дар бағалам, бояд беист аз дарё гузарем, варна об хунук 
аст, шох шуданамон мумкин аст. Бибиам Фариштаро ба 
пушташ мегиранд ва ба падарам мегӯянд:  

– Ҳоло он қадар торик нест, ту аз дарё кам гузаштаӣ, ба 
ҳаракати ман диққат деҳ ва ҳангоми гузаштан ҳамин хел амал 
намо. 

Баъд бибиам, таваккал бо зоти пок, –гӯён, почаҳои 
поҷомаашро андак боло карда, ё пири об мададгор бош, -
гуфта, ба дарё медароянд. 

Сурхоби саркаш, ки фасли баҳорон ба як мавҷудоти хеле 
«пурхашму ваҳшӣ» табдил меёфт, ончунон наъра мезад, ки 
гӯё аз паёомадӣ нохуше даракаш дода бошанд. Дар миёни 
деҳаи Саримазор ва водии Балҷувон, ки чанд дарёи дигарро 
ба канор мегирифт, хусусан айёми боронҳои сели баҳорӣ се-
робу пурталотум мегардид, дигар ором ҳаракат намекард, 
фиғон мекашид, бо шиддат ба тарафи куҳи соҳили чапи хеш 
«дав» мегирифт, ба куҳ бармехӯрд, ба назар чунин менамуд, 
ки андак пас онро чаппа мекунад. «Ғаш» мекард, қатраҳои 
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лойолудашро ба сару рӯи Шарифу хоҳаронаш мепошид... Ва-
ле онҳо аз ин қатраҳои сарди об парвое надоштанд, танҳо ба 
ҳаракати модарашон, ки алаккай дарёро ним карда буд, дида 
духта буданду халос. Об қариб китфони модарро панаҳ ме-
кард, гӯё мукӯшид, ки «рақиби худ»-ро аз пой афтонад, ба 
селоба табдил диҳад, ба ҳар куҷое, ки хоҳад бибарад.  

Дарёгузарии модар ин дам ба майдони қувваозмоии ноба-
робар шабоҳат дошт, ки гӯё як ҷавони навқаду басту навмай-
донӣ бо як паҳлавони тануманди бузургҷуссаю майдондида 
гӯштӣ мегирад. Вале «паҳлавони ҷавон» дар муқобили ҳари-
фи пурзури худ истодагарӣ мекард, сар намефуровад, «гире-
бони ҷомаи ҳарифи худро сар намедод». Ба пеш ҳаракат ме-
кард, ниҳоят ба соҳил наздик шуд. Фарзандонаш аз шодӣ бо-
ло-боло мепариданд. Хурсандона нидо мебароварданд:  

– Хайрият, худо мадад кард, модарамон гузаштанд... 
Бибиам дар он тарафи соҳил Фариштаро аз пуштораашон 

фуроварда, он бастаи додаи модари Фариштаро аз таги кур-
таи Фаришта ба миёни ӯ баста, худашон зуд ба қафо баргашта 
ба дарё медароянд. 

Дар «набарди бозгашт» ҳам ғолибият насиби бибиам ме-
гардад. Гузаштан замон бибиам дар асоси нақшаи пешакие, 
ки дар боло зикраш кардам, амал менамоянд ва барои анҷоми 
«муҳорибаи сеюм» бо Сурхоб ба «майдон» мебароянд.  

Лекин ин дафъа аз оғози «қувваозмоӣ» маълум буд, ки ба-
рои як зани мушти пари аз сардӣ дарақ – дарақ ларзанда, 
набард, бо дарёи пурталотум мушкил аст.  

Падарам ба миёнаи дарё нарасида эҳсос менамоянд, ки он 
серобу чуқур аст, вале дигар ба қафо гаштан, ё ба пеш рафтан 
ҳар ду баробар буд, яъне ҳар ду хатарнок.  

Таваккал гуфта ба пеш мераванд, ин лаҳза падарам овози 
гиряолуди:  

– Очаҷон дастом ях кадан, дига қапида наметонм, меғалтм, 
ака мара бқап, –гуфтани, – хоҳараш,– Суманро мешунавад, ба 
қафо гашта мехоҳад, ба кӯмаки хоҳару модар бишитобад, ме-
бинад, ки Суман дигар наменамояду модарашон ҳамроҳи 
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Оминаи хурдсол гоҳ зери об мераванду гоҳ боло мебароянд, 
модарашон бо ишораи сар чизе гуфтан мехоҳанд, зур меза-
нанд, ки қоматашонро рост кунанд, Оминаро аз бағалаш раҳо 
накунанд, вале мавҷи пуртуғёни Сурхоби саркаш талошҳои 
модарро барбод, медиҳад.  

Падарам чанд қадам суи модару хоҳар мемонанд, даст да-
роз мекунанд, то аз дасти модар бигиранд, аммо ҷараёни тезу 
пурталотуми об дасташонро ба тарафе телла медиҳад, 
намегузорад, ки ақаллан дар вопасин лаҳзаҳо даст бар сари 
модар бибаранд.  

Ин лаҳза дастони Зебӣ ҳам аз хунукии об шох мешаванд. 
– Акаҷон, ма ҳам шох шидм, очам ку, мара бқапен, 

меғалтм,– гуфтани Зебӣ падарамро ба ҳӯш меорад, вале ин 
вақт ҳам алаккай дер шуда буд ва дастони сардгаштаи пада-
рам дигар наметавонистааст, ки ҷони охирин нишони хона-
донашонро аз чанголи марг раҳо кунад... 

 
 

* * * 
Падарам аз ғояти яъсу ноумедӣ идомаи амалиёти худро 

дар ёд надоранд, вақте ба ҳуш меояд, ки ӯ дар ҷойгаҳ хобида, 
болои сараш як муйсафеди нуронӣ нишаста, сураҳои китоби 
Қуръон Каримро хонда, ба рӯи ӯ куф мекардааст.  

Ба ҳуш омадани падарам муйсафедро хурсанд мекунад ва ӯ 
бо овози баланд фарёд карда мегӯяд:  

– Очаи Муҳаммад, биё меҳмон ба ҳуш омад.  
Пас аз лаҳзае як пиразани олуфтаю чеҳракушод, ки аз хур-

сандӣ табассум ҳануз аз лабонаш дур нашуда буд, ҳамроҳи 
Фаришта сари бистари падарам ҳозир мешаванд.  

– Худоро шукр, раҳми ин мусофирбаччаро хурд, ӯро ҷони 
дубора ато кард, лоақал бо амри худои меҳрубон нишоне аз 
ин хонаводаи барбодрафта боқӣ гузошт, – гӯён оби дидаҳоя-
шро аз ожангҷӯяҳои рӯяш пок карда: 

– Ма ҳозир рафта шири гарм меёрум, – гуфта аз дар меба-
рояд.  
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Падарам аз гуфтугӯи пиразан пай мебаранд, ки Фаришта 
ҳодисаи ба сари онҳо омада ва ҷараёни сафару фалокати онро 
ба кампиру мӯйсафед нақл кардааст. Зуд афкори худро мута-
марказ намуда, бо вуҷуди он ки аз ҷой хестан барояшон хеле 
мушкил будааст, сари худро аз бистар бардошта, мисли мар-
дони бузургсол ба мусафед муроҷиат намуда мегӯянд: 

– Барои дастгирию меҳмондорӣ аз Шумо миннатдорам па-
дари азиз, тақдир ҳамин будааст, аз авлоди мо тақрибан ба 
ҷуз ману ҳамин духтарамакам – Фаришта каси дигар зинда 
намондааст. Фалокати ба сари мо омадаро шояд Фаришта ба 
шумо нақл карда бошад. Ҳоло хоҳиши ман аз шумо ҳамин 
аст, ки ин ҷо будани моро агар метавонед, ба ҳеҷ кас нагӯед, 
ақаллан то пайдо кардану гӯронидани ҷасади модару хоҳаро-
нам одамони кӯри Ортиқ дараки маро наёбанд. Пас аз анҷоми 
ин кор дигар ман аз ҳеҷ чиз наметарсам. Агар мекушанд, 
куштан гиранд, розиам. Зеро дигар дар ин дунё барои кӣ ва 
барои чӣ зиндагӣ кунам, гӯён, – гирён мешаванд. 

Мӯйсафед ҳам дар ҳолате ки ашк аз чашмонаш ҷорӣ 
мешудааст, як дасташро ба сари падарам дароз намуда, бо 
дасти дигар ӯро ба хобидан ҳидоят намуда, мегӯянд: 

– Шарифҷон, ма, ҳамаша медонум, парво накун, гуфта-
анд:»...Бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд, бигзарад..» 

Ту дар Балҷувон нестӣ, ҷои моро Деҳи баланд мегӯянд. Он 
шоми наҳс овози фарёди ҷонкоҳи тую Фариштаро баробари 
дигаро духтари калонии ма ҳам, ки дар Балҷувон зиндагӣ ме-
кунаву шавҳар ва бачаи калониш ба омад– омади аскарои 
сурх ба Авғонистон гурехтан, мешунава. Худ ба худ фикр ме-
куна, Ороста шояд, касеро сел мебара, ки ҳамроҳонаш аз нои-
лоҷи ин қадар фарёди ҷонгудоз доран? Ӯ, ки дар аспсаворӣ 
бемуҳобот аз ҳар гуна ҷавонмард, болост,зуд аспро зин када, 
ба тарафи дарё асп мемона. Рафта мебина, ки я духтарак аз 
қафои я баччаҳак лаб – лаби дарё медававу баччаҳак: 

– Оча, очаҷон даста бте, ма туро аз ов барорум, Зебиҷон, 
Суман, Омина куҷо шиден, ма дига овозотона намешунавум... 
– гӯён, медавидааст. Пас аз чанде баччаҳак ба санге бархурда, 



42  Маѓфират  Юсуфї  

ба даруни об меғалта, гирдоби соҳил ӯро ним давр тоб дода, 
ба канори худ кашида, мебара.  

Ин дам савораи чобуки мо аспро қамчин мезана ва дар я 
миҷа задан ба сари ҳодиса мерасаву хам шида, аз гиребони 
ҷомаи ту меқапа ва бо я шаст, чун човандозои моҳир тура ба 
болои зин ба пеши худ мегира. Мебина, ки аҳволи ту бисёр 
бадай, зуд ба тарафи Фаришта асп мемона, ура фармон мета, 
ки ба болои харсанг баромада, баъд ба болои асп бипара. Дар 
роҳ Ороста аз Фаришта мепурса, ки барои чӣ аз гузаргоҳи 
маъмулӣ нагузашта, поён рафтиян, охир кӣ дар ин баҳор аз 
ҷои барои одамо намаълуми дарё мегузара?  

Фаришта ҳодисаро ба ӯ нақл мекуна. Ороста раҳораҳ фикр 
мекуна, ки агар шумора ба хонаи хдуш бибара, шояд амалаш 
ба хизмати хирсона бадал гарда, барои ҳамин аспа ба суи хо-
наи мо қамчин мезана.  

– Ана, додарҷон воқеъаи кор ҳамин аст, – гуфта, косаи 
ширро аз дасти ҳамсараш, ки кайҳо омада буду амри шавҳар-
ро интизорӣ мекашид, мегирад ва ба падарам: 

– Биги баччам, ма ёрдамут мекунум, шира бухур андак қув-
ва, ки гирифтӣ, баъд суҳбатро давом метем, – гуфта, косаи 
ширро ба кафи дасти худ мегузораду мехоҳад, бо қошуқ пада-
рамро шир нӯшонад, вале падарам: 

– Не, падарҷон ма худум мехурум, –гуфта косаро аз дасти 
мӯйсафед мегиранд ва ба хурдан машғул мешаванд. 

Дар ин ҳолат падарам ончунон гирифтори дарду алам бу-
даанд,ки ҳатто шир аз гулӯяшон ба зур мегузаштааст. Муй-
сафед аз ҳолати падарам пай бурда, косаи ширро аз дасташон 
мегирад ва мегӯянд: 

– Шарифҷон, ту агар ин хел рафтор намоӣ, пас мо ҳеҷ ко-
реро ба субут расонда наметонем. Медонум, ки ғам нахурда 
ҳам намешава, неки бояд мардбача ғама ай хдуш дур кунаву 
миёнша маҳкам баста, ай паси кор шава, нолаю гиря фели за-
накай, фаҳмидӣ баччам?,– гуфта, боз косаи ширро ба кафи 
дасти падарам мегузораду амр мекунад: 

– Бигӣ, Шарифҷон ката – ката шира қати нон бухур, худо 
хоҳа пага ай қафои кор мешем. 
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Тасалли мардонаи муйсафед ба падарам таъсир мекунад ва 
итоаткорона амри муйсафедро ба ҷо меоранд. 

Пас аз тановули ширу нон падарам аз муйсафед мепур-
санд, ки оё ӯ рафиқи падарашон– Салом– паҳлавони балҷуво-
ниро мешиносанд?  

Мӯйсафед мегӯяд:  
– Албатта, дар ин водӣ ӯра бисёриҳо мешиноса, мардаки 

номдорай, фелу рафтори мардонаша хурду калон медона. Са-
лом – паҳлавон баччахонмай, мара баччам, Муроди зинтарош 
меган. Сабаби шиносоии мо ҳам ҳами зинтарошӣ буд. 
Ма,Шарифҷон, бачча надорум, шукронаи Худо мо се духтар-
ча дорем. Я руз дар бозори Балҷувон зин мефурухтум, ай сар-
бозой мир я кас омаду се зини мара гирифт, пулша надод, 
гуфт, ки барои сарбозои мир даркорай, ма гуфтум, баччам, ма 
я одами мусафед, дасёр надорум, беинсофӣ накун, ақаллан, 
яташа бигӣ, ошут шава, дигароша... 

Ба гапом гуш накаду зинора ба асп бор кад. Ма ҳайрон 
мондум, охи зурум ба и ҷаллод намерасид.  

И бачча, – ҳами акай Соломут чанд қадам дуртар суҳбати 
мора гуш мекад. Дид, ки сарбози Мир гапи мара намегира, 
бовар кунӣ баччам, ё не, мисли паланг да я миҷа задан париду 
сарбози мира ай болои асп ба замин ғалтонд. Ай кашталуш 
гирифту гуфт:  

– Ай мусафед, бахшиш пурс, ага не медонӣ чӣ... корут... 
мекунум, ма на ай мирут метарсум, на ай каси дига, ба кадом 
виҷдон я мусафеди бечорара, да рузи равшан тороҷ мекунӣ, 
сарбози мирум гуфта, ҳар коре, ки хоҳӣ мекунӣ? Не, тоҷик 
ҳам соҳиб дора, аз ҳад нагузарон, турки аҷнабӣ! 

Хулас, Шарифҷон, дига сарбози мир сию ду дандон сафед 
накаду ай ма бахшиш пурсида, ба раҳи худуш рафт. Ма ба зур 
ови чашмома нигаҳ доштуму ба пеши Салом рафта, миннат-
дорӣ баён кадум.  

Гуфтум, ки Худо сафи ту вори ҷавонмардора зиёд бикуна, 
маи бебаччара ҳимоя кардӣ, худо тура ҳимоя куна. 

Салом паҳлавон чанд лаҳза сукут каду гуфт:  
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– Парво накун отаҷон, баччаҳойи шумо моем, аз ин пас ҳар 
хизмате, ки шид, ранги падар ба ма амр додан бигӣ, ма да 
хизмат тайёрум. 

Ма хурсанд шидум, барои он ки гапош бисё самимӣ буд, 
мисли ҷигарбанди кас гап мезад... 

Айи миён чан моҳ гузашт. Вақти даррави ғалла расида буд. 
Я саҳар барвақт овози отаҷон, отаҷон гуфтани мардеро шуни-
дум. Андак фикр кадум, овози Салома шинохтум. Берун ба-
ромада, руи ҳавлӣ чанд мардаки аспсавора дидум, ки Салом 
ҳам дар байншон буд... 

Биёен, да я дам очат ширчойтон мекуна, мехурен, баъд са-
фартон ба хайру роҳтон сафед гуфтум. Охӣ, ма фикр када бу-
дум, ки сафаракӣ ҳастану бо ҷое шитоб доран. 

– Не, замини ғаллатона нишон медоден, ба ҳами салқинӣ 
ба дарав сар мекадем. Мо баройи ёрдами шумо омадем, – 
гуфт Салом.  

Дига, бачам, ма ай ҳаму сол то ҳами соли наҳси инқилоба 
ай кишту кору дарав озод будум... Ҳама кори хоҷагии мара 
Салом мекад... Дар туйи духтарчаҳо ҳам чанд руз пешакӣ 
меомад. Мисли фарзанди нухсин, ранги бачаи калони хона 
сарпаноҳу дастёри мо буд. Сад афсус, ки мардойи баномус 
ҳамеша хору дарбадаранд. Саломи мо ҳам ба хараҷу мараҷи 
баъзе ай аскаройи сурх тоқат накад, ба куҳ рафт, уҳора 
босмачӣ ном кадаанд, баччам. 

Аз суҳбати мӯйсафед падарам ҳам хурсанд мешаванду ҳам 
ноумед. Хурсанд, барои он ки бори дигар ба садоқату мардо-
нагии дӯсти падарашон – Салом паҳлавон итминон ҳосил ме-
кунанд, ноумедиашон, барои он ки рафиқи ҷонии падараш 
дар Балҷувон нест, то ба кӯмакаш бархезад ва ба ҷуз ҳамин 
муйсафеди Мурод, он замон барои иҷрои мақсади ягонаашон 
– ёфтану дафн кардани ҷасади модору хоҳаронаш, мутаккои 
дигаре надоштааст. 

Боз ба мӯйсафед рӯ меоранду мегӯянд:  
– Падарҷон, акнун маслиҳати шуморо интизорам, чунки 

умеди ягонаам, акаи Салом дар Балҷувон набудааст, охир, чӣ 
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кор бояд бикунам, то ҷасади пайвандонамро ёбаму мисли 
одамизод ба хок биспорам? 

Мӯйсафед пас аз сукути начандон тӯлонӣ мегӯяд:  
– Шарифҷон, ту ҳоли ҳам дармони раҳ гаштан надорӣ, 

имшав ма я кор дорум, я ҷо мерам, хоҳиши ма ҳамияй, ки 
рафтани мара ба ҳиҷ кас наген, то омадани ма, агар метонӣ ай 
хона берун набаро. Ма худо хоҳа то субҳидам бармегардум. 
Баъд ба и саволи ту ҷавоб метуму иншооллоҳ ай паси кор 
мешем. Агар ҳар думон ҳозир хезему ба Балҷувон рафта, ай 
пушти кафтуков бишем, одамони кӯри Ортиқ мора меёбанд, 
шунидум, ки омадияну ай одамо пурсу суроғи шуморо ҳам 
кадиян. Ҳушёр шудан даркор, баччам! 

Бобои Мурод инро мегӯяду дар кунҷи чапи девори хона 
дароз кашида, ба ғанаб меравад. Падарамро ҳам хоб мебарад.  

Ӯро овози гиряолуди: 
– Не, гуфтум, ку нестай дар хонай мо, ҳиҷ кас нестай, му-

сафед Кангурт зинфурушӣ рафтай, охӣ шумо инсоф дорен, ё 
не ба сари я кампири бечора қамчин мекашен, Худо ҷазотона 
бта»... Падарам, ба ҷои хоби бобои Мурод менигаранд, меби-
нанд, ки мӯйсафед дар ҷояш нест, ба ҷанҷоли ҳамсари бобои 
Муроду одами барояш номаълум чанд сонияи дигар гӯш 
медиҳад. Мефаҳманд, ки фиристодаи кӯри Ортиқ аст. Аз ҷой 
ба зур боло шуда, ба ин тарафу он тарафи хона нигоҳ меку-
нанд, ҳеч чизи дилхоҳашонро ба сифати абзори муҳориба 
пайдо карда наметавонанд. Ногаҳ чашмашон ба тоқчаи болои 
дари хона меафтанд, ба он наздик шуда, мебинанд, ки зери 
матои карбосӣ чизе айён аст. Матоъро мебардоранд, меби-
нанд, ки зери он як корди калони тези нугборик хобидааст. 
Кордро гирифта оҳиста дарро боз карда, ба берун мебароянд. 
Дар рӯи ҳавли савореро мебинанд, ки пушташ ба тарафи дари 
хона ҳамсари бобои Муродро истинтоқ карда, аз ӯ пайваста 
дар куҷо будани Фариштаю ӯро мепурсад ва вақте ки аз пира-
зани бечора ҷавоби рад мешунавад, бо қамчин ба сару рӯи ӯ 
мезанад. Падарам дигар тоқат накарда оҳиста-оҳиста зери 
сояи девор ҳаракат карда, ба савор наздик мешаваду яку як-
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бора ҷаҳида ба зери қабурғаи тарафи чапи савор корд меза-
нанд. Савор як оҳи баланд кашида, аз асп меафтад, падарам 
дар ҳол кордро аз бадани савор кашида, онро боз ба шиками 
савор мезананд ва зуд ҳамсари бобои Муродро, ки аз дидани 
ин манзара ҳуш аз сараш рафта, ба замин афтида буд, аз за-
мин мебардоранд. Фиғони пеш аз марги саворро ҳамроҳонаш, 
ки ҳамсояҳои бобои Муродро пурсу пос мекардаанд, мешу-
наванд ва зуд ба ёрии ӯ ҳозир мешаванд. Вале ӯ дигар 
муҳтоҷи ёрии ҳеч кас набудааст. Рӯ ба осмон, дар хун оғӯшта, 
миёни ҳавлӣ, корд дар ишкам мехобидааст. Аспи ҷавмасти ӯ 
шиҳакашон дар роҳи баромади деҳа чорхез мезадааст... 

Фиристодагони кӯри Ортиқ аз дидани ин манзара дар 
ҳайрат мешаванд. Зеро онҳоеро, ки дар ҷустуҷӯяш буданд, 
беҳуш дар канори ҷасади ҳамсафи худ мебинанд.  

Баъдтар Фаришта ба падарам нақл мекунад, ки он шаб 
ҳамсари бобои Мурод баробари шинидани шарфаи пои аспи 
ҳамон савори кушташуда, барои эҳтиёт ӯро аввал ба кулии 
орд пинҳон намуда, баъд ба берун мебарояд. Овози кампир ва 
он савор хира-хира ба гӯши ӯ мерасидаасту халос. Ба ногоҳ 
фарёду фиғони баланди мардеро мешунавад ва дигар тоқат 
накарда, ба берун мебарояд. Аз дидани ин манзара беҳуш 
мешавад. 

Воқеъан падарам ва ҳам ҳамсари бобои Мурод аз фаввораи 
хуни бадани савор, ки дар умрашон ин гуна ҳолатро бори ав-
вал медиданд, аз ҳуш рафта будаанд. 

Ҳар сеи онҳоро ҳамроҳони фиристодаи кӯри Ортиқ ба ҳуш 
меоранд, аниқтараш онҳо аз зарби қамчини ҳамроҳони савори 
фавтида ба ҳуш меоянд. Хуласи калом, вақте ки падарам 
чашмонашонро мекушоянд, ҳавлии бобои Муродро пур аз 
одам мебинанд.  

Ин дам ба осмон менигаранду мебинанд, ки боз як субҳи 
пур аз доғу алам, андӯҳбору кулфатбор чашми худро ба ола-
ми ҷавониҳояш во кардааст. Ба он оламе, ки бояд ӯ дар ин 
айём на аз паси ба сомон расонидани мушкилоти зиндагӣ би-
давад, балки бояд мисли он як субҳи қаблӣ ин айём бо шодию 
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завқи кӯдакона субҳро пешвоз бигираду аз хони волидайни 
хеш саросема субҳона бихӯрад, ба кӯча ба истиқболи ҷӯраҳо-
яш шитобад, бозӣ кунад, аснои оғози пойгаҳ андак таваққуф 
намояд. Оҳиста ба ҳавлии ҳамсоя нигарад, ки ҳамсоядухтари 
хушқаду қомату паричеҳра рӯи ҳавлиашон ҳаст, ё не. Агар 
ҳаст, бо василае аз ҳузури хеш ба ӯ дарак бидиҳад, ба чашмо-
наш чанд лаҳза нигоҳ кунад. Бо ин ҳаракат ба ӯ фаҳмонад, ки 
эй... ман туро дӯст медорам ва вақте ки ҳамсоядухтар ҳам бо 
нигоҳи пур аз меҳри худ бигӯяд, ки «ман ҳам туро дӯст медо-
рам», аз шодӣ ончунон бидавад, ки ҷӯраҳояш фарсахҳо аз ӯ 
дур бимонанд, ба марра бирасад, бинишинаду нигоҳи ишқи 
аввалини худро пеши назар биёоварад, лаззат бибарад ва худ 
ба худ бигӯяд: – «эй, ишқи ман, агар умре аз манӣ, расидан ба 
марраҳои зиндагӣ бароям ҳеҷ аст.»  

Вале ин субҳ падарам аз яздони пок суол мекардааст, ки 
чаро ӯро ҳам ҳамроҳи модару хоҳаронаш ғарқ накард, то... 

Фиристодагони кӯри Ортиқ, ки ба ғайр аз ҳаммаслаки 
ҳалокгаштаашон боз се нафари дигар будаанд, ба хоҳишу ил-
тимоси аҳли деҳ эътибор надода, Фариштаю ҳамсари бобои 
Мурод ва падарамро беист қамчинборон мекардаанд. Ин дам 
дар ҳавлӣ бобои Мурод ҳам пайдо мешавад ва ҳайрону дар 
шигифт аз ҷамъомадагон асли вақеъаро мепурсад. Наздиктар 
меояд мебинад, ки се нафар марди низомипӯш ҳамсару 
меҳмонони ӯро зарба мезананд. Дар ҳолате ки ӯ ҳанӯз аз асп 
поён нашуда буду зери пойи чапаш таёқи начандон дарози 
ғафс (бобои Мурод вақте ки савори асп ба ҷое сафар мекарда-
аст, ҳатман ҳамин гуна таёқро бо худ мегирифтааст) намуд-
дор буд: 

– Эй падарлаънатҳо чӣ кор мекунен, – гӯён, – таёқро аз зе-
ри пояш кашида, ба сари яке аз низомипӯшон мезанад. Ӯ аз 
пой меафтад, таёқро ба сари низомипӯшӣ дигар заданӣ меша-
вад, ки низомипӯши сеюм бобои Муродро аз асп меафтонаду 
милтиқи худро аз китфаш гирифта, бо қисми қафои он ба са-
ри бобои Мурод мезанад.  

Мӯйсафед ба замин меафтад. 
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Низомипӯш мегӯяд:  
– Афсус, ки ба мо фармони зинда бурда расонидани шумо-

ро додаанд, варна ҳамаатонро сари як тир мекардам.  
Баъд фиристодагони раиси худкома дастони бобои Муроду 

ҳамсараш ва Фариштаю падарамро ба қафо баста, онҳоро пе-
шандоз карда, ба сӯи Балҷувон равона мешаванд. 

Аҳли деҳ аз қафои онҳо чанде дунболагирӣ мекунанд, аз 
низомипӯшон зорию илтиҷо менамоянд, ки ақаллан дастони 
пиру кампирро аз банд кӯшоянд, аммо зориҳои одамон ин 
дам ба гӯши сарбозони бахашмафтода, ки яке аз онҳо 
ҳамяроқи фавтидаи худро пеши зин гирифта, пеш – пеш 
ҳаракат мекардаасту ду нафари дигари онҳо аз паси «асирон» 
роҳ мерафтаанду бо қамчин ба сари падарам зада, «қотилба-
чаи падарлаънат, марги ту ҳам он қадар дур нест мегуфта-
анд», – гӯё,намерасидааст... 

 
* * * 

Падарам нақл мекардаанд, ки атрофиёну наздикони кӯри 
Ортиқ аз як гуруҳи турктаборон иборат будааст. Онҳо солҳои 
пеш бо сабабҳои гуногун аз ҷумла ҳамроҳи намояндаи амири 
Бухоро – Амир Олимхон ба ин водӣ омада, муқимӣ гардида 
будаанд. Сарбозони мири Балҷувон асосан аз ҳисоби онҳо 
ташкил гардида будааст. Мардуми таҳҷоӣ дар бораи онҳо 
назари нек надоштааст ва ҳамагон ба онҳо ҳамчун одамони 
чоплусу лаганбардору дузду ғоратгар нафрат доштаанд. Маҳз 
ана ҳамин гуруҳ пас аз пирӯзии Инқилоби октябр дар Бухо-
рои шарқӣ бо ҳар роҳу восита ба намояндагони Ҳукумати 
шӯроҳо наздикӣ пайдо карда, ҳар касеро, ки дилашон мехост, 
туҳмат мекарданд, беобрӯ менамуданд, аз имконоти худ ис-
тифода бурда, бо роҳҳои маҷбурӣ, бо зулму таҳдид занону 
духтарони муштипарро ба фармондеҳони аскарони сурх 
инъом мекарданд. Бо ин васила мавқеъи худро дар ҳукумати 
нав таҳким мебахшидаанд. Маҳз ана ҳамин омил ба гуфтаи 
падарам, ки бо вуҷуди хурдсолиаш ба суҳбату андешаро-
ниҳои калонсолон гӯш медодааст, сабаби тарки ватан кардани 
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аҳолии муқимӣ ва ё ба куҳ баромадану ба истилоҳ ташкили 
гуруҳҳои босмачигарӣ гардида будааст. 

Падараму Фаришта ва бобои Муроду ҳамсараш дар доми 
ҳамин гуна афроди нохалаф, ки ҳеҷ гоҳ ба мардуми тоҷик ни-
яти нек надоштаанд, бо дастони баста, зери борони ҳақорату 
зарби қамчинҳои онҳо, бо дили нохоҳам, ба зур – ба зур ба 
сӯи зодгоҳашон, ба муқобили пайёмадҳои номаълуми сарна-
вишт равона будаанд. Он лаҳзаҳо падарам бештар аз он хиҷо-
лат мекашидааст, ки ба майдони бетолеъии ҳаёти хеш боз ду 
нафари бегуноҳ ва бар замми бегуноҳӣ пирони барҷомондаро 
ҳам ҳамроҳ кардааст. Аз хиҷолат ҳатто ёрои сар бардоштану 
аз пиру кампир узр пурсиданро ҳам надоштааст. 

 
* * * 

Падарам гуфта будааст: 
Қарибиҳои нисфирӯзӣ онҳо ба маркази Балҷувон мерасанд.  
Деҳи баланд – макони зисти бобои Мурод, аз Балҷувон 

чандон дур набуд, аз ин рӯ воқеъаи имшабаро сокинони 
Балҷувон шояд хабар ёфта буданд, ки баробари пайдо шудани 
онҳо аксарият ба кӯча баромада, самти ҳаракати онҳоро назо-
рат мекарданд.  

Ин вақт чанд нафар, чун маитро дар болои асп мебинанд, 
зуд ба истиқболи низомипӯш омада, ҳамзамон аз соҳибхонаи 
як хонаи сари роҳ хоҳиш мекунанд, ки ҷоеро барои асра кар-
дани маит омода намояд. Ду сарбоз ҳамроҳи одамон фавтида-
ро бардошта ба ҳавлӣ медароянд ва як нафари дигари онҳо 
«асирон»-ро ба қароргоҳи аскарони сурх мебарад.  

Бо амри як фармондеҳи рус сокинони Балҷувонро дар 
назди қароргоҳ ҷамъ меоранд.  

Фармондеҳи аскарони сурх амр медиҳад, ки «асирон»-ро 
ба майдон бароранд ва худ ҳамроҳи тарҷумонаш болои тахта-
санги калоне баромада, ба сухан оғоз мекунад.  

Ба гуфтаи падарам тарҷумон забони русиро хуб намедони-
стааст. Аз ин рӯ пас аз ҷумлаҳои ироанамудаи фармондеҳ 
лаҳзае чанд таваққуф менамудааст, ки ин ҳолат ҳозиринро 
безобита мекардааст.  
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Фармондеҳ:  
– Рафиқон ин нафароне, ки дар рӯ ба рӯи шумо қарор да-

ранд, душманони Ҳукумати шӯравианд. Ин сагбачаи беақл 
дар чанд рӯзи охир раиси колхози Сарихосор, муҳтарам 
Ортиқи Болтаро бо бел захмдор намуда, боз ба ӯ туҳмат ҳам 
задааст. Ба гуфтаи ин ду босмачизода, гӯё намояндаи ҳукумат 
даст ба таҷовуз задааст, вале рафиқон ин дар ҳаққи Ортиқи 
Болта туҳмат аст. Ин пиру кампири камақл бошанд, 
босмачизодаҳоро дар хонаашон пинҳон карда, якҷоя сарбози 
моро мекушанд. Барои ҳамин ман амр мекунам, ин нохалафо-
нро ба пеши намояндаи шӯроҳо дар Сарихосор Ортиқи Болта 
баранд ва мардуми он ҷо ҳам бубинанду донанд, ки мухоли-
фони ҳукумати шӯравӣ аз дасти Армияи пуриқтидори сурх ба 
ҳеҷ куҷо гурехта наметавонанд. Пас аз ин онҳоро ба Балҷувон 
меорем ва аз ин ҷо якумри ба маҳбас мефиристем, ё қатлашон 
мекунем. 

Аксари ҷамъомадагон ба аҳволи ин чор нафари сару рӯй 
хуншор ашк мерехтанд, бархе дигар бо чашмони узрхоҳона 
маъзарат мепурсиданд, ки ҳамшаҳриҳои азиз, дар наҷоти шу-
мо ноилоҷем, чорае надорем, ба тақдир тан додаем, охир чӣ 
чора тӯли солҳост, ки миллат азияткашидаи мо ҷуз муросо бо 
аҷнабиёну тарки сарзамини тахту ободи хеш ва фирор ба ма-
нотиқи куҳию мамолики ғайр чораи дигаре надорад.  

Вале бобои Муроду ҳамсараш бо чашмони ҳаросон аз ми-
ёни издиҳоми мардум, духтари баҳодуру чобуксавори худ – 
Оростаи дар ҳаққиқат оростаро меҷустанд. Аммо Ороста дар 
миён мардум набуд, ки набуд. 

Ин ҳолат Фариштаро ҳам, ки аз лаҳзаҳои аввали шиносоӣ 
Оростаро бениҳоят дӯст дошта буд, мушавваш гардонида буд. 

Аз се нафар аскар як нафараш дар Балҷувон монда ду 
нафари дигар «асирон»-ро ба тарафи Сарихосор пешандоз 
мекунанд.  

Аз дарёи Сурхоб мегузаранд ва дарёи Оби тираро ҳам убур 
карда, бо роҳи хушкӣ, вале ноҳамвор, ки барои пиёдагард 
монеъаҳои зиёд дошт, мечаспанд. Ҳангоми гузаштан аз дарёи 
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Оби тира чашми падарам ба ҳамон калфе ки чанд рӯз пеш 
аҳли оила дар он ҷо маскани муваққатӣ гирифта буданд, ме-
афтад. Дилаш ба ёди модару хоҳарони бегӯру кафан хун ме-
шавад, беихтиёр фиғон мекашанд. Фаришта ҳам мегиряд. Бо-
бои Мурод бо овози баланд, оҳи сарде кашида:  

 
Гар бар фалакам даст буди чун яздон, 
Бардоштаме, ман ин фалакро зи миён...,  

 
вале афсус, сад афсус ин кори фалак ба ихтиёри мо нест, – 
гуфта, ӯ ва ҳамсараш ҳам баланд – баланд гиря мекунанд. 

Чанд масофаи дигарро тай менамоянд. Азбаски аз субҳ то 
ин дам ҳатто обро ҳам ба даҳон набурда будаанд, дигар тоби 
қадам задан надоштанд. Сарбозон маҷбурашон мекарданд, ба 
сарашон қамчин мезадаанд, амр менамуданд, ки ба пеш ҳара-
кат кунанд, вале наметавонистанд... Мехестанд, аммо боз ме-
афтиданд.  

Илоҷи дигар, ки набудааст, сарбозон маҷбур шудаанд, то 
худ ҳам дам бигиранду ба «асирон» ҳам иҷозати дамгириро 
бидиҳанд.  

Онҳо аз асп фуромада, дар рӯ ба рӯи «асирон» ба нонхӯрӣ 
оғоз менамоянд. Қасдан мисли кӯдаке, ки қанди дар даҳон 
доштаи худро ба ҳамбозиаш нишон дода, рақибашро аз лазза-
ти қанд ор медиҳад, рафтор карда, нонро палач – палач мехо-
иданд, то бо ин амал ҳам дили ҳамсафарони бечораи худро 
озор диҳанд.  

Ин дам боз падарам нигоҳи ҳарисонаи яке аз сарбозонро ба 
сӯи Фаришта, ки тӯли роҳ чанд маротибаи дигар ҳам такрор 
карда будааст, мушоҳида мекунад. Аз нияти нопоки сарбози 
палид дар ғазаб мешаванд.  

Фариштаю бобои Мурод ва ҳамсараш аз мондагии зиёд 
кайҳо чашм пӯшида, ғанаб рафта будаанд. Падарам бошанд, 
ба хотири гул задани сарбозон ва гӯш кардани гапи онҳо худ-
ро ба хоб мезанад.  

Сарбози миёнақади бадафти зангичеҳра ба ҳамсафи худ 
мегуфтааст: 
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– Духтари хушру будай, чӣ хелай баъди шом ба навбат... 
Марди дарози қоқина ту чӣ мегуй, раис қаврмона мекана, 
гуфта буд, ку Фариштара биёрен, ба осмон бароя, ё ба замин 
дароя ҳам ӯ моли маҳай, то ӯра... номум Ортиқ нест, – гӯён, 
ба маслиҳати ҳамсафаш розӣ намешавад. Вале сарбози бадси-
гол мегӯяд:  

– Хуб содда будаи ҷура, раис ай чо мефаҳма, ай ин давода-
ву кашокаш ба мо чӣ фоида, баъд ин ки да ихтиёри раис и хе-
ли нозанино бисёрай, охи мо ҳам меҳнат мекунем, ҳақ дорем, 
– гуфта, ҳамсафи худро розӣ мекунонад. 

Ҳуш аз сари падарам мепарад, гиря гӯлугираш мекунад, 
дастони дар бандашро меҷунбонад, мехоҳад, бандро пора – 
пора кунад, аз гулуи сарбоз бигирад, ӯро низ буғӣ бикунаду 
бикушад, вале... 

Пас аз ин маслиҳат сарбозон нақшаи амали разилонаи худ-
ро мекашанд ва боз ҳамон зангичеҳра мегӯяд:  

– Ин ҳар сера ба танаи ҳами дарахт мебандем, дастои дух-
тарака ҳуй мекунем, майли камта нонуш ҳам метем, бад пуш-
ти ҳо ана у хучзор мебаремуш... 

Аз афташ Фаришта ҳам хоб набудааст, ки пас аз ин суҳбат 
ларзида, оҳиста як чашмашро андак боз карда, ба падарам 
менигарад ва вақте ҳис мекунад, ки алаккай он сарбоз ба та-
рафи онҳо меояд, тез чашмашро мепӯшад. 

Сарбози зангичеҳра амр медиҳад,ки онҳо аз ҷой бихезанд 
ва ба назди дарахти тути калоне, ки начандон дуртар аз онҳо 
қомат рост карда буд, бираванд. Дар танаи дарахт сарбозон 
падарам ва бобои Муроду ҳамсарашро мебанданд ва дастони 
Фариштаро кушода, ӯро ба сари дастурхони худ мебаранд. Як 
бурда нону обро дар назди Фаришта монда, мегӯянд:  

– Биги нона бхур, мо ба ту кор дорем, агар овозта мебу-
рорӣ, ё и кора да ягон ҷо мегуӣ, мо сарта мебурем, фаҳмидӣ – 
гуфта, интизори ҷавоби Фаришта мешаванд. Фаришта ито-
аткорона бо ишораи тасдиқ сар меҷунбонад. 

Аз ин амали Фаришта падарам ҳам дар ғазаб ва ҳам дар 
ҳайрат мешаванд.  



Ҳаводиси  армонкуш  53 

Ӯ нонро тез-тез мехӯрад ва ҳатто ҳангоми нонхӯрӣ тарафи 
сарбозон табассум ҳам мекунад.  

Сарбозон ба ҳамдигар нигариста механданду мегӯянд: 
– Духтари гапдаро будай ку.  
Баъд Фаришта сари худро ба тарафи ҳамон сарбози занги-

чеҳра хам карда, чизи мегӯяд ва пас аз ишораи сарбоз аз ҷой 
хеста ба самти муқобил, ки он тарафаш ҷарӣ будааст, равона 
мешавад. Дуртар рафта дар паси анбуҳи буттаҳои хор мисли 
он ки кас ба қазои ҳоҷат панаҳ мебарад, менишинад. Пас аз аз 
се чор дақиқа шарфаи ба ҳам бархӯрдани сангрезаҳои ҷарӣ, 
ки ин овоз барои падарам аз овони баччагӣ ошно будааст, ме-
барояд. Падарам мефаҳманд, ки Фаришта худро ба ҷарӣ 
партофтааст... ва ин рафтораш ба хотири пайдо кардани бова-
рии сарбозон сурат гирифта будааст. Сарбозон баробари шу-
нидани овози сангрезаҳо ба тарафи ҷарӣ медаванд ва дертар 
меоянд, вале бе Фаришта...  

Фаришта бошад, алаккай ба «муроди худ» расида буд. Бо 
сари баланд, номусу нанги хешро ба манзили абадии одами-
зод расонида, шояд аз ғолибияти худ шодӣ мекард ва тадбири 
дини мубини ислом, ки худкуширо маҳкум меҳисобад, пеши 
назар оварда, мегуфт:  

– Худоё, гуноҳамро бубахш, вале дар ин ҳолат ман ба ҷуз 
ин кор илоҷи дигареро надоштам. 

Сарбозон мисли як саги дарандаи хашмин «асирон»-ро, ки 
дар марги ҳамнафаси хеш зор-зор мегиристанд, шаттаборон 
мекунанд. Онҳоро аз танаи дарахт раҳо карда, худ саркашолу 
маъюс ба асп савор шуда, «тезтар роҳ гардед»,– нобакорон, – 
гуфта, ба роҳ мебароянд. 

Ҳангоми аз назди анбӯҳи буттаҳои хор гузаштан падарам 
мебинанд, ки алафҳои худрӯй аз ҷои нишасти Фаришта то ба 
лаби ҷар дар замин хобанд. Падарам пайхас мекунанд, ки Фа-
риштаи азиз ва боз як шаҳиди оълои авлоди онҳо то лаби ҷар 
бо ишкам ҳаракат карда будааст.  

 



54  Маѓфират  Юсуфї  

* * * 
Идомаи роҳ барои ду нафар пиракӣ ва падарам, ки чанд 

рӯзи охир хеле азият кашида, наздиктарин одамони худро аз 
даст дода, чанд лаҳза пеш аз охирин нишон, қуввати дил, му-
нису ҳамдам – аппаи меҳрубони (падарам ба Фаришта аппа 
гуфта муроҷиат мекардааст, чунки Фаришта он замон духта-
ри қадраси понздаҳсола будаасту падарам ёздаҳсола ) худ – 
Фариштаро ҳам аз даст дода буд, хеле гаронӣ мекардааст. Он 
лаҳзаҳо ҳатто падарам барои худкӯшӣ пайти муносиберо ин-
тизор будааст.  

Бо азобу ранҷи зиёд, зери дуғу пуписа ва ҳақорату латту 
куби сарбозон пас аз нимашабӣ ба болои деҳаи Мулоконӣ 
мерасанд. Ҳамин дам ногаҳон аз пушти дарахтон ду нафар 
савор тирвор ба суи сарбозон асп давонда, ба гардани онҳо 
каманд меандозанд ва ҳар дуро яку якбора ба замин меафто-
нанд. Вақте падарам ба қафо менигаранд, мебинанд, ки боз ду 
нафар савори дигар алакай ба назди онҳо расида, чобукона аз 
аспҳояшон ба болои сарбозон парида, як муштӣ ба сари онҳо 
мефуроранду зуд дастҳояшонро ба пушт мебанданд. Онҳоро 
падарам намешиносад, зеро саворон ба ғайр аз чашму даҳону 
бинӣ қисмати дигари рӯи худро бо матоъи сиёҳ пӯшонда бу-
данд. Торикии шаб ҳам барои муайян кардани онҳо халал ме-
расондааст.  

Одамони ношинос лоақал овоз ҳам намебаровардаанд, то 
аққалан аз садояшон кӣ будани онҳоро падарам, ё ҳамроҳо-
наш муайян созанд. 

Саворон чобукона дастони бобои Муроду ҳамсараш ва па-
дарамро озод намуда, бобои Муродро бо ҳамсараш ба аспи 
яке аз сарбозон ва падарамро ба аспи сарбози дигар савор ме-
кунанд ва худ сарбозонро яктогӣ ба пеши зини аспҳояшон 
гирифта, ба падарам ва бобои Мурод ишора мекунанд, ки аз 
қафои онҳо биёянд.  

Савораҳо ба тарафи рости куҳи болои деҳа тоб хӯрда, бо 
шитоб асп меронанд ва ин корро аз ҳамсафарони худ низ 
талаб мекунанд. Ҳамсафарони аз банд раҳошуда ҳам чизе 
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нагуфта, итоаткорона амри саворони ношиносро иҷро ме-
намоянд. Ҳатто савол ҳам намедодаанд, ки моро куҷо ме-
баред, шумо кӣ ҳастед?... Фақат бобои Мурод бо ишораи 
сар ба ҳамсараш ва падарам мефаҳмонад, ки хомӯш бошанд 
ва дам назананд... Аз табассуми пайдошуда дар рӯи бобои 
Мурод ҳам айён будааст, ки ояндаи кор бо амри худо нек 
хоҳад шуд.  

Тақрибан пас аз якуним соат онҳо ба назди як ғоре мера-
санд. Роҳ то ин нуқта дар ҳақиқат хеле душворгузар будааст 
ва ҳатто чанд маротиба аспи падарам ва бобои Мурод ба фук 
ба замин меғалтанд. Ҳар дафъа бо ёрдами саворони ношинос 
аспҳои онҳо аз замин бардошта мешудааст, вале аспҳои худи 
онҳо гӯё дар майдони ҳамвор роҳ мегашта бошанд, ором ва бе 
тарсу ҳарос ҳаракат мекардаанд. Маълум будааст, ки саво-
раҳои ношинос одамони пухтаю кордидаанд. Дар тӯли роҳ 
ҳам ҳарфе намезаданд, мисли он, ки барои гап задан ҳатто 
вақт надоранд. Бале, аз ин ҷо бояд тезтар дур мешуданд, то... 

Дар назди ғор расидан баробар чор нафар аз дохили он бе-
рун гардида, сарбозони дасту побастаро гирифта ба дарун ме-
дароранд.  

Падарам ва бобои Муроду ҳамсараш низ бо ҳидояти 
ҳамсафарони то ҳол ношиноси худ ба дарун ғор ворид меша-
ванд. Аз миёни ҳозирини он макон марди паҳлавонҷуссаи 
қоматбаланди зебоандом аз ҷой парида хеста, ба истиқболи 
бобои Мурод меояд ва мегӯяд:  

– Отаҷон мара бубахш, ба хизматут дертар расидум. Ба 
фикрум нобакорон азобут додан ва дастҳо пеши бар лаҳзае 
чанд миёни худро хам карда таъзим мекунаду баъд бобои 
Муродро ба оғӯш мекашад.  

Бобои Мурод мегӯяд;  
– Не бачаме, гап сари ма нест, ма пастию баландии дунёра 

дидум, пом ба лави гур расидай, фақат ай парвардигор имони 
комил мехоҳуму халос, неки инами кудакора азоб додан, у 
духтараке, ки гуфта будум, – Фариштамо охи худша ай дасти 
и бедиёнато ба ҷар партофт.  
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Инро мегӯяду бобои Мурод гиря мекунад. Он марди 
хушандом: 

– Чӣ хел, барои чӣ – гуфта, ҳайрон- ҳайрон савол медиҳад 
ва бобои Муродро аз оғӯшаш раҳо карда, ба падарам нигоҳ 
мекунад. Падарам ин вақт, ки акнун чашмашон ба муҳити да-
руни ғор андак мутобиқ шуда будааст, рафиқи ҷонии падар – 
акаи Саломро мешиносад. Салом:  

– Э, Шарифҷоне, дар нумут ҷонум, ба акаи беэътиқотут 
лаънат бугу, (ӯ худро дар назар дошт) ба лаънату ҳақорат ме-
арза, хок ба сарум додарҷони азиз, бародарира бо ҷо оварда 
натонистум, ғамшарики дарду мусибатотон нашидум, дер да-
рак ёфтум, шояд арвоҳи акам нотинҷай, ай марги Мирзохӯҷа-
ву акаи Амон, бачаҳойи дига дарак доштум, неки ин фалокати 
охирона ай отам (бобои Муродро дар назар дошта будааст) 
фаҳмидум, – гуфта, падарамро дар оғӯш гирифта, чанд дақиқа 
гиря мекунад. 

Падарам баъдтар аз бобои Мурод мефаҳманд, ки ӯ он шаб 
барои маслиҳату кӯмак ба назди акаи Салом рафта будааст. 
Акаи Салом аз асли воқеъа хабардор гардида, ба мӯйсафед 
мегӯяд, ки зуд ба хонааш баргардад ва мунтазири омадани 
сарбозони кӯри Ортиқ шавад, чунки акаи Салом тахмин зада-
аст, ки онҳо дер, ё зуд ба сари падараму Фаришта мераванд. 
Ба бобои Мурод гуфта будааст, ки бе ягон муқобилият таслим 
шаванд ва бо онҳо бираванд. Ман он тарафи корро худам ҳал 
мекунам ва баъд рафта ҷасади модару хоҳаронашро ёфта гӯру 
чӯб мекунем. 

Ҳамон шаб акаи Салом паҳлавон ба ҳамсафони худ мас-
лиҳат мекунад, ки ин лаънатии кӯри Ортиқ аз ҳад гузаронида 
истодааст. Агар лаҷоми ӯро накашем, мардумони бечораро 
азият медиҳад. Бояд ҳоло бархезему ба Сарихосор равем. Мо 
бо ҳар роҳе набошад, ӯро асир мегирем, фармонаш медиҳем, 
ки Шарифу Фариштаро озод кунад, ба онҳо ва дигар мардуми 
бечора кордор нашавад. Агар қасам хӯрду шартҳои моро 
қабул кард, озодаш мекунем. Агар не... 

Ҳамсафони ӯ гапи сардори худро мегиранд ва зуд омода 
шуда, озими Сарихосор мешаванд. Қарибиҳои рӯз ба назди-
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киҳои деҳаи Мулокони расида, дар ғоре, ки чанд бори дигар 
ҳам барои онҳо ба сифати макони мувақатӣ хизмат мекард, 
маскан мегиранд ва фарорасии шабро интизор мешаванд. 
Шаб ҳам чодари сиёҳи худро паҳн мекунад ва онҳо ба ду гу-
руҳ тақсим шуда, бо фармони Салом дар атрофи деҳа ҷой 
мегиранд. Барои фиреб додани муҳофизони кӯри Ортиқ Са-
лом ба як гуруҳи худ амр медиҳад, ки ба саргаҳи деҳа расидан 
баробар тир кушояду худ беист ба тарафи куҳ асп давонанд. 
Онҳо ҳамин тавр мекунанд ва аскарони сурх баробари шуни-
дани садои тир ба ҳамон тараф медаванд. Кӯри Ортиқ бо ду 
нафар сарбоз дар қароргоҳ танҳо мемонад. Ин дам Салом 
паҳлавон бо чанд нафар чобуксаворони худ ба Қароргоҳи ас-
карони сурх ҳуҷум намуда, сарбозонро дасту по мебанданду 
кӯри Ортиқро гирифта ба ана ҳамин ғор меоранд. 

Раҳо – раҳ аз кӯри Ортиқ мефаҳмад, ки одамони ӯ касони 
даркориашро дастгир кардаанду алҳол ба тарафи Сарихосор 
меоянд. Салом чор нафар аз бачаҳои тануманд ва чусту чоло-
ки худро ба наздикии деҳаи Мулоконӣ равон карда, супориш 
медиҳад, ки сарбозонро зинда дастгир намоянд ва «асирон»-и 
онҳоро озод намуда, ба назди ӯ биёранд... 

Бо хоҳиши акаи Салом падарам ва бобои Муроду ҳамса-
раш ба пеш ҳаракат мекунанд ва ба назди чанд нафаре, ки дар 
як гӯшаи ғор менишастад, мерасанд. Падарам дар миёни ни-
шастагон, ки ба хотири эҳтироми меҳмонон алаккай аз ҷой 
хеста буданд, кӯри Ортиқро мебинад. 

Барои онҳо хӯроки гарм, ҷойю нон меоранд ва ҷамъомада-
гон як– як пароканда мешаванд. Акаи Салом ва чанд нафари 
дигар, ки дар атрофи кӯри Ортиқ ҷамъомада будаанд, бо сари 
хам, хомӯш менишастанд. Шояд бо ин амал мехостаанд, ки ба 
хӯрокхӯрии меҳмони худ халал нарасонанд. 

Хомӯширо бобо Мурод халалдор карда, барои адои намози 
бомдод оби таҳорат мехоҳад. Ин дам нафарони пароканда-
шуда, боз пасу пеш ба назди онҳо ҳозир шуда, одамони атро-
фи Ортиқро иваз мекунанд. Хулас, ҳозирин бо навбат барои 
адои намози бомдод омодагӣ медидаанд. 
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Пас аз адои намоз ҳамагон хомӯш ба ҷойҳои худ нишаста, 
бо нигоҳҳои суоломез ба сардори худ – Салом паҳлавон ме-
нигаристанд.  

Салом паҳлавон аранге хашми худро фурӯ нишонда 
мегӯяд:  

– Акаи Ортиқ! 
Баробари шунидани номаш кӯри Ортиқ парида, аз ҷой ме-

хезаду лабай гуфта сарашро хам мекунад. 
– Нахезен, нахезен, – гуфта, Салом ӯро ба шиштан ҳидоят 

мекунад ва ба сухани худ идома медиҳад:  
– Чанд соате ки меҳмони мо ҳастӣ, ай баройи худо рост бу-

гу аққалан як чертакут задем, дашномут додем, беобу нонут 
мондем. Неки ту ба сару руи ин бечораҳо нигоҳ букун, чӣ хе-
лан, о шумо ҳам мусулмонен, агар касе гуноҳ кад, мувофиқи 
қонун ҷазош бтен, да ҳами синну сол шарм намедорӣ, ки ба я 
духтари ҳамсинну соли фарзанди худут даст дароз мекунӣ, о 
ту ҳами авлода намешинохтӣ? Чан соли қаҳтира ба ёдут биёр, 
да Балҷувон я амалдори оддӣ будӣ, ба я раҳгузар таъин кадӣ, 
худораҳматии Мирзо шаш халта гандумут роӣ кад. Нону на-
макша баробари ма садҳо бор хурда будӣ... худотона навка-
рони ҳукумати шуравӣ мегирен, меген, ки и давлати боадола-
ту сағерапарварай, лекин ай номи шуравӣ ҳар коре, ки хоҳен 
кадан мегирен, натиҷаш ина дар рӯ ба рӯтон истодай... ҳама 
гуноҳои пештарата медонум, ба воситаи одамои муайян мак-
туб ҳам равонут карда будум, нафаҳмидӣ, ака. Мо нагуфтем, 
ки да ҳукумат шумо кор накунен, ё мо зидди ҳукуматем. Не, и 
тари нест, балки беадолатиҳои баъзе аз навкарону надимони 
давлат мора гурезон кадай, маҷбур шидем, ки яроқ бигирем, 
ба куҳ бароем. Мисол, ҳами акаи Мирзою бародару бародар-
зодаҳош ва қавму авлоди хусуруш чӣ гуноҳ доштан? Молу 
сарватшона ба давлат супурдан, аъзои колхоз шидан, боз ай 
уно чӣ мехостен... Ма медонум, ки ҳамаи ана ҳами одамо ба 
туҳмати туву одамони ту нобуд шидан. Неки фаромуш накун, 
ки гуфтаан: 
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Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт,  
Наздики худованд бадӣ нест фаромӯш... 

 
Ака, охи ту ҳам зану фарзанд дорӣ, аққалан ҳамина андеша 

кун! Барои ҳами ма ва инами хел ҷавонмардони ба ору номус 
то вақте ки дар ҳами сарзамин адолат ҷорӣ нагарда, ай куҳ на 
мефуроему на яроқомона ба замин мемонем. Ма бори дига 
мегум, ки зури мо ба чапа кадани давлати шуравӣ намераса, 
мақсади мо и нест. Аммо ҳар касе, ки ба сари мардуми бечора 
даст боло мекуна, мо ура бо амри худо да ҷош мешнонем. 
Инами гапойи мара фаромуш накун.  

Ба фармондеҳи аскарои сурх маълумот додаӣ, ки бачаҳои 
мо молу гови сокинони водира медуздан, занакора таҷовуз 
мекунан, ай худо наметарсӣ, ки дуруғ мегуӣ? Мо ҳама қасам 
хурдаем, ки мемурем, неки ба роҳи бад намеравем. Вақте чан 
руз бенон мемонем, одамомон дар ҳар ҷо ҳастан, ба қадри ҳол 
ёрдам мекунан. Бачаҳо ҳам мерганҳои хубан. Ина бубинен, 
дар машкҳо гушти оҳу, кавгу кафтарро қайла кардаем. Ризқ, 
иншооллоҳ азалист, аммо ҳаром ҳеҷ гоҳ нахурдаем. Барои 
ҳами ҳозир қасам хуриву ваъда бтӣ, ки дигар разиливу 
ҳаромӣ намекунӣ ҷавобут метем. Бо я шарти дига ҳам дорум. 
Яъне ай пушти Шарифу ҳами пиру кампир намегардӣ, агане 
ин даъфа сарта ай танут ҷудо мекунум. 

Кӯри Ортиқ дар ҳолате, ки тамоми муддати суханронии 
акаи Салом оби дида мерехтааст, давида ба пеши зонуи акаи 
Салом сари худро монданӣ мешавад, вале Салом паҳлавон аз 
ҷой хеста, ба ин амали кӯри Ортиқ монеъ мешавад. Кӯри 
Ортиқ бо сад қасаму зорӣ такрор ба такрор тавалло мекунад, 
ки ӯро раҳо кунанд. Дар ивази ин некӣ ҳар коре, ки мегӯянд, 
иҷро мекунад ва аз падарам ҳам узр пурсида, дар гӯшае ме-
нишинаду мисли занон нола мекунад. Акаи Салом ба ҳозирин 
мефармояд, ки аз пайи ноништо шаванд ва ба кӯри Ортиқ рӯ 
оварда мегӯяд:  

– Раис, то шаб ин ҷа меисти, баъд бачаҳо шумора ба 
қишлоқ бурда мемонан. 
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Шаб ҳам фаро мерасад. Посе аз он гузаштан пас чор нафар 
аз ҳамсафони акаи Салом кӯри Ортиқ ва он ду сарбозро ба 
асп савор карда, ба сӯи деҳаи Муллоконӣ мераванд. Се нафа-
ри дигар ҳамроҳи акаи Салом, падарам ва бобои Муроду 
ҳамсараш роҳ ҷониби Балҷувон мегиранд. Дар роҳ ҳамзамон 
нақшаи пайдо кардану гӯронидани модару хоҳарони падарам 
ва минбаъд дар куҷо зистану чӣ кор кардани ӯ ва бобои Му-
роду ҳамсарашро маслиҳат мекунанд. 

Пас аз тай кардани масофаи муайян акаи Салом аз бобои 
Мурод узр хоста, бо ҳамсафони худ дуртар аз онҳо рафта, ба-
рояшон чизе мегӯяд. Онҳо бо падарам ва бобои Муроду 
ҳамсараш худоҳофизӣ намуда, ба самти дигар ҳаракат меку-
нанд.  

Акаи Салом бо маслиҳат ва кӯмаки ҳамсафонаш ба куҷо 
фиристодани апаи Оростаю духтарашро ба онҳо нақл карда 
мегӯяд: 

– Ҳаму шав пас ай рафтани шумо – отаҷон, я ҷӯрамон ба-
рои бачаҳора камтар хурока овард. Мара ай пеши бачаҳо дур-
тар бурда, гуфт, ки Оростара барои баҷо кадани бачаву дух-
тари акаи Мирзои сарихосорӣ қапида маҳкам карданианд. 

Ороста илтимос кадай, ки агар илоҷ дошта бошм, бурда, ай 
дайро гузаронумуш, то ки пеши отай кудакош ба Авғонистон 
брава. Гуфтай, ки дига ин ҷа монда наметонум, барои ма бо я 
духтари қадрас зиндагӣ мушкилай.  

Таъин кадай, ки ма ҳами шав гурехта, тарафи Қизилмазор 
мерам. Ҷои зистма ба эшони калон мегум. Хонаи эшон, ки 
рафтан иншооллоҳ мора меёван. Таваккали пиру кампир ба 
худо. 

– Ма, ки нияти сафари Сарихосора доштум ай сафар 
нагаштум. Ду баччаи боварира равон кадум рафтан, иншоол-
лоҳ бурда, гуселуш мекунан. Мо ай и тараф ки рафтем, да ҷои 
муайяншуда бо баччаҳо во мехурем. Ма ба баччаҳо фармон 
додум, ки я бора ай паи пурсу суроғи ҷасадҳо ҳам шаван. 
Илоҷ боша то рафтани мо нишони онҳоро пайдо кунан. 

Суҳбаткунон то саргаҳи дарёи Оби тира расидан ин дафъа 
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барои падарам хеле осон намудааст. Мисли сафари қабли да-
рё мегузаранду ба самти чап ҳаракат намуда, ба болои куҳи 
муқобили дарёи Оби тира мебароянд. Ба миёни анбӯҳи дарах-
тоне, ки дар торикӣ шинохтанашон имкон надошт ворид 
шуда, ба пинҳонгоҳе мерасанд. Акаи Салом аз асп пиёда 
шуда, ҳамсафаронашро низ мегӯяд, ки фуроянду аз қафои ӯ 
биёянд. Чун ба дохили пинҳонгоҳ медароянд, дар ҳайрат ме-
монанд. Зеро вақте ки ба қафо менигаранд, ҳар чанд кӯшиш 
мекунанд, роҳи воридшудаи худро намеёбанд. Акаи Салом ин 
ҳолатро пай бурда мегӯяд:  

– Ба и чизо шумо аҳмият натен! 
Акаи Салом ба пиру кампир рӯ оварда мегӯяд: 
– Шумо то омадани мо ҳами ҷа дам мегирен. Ма қати Ша-

рифҷон ба тарафи Қизилмазор мерам, ма бояд, нишони очаву 
хоҳарои Шарифҷона ёбум, манзили охиратшона Шарифҷон 
бояд бубина... ва аз як почаи хурҷини дар китфашбуда хӯрока 
бароварда, дар назди онҳо мегузоранду боз мегӯяд:  

– Шумо ба ҳазур дам гирен. Алахон нашавен, мо шояд ша-
ви дига баргардем. Аку мо мерем. Тезтар бояд равем. Равшан 
нашуда, да ҷои ваъдагӣ расиданмон даркорай.  

Инро гуфта ба падарам амр мекунад, ки аз қафои ӯ зуд бе-
рун омада, ба як асп савор шаваду аспи дигарро кутал кунад. 
Акаи Салом ҳам ба аспи худаш савор шуда, аспе, ки дар зери 
пои бобои Салом буд, кутал мекунад ва ба роҳ мебароянд. Бо 
аҷалла роҳ мерафтаанд, ҳатто дар бисёр мавридҳо аспҳоро 
медавондаанд, чунки ба гуфти акаи Салом дар рӯзи равшан 
ҳаракат дар ин роҳ хавфнок ва гаштугузори аскарони сурх 
зиёд мешудааст.  

Онҳо сар-сари теппаҳо ҳаракат мекардаанд, ки ҷо– ҷо да-
рахтони гуногун ҳам доштааст. Ниҳоят ба назди дарахти ка-
лоне мерасанд. Акаи Салом аввал чор тарафро аз назар гуза-
ронида, баъд зуд аз асп мефурояду ба дарахти тӯғи азимҷусса 
наздик шуда, ба қисмати болои танаи он даст дароз мекунад 
ва аз он ҷо як чизи чоркунҷаи на он қадар калонро мебарорад. 
Ба замин менишинад ва зери лаб чизе мегӯяду онро ба ди-
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даҳояш молида, бастаро, ки дар матоъи хушранги атласи сабз 
ҷойгир карда шуда буд, ба бағали тарафи рости худ мемонад. 
Падарам пай мебаранд, ки ин китоби Қуръони Шариф аст.  

Боз ба асп савор мешавад ва бо ишораи сар имо мекунад, 
ки ӯ ҳам аз пасаш биёяд. Дар идомаи роҳ акаи Салом нигоҳи 
суоломези падарамро пай бурда, мегӯяд: 

– Ин нишонаи хуб аст. Қуръон пайдо шид, маъниш инай, 
ки баччаҳо ҳама супоришҳора анҷом дода мунтазири мо 
ҳастан. Худо хоҳа ҳозир мерем, ҳамаша мефаҳмем. 

Тақрибан пас аз ним соат ба назди ғоре мерасанд, ки даро-
мадгоҳи он чандон калон набудааст, вале вақте ки ба дохили 
он медароянд, падарам мебинанд, ки даруни ғор як майдони 
васеъро мемонад. Ҳамсафони акаи Салом аспҳояшонро ҳам 
дар даруни ғор ҷой карда будаанд. Баробари ворид шудани 
онҳо ду нафар аспҳои акаи Салом ва аспҳои падарамро ҳам 
бурда, дар як гӯшаи ғор мебанданд. 

Пас аз салому алейк акаи Салом ба ҳозирин иҷозати ниша-
станро дода, худ низ ба ҷое мегузараду падарамро дар 
паҳлӯяш мешинонад. 

Аз нишастагон як нафар ба акаи Салом рӯ оварда мегӯяд: 
– Паҳлавон, дуо кунед. Акаи Салом бошад:  
– Не, домулло тани шумо, – гуён, дастони худро пеши рӯ 

мекунад.  
Он марди кушодачеҳра, ки акаи Салом домулло номаш 

бурда буд, бо овози хеле ҷолиб аввал ба забони арабӣ дуоеро 
хонда, баъд дар идомаи он мегӯяд: 

– Худоё, Худовандо ватану миллати моро аз балоҳои охир-
замон дар паноҳи исмати худ нигаҳбон бош, парвардигорро 
пирӯзии ҳаққиқату адолатро дар тамоми дунё таъмин намо, 
гузаштаҳои моро махфират, ҷойҳояшонро ҷаннат бигардон ва 
ҳамаи моро ба муроду мақсадҳоямон бирасон. Аз эмон хориҷ 
накун, омин, ё раб– ул – оламин, – гуфта, даст ба рӯ мекашад. 

Домулло мунтазири суоли акаи Салом нашуда, ба сухан 
оғоз намуда мегӯяд:  

– Паҳлавон, бо амри худо ҳама супоришотона иҷро кадем. 
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Оростаю духтараша ба дасти одамои аниқу боваринок, равон 
кадем. Вахт ки кам буд худмон нарафтем. Дараки модару 
хоҳаракои (ба падарам ишора карда) и додарҷона ёфтем. Дар 
қишлоқи Қиблаӣ одамони худоҷӯ гӯру чӯбшон кадиян. Аз 
дур гурошона нишон додан, рости гап, мо нарафтем, барои он 
ки равшан шидеста буд. Худо хоҳа агар амр кунен, якҷоя 
рафта дуо мекунем. 

Акаи Салом аранге сари падарамро, ки беовоз гиря мекар-
дааст, аз болои зонуҳояш оромона бардошта:  

– Шукрона кун, Шарифҷон, и қисматай, имтиҳони парвар-
дигорай…– гуфта, аз ҷой мехезад ва аз нишастагон дуртар 
рафта, дар гӯшае хомӯш мегиряд. Ин ҳолат ҳамаро ба риққат 
оварда будааст. Ҳама бо сари хам аз дасти ноадолатиҳои за-
мона бесадо, гиряи мардона мекардаанд. 

Акаи Салом ашки чашмонашро пок карда, ба марди дуогӯ 
рӯ оварда мегӯяд:  

– Домулло Расул, иншооллоҳ шаб ба қабристон рафта, дуо 
мекунему баъд ба тарафи Балҷувон бармегардем. 

Пас аз субҳонаи хоксорона, аҳли маҷлис ба нақлу ривоятҳо 
машғул мешаванд. Домулло Расул ояҳои Қуръони Каримро 
қироат намуда, маънии онҳоро ба забони соддаю фаҳмо ба 
ҳозирин мефаҳмондааст. Дар омади гап домулло Расул аз бо-
боям Мирзо ёдовар шуда, лаҳзаҳои бисёреро аз нишастҳоя-
шон нақл мекунад.  

Аз ҷумла яке аз онҳоро ба хотир оварда мегӯяд:  
– Падарат гоҳ – гоҳ бо даъвати уламои ислом ба Балҷувон 

меомад. Ӯ ва шогирдонаш аз аҳли тариққат буданд. Дар 
маҷлисҳо вақте ки масъалаеро аз ӯ дар бораи аркони динӣ 
мепурсиданд:  

– Ку худотон дар ин бора чӣ назар дорен, инро чӣ хел ме-
фаҳмен –, гуфта, хомӯшона фикри ҷамъомадагонро атрофи 
ин, ё он масъала гӯш мекард ва касе ки ҷавоби дуруст мегуфт, 
ҳақ ба ҷониби фалонист, – гӯён, нидо мебаровад. Бо ин васи-
ла мехост, ки шогирдонаш баҳсро ёд гиранд. Аз якдигар са-
бақ омӯзанд. Санъати суханварии хешро такмил диҳанд. 
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Боре баҳс сари савоби гирифтани нохун дар рӯзҳои ҳафта 
рафт. Яке мегуфт савобаш фалон рӯз аст, яки дигар фалону 
фалон... Дар охир аз домулло Мирзо пурсиданд:  

– Шумо чӣ мегӯед, Домулло? 
Ӯ гуфт:  
– Нохун ҳам наҷосат аст, ҳар рӯзе ки бигириаш хуб аст. 

Вале авлотараш рӯзи ҷумъа ҳисоб мешавад. 
Аҳли маҷлис саргарми сӯҳбатҳои ҷолиб рӯзро ба поён ме-

расонанд ва пас аз адои хӯроки шом аз макони худ берун 
шуда, ба тарафи деҳаи Қиблаӣ раҳсипор мегарданд. 

Он марди савобкорро, ки асосан бо роҳбарии ӯ модару 
хоҳарони падарамро гӯр карда будаанд, меёбанд. Якҷоя ба 
қабристон мераванд.  

Акаи Салом ба падарам мегӯяд: 
– Шарифҷон, номи ҳами мардак, ҳами макон ва боз чизе ки 

метонӣ аз ин диёр дар хотирут бигӣ. Умр боқӣ боша ҳар фур-
сати муносиб ба зиёрати гури модару хоҳарот миёӣ. 

Онҳо боз ба тарафи Балҷувон аниқтараш ба назди бобои 
Муроду ҳамсараш бармегарданд. Вале таваққуф накарда, пи-
ру кампирро гирифта, ба роҳ мебароянд. Ниҳоят ба макони 
ҳамсафони акаи Салом мерасанд. Рӯзи дигарро он ҷо бегоҳ 
мекунанд. Шаб акаи Салом бобои Муроду ҳамсарашро бо ду 
нафар ҳамсафонаш ҳамроҳ карда, ба деҳаи Деҳи баланд равон 
мекунад. Худаш бо ду нафари дигар падарамро гирифта ба 
тарафи Тавилдара раҳсипор мегардад.  

Дар роҳ акаи Салом ба падарам мегӯяд, ки туро ба Тавил-
дара мебарам. Он ҷо як рафиқи хуб дорам. Ӯ мунтазам ба 
Сталинобод рафту омад мекунад. Хоҳиш мекунам, ки туро 
бурда, ба хонаи ятимони Сталинобод супорад. Ту бачаи 
боақл, чобуку зирак ҳастӣ. Мегӯянд, ки дар он ҷо мактабҳои 
нав пайдо шудааст. Мехонӣ, илмҳои замонаро иншооллоҳ аз 
бар мекунӣ. Баъд он тарафаш бо амри худо хуб мешавад.  

Ҳамин тавр падарам бо кӯмаки ҳамон рафиқи акаи Салом 
ба сағирхона меояд.  

Мехонад, сипас ба мактаби муаллимтайёркунӣ дохил ме-
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шавад. Пас аз хатми омӯзишгоҳи муаллимтаёркунӣ бо роҳхат 
ба водии Рашт ба кор меравад. 

Фалъолияти кориро падарам ба сифати муаллими мамема-
тика дар мактаби деҳаи Чашмасори ноҳияи Одилобод шуруъ 
менамояд.  

Ҳамзамон шабона ба хонандагони курсҳои «Маҳви беса-
водӣ», ки миёни мардум он солҳо бо номи «ликбез» маъруф 
будааст, дарс мегӯяд. Дар курси «Маҳви бесаводӣ» модарам – 
Бибисаодат ҳам таҳсил мекардааст.  

Шиносоии онҳо ҳамин айём ба вуқуъ мепайвандад. 
Аниқтараш дар ин давра ба якдигар ошиқ мешаванд.  

Вале ман ҳеҷ гоҳ аз забони падарам ин суханонро нашуни-
да будам. Танҳо бибиат чанд рӯз пеш аз маргашон ҷо – ҷо аз 
ишқварзиҳояшон ошкор карда, азобу мушкилоти барпо кар-
дани оилаашонро ин тавр нақл карда буданд:  

– Дар дарсҳои ликбез одамони синну соли гуногун: духта-
ро, занако, мардакои ҷавону миёнсол дарс мегирифтан. Ша-
рифҷон аз байни ҳамаи муаллимои дига фарқ мекад. Баччаи 
хушқаду қомат, бисё ҷиддӣ, бовиқор, камгап буд. Аз ҳайба-
туш ҳама дар дарсо иродаи гапи беҳуда задан намекадан. 
Хушлибос ҳам буд. Он соло одамо либоси соз надоштан. Ле-
кин Шариф бо вуҷуди сағерагиш сару либоси рангоранг 
мепӯшид. Баъд фаҳмидум, ки дар вақтои ай дарс берун, тоби-
стоно мардикорӣ мекадаст. Пул ҷамъ када, зиндагиша мебур-
дай. Бисё одами баномус буд. Номус, ки дошт, зиндагимона 
хуб сохта буд. Мо, баччам то хонадоршавимона ҳамагӣ ду 
марта гап зада будему халос. Намедонум, руз, ки мешуд, ме-
хостум зуд шав шававу ма мактаб брам... Я руз барвақтарак 
ба мактаб рафтум, дари синфа кушодум, дидум, ки авот са-
руш хам чизе менависа. Хостум қафо гардум.  

Ӯ гуфт:  
– Бибисаодат як дақиқа ист, гапат дорам. Медонӣ, ку ба-

чам, авот ба забони адабӣ гап мезад. Хостум дурун дарому 
дарро пушум. Охи, чӣ дуруғ бугум. Дилум мехост, дар тоқагӣ 
бинумша, гап занум. Лекин падарат гуфт:  
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– Дарро напӯш ва дар ҳамон назди дар исто! 
Баъд ба гапуш давом доду гуфт:  
– Ман дӯстат медорам, агар розӣ бошӣ, ба хонаатон хост-

гор мефиристам. 
Мн ай шарм меларзидум, сарма хам кадуму чизе гуфта 

натонистум. Авот илова кад:  
– Сукут аломати ризо будан аст. Акнун рав дигар танҳо, ба 

назди ман надаро, ба мактаб ҳам танҳо омаданат хуб нест. 
Худо хоҳад то тӯй ҳам кӯшиш накун, ки маро бубинӣ, ё гап 
занӣ. Инро аз ман ҳам умедвор нашав. Обрӯи ману худатро 
муҳофизат кун! 

Я руз директри мактаб, бо я муаллими дига ба хона мо 
омадан, мақсадшона ба бобот гуфтан. Бобот боша «ов дар ос-
мон мепартофту» мегуфт:  

– Мн духтарма ба я аҷнабии бехонаву дар наметум. Авлоду 
асҳобша надунум, дедомиай меган, одаму одамгарира надона, 
ачаву аво надошта боша... Мна дари водӣ домулло Муҳам-
мадӣ меган... Обрум чӣ мешава... Не, намешава наметум, – 
гуфта, хостгорора ноумед кад. Хостгоро чан бори дига ома-
дан, лекин гапи бобот не буду бас.  

Мн ачама зора кадум, ки авома фаҳмона... Бабот бо ҷои 
фаҳмидан, бибита дар итоб гирифта:  

– О, падарлаънати паставлоде, ҳоли бугу духтарут ру бу-
ровардай, мна шармнда мена, сарта мебуруму мерам ба айри-
стон медуром, мна нағз медонӣ, я бори дига ҳами гапа меку-
шоӣ ай худут гилла кун, – гуфта, бибита хуб мезана. Ай байн 
чан моҳ гузашт ай қишлоқи ҳамсоя хостгоро омадан. Бобот 
розӣ буд, ки мна ба бачаи яке аз амакош туй куна.  

Дар у вақт гап – гапи марди хонадон буд, ризояти духтару 
баччаву ачара касе намепурсид.  

Мн дидум, ки дига илоҷ нест. Авотам ранге, ки дига хо-
тиҷамъ шуда буд. На хостгор равон мекаду на ба мн чизе 
мегуфт. Мн чӣ кор карданма намедонистм.. Фикрои ҳархела 
ба сарум миёмад. Баъд қарор додум, ки ҳар чӣ бодо – бод ме-
раму ба Шариф мегум, ки биё мегурезем.  
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Шармида – шармида я руз бо барвақтарак ба дарс рафтум. 
Шариф дар руи ҳавлии мактаб бо муаллимо гап – гап мекад. 
Мн ба синф даромадум. Ба фикрум, чизера ҳис кад, умаду да-
ра кушода гуфт:  

– Насиб набудааст, маро фаромуш бояд бикунӣ, хонадор 
шав, ба ту бахти сафед мехоҳам, ин ҷо айб аз ту нест, айб дар 
замона аст, ман аз ту хафа нестам. Маро бубахш, – гуфта, ай 
дар бурмаданӣ шид. 

– Мн гуфтум:  
– Агар бухоҳӣ қатит қуҷое, ки мегуй мерам. 
– Шариф гуфт:  
– Ин фикрро аз сарат дур кун. Ин беақлист. Ман ин корро 

намекунам. Баъд ба шаст бурмада рафт. 
Илоҷи ҳали и масъалара намеёфтум. Хавар миёмад, ки хо-

нагиҳои амаки авом дар тарадуди фотиҳа ҳастану ба наздикӣ 
миёян. Фикр кадум, ки дар и қишлоқ авои якрави мн ба ғайри 
гапи пируш – домулло Носир гапи каси дигара намегира.  

Қати духтари домулло Носир дугуна будем. Ба баҳонаи 
дидори дугунам, хунашон рафтум. Вақте тоқа мундем, ай 
дугунам, хоҳиш кадум, ки мна пеши авош бара, сабаб пурсид, 
гуфтум, ки кор дорум, я чира савол метум.  

Ай авош пурсид.  
Домулло гуфтай, ки майли биёя.  
Мо рафтем. Пеши домулло.  
Ай дугунам, бо хоҳиш кадум, ки мора танҳо мона.  
Домулло, ки ба рӯи ҷинси зан нигоҳ намекад, бо сари хам 

гуфт:  
– Лабай, баллам. Чӣ хизмат дорӣ?  
Мн гуфтум:  
– Хазрати домулло я савол дорум». 
Гуфт:  
– Бигӯ.  
Мн, ки да назди бибит дарси ислома гирифта будум, ояи 

Қуръони Каримро дар бораи тартиби хонадоршавӣ баён ка-
думу ба домулло савол додум:  
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– Оё мумкин аст, ки мна маҷбурӣ, ба одаме, ки дустуш на-
медорум ба шавҳар тиян? 

Домулло хомушона гапи мна гуш каду гуфт:  
– Харгиз не, баллам.  
Мн гуфтум:  
– Модоме ки ин тавр аст, пас ба шогиртон, ана ҳамин 

дастури Худованда фаҳмонен.  
Домулло Носир мақсади мна фаҳмид ва бо сари хам аз ҷой 

хесту:  
– Хуб шудай духтарҷон, албатта мефаҳмонум, – гуфт. 
Ҳамон рӯз пас аз намози шом домулло Носир ба хунаи мо 

омада, қати бобот танҳо ба танҳо дуру дароз суҳбат карду 
рафт. Пас ай гусели домулло авом ба ачам гуфт:  

– Мн гапи домуллора ду када наметунум. Ба амакум таъин 
кунен, ки барои баччаш ягон духтари дигара келин куна. Ин 
лаънатии муаллими пойлуча, фаҳмонен, ки духтари мн дар 
ҳаму кануки муаллимхона зиндагӣ мекуна?... То агар хонаву 
дари ҳалол накуна, туй намешава.  

Пас аз ин бобот то дами маргуш ба мн гап назад. Фақат 
пеш ай ҷон додануш, мна файрод каду гуфт:  

– Духтарҷун, ту гуноҳе дар пеши мн накадаӣ, мн дар пеши 
ту гунаҳгорум, бубахш. Худо донаҳои бараката дар хонадо-
нут бирезона. Мирзоюф ҳам бедарак бачаи қиммат будай. 
Ира дертар фаҳмидум, агар розигии арвоҳи мна хоҳӣ шавҳар-
та ҳеч гоҳ хафа накун. Мн аркони дини ислома медунум, ле-
кин расму русум баъзан одама ба ҷаҳолат гирифтор мекадай. 
Ба ҳами даст ба ру кашиду ҷон дод. 

Авот шартҳои бобота фаҳмид. Ин воқеъа охирои баҳор 
буд. Дарсҳо ҳам тамом мешидан. Дар таътил авот дар саргаҳи 
деҳа замин гирифту ба хонасозӣ сар кад. Чор панҷ моҳ пас 
хона ҳам тиёр шид. Ростӣ аҳли деҳ, шогирдои авот наме-
мондан, ки ӯ дустоша дар лай бизана. Дустӣ ба дуст я хонае 
сохтан, ки мислуш дар қишлоқ набуд.  

Миёнаҳои тирамоҳ чан рӯз авота надидум. Баъд фаҳмидум, 
ки Сталинобод, барои харидани сару по рафта будай. Сару 
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пои равон кадагиш ҳам чан сару гардан ай либосои арусои 
қишлоқ фарқ мекад.  

Дар туи мо қариб ҳамаи баччаҳое, ки қати авот дар сағир-
хона калон шида будан иштирок када, туйро бисёр гарм ка-
дан. 

Ҳамаи ҳамсояҳо, шиносои авот ба туйи мо ба дстовези хуб 
омадан. Ҳатто чан кас гов овард, бузу гусфанд беҳисоб. Мо 
асоси зиндагира ай ҳами туҳфаҳои туймон сар кадем. Худора 
шукр бехи молу гови мо ай ҳаму сол канда нашидай.  

Солҳое ҳам будан, ки дар дари хона, сад – саду панҷоҳ мо-
ли майда, понздаҳ-бист гов, се чор ҷуфт барзаговои ҷуфтӣ 
доштем. 

Меҳнатро бисёр дуст медошт.  
Мегуфт:  
– Меҳнатдустӣ равияи ҳафтоду ҳафт пушти мост... 
Пас аз як сол 15 ноябри соли 1940 ту таваллуд шидӣ. Авот 

бисёр хурсанд буд. 
Хавар меомад, ки дунё нотинҷай мумкин ҷанг сар шава, бо 

гапу гапчаҳои зиёде миёни мардум овоза мешид. Зимистону 
баҳор гузашт. Моҳои аввали тобистон ҷанги гирмон сар шуд. 
Мардора ба ҷанг мебурдан, зиндагӣ дар ақибгоҳ оста-оста бад 
мешид. Ин вақт авота мудири маорифи ноҳия таъин када бу-
дан. Чан бор ариза навишт, ки ба фронт баранша. Намондан. 
Гуфтан, ки шумо бояд масъалаи таълиму тарбияра пеш барен. 
Пас аз шаш моҳи ҷанг я шаб ба мун гуфт, ки пага ба ҷанг ме-
рам, дига гапи ягон каса гуш накад, мегуфт, ки мард бояд дар 
майдон боша. Пага тушаи роҳша гирифту ба ҳама хайру хуш 
кад. Аввал ба Сталинобод рафт, баъд ба ҷанг. Хатои ай ҷанг 
навиштагиш дар сандуқай, баъд мехонӣ.  

Ай ҷанг тирамоҳи соли 1945 омад. Шукронаи ту, захми 
ҷанг нагузошт, ки мо дига фарзандор шавем. 

Ман танҳо ҳамон вақт ба саволи даврони кӯдакиам:  
– Очаҷон, кай хоҳарак, ё ақалан як додарак мехаред, ки 

борҳо аз модарам мепурсидам, ҷавоб гирифтам. 
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* * * 
Дилноза сар аз болои навиштаҳои падар бардошта, ба мизи 

тарафи рост нигоҳ кард. Палави овардаи Валентина Ивановна 
дар «интизори ташриф»-и Дилноза алаккай сард гашта буд. 
Чанд намуд хуриши назди лаълии палав ҳам таровату тоза-
гиҳояшонро аз даст дода, буданд.  

Ӯ ба соати зарҳалини пурнақшу нигори дафтари кории па-
дар нигарист. Ақрабаки он 17:15-ро нишон медод. Аз анвои 
хӯрдании болои миз иштиҳояш танҳо ба шарбати анор моил 
гардид. Ба ҷоми сурхи ҷигарӣ, ки сарозер дар даруни паднос 
мехобид, шарбат рехт. Шарбати хунуку болаззати анор табъи 
Дилнозаро андак болида кард. 

– Аҷабо, гуфт, – худ ба худ, бобоямро аз аъзои оила, авло-
ду асҳоб, ёру диёр, ширинҳои айёми кӯдакию ҷавонӣ но-
фаҳмиҳои пайдоиши ҳукумати нав бенасиб гардонида, пада-
рамро доғи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ки дар таъмини ғалаба бар 
фашизм саҳми ҳама халқияту миллатҳои собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ, аз ҷумла тоҷикон ҳам боғоят бузург асту имрӯз бар-
хе аз тангназарони давлати Россия бешармона ин ғалабаи бу-
зурги дастаҷамъонаро «Это наша победа» мегӯянд, бебарода-
ру, бехоҳар монда будааст. Вале маро аз лаззати дидор, наво-
зишу меҳрубонии модар, доштани ақаллан як фарзанди падар, 
ки имрӯз шояд дар паҳлӯи ман истода, ғами падари меҳрубо-
нро бо ҳам тақсим мекардем, кию чӣ ва кадом омил маҳрум 
карда бошад? 

Пас аз таваққуфи начандон зиёд Дилноза бори дигар дарк 
кард, ки ҷавоби саволҳои ӯ маҳз дар номаи падар нуҳӯфта аст 
ва сарфи назар, аз он ки миёнаш аз нишасти чандсоата дар 
назди компютер ба дард омада буд, боз нишаст ва боз ба хон-
дани номаи падар идома дод.  

«Аз ҷанг баргаштани падарамро хира-хира дар ёд дорам», 
– менавишт, падар «ман ӯро намешинохтам. Рӯз, ки мерасид, 
бо бачаҳо ба саргаҳи деҳа мерафтем, бозӣ мекардем. Ҳама 
чашм ба роҳ будем, ки имрӯз боз кӣ аз ҷабҳа бармегашта 
бошад? Ҳамин, ки ман пайдо шудани марди низомипӯшро 



Ҳаводиси  армонкуш  71 

медидам, зуд ба тарафи хона медавидам, ба модарам мегуф-
там, ки берун бароянд, бубинанд, ки ин мард падарам аст, 
ё...?  

Модарам ин хоҳиши маро чанд бор иҷро карданд ва баъд 
боре гуфтанд:  

 –Саиди ҷуни ширин, ту парво накун, авот туро мешиноса. 
Ман ҳайрон мешудаму мегуфтам:  
– Чӣ хел охир худатон мегӯед, ки аз байн панҷ сол гузашт, 

ту хурд будӣ, андак-андак роҳ мерафтию халос. Пас ӯ чӣ тавр 
маро шинохта метавонанд?  

Модарам табассум мекарданду мегуфтанд:  
– Падару модар чигарбанди хешро бо дил мешиноса. Агар 

сад сол ҳам гузашта бошад, меҳри фарзанд мисли оҳанрабост, 
одама ҷазб мекуна. Худо хоҳад меҳри фарзандро падар, ки 
шудӣ, баъд мефаҳмӣ. Ҳоло бепарво бозӣ када гард. 

Он рӯзи некро хуб дар ёд дорам. Рӯз қариб ба охир мера-
сид. Модарам оши палав пӯхта буд, мисли он ки гӯё омадани 
падарамро медониста бошад. Дар зарфе ош кашиду гуфт:  

– Саиди ҷун ҳами ошака ба бибии Соро бурда бте. Бугуша, 
ки имруз дстум нарасид, ки хаваруш бигирум. Худо хоҳа пага 
мерам, короша менум, зиқ нашава.  

Ман фармони модарро иҷро карда, ошро гирифтаму ба хо-
наи бибии Соро рафтам. Ӯ чун ҳамеша назди долони хонаи 
хеш нишаста, зери лаб чизе мегуфт. Аз дур ҳарфаш маълуму 
равшан набуд, чун наздиктараш, ки мерафтӣ, мефаҳмидӣ, ки 
аз худои мутаъол соқу саломат омадани писарашро талаб ме-
кунад. Вале кампири бечора аз асли воқеъа бехабар буд. Пи-
сари ягонааш, ки дар синни бистсолагӣ ба Ҷанги Бузурги Ва-
танӣ рафта буд, аввалҳои соли 1945 хатти сиёҳаш омада буд. 
Аммо касе аз хешу таборонаш, ё аз ҳамдеҳагон ирода наме-
карданд, ки хабари марги Неъматуллоро ба модараш – бибии 
Соро расонанд. Бисёриҳо мегуфтанд:  

– Агар ин хабарро шунавад, дар ҷояш мемурад. Охир, 
бибии Соро пас аз марги шавҳараш Неъматуллоро танҳо ка-
лон карда буд...  
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Интизорӣ мекашид, ҳамеша чашм дар роҳи писар буд, аз 
омадагон суроғашро меҷӯст... Аз хаткашон сабаб мепурсид, 
ки мактубҳои Неъматуллои ман куҷост. Хаткашон мегуфт, ки 
аппаҷон ҷанг тамом шуд, дигар кӣ хат менависад? Ҳама ома-
да истодааст. Неъматулло ҳам шояд имрӯз, ё пагоҳ биёяд. 
Хаткашон ин гапҳоро бо сар хам мегуфт, зеро медонист, ки 
Неъматулло дигар намеояд. Аниқтараш пеш аз ҳама ин шум-
хабарро ӯ фаҳмида буд. Аз ин рӯ аз дурӯғи худ шарм медошт. 
Инҳоро мегуфт зуд аз пеши бибии Соро мегурехт.  

Бибии Соро:  
– Намедунум, ҳами Давлат ( манзураш хаткашон буд) бач-

чаи бемеҳр шидай, я хел вақто мна мебина, ранге ки ай мн 
мегуреза, ё худо, меҳру муҳабат ай насли одамӣ рафтай со-
дай, – гуфта, гиребонҳояшро ҷамъ карда, тавба мекард.  

Ман зарфи ошро ба бибии Соро додаму пайғоми модарам-
ро ба ӯ расонида, ғало – ғулаи одамонро шунида, ба кӯча ба-
ромадам.  

Як марди низомипӯшро одамони зиёде иҳотта карда бу-
данд. Яке дар оғӯшаш мегирифту дигаре бо нидои шодиёна 
омаданҳо бахайр, ғалаба муборакатон шавад. Е, офарине... 
Худоро шукур, ки боз ба дидори якдигар расидем..., – 
мегуфтанд. Аз миёни ҷамъомадагон баччаи ҳамсоя тирвор 
берун шуду ба тарафи хонаи мо давид. Андак сабр кардам, 
дидам, ки рост ба хонаи мо даромад. Фаҳмидам, ки ин падари 
ман аст. Ростӣ он лаҳза ҳайрон монда будам, ки ба тарафи 
хона ба назди модарам бидавам, ё ба пеши падарам шитобам. 
Баданам меларзид, чанд қадам сӯи хона гузоштам, вале 
нашуд, қафо гаштам. Ин дам издиҳоми одамон андак сабук 
шуда буд. Роҳ кушода буданд, то меҳмон ба пеш ҳаракат ку-
над. Ҳамин вақт бобои Темур, ки ҳанӯз дасти худро аз миёни 
падарам раҳо накарда буд, чашмаш ба чашми ман бархӯрд: 

– Э, ҷура, бачата дидӣ, ё не? – гуфта, бо дасташ ба ман 
ишора кард. 

Падарам, ки аллакай бо меҳр ба сӯи ман менигаристу дар 
чеҳрааш табассуми зебое пайдо шуда буд, худро аз оғӯши бо-
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бои Темур раҳо карда, ба тарафи ман давид. Ман ҳам давида-
му ба гардани падарам, ки алаккай қомати баланди худро ба 
истиқболи ман хам карда буданд, паридам.  

Мегиристам, гиряам он қадар хомӯшона набуд... Медидам, 
ки дигарон ҳам ашк мерезанд... Ашки ман ашки шодӣ буд. 
Вале ашки аксари ҷамъомадагон ашки фироқ, ашки сузу гу-
доз, ашке буд, ки бори аламашро кашидан имкон надошт.  

Бале, бисёриҳо аз фироқи ғӯрамаргони хеш, ки аз захми 
тир дар сарзамини бегона, дур аз хоку диёри аҷдодӣ, шояд 
чанде аз онҳо ҳатто бегӯру кафан бо ин дунёи зебо падруд 
гуфта буданд, гиря мекарданд.  

Танҳо падарам тавонистанд, ки ашки худро боз доранд. 
Мижаҳои дарози зебояшон каме тар шуда буданду халос. 
Чуқур – чуқур нафас мегирифтанд, то ба ин васила аламро аз 
худ дур созанд. 

Падарам дар иҳоттаи ҳамдеҳагон, ман дар оғӯши гарми па-
дар аз назди хонаи бибии Соро чанд қадам дур шуда будем, 
ки овози аз ҳаяҷон ларзандаи бибии Соро баланд шуд::  

– Э, бачаҳои ҷун и аскар кистай? Мн, аввал хиёл кадум, ки 
Неъматуллои мнай. Хона дурмадум, ки пойандозша гируму 
пешвозуш буром... Ай, дар қадут ҷунум, я рута бугардон, би-
нумта, кистӣ?  

Падарам дар ҳол ба қафо гашта, маро зуд аз бағалашон 
раҳо карданду ба истиқболи бибии Соро қадам гузоштанд. 
Бибии Соро пойандози писар дар даст, ба сӯи падарам 
меомад.  

– Ай, ҷунум, дар қадомоте, Мирзоюфӣ, ачат дар ту садқа 
шава... ачата нодида хунат мерай? – гуфта, аз китфони пада-
рам бусида:  

– Биё, Мирзоюфи ҷун, бачаи паҳлавони ача, аввал ба 
ҳавлии мн дуро, шояд ай пойи қадамут Неъматуллои мнам 
биёя, – гӯён, падарамро ба ҳавли даъват намуда, худ каме пеш 
гузашта, рӯи ҳавлӣ пойандози дасташро паҳн карда:  

– Биё, баччам, и насиби ту будай, барои Неъматулло бо 
дорум. Барои ҳамаи аскарбачаҳои қишлоқа пойандоз ҷамъ 
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кадагиюм, – гуфту аз падарам хоҳиш намуд, ки аз болои 
пойандоз гузаранд. 

Рӯи ҳавлӣ падарам чанде бо бибии Соро суҳбат намуда, то 
метавонистанд, ӯро дилбардорӣ карданд. Бибии Сороро бовар 
кунониданд, ки ҷанг ба охир расидааст, вале ҷараёни рухса-
тии ҷанговарон давра ба давра амалӣ мешавад ва Неъматулло 
ҳам ба ҳамин наздидикиҳо хоҳад омад. Баъд падарам аз хал-
таи сафарӣ як матоъи сурхрангро бароварда, ба бибии Соро 
дароз карда гуфтанд:  

– Очаҷон, инро барои Шумо гирифта будам. Ният доштам, 
баъдтар туҳфаатонро биёрам, лекин хуб шуд, ки Шуморо ди-
дам. Инро бигиред, нағз дӯзед ва рӯзи омадани Неъматул-
лоҷон фасон кунед. 

– Бибии Соро: 
– Э, баччаҳо я татун брен, ай оғил гови ба нуми Шарифҷун 

бастагима, биёрен. Дар пеши поҳош бкушен, баччай калунум 
умад, иншооллоҳ додаршам меёя, ай худо умед дорум, – гуф-
та, ба баччаҳои қишлоқ, ки рӯи ҳавли истода, ин манзараро бо 
сари хам назора мекарданду дилашон ба ҳоли кампири бечора 
реш – реш буд, рӯ овард. Падарам бошанд:  

– Фақат, ҳозир не, биёед, сабр мекунем. Неъматуллоҷон, 
ки омад, баъд туйи ману тӯйи додарамро якҷоя мегузаронем, 
– гуфта, – ба тарафи хонаамон ҳаракат карданд.  

Баъдтар ман фаҳмидам, ки падарам писархонди бибии Со-
ро будааст. 

Модарам барои омадани падарам, тайёриро бармаҳал сар 
карда буданд. Гоҳ – гоҳ шабҳо вақте ки бедор мешудам, ме-
дидам, ки модарам чормағзҳоро мағз мекунад, донаҳои кадуи 
бирёнкардаашонро аз пусташон ҷудо мекунанду ба халтаҳои 
карбосӣ ҷо менамоянд. Барои падарам ким кайҳо бо дастони 
худ аз матоъи якранги сиёҳ ҷома дӯхта буданд. Аз холаи Сай-
ёрамоҳ, ки нақшдӯзи беҳтарини деҳа буд, миёнбанду тоқии 
гулдӯзӣ ҳам харида буданд. Онҳоро бозавқу салиқаи хос дар 
хонаи хоби падарам дар миёнаи девор мисли либоси шаҳию 
арусӣ овезон намуда, болояшонро маҳкам карда буданд. Ба 
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муносибати ин рӯзи нек ва зиёфати ҳамсояҳою меҳмонони 
падар ду сар гусфанд ва як буққаро ҳам боқида буданд. 

Хислату табъи падарамро он кас хуб медонистанд. Бино-
бар ин вақте ба хона наздик шудем, дидам, ки модарам, алак-
кай саманди бодпои падарамро аз оғил бароварда дар яккамех 
бастааст. Ҷомаю тоқӣ ва миёнбанди гулдӯзиро дар оринҷи 
дасти чапашон ба таври хосса партофта, аз назди даро-
мадгоҳи ҳавлӣ то дари меҳмонхона пойандоз паҳн карда, дар 
ҳолате, ки аз чашмони оҳумонандашон дар воқеъ чашмони ту 
Дилнозаҷон ба чашмони бибиат бисёр монанд аст, – дар қавс 
навишта буд,падар ашк дона-дона мечакид, ба сару пои пада-
рам ошиқонаю муштоқона менигаристанд. Вақте диданд, ки 
чор ишкели шавҳарашон дуруст аст, мисле ки хотирҷамъ шу-
данд, ба пешвози ҳамсари азизу сарвари хонадони хеш чанд 
қадам ба пеш гузоштанд. Он вақт аз захмҳои фалокатбори ба-
дани падар хабаре надоштанд.  

Дар омади гап бояд бигӯям, ки тӯли панҷ соли хизмати па-
дар модарам бо сад озоб рӯ ба рӯ шуданд, вале саманди дӯст-
доштаи падарамро нобуд накарданд... 

Падарам як маротиба по болои пойандоз гузошта, аз кано-
ри чапи он баромаданду ба модарам, наздиктар шуда:  

– Очаи Саид, монда набошӣ, ҳолат хуб аст, – гуфта, – худ-
ро аз кашокаши мардон, ки ҳар кадом мехост, пойандозро 
кашида бигирад, ҳимоя карда, зуд ба назди яккамех рафт.  

Саманд ҳам беқарорӣ мекард. Сари худро бо шаст болою 
поин карда, бо дастонаш заминро мехарошид, гӯё ба соҳибаш 
мегуфт, ки тезтар ба наздаш биёяд, пазмонаш шудааст...  

Падарам ба асп наздик шуда, бо дасти рости худ пешонаи 
самандро молиданд. Асп ором гирифт. Ба назар мерасид, ки 
гӯё ҷонвари вафодор сару рӯи падарамро бӯй мекашад. Як 
дасти росташро оҳиста-оҳиста болою поин карда, гӯё суол 
медод:  

– Куҷо будӣ эй дӯст, дар даруни оғил дилгир шудам. Чаро 
дигар ба бузу бозӣ намеравем... ва бо шиҳаи пасташ шояд 
мегуфт:  
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– Хуш омадӣ, шаҳсавори чобуку далер. Дигар ин хел дуру 
дароз ғайб назан охир, дӯстӣ ин хел намешавад, шукри 
беандоза аз ҷаву алаф ками надоштам, лекин дарди фироқ 
мушкил будааст, ки мушкил... 

Падарам аз дасти модарам либосҳояшонро гирифта ба хо-
наи хобашон даромада, либоси аскариро кашиданд ва ба ис-
тиқболи меҳмонон ба рӯи ҳавлӣ баромаданд. 

Мардуми деҳа, ки дар маъракаҳо қариб ҳар кадом вазифаи 
муайян доранд, ба кор шурӯъ карда буданд. Як нафар чой 
меҷӯшонид, ду се нафари дигар барои меҳмонон ҷой меоро-
станд, занҳо аз анбор орд оварда, ҳам гап – гап мекарданду 
ҳам хамир мешӯриданд... Чор нафар говро ба замин афтонда, 
бо дасту пойҳояшон онро ба замин пахш мекарданд. Гов зур 
мезад, ки аз чанголи марг худро раҳо кунад. Вале қассоб:  

– Бисмиллоҳи раҳмони раҳим, аз барои худо, дар ҳаққи ар-
воҳи гузаштагони ҳамин макону ҳамин манзил, – гуфта, бо 
корди тез сари говро бурид. Қассоб кордро тез – тез ба гарда-
ни гов пасу пеш мебурд. Корд ниҳоят ба макки мавҷудоти бе-
забон расид. Хун фаввора мезад. Қассоб ин лаҳза аз пасу пеш 
бурда овардани корд худорӣ карда, нуги тези кордро дар 
ҳароммағзи гов монда, интизори пастшавии фаввораи хуни 
бадани гов буд. Фаввораи хун паст шуд. Он акнун ба қади 
корд ҷорӣ шуда, ба замин мерехт. Қассоб бо пои чапи худ 
гардани говро зер карда, кордро ба болои шиками гов монду 
бо дастони пурқуввати худ сари говро ба қафо кашид ва 
ҳароммағзи говро шикасту кордро гирифта сари говро аз пу-
сташ ҷудо кард. Яке аз кӯмакрасонҳои қассоб пойҳои говро аз 
банд раҳо намуд. Шамс (Шамсро ҳама дар деҳа Девнай 
Шамсак мегуфтанд. Бо ҳамагон баҳс мекард. Дар қиёс бо ди-
гарон дар ин баҳсҳо мавқеъи худро дошт. Гуноҳу савоби ка-
сонро беибо, беистиҳола, бетаҳаммул дар рӯяшон мегуфт. 
Ман суханони ӯро баъдтар ба ёд оварда, борҳо таҳлил мекар-
дам, ҳайрон мешудам, ки девонааш мегӯянд, лекин дар сухан 
гуфтан «ҳушёр» аст.) дар қафои пои чапи гов рост истода, ин 
манзараро тамошо мекард. 
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Қассоб:  
– Э, девнай Шамсак, гум ша, ай оқиби пойи гов! Бо назаната 

бмбурӣ, қишлоқ бе девна муна, – гуфта, ба сари Шамс дод зад.  
Шамс:  
– Э, нахо, гови мурдагӣ ҳам бзана?, – гӯён, аз ҷой 

наҷунбид. Ӯро бо шаст телла додани нафаре аз одамони гов-
кӯш аз ҷояш қафотар бурд. Ин дам гов яку якбора бо пои 
чаппаш сахт шатта партофт. Агар Шамс дар ҷои аввалаш 
меистод, бе ҳеҷ муҳобо зарбаи сахт мехӯрд.  

Қассоб хандида боз:  
– Дидӣ, девна, ту ҳолӣ шатайи гови мурдара нахурдаӣ,– 

гуфту об хост, то дастҳояшро бишӯяду ба кораш идома диҳад.  
Шамс:  
– И ҳайвоно шумора хуб менан, мон, ки шаттатун бзанан, 

қатлшон менен, охӣ, чӣ кор кунан бечораҳо, шумо ба худо 
қотилен, чӣ фақат одамкӯш қотилай?, не акай Ҳайдар ( ман-
зураш қассоб буд) ҳайвонкӯшам қотилай, – гуфта, ранҷида, аз 
назди қассобу дастёронаш дур шуд. 

Шамс раҳравон худ ба худ мегуфт:(ӯ дар бештар мавридҳо 
бо худ суҳбаткунон роҳ мерафт) 

– Ку брам, назари Мурзоюф мна мегирифта боша? Аку на-
медунум, пеш ай аскариравиш одами хуб буд. Мна медид да-
рав ай асп мефурмад. Мугуфт, ки Шамсиддин ҷӯрай мнай. 
Чан марта бей муна либос ҳам харида буд. Дарс, ки мера-
фтум, ранги муаллимойи дига: «девна хез гум ша ай инҷа», – 
намегуфт.  

– Ҳа, Шамсиддинҷон, дарс мехунӣ?, гуфта дафтару қала-
мум медод. Ҳолӣ намедунум. Агар фукчухт нашида боша, 
салом менум, агар нигаҳ накад, бало ба пасуш мерам, молу 
гови бибии Сорора асра менум. Охӣ, чи ко кунум. Магам, то 
умадани Неъматуллора кампири бечорара ёрдам кунум.  

Ин дам Шамс ба нафароне, ки падарамро иҳотта карда, 
гарм суҳбат мекарданд, наздик шуд. Падарам, ё шарфаи пой, 
ё худ ба худ гапзании Шамсро шунид, ки зуд ба қафо нига-
рист ва дар ҳол шитобон ба истиқболи Шамс қадам монда:  
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– Шамсиддинҷон, ту куҷоӣ, наход, ба дидори бародар ин 
қадар дер, пас аз ҳама биёянд,– гуфта, бағал боз кард ва 
Шамсро дар оғӯш гирифт.  

Шамс:  
– Ҳаму чен умада будум, ака, одам бисёр буд. Қариб бай 

пешта расида будум, ки бо ҳаму калли Ситам (раҳбари 
маҳалларо дар назар дошт):  

– Э, каллат дар гур девнай Шамсак, рузмон метӣ, брра ай 
иҷа гум ша, бад миёӣ мебиниша, – гуфта, мна я та зад. 
Гуфтумуш, э, кал аввал сари хута табобат кун, бад мна гап 
зан. Сурум кад, гурехтум.  

Падарам бо дасти чап Шамсро дар оғӯш гирифта, сарашро 
ба бехи гӯши як баччаи ҳамсоя хам карда, чизе гуфт. 

Пас аз фурсати кутоҳе баччаи ҳамсоя бастаеро оварда, ба 
падарам дароз кард. Падарам Шамсро аз оғӯшаш раҳо карда:  

Шамсиддинҷон ин ҷо ҳар он чизе, ки ба ман фармуда будӣ 
ҳаст. Мӯзаҳояш ҳам ҳамин ҷост. Ҳозир меоранд,– гуфта, ба-
старо ба Шамс дароз кард. 

Шамс: 
– Ака мумкинай бай хунатуна будром, ҳаминора пушум, ба 

худо поҳом тозаҳай, – гӯён, пойҳои ҷо – ҷо кафидаи лучи 
худро ба падарам нишон дод. 

Падарам:  
– Албатта, гуфта, Шамсро гирифта, ба хонаи хоби худашон 

дароварданд. 
Баъд аз даҳ – поздаҳ дақиқа як марди низомипӯши қадба-

ланд пеш – пеш ва падарам аз қафо аз хона мебаромаданд. Аз 
ростӣ Шамсро дар либоси аскарӣ бисёриҳо аввал наши-
нохтанд, зеро ӯ қомати худро мисли афсарон рост гирифта 
қадам мезад, кулоҳи ҳарбӣ ҳам Шамсро дигар карда буд. Ӯро 
вақте дуруст шинохтанд, ки овоз равшан карда гуфт:  

– Сержант, калли Ситам бегом, к мне!»(чанд ҷумлаи руси-
ро Шамс аз аскарбаччаҳои аз ҷабҳаомада ёд гирифта буд)  

Ҳозирин механдиданд. Вале Ситам, ки аз калимаи кал ба 
истилоҳи мардумӣ қимоб буд, ангушти худро аз сараш андак 
боло бардошта, Шамсро «хай – хай» мекард... 
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* * * 
Омаду рафти меҳмон ба пеши падарам чанд рӯз давом 

кард. Падарам алаккай аз марги бародархондаш – Неъматулло 
огаҳӣ ёфта буданд. Бо ҳар баҳона намегузоштанд, ки бибии 
Соро ба хонаи худашон равад. Метарсиданд, ки мабодо ин 
шумхабар боиси фалокати кампир гардад. Нигоҳубини хонаи 
бибии Сороро ҳамсояҳо ва модарам анҷом медоданд.  

Як рӯз бо даъвати падарам чанд нафар аз мардони 
обрӯманди деҳа дар хонаи мо ҷамъ омаданд. Ман ҳангоми 
даровардани чизҳои на он қадар калон ба монанди пиёла, ё 
лаълии мева шунидам, ки ҷамъомадагон масъалаи чӣ тавр ба 
бибии Соро хабар додани марги фарзанди ӯ – Неъматуллоро 
матраҳ мекунанд.  

Ман дар поёни хона, назди дар нишаста ба машварати 
ҳамдеҳагон гӯш медодам. Падарам ҳузури маро дар ҷамъома-
ди одамони калон манъ намекарданд.  

Мегуфтанд:  
– Агар хоҳиш дошта бошӣ, шин, шояд барои оянда чизе 

мегирӣ?  
Дар бораи расонидани хабар ба бибии Соро ҳар нафар ҳар 

гуна назар дошт.  
Яке мегуфт:  
– Чӣ даркор, пои кампир ба лаби гӯр расидааст. Ба фикрам 

хабараш накунем, беҳтар аст. Бигзор осудатар аз ин дунё са-
фар кунад. 

Нафари дигар фикри ӯро рад карда:  
– Барои чӣ, дард дигарасту марг дигар. Марг дар дасти 

парвардигор аст. Бояд хабараш диҳем. Охир ин гуна рӯзи 
сияҳ ба сари даҳҳо ҳазор нафар омадааст..., – мегуфт.  

Бархе мавқеъи бетарафӣ ҳам доштанд.  
Падарам чун ҳамешагӣ хомӯшона ба андешаҳои ҳам-

деҳагон гӯш медод.  
Хомӯшие дар миён омад, вале дур давом накард. Сардори 

маҳалла акаи Ситам ба падарам муроҷиат карда:  
– Муаллими ҷун синну солтон аз баъзе одамои иҷа ниша-
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стагӣ майда ҳам боша, пастиву баландиҳои зиндагира бисёрта 
дидагиен, ку шумо чӣ меген?, – гӯён, пиёлаи чойро гирифта 
ба кафи дасташ монду интизорӣ ҷавоб ба падарам дида дӯхт. 

Падарам оромона сар бардоштанду оҳи пурдарде кашида 
гуфтанд:  

– Ҳар қароре, ки қабул кунед. Ман тарафдори аксарият 
ҳастам. Фикр мекунам, ки ба ҳар навъе набошад, бояд кам-
пирро хабардор кунем. Интизорӣ дарди мушкил аст. Охир, 
гуфтаанд, ки «Интизорӣ бадтар аз ҷон кандан аст...» 

Ниҳоят ҷамъомадагон қарор доданд, ки марги нобаҳангоми 
яккаписари хонадони бибии Сороро ба ӯ расонанд.  

Сипас, онҳо тарзи расонидани хабарро ба бибии Соро бар-
расӣ намуда, ба хулосае омаданд, ки падарам ҳамроҳи домул-
ло Азизулло – писари шодравон – домулло Носир ба назди 
кампир рафта, ин амри мушкил, вале ногузирро иҷро намо-
янд. 

Бибии Соро ҳоло ҳам дар хонаи мо буд, дар халқаи чанд 
нафар аз занони деҳа нишаста, аз ҳар гӯшаи зиндагии худу 
шавҳараш ва дигарон нақлҳо мекард. Хеле хушнақлу 
давраоро ва ширинсухану хушзабон буд.  

Падарам ва домулло Азизулло аз ҷой хестанд. Ман 
пойафзоли падарамро пеш гузошта, асои (чигас) ва 
пойафзори домуллоро гирифта, ба даруни хона дароварда, ба 
домулло Азизулло, ки як пои худро дар ҷанг аз даст дода буд, 
ёрдам кардам. 

Онҳо ба дари меҳмонхонаи занона расида, дарро оҳиста 
тақ – тақ карда, ба хона даромаданд. Нишастагон зуд аз ҷой 
хеста, рӯймолҳояшонро гирди сар печонда, қисмати болоии 
русариҳои хешро пештар кашида, пешонаҳояшонро пинҳон 
карда, салом доданд. Ба ғайр аз чанд зани калонсол дигарон 
паи ҳам аз хона баромаданд.  

Домулло Азизулло дар тарафи муқобили бибии Соро ни-
шаст. Падарам ҳанӯз рост истода, меҳмононро хушомадӣ ме-
карданд. Аз нигоҳҳои рамуздори занони солхӯрда айён буд, 
ки мақсади ташрифи ин ду нафарро кайҳо фаҳмидаанд. Шояд 
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барои ҳамин ҳам нахостанд, ки ҳамроҳи дигарон ба берун ба-
роянд.  

Домулло Азизулло бо сари хам:  
– Ачаи ҷун чанд рӯз дар қишлоқ набудум, худову ростӣ ай 

умадани Мирзоюф ҳам дарак нодоштум, Тавилдара рафта бу-
дум. Бегаҳӣ хонатон дурмадум, набуден, ҳамсояҳо гуфтан, ки 
дар хонайи Мирзоюфай. Имруз омадум, гуфтум, ки ябора 
ҳаматуна бубинум. Хай дига хуб ҳастен, пир нашиден, омин 
оқибат бахайр имон ба саломат, – гуфта, даст ба рӯ кашид ва 
аз дасти падарам пиёлаи чойро гирифта ба замин монду 
маънидорона ба падарам нигарист. 

Падарам сифатҳои мардонаи бибии Сороро ёдоварӣ наму-
да, чанд ҷавоби моҳиронаи ӯро ба мардони сафсаттагӯ, ки 
солҳои бевазаниаш ба бибии Соро мепартофтаанд, нақл карда 
ҳозиринро хуб хандониданд. 

Домулло Азизулло ҳам мухтасаран дар бораи мартабаи 
модароне, ки сари танҳо фарзандони ятими худро ба воя ме-
расонанд, сухан карда, дар омади гап гуфтанд, ки ҳама чиз бо 
хосту амри худо ба вуқуъ мепайвандад, бинобарин ба ҳама 
пешомади неку бад шукрона бояд кард.  

Падарам дар ҳолате, ки дигар нерӯи нигаҳ доштани ашки 
худро надоштанд, ба бибии Соро рӯ оварда гуфтанд:  

– Очаҷон, намедонам, охир чӣ гӯям, барои ман ҳам шуни-
дани хабари..., – дигар натавонистанд, ки идома бидиҳанд. Аз 
ҷайб дастрӯмолашонро гирифта, чашмҳояшонро панаҳ кар-
данд. Баданашон ба ларзиш даромад. Шояд ҳар бинанда ҳис 
мекард, ки ӯ бо алам, бо сӯз, бо дард... мегиряд. Бибии Соро 
дарҳол пай бурд, ки гап сари чист.  

– Э, Неъматуллои номарде, – гӯён, аз ҷой хесту гуфт: -Мн 
фаҳмидум, ки ту ҳам ранги авот номард будаӣ, мна кайҳо 
партофта, рафтайи пеши авот? О бераҳмое, нахо мард ҳамита 
шава, нахо раҳми сари танҳои мна нахурден. Ховум рост 
бурмад. Ховут дидум, ки мегӯӣ:  

– Ача, дар ҳама мурдаҳои қишлоқ ута хушрӯ нола мению 
чува дар мурдай мн нола наменӣ?. Ховма ба Бибисаодат 
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гуфтум. Гуфта буд, ки хови хубай ачай ҷун, умри Неъматулло 
дароз мешава. И кор барвақт буд, ҳис мекадум. Ай гурехта-
нои Давлат маълум буд, ки хатти сиёҳи Неъматуллои бевафои 
мн кайҳо умадай, неки чува нагуфтенум... 

Нолаи ҷонгудози бибии Соро қариб ҳамаи ҳамдеҳагонро 
дар хонаи мо ҷамъ овард. Ӯ алаккай рӯи ҳавлӣ баромада буд 
ва дар фироқи чигарбандаш ончунон менолид, бемуҳобо хаёл 
мекардӣ, ки марсияи писари хешро кайҳо эҷод кардаю ба он 
оҳанги зебое ҳам бастааст. Ростӣ чунин навҳаи талхро дар 
умарам надидаам. 

Гирякунон аз байни издиҳоми мардум гузашта, рӯ ҷониби 
хонаи худ гирифт. Ба тарафи росту чап менигаристу мегуфт:  

– Биёен, дар қадамотун ҷунум, биёен ба туйи Неъматуллои 
мн мерем, биёен мерем гови туйиша мекушем, нун мебандем, 
туйи калонуш менем, мн ҳама чира дорум. Бисту панҷ солай, 
ки барои туйи бачам мол ҷамъ менум...  

Мерафт ва дасти занҳои ҳамсояро, ки мехостанд, дастҳои 
ба ду тарафи сар боло кардаашро қапида фуроранду каме 
оромаш кунанд, телла медод ва худ бе мадади ҳеч кас мисли 
одамони ҷавон роҳ мегашт. 

Ба ҳавлӣ даромад, чанде нола кард. Баъд ба хона даромада 
тахт фуроварду молу матоъи сандуқро як– як гирифта, ба 
ҳозирин нишон дода, ҳар кадомашро пеши рӯ гирифта, чанд 
ҷумлаи аламовар мегуфту ба замин мемонд. Ин дам бибии 
Соро ҳунарманди боистеъдодеро мемонд, ки сенарияи нақши 
худро хеле хуб аз бар кардааст ва чашми тези тамошобин 
дасту похӯрдааш намесозад. 

Занҳои ҳамсоя ҳам бо навбат аввал дар суги Неъматулло ва 
баъд дар ҳамин радиф оҳиста ба нолаи дарду алами хеш мегу-
заштанд. Тафовут ин ҷо аз дигар мурдаҳои деҳ ҳамин буд, ки 
ҷасади Неъматуллои ғарибгӯр дар ҳеч гӯшаи хонаи падарӣ 
наменамуд... Ҷои ҷасад миёни хона, болои коллои арусии ӯ 
сураташро, ки дар тан либоси аскарӣ дошту хушнудона та-
бассум мекард, гузошта буданд.  

Бибии Соро бозгашта ба ҳавлӣ баромада:  
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– Шариф, о Шариф, куҷоӣ, пешум биё баччам, гӯён, аз ми-
ёни ҷамъомадагон падарамро меҷӯст.  

Падарам баробари шунидани овози бибии Соро дар назди 
ӯ ҳозир шуда, дастоҳояшонро болои ҳам рӯи сина гузошта:  

– Лабай, очаҷон, – гуфтанд. 
Бибии Соро:  
– Баччай ҷӯни ача, гиря кори занакай, мн бояд пеши занако 

шишта, додарта нола кунум, Ту баччам, ай пайи маъракайи 
додарут мешай.Насиб ҳами будай, гова барои рӯзи омадануш 
баста будум. Барои туйи арусиш ҳам чорво дорум. Аку я та 
ята дар садақаҳош ҳаминора истифода бурдан бигӣ, – гӯён, як 
бастаеро ба падарам дароз карда гуфт:  

– Ин ҷа Шарифи ҷӯ пулай, мн баччам ҳисобшуна намерам. 
Бигӣ, ҳар чӣ ки даркор шид мехарӣ. 

Падарам:  
– Не, очаҷон, шукри худо қувватам мерасад, ман худам 

ҳама харҷу сарфи маъракаро ба уҳда мегирам. Фақат худато-
нро ба даст гиред. Шаҳидони роҳи озодию ҳақиқат ҳеч гоҳ 
намемиранд. Неъматуллои мо ҳам мисли ҳазорон– ҳазор 
нафар барои ҳифзи марзу буми ватани ягонаи мо СССР ҷони 
худро нисор кард. Ӯ шаҳиди аълост, мо дигар бояд бо гиряю 
оби дида рӯҳи поки ӯро нороҳат насозем, гуфта, худ муқоби-
ли гуфтаҳои хеш боз ашк резонданд. 

Бибии Соро, ки ин дам дастҳои худро ба гардани падарам 
ҳалқа карда, аз шиддати дарду алам чун шохаҳои беди 
маҷнун меларзид:  

– Мн ай ту миннатдорум, ҷувонмардита медонум, лекин ай 
меҳнати худум сарф кун, дилум қарор бигира. Мн, ки мурдум 
барои мн, ҳар чи ки менӣ ихтиёрут. Ба ғайри ту пирмуроди 
дига надорум. Ин баччай бевафо ай гуру чуви ачаш ба 
фикрум тарсид. Барои ҳами бармаҳал ҷунша гирифту гурехт,– 
гуён, он бастаро ба ҷайби падарам андохта, ба назди занҳо 
баргаштанӣ шуд.  

Падарам баҳсро дар ҳузури мардум ба бибии Соро раво 
надида, бастаи пулро ба модарам, ки алаккай омада чанд 
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қадам дуртар аз бибии Соро рост меистоданд, дароз карду 
чизе нагуфта, ба гӯшаи ҳавлӣ рафт ва акаи Ситаму чанд 
нафари дигарро ба наздашон даъват карда, хоҳиш намуданд, 
ки аз хонаи мо рафта гов ва дигар чизҳои заруриро оварда, аз 
пайи сартахтаи Неъматулло шаванд. 

Домулло Азизулло ин корро нораво ҳисобида, ташвиқ 
намуд, ки биёед, аз баҳри сартахтаи ақаллан беҷасад гузарем.  

Падарам сухани мулло Азизуллоро тарафдорӣ карда, бо 
аломати ризоятмандӣ сар ҷунбониданду гуфтанд:  

– Вале дар ин маврид домуллои азиз мо бояд ҳатман ин 
корро бикунем. Варна бибии Соро моро фаҳмида наметаво-
над. Зеро ин хурофоти беҷо барои мардуми мо алаккай расм 
шудааст. Агар инкори онро аз хонадони бибии Соро оғоз 
намоем, ӯ фикр мекунад, ки мо як кампири бебаччаро дар ин 
рӯзи сахт танҳо гузоштем, суханашро ба замин мондем. 

Домулло андак сукут карду гуфт:  
– Рост меген, муаллим, ин ай бемаърифтию бехабарии 

мардуми мо аз аркони дини ислом дарак медиҳад, гӯр бар са-
ри замона, замона ҳамин тавр омад, чӣ илоҷ... 

Шахсони муваззаф бо сардории акаи Ситам аз пай са-
ранҷоми маърака шуда, қарибиҳои шом хӯрок ва ҷойҳои ни-
шастро барои одамон омода намуданд. 

Оши сартахтаи Неъматуллои ҷавонмаргро ҳеҷ кас бо 
иштиҳо намехӯрд, баъзеҳо бисмиллоҳи раҳмонир– раҳим 
гуфта, як луқма мегирифтанду даст пок карда қафо мениша-
станд. Бале, садақаи ҷавонмаргонро дар деҳот аслан мардум 
намехӯрад. Баъдтар ман калон шудаму суол кардам, ки агар 
намехӯред, пас ин қадар сарфи беҳуда чӣ лозим? Калонсолон 
мегуфтанд, ки ин расм шудааст, баччам, дорӣ, ё не, бояд ба-
рои нангу номуси дунёӣ бикунӣ... 

Тафовутҳову аҷобатҳои ҷамъияти деҳро аз ҳамон солҳои 
кӯдакию баччагӣ мушоҳида карда,дар зиндагӣ борҳо таҳлил 
мекардам, расму русуми миллати худро бо анъанаҳои марду-
мони ғайр муқоиса менамудам. Ростӣ бартарияти урфу 
одатҳои миллати тоҷик аз дигарон бисёр аст. Муҳаббат, эҳти-
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ром, садоқат, вафодорӣ, поси хотир, меҳмоннавозӣ андешаи 
нону намакро офаридгор ба ин миллат арзонӣ дошта...  

Он рӯзи мотам ҳам дар хонаи бибии Соро аҳли деҳ хурду 
калон мегиристанд. Агар коре пайдо мешуд, барои иҷрояш 
ҷавонон он тараф истад, одамони калонсол бо аҷала медави-
данд...  

Ҳатто Шамс ҳам пас аз фосилаҳои кӯтоҳ ба назди дари хо-
нае, ки занҳо тахти беҷасади баччаи бибии Сороро иҳота кар-
да гиря мекарданд, рафта, аз ҷайб дастрӯмолашро гирифта:  

– Вой, ҷурам, вой ҷурам, вой ҷурайи беному нишонум, 
Неъмати ғарибгури ҷувонмаргум, вой ҷурам, вой ҷурам..., – 
гуфта, ончунон нола мекард, ки гиряҳои зораш ҳамаро меги-
рёнд. Ва танҳо дар ҳамин ҳолат акаи Ситам наметавонист, ки 
ӯро аз ин ҷо биронаду бигӯяд:  

– Э, девнай Шамсак мн тура сад бор мегум, ки дар маъра-
каҳо набинумта, ҳаму я коса авқоту я лаъли ошай ай сарут 
мона мн хдум ройит менум. Неки набиё. 

Аммо Шамс он тавре ки акаи Ситам баҳояш медод, набуд. 
Дар ҳаққиқат одам бори аввал ӯро медид, намефаҳмид, ки де-
вона аст. Тақсираш ҳамин буд, ки хатои одамро дар рӯяш, 
беистиҳола мегуфт. Дар кӯчаҳо худ ба худ шеър хонда ме-
гашт. Агар фасли сармо пайафзол намеёфт, парвое надошт, 
пои луч болои барф гаштан мегирифт. Рӯгӯиаш махсус ба 
акаи Ситам намефорид. 

Вақте ки аз маъракаҳо пешаш мекард, андак дуртар рафта 
мегуфт:  

– Э, кали Ситам бе мн чақа наша, ки ҳаму корта да ҳама 
мегум... 

Баъди ин гӯё, акаи Ситам Шамсро дигар дар маърака на-
медид ва кордораш намешуд. Вале сарфи назар аз хоҳишу ил-
тимоси баччаҳо Шамс онро боре ҳам нақл накада буд... Фақат 
мегуфт:  

– Не намегум, и бе я рӯзера даркор мешава... 
– Баччаҳо мегуфтанд:  
– Девона ба кори худ ҳушёр аст. 
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* * * 
Омаду рафти одамон ба хонаи бибии Соро ҳанӯз давом ме-

кард. Пас аз додани оши чили Неъматулло падарам бибии 
Сороро барои зиндагии доимӣ ба хонаамон оварданд.  

Кору бори хонадони ӯро одамони савобҷӯ иҷро мекарданд. 
Нигоҳубини гову моли бибии Сороро бошад, Шамс ба ҳеҷ кас 
намедод. 

Пас аз даҳ рӯз падарам ба мактаб ба кор дароманд. Ба ҷои 
кори пештараашон нарафтанд. Дар он ҷо каси дигар кор ме-
кард. Котиби райком ба падарам пешниҳод кард, ки омада 
дар ҷояш кор кунад, вале падарам бо ҳар баҳона рад мекар-
данд. Намехостанд, ки бо ин амал дили ҳамкори собиқи худ – 
Амонуллоро ранҷонанду ӯро бевазифа мононанд. 

Аҳволи бибии Соро рӯз то рӯз бад мешуд. Ҳеҷ тасаллое ди-
лашро ба зиндагӣ гарм карда наметавонист. Иштиҳо надошт. 
Танҳо бо зорию таваллои модарам, камакак шир, ё ҷурғотро 
дам мекашиду боз дар бистари ғамбемориаш дароз мекашид. 
Барои безобита накардани соҳибхонаҳо беовоз бо чашмони 
пӯшида гиря мекад. Гиряашро аз ашкҳои пайдарҳами канори 
чашмонаш, ки рӯи бистар мечакид, мушоҳида кардан осон буд. 
Фақат вақте ки ба айёдаташ меомаданд, нерӯи фавқуллодае 
дар баданаш пайдо мешуд. Зуд аз ҷой мехест ва боз нола ме-
кард. Оби дидаҳояш мисли борони баҳорӣ мешорид. Гӯиё, бо 
ин васила ба қадре аламу дарди Неъматуллоро мешӯст. Пас аз 
нолиданҳояш андак ба худ меомад, суҳбат мекард, ба берун 
мебаромаду кам-кам мегашт. 

Дар ин айём аҳли хонадони худораҳматии Раҷаб – мерган 
ҳам рӯи дукон бемори вазнин доштанд. Духтари калони би-
студусолаи Раҷаб-мерган миёнаҳои зимистон яку якбора ба 
дарде гирифтор шуда, бистарӣ гашт. Табибони маҳаллӣ ҳар 
чанд кӯшиш мекарданд, иллати маризии Шарофатро пайдо 
карда наметавонистанд. Модари Шарофат ба сад дар сар ме-
зад. Пеши фолбинҳо ҳам рафт. То дарди духтари нахустини 
хонадонашро фолкушоӣ кунад. Вале тумору таштову дорую 
давоҳо ба дарди Шарофати нозанин дармоне намебахшид.  
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Шарофат дар ҳақиқат нозанин буд. Тавре ки мегӯянд, 
«гӯиё, андомашро бо қалам рост карда буданд». Қомати расо, 
чашмони шаҳлои ҷаззобу мӯйи дарози мушкини заминрӯбаш 
тавҷҷӯҳи ҳар бинандаро ҷалб мекард. Хулас, дар ҳусну ма-
лоҳат дар деҳаи мо ягона буду ошиқони шайдояш бешумор... 
То ба дарди номаълум мубтало гаштанаш хостгорҳо дари хо-
наашонро «охӯрча» карда буданд. Аммо ҳеч якеро Шарофат 
маъқул намекард. Ба гапи ҳеч кас ҳам сар намефуровард. Мо-
дараш борҳо таъкидаш мекард, ки эй, пирдухтар шуда исто-
даӣ, чӣ балот расидай, ки ҳамаро ноумед мекунӣ, ё ягон...  

Шарофат механдиду мегуфт:  
– Агар ҳами Шамс хостгор равон бикуна, мн не намегум. 

Ба фикрум ошиқум шидай. Ҳар руз миёя, пеши хона мешина, 
бо чушмош куҷое, ки мерам, мна «мебараю миёра». Я руз 
пурсидмуш, ки инҷа чико менӣ ҳар руз? 

Гуфт:  
– Рӯзе, ки туро набинам, он рӯз мабод...  
Хоҳару додари Шарофат ҳанӯз хӯрд буданд, дар мактаб 

мехонданд. Мисли аксарияти ҳамдеҳагон аз бедастёрӣ 
зиндагии оддию хоксорона доштанд. 

Дарди номаълуми бедавоӣ Шарофат хусусан рӯзи садақаи 
Неъматулло хуруҷ карда буд. Аз ин рӯ баъзе занҳои кунҷкобу 
хабарҷӯ дарди Шарофатро ба марги Неъматулло мансуб до-
ниста, миёни худ аз паймони ошиқии ин ду ҷавони яке ба 
дунё падрудгуфтаю дигаре дар бистари беморӣ хоб тахмин 
мезаданд. 

Як шаб мо аҳли оила хӯрокӣ шом мехӯрдем. Бибии Соро 
ба илтимоси падарам гӯш надода, аз ошомидани оби анор 
ҳам, ки ҳар рӯз модарам барояшон омода мекарданд, сар ка-
шид. Ногоҳ овози: «Бибисаодат, о Бибисаодат...», – гуфтани 
зане ба гӯшамон расид. Модарам дарҳол аз ҷой хеста:  

 –Овози ачай Шарофатай, тинҷӣ боша? – гӯён, ба берун ба-
ромаданду пас аз лаҳзае дарро кушода:  

– Биёене, биёен, дар қадамотун садқа шавум, ба худо 
ғайрат кадӣ, Шарофати ҷун ина мита кам-кам хеста, бгардӣ 
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иншооллоҳ нағз мешай..., – гуфта, аз оринҷи Шарофат қапи-
да, ба хона даромаданду модару бародар ва хоҳари Шаро-
фатро хайрамақдам гуфта, кӯрпачаҳои канори хонаро гириф-
та, ба болои кӯрпачаҳои алаккай паҳнгардида паҳн карданд. 

Падарам пас аз салому алейку хушомадии меҳмонон хо-
станд, ки ба хонаи худашон раванд, ман ҳам аз дунболи пада-
рам баромаданӣ шудам. 

Вале:  
– Муаллимҷун, шумо наравен, я маслиҳат дорем, қати 

бибии Соро, шумо ҳам ҳузур дошта бошен хуб мешава, – 
гуфтани модари Шарофат, падарамро пас гардонид. Бо ишо-
раи модари Шарофат ман ҳам боз истодам. Ин дам модарам 
ба паҳлӯи чапи Шарофат чанд болиштро болои ҳам гузошта 
буданд... 

Аз он Шарофати нозанини деҳи мо дигар танҳо пусту 
устухон монда буду халос. Бо азоб нафас мегирифт, мадор 
надошт, ки чашмони шаҳлояшро пурра боз кунад, бо забон 
лабони нозанини худро нам мекард, то ба ҳам начаспанд...  

Бибии Соро маънидорона ба Шарофат менигарист, аниқта-
раш онҳо аз як дигар чашм намеканданд. Об аз чашмони ҳар 
ду бемор мешорид. Бо забони «чашм «сухан мегуфтанд ва ҳеҷ 
тарҷумоне наметавонист, суҳбати онҳоро ба ҳозирин тарҷума 
кунад.  

Ниҳоят бибии Соро аз забони «чашм» ба забони тоҷикӣ гу-
зашт ва дар ҳолате ки ҳамоно ба Шарофат менигаристу ҳатто 
намехост, сонияеро аз дидори ӯ барои мижа задан ҷудо кунад, 
гуфт:  

– Дарди ҳар думун якай, бачам, ҳар думуна я бало задай, 
армуни ҳар думуна ҷанги гирмун бурдай, мн ку майлуш сол-
ма хурдам, неки вовайлойи ҷуни ҷувуни ту, аҷал мардаки зу-
рай Шарофат, зури мну ту бай ура намераса,хта ба дст бигӣ. 
Ба тақдир тан бте, ғама зери по кун, ай ҷот бхе, ачата дар ғам 
надозӣ бо. Мну ачай ту ғамойи садсоламуна дар и дунё 
хурдем. Бале, Шарофати ҷуи хола мну ту я хел касал дорем. 
Касали мора ғамкасал меган... Мо баройи я номард касал ши-
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дем, ки нумуш Неъматуллои бевафоай, ғами одами бевафора 
нахур, баччам. Фақат ту пештар касал шидию мн дертар. Ай 
мн пештар хавар ёфтӣ, неки сир дуздундӣ, нагуфтӣ. Пурси-
думут, ки Шарофати ҷу чӣ ко кадайӣ, Неъматуллора я гон ба-
ло шидай, гуфтӣ, не ачай ҷун бисё ёдуш кадам, омад– омадуш 
наздик, ки шидай ай ҳаяҷона дига тоқат надорум... 

Ба ҳозирин маълум шуд, ки бибии Соро аз муносибати 
маҳрамона, вале поку софу беолудаи ошиқони армонӣ воқиф 
будааст. Барои ҳозирин қисса равшан гашт, ҳоҷҷат ба суолу 
ҷавоб набуд ва ташхиси дарди Шарофат ҳам айён гардид, аммо 
ӯ ҳанӯз мегирист, бо сари хам, сараш қариб ба зонуҳояш мера-
сиданд, ҷо – ҷое овоз мебаровард, наметавонист, ки хомӯшона 
бигиряд. Ба ҷуз падарам, ҳама мегиристем. Об дар чашмони ӯ 
ҳам ҳалқа зада буд, дандонҳояшро бо ҳам зер мекард, чуқур – 
чуқур нафас мегирифт, то оби дидаҳояшро ба қафо гардонад. 

Ин дам Шарофат сарашро андак боло бардошта, ба бибии 
Соро нигариста:  

– Мна, бубахшен, ачаҷун хатойи Неъматуллора худтон 
гуфта бден, ки ҳар дафа ай Давлати хаткашон бигиру биёр бе 
муна бхон, дар дурунуш..., гуфту аз шарм дигар идома дода 
натавонист ва қоғазҳои болои ҳам гузоштаро аз дасти мода-
раш гирифта, назди бибии Соро гузошт. Боз давом дод:  

– Иёра мн оҳиста медуздидум, баъд хона мерафтуму ме-
хондум, охи Неъматулло ҳами хел гуфта буд, и хато ай мнам 
бдан. Хатти сиёҳша ҳам акаи Давлат оварда, бей мна дод, не-
ки гуфт, ки да ҳиҷ ка нагу. Мн баъди и касал шидум. Мна бу-
бахшен, ба фикрум бе ӯ наметунум..., гӯён, худро ба пеши 
пои бибии Соро партофт. Бибии Соро ба зур аз ҷой хеста, са-
ри Шарофатро гирифта, ба болои зонуяш монду гуфт:  

– И тари нагу, иё моли туст, и гапора пеш ай рафтануш 
Неъматулло бе мна гуфта буд. Мн гуфтум, охи и насибу 
қисматай, бзана, ки насиби ту бе я каси дигара кашидагӣ 
боша, барои ҳамин, я бор бе худта ошкор кадуму халос, дар 
ҳич кайи дига нагуфтум. Тарсидум, ки духтари мардак бад-
нум мешава... 
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Бо хоҳиши бибии Соро падарам хатти сиёҳи Неъматуллоро 
хонда, мазмунашро нақл кард: 

–Писари шумо дар муҳориба бо фашистон – душманони 
ғаддори Ҳукуматӣ Шӯравӣ ҳангоми аз муҳосира озод кардани 
гаҳвораи Инқилоби Октябр– Ленинград қаҳрамонона ҳалок 
гардид... 

Падарам меҳмононро то хонаашон гусел кард. 
Вақте аз хоб бедор шудам, ҳаво ҳанӯз торик буд. Падарам 

рӯи ҳавлӣ наменамуданд. Барф меборид. Чанд қадам аз долон 
дуртар монда будам, ки аз тарафи хонаи Шарофат ба гӯшам 
овози гиря расид. Овози гиряи ҷонкоҳи модари Шарофат мӯи 
баданамро рост мекард. Модарам либоси бибии Сороро алак-
кай пӯшонида буданд. Ману модарам аз оринҷи бибии Соро 
дошта, ӯро ба хонаи Шарофат бурдем... 

Тобути Шарофат дар китфи мардум гӯиё медавид. Шояд ба 
мулоқоти деринтизор бо Неъматуллои ягонааш шитоб мекард...  

Ин дам:  
– Муаллим, я дамак иҷа биёен, – гуфтани модари Шарофат 

падарамро аз роҳ боз дошт. Ӯ як бастаи латтапечро ноайён ба 
падарам дода, чизе гуфт... 

Шарофатро бурданд ва ба «диёри абадӣ», ба дидори 
Неъматулло гуселаш карданд. 

Падарам аз мусибатхона дер баргаштанд ва сари дастурхон 
вақти суҳбат сирри ҳамон бастаро кушоданду гуфтанд:  

– Шарофат хоҳиш карда будааст, ки мактубҳои Неъматул-
лоро ҳамроҳи хатти сиёҳаш бо ӯ гӯр кунем. Ба модараш гуфта 
будааст, ки ин корро ман ба ҷо биёрам, то дигарон аз сирри 
онҳо хабар наёбанд. Як илоҷ карда васияташро ба ҷо овардам. 
Хоҳиш мекунам, суҳбати шабона ва ин кор ҳам фақат байни 
худамон монад... 

Аз ин миён шаш моҳ гузашт. Як рӯз бибии Соро аз ман 
хоҳиш кард, ки ба мактаб рафта падарамро зуд гирифта 
биёям.  

Ба мактаб давидам. Пайғоми бибии Сороро ба падарам ра-
сонидам... 
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Вақте ки падарам ба назди он кас ҳозир шуданд. Бибии 
Соро гуфт:  

– Мна бачам берун бурор. Якҷоя ба берун баровардемаш. 
Бибии Соро мисли он ки деҳаро бори аввал медида бошад, 

аз як сар онро томошо мекард. Баъд рӯ ҷониби гӯристон гар-
дониду ба падарам гуфт:  

– Гӯри аката медунӣ?, (манзураш гӯри шавҳараш буд). Па-
дарам гуфтанд:  

– Бале, медонам, очаҷон.  
Бибии Соро: 
– Ита ки боша, гури мна дар қавати гури акат меканӣ. Да и 

дунё бисёр тоқамун мунд, некӣ дар он дунё намемонумша ди-
га гуреза. Ҳами хонаву дар гову моли мна бей ачайи Шарофта 
бте. Бугуш, ки баччаша дар хунай мн бушнуна, дуди хунама 
брора. Хай баччаи ҷун хизматота бубахш. Имруз пага худо 
хоҳа мн сафар дорум. Охирон хоҳиши мна ҳам Шарифи ҷуни 
ача ба ҷо биёр. Шав тинҷ, ки шид, пеши тахтум биёву бланд, 
бланд ачамой бугу. Армуном бишкана. Охӣ, ҳама армунома 
ҷанги гирмун кӯшт, Неъматуллома гумному ҷувонмарг кард. 
Бези ту дига мна, ки нола мена?, – гуфту ба бағали модарам 
такя кард. Мо бибии Сороро ба хонаи хобаш даровардем. 

Падарам ба рӯи бибии Соро нигоҳ карданду зуд ба сӯи 
ҳаммом давиданд. То омадани падарам модарам сари бистари 
бибии Соро бо овози на он қадар баланд чизе мехонданд. Па-
дарам расидан баробар, модарам ба анборхона рафтанду аз он 
ҷо гирякунон як андоза сон оварда назди падарам гузоштонд. 
Падарам сураи «Ёсин»-ро бо овози хеле мақбул дар сари бо-
лини пешазмарги модархонди худ қироат мекарданд.  

Аз чашмони бибии Соро дигар ашк намерехт. Балки дар 
лиқои ӯ табассуми малеҳе пайдо шуда буд. Аз ин сафар, ки ӯро 
ба дидори ҷигарбандонаш мепайваст, қаноатманд буд, шодӣ ме-
кард. Нафаскашиданҳояш ба шумор гашт. Қафаси синааш ҳам 
дигар пасту баланд намегардид... Падарам ба ёсинхонӣ хотима 
дода, ба гуфтани калимаи шаҳодат оғоз карданд. Пас аз фурсате 
бо ёрии модарам манаҳи бибии Сороро бастанд.  
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Модарам аввал ба рӯи ҳавлӣ баромада, бо овози баланд ги-
ря карданду баъд ба меҳмонхонаи занона рафт, дар тараддуди 
омода кардани тахти бибии Соро афтоданд. Ин дам одамони 
зиёде алаккай дар рӯи ҳавлӣ ҷамъ омада буданд. 

Чун ҳамеша аҳли деҳ барои саранҷоми маъракаи бибии 
Соро дастаҷамъона машғули кор буданд. Падарам бо ҳам-
роҳии гӯрканҳо ба гӯристон рафта, ҷои манзили охирати 
бибии Сороро нишон дода омаданд. 

Посе аз шаб ҳам гузашт. Баъзеҳо барои дам гируфтану боз 
субҳ барвақтар хеста омадан аз акаи Ситам иҷозат пурсида, 
ба хонаҳояшон мерафтанд. Падарам миёнбанди гулдӯзиашо-
нро аз миёнашон кушода, ба сӯи меҳмонхонаи занона, ба 
назди тахти модархондашон, ки матоъҳои рангорангро дар 
паҳлӯю болои пойҳояш монда, рӯяшро ба бахмали сабзи ба-
ланд маҳкам карда буданд, рафт. 

Ҳама барои эҳтироми падарам аз ҷой хестанд. Аз назди дар 
миёнбандашонро пеши даҳон гирифта, очамой гуфта, як та 
якта ба суи тахт қадам мегузоштанд. Кампири Савлат, ки дар 
болои сари бибии Соро менишаст, рӯи ӯро боз карду гуфт:  

– Биё, баччам, ачата хайру маъзур бугу ва худ бо оҳанги 
хосси нолаи занона, омадани падарамро ба биби Оиша «ха-
бар» медод. 

Падарам сари зону дар назди тахти биби Оиша нишаста, бо 
дасти чапашон мӯйҳои ба пешона хамшудаи ӯро ба тарафи 
сараш ҳамвор карда, дар ҳолате ашк алаккай рӯяшонро тар 
када буд:  

– Сафари манзили ахиратат бахайр, модари армонии ман. 
Медонам, ки ҳама ҳавасҳоят дар дил ба гур меравӣ. Лаънат ба 
ҷангандозон, дуздони бахту шодиҳои одамон. Медонам, 
мақоми фарзанд дар олами модарӣ иваз намешавад, вале сав-
ганд мехӯрам, мисли фарзанд ҳамеша хотири туро пос дорам. 
Аз набудани Неъматулло малул набош, қисмат аз мо ҷудояш 
карда, барои мо ҳамаи модарони тоҷик мартабаи яксон до-
ранд. Хулас, модарҷон орому осуда бихоб, шаҳписаронат 
бешумор аст. Алвидоъ, модарҷон, дидор то қиёмат, дидор то 
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қиёмат, дидор то қиёмат,– гуён, гирякунон аз назди тахти 
бибии Соро дур шуданд.  

Биби Сороро ҳам ба хок супориданд. Падарам пас аз ин 
ҳодисаҳо хеле афсурдахотиру камгап шуда буданд. Қасди 
аламу носозгориҳои давру замонро аз кор мегирифтанд. 
Вақтҳои фориғ аз дарс пайваста ба бунёди боғи нав машғул 
мешуданд. Ин алаккай боғи сеюми мо буд, ки бо дастони па-
дарам, бо кӯшишу заҳматҳои шабонарӯзии ӯ бунёд мегардид. 
Ду боғи дигарамон, ки ниҳолҳояшро пеш аз оғози ҷанг сабз 
карда буданд, саросар ба бор омада, ҳосил ва даромади хуб 
ҳам медоданд.  

Боре сари дастурхон вақте ки модарам марги Шарофату 
биби Сороро ёдоварӣ карданд, падарам гуфтанд: 

– Умеди орзу василаи асосии зиндагии инсонҳост, агар 
умеду орзу канда шавад, риштаи умри инсонҳо ҳам канда 
мешавад. 

Модарам маънидорона ва суоломез ба чашмони падарам 
нигоҳ карданд. Шояд мехостанд, бигӯянд:  

– Пас шумо, ки замоне аз ҳама чигарбандонатон ҷудо 
шудед, чаро...?  

Падарам ба суоли хомӯшонаи модарам, ки ҳанӯз дидаҳояш 
дар интизори ҷавоб мижа таҳ намекарданд, бо табассум чу-
нин ҷавоб гуфтанд:  

– Масъалаи ман дигар аст, шиори ман дар зиндагӣ қасди 
аҷалро аз амал гирифтанасту бас. 
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* * * 
Синну соли ман ба ҳафт расид ва моҳи сентябри соли 1947 

ба мактаб рафтам.  
Тирамоҳи ҳамон сол падарамро пайваста ба Кумитаи ҳизби 

коммунисти ноҳия даъват мекарданд. Ӯ ки доир ба кор ва ди-
гар масъалаҳои берун аз оила ҳеҷ вақт, ҳатто ҳарфе ҳам ба 
забон намеоварданд, на модарам ва на ман сабаби сафарашо-
нро ба маркази ноҳия намепурсидем. 

Рӯзе сокинони чанд деҳаро ба идораи колхоз, ки он дар 
деҳаи мо ҷойгир буд, даъват карданд. Котиби якуми ҳизби 
коммунисти ноҳия (мардум он солҳо нафари соҳиби ин ман-
сабро котиби райком мегуфтанд) аввал бурду бохти колхози 
«Ҳосилот»-ро таҳлил намуда, натиҷаҳои онро қобили қаноат 
надонист ва пешниҳод кард, ки ба ҷои раиси пештара колхоз-
чиён бояд раиси нав интихоб намоянд. Дар ҳамин радиф 
таклиф ҳам карда гуфт:  

– Агар шумо меҳнаткашони муҳтарам, шахси босаводу 
кордон, таҷрибадору бообрӯ, муаллим – Мурзоев Шарифро 
раҳбари худ интихоб намоед, ба фикрам соҳаҳои гуногуни 
хоҷагии халқи колхоз рӯ ба тараққӣ мениҳад.  

Намедонам, он тарафи кор чӣ гуна ҷараён гирифт, вале 
вақте ки дубора мардум ба идораи колхоз гашта даромаданд, 
котиби райком хурсандона аз ҷой хесту эълон кард, ки бо ак-
сарияти кулли овозҳо Мирзоев Шариф раиси колхози «Ҳоси-
лот»-и ноҳияи Одилобод интихоб гардид. Ҳамагон ба ин му-
носибат чапак мезаданд ва падарамро муборакбод мегуфтанд. 

Вазифаю масъулияти нав падарамро хеле серкор гардонида 
буд. Бисёр мавридҳо омадану рафтанашро мушоҳида намекар-
дам. Ба замми ин ба шуъбаи ғоибонаи факултаи аграри Дониш-
кадаи кишоварзӣ дохил шуда буданд ва вақти холии худро ша-
бона дар хона ба мутолиаи адабиёти илмӣ сарф мекарданд. Са-
ранҷоми бисёре аз корҳои боғоти шахсиамонро модарам, гоҳ – 
гоҳе шогирдони падарам ба субут мерасониданд. 



Ҳаводиси  армонкуш  95 

Сатҳи молиявӣ, саршумори чорво ва истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ ҳамасола дар колхози «Ҳосилот» боло мерафт. 
Инро ман аз маҷлисҳои солонаи колхоз,ки мардумон ҷамъ 
меомаданду намояндагони райком ба пешқадамон ва аз ҷумла 
ба падарам ҳам мукофот месупурданд, мефаҳмидам.  

Яке аз ин гуна маҷлисҳои ҷамъбастии солона ҳеҷ аз ёдам 
намеравад. Дар он худи котиби райком иштирок дошт. Дар 
охир котиби райком маҷлисро ҷамъбаст намуда, эълон до-
штанд, ки ба раиси колхози «Ҳосилот» Мирзоев Шариф ба-
рои меҳнати шоён ва аҳлона, хусусан барои афзоиш додани 
саршумори чорвои майда ва васеъ гардонидани майдони 
боғот автомашинаи сабукрави тамғаи «ГАЗ– 21 «туҳфа карда 
шавад. Аксарият аз ҷой хеста чапак зада:  

– Ош шавад, арзанда аст, насиб кунад, – гуфта, шодӣ ме-
карданд.  

Котиби райком таҳти кафкубиҳои пурмавҷи ҳозирин пада-
рамро ба назди минбар хонда, калиди мошинро супорид.  

Падарам ин дам ба ҷои котиби райком, ки алаккай аз мин-
бар поин шуда буд, баромаданду ба раҳбарияти ноҳия барои 
қадрдониашон сипосу миннатдорӣ намуда, меҳнаткашони 
колхозро бори дигар таҳният гуфта, иброз доштанд:  

– Ин бешак рафиқони азиз, мукофоти шумост. Заҳматро шу-
мо мекашед, шабу рӯз шумо сарфи назар аз гармою сармо сари 
кор ҳастед. Меҳнати шумо ба ҳар гуна мукофот арзанда аст. Ҳар 
яки шумо ҳаққи доштани ана ҳамин гуна туҳфаи арзишманд– 
мошини " ВОЛГА»-ро доред. Вале имкони давлати пасазҷангии 
мо алҳол маҳдуд аст. Ба ҳар чизе, ки раҳбарият муносиб дони-
стааст, ташаккур мегӯем. Аммо ман мехоҳам, ин мукофоти худ-
ро ба сарчупони пешқадами колхоз Бобоназар Пулодов, ки им-
сол аз ҳар сад сар меш як саду си сарӣ барра гирифт, супорам. 
Ба ин васила ин марди меҳнатқарин ва чанд чӯпони ҳамкораш 
имкон пайдо мекунанд, ки фаслҳои зимистон аз даштҳои дури 
ноҳияи Данғара гоҳ –гоҳ омада фарзандонашонро хабар гиранд. 
Биёед, акаи Бобоназар «ВОЛГА» аз шумост», – гӯён, Бобоназар 
Пулодовро ба назди минбар хонд. 
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Бобоназар Пулодов аз ҷой хест ва:  
– Раис, интари намешава, ба худо шармнда шидум, и ҳаққи 

шумост, мн я коргари қаториюм, агар шумо ову дони чорвора 
таъмин накунен, мн аё куҷо барра гирифта мутунум?, – гӯён, 
хост ба ҷояш нишинад. Вале падарам аз минбар фуромада, ба 
сӯи ҷои нишасти Бобоназар чанд қадам гузошта:  

– Хоксорӣ накунед, ака, биёед, биёед, – гуфтанд.  
Бобоназар ноилоҷ аз ҷой хеста ба назди падарам омад. Па-

дарам ӯро дар оғӯш гирифта, зери садоҳои шодиёнаи ҳамкор-
наш калидро ба сарчӯпони номии колхоз супориданд. 

Котиби райком, ки ин манзараро бо табассум ва қаноат-
мадӣ тамошо мекард, бори дигар ба минбар баромаду:  

– Рафиқони азиз ман ин лаҳзаҳо ба ҷуз офарину раҳмати 
беандоза дар ҳаққи чунин коммунисти матинирода, 
ҳаққиқатпарасту боинсоф ва пеш аз ҳама марди хоксору 
заҳматкаш, ҳамсафи бонангу номус ва гиромиқадри мо – Ша-
рифҷон Мирзоев аз ҳаяҷон чизи дигаре гуфта наметавонам,– 
гӯён, бо дасти чапаш ба пушти падарам, ки ин замон дар 
назди минбар рост меистод, тап – тап карда, ӯро ба оғӯш ги-
рифт... 

Падарам солҳои зиёде, дар ҳамин вазифа кор карда, дар ин 
муддат мактаби олии кишоварзиро ғоибона хатм намуда, ри-
солаи номзадиашонро дар мавзӯи «Омилҳои асосии рушди 
боғдорӣ дар навоҳии куҳсори Тоҷикистон» ҳимоя ҳам кар-
данд. 

 
* * * 

Солҳои мактабхониро дар оғӯши гарми волидайни азизи 
хеш хеле хотирмону гуворо мегузаронидам. Давраи супурда-
ни имтиҳоноти хатми мактаби миёна ҳам фаро расид. Бачаҳо 
барои идомаи таҳсил нақшаҳояшонро иброз медоштанд, бо 
ҳам баҳс мекарданд, ки ин ҷо не, он ҷо агар таҳсил кунӣ, ху-
бтараст... Аз доштани воситаҳояшон дар шаҳру маъмурияти 
муассисаҳои олӣ ҳам таманно мекарданд. Базе аз онҳо ба ман 
рӯ оварда мегуфтанд: 



Ҳаводиси  армонкуш  97 

– Хайр, масъалаи Саид матраҳ аст. Падараш одами баобрӯ, 
ҷӯрадор, барои ҳамин хапу хомӯш аст. Дилаш пур, ки ҳаст, 
парво надорад, дар ин бора гап ҳам намезанад... 

Аммо ман як суҳбати худро, ки ҳанӯз аввали соли таҳсил дар 
синфи даҳум бо падарам карда будам, ба ёд оварда механдидам. 
Бачаҳо сабаби хандаи маро намефаҳмиданду боз қаҳрашон ме-
кард ва боз фикр мекарданд, ки масъалаи дохилшавии ман 
кайҳо ҳал аст. Ин суҳбатро танҳо ба як рафиқам – Олим, ки ба 
хонаи мо рафту омад дошт, нақл карда будаму халос. 

Он рӯз ба падарам гуфтам, ки насиб бошад, ба факултаи 
филологияи Донишгоҳи миллӣ дохил шуданиам. 

Падарам каме сукут карданду гуфтанд: 
– Ихтиёр дорӣ, ҳар касберо, ки дӯст медорӣ ҳамонро инти-

хоб кун. Аммо ба фикри ман замоне расидааст, ки мардони 
тоҷик бояд дигар аз пайи ихтироот бигарданд. Сару либосу 
шароити таҳсил аз мост, вале ҳеч гоҳ ба умед мабош, ки ман 
чун падарони дигар ҳамроҳият мекунам, аз қафоят ба шаҳр 
меравам, касеро илтимос мекунам, ки... ҳатто то истгоҳ гусел 
карданро аз ман интизор мабош. Агар писари ман бошӣ роҳу 
равишатро худат меёбӣ. 

Пас аз ин гуфтугӯ ман аз нияти худ гаштам ва қарор додам, 
ки муҳандис шавам. 

Номаи камолро гирифтам. Аз волидайн дуои хайр гирифта, 
омодаи сафар шудам. Модарам қабл аз сафар коғази за-
рдшудаеро ба ман дароз карда гуфтанд:  

– Ин суроғаи хонаи тағотай, хабаруш бигӣ, чанд солай 
намиёя, ҳо ай ҳаму рузи мурдайи бибит рафту дига наумад, 
шаҳрӣ шидай, ё намедунум зануш намемунаш, хулас ай 
қишлоқу ай мн фуромуш кадай, авот гоҳ –гоҳ хабарша меёра-
ву халос. 

Се рӯз аз саҳар то бегоҳ ҳамроҳи се нафар аз ҳамсинфонам 
дар истгоҳ рӯзро шаб мекардем, вале мошин ба самти пойтахт 
набуд, ки набуд. Танҳо рӯзи чорум як мошини боркаш пайдо 
шуд ва мо ба болои он савор шуда ба Душанбе раҳсипор гар-
дидем. Мо ҳама бори аввал ба Душанбе меомадем.» 
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– Дилнозаҷон, о Дилнозаҷон, – гуфта, ба хона даромадани 
Валентина Ивановна Дилнозаро маҷбур кард, ки сар аз болои 
саҳифаи навбатии номаи падар бардорад. 

Валентина Ивановна ба анвои хӯрданиҳои болои миз нига-
риста, сари худро бо аломати норизоиятӣ ҷӯнбонда, гуфт:  

– Духтарҷон, ин корат тамоман кори хуб нест, ту пеш аз 
ҳама худатро бояд муҳофизат кунӣ, агар не бо ин рафтор ба 
чизе муваффақ шудан ғайриимкон аст. Хез, ба ошхона мера-
вем. Якҷоя хӯроки шом мехӯрем, андак сайру гашт намуда, 
хоб мекунӣ, ба фикрам барои имрӯз бас аст. 

Дилноза итоаткорона аз ҷой хест. Наметавонист, ки ин ма-
ротиб ҳам таклифи Валентина Ивановнаро рад кунад. Онҳо ба 
ошхона фуромаданд. Федот сари мизи хӯрокхӯрӣ интизорӣ 
мекашид. Валентина Ивановна каррамшӯрбои сурхи лабла-
будорро, ки Дилноза хеле дӯсташ медошт, ба косаҳо рехта, 
худ ҳам сари миз нишаст. Бӯи хуши каррамшӯрбо иштиҳои 
Дилнозаро овард ва насибаи худро то охир бе нон дам кашид. 
Аз ҳозирин узр хоста, ба ҳавлӣ баромад. Ба қисмати қафои 
хонаи падар, ки боғи начадон калоне дошт гузашт. Дар боғ 
қадам мезад ва худ ба худ мегуфт:  

– Танҳо мубориза бурдан бо мушкилоти зиндагӣ гӯё, ки 
барои фарзандони авлоди мо меросӣ шудааст. Бобоям, пада-
рам ва инак ман ҳам...– ин дам баданаш ларзид ва гиребонҳо-
яшро ҷамъ намуда:  

– Астағфируллоҳ, астағфируллоҳ худо аз даҳонам шамол 
барад, иншооллоҳ падарам зиндаанд, ман танҳо нестам, лекин 
чизи дигар – фарзанди падарро дар назар дорам. Аз ин ҷиҳат 
ман ҳам мисли онҳо танҳоям охир, – гуфту зуд ба қафо гашт, 
мехост шитоб кунад, зуд ба сари мизи кории падар ҳозир ша-
вад ва аз тақдири минбаъдаи ӯ воқиф гардад, ба тақдири мо-
дар ошноӣ пайдо кунад, ӯро бишносад... Ғарқи адешаҳо чӣ 
тавр ба утоқҳои кории падар расиданашро пайхас накард.  

Манитори компютер сиёҳ шуда буд, даст ба мушак бурд, 
сафҳа равшан гашт. Дарди миён намегузошт, ки Дилноза ба 
курси нишинад. Барои ҳамин маниторро андак ба қафо хам 
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карду рост истода, ба қироати номаи тақдири падар идома 
дод. 

«Шаби аввалро дар пойтахт, дар як чойхонаи даромадгоҳи 
шаҳри Душанбе рӯз кардем, – менавишт, падар. Фардо ду 
нафар ҳамсинфам ба хонаи хешу таборонашон рафтанд ва мо 
ду нафар дар суроғу пайи хонаи иҷора шудем. Ин кор барои 
мо, ки шаҳр ро тамоман намедонистем, гарон афтод. Аммо 
хушбахтона ҳамон рӯз бо нархи андак баланд манзили иҷора-
ро пайдо кардем. 

Чанд рӯз пас ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи муҳандисии До-
нишкадаи кишоварзӣ супурдам. Тайёриам бад набуд, аз им-
тиҳоноти қабулшавӣ баҳои хуб гирифта, сазовори номи до-
нишҷӯ шудам. Дар ин муддат падарам як маротиба барои 
анҷоми баъзе аз корҳои колхоз ба Душанбе омада, маро ёф-
танд. Аз муваффақияти ман хурсанд шуданд. Хостанд, ки бо 
худашон маро гирифта ба деҳа баранд, нахостам. Таъкид кар-
данд, ки хоҳиши модарро бо ҷо биёрам. Яъне рафта тағоямро 
хабар бигирам. 

Ёд дорам рӯзи якшанбе буд. Ба рафиқам гуфтам, ки ман ба 
хонаи тағоям меравам. Дилаш кашид, ки ҳамроҳи ман равад. 
Лекин тарзи хонадории шаҳриёнаи тағоямро борҳо аз забони 
модарам, ки бо алам ва оби дида нақл мекарду аз толеъи бади 
ягона фарзанди падари хеш малул буд, шунида будам. Барои 
ҳамин аз рафиқам узр пурсидаму дар кофтукоби хонаи тағоям 
уфтодам.  

Ба шаҳр андак балад шуда будам, бинобар ин пайдо карда-
ни хонаи тағоям азобам надод. 

Тағоям – Бурҳониддин дар як бинои дуошёнаи қисмати 
шимолии шаҳр, ки онро аҳолии таҳҷоӣ «хрушевка» 
мегуфтанд, зиндагӣ мекардааст. Як маротиб занги дарро зер 
карда, каме мунтазир шудам, касе ҷавоб надод. Боз зер кар-
дам, овози хоболудаи зане, ки «кто, там?», – мегуфт, баланд 
шуд. Вале дарро накушод. 

Ман, ки забони русиро он вақт намедонистам, ҳайрон мон-
дам, чӣ гуфтанамро надониста, хомӯш истодам.  
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Зан бори дигар пурсид:  
– Кто там, гаварю? Ноилоҷ ба забони тоҷикӣ гуфтам: 
– Мебахшед, тағои Бурҳониддин ҳамин ҷо зиндагӣ меку-

нанд?  
Зан боз гуфт:  
– Да, а, кто спрашиваеть?  
Ман боз лол мондаму ин дафъа низ бо забони тоҷикӣ гуф-

там:  
– Ман хоҳарзодаашон –Саид– писари Бибисаодат ҳастам.  
Зан:  
– Он сейчас на базаре. Ждите, в низу,– гуфт.  
Аз шарфаи пояш ҳис кардам, ки аз назди дар дур мешавад. 
Поин фуромадам ва болои курсии тахтагии назди бинои 

хонаи тағоям нишаста, нақли модарро дар бораи тағоям ба ёд 
овардам.  

Модарам гуфта буданд:  
– Бурҳониддин баъди мурдайи бобот шаҳр рафт, хонданӣ, 

дар давраи хондануш гоҳ– гоҳ ачама хаваргирӣ миёмад. Я 
духтари шаҳрира маъқул каду ҳамура гирифт. Ба зораҳои 
ачам аҳмият надод, дига қишлоқ наумад, ба гумонум, зануш 
намехост. Бечорай ачам чашм дар раҳи Бурҳониддин ай ҳами 
дунё гузашт. Рузи мурдай бибит омаду ба ҳаму рафтагиш на 
дар оши чилуш, на дар сари солум поша дига дар қишлоқ 
намунд. Садақаҳойи бибита худо ҳафпушташа раҳмат куна, 
ҳамаша авот кадагияй. Мна авот се бор шаҳр– хунай Бурҳо-
ниддин бурд. Неки ҳами се бор я медидемшу шавора дар 
меҳмонхона руз мекадем. Зануш одамчасп нест. Фели худу-
шам ранги фели урусо шидай. Охи фарзанди падарай чикош 
кунум. Ба ёдум мераса дилум гум мезана. Я духтарчаю я бач-
ча дошт. Ай қавақой занша, рафтаним намефора. Неки ту ба-
чам, хаваруш бигӣ, тағо бо ҷойи падарай меган. 

Тахминан ду соат мунтазираш шудам. Ин дам як таксӣ омада, 
дар назди даромадгоҳи хонаи тағоям истод. Марди қадбаланде аз 
дари пеши такси берун баромада, дари қафоро кушод ва аз ни-
шастгоҳи қафои таксӣ борхалтаҳои бозориро гирифта, ба замин 
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монданӣ шуд. Ман нагузоштам, ки тағоям онҳоро ба замин гузо-
рад, аз дасташон гирифтаму як қадам қафо гузошта истодам. Ӯро 
фуромадан замон ҳам аз суратҳои дар хонаамон буда ва ҳам аз 
андоми ба модарам монандаш зуд шинохта будам. 

Тағоям пеш – пеш чизе нагуфта, ба даромадгоҳ ворид шу-
данд. Ман ҳам чанд халта дар даст аз қафояшон ҳаракат ме-
кардам. Палпояҳоро мебаромадем, ки тағоям гуфт:  

– Дар курси чанд мехонӣ? Хонаи маро чӣ хел ёфтӣ? Кӣ ба 
ту гуфт? Барои он ки қарздор нашавию муаллимро кофта 
нагардӣ, нағз хондан даркор шогирд, – гӯён, маро фурсати 
лаб кушодан намедод.  

Ман тахмин задам, ки шояд тағоям муаллими кадом до-
нишкадае ҳасту маро донишҷӯ хайёл кардааст. 

Назди дар расидем, тағоям борхалтаҳоро назди дараш гу-
зошта:  

– Майлаш баччаи хуб будаӣ, ёрдам кардӣ, те зачётката, 
баҳоятро мемонам, – гуфта, тугмаи занги дарро зер кард. 
Дарро духтари тақрибан панздаҳ – шонздаҳсолаи бениҳоят 
зебо кушод ва «омадед, дада», – гӯён, халтаҳои дасти тағоям-
ро гирифта рафт.  

Тағоям халтаҳоро аз дасти ман гирифта, ба даҳлези хонаа-
шон монданду ба ман нигариста, мунтазир шуданд, ки ман 
кай аз ҷайбам дафтарчаи имтиҳониро мебарорам.  

Ман табассум кардаму гуфтам:  
– Тағоҷон ман писари Бибисаодат, аз «Чашмасор» ҳастам.  
Тағоям:  
– Э, ин хел бигӯ, боз ман фикр кардам, ки ту ягон студенти 

аз имтиҳон қарздормонда ҳастӣ, – гӯён, маро сард дар оғӯш 
гирифта:  

– Хайр биё, ба хона даро, – гуфту пеш гузашт ва ман аз 
қафояш вориди меҳмонхона шудем. 

Бо ҳидояти тағоям ман дар сари мизи меҳмонхона, ки шаш 
адад курсӣ дошт, нишастам. Тағоям, ки ҳанӯз рост меистод, 
аз аҳволи падару модарам пурсон шуда, бо баҳонаи иваз кар-
дани либос ба хонаи дигар рафт. 
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Пас аз даҳ дақиқа тағоям бо як зан ва ҳамон духтари зебо 
вориди меҳмонхона шуда: 

– Саидҷон, ин янгаат ва ин духтари ман Наргис аст. 
Пайрав ҳоло хоб аст, иншооллоҳ шиносатон хоҳам кард, – 
гуфта, дар рӯи ба рӯи ман нишаст ва вохӯрии ғайриоддии мо-
ро дар назди даромадгоҳ нақл кард. Наргис ва тағоям 
хандиданд, вале занаш норизоёна ба ман нигаристу гуфт:  

– Ҳа, пештар аз ту даро тақ – тақ карда буд. Ман соз наши-
нохтамаш, барои ҳамин гуфтам, ки дар берун мунтазират 
бошад.  

Тағоям хиҷолат кашид, як ба ман ва баъд ба занаш нигоҳ 
карда, фурсате хомӯш монд. Модару духтар аз дар барома-
данд. 

Пас аз чанд дақиқа яке паси ҳам анвои гуногуни қанду ме-
ваҷотро оварда болои дастурхон гузошта, баъд сари миз ни-
шастанд. 

Зани тағоям:  
– А... а... номат чӣ буд, – гӯён ба ман нигарист.  
Ман гуфтам: Саид. Ӯ ба суханаш идома дода:  
– Хонданба омадагӣ мӣ? – гуфт. 
Ман гуфтам:  
– Бале, янгаҷон. Ин тавр ки бошад, – гуфт ӯ:  
– Хонаи моҳона дидӣ, бисёр танг аст, сарамон меғунҷаду... 

не, ба умеди хонаи тағот нашав, ё хобгоҳ гир, ё иҷора.  
Ӯ дар ин ҳолат на ба нигоҳи ғазаболуди тағоям аҳамият 

медоду на ба ишораҳои пай дар пайи Наргис. Суханони то 
лаб омадаи маро ҳам мекӯшт. 

Тағоям ба қаҳр омада: 
– Бас, кун охир..., – гуфту мушт ба болои миз зад. Он ба 

ларзиш омад ва чой аз пиёлаҳои ману тағоям ба болои 
дастурхон рехт. 

Зани тағоям:  
– Ин хонаро падарам харидааст, на ту так што, ин хел ва-

просора ман ришат мекунам, – гуфт. 
Наргис гирякунон аз дар баромад. 
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Ман аввал хостам, ки аз ҷой хеста зуд биравам, зеро тағоям 
дар ҳолати хеле ногувор монда буд. Аз шарм намедонист, ки 
чӣ бигӯяд. Ҳаракати маро пай бурд, магар, ки бо теғаи чашм 
ба ман нигоҳ кард. Нигоҳаш мегуфт:  

– Андак исто! 
Ман қарор гирифтам ва аз пиёла як қулт ҷой нӯшида, хо-

мӯшии ба амал омадаро халалдор карда гуфтам:  
– Янгаҷон, ман алаккай студент шудам. Хобгоҳ ҳам дорам. 

Фақат хостам, хоҳиши модарро ба ҷо оварда, тағоямро хабар 
гирам. 

Зани тағоям:  
– Ҳа..ааа... ин тавр гӯй. Баччаи боақл менамоӣ. Шин ҳозир 

ман хӯрокро мекашам, мехӯрӣ, сонӣ меравӣ,– гуфта, аз 
меҳмонхона баромад. 

Вале ман мунтазири хӯрок нашуда, ба илтимоси тағоям 
ҳам нигоҳ накарда, зуд хайру хӯш кардаму рафтам. 

Бо ҳамин ба хонаи тағоям дигар нарафтам. Танҳо чанд ма-
ротибе, ки модарам, ба дидори ману бародарашон меомаданд, 
ӯро то назди хонаи тағоям ҳамроҳӣ мекардам, ҳангоми боз-
гашт, то истгоҳи мошинҳои самти Душанбе – водии Рашт 
бурда, ба деҳа равонашон менамудам. 

Ин мартаба маро ба хонадони онҳо ҳамчун домод бурданд. 
Бале, Дилнозаи азиз,модари ту духтари тағои ман аст. Аммо 
дар бораи хонадоршавиам бо Наргис поинтар маълумот 
медиҳам.» 

Дилноза чашмони зебои худро, ки ин дам аз қироати зиёд 
лоларанг гардида буданд, аз болои сатрҳои мактуби падарам 
баргирифту:  

– Модари ман, духтари тағои падарам, аҷоиб ку, хеши ду-
тарафа, лекин саргузашти хеле муаммодору мураккаб, худоё 
ҳеч намефаҳмам, чаро падарам ин ҳамаро тӯли ин солҳо аз 
ман пинҳон дошта бошанд? 

«Соли дуюми донишҷӯӣ ба охир мерасид. Азбаски он 
солҳо дар факултаи муҳандисӣ аксарияти дарсҳо ба забони 
русӣ мегузаштанд, барои ман барин, – менавишт, – падар, 
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одами деҳотӣ таҳсил то андозае душвор буд. Бинобарин 
таҳсилро дар оғози курси сеюм қатъ намуда, моҳи ноябри со-
ли 1959 ариза навиштаму ба хизмати аскарӣ рафтам. Хизмат 
дар сафи Қувваҳои Муссалаҳи Иттиҳоди шӯравӣ ба ман ба-
рои дарёфти бисёр омилҳои зиндагӣ, ки барои мард заруру 
аввалиндараҷа аст, кӯмак расонд. Пеш аз ҳама забони русиро 
ба дараҷаи хуб аз бар кардам ва ин сабаб гашт, то дар оянда 
нозукиҳои касби муҳандисиро аз бар намоям.  

Солҳои хотирмони донишҷӯӣ ҳам паси сар гаштанд. Акса-
рияти ҳамкурсонам кӯшиш менамуданд, ки барои кор ба зод-
гоҳи худ баргарданд. Вале ман қарор додам, ки дар шаҳр би-
монам. Ба ягон муассисае, ки ба таъмири намудҳои гуногуни 
техникаи кишоварзию нақлиёт тахассус дода шудааст, ба кор 
дароям. Мақсади асосии ман тадбиқи донишҳои назариявӣ 
дар амалия буд, то маро мисли ҳамон муҳандиси ҷавони кол-
хозамон, ки бо роҳхат аз пойтахт рафта буду ба гуфти трак-
торчии пешқадами колхоз – акаи Хӯҷа болтро аз гайка фарқ 
карда наметавонист, масхара накунанд. 

Ҳамин тариқ бо роҳхати маъмурияти Донишкада ман ба 
Муассисаи таъмири капиталии автомобилҳо ва техникаи ки-
шоварзии № 1 ба кор рафтам. Ёд дорам, маро роҳбари корхо-
на – марди миёнсоли бисёр ҷиддӣ ба ҳузур пазируфт. Ба ди-
пломам нигаристу: 

– Офарин, дипломат сурх, албатта онро осон ба даст нао-
вардаӣ, вале одам дар кор бояд рӯи сурху сари баланд дошта 
бошад, диплом дар идора мемонад, онро кам касоне меби-
нанд, аммо вақте мутахассис хуб кор мекунаду бо ҳамкорон 
муомилаю муносибати нағз менамояд, онгоҳ дипломи «рӯи 
сурху сари баланд»-ро соҳиб мешавад», бо табассум, гуфт,– 
Ҳалим Ёров ва илова кард:  

– Аввал дар вазифаи муовини сармуҳандис кор мекунӣ, 
баъд он тарафашро мебинем, – Саидбой, – гӯён, хост ба болои 
аризаи ман ризояти худ ва ҷои кори ояндаи маро дарҷ намо-
янд. 

– Бубахшед, Ҳалим Меҳрубонович, – гуфтам, ман, ме-
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хоҳам, корро авал аз челонгари оддӣ оғоз намоям ва сарамро 
хам карда хомӯш истодам.  

Ҳалим Меҳрубонович ҳайрон –ҳайрон чанд лаҳза ба ман 
нигаристу гуфт: «ин ба чӣ мақсад аст, ё дар Донишкада 
корҳои амалӣ мувофиқи мақсад набуд, ё...? Ман гуфтам: 

– Не, ҳамааш хуб буд, лекин мақсад дорам, ки дониши 
амалии худро аввал мустаҳкам кунам, баъд он вақт Шумо ҳар 
чӣ ки гӯед.  

Сардор бо ҳар ду даст чакаҳои сари худро дошта, ду се 
дақиқа фикр карду баъд гуфт:  

– Ман мақсади Шуморо пай бурдам, аммо агар ин корро 
беасос анҷом диҳем, тафтишгарон эрод хоҳанд гирифт, чунки 
домулло Саид, дипломи Шумо сурх аст. Агар ин тавр хоҳед, 
як ариза нависед ва сабаби напазирӯфтани вазифаи пеш-
ниҳодкардаи моро пурра нишон диҳед!  

Ман ариза навиштам, сабабҳои ин амали худро зикр кар-
дам, сипас маро Ҳалим Ёров ба вазифаи челонгари оддӣ ба 
кор қабул кард. 

Фаъолият дар ин муассиса бароям хеле шавқовар буд, гу-
зашти рӯзҳоро ҳис намекардам, қариб ҳар рӯз бароям аз до-
нишҳои амалӣ чизеро кашф мекардам, бо ҳамкорон, ки намо-
яндагони халқияту миллатҳои гуногун буданд, ошно 
мешудам... 

 
 

* * * 
Вақте ки ба деҳа мерафтам, мавзуъи асосии суҳбати миёни 

ману модарам хонадоршавии ман буду халос. 
Он кас пайваста аз ман тақозо мекарданд, ки бо духтари 

додарашон – Наргис хонадор шавам. Мехостанд, бо ҳамин 
восита риштаи дӯстии ягона фарзанди падарашонро му-
стаҳакам гардонанд ва ҳам тақдири фарзанди ягонаашонро ба 
дасти бегонае вогузор накунанд. 

Ман Наргисро ҳамагӣ ҳамон вақти хабаргирӣ як маротиб 
дида будаму халос. Духтари хушрӯй буд, вале феълу рафто-
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рашро намедонистам, метарсидам, ки ба модараш нарафта 
бошад. Ҳайрон мешудам, ки ба модарам, чӣ ҷовоб диҳам. 
Чанд бор бо баҳонаҳои: «ҳоло фикр мекунам, ҳоло наме-
хоҳам, хонадор шавам ва ғайраҳо» аз баҳси ин мавзуъ мегу-
рехтам. 

Як рӯз пас аз кор вақте ки ба манзили иҷораи худ барга-
штам, модарам рӯи ҳавлӣ бо кампираки соҳибхона оши палав 
мепӯхтанд. Мо салому алейк кардем. Аз падарам пурсон 
шудам, модарам гуфтанд, ки пайи иҷрои корҳои идорӣ рафта-
аст, ҳоло бояд биёяд. 

Тақрибан пас аз ду соат падарам ҳам омаданд. Дастурхони 
манзили иҷоравии ман он рӯз хеле пуршукуҳу оростаю перо-
ста буд. Модарам он манзилаки хурдакаки иҷораи маро он-
чунон тағйир дода буданд, ки ман як лаҳза худро дар ҳавлии 
худамон – дар деҳа тасаввур кардам... 

Мавзуъи хонадоршавии ман ин дафъа мушаххас матраҳ 
шуд. Онро падарам оғоз карда, кутоҳакак:  

– Саид, ту кайҳо шахси комилҳуқуқ ҳастӣ, агар касеро 
хоҳиш дошта бошӣ бигӯ, то мо қарзи падарию модариамонро 
ба ҷо биёрем. Модарат ба фикрам хоҳиши худро ба ту гуфта-
аст. Лекин ман туро маҷбур карданӣ нестам, ки ҳатман 
хоҳиши модаратро иҷро кун, ихтиёрат, – гуфту хомӯш монд. 

Ман аз шарм дар пеши падар наметавонистам, сар бардо-
раму чизе бигӯям, аз рӯхсораҳоям «алав» меборид. Чанд 
лаҳза чизе гуфта натавонистам. Мехостам, гиря кунам. Имкон 
надоштам, хоҳиши модарро рад кунам. Қарори ӯро қабул 
карда будам. Дилам барои ишқи чавонмарги хеш, ки ин лаҳза 
дар мазори армонҳои дил якумри гӯраш карда будам, реш – 
реш буд. Хаёл мекардам, ки ин тасмим диламро метарконад, 
вале сар намебардоштам, то волидайни меҳрубон ҳолатамро 
пай набаранд. Бо азобе худро ба даст гирифтаму гуфтам:  

– Ихтиёр аз шумост, ҳар тавре ки хоҳед. 
Дар чеҳраи модарам табассум давид. Қаноатмандона, аз 

ҷой хестанду сари маро дар оғӯш гирифта, мӯйҳоямро ба та-
рафи рост бо ангуштонаш шона зада, сарамро бӯсаборон ме-
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карданд. Падарам синчакорона ба чеҳраи ман ҳайрон – 
ҳайрон нигариста, баъд ба ҳаракати шодиёнаю хурсандонаи 
модар назар карда, мутафаккирона хандиданду чизе 
нагуфтанд. 

Модарам дар ҳолате ки ҳанӯз бо «ангӯштшона» –и худ 
мӯйҳои маро шона мезаданд, гуфтанд:  

– Авой Саид, дар хунайи Бурҳониддин медунен, ки зануш 
хуҷаинай. Барой у наму я хонайи харидагии ачаву авош, до-
даракма ғулом кадай. Мн намехоҳум, ки тақдири Саидҷун 
ҳамихелӣ шава, коруш дар шаҳрай, ба фикрум қишлоқ 
рафтанӣ нест, намешава, ки боғора фурӯшему я хонаҳакуш 
бихарим? 

Падарам, аз ҷой хестанду:  
– Ман ғами ин корро кайҳо хӯрда будам, биёед, рафта хо-

наро мебинем, – гӯён, аз хона баромада ба назди мошинашон 
рафтанд.  

Ман бо хоҳиши модарам кампири соҳибхонаамро ҳам, ки 
пас аз чанд соати бо мо будан, ба хонаи худаш рафта буд, 
таклиф кардам, то ӯ ҳам бо мо биравад.  

Мо ба назди яке аз хонаҳои истиқоматии маркази шаҳр 
расида, аз даромадгоҳи дуюми он ба ошёнаи сеюм барома-
дем. Падарам,тугмаи занги дари тарафи чапро зер карданд. 
Пас аз лаҳзаи кӯтоҳ як кампири рус дарро боз карда:  

– О, Шариф Мирзоевич ин Шумоед, хайрият меомадаед, – 
гӯён, бо падарам ва мо салому алейк карданд. 

Падарам:  
– Раҳмати калон, барои нигоҳубини хонаи мо, агар мумкин 

бошад, калидро медодед. Соҳиби хона, хонаашро медид, – 
гуфта, ба ман ишора карданд. 

Он кампирак:  
– Албатта, албатта, гуфта, дарун даромада, калидро овар-

да,дарро боз карда, ба хона даромаданду гуфтанд:  
– Чанд рӯз пеш тозааш карда будам, дигар ҳама чиз дар 

ҷояш ҳаст, боз як бор бубинед,– гуфта, калидро ба падарам 
дароз карданд.  
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Падарам:  
– Не, ҳамсоя, ҳоло то омадани келин андак вақт ҳаст, калид 

бигзор дар дасти Шумо бошад, мо як мебинему меравем, 
гӯён, даст пеши бар гирифта, калидро нагирифтанд. Кампи-
раки ҳамсояи руси ояндаи ман моро танҳо гузошта, аз дар ба-
ромад. 

Манзили сехонагӣ буд, таъмири олӣ ва ҷиҳозу лавозимоти 
зиндагиро ҳам дошт.  

Падарам аз ҷевони мизи кории хонаи хоб як ҳуҷҷатро ги-
рифта, бе ҳарфу садое ба ман дароз кард. Онро гирифта хон-
дам. Асноди хона ба номи ман буд. Ба падарам, бо сари хам 
миннатдорӣ баён карда гуфтам:  

– Беҳуда ташвиш кашидед, падарҷон, дар навбати хона 
ҳастам, ваъда кардаанд, ҷудо мекунанд...  

– Падарам гуфтанд:  
– Хонаи давлат хуб аст, аммо азони давлат аст, одам бояд 

хонаи худро дошта бошад. 
Он шаб мо ҳамон ҷо мондем. Ҳамсоязан моро ба намудҳои 

гуногуни мураббоҳои хуштамъ зиёфат кард. Маълум буд, ки 
модарам аз «сюрприз»– и падар хушҳол аст, аммо дар чеҳра-
ашон осори малулияти андакро ҳис кардан мумкин буд. 
Вақти хоб, вақте ки хӯҷаини хонаи иҷораи ман ба хонаи дигар 
гузашт. Модарам аз падарам пурсиданд: 

– Авой Саид чанд сол аст, ки ин хунаро хариден? 
Падарам ҷавоб доданд:  
– Он вақт ҳоло Саид донишҷӯ набуд ва хандиданду суол 

карданд: 
– Барои чӣ мепурсӣ? 
Модарам ин дам алаккай хомӯшона мегиристанд ва чанд 

лаҳза пас ашки чашмони худро ба лаби докаи сарашон тоза 
карда:  

– Ин хел, ки боша чӣ хел дилтун шид, ки мунден ҳами я 
баччай ҳиллагарӣ дар хунаҳой пусидаю тосидаи мардум 
зиндагӣ куна?, – гӯён, бо овоз гиря карданд.  

Падарам:  
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– Одами ҷавони дорандаи ҳама чиз танбал мешавад, танҳо 
эҳтиёҷот ҳаст, ки касро водор месозад, то ӯ чизи мавриди 
эҳтиёҷи худро ихтироъ намояд, давомашро худат фикр кун, 
яъне шаҳр, баччаи ҷавон, духтаракҳои зебо дар гирду атроф би-
сёр... хонаю шароит ҳаст, баъд чӣ мешуд? Ин гапҳоро мону 
беҳтараш масъалаи ба хостгорӣ чӣ бурдану чӣ кор карданро 
фикр кун,– гӯён, мунтазири ҷавоби модар нашуда, ба хонаи ди-
гар гузаштанд. 

Фардо ман ба кор ва падару модарам ба хостгорӣ рафтанд. 
Чӣ тавр сурат гирифтани маросими хостгориро намедонам. 
Зеро онҳо бояд қисмати дуюми рӯз ба деҳа бар мегаштанд. 

Пас аз понздаҳ рӯз, баъд аз шом дарвозаи ҳавлии иҷораи 
ман тақ– тақ шуд. Дар ин гуна мавридҳо дарвозаро асосан 
кампири соҳибхона мекушод. Ин маротиб ҳам ҳамин тавр 
шуду ӯ хушнудона:  

– Саидҷон, о, Саидҷон, берун буроед, падару модаратон 
омаданд, – гӯён, маро садо кард. 

Ман зуд ба истиқболи онҳо баромадам. Модарам лаълии 
дасти худро ба соҳибхона дода:  

– Ин зиёфати хунайи қудо. Худо хоҳа пуга Шумора ба 
маърака мебарум, аппаи ҷу,– гӯён, аз рухсораҳои соҳибхона 
бӯса кард. 

Соҳибхона:  
– Иллоҳо омин, муборак бошад, худо қушшапир шаванд, 

соҳиби баччаю кача шаванд, – гӯён, лаълиро гирифта, ба ис-
тиқболи падарам ба беруни дарвоза қадам монд. 

Бо модарам салому алейк карда, ман ҳам ба пешвози падар 
баромадам. Ин дам падарам кампири соҳибхонаро гарму ҷӯшон 
аҳволпурсӣ намуда, барои тамманиёти некаш ташаккур мегуфт. 
Бо ман чун одати ҳамешагиашон ҷиддӣ, бо нимтабассум:  

– Чӣ хел, домулло Саид, хуб ҳастӣ, корҳоят хуб ҳастанд,– 
гуфтанду суҳбатро бо соҳибхона идома доданд. 

Ману соҳибхонаам аз оши палави хонадони ҳамсари 
ояндаам хӯрдему пас аз соате ӯ моро танҳо гузошта ба утоқи 
худ гузашт. 



110  Маѓфират  Юсуфї  

Хомӯшии миёни моро модарам халалдор намуда: 
– Авой, Саид, диден, ачай Наргис чӣ мега? 
– Баъд рӯ тарафи ман гардонида идома доданд:  
– Мега, ки хунара бе нуми, ё мн, ё духтарум, кунен, оянда-

ра кӣ медуна, мабодо фарзандор шавану баччатун духтарма 
партоя, қати гулакуш куҷо рава, дар куча муна, дар хунайи мн 
бе ҳаминам ҷо нест. Дига и авотам ҳиҷ чӣ нагуфта розӣ шуд. 
Ростӣ дилум таҳ кашид, ё ҳоли сари вақтай ҳами кора наку-
нем. Шумо чӣ меген авош,– гуфта, ба падарам муроҷиат кард. 

Падарам хандиданду гуфтанд:  
– Чӣ фарқ дорад, ки хона ба номи Саид бошад, ё ба номи 

ҳамсари Саид? Аз ҳамин рӯз Наргис ҳам барои мо фарзанд 
аст ва мисли Саид мартабаи якхела дорад. Баъд ин ки хонаю 
дар ҳамеша аз зану кӯдак аст, на аз мард. Мардро ба хонаю 
косаю табоқ чӣ кор аст, охир? 

Ин дам падарам лаҳзаи кутоҳе хомӯш монда, бо нигоҳи 
аҷибе ба рӯи модарам менигаристанд. Ин тарзи нигоҳи па-
дарро ба модарам бори аввал мушоҳида мекардам. Нигоҳа-
шон ошиқона буд, натанҳо ошиқона, балки хеле ошиқона. 
Гӯиё, нигоҳашон мегуфт, ки ин кор танҳо ба хотири туст, 
танҳо ба хотири ту... танҳо ба хотири ту... 

Ва баъди лаҳзае бо забон «ҳарф»-и нигоҳашонро иқрор 
карда, гуфтанд:  

– Охир, маълум аст, ки туро ин кор хурсанд мекунад. 
Ба фикрам, модарам аз ин шеваи нигоҳи падар, ки борҳо 

лаззаташро чашидаю ҳаловат бурда буданд, аз хурсандӣ «дар 
кӯрта» намеғӯнҷиданд, намехостанд, чашм аз нигоҳи ҳамса-
раш бикананд. Ба ногоҳ мисли он ки чизе ба ёдашон расида 
бошад, ба ман нигаристанду аз шарм сурх шуда, ба замин ни-
гоҳ карданд. 

Чеҳраи шукуфони модар пеши назар худ ба худ:  
– Модарҷон, ту касе ҳастӣ, ки хоҳишу майли туро дигар 

карда наметавонам. Варна як нафаре ҳам вуҷуд дорад, ки ба 
ман бо нигоҳи меҳрбор назар мекунад. Нигоҳаш ба нигоҳе, ки 
ба падарам кардед, монанд аст. Аз фотиҳаи ман бо Наргис 
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бехабар аст. Хабардор, ки шуд, намедонам, аҳволаш чӣ ме-
шавад?,– гуфта, бо азобе ашки чашмони худро нигоҳ дошта, 
бо сари хам аз хона ба берун баромадам...  

Вақте ба хона ворид шудам, онҳо баъзе масъалаҳои марбут 
ба маросими тӯйро маслиҳат мекарданд.  

Тақрибан ним соат пас падарам:  
– Биё, ман туро бурда, ба хонаи Бурҳониддин бимонаму 

оҳиста – оҳиста ба хона баргардам. Кор бисёр аст, аз сабаби 
беборишӣ имсол ҷамъоварии хӯроки чорво ба мушкилот рӯ 
ба рӯст. Бояд, биравам. Корҳоятро тамом, ки кардӣ Саид ра-
вонат мекунад,– гӯён, аз ҷой хест ва аз хона баромад. 

Назди мошин падарам аз ҷайбашон як ҳамёни чармии зе-
боеро бароварда, ба ман дароз намуда,бори аввал ба ман чу-
нин муроҷиат карда, гуфтанд:  

– Баччам, ин туҳфа ва маблағест, ки бо он сару либоси 
шаҳиро мехарӣ, кӯшиш кун, ки ин ҳамён ҳеч вақт холӣ намо-
над, пул арчӣ мояи хирад нест, аммо дар зиндагӣ нақш бозида 
метавонад. Баъд ҳаминро дар ёд дошта бош, ки дар расми ав-
лодии мо занро танҳо барои як чиз– хиёнат намебахшанду 
халос. Дар мавридҳои дигар ӯро бояд фаҳмид, зеро зан ҷинси 
латиф аст. Эҳсосоташ низ мисли ҷинсияташ латифу нозук аст. 

Ман:  
– Падарҷон, майлаш ҳамёнро мегирам, аммо пул даркор 

нест, худам пул дорам, охир қариб се сол мешавад, ки кор ме-
кунам, – гуфта, хостам пулҳоро аз ҳамён берун кашида, ба 
ҷайби падарам андозам. 

Вале падарам нагузоштанд, ки ман ин корро бикунам:  
– Қарзи падар агар зинда бошад, обод кардани фарзанд аст, 

қарзи фарзанд бообрӯ гӯронидани волидайн. Ман туро тӯй 
мекунам, ту маро бояд гӯр бикунӣ. Харидани либос аз ман, 
харидани кафан аз они туст. Ҳамин тавр омадааст, дар яке аз 
саҳифаҳои китоби фалсафаи зиндагии тоҷикона,– гуфта, пуш-
ти фармон нишастанду бо як ҳаракати зебою чобукона 
муҳаррики мошинро ба кор дароварданд.  

Ман Дилнозаи азиз аз падар ан аҳамин қадар насиҳат шу-
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нидааму халос. Дар ҳолатҳои дигари зиндагӣ ҳатто ба ман 
боре ҳам ишора накардаанд, ки ин хуб асту ин бад, ё ин тавр 
накуну... он тавр...  

Фардо ман соҳибхонаамро барои иштирок дар маросими 
фотиҳатӯйи ману Наргис то наздикиҳои хонаи тағоям гусел 
карда, хоҳиш намудам, ки вақти муайяни бозгашти модарам-
ро ба деҳа аниқ карда, ба ман расонад. 

Аввали моҳи июли соли 1968 ба рухсатии меҳнатӣ баро-
мадам. Ин вақт маро алаккай ба вазифаи муовини сар-
муҳандиси корхона таъин карда буданд. Вақте ки даъватно-
маи тӯйямро ба назди сарвари корхона Ҳалим Меҳрубонович 
даровардам, он кас маро муборакбод гуфта, ваъда доданд, ки 
пас аз тӯй масъалаи хонаи истиқоматиро дар кӯтоҳтарин 
муҳлат ҳал хоҳанд кард. Баъд аз ин ду рӯзи дигарро барои да-
рёфти сару либоси тӯйӣ сарф намуда, сипас роҳи деҳаро пеш 
гирифтам. 

Қисмати аввали тӯйи арӯсии ман дар деҳа хеле хуб сурат 
гирифт. Рӯзи дигар ман дар ҳалқаи ёру дӯстон бо базму сурур 
ба хонаи Наргис омадем.  

Модари Наргис ба ҷои иҷрои расму русуми маъмулӣ танҳо 
сари як масъала – ба номи ӯ ба расмият даровардани асноди хо-
на, ё тартиб додани боваринама бо ҳуқуқи тасарруфи амвол 
баҳс мекарду халос. Ин масъаларо ақаллан оромона не, бо овози 
баланд дар ҳузури аҳли тӯй муҳокима мекард. Ман аз ин рафто-
ри ҳамсари тағоям, ки як маротибаи дигар ҳам зарба хӯрда бу-
дам, ҳам шарм медоштаму ҳам дар ғазаб омада будам. Танҳо ба 
хотири модарам тоқат мекардам, чизе намегуфтам. 

Падарам ба зани тоғоям муроҷиат карда, гуфтанд: 
– Келинҷон, охир хонаро ба номи Наргис ба расмият даро-

вардем. Агар Шумо ба номи худатон ҳуҷҷат кардани бошед, 
марҳамат, худатон медонеду духтаратон. Ҳоло моро бо дили 
кушод рӯхсат диҳед, ки келинамонро ба деҳа барем. Он ҷо хона 
пур аз меҳмонҳост, роҳ дур аст. То деҳа бе ин ҳам нисфи шаб 
мерасем. Пас аз бозгашташон оромона рафта, ҳуҷҷат мекунед. 

Аммо зани тағоям ба гапи ҳеҷ кас гӯш намедод ва талаби 
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ягонааш ба номи ӯ ҳуҷҷат кардани хона буд ва мегуфт:  
– Не, корро бояд ҳамин ҷо ҳал кард. Ман ба сафсата бовар 

надорам, ба ҳуҷҷат бовар мекунаму халос. Агар келин хоҳед, 
ҳозир аформит кунед, баъд марҳамат чор тарафатон қибла 
рафтан гиред. Ман ғами фарзандамро бояд сари вақт хӯрам. 
Тасаввур кунед, духтарам бо як, ё ду фарзандаш аз ин др..., – 
ба ман ишора карда, давоми калимаро аз даҳонаш набаровад, 
вале бисёриҳо мақсадашонро фаҳмиданд ва боз идома дода: 
«ҷудо шуд.Ба ЗАГС аризаи ҷудоӣ навиштанд. Ҳангоми 
тақсимоти молу мулк дар сурати ба номи Наргис будани хона 
ин шоп... ҳам ҳақдор мемонад ку. Чӣ мехоҳед, ки он вақт дух-
тари ман хонаро фурӯхта як қисми пулашро ба ин безграмот-
нийи қишлоқӣ диҳад, ҳеч кас нагуфтааст, – гӯён, ба падарам 
нигоҳ кард.  

Тағоям бошад, гоҳ – гоҳе ба байни сухани ҳамсараш даро-
мада:  

– Бас кун, бемаънӣ, шарм намедорӣ охир, мегуфту халос. 
Дар гӯшае бегонавор менишаст, гумон мекардӣ, ки ӯ ҳам дар 
ин хонадон беш аз як меҳмон нест. Он вақт ба ҳоли зори 
тағоям менигаристаму мегуфтам:  

– Худоё, аз чунин рӯзи бад маро эмин нигаҳ дор. 
Падарам диданд, ки аз баҳс бо ин зани беақл натиҷае 

намегиранд, зуд аз хона баромада рафтанду пас аз як соат бо 
ду нафар мард, ки яке аз онҳо як даст надошту сари ҳар суха-
наш: 

– Зинда бошӣ камандир, шукри худо боз ба дидори якдигар 
расидем, чӣ қадар азоб кашидем, тир ҳам хурдем, насиби 
зиндагӣ, ки будааст, омадем ба ватан. Аз тиреза ба берун ни-
гоҳ мекардам, дидам, ки ба тарафи идораи мо меоӣ, зуд ши-
нохтамат, ба ҳамкорам гуфтам, ки э, бачча ин кас ҳамяроқи 
ман, дар ҷанг камандири мо буд..., – гуфта, ба падарам му-
роҷиат мекард. 

Баъдтар фаҳмидем, ки он нафари якдаста ҳамяроқи пада-
рам ва марди ҳамроҳаш кормандони идораи нотариалӣ буда-
анд. 
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Онҳо аризаи ризоияти Наргисро дар бораи ба номи мода-
раш ба тартиб даровардани асноди хона гирифта, дар як за-
мон ҳуҷҷатҳоро тартиб дода, ба зани тағоям супурданд. 

Танҳо пас аз ин кор мо тавонистем, ки арӯсро барои ба 
деҳа бурдан омода намоем. Сарфи назар аз зориҳои зори 
Наргис модараш ҳамроҳи ӯ ба деҳа нарафт... 

 
 

* * * 
Рӯхсатии меҳнатии ман, ки ду соли охири кориро дар бар 

мегирифт, ҳанӯз идома дошт, Вале арӯси шаҳрии мо алаккай 
дар деҳ дилгир шуда буд. Пайваста тақозо мекард, ки ба шаҳр 
баргардем. Аммо ман наметавонистам, ки ин матлаби ӯро ба 
волидайнам расонам.  

Ба ӯ мегуфтам:  
– Ақаллан як – якуним моҳ тоқат кун, меравем, охир, онҳо 

моро ҳамин ҷо бастанӣ нестанд ку.  
Лекин Наргис танҳо бист рӯз сабр карду халос. 
Як субҳ дилашро ба падарам «кафонд.»  
Падарам: 
– Майлаш,келинҷон ҳар тавре, ки мехоҳед, хоҳед ин ҷо 

монед, нахоҳед, ба шаҳр равед. Шумо одамони комилҳуқуқу 
замонавӣ ҳастед. Мо ҳеҷ гоҳ хоҳишу талаби худро ба сари 
шумо бор нахоҳем кард. Барои мо хушбахтии шумо лозим 
асту бас, – гӯён, модарамро фармуданд, ки имрӯз омодагӣ би-
нанд, то фардо барвақтар якҷоя ба шаҳр равем. 

 
 

* * * 
Наргис дар ҳусну ҷамол ҳамто надошт. Офаридгор ҳусну 

ҷамоли ӯро тавре офарида буд, ки ман Дилнозаҷон дар тасви-
раш оҷизӣ мекашам. Дар поёни мактуб ном ва пароли саҳфаи 
аксҳои модаратро зикр кардаам, худат ҳусну ҷамоли модара-
тро тамошо куну баҳо деҳ. 

Дилноза баробари қироати ин сатрҳо бетоқат шуд. Дигар 
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майли мутолиа карданро надошт. Зуд саҳфаи охири мактубро 
пайдо кард. Мехост, ҷамоли модарро бубинад. Ҷамоли нафа-
реро, ки дидори ӯ бори аввал муяссараш мешуд. Ҷамоли 
ҳамонеро, ки бояд лаҳзаҳои ғаму шодӣ очаҷонаш мегуфт. 
Ҷамоли занеро, ки бо сабабҳои ҳоло барои ӯ намаълум ӯро аз 
оғӯши гарм, аз навозишу меҳрубонӣ, ғамхорию садоқати мо-
дар бенасиб гардонидааст, бубинад. Бубинад, ки оё аз чеҳраи 
ӯ осори ноодамию бадрафториро хондан мумкин аст, ё не? 

Ин дам аз падар андак малул ҳам шуд. Худ ба худ гуфт:  
– Беинсофӣ, ҳам ҳадду ҳудуди худро дорад.  
Э, падарҷон чаро давоми ин қадар солҳо боре ақаллан як 

суратаки модарамро нишонам надодед. Охир вақте ки ҳамсо-
лонам оча мегуфтанд, дили ман гум мезад. Нафасам тангӣ 
мекард. Мехостам, лоаққал тасаввураш бикунам, симояшро 
пеши назар биоварам, вале афсус наметавонистам... 

Бо сад суоли беҷавоб Дилноза саҳифаи аксҳои модарро боз 
кард. Рӯи сафҳа акси як зан не, балки сурати як духтари ноза-
нин меистод ва гӯиё акс набуд, одами зиндае буд, дар рӯи ба 
рӯи Дилноза. Акси модар дар муқобили Дилноза механдид, 
гӯиё мегуфт: 

– Маро мешиносӣ, ман модари туам, бале, бале модари ту, 
ман Наргисам охир... 

Пас аз лаҳзае дигар Дилноза акси модарро дида натаво-
нист. Чашмонашро об пур карда буд, бо дидаҳои гирён пеши 
акси модар аз ҷудоӣ, дарди фироқ, азоби бемодарӣ ва пеш аз 
ҳама аз гум гаштани падари меҳрубон, ки ӯро бо сад азоб 
танҳо ба воя расонида буд, бесадо гилла мекард. Мехост, суол 
диҳад, ки чаро аз ману падарам «фирор» кардӣ? Мехост, 
гӯшрасаш бикунад, ки дар баъзе аз ин ҳаводис маҳз ӯ гу-
наҳгор аст. Вале забонаш ба ин намегашт, зеро дӯсташ дошта 
буд, баробари боз гаштани сафҳа дӯсташ дошта буд. Намета-
вонист, сарзанишаш бикунад, ин гуна нерӯро ҳам надошт, 
танҳо мехост, ба оғӯшаш дарояд. Аз чеҳраи зебояш бибӯсад 
ва аз канораш дигар бурун наояд. Даме ки ба худ омад, 
кампютер дар оғӯшаш буд, дилаш тез – тез метапид. Биниаш-
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ро ба пешонаи акси модар гузошта буд, модарро бӯй мека-
шид... Он шаб чанд соати дигарро ба тамошои аксҳои модар 
сарф кард. Аз гиряи бисёр беҳолу бемадор гашта буд ва чӣ 
тавр ба хоб рафтанашро надонист.  

Субҳи барвақт аз хоб бедор шуд. Аз роҳаткурсии дарози 
утоқи кории падар боло шуду назди тиреза рафт. Ҳаво ҳанӯз 
торик буд. Ба назди яхдони хурди утоқи кории падар барга-
шта, аз он як шиша оби бегаз гирифта каме нӯшид. Пас аз 
шӯстшӯй боз сари мизи кампютер нишасту ба хондан шурӯъ 
кард. 

«Баробари ҳусни зебо, ҳунару одоби хуб ҳам дошт,– мена-
вишт, Саид дар васфи ҳамсараш. Шахси аз рӯзғори тағоям 
бохабаре, ки Наргисро бори аввал медид, ба ҳеҷ ваҷҳ гумон 
намекард, ки ӯ духтари ҳамон зан аст. Ростқавлу маҳфилоро 
ҳам буд. Намедонам, сараввал гумон доштам, ки муносибати 
мо замонҳои наздик ҷӯр нохоҳад шуд, вале дар муддати кӯтоҳ 
бо ӯ унс гирифтам, балки дӯсташ ҳам доштам. Дар дил кибру 
ғуруру кин ҳам надошт. Аз ин ҷиҳат ба авлоди падараш рафта 
буд. Мисли модару тағоям раҳмдил, меҳрӯбону дилсӯз буд. 
Аз даврони мактабхониаш нақлҳо мекард, хушсуханию хуш-
баёниашро дӯст медоштам. Зимни ҳамин гуна нақлҳо ва ба 
забон гирифтани номи ҳамсинфону рафиқонаш гоҳо зуд 
маъюс мегашт. Дар чеҳраи навакак хандадораш осори ғам 
пайдо мешуд. Аз гап мемонд, чизеро баҳона карда, аз назди 
ман мерафт. Вақте ки пас меомад, маълум буд,ки гиря карда-
аст. Сабаб мепурсидам, ҳар гуна баҳона пеш меовард. Маса-
лан, мегуфт, ки ин ҷоям дард кард, он ҷоям камакак 
месӯзад...Мегуфтам, ки биё духтур барамат, рад мекард, 
мегуфт, ки дарди сабук аст, мегузарад. 

Аммо дар муносибати сирф зану шавҳарӣ ман ҷаззобияту 
шавқу шӯрашро ҳис намекардам. Фаразан, муносибати миёни 
моро ба муносибати байни падару модарам агар муқоиса ме-
кардем, тафовут аз замин то осмон буд. Аз ноилоҷӣ, ё шарм 
хоҳам – нахоҳам либосҳои маро мешуст, лекин дарзмол кар-
дану хабар гирифтани дигар лавозимоти зарурии мансуб ба 
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гигиенаи шахсии мард, ё ин ки пок кардани пойафзори ӯ 
аслан ба ёдаш намерасид. Ин масъалаҳоро ду се маротиб хо-
тиррасонаш кардам. Дидам, ки намешавад, аз баҳри майда 
чуйдаҳо гузаштам. Раво надидам, барои масоили ҷузъӣ муно-
сибатамро вайрон кунам ва чун марди майдабозу майдакор 
пеши ҳамсар ва алалхусус модараш, ки бе ин ҳам дар баҳона 
гум буд, ном барорам. Барои ҳамин бе ҳеҷ ҳарфу садо ин гуна 
заруриятҳоро худам анҷом медодам. Наргис дар ин гуна 
мавридҳо ақаллан хиҷолат ҳам намекашид. Чунин рафтори 
ӯро ба муҳити оилаашон нисбат медодам. Ба худ мегуфтам, 
ин нуқси Наргис нест, ин иллати рафтори нодурусти модараш 
нисбат ба тағоям аст. Охир дар урфият гуфтаанд: «Духтар чӣ 
гуна, модар намуна.»  

Вале рафтори ҳайратовари дигаре дошт, ки он дар дилам 
баъзан гумону шубҳаро бедор мекард.  

Бубахш фарзанди азизам, чанд ҳарфе, ки дар зер бароят 
менигорам гуфтанаш бароям хеле мушкил аст. Шарм ҳам ме-
дорам. Охир дар русуми хосси мардуми шарқ баёни ин гуна 
ҳарфу гап ба фарзанд, хусусан ба духтар ҷоиз нест. Аммо 
алҳол илоҷи дигареро намебинам. Зеро ман бояд, асрори хо-
наводагиамонро ба ту кушоям. Сабаби ҳиҷрат аз ватан, бена-
сиб монданатро аз канори гарми модар, панаҳ кардани саргу-
зашти талхи худро аз тую дигарон бояд ифшо созам. Дигар 
наметавонам, намехоҳам, ин ҳамаро ногуфта, бо худ ба гӯр 
бибарам. Бори дигар бубахш..., ман ҳамчун мард гӯиё барои ӯ 
вуҷуд надоштам, паҳлӯяш Наргис шояд сангро ҳис мекард, 
вале маро не... Айёми наварӯсиаш ҳам нисбат ба ман карахту 
бетараф буд, дилам мехост, ки ақаллан бо ҳавас дар фасли 
зудгузари навхонадорӣ боре аз пеши худ биёяд, маро дар 
оғӯш бигирад, бигӯяд, ки дӯстат медорам, чизе мехӯрӣ, монда 
шудаӣ, корат вазнин буд, ё... Тарафҳои дигари зиндагии 
ҳамсариро намегӯям, забонам намегарданд. Фикр мекунам, ки 
ҳамин ишора кофист, шояд маро фаҳмидӣ?, Дилнозаи донои 
падар. 

Бар замми ин ҳама ноҷӯриҳои зиндагӣ пас аз кор вақте ба 
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хона бар мегаштам, модари Наргис дар хонаи мо буд ва бо 
қавоқу лунҷу лаби овезон мисли он ки як баччаи хурдсолро 
сарзаниш мекунӣ қариб ним соат «лексия» мехонду дар охир 
ба Наргис: 

– Ҳой, духтари беақл, ин ландаҳури...-ро суст намон, ки 
зин зада саворат мешавад, номаш главни инжинеру дар хонаю 
дар кисса бало не, ҳаминам зиндагӣ шуду... ва баъд ба ман рӯ 
оварда: 

– О, гуфтӣ, ки аз афтабаза хонаат медиҳанд, о канӣ охӣ, 
туро ба фикрам ба ин лавкашолиат хона ку майлаш, об на-
медиҳанд, об. Овозаи падарат дар ҳафт иқлиму мехӯрдагии 
писару келинаш фақат картошкаю маккарон, раиси колхози 
овозадор, мошинсаворӣ карда гаштаст, канӣ мошинашро ба 
писари ягонааш диҳад? Намедиҳад, ақаллан моҳе як гӯсфад 
мефиристад? Не, намефиристад, худаш аз ҳисоби моли давлат 
кайф карда гаштасту шумоҳон хона дорем гуфта, ҷим ҷит... 
Лекин фикр накунетон, ки хона аз они шумост, онро дигар 
дар хоби шабатон мебинед. Так што Саиди, паиди, зора ме-
кунӣ, пул медиҳӣ кори ту, вале хонаи автабазаро мегирӣ, – 
гӯён, дарро ба рӯи мо шапида мерафт. 

Боре ҳангоми қироати «лексия» –и навбатиаш, ки асосан 
ба таҳқири ману волидайни ман бахшида шуда буд, дигар 
тоқат карда натавониста, ба ту – ту гузашта, ба ӯ гуфтам:  

– Хар коре, ки мехоҳӣ, бикун, аммо ба падару модарам 
кордор нашав, ки каллаатро меканам. Он вақт:  

– Илтимос, Саидҷон, ин корро накунед,– гуфтани Наргис 
маро ба худ овард. Дидам, ки гиребони хушдоманам дар 
дасти ман асту ӯ аз фишори беихтиёри ман нафасгир шуда, 
хир – хир мекунад. 

Гиребонашро зуд раҳо кардам, ба Наргис нигаристам, хеле 
мехостам, калимаи «Саидҷон»-ро аз забони ӯ бори дигар 
бишнавам. Ин навозиши аввалини Наргис ба ман буд, ки ба-
рои раҳоии модараш аз чанголи ман анҷом медод. 

Аз зиндагии ману Наргис ду сол сипарӣ шуд. Як соли пеш 
маро ба вазифаи самруҳандиси корхона таъин карда буданд. 
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Ҳалим Меҳрубонович ҳам ба ваъдаи худ вафо кард ва ба ман 
бенавбат ба таври мукофот манзили истиқоматии сеҳуҷрагӣ 
ҷудо карданд. Мо ба манзили нав кӯчида, то андозае аз «лек-
сияҳо» –и модари Наргис халос шудем. 

Дар муассисаи мо асосан таъмири техникаи кишоварзӣ ба 
роҳ монда шуда буд. Ҳар сол аз охирҳои тирамоҳ сар карда аз 
тамоми ноҳияҳо бо сад азоб трактору комбайну автомо-
билҳоро ба марказ меоварданд, ки ин хароҷоти бисёрро талаб 
мекарду ҳам масъулини колхозу совхозҳоро овораю сарсон 
мегардонид. Ман ҳамроҳи ду нафар ҳамкорам барномае тар-
тиб додем, ки дар мавриди татбиқи он кори кишоварзон осон 
мешуд. Яъне бригадаи сайёри муҳандисон бо қисмҳои эҳтиё-
тию мошинолоти дигар ба ноҳияҳо сафар карда, техникаи 
кишоварзиро дар ҷояш тармиму таъмир мекарданд. Ин пеш-
ниҳод ба раҳбарияти муассиса маъқул шуд. Ҳалим Меҳрубо-
нович онро ба Вазорати кишоварзӣ пешниҳод кард. Раҳбари-
яти вазорат натанҳо ин барномаро дастгирӣ, балки муаллифи 
он, яъне маро бо автомашинаи сабукрави ВАЗ– 2106 мукофо-
тонида, ду нафар ҳамкоронамро бе навбат хона доданд. 

Мукофоти ман ба оташи андак хомӯшшудаи ғавғоҳои мо-
дари Наргис равған пошид. Боз ҳам мисли пештара то маро 
«пешвоз» намегирифту аз «лексия»– ҳои тозаэҷодаш қироат 
намекард, аз хонаи мо қадам бурун намегузошт. Мавзуи асо-
сии «лексия»– ҳояш ин дафъа ба номи Наргис ба расмият да-
ровардани мошини ман буд. Тақозои дигараш ин буд, ки бояд 
Наргис шаҳодатномаи ронандагӣ бигирад, гӯиё, дар хона зиқ 
мешавад, гоҳ – гоҳ бо мошин ба сайру гашт барояд. Ба хонаи 
ёру дӯстону хешу таборҳо биравад ва ғайраю ва ҳоказоҳо... 

Боре дар ҳузури модараш ба Наргис гуфтам:  
– Моли ману ту магар тавъам нест, марҳамат агар ҳавас 

дорӣ бихон, ёд гир, бовариномаат медиҳам, рондан гир, ин 
барои ман боз хубтар аст, ки аз мушкилоти бозоргардӣ халос 
мешавам, худат ба фурсат бозориатро карда, осонакак ба мо-
шинат бор мекунию меоӣ хона. 

Вале модараш:  
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– Э, нодонхӯҷа, кӣ медонад, ки ба сари ту пагоҳ чӣ бало мео-
яд. Агар гуноҳе кардию тюрмаат кунанд, чӣ? Онгоҳ ана ҳамин 
мошини наппа наватро кашида, гирифта давлатӣ мекунанд. Ху-
бтараш ба номи Наргис гузарону беғам гаштан гир. Бе ин ҳам 
мошини служебини дорӣ. Худо ба ҳамин қишлоқиҳои фисин 
додааст. Намедонам, ба фикрам падарат шояд ба калонҳо порра 
медиҳад, ки ба ин вазифаҳо расидӣ? Агар не, ту куҷою директо-
ри генералии афтабаза куҷо? Бурҳониддини каллаварам, ки то 
имрӯз аз ҳисоби падари ман катагӣ мекунад, ман профессор 
гуфта, пеши ҳеҷ кас намеравад, то ҳамин як баччаяки манро ҳам 
ба кор гиранд. Маскавро тамом кардаасту мегардад, дар кучаҳо 
бекор,– гуфта, аз дар мебаромад ва рӯзи дигар боз бо сил – сила 
«лексия»– ҳои тозааш маро интизорӣ мекашид.  

Дар ҷавоби «лексия»– ҳои модари Наргис ман мисли як 
донишҷӯи танбал садое бароварда наметавонистам, бисёр 
вақт хомӯш меистодам, лаб зери дандон мегузоштам, 
астағфируллоҳ мегуфтам. Баданам аз таҳқири қариб рӯзмараи 
ӯ ба ларзиш меомад. Баъзан шояд дили Наргис ба ҳоли ман 
месухт, ки бо чанд калимаи нарм модарашро ба мусолиҳа 
даъват мекард. Аммо ман ҳис мекардам, ки кас дар ҳифзи 
нафари дӯстоштааш ба ин шева рафтор намекунад. Маълумам 
буд, ки ӯ маро дӯст намедорад. Охир, мушоҳида менамудам, 
ки муносибати хонаводагии дӯстону ҳамкасбонам тамоман 
дигар аст. Ба тарзи эҳтирому сипоси ҳамсаронашон ҳавасам 
меомад. Ин мавридҳо дилам аз алам реш – реш мегашт, худро 
«мехӯрдам», вале дар ин хусус ба касе лаб намекушодам. Зе-
ро падарам гуфта буд, ки дар расми мо... 

Ба ман Наргиси ман чандон рашк ҳам надошт. Барояш бе-
тафовут буд, ки ман ба хона дер меоям, ё намеоям, табъам 
хира аст, ё ноҷӯрам... Вақте ки аз деҳа меомадам, ақаллан аз 
саломатии падару модарам намепурсид. Ҳангоми ба меҳмонӣ 
омадани онҳо гӯиё, куҳи азиме ба китфаш бор мешуд. Аз 
пештара дида камгапу бадқавоқ мегардид. Бо навозишҳои 
бешумори модару меҳрубониҳои падари азизам базур,бо дили 
нохоҳам табассум мекард. 
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Ба меҳмони омадани волидайн танҳо барои ман «тӯй» буд. 
Аввал ин ки як, ё ду шом аз дарди хомӯшӣ халос мешудам ва 
баъдан дар ин гуна рӯзҳои хуш модари Наргис дигар ба хонаи 
мо намеомаду гӯшҳоям аз шунидани алфози бемаънӣ дам 
мегирифт. 

Лекин пайваста ба духтараш занг зада:  
– Вай, ҳамон бугинҳо рафтанд, мӣ, ё не, ҳа ҳоло ҳам 

баҳузуранд, меистанд, дия, ин хел ҷойи гарму хӯрокҳои бо-
мазза, ин хел хизматгорро боз аз куҷо меёбанд? Ба даҳонат об 
нагиру гӯй, ки акун хеста раванд, туро ба ҳоли худат монанд, 
охир аз даводав ҳангат канд. Ин қадар одамони хира будаан-
де..., – гӯён, ба духтараш дастур медод.  

Ман, ки аз мазмуни ин гуна мавзуъҳои телефонии ӯ огаҳ 
будам, вақти занг задани телефон зуд аз ҷой хеста, аз дари 
меҳмонхона баромада, пушти дар меистодам, то мавриди за-
рури Наргисро аз гуфтугӯ боз дорам. Эҳтиёт мекардам, ки 
мабодо падарам ин ҳангом бароянду аз суҳбати модару дух-
тар чизеро шунида, аз мо биранҷанд. Ҳол он ки волидайни 
ман аз ду рӯз зиёд дар хонаи мо иқомат накарда буданд. Мо-
дарам бошанд, ҳамин ки мерасиданд, дар ҳол мисли деҳа ош-
хонаро «иҷора» мегирифтанду то рафтанашон ҳар таъомеро, 
ки ману Наргис дӯст медоштем, мепӯхтанд. Борҳо дидаам, ки 
либосҳои чанд муддат дар интизори оби маро ҳам модарам 
мешустанд, вале боре ҳам нагуфта буданд, ки чаро ину чаро 
он, ё чаро либосатро худат дарзмол мекунӣ, бачам?... 

Нисбат ба бурду бохти ман ҳам Наргис бетараф буд. Ёд 
дорам вақте маро ба вазифаи директори генералии муассиса 
таъин намуданд, бо чанд нафар аз ҳамкорону наздикон бегоҳӣ 
ба як тарабхона рафта, чанд соат нишастем. Қарибиҳои соати 
дувоздаҳ ба хона баргаштам. Занги дарро пахш кардам, 
Наргис бедор нашуд, бо калиди худам дарро боз кардаму ба 
хонаи дигар гузашта хоб кардам. Шояд мепурсӣ, ки чаро ба 
хонаи дигар? Барои он ки дар ин гуна ҳолатҳо табъи Наргис 
бениҳоят хира мешуд ва ҳафтаҳои тӯлонӣ барои он ки гӯиё, 
хобашро «ҳарром» кардаам, ба сарам борони маломатро ме-
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рехт, қаҳр мекард, чанд рӯз хӯрок намепӯхт, на шом истиқбо-
лам мекарду на субҳ ба гуселам мебаромад. 

Субҳи ҳамон рӯз лоақал напурсид, ки шаб куҷо будӣ? Сари 
дастурхон худам гап кушодам, гуфтам, ки ба вазиф..., аммо 
чун дидам, гӯшам намедиҳаду ҳушу хаёлаш ин ҷо нест, даво-
ми гапамро «фуру» бурда, аз ҷой хестам. Аз ин кор ӯ баъдтар 
аз забони модараш хабар ёфт. Хабар ёфту рӯзи аз ин ҳам 
сиёҳи ман тирратар гашт. 

– Э, ҳе ту чӣ гуна шавҳар ҳастӣ, ки вазифаатро аз ман 
пинҳон медорӣ, ё инро ба ман лоиқ намедонӣ? Модарам дар 
ҳаққи ту ҳар чӣ ки мегуфтааст, рост аст, наход... чаро ба 
ман..., э, носипосе, бо ин қадар ҳусну ҷамол ба ту расидаму 
қадрам ҳамин аст? Ана мебинӣ, аз ин бад чӣ корат мекунам. 
Карераи туро шикастан барои мо ду карат ду аст. Развод 
медиҳаму аз ҳама чиз: аз вазифа, билети партиявӣ, аз шуҳрат 
халос мешавӣ,– гӯён,ҳарфи маро, ки мехостам, суҳбати ҳамон 
субҳро ба ёдаш оварам, дар лабам мекушт. 

Пас аз ин якуним моҳ бо ман гап назад. Аз ӯ ҳатто барои 
гуноҳи накардаам узр ҳам пурсидам. Вале вазъ ҳамоно ба-
тағйир буд. 

Ниҳоят Наргис як шом сари дастурхони марди зандори 
муҷаррад, ки аз як шиша оби «Шоҳамбарӣ» – ю як қутти кон-
серваи гӯшти гов оро ёфта буд, ҳозир шуд. Чанд дақиқа муто-
биқи одати вақтҳои охир пайдо кардааш боз аз рафтори ба 
назари ӯ манфурӣ ман ёдовар шуд. Ба ростӣ дар ибтидои хо-
надоршавиамон муносибати ӯ бо ман ба ин дараҷа сарду 
дағал набуд. Вақтҳои охир муносибаташ ба таври кулли нис-
бат ба ман тағйир карда буд. Ҳоло ки рӯ ба рӯям менишасту 
бо алфози тунд зери борони танқидам мегузошт, аз қаҳр гоҳо 
чашм мепӯшидаму намедидаамаш. Ин дам ба назарам ме-
намуд, ки гӯиё, Наргис нею модараш сари миз нишастааст. Ба 
суханаш ором гӯш мекардам. Медонистам, ки чун пештара 
исботу далел овардан суде надорад.  

Вале ин дафъа аз сукути ман қаҳраш омад. Даст ба шишаи 
об бурд, онро бардошт ва хост ба сари ман бизанад. Аз ҷой 
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наҷунбидам. Аз фикраш гашт, шишаро болои миз гузошт ва 
бо кафи даст як шаппотӣ ба рӯям зад. Ман ҳамоно хомӯш бу-
дам. Гӯиё, чизе набуду дардеро ҳис накада бошам, оромона аз 
шиша ба пиёла об рехта, нӯшидам. Лаҳзае хомӯш монд ва боз 
бо ҳамон лаҳни омирона:  

– Ту як бор худатро дар оина дуруст бин, бо кадом афту 
андомат нозу бозор мекунӣ? Ту як уродӣ, қатӣ ту ҳатто... нон 
намехӯрад. Ин мани беақл ба гапи падараму модарам дарома-
да, ба ту нокас расидам. Ту барои ман чӣ кардӣ? Мошин 
харидӣ? Хона, ё дача сохтӣ? Кани гап зан, чӣ мисли арвоҳ 
хаппу хомӯшӣ? Боз шарм надошта, гапаш фақат кай таваллуд 
мекунӣ, кай таваллуд мекунӣ асту халос. Аз ту барин хасиси 
бадафт бачча намезоям, – гуфта, мавзуъи баҳси ҳамешагӣ ва 
ормони деринаи маро зинда кард. 

Бале, духтарҷон, масъалаи таваллуди фарзанд он вақт байни 
ману модарат мисли падидаи ҷомеъаи имрӯзаи русию амрикоӣ 
матраҳ мегардид. Ман фарзанд мехостам. Аммо модарат:  

– Ҳоло таваллуд кардан намехоҳам, тайёр нестам, бачча-
дорӣ кори осон нест. Духтур рафтам, гуфтанд, ки бояд ту дер-
тар таваллуд кунӣ. Бо баъзе сабабҳо мукин набудаст. Духтури 
калон гуфт, ки шояд айби шавҳарат бошад ва ғайраю ва ҳока-
зо..., – гуфта, зуд гапро ба тарафи дигар мекашид. 

Баъдтар фаҳмидам, ки ин ҳама баҳонаҳоро Наргис бо амри 
модараш эҷод мекардааст. 

Пас аз ин суханони Наргис дигар тоқат накардам ва ҳамон 
як амали дурӯғашро, ки исбот карда будаму то ҳол аз гуфтани 
он истиҳола мекардам, ифшо намудам. 

Воқеъа ин тавр буд: 
Ман аз муоинаи тиббӣ гузаштам, солимиам муайян гардид. 

Вале инро ба ҳеҷ кас нагуфтам. Як шаб бо зораю илтимоси зиёд 
модаратро розӣ кунонидам, ки пагоҳ боз ба назди духтури зано-
на равад. Агар мушкиле пеш омад, ё ягон хизмат барои духтур 
даркор бошад, занг занад, иҷро мекунам ва дар омади гап пур-
сидам, ки ӯ ба кадом бемористони занона меравад? 

Ҷавоб дод, ки ба Бемористони рақами як. 
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Шом аз Наргис натиҷаи муоинаи имрӯзаро пурсон шудам. 
Боз ҳамон баҳонаю гапҳои пешинаро такрор кард. Дилам 
беқарор шуд, хостам исбот кунам, ки айб дар чист? Худ ба 
худ фикр кардам, ки шояд Наргис дарде дораду онро аз ман 
ба хотири нигаҳ доштанӣ оила пинҳон медорад. Ба худ қарор 
додам, ки саҳар ба Бемористони рақами як меравам. Духту-
рашро меёбам. Агар Наргис бо ҳукми тақдир қобилияти мо-
дар шуданро надошта бошад, он гоҳ аз баҳри ин кор мегуза-
рам, ҳарфе намегӯямашу рӯзе ғайриинтизор аз ятимхона 
кӯдакеро гирифта ба хона меорам... 

Он шабро бо ин гуна хаёлоти бесару нуг саҳар кардам. Ба 
кор нарафта, рост ба бемористон рафтам. Дар шӯъбаи сабти 
ном аввал аз додани маълумот худдорӣ карданд. Бо дахолати 
як духтури шинос варақаи тиббии модаратро гирифта, назди 
духтур даромада, мақсадро фаҳмондам. Духтур ҳайрон шуду 
гуфт:  

Шумо, шавҳари Наргис ҳастед? 
Гуфтам:  
– Бале.  
Духтур гуфт:  
– Чӣ кор мекунед?  
Гуфтам: 
– Вазифаи ман, магар ба ин масъала рабте дорад? 
Гуфт: 
– Ҳаргиз не ва давом дод:  
– Аҷабо, охир Наргис аниқтараш модари ӯ фақат мегӯяд, 

ки домодаш ноқис – ул – ақл аст, соқ нест барои ҳамин илти-
мос мекунад, то барои духтараш чораҳои пешгирӣ аз ҳомила-
дориро тадбиқ намоем, наход, Шумо..., – гӯён, ба ман ҳайрон 
– ҳайрон менигарист. 

Намедонам, чӣ қадар вақт гузашт, баъд ба худ омадаму аз 
духтур узр пурсида, берун баромадам. Ронанда ҳам аз рафто-
ри ман, ки дастаи дари пеши мошинро дошта, беҳаракат 
меистодам, дар тааҷҷӯб офтод ва зуд омаду дари қафоро ку-
шода: 



Ҳаводиси  армонкуш  125 

– Марҳамат Саид Шарифович, дар қафо мешинед, ё дар..., 
об биёрам, чӣ шуд, ба Шумо,– гуфта, пайи ҳам суол медод. 

Ҳодисаро ба модарат нақл кардаму гуфтам:  
– Наргисҷон, ин ҳама амали дурӯғро мақсад чист? Агар 

маро намехоҳӣ, ақаллан ба худат раҳм кун. Дӯстам, ки 
надорӣ, биё ҷудо шавем. Зиндагиатро аз нав бунёд кун, ху-
датро азоб надеҳ. 

Бо сари хам маро гӯш мекарду мегирист, аз чизе, ё аз касе 
алам дошт. Ниҳоят сар бардошту:  

– Маро бубахш, ин ҳама кору гапи модарам аст. Майлаш, 
агар фарзанд мехоҳӣ мошинро ба номам гузарон. Мардонаги-
атро медонам. Ҳар чизе, ки мегӯямат аз алам аст. Мехоҳам, 
дилат аз ман хунук шавад, бо пойи худат баромада равӣ. То 
ин дафъа ҳам модарам ба орзуяшон расад. Хайёл, мекунӣ, ки 
гапҳои модарам ба ман мефорад? Барои ӯ пулу чизу чора бо-
лотар аз бахти фарзанд аст. Агар ин тавр намекард..., – гуфта, 
аз ҷой хесту гирякунон ба хонаи дигар гузашт. 

«Ин тавр намекард», – гуфтани Наргисро ба хотир оварда, 
мехостам, давоми сухани нотамоми ӯро барои худ кашф 
намоям, вале наметавонистам, нафаҳмидам, ки чӣ гуфтан ме-
хост. 

Аммо ин дам майли андешаи дигарро надоштам. Хурсанд 
будам, бисёр хурсанд будам, ки ахиран бо шарт ҳам бошад, 
Наргис хоҳиши маро амалӣ мекунад. 

Рӯзи дигар Наргисро бо худ гирифта, ба Раёсати давлатии 
бозрасии автомобилӣ бурдам ва асноди мошинро ба номаш ба 
расмият даровардам.  

Баъд курси ронандагиро хатм карду оҳиста – оҳиста дар 
шаҳр ба рондани мошин машғул мешуд. 

Пас аз як моҳ хабари ҳомиладории ӯро фаҳмидам. Шодиам 
ҳадду канор надошт. Кӯшиш мекардам, ки ҳама хоҳишҳои 
Наргисро иҷро кунам, нозу нузашро бардорам. Зиндагиам 
ранги дигар гирифта буд, онро аз пештара дида дӯсттар ме-
доштам. 

Аз ин миён чор моҳ сипарӣ гашт. Соати сеи рӯз буд, 
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маҷлиси ҷамъбасти нимсола идома дошт. Котиба оҳиста дари 
маҷлисгоҳро кушоду ба нафари дар наздикии дар нишаста 
хатчаеро дароз кард. Онро ба ман равон карданд. Зуд кушода 
хондам. Котиба менавишт, ки ҳамсаратон таъҷилан бо Шумо 
бо телефон гап задан мехоҳад. Ба утоқи корӣ омадам, гӯшии 
телефон болои миз меистод. Гирифта: –Алло, тинҷӣ, чӣ шуд, 
–гуфта савол додам. Аз овози гиряолуди Наргис чизеро 
фаҳмидан душвор буд. Фақат, пас аз лаҳзае: «Са... Са..., Са-
идҷон ман авария кардам,»– гуфтани ӯро фаҳмида, ҳуш аз са-
рам парид. Давоми суханашро боз фаҳмида намешуд. Ин дам 
гӯширо як мард гирифту ҷои садамаро ба ман гуфт. Гӯширо 
партофта ба берун давида, ба мошини хизматиам нишастаму 
зуд ба ҷои ҳодиса расидам.  

Аз пешонаю сари Наргис хун мешорид. Шикамашро до-
шта, ба ин тарафу он тараф қадам мезад. Ба ҳеч чизе аҳамият 
надода, ӯро ба мошин шинонида, ба бемористон бурдам.  

Дар роҳ аз Наргис хоҳиш кардам, ки ҷараёни рӯх додани 
воқеъаро ба ман нақл кунад.  

Гуфт:  
– Модарамро ба хонаи дугонааш ба «Водонассос» бурдам. 

Пайрав ҳам ҳамроҳамон буд. Дар бозгашт илтимос кард, ки 
мошинро барои рандан ба ӯ диҳам. Надодам, вале ба ҳолам 
намонд. Ба зур маро аз пушти фармон фуроварду худаш ни-
шаст. Чанд киллометр пас суръатро яку якбора баланд кард. 
Ба ногоҳ аз тарафи рости роҳ ду кӯдак як духтарчаю як пи-
сарбачча пайдо шуда, хостанд, аз роҳ гузаранд. Аз байни роҳ 
ба тарафи рост тоб дод. Ин дам кӯдакон ҳам аз тарс ба қафо 
гаштанд. Суръат, ки тез буд, Пайрав мошинро идора карда 
натавонист, кӯдаконро зер кард ва мошин парида, ба чанор 
бархӯрд.  

Пас аз як соат духтур берун омаду хабари аз батн афтида-
ни тифлро ба ман гуфт. Орзуи чандсолаам барбод рафт. Беих-
тиёр ба замин нишастам, натавонистам, ки ашки чашмонамро 
нигаҳ дорам. Аммо барои гиристану бурун кардани алам вақт 
ҳам набуд ва зуд ба ҷои садама баргаштам. Одамони бисёр 
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атрофи мошин, ки ҳамоно ба дарахти чанори калони канори 
роҳ часпида меистод, ҷамъ шуда буданду нозири БДА:  

– Ронанда дар куҷост,– гуфта, аз ҳозирин савол мекард. 
Вале Пайрав дар миёни ҷамъомадагон наменамуд. 

Илоҷи дигарро намедидам. Ба назди нозир рафтаму гуф-
там:  

– Ронанда манам. 
Нозири БДА ба ҳамкоронаш супориш дод, ки ба ташхиси 

садама машғул шаванд ва худаш маро ба сӯйи мошини РБДА 
ҳидоят кард.  

Дар мошин як капитан менишаст. Ӯ аз ман ҳуҷҷат пурсид. 
Ман шаҳодатномаи ронандагиамро ба ӯ дароз карда гуфтам, 
ки ҳоло шиносномаи техникии мошинро меорам ва як қадам 
ба қафо гузошта, хостам ба назди мошин равам ва агар ши-
носнома он ҷо бошад, оварда ба капитан диҳам. 

Капитан:  
– Шиноснама ва ҳуҷҷатҳои соҳиби мошинро мо алккай ги-

рифтем ва ба сурати ман нигоҳ карда илова намуд:  
– Бовариномаатонро медодед, лекин ба гуфти шоҳидони 

вақеъа сари фармони мошин як марди ҷавонтар будааст ва 
гӯиё, аз мошин фаромада, ба тарафи рост гурехтааст, аниқ 
худи Шумо мошинро мерондед, ё каси дигар,– гӯён, ҳайрон – 
ҳайрон ба ман менигарист. 

Ман:  
– Бале, рафиқ капитан ман пушти фармон будам паҳлуям 

ҳамсарам нишаста буд. Мошин аз они ҳамсарам ҳаст, ман 
боваринома надорам. Охир худаш ҳамроҳам буд ва иҷозат 
дода буд, ки ман мошинро идора кунам. Фалокат да, баро-
дар ҳамин хел шуд, насиб будааст. Ман нагурехтам, балки 
давида ба бинои наздиктарини истиқоматӣ рафтам, то ки ба 
мошини «Ёрии таъҷилӣ» ва БДА телефон кунам. Занг зада 
омадам, ки баччаҳоро кадом савобҷӯе ба бемористон бур-
дааст. Ин вақт мошини хизматии ман ҳам расид. Азбаски 
аҳволи ҳамсарам низ бад буд, ӯро ба мошини хизматӣ савор 
карда, ба бемористон бурдам. Агар иҷозат бошад, як рафта 
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баччаҳоро дида биёям, – гуфта, аз капитан иҷозат пурси-
дам.  

Дуруғ мегуфтам, аз рӯям гармӣ мебаромад. Рӯям дар алами 
ормони барбодрафта ва аз дурӯғе, ки барои пардапӯш карда-
ни ҷинояти модару тағоят мегуфтам, месухт. 

Капитан гуфт: 
– Рафиқ Мирзоев, андак сабр кунед, протоколро тартиб 

дода, баёноти шоҳидонро мегирем ва баъд ҳамроҳ ба назди 
баччаҳо меравем. Корманди мо чанд дақиқа пеш хабар дод, 
ки писарак ҷон доду аҳволи аппаш хеле вазнин аст. 

Ҳуш аз сари ман парид, як лаҳза пеши чашмонамро торикӣ 
фаро гирифт, пешомади тақдири хешро фурсате аз хаёл гуза-
ронидаму иморати бинои касбиятамро, ки бо ҳазор ранҷу 
заҳмат бунёд карда будам, сарнагун дидам. Вале зуд худро ба 
даст гирифтам. Иродаю қуввати ғайриинтизоре дар вуҷудам 
пайдо шуд. Ба худ гуфтам: 

– Заррае малул машав, модари фарзанди ояндаатро муҳо-
физ бош, натарс, вазифаю молу маноли дунё пеши як хандаи 
дӯст, меҳрубонии волидайн, ёри меҳрубон, фарзанди азиз ҳеч 
аст. 

Кормандони БДА бо супориши муфаттиш, ки чанд дақиқа 
пеш омада буд, аз шоҳидон баёнот мегирифтанд. Баъд муфат-
тиш се нафари дигарро аз роҳ даъват карду маро дар сафи 
онҳо гузошта, аз як нафар шоҳид пурсид: 

– Марҳамат карда бигуед, ки кадоми аз инҳо ҳангоми са-
дама пушти фармон буд? 

– Сари фармон намедонам кадомашон буд. Ман андак дур-
тар будам. Вале вақте ронанда аз мошин фаромада дав ги-
рифт, қаду қоматаш ана ба ҳамин кас баробар менамуд, – ба 
ман ишора карда гуфт, – шоҳид. 

Қаду қомати ман, тақрибан ба қаду қомати Пайрав монанд 
буд, шукри худо, ки ҳамин чиз шоҳидро дар ғафлат гузошт ва 
муфаттиш боварӣ ҳосил кард, ки дар ҳақиқат ронанда манам. 

Ба бемористон омадем, аҳволи духтарак хеле вазнин буд. 
Ҳар он чизе, ки волидайни баччаҳо ба ман мегуфтанд, дар ҳеҷ 
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ҷой намеғӯнҷид, вале лаб намекушодам, ҳолати онҳоро ме-
фаҳмидам... 

Сипас, маро ба Раёсати корҳои дохилии шаҳр бурда, 
парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданду то нимаҳои шаб пурсу пос 
карданд. Бо илтимос ва кӯмаки Ҳалим Меҳрубонович, ки он 
вақт вазири нақлиёт буд, чораи боздошти пешакиро нисбат ба 
ман дар шакли берун набаромадан аз ҳудуди шаҳр татбиқ 
намуданд.  

Аз назди муфаттиш рост ба бемористон – назди модарат 
рафтам. Ин вақт аҳволаш андак беҳтар шуда буд. Тафсилоти 
баъдиро барояш нақл карда, гуфтамаш, ки дар мариди пур-
сиш сари фармон будани маро тасдиқ кунад.  

Наргис дар тамоми даврони хонадориамон фақат ҳамин 
лаҳза бо ман самимию меҳрубон буд. Аз чашмонаш осори 
қаноатмандиро эҳсос мекардам. Агарчӣ мадори гап задан но-
дошт, вале маълум буд, ки бо нигоҳаш маро таҳният мегӯяд. 
Намехостам, чашмонашро пӯшад, мехостам, чунин лаҳзаҳои 
гуворо охир надошта бошад, охир ман муштоқи нигоҳи гарми 
ёр будам,орзу доштам, ки мисли аксар мардони дигар аз 
навозишу меҳрубонии ҳамсар бархӯрддор бошам. Он лаҳза аз 
даргоҳи яздони пок илтиҷо намудам,ки ҳамин амали Нарги-
сро нисбат ба ман ҷовидона гардонад.  

Субҳ чизҳои зарурии модаратро ба бемористон бурда, баъд 
ба вазорат ба назди Ҳалим Меҳрубонович рафтам. Аризаи 
пешакӣ навиштаамро ба ӯ дароз карда, барои дастгирӣ арзи 
сипосаш кардам. 

Ҳалим Меҳрубонович аризаро хонда, сар бардошту ба ман 
нигоҳ карда:  

– Чӣ шуд, Саидҷон, Шумо он рӯз дар маҷлис набудед, ма-
гар? Ман аз намояндаи вазорат пурсидам, охир... Чӣ гап аст, 
оё ёрдам карда метавонам,– гуфт.  

Ман каме сукут кардаму баъд воқеъаро ба Ҳалим Меҳру-
бонович нақл кардам. 

Ӯ чанд дақиқа хомӯшона фикр кард ва баъд гуфт:  
– Қарори дуруст қабул кардаед. Зиқ нашавед, ин қисмат 
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аст, онро мо дигар карда наметавонем. Чизи аз ҳама асосӣ ои-
ла аст, муқаддасоташро бар ивази ҷон ҳам бошад, муҳофизат 
бояд кард. 

Аз назди вазир ба корхона баргашта, ба котиби ташкилоти 
ибтидоии ҳизби коммунисти муассиса ариза навишта, хоҳиш 
намудам, ки маро аз сафи ҳизб озод намоянд. 

Ба утоқи кориам даромадам, китобу ашёҳои шахсиамро 
ҷамъ намуда, ба ҳамкорон, ки алаккай дар қабулгоҳ ва қисме 
аз онҳо дар назди дарвоза ҷамъ омада буданд, хайру хуш кар-
да, ба хона баргаштам. 

Назди даромадгоҳи хона модарам бо бору банди ҳар-
дафъаинааш маро интизорӣ мекашид.  

Ашёҳои маро дар салони мошин дида, гарданамро дар 
оғӯш гирифту гуфт: 

– Ховут, дидум, ховум рост бурмад, чӣ гапай, Наргис ку-
вай, тинҷ ҳастӣ, аз вазифа холит кадан? Ва мунтазири ҷавоби 
ман нашуда:  

– Баччаме, барои вазифай давлат аҳ зиқ наша, худо тану 
ҷунут саҳат боша, вазифара меёвӣ, – гӯён, дастони маро до-
шта, бетанаффус бӯсаборонашон мекард.  

– Ман гуфтам:  
– Осуда бош, очаҷон, ҳамааш хуб аст. Рафтем, ман Шумо-

ро ба хона мебарам, борҳоро мефурорам, баъд ҳар чӣ ки ҳаст, 
ба Шумо нақл мекунам. 

То шаб бо ҳар баҳона фалокати хонадонамонро ба модарам 
нагуфтам. Мехостам, падарам ҳам биёянду дар ҳузури ҳар ду 
ҳодисаро бо ранги дигар нақл намоям. 

Падарам пас аз шом ба хона омаданд. Маро дар оғӯш ги-
рифта, ин дафъа ба оҳанги тасаллият чанд маротиб пушти ма-
ро тап – тап карданду чизе нагуфтанд. 

Пас аз танаввули палави бомаззаи бибиат, ки аз сари он 
барои модарат ҳам бурда будам, ҳодисаро кӯтоҳакак ба воли-
дайнам нақл кардам, вале аз кори кардаи Пайраву Наргис 
чизе нагуфтам. 

Падарам бо сари хам менишаст, гӯиё, маро намешунавид. 
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Вақте ки модарам ба ошхона рафтанд, падарам ба ман рӯ 
оварда:  

– Хуб кардӣ, ҳар марди ҳақиқӣ бояд ҳамин тавр рафтор 
кунад, – гуфта, вохӯрии имрӯзаашро бо Ҳалим Меҳрубонович 
ба ман гӯшрас карду хомӯш монд. 

Баътар фаҳмидам, ки ҳамон рӯзи фалокат Ҳалим Меҳрубо-
нович ба падарам занг зада, гуфта будааст, ки сари қадам ба 
шаҳр биёянд ва ба назди ӯ дароянд. 

Ба бахти наонқадар неки ман табибон тавонистанд, ки 
ҷони духтарчаро аз чанголи марг раҳо намоянд.  

Аз он рӯзи наҳс ду моҳ сипарӣ мешуд. Аммо дар ин муд-
дат фақат як маротиб тағоям ба хонаи мо омада, ба ҷои 
Пайрав узр пурсиду бо ҳамин ҳатто дар ҷараёни мурофиаи 
судии ман ҳеҷ касе аз хонадони Наргис иштирок накард. 

Бо ҳукми додгоҳ маро ба муҳлати се сол аз озодӣ маҳрум 
намуда, иҷрои ҷазои ҷиноиро дар шакли сукунат таъин наму-
данд. Рӯзи дигар маро ба Гаровутӣ, ба маҳбаси адои ҷазои 
ҷиноии сукунат бурданд. 

Саргузашти он солҳоро намехоҳам, ёдовар шавам. Аз 
муҳлати ҷазо ду сол мегузашт. Тайи ин ду сол ман ба модарат 
хат менавиштам ва тавассути почта аз музди меҳнатам пул 
мефиристодам.  

Гилла кардан кори мард нест, ба модарат дар мактубҳо 
таъкид мекардам, ки барои дидани ман набиёяд, чунки зан 
буд ва он солҳо аз як ҷо ба ҷои дигар рафтан андак мушкилӣ 
ҳам дошт, аммо барои як профессори Донишгоҳ магар аз Ду-
шанбе ба Қурғонтеппа рафтан мушкил буд?... 

Дар ин давра фақат баъзе аз ҳамкорон ва падару модарам 
хабаргиру дилбардорӣ ман буданду халос. 

 
 

* * * 
Аз маҳбас маро шаш моҳ пеш ҷавоб доданд. Се рӯз дар 

шаҳр истода, рӯзи чорум ба аёдати падару модар ба деҳа са-
фар кардам. Модарам исрор мекарданд, ки ман Наргисро ги-
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рифта, барои зисти доимӣ ба деҳа биёям. Аммо ман феъли 
Наргисро аз ҳар каси дигар хубтар медонистам... Барои ҳамин 
ба як навъе модарамро хотирҷамъ намуда, баҳона пеш овар-
дам, ки дар шаҳр монданам хубтар аст. 

Пас аз як ҳафтаи ба шаҳр баргаштанам, аз муассиса мактуб 
омад, ки мо бояд дар муддати як моҳ хонаро холӣ кунем.  

Наргисро назди модараш фиристода, гуфтам, ки калиди 
хонаи харидагии падарамро ақаллан мувақатан ба мо диҳад, 
вале ин кор на танҳо натиҷа надод, балки аз нав маро ба 
таъқибу таҳдиду таҳқири модари Наргис гирифтор намуд... 

Хонаро супурда, иҷоранишин шудем. Шароити на он қадар 
хуби манзили иҷора ба Наргис маъқул набуд. Болои ин ҳама 
кори муносибе пайдо карда наметавонистам ва Наргис ин, ё 
он камбудиро баҳона карда,боз мисли ҳамон солҳои ноҷӯрии 
рӯзгор ҳоламро табоҳ мекард. 

Дар ҷустуҷӯи кори муносиб чанд моҳро сарф намуда, 
ниҳоят ба Истгоҳи хизматрасонии №8 ба сифати моторист ба 
кор даромадам. Он солҳо таъмиргарони муҳаррикҳои мошини 
шахсӣ, аз ҷумла мошини «Жигули» хеле кам буд. Ман, ки дар 
муассиса ду сол челонгарӣ карда будам, аз уҳдаи ин кор ба 
хубӣ мебаромадам. Муштариёнам рӯз то рӯз зиёд мешуданд 
ва музди хуб ҳам мегирифтагӣ шудам. Камбудиҳои рӯзғор 
низ бартараф мегаштанд. 

Як бегоҳ боз Наргис пайёми хушам дод. Гуфт, ки ҳомила-
дор аст. Аз хурсандӣ намедонистам, чӣ кор кунам, ба осмон 
партоямаш, ё сахт дар оғӯшаш гирам...баъд аз дасташ гириф-
та ба кӯча баровардамашу ҳар қадар пуле, ки дар ҷайб до-
штам, ба сараш пошидам...  

Дигар дар сар на фикри хариди хона буду на ғами саргар-
донию оворагиҳои солҳои охири зиндагӣ. Ин хабар шердилу 
тавоноям карда буд. Ҳавсалаи солҳои донишҷӯиро дар бада-
нам ҳис мекардам. Қаҳру нози Наргис ба гӯшам мисли му-
сиқии ҷолибе мерасид. Ҳар чиз, ки мегуфт, таҳаммул мекар-
дам, танҳо ба хотири тифлаки дар батнашбуда ва танҳо ба хо-
тири ӯ ҳар хоҳиши гарону ғайриимконро ҳам бо ҷону дил 
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иҷро менамудам. То табъаш болида бошаду ба тифл осебе 
нарасад. 

Намедонам, барои чӣ, вале шаш –ҳафт моҳе, ки дар иҷора 
будем, падарам то саргаҳи кӯча модарамро меоварданду ба 
хонаи иҷораи мо намеомаданд. Ҳатто баъзан маро надида, 
модарамро гирифта, ба деҳа бармегаштанд. Ман ҳам сабаб 
намепурсидам, модарам ҳам хомӯш буданд. 

Як рӯзи якшанбе соатҳои даҳи рӯз касе дарвозаи хонаи 
иҷораи моро тақ – тақ кард, берун баромадам, падарам назди 
як мошини боркаш рост меистод. Салому алейк кардем, вале 
падарам ба хона надаромада, гуфт, ки ба келин бугӯ 
анҷомашро ғӯн дорад. Чизе нагуфта, суоломез ба чашми па-
дар нигаристам. 

Падарам илова кард:  
– Зуд бошед, ба хонаи нав мекӯчем. 
Кӯчро бор карда ба хонаи нав рафтем. То рафтани мо мо-

дарам, рӯбучини хонаро анҷом дода буданд. Ман аз он кас 
фаҳмидам, ки падарам мошинашонро фурӯхта, барои мо хона 
харида будааст. 

 
 

* * * 
Вақтҳои охир дар симои падарам осори ранҷурию хастагӣ 

намоён буд, аммо ҷуръат намекардам, ки такпурсӣ кунам.  
Одати шикоят кардан надоштанд, дардашонро ба ҳеч кас 

намегуфтанд. Аз модарам мепурсидам, аҳволи падарро. 
Мегуфтанд, ки шабҳо тақрибан аз сӯзиши чанд захми ҷанги 
гирмон хобашон намебарад. Вале саҳар, ки шуд, боз мехе-
занду мераванд, аз паси кори колхоз. 

Модарам нақл мекарданд, ки дар бадани падарат чанд ҷои 
тир аст ва гӯиё, базъе аз ин тирпорраҳо то ҳол берун нашуда-
анду ӯро азоб медиҳанд. Аммо падарам талаби духтуронро 
барои рафтан ба табобат ҳамавақт рад мекарданд.  

Як рӯз аз баландгӯяки коргоҳ духтараки навбатдор ному фа-
милияи маро гирифта, эълон кард, ки зуд ба хона занг занам. 
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Ба қабулгоҳ омада, ба Наргис занг задам. Маълум шуд, ки 
падарамро бо вертолиёт дар ҳолати вазнин ба бемористони 
шаҳр овардаанд. Дастҳои равғанолудамро ношуста, дар мо-
шини як рафиқам нишаста, пеши падарам омадам. Падарамро 
дар шӯъбаи эҳёгарӣ хобонда буданд. Маро нагузоштанд, ки 
ба наздашон дароям. Танҳо пас аз соати ҳабдаҳ иҷозатам до-
данд, ки ҳамагӣ панҷ дақиқа падарамро бубинам. Аҳволашон 
дар ҳақиқат вазнин буд, ба зур – ба зур нафас мегирифтанд. 
Духтурон суҳбат карданашонро манъ карда буданд.  

Дар шӯъбаи эҳёгарӣ падарам алаккай як ҳафта бистарӣ бу-
данд. Модарам омада, се рӯз истоданду боз ба деҳа бар 
гаштанд. Манзилу макони ман бемористон шуда буд. Ба айё-
дати падарам ҳар рӯз аҳли деҳ, ёру рафиқонашон аз ҳар 
гӯшаи Тоҷикистон меомаданд. Бо шарофати онҳо ман танҳо-
иро ҳис намекардам. Дар ин лаҳзаҳо барои мани бебародару 
бехоҳар дастгирию дилбардории онҳо нерӯю дармони тоза 
мебахшид. Ҳатто як рӯз Шамс ҳам, ки дар давоми умри худ 
боре аз ҳудуди водии Рашт набаромада буд, барои дидорӣ па-
дарам ба Душанбе омад. Ман бо чанд нафар аз ҳамдеҳагон 
дар назди бинои бемористон гап – гап мекардем. Дар миёни 
мо акаи Ситам ҳам буд. Ногоҳ Шамс дар даст як халтаи лат-
тагӣ пайдо шуду беҳеч гуна салому алейк ва муқаддима рост 
ба акаи Ситам нигоҳ карда гуфт:  

– Ҳа, калли Ситамак, ваъда додӣ, ки якҷоя мерем, неки 
худут гурехтӣ, мна наовардӣ, фикр кадӣ, ки Шамс девнаҳай, 
раҳа намедуна, умада наметуна, дидӣ омадум? Мн барои акам 
(падарамро дар назар дошт) даркор шава, Маскова меёвум. 
Барои ана, ҳами фиребут, ана аку ҳаму гапа, иншоло Мир-
зоюф саҳат шиду рафт, рӯзи маърака мегум, шармандагита 
меброрум. 

Ҳамдеҳагони мо меомаданду мерафтанд, вале Шамс 
ҳамин, ки омад, ҳамроҳи ман истод. Борҳо мегуфтамаш, акаи 
Шамсиддин, Шумо равед. Охир, аз пайи зиндагӣ шавед. Ам-
мо Шамс фақат танҳо ба як шева чунин мегуфт:  

– То акам саҳат нашава, мн ҳиҷ ҷо намерам, саҳат, ки шуд, 
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қати худуш да пеши мошин шишта, ба қишлоқ мерем, мон 
ҳами калли Ситам бубинаву ай алам бумбра. 

Лекин падарам ҳеч ба худ намеомаданд. Ҳолашон ҳар рӯз 
бад мешуд.  

Бо дархости Шӯрои ветеранҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва 
Вазорати кишоварзӣ барои муоинаи падарам аз Маскав дух-
тур даъват намуданд. 

Ёд дорам, як рӯзи сешанбе буд. Духтури аз Маскав омада, 
бо ҳамроҳии ҳайати профессорони тиббии Тоҷикистон ба 
назди падарам даромада, қариб як соат муоинаю машварат 
карданд. Баъд ҳамон духтури меҳмон маро ба наздаш даъват 
карда гуфт: 

– Дер овардаед, ӯро, хеле дер шудааст, охир. Вале агар 
иҷозат диҳед, ӯро ҷарроҳӣ мекунам, аммо барои зинда мон-
данаш шансеро намебинам ва кафолат ҳам дода наметавонам. 

Ҳайрон будам, ки чӣ кор кунам, бо кӣ маслиҳат намоям, аз 
кӣ машварат пурсам? 

Баъд қарор додам, ки назди падарам дароям. Аз ҷарроҳӣ 
гап кушояму авзояшонро фаҳмам.  

Ба назди падарам ин дафъа ҳамроҳи Шамс даромадем. Ҳар 
маротиб, ки Шамс ба наздашон медаромад, падарам бо 
вуҷуди ҳолати бисёр вазнинашон андак табассум мекарданд, 
ба зур ҳам бошад, чанд калима бо Шамс радду бадал мекар-
данд, то ки Шамс хурсанд шавад. Ин бор Шамсро маҳз ба он 
хотир бо худ гирифтам, ки табъи падарам то андозае болида 
гардад ва дар ин фурсат масъалаи ҷарроҳиро барояшон ошкор 
созам. 

Падарам бо ишораи сар моро хайрамақдам гуфта, муддате 
хомӯшона ба суханони Шамс, ки ин бор холӣ аз ҳазлу 
шӯхиҳои ҳамешагиаш буду баракс бо дидаҳои пуроб аз пар-
вардигор шифои ҳар чӣ зудтари падарамро мехост, гӯш доду 
бо овози паст: 

– Шамсиддин, зиқ нашав,иншооллоҳ ҳамааш хуб мешавад, 
– гуфт. 

Шамс ашкҳояшро поккунон аз дар баромад. Ба падарам 
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нигаристам. Ӯ мунтазири сухани ман нашуда, хостанд, сара-
шонро аз бистар бардошта, чизе бигӯянд, наздиктар рафта, 
ӯро боз ба бистар хобондам.  

Падарам ин дам ба фикрам тамоми қувваи хешро мутамар-
каз карда буданд, ки мисли даврони тансиҳатиашон гуфтанд: 

– Духтурҳо чӣ мегӯянд, домулло Саид? 
Ман суханони духтури масквагиро ба падарам пурра 

нагуфта, баён доштам, ки андешаю пешгӯии духтур иншоол-
лоҳ нек аст, бояд Шуморо ҷарроҳӣ бикунанд. 

Падарам андак сукут карданду:  
– Не, дигар ба ин ҳоҷҷат намондааст. Ин ҷо мондани ман 

ҳам, дигар фоида надорад. Ту дигар марди комил ҳастӣ, миё-
натро маҳкам банд. Дастгири модарат бош, ҳарчанд ба гумо-
нам, пас аз ман намедонам ҳолаш чӣ мешавад, шояд тоқат 
карда натавонад, вале ба ҳар сурат муроқибаш бош, – гуфту 
мисли он ки чизе гулӯяшро маҳкам карда бошад, дигар ово-
заш набаромад. Дигар мадори гап зандан надошт, бо даст 
ишора намуд, ки коғазу қаламаш биёварам. Ҳамшираи ша-
фқат бо хоҳиши ман коғазу қалам овард. Қаламро ба дасти 
падарам додаму коғазро болои китоби сабтҳои духтури 
навбатдор гузошта, рӯи дастам монда, ба падарам наздик 
бурдам. Падарам бо дастони ларзон дар рӯи коғаз:  

– Агар д.– дор шудӣ, н. –ро Дилноза, агар п.– дор шудӣ, н.-
ро Азизулло..., афсус, ки мо ба дидори... ҳаминро, ки то ҳол 
баробари ашёҳои дигар дар сейф маҳфузаш доштаам, 
навиштанд, натавонистанд, ки мақсадашонро то охир нави-
санд, ҷумлаашон мисли нақшаҳои нотамоми кору зиндагиа-
шон нимкора монд, қалам аз дасташон афтид. Чашмонашонро 
пӯшиданду пас аз чанд сония лабҳои ба ҳам часпидаашонро 
ба зур аз як дигар канда гуфтанд:  

– Маро бибар, маро ҳамин рӯз ба деҳа бибар, вақти ман 
буд шуд, намехоҳам, ҷарроҳиям накунанд, ба модарат бигӯ, 
ки маро бубахшад, намехостам, танҳояш бимонам, лекин 
аҷал... Ту ҳам аз танҳоӣ натарс, бачам, охир гуфтаанд, ку 
«Ёри одами танҳо худост.» Ва боз чашмонашонро пӯшиданд. 
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Падарҷон, падарҷон не, не... ва боз чӣ гуфтам, ёд надорам. 
Даме ба худ омадам, ки манаҳи падарамро як духтур мебасту 
яки дигараш болои сари ӯ калимаи шаҳодатро мехонд. Овози 
гиряи ҷигарсӯзи Шамс Шӯъбаи эҳёгарии Бемористонро ме-
ларзонд. 

Ба соат нигаристам. Ақрабаки он 14:16 –ро нишон медод. 
Ин соате буд, ки маро аз такягоҳи боэътимоди зиндагӣ ва пеш 
аз ҳама модари азизамро аз ёри қарину бовафо ҷудо карда 
буд. Мехостам, шишаи соатро шиканам, ақрабакро дастгир 
кунам, зери пошнаи поям бимонаму ба хок яксонаш кунам, он 
сонияҳояшро чашми дидан надоштам. 

Худ ба худ гуфтам:   
 
Ё, Раб, «Бераҳмии ин сонияҳоро ба кӣ гӯям?..» 
 
Маро ба берун бароварданд. Даҳлези бемористон моломо-

ли одам буд. Бархе мегирист, бархе бо сари паст ҳамдардӣ 
баён мекарду канор меистод, бархе мегуфт, ки агар хизмате 
лозим бошад, омодаи хизмат кардан аст... Ин дам одамони 
ҷамъшуда роҳро кушоданд. Ман вазири кишоварзиро ши-
нохтам. Ӯ ҳамроҳи Ҳалим Меҳрубонович алаккай аз дар да-
ромада буданд. Пас аз изҳори тассалият вазир: 

– Дар фурудгоҳ вертолиёт тайёр аст. Барои бурдани ода-
мон чанд мошини УАЗ– 69-ро низ омода кардаем. Мо фардо 
то қарибиҳои нисфирӯзӣ рафта мерасем. Бо супориши ҳуку-
мат раҳбарони ноҳия маросими видоъро омода мекунанд. 
Агар камбуди дигаре бошад, шарм надошта гуфтан, гиред. 
Ҳамаашро иҷро менамоем, Саидҷон, – гӯён маро бори дигар 
ба оғӯш кашида, бо нишони тассалият ба пуштам тап – тап 
зад. 

Вертолиёт начандон дуртар аз деҳа ба замин нишаст. Пас 
аз дақиқае чангу гарди ба осмон хеста ҳам сокит шуд. Аз ти-
резаи вертолиёт анбӯҳи одамон ба чашм мерасид. Халабон 
дарро кушод. Ман ба бурун баромадам. Дидам, ки модарам бо 
як ҳаракат ҳар ду дастонашро аз дасти занҳо раҳо карда, ба 
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тарафи вертолиёт дав гирифтанд. Аз зинаи аввали шаттапоя 
ба замин паридаму модарамро дар оғӯш гирифтам, намедони-
стам, чӣ бигӯям. Сухани муносибае барои тассалӣ додани ӯ 
пайдо карда наметавонистам. Ӯ аз чанголи ман ҳам раҳо шу-
дан мехост. Мехост, ба сӯи падарам бидавад, ӯро пайдо ку-
над. Дидорашро бубинад. Баъд фаҳмидам, ки он вақт хабари 
вафоти падарамро намедониста будаанд. Ба ӯ гуфта будаанд, 
ки шавҳарат андак вазин шудаасту талаб кардааст, ки ба деҳа 
барандаш. Модарам дар оғӯши ман аз ҳӯш ратанд, зеро аз ҳо-
лати ман ҳамаро пай бурда буданд. Одамон алаккай дар атро-
фи мо ҷамъ шуда, занҳои ҳамсоя гирякунон модарамро аз 
оғӯши ман раҳо карда, ба рӯяшон об мепошиданд. Тобути па-
дарамро аҳли деҳ дасти ба даст шитобон ба тарафи хона ме-
бурданд.  

Шароити модаратро он вақт дарак мекардам. Ҳомиладор 
буд, роҳи дур рафтанашро ман ҳам намехостам, вале дар ма-
росими ҷанозаи падарам натанҳо на тағои ман, на тағои ту ва 
на бибии модариат наомаданд, балки фиристодани ҳатто як 
барқияи тассалиятро ҳам фаромӯш карданд... 

 
 

* * * 
Пас аз анҷоми маросими «Оши чил»-и бобоят ба шаҳр бар-

гаштам. Се рӯз истода, ҳама чизи заруриро барои таваллуди 
кӯдак пайдо намуда, ба Наргис гуфтам, ки дар мавриди за-
рурӣ ба ман барқия фиристад ва боз ба деҳа баргаштам. 

Аҳволи модарам хеле бад буд, камгап шуда буданд, дуру 
дароз ба хайёл мерафтанд. Ба гӯшашон ҳеч як ҳарфи дилбар-
дориро қабул карда наметавонистанд. Шаб рӯи ҳавлӣ ин та-
рафу он тараф гашту гузор мегарданд. Шаб, ки ором меги-
рифт, қадамзанон бо худ суҳбат мекарданд. Аниқтараш бо 
падарам суҳбат мекарданд. Инро ман аз чанд калимае, ки аз 
назди тирезаи хонаи хобам ба гӯшам мерасид, фаҳмида бу-
дам. 

Як шаб аз тиреза ба берун нигаристам. Модарам рӯи ҳавлӣ 
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наменамуданд. Оҳиста хонаи хобашонро ҳам нигоҳ кардам, 
наёфтамашон, берун баромадам, чароғӣ ҳаммом равшан буд, 
ором гирифтаму ба хоб рафтам. Шаби дигар боз ҳамин ман-
зара такрор шуд, вале чароғи ҳаммом торик буд. Ҳайрон 
шудам, ба назди дарвоза рафтам, дарвоза кушода буд. Пай-
бурдам, ки равшан кардани чароғи ҳаммом кори дасти мода-
рам аст, ӯ ба хотир оромиши ман ин корро мекардаасту лек 
худ дар дили шаб ба зиёрати ёри меҳрубонаш ба гӯристон 
мерафтааст. Бале, гумонам хато набаромад, сӯи гӯристон, ки 
аз деҳа начандон дур аст, давидам. Модарам берун аз сафили 
гӯристон дар рӯ ба рӯи қабри падарам менишастанду гиряку-
нон бо ӯ «суҳбат» мекарданд. Шарфаи пои маро шуниданду 
аз ҷой парида хестанд. Маро, ки гиря гулӯгир карда буд гуф-
там:  

– Модарҷон, чаро ин корро рӯзона намекунед? 
– Модарам:  
– Охир, ба мо занҳо ин гуна иҷозат нест, – гӯён, бо дастҳо-

яшон аз гардани ман дошта:  
– Мн ин кора ҳар шав менум, то зиндаюм, ҳар шав ба 

зиёратуш миём, чӣ хел мешава, ки ӯ да хоки хунук хову мн 
болои курпачаҳой пахтагӣ хов кунум? Бистари бе Шариф ба-
ром насиб накуна, мн дига барои худ асло ҷогаҳ намекунум 
ва рӯ ҷониби қибла карда:  

– Парвардигоро, агар ба мн раҳм дошта бошӣ, ҷунма биги-
ру пеши Шарифум бибар, сад бор шукронаи Саидҷун, неки 
зиндагира бе Шариф намехоҳум,– гуфта, мегирист. 

Ҳамин тариқ шабҳоро модарам то нисфаш бо гашту гузори 
рӯи ҳавлию «суҳбат» ба аспи дӯстдоштаи булури падар сарф 
карда, қисмати дуюми он ба «дидор»-и ёри дар «дили 
пуштаҳо» хобаш мешитофт. Хоҳиш мекардам, ки бо ин ама-
лашон хотима диҳанд, ба ҳукми қазою қадар тан диҳанд, са-
бур бошанд, вале натиҷае ҳосил намешуд, ки намешуд.  

Илоҷи дигар надоштам. Худро ба хоб зада, шарфаи ку-
шодашавии дарвозаро интизор шуда, зуд аз дунболашон ме-
рафтам. Дуртар меистодам, то маро набинанд. Чанд соат пас 
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аз «дидору гуфтугӯҳо» – яш ҳузури худро ошкор мекардам ва 
бо сад зораю илтимос ба хона меовардамашон. 

 
 

* * * 
Хабари таваллуди ту модарамро хурсанд кард, ба хайёлам, 

андак ба худ ҳам омад. Маро рӯхсат дод, ки ба шаҳр равам. 
Як, ё ду моҳ истаму агар Наргис розӣ шуд, якҷоя ба деҳа биё-
ем ва ҳамин ҷо ба таври доимӣ бимонем. Худам низ ҳамин 
гуна ният доштам, мехостам, ба деҳа баргардам. Модарамро 
дигар танҳо нагузорам. Хонаи падарро бесоҳиб намонам. 

Ба шаҳр омадам. Аз байн чил рӯз гузашт, масъаларо ба 
Наргис фаҳмондам, ӯ натанҳо рад кард, балки лоаққал 
муваққатан ба дидорбинии модарам рафтанро низ рад кард.  

Ман боз танҳо ба деҳа, ба назди модар баргаштам.  
Аз ман ба ҷуз сиҳатию саломатӣ ва ба кӣ монанд будани 

набераашон чизи дигаре напурсиданд. Модари ман аҳли фаҳм 
буданд, суҳбати беҷою кори намешудагиро таку рӯ намекар-
данд. 

Пас аз чанд рӯз гуфтанд, ки ба шаҳр ба назди зану фарзан-
дам баргардам. Ман рад кардаму гуфтам: 

– Ман дигар ба шаҳр танҳо барои хабагирӣ мераваму боз 
ба наздатон бармегардам. Зиқ нашавед, очаҷон. 

Модарам бо чашмони пуроб:  
– Шояд, мн ба бахти ту зомин шидум, – гуён, дуру дароз ба 

чеҳраи ман нигоҳ карданд. 
Аз вафоти падарам шаш моҳ гузашта буду ту Дилнозаи 

ман семоҳа будӣ. Дар ин муддат ман туро ҳамагӣ ду маротиб 
дида будаму халос. Охир, имкони аз ин беш надоштам. Мо-
дарам бемор шуда буданд. Рӯз сар аз болин намебардоштанду 
шаб, ки мешуд амали дар боло номбаркардаамро такрор ме-
карданд. Метарсидам, ки танҳояшон монам. 

Як рӯзи тирамоҳ ба шаб расид. Аммо модарам дигар ната-
вонистанд, ки аз ҷой бархезанду шуғли ҳаршабаашонро иҷро 
кунанд. Маро наздашон даъват карда, ҳар чизе, ки дар дил 
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доштанд, баён намуданд. Хоҳиш карданд, ки то назди тахти 
болои сандуқ бибарамашон. Бо амри модар тахтро чаппа кар-
дам, аз зери молу матоъи ҳарранга як бастаро бароварда, па-
сандози пулии падарро ба ман доданд. Дасмонаю гӯшвори 
тиллоиашонро хоҳиш карданд, ки барои ту нигоҳ дорам ва 
дар тӯйи арусиат чун туҳфа аз ӯ ба ту биспорам.  

Намедонам, агар он рӯзи фархунда фаро расад. Ман дар 
ҳузури ҳама аз номи бибиат он хоҳишу армонашро ба ҷо 
меорам. Агар не, пас аз ту хоҳиш дорам, ки ҳамин пайғомро 
ба воситаи ягон нафар дар рӯзи тӯйят ба ҳозирин бирасон, 
туҳфаҳои бибиат низ дар ҳамин сейф ҳастанд, – навишта буд, 
падар. 

Баъд, модарам гуфт, – менавишт, падар: 
«Акнун аввал ҳамсоязанҳоро хабар кун, биёянд, мна сару 

бар кунан, баъд аз и муллоро файрод кун, ёсин хона, иншоол-
лоҳ хости мна худо қабул кад. Дидор бо авот баройи мн 
наздикай, баччам нигаҳбону мададгори ту худо бодо,– гӯён, 
сарамро бо дасти росташон ба сӯи худ кашида, аз рӯхсораи 
ман чанд маротиб бӯсиданду назди тахт дароз кашиданд. 
Чашмонаш пӯшида мешуд, ман ихтиёр аз даст дода будам. 
Намедонистам, ки назди модар бимонам, ё ҳамсояҳоро хабар 
кунам? 

Даҳони сандуқи модар ҳанӯз боз буд, модарам чашмона-
шонро кушода, ба матоъи суфи даруни сандуқ, ки аз ҳама бо-
ло меистод, ишора намуд. Мақсадашонро фаҳмидам. Худро 
ба даст гирифта, суфро пора кардам, ҳамзамон ҳам манаҳи 
модарро мебастаму ҳам баланд– баланд «аллоҳ воҳидан...» 
мегуфтам. Ин дам дарро Шамс, ки қариб ҳар бегоҳ ба хонаи 
мо меомад, кушод. Вазъро пайхас карду ҳамсояҳоро ба хонаи 
мо фарёд намуд.  

Мардуми деҳот, шояд дар ҳама гӯшаи дунё ва алалхусус 
дар Тоҷикистон хислати хосаи худро доранд. Эътиқод, са-
доқат, ҳурмату эҳтиром он ҷо бисёр таббиию самимист.. 
Дасти якдигарро гирифтан, дар шодию хурсандии ҳамдигар 
шарик будан барои мардуми русто қонун аст. Хусусан, дар 
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мароисими аъзо онҳо намегузоранд, ки аҳли мотам ба исти-
лоҳ «дасти худро ба оби хунук» зананд.  

Он рӯз низ дастёрию мададгорӣ, дилбардорию тасаллият 
нисбат ба ман андоза надошт. Ҳама кору ташвишҳои мароси-
ми ҷанозаи модарамро ҳамсояҳо ва ёру рафиқон анҷом медо-
данд. Аммо чашми ман ба раҳ буд. Омадани модаратро инти-
зорӣ мекашидам. Орзу доштам, ки ақаллан дар охирин 
лаҳзаҳои анҷоми маросим модарат туро биёрад. То лоақал ба 
гӯши модарам гуфта тавонам, ки очаҷон набераатон омад... 
Ақаллан пеш аз сафари манзили охираташон ба орзуи дерин-
тизори худ бирасанд. Агар натавонист рӯятро бубинад, мехо-
стам, то ту гиря кунӣ то лоақал овозатро шунаваду армони 
хешро дар дил ба гӯр набарад. Вале ҳайҳот... 

Тағоям, пас аз ду рӯзи ҷанозаи модарам омаданду як рӯз 
истода, хоку чанги зодгоҳашонро хуб танқид карда, ба шаҳр 
баргаштанд. 

Туро он замон хеле пазмон шуда будам. Дилам мекашид, 
ба шаҳр парвоз кунам, ба оғӯш бигирамат, бо ту бозӣ кунам. 
Хайёлам танҳо касе, ки диламро ба зиндагӣ гарм мекард, ту 
будию халос. Ба модарат мактуб навиштам, вазъро барояш 
фаҳмондам. Навиштамаш, ки агар нисбат ба ман заррае эҳти-
ром дошта бошад, хезаду ба деҳа биёяд. Майлаш барои зисти 
доимӣ не, то як муддати муайян. Зеро ҳамсояҳо ва хешу табо-
рон ҳарчанд дар рӯям чизе намегуфтанд, вале эҳсос мекар-
дам, ки наомадани модарат зиндагии маъмулии як марди 
тоҷикро бо ҳамсараш дар ин гуна рӯзҳо зери суол мебарад. 
Аммо аз он тараф ҷавоби номаи илтиҷоомези ман бо чанд са-
баби ночиз рад карда шуд. Маҳз аз ҳамин рӯ ба дидори ту пас 
аз додани «Оши чил»-и модарам раҳсипор гардидам. 

Медонистам, ки дигар талқин намудани зиндагӣ дар деҳ 
барои Наргис арзиш надорад. Барои ҳамин дигар ин мавзуъро 
матраҳ накардам. Ба ҷои корам рафта, ба муҳлати як сол рух-
сатии бемузд гирифтам. Давоми ин муддат гоҳ – гоҳе ба ди-
дани ту меомадаму боз ба деҳа мерафтам. Расми деҳ ҳамин-
гуна аст,бояд дуди хонаи волидайнамро мебаровардам. 
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Маросими сари соли модарро гирифтам. Ҳайрон будам, ки чӣ 
кор кунам. Бимонам, ё ба шаҳр биравам? Агар биравам, хонаю 
дар боғу роғ молу гови валидайнамро ба кӣ супорам? Шояд гап 
сари инҳо ҳам набуд. Вале аз ҳама муҳим ҳис мекардам, ки 
рафтанам маро аз чизи арзишманде, ба мисли пайвастагию 
алоқамандӣ аз зодгоҳ, аз расму русуми деҳ ҷудо менамоянд. 
Намехостам, ки ба тағоям мубадал гардам. Аммо зиндаҷудоӣ аз 
фарзанд, аз манъбаи ягонаи умеду орзу ҳам мушкил буд. Муно-
сибати Наргис аз пештара дида сарду бенур мешуд. Зиндагии мо 
байни аъроф буд. На метавонистем, ки аз ҳам ҷудо шавему на 
метавонистем, ки мисли оилаҳои хушбахт зиндагии орому осу-
даи бебаҳс, орӣ аз мунозираи пучу бемаънӣ дошта бошем. Чор 
мисраи ғазали «Дилам месӯзад»-и шоири маҳбуб Бозор Собир: 

 
Чун хори шикастае, ки монад дар тан, 
На беманӣ як даме, на як дам бо ман. 
На аз тани ман ҷудо, на бо ман ҳамтан, 
Аз беҳамии ба ҳам дилам месӯзад., 

 
Ифодагари мазмуни зиндагии ману Наргис буд. Пайванд-

гарӣ аз ҳама мустаҳкаму фулодин ин ту будӣ, ин пайванд 
намегузошт, ки Наргисро тарк кунам ва ҷигарбанди хешро аз 
канори модар бенасиб гардонам... Шабро бо сад хайёлу рӯзро 
бо сад андешаи бесару нуг ба охир мерасондам. Қарори му-
шаххасеро наметавонистам, қабул намоям. 

Як рӯз аз акаи Ситам хоҳиш намудам, ки ҳамроҳ ба хонаи 
домулло Азизулло биравем. Назди акаи Ситам ва домулло 
иқрор кардам, ки мехоҳам як бори дигар аз пеши ҳамсарам 
гузарам, агар ба деҳа омаданро қабул накунад, духтарамро 
гирифта, ба деҳа меоям, ӯро танҳо бе модараш калон меку-
нам, вале намегузорам, ки чароғи хонаи падарию модариам 
хомӯш гардад.  

Домулло хеле фикр карду гуфт: 
– Агар андешаи маро дар ин масъала ба назар гирифтан 

хоҳӣ, аз иҷрои ин кор то ҳадди имкон даст бикаш, ба шаҳр 
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баргард, додарҷон, ба назди зану фарзандат рав! Таълиму 
тарбияи оила аз беҳтарини ибодатҳост. Хонаю дари падара-
тро ба ягон каси наздикат супор, гоҳ – гоҳ меоӣ, худо хоҳад 
якҷоя шуда кору бори боғу роғро анҷом медиҳем. Ислом 
ваҳдатро мепазирад, ҷудоиро қабул надорад. 

Ман гуфтаҳои домулло Азизуллоро ба ҷо оварда, ба шаҳр 
баргаштам. Аз нав ба ба ҷои кори пештараам – Истгоҳи хиз-
матрасонии техникии №8 ба кор рафтам.  

 
 

* * * 
Ту ҳар рӯз як ҳаракат, як гапаки барои калонсолон нома-

фҳуму барои худат фаҳморо ёд мегирифтӣ. Хушгилу дилрабо 
ҳам шуда будӣ. Дар кор бесаброна соати хатми корро интизорӣ 
мекашидам. Мехостам, ҳар чӣ тезтар ба хона баргардам, бо ту 
машғул шавам. Ғамҳои рӯзгорро танҳо ту метавонистӣ, аз ман 
бибарӣ, шодиҳоям бубахшӣ, диламро ба зиндагӣ гарм намоӣ.  

Ба муносибат сарди Наргис шояд одат карда будам, ё ба 
тақдир тан дода будам, ки дигар ин мавзуъ озорам намедод. 
Мақсади ягона тарбияи ту буду халос. 

Роҳ рафтанро дар як солу думоҳагиат ёд гирифтӣ. Овози 
занги дар туро бо алфози ширинат, ки аз он ман фақат кали-
маи «дада»-ро мефаҳмидам, ба назди дар меовард, лаззати аз 
ин бештарро дар зиндагӣ надида будам ва дар оянд ҳам ҳам-
тою ҳамрадифашро пайдо карда натавонистаам. Аз худованди 
пок илтиҷо менамудам, ки то умр боқист маро аз дидори фар-
занди азизам ҷудо насозад... 

Вале боз ҳам ҳаводиси армонкӯши зиндагӣ маро пайдо 
кард... 

 
 

* * * 
Рӯзи вафоти падарам наздик омада буд. Қарор додам, ки 

фардо сариқадам ба бозор даромада, харид мекунаму ба деҳа 
меравам. Субҳи ҳамон рӯз аз бозори «Шоҳмансур» мавиз, 
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ғулинг ва ширинию дигар чизҳои заруриро харидорӣ намуда, 
ба «Док» рафтам.  

Мусофирон бисёр буданд. Ҳамин, ки як мошин меистод, 
ҳама ба тарафаш медавиданд ва касе, ки пешдастӣ мекард, ба 
мошин савор мешуд. Дар интизори пайдо кардани нақлиёт 
рӯзам бегоҳ шуд. Торикӣ ҳам фаро расид, дилам мехост, ки аз 
сафар пас нагардам. Падарам мегуфтанд, ки аз сафар гаштан 
хосияти хуб надорад. Моҳи апрел буд, ба ногоҳ борони 
баҳорӣ ба боридан сар кард, ҳаво хунук шуд. Либоси на 
онқадар ғафси ман аз борони гоҳ селу гоҳ ороми баҳорӣ тар 
шуд. Мошин ҳам наомад. Бору бандамро назди посбони 
мағозаи «Волга» мондаму таксӣ гирифта ба хона баргаштам. 

Соат қариб ба 23 расида буд. Ба ошёнаи чорум, ки хонаи 
мо он ҷо буд, баромадам. Овози гиряи ту аз хонаи худамон 
не, балки аз хонаи ҳамсояи дасти чап мебаромад. Ҳайрон 
шудам, ту ҳеч вақт ба ин шева гиря намекардӣ. Овозатро ши-
нахтам. Аммо раво надидам, ки занги дари ҳамсояро зер ку-
нам. Чунки онҳо ҳам аз ту ду – се моҳ калонтар як духтарча 
доштанд. Ба худ гуфтам, ки мабодо агар овози духтари худа-
шон бошад, кори хуб намешавад. Занги дари худамонро пахш 
кардам, чанд дақиқа интизор шудам. Лекин аз хона садое 
набаромад. Кӯдак ҳамоно гиря мекард. Дигар тоқатам тоқ 
шуд ва даст ба занги дари ҳамсоя бурдам. Ҳамсоязан дарро 
боз карду: 

– Э, ако, Шумо ба қишлоқ нарафтед, мӣ? Хайрият омадед, 
Дилнозаҷон ҳеҷ ба гап намедарояд, ягон чиз намехӯрад, хоб 
ҳам намекунад. Бегоҳӣ оромтар буд, ҳамроҳи духтарчаи ман 
бозӣ кард. Аммо як соат шуд, ки дигар хап намекунад, даро-
ед, дароед, ҳамсоя, ман ҳозир дадаашро бедор мекунам, – 
гӯён, ба хона назди шавҳараш рафтанӣ шуд. Ин дам ту давида 
пеши ман омадӣ, ба оғӯшат гирифтам, гиряро бас кардӣ, ба 
тарафи дари хонаи худамон бо ангуштаки зебоят ишора кар-
дию бо имои сарат гуфтӣ, ки рафтем. 

Ман гуфтам:  
– Бедор накунед, ташвишашон надиҳед, мо меравем.  
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Ҳамсоя гуфт:  
– Охир, дар хонаатон ҳеч кас нест. Наргис гуфт, ки ба 

вохӯрии ҳамсинфонаш меравад, калидро намондааст. Шумо 
чӣ хел мед...? 

Ман ба ҳамсоя:  
– Ҳеч гап не, калид дорам, ба Шумо шаби хуш ва раҳмати 

калон,– гуфта, туро гирифта, ба назди дар омадаму калидро 
ворид намуда, хостам, ки дарро кушоям. Калид тоб намехӯрд. 
Ҳис кардам, ки дар кушодааст. Барои он ки ҳамсоя кушода 
будани дарро пайхас накунад, калидро ин тарафу он тараф 
тоб дода, баъд дарро нимбоз кардаму ба ҳамсоязан бори ди-
гар ташаккур гуфта, ба хона даровардамат. 

Чароғи даҳлезро равшан кардам. Рӯи фарши даҳлез аз 
назди дари даромад то дари хонаи хоб пироҳан, рӯймол, 
тагпӯшу...– и Наргис паҳну парешон мехобиданд. Ҳайрон 
шудам, ба дари хонаи хоб наздик рафтам. Аз дарун бӯйи ша-
роб меомад. Аниқтараш бӯйи шаробе, ки пас аз нӯшидан аз 
даҳони одам мебарояд, тамоми хонаро паҳн карда буд. Дарро 
боз намудам, равшании даҳлез хонаи хобро равшан кард. Дар 
бистари хоби ману Наргис, ки хуфтан дар он гоҳ – гоҳ насиби 
ман мешуд, Наргис бо марде ҳар ду урён мехобиданд. Шар-
фаи кушодашавии дари даромаду дари хонаи хоб ва ҳатто 
суҳбати ману ту ҳам ин ду нафари масти шаробу мадҳуши 
висоли якдигарро аз хоби ғафлат раҳо накарда буд. 

Давоми воқеъаро ёд надорам. Вақте ба худ омадам, назди 
тирезаи хонаи хоб рост меистодам. Ту пойи рости маро ба 
оғӯш гирифта, сахт мегиристӣ. Ба бағал гирифтамату ба бе-
рун нигаристам, ду нафар одами урён рӯи замин мехобиданд. 
Дар равшании чароғи кӯча медидам, ки марди урён майли хе-
стан мекунад, вале боз ба замин меафтад. Аммо модарат аз 
ҷой намеҷунбид. Ту бо ангушти чоруми дасти ростат модара-
тро нишон медодӣ. Ғаш мекардӣ, ба фикрам мегуфтӣ, ки биё, 
рафта модарамро бардорем, вале ман майли иҷрои ин корро 
надоштам, наметавонистам, ки ҳатто ҷисми алаккай беҷона-
шро бубахшам. Бале, наметавонистам, ки ёри хиёнатпешаро 
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бубахшам.. Баданамро сабук ҳис мекардам. Ба назар менамуд, 
ки бори вазнинеро аз китфам раҳо кардаам. Ҷазояшро дода 
будам. Эҳсоси осудагӣ мекардам. Аз оқибати кор парвое ҳам 
надоштам. Чанд нафар атрофи онҳо ҷамъ омаданд, пас аз 
чанд дақиқа овози сигнали мошини «Ёрии таъҷилӣ» баланд 
шуд. Одамони хилъатпӯш он мардро ба мошин бор карда 
бурданд. Мошини милисаҳо ҳам бо шаст, омада, назди ҷасади 
модарат, ки алаккай ҳамсояҳо болояшро пӯшонида буданд, 
истод. Ту дар бағали ман ҳар ду ба назди телефон омадем. 
Ман ба телефони хонагии Ҳалим Меҳрубонович занг задам, 
дертар гирифт, шояд аз овозам пайомади нохушро ҳис кард, 
ки бесаволу беҷавоб гуфт: 

– Интизор бош, Саидҷон ҳозир меоям. 
Ба назди милисаҳо фаромадем. Ман аз як милиса сардори 

гуруҳи фавриро пурсидам. Сардорро ба ман нишон дод. Наз-
даш рафтам ва гуфтам, ки рафиқ лейтинанти калон одамкӯш, 
ҷинояткор манам...  

Ҳамон ҳамсоязан, ки ту он шаб дар хонааш будӣ, назди мо 
омад ва туро аз бағали ман гирифта бурд.  

Ба дастони ман завлона заданд. Ин дам Ҳалим Меҳрубоно-
вич ҳам расид. Мо ҳамроҳи чанд милиса ба хона баромадем. 
Ман аз сардори онҳо хоҳиш кардам, ки дар ҳузураш ба Ҳалим 
Меҳрубонович кӯтоҳакак суҳбат намоям. Сардор розӣ шуду 
дуртар рафта истод. 

Ман аз Ҳалим Меҳрубонович хоҳиш кардам, то ки туро ба 
ҳеч кас надиҳад ва худи пагоҳ бурда ба ятимхона супорад. 
Ман намехостам, ки ту ба дасти бибиат афтӣ. Ҳалим Меҳру-
бонович одами обрӯманд буданд. Ин корро танҳо он кас ме-
тавонистанд, ки иҷро кунанд. Каси дигарро бибиат гардан 
намедод. 

Ҳалим Меҳрубонович бо исрор хоҳиш мекард, ки туро ба 
хонаашон бараду то омадани ман нигоҳубин кунад. Вале ман 
розӣ нашудам. 

Баъд бо хоҳиши ман туро аз хонаи ҳамсоя оварданд. Дуру 
дароз ба оғӯшат гирифтам, вақте мехостам ба дасти Ҳалим 
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Меҳрубонович супорамат, бо дастакони нозукат гарданамро 
сахт медоштию раҳо намекардӣ. Ба гӯшат гуфтам, ки дух-
тарҷон ҳамроҳи бобоят бояд биравӣ, ҳамин тавр лозим аст. 
Пас аз ин гӯиё, маро фаҳмидию итоаткорона маро раҳо карда, 
худро ба рӯйи дастони Ҳалим Меҳрубонович, ки ин дам ба 
тарафи ту дарозашон карда буд, партофтӣ.  

Ҳалим Меҳрубонович амонати ман дар оғӯш: 
– Мардонагию бурдбориатро меданам, Саидҷон, иродаатро 

мустаҳкам гир, аз Дилноза хотирҷамъ бош, – гуфту аз дар ба-
ромад. 

Милисаҳо ҷои ҳодисаро аз назар гузаронида, баёноти пе-
шакии маро низ гирифтанд ва маро ба Боздоштгоҳи муваққа-
тии Раёсати корҳои дохилии шаҳр бурда маҳкам карданд. 

 
* * * 

Пас аз қироати тасвири аъмоли модар бадани Дилноза ка-
рахт шуда буд. Аз идомаи қироати номаи падар даст кашид. 
Аз чизе шарм медошт, хиҷолат мекашид. Гумон мекард, ки 
ин лаҳзаҳо падараш рӯ ба рӯяш қарор дорад ва ӯ ҳамчун зан 
аз рафтори ношоистаи ҳамҷинси хештан, гузашта аз ин аз 
кирдори номатлуби модари худ дар хиҷил аст. Хайёл мекард, 
ки ҳамон ҳодисаи нанговар ҳозир дар ҳамин манзил рӯх дода-
аст. Рухсораҳояш аз алам, аз қаҳр, аз ғазаб месӯхтанд. Аз 
мавҷудияти хештан дар ин дунё пушаймон шуда буд, аниқта-
раш фарзанди чунин модар буданро намехост. Дигар дар 
утоқи кории падар монда натавонист. Ба берун баромад ва то 
рӯзи дигар ҳавсалаи ба утоқи кории падар баргаштану хонда-
ни идомаи мактуби падарро пайдо накард.  

Мулоқот бо Валентина Ивановнаю амаки Федотро ҳам 
намехост. Шармаш меомад. Фикр мекард, ки аз ин хабари 
шум онҳо ҳам огаҳанд. Аз хаёл мегузаронд, ки агар ин тавр 
бошад, пас ин ду нафар дар бораи ӯ низ андешаи неку солим 
надоранд. Шояд дӯсташ ҳам намедоранд ва танҳо ба хотири 
падар эҳтиромашро ба ҷо меоранду халос.  

Ба утоқи худ рафт. Ба фарёди Валентина Ивановна дар 
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нисфирӯзию ба даъватҳои чандинкаратаи амаки Федот ба 
вақти шом ҳам ҷавоб надод. Худро ба хоб зад. 

Пас аз чанде онҳо якҷоя омаданд ва дуру дароз Дилнозаро 
садо карданд. Хавотир шуда буданд ва ҳам мехостанд, ки 
Дилноза ақаллан аз истеъмоли хӯроки шом сарпечӣ накунад. 
Дилноза чун ҳис кард, ки пиракиҳо ҳадафи худро беохир 
дунболагирӣ мекунанд, садояшро ба одами нав аз хоб бедор-
шуда монанд карду хӯрдани ғизои шомро бо баҳонаи хаста-
гии зиёд рад намуд. Вале он шаб ба истиснои чанд дақиқаи 
пинак рафтан хобаш набурд. Фикр мекард, ки субҳ ва ё 
рӯзҳои дигар агар ба берун барояд, ҳама ӯро бо ангушти 
надомат ишора мекунанд, манфураш мехонанд, чун фарзанди 
зани бесадоқату бевафо аз муносибату ҳамнишинӣ бо ӯ ҳазар 
мекунанд.  

Лаҳзаи дидор бо падарро тасаввур мекард, боз дар андо-
маш ҳарорати сӯзонро ҳис менамуд. Ин соат дунёи равшан 
дар назараш торику бенур, холӣ аз назокату зебоӣ менамуд. 
Ҳатто лаҳзаҳои бисёр душвори зиндагии даврони муҳоҷират 
дар Афғонистон то ба ин дараҷа ба яъсу ноумедӣ гирифтор 
нашуда буд. 

Субҳ медамид, аммо Дилнозаи ошиқи субҳу сафо ин субҳ 
фаро расидани онро намехост. Дилаш майли онро дошт, ки 
шаб чодари сиёҳи худро аз сари ӯ барнадорад. Ӯро ба дасти 
рӯзи равшан маспарад, зеро аз вохӯрӣ бо одамон, пеш аз ҳама 
бо дӯстони деринаю қарини хонадонашон Валентина Ива-
новнаю амаки Федот шарм медошт. Аз он ҳарос мекард, ки 
хатою гунаҳи нобахшидании модарашро мабодо намояндаго-
ни ин миллати ғайр ба кулли занону модарони миллати тоҷик 
нисбат медиҳанд.  

Баъд боз қаду баст, андом, завқу салиқа, рафтору гуфтори 
падарро пеши назар оварду:  

– Оча, дар сиккаю сурат, намуди зоҳирию ботинӣ, ҷавон-
мардӣ, саховатмандию адолатпарастии падари ман чӣ дидӣ, 
ки барояш хиёнатро арзонӣ доштӣ, бигӯ бале ҷавоб деҳ, чӣ 
камбуд дошт охир, ман шоҳидам, ки занҳои бисёре барояш 
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«мемурданд», ба хона суроғаш меомаданд, мактубаш мена-
виштанд, вақтҳое ҳам буд, ки баъзеашон таҳдидаш ҳам карда: 

– Агар бо ман хонадор нашавӣ фалону фалон корат меку-
нем, – мегуфтанд, аммо падарам ба ҳеҷ яки онҳо таваҷҷуҳ 
намекард ва умуман дар ин мавзуъ суҳбат карданро намехост. 
Лекин ту чӣ, боз дар болои хонадони ҳалолии падарам..., чӣ 
тавр дилат шуд? – гуён, бо овози аз ҳад баланд дод зада ги-
рист. Аз ҷой бархост, дар назараш омад, ки модар бо сари хам 
назди дар рост меистад. Бо қаҳр ба сӯи ӯ қадам монд, то аз 
гиребонаш бигираду ҷавоб пурсад. Лекин назди дар Валенти-
на Ивановна меистод, ки аз овози гиряи Дилноза хавотир 
шуда, алаккай беиҷозат ба хонаи хоби ӯ даромада буд. 

Валентина Ивановна:  
– Ҳа, духтарам, хоби баде дидӣ? Охир, бисёр фикр мекунӣ, 

ин кори хуб нест, – гӯён, Дилнозаро ба оғӯш гирифт. 
Дар оғӯши Валентина Ивановна Дилноза макони нарму оро-

меро эҳсос намуд. Сарашро ба китфи ин пиразани меҳрубон гу-
зошта, чанд дақиқа хомӯшона гиря кард. Баъд сарро аз бағали 
модархонди падар раҳо карду ба чеҳрааш назар андӯхт. 

Воқиф буд, ки падараш ба ҷуз ин мактуб аз қисмати талхи 
хеш ба ҳеч кас лаб накушода буд, вале сарфи назар ин, аз бе-
хабарии Валентина Ивановна, ё амаки Федот дар бораи мода-
раш шак дошт ва барои ҳамин суол дод: 

– Валинтина Ивановна, аз ростӣ, ки Шумо дар бораи сар-
гузашти падару модари ман ба ҷуз чанд маълумоти ҷузъӣ 
чизе намедонед? 

– Валентина Ивановна гуфт: 
– Бале, Дилнозаи азизи ман. Дар бораи модарат умуман 

чизе намедонам. Дар бораи Саидҷон бошад, ҳар чӣ ки медо-
нистам, ба ту гуфтам. 

Пас аз ин ҷавоб шарм аз рӯи Дилноза андак парид ва пеш-
ниҳоди Валентина Ивановнаро оид ба тановвули хӯроки 
саҳар қабул кард.  

Баъд аз хӯрдани субҳона амаки Федот аз Дилноза хоҳиш 
кард, ки дар қироати номаи Саид таъхир накунад ва гуфт:  
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– Ҳар соат ғанимат аст, духтарам, бояд ба суроғи ӯ бира-
вем. 

Дилноза ба ёд овард, ки имрӯз рӯзи сеюм аст, аммо ӯ танҳо 
нома мехонаду халос. 

Аз ҷой зуд бархост ва боз ба утоқи кории падар рафт. Раҳ 
ба раҳ қарор дод, ки имрӯзу имшаб аз сари қироати мактуби 
қиблагоҳи хеш нахоҳад хест ва фардо дар фикри пайдо кар-
дани падар хоҳад шуд. 

 
 

* * * 
Дар сафҳаи нав менавишт, падар: 
«Дилнозаҷон, ҳамин қисмати мактуб, яъне аъмоли модара-

тро ба ҷузвдони дигар бигзор ва махфӣ нигаҳ дор, ё ки пас аз 
хондан нобудаш бикун. То метавонӣ, ба баҳсу барассии ин 
масъала барнагард. Рӯйи маро ҳамин воқеъа сиёҳ намуд, аз 
ватан беватанамон гардонид, аз дидори хешу тобор, ёру дӯст 
бенасибамон кард ва баъд ба номаи хештану баёни шарҳи 
ҳоли худ ба таври зайл идома медод: 

Аз тафтишу таҳқиқи парвадаи ҷиноии ман ду моҳ сипарӣ 
мегардид. Ҳар дафъа ба саволи муфаттиш:  

– Муҳтарам, Мирзоев, дурустар фикр карда, ба ёд оварда 
бигӯед, ки аввал аз тиреза кадоми онҳоро партофтед?, – ки ба 
ман медод, чунин ҷавоб мегуфтам: 

– Рафиқ муфаттиш, чанд бор такрор кардам ва боз мегӯям, 
ки намедонам. Вақте ба ҳуш омадам. Ҳар дуяшон алаккай дар 
замин буданд. 

Аммо муфаттиши миёнасоли ба гуфти худаш бисёр ботаҷри-
ба ба ин бовар надошт. Ҷавоби ин саволро аз он марди... мода-
рат ҳам гирифта натавониста будааст. Зеро ӯ дар роҳ ба сӯи бе-
мористон дар мошини «Ёрии таъҷилӣ» вафот карда будааст.  

Дар ин давра маро аз ташхиси тиббӣ ҳам гузарониданд. 
Ташхис нишон дод, ки ман дар он лаҳза ба бемории «тангии 
шуур» ( аффект) гирифтор гардида будаам.  

Як ҳамкурсам пас аз хатми Донишкадаи кишоварзӣ, ба та-
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ври ғоибона факултаи ҳуқуқи Донишгоҳро ҳам хатм карда, он 
вақт дар Суди олии РСС Тоҷикистон соҳиби мансаб буд. Ба 
воситае номааш равон намудаму хоҳиш кардам, ки аз ман ха-
бар гирад. Аъзам ба дидори ман омад. Аз ӯ хоҳиш кардам, ки 
парвандаи судии маро агар метавонад, берун аз Тоҷикистон 
фиристад. Мақсадамро фаҳмид ва хоҳишамро ба ҷо овард.  

Суди ман дар вилояти Омски РССФР баргузор гардид. Ин 
амалро барои он анҷом додам, ки рӯзи баргузории суд рӯ ба 
рӯ шудан ба ёру ошноҳо ва дар назди аҳли толор такрори 
ҳамон манзараи манфур бароям аз ҳар мушкилоти сангин 
мушкилтар менамуд.  

Аз дастгири Аъзам миннатдор шудам. Ба худ қавл додам, 
ки агар умр боқи бошаду аз маҳбас озод шавам, ҳамагӣ як бор 
ба Тоҷикистон рафта, туро аз ятимхона мегираму абадан ба 
Россия бар мегардам. 

Суди вилояти Омск бо назардошти ҳолати руҳӣ, яъне со-
дир кардани ҷиноят дар ҳолати бехудӣ маро ба муҳлати ҳафт 
сол аз озодӣ маҳрум намуд.  

Ҳамон соати вохӯрӣ аз Аъзам илтимос карда будам, ки 
кию чӣ будани ҳамон нокас, ҳамон марди... модаратро муайян 
намуда, ба ман нависад. 

Қариб ним соли ҷазои ҷиноиро адо карда будам. Як рӯз ба-
рои ман як мактубро оварданд, ки болои лифофа суроғаи 
нафари фиристанда дарҷ нашуда буд. Мактубро кушодам, 
ҳусни хатти Аъзамро дар ҳол шинохтам. 

Хуласи калом, он мард як нафаре будааст, ки дар мактаби 
миёна ду синф аз Наргис болотар таълим мегирифтаасту алак-
кай ҳамон солҳои талабагӣ ошиқи шайдои якдигар будаанд. 
Овозаи ишқварзиашон вирди забони аҳли мактабу ҳаққу ҳам-
сояҳо ҳам мегаштааст. Он ҷавон ду маротиб ба хонаи Наргиси-
но хостгор ҳам мефиристад, аммо бибиат бо гузоштани як қатор 
шартҳои миёншиканаш дар назди валидайни он ҷавон дили 
қудоҳои ояндаро аз нияти қудогӣ хунук карда, баъд ба хотири 
ором намудани маъшуқи саркаш, ки он замон қариб даст ба 
худкӯшӣ зада будааст, ҳатто ваъда ҳам медиҳад, ки:  
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– Ту аввал ҳамин фисини писари амаатро гир, инҳо 
қишлоқӣ ҳам бошанд, одамони пулдору хонадор ҳастанд. Он 
тарафи кор ба гардани ман. Як бало карда хонаву дарро ба 
номамон, ки кардем, аз ин лапашанги Саид мебароию ба 
ҳамин дӯстдоштаат хонадор шуда, кайф карда гаштан мегирӣ. 
То он вақт хайр чӣ, вақтҳои набудагишба ягон – ягон вохӯр-
дан гиретон, как любовники. 

Бо ҳукми тақдир ғайбати ман дар манзил бисёр, ки буд 
фурсат барои ин ду нафари беандеша ва хусусан Наргиси 
гумроҳу фармонбардори амрҳои носавоби модар кифоят ме-
кардааст. 

Номаро хондаму дилам ба Наргис сӯхт. Бале, дилам сӯхт, 
аммо набахшидамаш. Зеро оҷизияташ дар мубориза барои ба 
даст овардани мақсуд маълумам гашт. Ба худ гуфтам: 

– Туро фаҳмидам, Наргис. Дар роҳи ишқ як дилу якрӯй бу-
даӣ. Вале чаро суст омадӣ. Чаро ба гапи нодурусти модарат 
гӯш додӣ, чаро ба падарат нагуфтӣ, ки ман фақат ҳамонро 
мехоҳам. Падари ман одами донишманду боақл ва таҳаммул-
пазиру одил буданд. Агар иродаат қавӣ мебуд, чаро он рӯзи 
хостгорӣ дар танҳоӣ ин масъаларо ба падарам нагуфтӣ? Он 
кас албатта туро мефаҳмиданд ва ҳатто кӯмакат ҳам мекар-
данд. Дидӣ, ки сустии ту ба чӣ оварда расонд? Агар суст 
намеомадӣ шояд ҳар ду ҳам роҳи дигарро интихоб мекардем. 
Ман то ин дараҷа аз лаззату шириниҳои ҷавонӣ ноком 
намешудам. Як тифлаки масъумро ба ятимхона намесупори-
дем. Умри ҷавони худу он ҷавонро ҳам барбод намедодӣ. 
Борҳо хоҳиш мекардамат, ки ҳар чӣ ки дар дил дорӣ ошкоро 
ба ман бигӯ ман мард ҳастам. Агар маро дӯст намедорию 
зиндагӣ кардан намехоҳӣ раҳоят мекунам. Ба худо қасам сари 
хасро ҳам аз хона нагирифта баромада меравам. Лекин на бо 
ман ҷур мешудию на бо ман ошно. Бале, багуфти шоир: 

 
На бозурӣ, на бо зорӣ, на бо зар, 
Нагаштӣ ошно бегонаи ман. 
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Барои ҳамин дар ин дунёю он дунё ҳам ҳаргиз намебахша-
мат, Наргис!» 

– Ба ту духтарам дар ин маврид як вас... – навиштаю болои 
калимаи нопурраи «вас...»-ро ду хат кашида, «маслиҳат 
медиҳам,» – нигошта буд падар:  

«Бемуҳаббат, оила бунёд накун, ҳеч гоҳ ва ба ҳеҷ ваҷҳ. Дар 
ин самт ҳатман бо амри дили хеш гӯш деҳ, ки чӣ мехоҳад ва 
чӣ мегӯяд! 

Ҳалим Меҳрубонович аҳёнан аз аҳволи ту ба ман мена-
вишт, аксҳоятро гирифта, равон мекард. 

 
 

* * * 
Дар маҳбас миён қавму халқиятҳои мухталифи давлати 

шӯравӣ ман танҳо будам. Ҳамзабони дигаре набуд, то 
лаҳзаҳои фориғ аз кор ақаллан бо забони модарӣ суҳбат 
намуда, ёру диёрро ба ёд оварем.  

Як рӯз маро ба истилоҳи олами ҷиноӣ «пахан» ба наз-
даш даъват карда, атрофи чанд масъала, аз ҷумла дину ои-
ни ислом, расму русуми миллати тоҷик пурсупос карду 
гуфт: 

– Ман ба дини ислом ва оини шарқ қоилам. Онро эҳтиром 
мекунам. Медонам, ки ту аз пеши худ гуноҳ накардаӣ, барои 
духтарчаат дилат реш аст. Ман ба ту ёрдам мекунам. Интизор 
бош рӯзҳои наздик ҷавобат медиҳанд. 

«Пахан»– и маҳбаси мо Гарик ончунон боэътимод ва бо 
боварӣ гап мезад, ки гӯиё вазири адлия бошад. Вале ман, ки 
алоқаю робитаҳои сардорони олами ҷиноиро бо қишрҳои 
иҷтимоӣ хуб медонистам ва ба қавлу амалашон бовар мекар-
дам, ҳарфи Гарик бароям ҳайратовар набуд.  

Як саҳар мо чун ҳамешагӣ саф кашида, омадани гуруҳи 
афсарони маҳбасро мунтазир будем. Пас аз анҷоми қоидаҳои 
маъмулӣ сардори бахшии сиёсии маҳбас ному фамилияи маро 
гирифта, гуфт, ки бо анҷомҳоят ба назди идора биё, амри озоди-
ат содир шудааст. 
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Нидои хурсандии ҳамсафони ман баланд шуд. Ман аз 
шодӣ дар ҷоям шах шуда будам. 

Ба назди Гарик рафтам. Ташаккураш гуфтаму сабаби неки-
ашро нисбат ба ман пурсон шудам: 

– Ин некии худост, аз ман нест. Аз худои поку меҳрубон 
миннатдор шав аз гарику гаврикҳо не. Танҳо худост, ки ҳақро 
ба ҳақдор мерасонд. Бале, парвардигор ба воситаи як гуруҳ 
бандагони некаш адолатро дар рӯи замин нигаҳ медорад, – 
гуфту баъд маро ба оғӯш кашида, худоҳофизӣ кард. 

Ҳамин тариқ ман аз ҳафт соли ҳукм се солашро адо наму-
да, ба озодӣ баромадам.» 

 
 

* * * 
Падарам баъд дар бораи чӣ тавр ба Валентина Ивановнаю 

амаки Федот шинос шуданашон менавиштанд. Азбаски ман 
инро аз нақли ин ду пири ҳалиму меҳрубон шунида будам, 
саҳифаро боло бурда, аз саҳифаи дигар сар кадам, ки падарам 
дар он менавиштанд: 

«Аз фурудгоҳи шаҳри Душанбе рост ба ятимхона рафтам. 
Ба роҳбари хонаи ятимон шиносномаамро нишон дода, 
мақсадро ошкор намудам. Ӯ як зани тахмин сӣ, сию сесоларо 
даъват карда гуфт: 

– Ҳамин кас мураббии духтарчаи шумост. Як бародаратон 
тез – тез ба айёдати Дилноза меоянд. Ба фикрам соҳибманса-
би калон аст. Марҳамат, метавонед аввал Дилнозаро рафта 
бубинед, дар ин фурсат мо ҳуҷҷатҳояшро таҳия мекунем ва 
Шуморо ҷавоб медиҳем. 

Ман, ки ҳамин лаҳзаро бесаброна интизор будам, ҳатто 
миннатдориро насия гузошта, аз утоқи кории сардор ба берун 
давидам. 

Ҳамроҳи мураббия ба хобгоҳатон омадем. Тифлакони ятим 
моро дидан баробар аз ҷой хестанд ва ҳама бо як овоз «Асса-
лом» гуфтанд. 

Ман Дилнозаамро зуд шинохтам ва беҳеҷ ҳарфу садо ду 
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қадам мондаму аз миёни кӯдакон ба даст гирифтамаш. Ӯ 
ҳайрон – ҳайрон ба ман нигаҳ мекард. Кӯдакон аз мураббия 
беист савол мекарданд: – Ин кист, дадаи Дилноза аст? Дада-
ҳои мо кай меоянд...? 

Ту алаккай дастчаҳоятро ба гардани ман ҳалқа карда будӣ, 
ман туро бӯй мекашидаму ту маро. Вақте аз забони мураббия 
ҷумлаи:  

– Бале, баччаҳо ин падари Дилноза аст. Падарони Шумо 
ҳам меоянд,-ро шунидӣ ба гардани ман сахтар часпидӣ, тез – 
тез тапидани қалби тифлонаатро бароъло ҳис мекардам. 

Туро аз ятимхона гирифта ба хонаи Ҳалим Меҳрубонович 
рафтем. Шаб он ҷо мондем ва пагоҳ ба Россия баргаштем. Ба 
фикрам зиндагии баъдиамонро ёд дорӣ, бо умеди дидор», – 
гуфта, зери номаи пурдардаш имзои зебои худро гузошта бу-
данд, падарам.  

 
 

* * * 
Чашм аз болои сатрҳои охирини номаи падар бардошта, ба 

соат нигаристам. Ақрабаки соат рақами 11-ро нишон медод. 
Аз сари мизи кории падар ҳанӯз бало нашуда будам. Таассу-
роти гуногунранги зиндагиномаи падар намегузоштам, ки ба 
худ биёяму бархезам ва дунболи кори дигарро бигирам. Ин 
дам дилам танҳо як чизро мехост: 

– Э, кош Яздони пок аз нерӯю қобилияти беҳудуду бе-
маҳдуди хеш ба ман як каме ато мекард. Бале, як хурдаҳак, як 
зарраҳак нерӯи яздонӣ ва он ҳам танҳо дар мавриди 
пешгӯйии ҳаводиси нохӯше, ки ба сари одамон меоянду агар 
аз онҳо пешгирӣ накунанд ба фалокату дарду алам гирифтор 
мешаванд, ба ман медод. Дар ин сурат ман зуд мерафтам, 
назди ҳамон одамони аз ҳаводиси рӯзғор дарғафлатмонда ва 
мегуфтамашон ин тавр накунед, балки шуморо рафтори ди-
гаргуна мебояд, варна ҳаводиси нохӯше дар суроғи шумост, 
шуморо меёбад, аз бало ҳазар кунед! 

Дар олами хаёлот сайр мекардам. Аз он дунё раҳо шуда 
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наметавонистам. Дар он «ҷаҳони беканор»– и хаёлот роҳи 
пешгирии ҳаводиси нохуши рӯзғорро меҷустам. Дар ҷустуҷӯи 
орзуи дил замони ҳузури хештанро дар ин «олам» надони-
стам, ки чанд буд? Ва баъд худ ба худ ва беихтиёр мисраҳои: 

 
Кист он, ки тавонад, бадали ҳукми қазо? 
Ё дур кунад, тирборони бало? 
Бо ҳукми худои хеш шукрона кунед, 
То кай бикунед, гилла аз кори худо?,-ро  
 

қироат намуда, пеши Парвардигори бениёз ҳазорон тавба 
гуфта, ҷойнамози падарро аз ҷевон гирифтаму барои одои ду 
ракаат номози шукрона рӯй тарафи қибла овардам. Вақте ки 
сар ба саҷда мебурдам, бӯйи хуши падар ба димоғам мерасид. 
Мехостам, сар аз саҷда набардорам, калимаи субҳоналоҳро 
такрор ба такрор ба забон талаффуз мекардаму ба дил аз ху-
дованди таъоло илтиҷо менамудам, ки маро аз дидору аз бӯи 
падар бенасиб нагардонад. 

Ҳангоми адои намоз телефони утоқи кории падарам, ки 
ман онро чанд рӯз пеш хомӯш намудаю лаҳзае пеш фаъолаш 
карда будам, ду се бор садо баровард.  

Рӯйи монитор рақами телефони дафтари кории падарро 
шинохтаму зуд ба дафтар занг задам. 

Сергей Белов овози маро шинохта, пас аз аҳволпурсӣ гуфт:  
– Дилноза Саидовна, чанд бор кӯшиш кардам, ки бо Шумо 

тамос бигирам, вале муваффақ нашудам. Валентина Ивановна 
гуфтанд, ки Шумо банд ҳастед. Мехоҳам, як бор ба Шумо 
харҷу сарфи ширкатро ҳисобот диҳам. Фармон чӣ гуна аст: бо 
сармуҳосиб ба наздатон равам, ё ба Ширкат ташриф меоред? 
Мошини хизматии Саид Шарифовичро бо Павел рости гап 
ҳар саҳар ба наздатон мефиристем, вале Валентина Ивановна 
онро пас мегардонанд, мегӯянд, ки ҳоло лозим нест. Дар 
ошёнаи дуюми бино дар паҳлӯи утоқи кории Саид Шарифо-
вич барои Шумо утоқи кории ба фикрам беҳтаринро омода 
намудаем. Кай ба кор мебароед? 
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Ман ҳайрон шуда: 
– Чӣ хел,кадом кор?, – гуфта, ба Сергей савол додам. 
Ӯ: 
– Ҳа, мебахшед, Дилноза Саидовна шояд, Шумо хабар 

надошта бошед. Саид Шарифович пеш аз сафарашон тамоми 
моликият, саҳмияҳо, аз ҷумла роҳбарии умумии ширкатро 
ҳам ба номи Шумо ба расмият дароварда буданд. Нусхаи ас-
лии ҳуҷҷатҳо дар сандуқи махфии Бонки милли Россия 
маҳфӯз аст. Фақат Шумо онро аз он ҷо гирифта метавонед. 
Ҳоло ки Шумо дар ҳудуди Россия қарор доред, бе ризоият ва 
фармонатон ман вазифаи Директори генералиро иҷро карда 
наметавонам. Барои ҳамин муҳтарама, Дилноза Саидовна 
амру дастури Шуморо интизорем. Чӣ кор кунем?, – гӯён, хо-
мӯш шуд.  

Ман: 
– Шумо бемалол корҳои ширкатро пеш бурдан гиред. Ҳоло 

ман ба ин тайёр нестам. Агар вақтатон бошад, имрӯз, ё фардо 
ба хона дароед, як масъаларо якҷоя маслиҳат мекунем, – гуф-
та, хостам суҳбатро бо Сергей хотима диҳам. Ӯ: 

– Дилноза Саидовна, агар муҳлати роҳбарии маро тамдид 
кардан хоҳед, пас дар ин бора фармони хаттии Шумо лозим 
аст. Матни онро тартиб дода, пас аз ду соат ба наздатон мера-
вам, – гуфта, бо ман хайру хуш кард. 

Аз утоқи кории падар баромада, ба назди Валентина Ива-
новна рафтам. Ба ӯ гуфтам, ки пас аз ду соат Сергей меояд. 
Валентина Ивановна мақсади маро пай бурда: 

– Ҳозир дастурхонро омода мекунам. Амакат ба бозор 
рафтааст, то он вақт худо хоҳад меояд. Кори хуб кардӣ. Сер-
гей баччаи боақлу кордон аст. Якҷоя нақшаи амалро бо амри 
худо тартиб медиҳему аз пайи кор мешавам. Ҳиссиётам 
мегӯяд, ки Саидҷони ман соқу саломат аст. Феълаш ҳамин 
тавр аст, охир то корашро анҷом надиҳад, на телефон меку-
наду на мактуб менависад. Ба хориҷа ҳам, ки мерафт, ҳамин 
тавр мекард. Гузашта аз ин дар он ҷо ҳоло ҳам ҷанг аст. Дух-
тарам, о вайро ҳам фаҳмидан даркор, дар он шароит аз куҷо 
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телефон меёбад, почта ҳам кор намекунад. Ин гуна вазъи ду-
швори Тоҷикистонро ман аз оинаи нилгун мебинам, аз 
рӯзномаҳо мехонам, – гуфта, ба меҳмонхона даромад. 

Мефаҳмидам, ки ин ҳамаро барои тасаллои дили ман 
мегӯяд. Дуруст мегуфт, падарам дар зиндаги принсипҳои 
хосси худро доштанд, вале дар ин гуна мавридҳо не, охир. Як 
одами бепарво, ё илоҷи корро намеёфтагӣ набуданд. Хосатан, 
масоили марбут ба аъзои оиларо ҳеҷ гоҳ ба таъхир 
намеандохтанд. 

Сергей аз соати гуфтааш барвақтар омад. Ин дам амаки 
Федот меваҳои овардашро, ки ҳамсараш алаккай дар лаълиҳо 
гирифта буд, оварда назди меҳмон мегузошт ва: 

– Марҳамат писарам, гиред, ҳозиракак овардаам, – гӯён, 
иззати меҳмоннавозиро ба ҷо меовард. 

Пас аз хӯрдани мурғбирёни бомаззаи Валентина Ивановна 
амаки Федот сари мақсад омада: 

– Мо калонсол бошем, ҳам авзои ҷаҳону гирудори феълии 
онро шумо ҷавонон хубтар медонед. Чӣ маслиҳат медиҳӣ, 
Сергейи азиз, ба куҷо муроҷиат кунем. Аз кӣ мадад пурсем, ё 
хезему ба он ҷо равем, чӣ бояд кард?, – гуфта, ба Сергей ни-
гоҳ кард. 

Сергей ба ман рӯ оварда:  
– Саид Шарифович роҳбари ман аст. Вале сарфи назар аз 

ин мо қавли бародарӣ дорем. Риштаи дӯстию бародарии мо то 
ташкили ин ширкат ҳам қаввию устувор буд. Барои ҳамин 
Дилноза Саидовна ман хоҳиш мекунам, ки сарварии шир-
катро худатон ба уҳда бигиреду маро рухсат бидиҳед, то та-
вонам қарзи бародарии худро дар назди Саид Шарифович 
иҷро намоям, ба суроғаш меравам ва худо хоҳад пайдояш ме-
кунам, – гӯён, суоломез ба ман нигоҳ кард. 

Ман вазъи ватанро дар он шароит хуб медонистам. 
Маълумам буд, ки рафтани ӯ ба Тоҷикистон хатарнок аст. 
Гуфтам: 

– Не, Сергей Николаевич ин хел намешавад. Ба он ҷо ман 
меравам. Наздикони падарро пайдо мекунам, агар одамони 
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таҳҷоӣ ягон ҷора наандешанд, мо дар алоҳидагӣ ба мақсад 
намерасем.  

Амаки Федот:  
– Дар он сурат ману Валия туро ҳамроҳӣ мекунем, – гуфта, 

ба ҳамсараш нигоҳ кард.  
Валентина Ивановна:  
– Ман ин корро кайҳо фикр кардаам. Агар Дилноза равад, 

мо ҳам меравем. Ин тасмими қатъист, – гуфт. 
Баҳс сари мавзуъи ба Тоҷикистон сафар кардан хеле тӯл 

кашид. Сергей мехост, ки худаш ба ин кор машғул шавад. 
Сад мисол меовард. Мегуфт, ки барои як духтари ҷавону пи-
ру кампир ин амри мушкил аст. 

Мо он рӯз қарори мушаххас қабул карда натавонистем. 
Сергей барои пайдо кардани роҳу воситаҳои қуллай ду рӯз 
муҳлат хоста, ба фармонаш имзо гирифту рафт. Аммо пас аз 
як рӯз боз ба хона омада, гуфт: 

– Ман ба воситаи одамони худӣ дар Дивизияи 201-и ФР 
дар Тоҷикистон як афсари соҳибмансабро пайдо кардам. Бо 
қумондони Фронти халқии Тоҷикистон алоқаҳои наздик до-
рад. Ба сарҳади Тоҷикистон, ки расидед, телефон мекунед. 
Омада, Шуморо пешвоз мегирад ва ҳамаи роҳу воситаҳоро 
истифода бурда, Саид Шарифовичро пайдо менамояд, – гӯён, 
ба ман рақами телефони ҳамон афсарро доду шиносномаҳои 
моро гирифта, рафт. 

Шоми ҳамон рӯз Сергей занг зада гуфт: 
– Тайёр шавед, фардо ба пойтахти Ӯзбекистон – шаҳри 

Тошкент парвоз мекунед. 
Шаб ман ҳамон аксҳои падарро, ки пеш аз сафарашон ба 

ватан гирифта буданд, дар принтери чопии ранга бо теъдоди 
200 адад чоп намуда, дар ҷомадони сафариам гузоштам. 

Фардо Сергей моро гусел карда, хоҳиш кард, ки бо фаро-
расии имкони аввалин хабари расиданамонро ба ӯ расонем. 

Аз фурудгоҳи шаҳри Тошкент амаки Федот ба ҳамон афсари 
Дивизияи 201 занг зад. Ба мо гуфтанд, ки то назди сарҳади 
Тоҷикистон ба мошин биравем, он ҷо моро пешвоз мегиранд. 
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Аскарон ва як афсари Дивизияи 201 моро ба мошини ҳар-
бии БТР пешвоз гирифта, ба самти ноҳияи Турсунзода ҳара-
кат карданд. 

Барои ман, ки чанд рӯз пеш аз Тоҷикистон ба Россия рафта 
будам, манзараи ҳузнанагези Ватан то андозае равшан буд, 
вале амаки Федоту Валентина Ивановна дар ҳар қадам пост-
гоҳою одамони низомипӯш, биноҳои сӯхта, техникаҳои ва-
лангору чаппагардон, одамони дар тележкаю мошинҳои бор-
каш саворро, ки ин дам на аз оинаи нилгун, балки аз наздик 
медиданд, ба риққат оварда буд. 

Мо то пайтахт бо ҳамон БТР омадем. Шаби аввалро дар 
қароргоҳи Дивизияи 201 рӯз кардем. Он шаб афсари ба мо 
вобасташуда, пурсид, ки Саид Шарифович бо кадом роҳ ба 
Тоҷикистон омада буд. Амаки Федот ҳамаашро нақл карду аз 
ман хост, ки ҳамон аксҳоро ба афсар нишон диҳам. Афсар аз 
дидани теъдоди зиёди суратҳои падарам хурсанд шуд. Гуфт, 
ки ин чизи хуб аст, зимни кофтукоб ёрдам мекунад ва он 
аксҳоро бо худ гирифту гуфт: 

– Фардо Шуморо дар ягон манзил ҷо ба ҷо мекунем. 
Масъалаи бехатариатонро низ ҳал менамоем. Шумо духтарак 
ва ин холаҷон дар хона мемонед. Мо амаки Федотро бо худ 
мегирему аз пай кофтукоб мешавем. Аз сарҳади Узбекистон, 
ки ворид шуда бошанд, пурсу суроғро аз деҳаҳои сарҳадии 
ноҳияи Турсунзода оғоз кардан лозим, – гӯён, ба мо шаби 
хуш орзу намуда рафт. 

 
 

* * *  
Барои мо дар маркази пайтахт, ки нисбат ба дигар мин-

тақаҳои шаҳр бехатару оромтар буд, як манзили дуҳуҷрагӣ 
пайдо карданд. Нархи он чандон гарон набуд. Валентина 
Ивановна маблағи семоҳаи манзили иҷораро пардохта, ба он 
афсар низ барои хароҷоти рӯзмараи худу аскаронаш як 
миқдор маблағ дароз кард. Он афсар маблағро нагирифт: 

– Ман ингуна фармон надорам. Масоили ҷузъиро бо Сер-
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гей ҳал мекунем. Шумо ташвиш накашед, холаҷон. Агар ба-
рои ҳамин ду нафар аскаре, ки дар даромадгоҳи бино меи-
стад, имкони тамъмин кардани хӯрокро дошта бошед, мо 
хурсанд мешавем, – гуфта, бо амаки Федот аз дар барома-
данд.  

Валентина Ивановна хост ҳамроҳ барои хариди маводи 
озуқа ба шаҳр бароем. Ман хуб гуфтам, вале дар асл дилам 
намекашид. Шукри худо он вақт алаккай аъзои Ҳукумати 
Тоҷикистон ба пойтахт омада, зимоми давлатдориро ба даст 
гирифта, тартиботро хусусан дар пойтахти мамлакат ҷорӣ 
карда буданд. Вале тавони Ҳукумати ҷавону акнун 
сарҷамъомада, ки ҳама фикру зикраш ба масъалаи баргардо-
нидани гурезаҳои иҷборӣ ба Ватан ва фуру нишондани алан-
гаи ҷанги дохилӣ равона гардида буд, ба таъмини бехатарии 
сокинону назорати доимии шаҳру ноҳияҳо намерасид. 

Бо истифода аз фурсати ноором гуруҳу гуруҳчаҳои ни-
зомии зиёди саҳроӣ пайдо шуда буданд, ки исму насабу 
лақаби онҳоро дар ёд гирифтан мушкил буд. Даста – даста ба 
макази шаҳру ноҳияҳо, бозорҳо, мағозаҳо даромада, ҳар чӣ, 
ки дилашон мехост, ба яғмо мебурданд. Ба ин камонмардон 
зури мағозадору дукондор намерасид. Дар кӯчаҳо баъзан 
маҷбуран духтарони ҷавонро ба мошинҳо савор карда мебур-
данд. Аксаран аъмоли зишти худро ба гардани нерӯҳои ҳуку-
матӣ партофта, бо ин васила мекӯшиданд, ки назари мардум-
ро нисбат ба ҳукумат ба самти манфӣ тағйир диҳанд. Ман, ки 
ин гуна пайёмадҳои нохӯши ҷанги шаҳрвандиро бевосита 
шоҳид будам, поям намекашид, ки аз хона як қадам берун 
ниҳам. 

Барои ҳамин ба Валентина Ивановна чизе нагуфта, пеш-
ниҳод кардам, ки то омадани амаки Федоту ҳамон афсар сабр 
намуда, аз ҳамин наздикиҳо ягон хӯрданӣ дарёфт намоем ва 
аз баҳри бозорӣ гузарем. 

Валентина Ивановна мақсади маро пай бурд, аммо: 
– Майлаш, духтарҷон, ман фикратро хондам. Ин тавр кар-

дан беҳтару бехатар аст. Ба ман тақрибан роҳи бозору 
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мағозаҳои калонтарро нишон деҳ, он тарафашро худам як ба-
ло мекунам. Ҳамзамон мехоҳам, шаҳрро ҳам тамошо кунам,– 
гӯён, ба либоспӯшӣ сар кард.  

Манзили иҷораи мо, ки дар наздикиҳои «Хонаи матбуот» 
буд, ба Валентина Ивановна гуфтам: 

– Ҳоло аз хона баромада, то чорроҳа равед, рӯ ба рӯятон 
бинои Филармонияи давлатии Тоҷикистон мебарояд, баъд ба 
тарафи дасти рост гардед. Тақрибан пас аз як – якуним истгоҳ 
ба тарафи муқобили роҳ гузареду рост рафтан гиред, он тараф 
пайдо кардани бозори «Шоҳмансур» осон мешавад. Раҳо – 
раҳ мағозаҳо бисёр аст. 

Аз рафтани Валентина Ивановна ба бозор се соат мегу-
зашт. Вале ӯ ҳеҷ пайдо набуд. Хавотир шудам, ба назди тире-
за рафта ба кӯча нигаристам. Пас аз даҳ– дувоздаҳ дақиқа Ва-
лентина Ивановна ҳамроҳи як писараки аробакаш намоён 
шуданд. Валентина Ивановна худаш дастаи аробаро қапида, 
онро ба пеш телла медод ва исрори писаракро инкор намуда, 
аробаро ба ихтиёри ӯ намегузошт. Маълум буд, ки ӯ дувоздаҳ 
–сенздаҳсол сол дароду халос. Бисёр лоғарандом буд. 
Аробаашро дида, дилат месухт, ҳайрон мешуд, ки ин аробаро 
бо бораш чӣ гуна мекашида бошад. Ба истиқболашон ба поён 
фаромадам. Валентина Ивановна аз ман узр пурсида: 

– Бубахш, Дилнозаи азиз, ба фикрам хавотират кардам. 
Андак ба тамошои шаҳр ҳам машғул шудам, лекин бисёр-
тар дар бозор истодам. Бо мардум суҳбат кардам. Бовар кун 
Дилнозаҷон ин мардум бо забони модарии ман чунон боса-
водона гап мезананд, ки ман худро дар манзилу ватани худ 
тасаввур кардам. Ба дарду аламашон гӯш додам, дилам реш 
– реш шуд. Солҳои ҷавониам ба ёд омад. Бале, солҳои Ҷан-
ги Бузурги Ватанӣ, мо ҷавон будем, фашистон маҳаллаҳои 
моро муҳосира карда буданд, хӯрока намерасид, занҳоро 
таҷовуз мекарданд, хонаҳоро месӯхтанд... Ин дам, дар бо-
зор вақте ки нақлҳои мардуми бечораро мешунидам, хулоса 
намудам, ки ҷанг мисли оташ аст. Алангааш боло, ки шуд, 
хомӯш карданаш мушкил мешавад, ҳама чизро ба коми худ 
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мекашад. Барои дарёфти як қутти лоямут бисёриҳо ба бозор 
баромадаанд, вале..., – гӯён, эҳсосоташро дошта натавонист 
ва гиря кард.  

Он писарак ду борхалтаро аз даруни ароба гирифта, мунта-
зири фармони мо буд. Валентина Ивановна аз дасти писарак 
борхалтаҳоро маҷбуран гирифта, чанд тои онро ман ва чанд 
адади дигарашро яке аз аскарони пасбон бардошта, боло ба-
ромадем. Аробакаши хурдсол ҳам бо таклифи Валентина 
Ивановна бо мо омада буд. Аскар борхалтаҳоро ба дарун гу-
зошту баргашт. Валентина Ивановна писаракро ба хона 
даъват карда гуфт, ки биёяд ягон чизи нағз барояш мепазад. 
Хӯрда, баъд биравад. Лекин писарак рад карду бо мо худоҳо-
физӣ намуда, ба қафо баргаштани шуд. Валентина Ивановна 
ӯро аз роҳ боздошт ва аз писарак пурсид: 

– Чанд пул диҳам баччаҷон? 
Ман ба писарак нигаристаму хостам, суханони Валентина 

Ивановнаро ба тоҷикӣ барои ӯ тарҷума кунам. Аммо писарак 
бо алфози бурро ба забони русӣ ҷавоб дод: 

– Мы у своих гостей денги неберём, – гуфта, ба ҳаракат 
даромад. 

Валентина Ивановна бо ду қадами баҳодуронаи калон – ка-
лон тавонист, ки писаракро дар палпояи дуюм дарёб намояд. 
Ӯро дар оғӯш гирифт. Сарашро силакунон, аз рухсорааш бӯса-
кунон: 

– Модарат дар ту садқа шавад, Саиди хӯрдакаки мане, ман 
фикр мекардам, ки фақат Саиди ман ҷентелмени ҳақонист, 
дар Тоҷикистон Саидҳои ман бисёр будааст, – гуфта, писара-
кро модарвор ба синааш мекашид. 

Шояд писараки аробакаш суханони Валентина Ивановнаро 
дарк накард, кӣ будани Саидро ҳам нафаҳмид. Вале ман аз ин 
рафтори ҳамватани хурдсолам аз хурсандӣ дар кӯрта 
намеғӯнҷидам. Ифтихор мекардам, аз он фахр доштам ва аз он 
меболидам, ки мардонагию меҳмоннавозӣ, ҷассурию далерӣ ва 
боз бисёр хислатҳои неки одамӣ бо хуни миллати куҳанбунёди 
ман омезиш ёфтааст, онро ҳеҷ як омилу носозгориҳои иҷтимоӣ 
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аз таркиби хуни поки миллати сарбаланди ман ҷудо карда наме-
тавонад. 

Валентина Ивановна бо ишораи сар ба ман фаҳмонд, ки 
ҳамёнашро ба ӯ дароз намоям. Ҳамёнро ба ӯ додаму ба хона 
даромада, аз сумкаам ду дона коғази сад доллара гирифта ба-
ромадам. 

Валентина Ивановна як сад доллараи дигар дар даст, писа-
ракро зорӣ мекард, ки аз дасташ онро бигирад, вале аробака-
ши хурдсол, лекин бузурграфтори тоҷик саркашӣ мекарду 
мегуфт: 

– Я уже сказал, что у гостей денги неберём, вы напрастно 
непостарайтесь, я неберу. 

Ман: 
– Додарҷон ин барои хизмат не, ҳамту ёрдам аз мо. Анаи 

инҳоро ҳам бигир, аз барои худо як кӯмаки холисона аст. 
Шарм надор, – гуфта, коғазҳоро ба ӯ дароз кардам. 

Аммо аробакаши хӯрдсол ҷавобе дод, ки пас аз он ҳарфи 
дигаре гуфта натавонистам: 

– Аппаҷони азиз, – гуфт ӯ, садақаю хайрияю кӯмакро муво-
фиқи фармудаи дини мубини ислом ба мардуми нотавону 
эҳтиёҷманду бенаво медиҳанд.Ин рӯзҳои мушкил аз сари мар-
думи мо бо амри худо дур мешавад. Шукри худо ман мардакам. 
Қувват дорам. Аз уҳдаи таъмини оила бо заҳмати ҳалолу покиза 
баромада метавонам. Аробакашӣ дуздӣ нест, меҳнат аст, айбе 
надорад. То омадани падару бародаронам аз ҳиҷрат ин корро 
мекунам. Баъд иншооллоҳ боз аз пайи хондан мешавам. Сарва-
ри давлати мо ваъда кардааст, ки ҳамаи гурезаҳоро ба ватан бар 
мегардонад. Ҳар шом суханрониашро аз телевизион мебинам. 
Марди бануру хушандом аст, маснади подшоҳӣ ҳалолаш бод. 
Суханонаш самимист, барои сарҷамъии миллат алаккай гомҳои 
қотеъонаю устуворро пеш гузоштааст. 

Ман боз хостам, ки гуфтаҳои писаракро ба Валентина 
Ивановна тарҷума намоям. Аммо писарак ба тарафи ман та-
бассуми зебое карду боз ба забони русӣ ҳар он чизе, ки ба ман 
гуфта буд, ба Валентина Ивановна низ баён дошт.  
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Валентина Ивановна дид, ки намешавад, бо ӯ дӯстию ош-
ноиро пешниҳод намуда: 

– Майлаш, ту ба ман хеле маъқул шудӣ, хонаро дидӣ, ба 
меҳмонии мо кай меоӣ?, – гуфта, номи писаракро пурсид. 

– Номам, Фарҳод, ба модарам мегӯям, барои Шумо оши 
палав мепазанд. Ҳамроҳи ин аппаҷонам, аввал ба хонаи мо 
биёед, баъд майлаш ман меҳмони Шумо мешавам, агар теле-
фон дошта бошед, пешаки занг зада, баъд омада мебараматон, 
– гӯён, рақами телефонро аз забони ман шунида, чанд бор худ 
ба худ такрор намуда, бо мо хайру хуш карду рафт. 

Валентина Ивановна чанд лаҳза аз қафои Фарҳод нигоҳ 
карду оҳи сарде кашида, ба хона даромад.  

Мо маводи ғизоиро ҷо ба ҷо кардем. Аз Валентина Ива-
новна хоҳиш намудам, ки каме истироҳат намоянд ва худ ба-
рои хӯрокпазӣ ба ошхона рафтам. 

Хӯрок ҳам тайёр шуд. Рӯз аз нисф кайҳо гузашта буд. Со-
ати ба 17 майл мекард, вале мо то ҳол худ ҳам чизе нахӯрдаю 
ба аскарҳо ҳам хӯрдание надада будем.  

Ба дари утоқи хоби Валентина Ивановна рафтам. Ӯ чашм 
ба сақфи хона ғарқи андеша буд. Ба таъомхӯрӣ даъваташ 
намудам, танҳо ҳамин вақт омадани маро пайхас намуд. 

Каме ҳаросон шуду: 
– Майлаш, духтарам, аввал барои аскарбачаҳо бурдан 

даркор, – гуфта, аз ҷой хест. 
Сари мизи хӯрокхӯрӣ Валентина Ивановна мисли пештара 

суҳбат намекард, балки нороҳату хиҷил буд. Ҳар вақте агар ӯ 
аз чизе малул мегашт, камсухану фикрӣ мегардид. 

Хамӯшона аз тирезаи ошхона ба берун менигаристем. 
Ниҳоят Валентина Ивановна, уфффф... кашида гуфт: 

– Дар бозор як воқеаро дидам, он ҳеҷ аз пеши назарам дур 
намешавад. Ман бо фурӯшандаҳо суҳбат мекардам. Аз рӯй-
додҳои ахири авзои Тоҷикистон мепурсидам. Тоҷикон мар-
думи хеле самимию одамдӯст будаанд. Ростӣ, дилам наме-
хост, ки суҳбатро тамом кунаму баргардам. Дар ҳамин вақт як 
гуруҳи низомипӯш ба бозор даромад. Қумондонашон ба онҳо 
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мегуфт, ки ҳо ана аз он мева даҳ кило, аз онаш фалон қадар, 
як халта картошка, сӣ килло гӯшт, фалону фалонро гирифта, 
ба аробаҳо бор кунед. Навкаронаш амри ӯро иҷро мекарданд, 
вале ба ҳеч яке аз савдогарон пул намедоданд. Савдогарон 
раҳм – раҳм аз қафои ин ғоратгарон нигоҳ мекарданду халос. 
Ниҳоят гӯштфурӯш дар ҳоле, ки қариб мегирист, аз қафои 
ҳамон қумондон давида: 

– Камандир, гӯшт аз они ман нест, як кас насия додааст, ки 
ягон сум ба болояш монда фурӯшам, ба худо қарздор меша-
вам, дар хона ҳеч чиз нест. Барои нонпулии кӯдакон охир.., 
ақаллан ними пулашро медодед, – гӯён, зора мекард. Ин 
«саҳна» –ро бо хоҳиши ман Фарҳод тарҷума мекард. Қумон-
дон ба навкарони худ як бор чашмак зад, онҳо чоркаса бо 
қундоқи автомат ба сари гуштфурӯш чунон заданд, ки дар як 
они воҳид аз ҳуш рафт. Ин дам қумондони бадафт ба назди 
зане расид, ки болои як курсии хӯрдакак чор – панҷ дона қут-
тии сигарети «Рапира», ду ҷуфт ҷӯроб, чанд дона қуруту ду се 
қуттии гугирдро гузошта, қариб аз ҳар роҳгузар илтиҷо ме-
кард, ки ягон чиз бихаранд, имрӯз ҳеҷ чиз нафурӯхтааст. Бе-
гоҳи барои фарзандон ҳатто як нон бурда наметавонад.  

Қумондон ба курсии хурдакаки он зан наздик шуду почаи 
шимашро боло карда, соқи пои лучашро ба он зан нишон до-
да: 

– Ҳа бева, ту наски мефурӯшию ман пои луч ҷанг кунам, – 
гуфта, ашёи ангуштшумори рӯйи курсиро ба ҷайбаш зада, бо 
пояш курсиро чаппа кард. Он зан бо овози баланд дод гуфта, 
мехост моли худро аз дасти ӯ бигирад. Ба сари он зан бо қун-
доқи автоматаш як то фуровард. Зан буҳуш шуду ба замин 
афтод.  

Марди раҳгузари хушсару либоси галстукдор тоқат накар-
да, давиду аз гиребони қумондон қапида, бо як ҳаракати 
чобукона ӯро бардошта ба замин зад. Навкарони қумондон 
дар ҳол он марди савобҷӯро аз болои қумондонашон бардо-
шта, аввал шаттаборонаш карданду баъд ӯро бо худ гирифта, 
аз бозор баромаданд... 
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Валентина Ивановна нақл мекарду мегирист, бо дард 
мегирист. Шояд ҳодисаи бозор азияти солҳои Ҷанги Бузурги 
Ватаниро, ки борҳо ба ман нақл мекард, пеши назараш оварда 
буд. Мехост боз чизе бигӯяд, аммо гиря гулӯгираш мекард... 

Торикӣ ҳама ҷоро фаро гирифт, вале амаки Федот ҳанӯз 
наомада буд. Ӯро бесаброна интизорӣ мекашидем. Мехостем, 
тезтар биёяд, аз натиҷаи амали рӯзи аввал навиде бирасонад. 
Интизориамон то нимашабӣ тӯл кашид, лекин амаки Федот 
наомад. Аз ҳар гӯшаи шаҳр овози тир ба гӯши мо мерасид. 
Овози гашту гузори мошинҳо тақрибан шунида намешуд.  

Рӯзи дигар ҳам бегоҳ шуд, лекин аз амаки Федот хабаре 
набуд. Тақрибан қарибиҳои соати нуҳ занги телефони хонаи 
иҷораи мо садо дод. Гӯширо ман бардоштам. Пас аз салому 
алейку аҳволпурсӣ, амаки Федот:  

– Ҳоло духтарҷон маълумоти аниқ пайдо накардаем, аммо 
натиҷаҳои аввал чандон ноумедкунанда ҳам нестанд. Зимни 
вохӯрӣ ҳамаашро нақл хоҳам кард. Аз наомадани ман хавотир 
нашавед, ҳоло чанд рӯзи дигар монданамон номаълум аст. 
Кӯшиш мекунам, ки ҳар шом занг бизанам. Боқӣ паноҳатон 
ба худо, – гуфту телефонро хомӯш намуд.  

Ман ба Валентина Ивановна, ки алаккай ба назди ман ома-
да буд, гуфтугӯи телефонии амаки Федотро нақл кардам. Ва-
лентина Ивановна чанд дақиқа мисли ҳамешагӣ маро бо су-
ханони самимию меҳрубононаш дилбардорӣ намуда, сӯи ош-
хона рафт. 

Ман ба радиочаи бекорхобидаи соҳибхона батареяҳои аз 
бозор овардаи Валентина Ивановнаро насб намуда, онро ба 
кор даровардаму аз мавҷи FM ба шунидани барномаҳо 
машғул шудам. 

Дар он замони нооромиҳои Ватан мардум гуфторҳои Ра-
диои Тоҷикистон, «Садои Душанбе»-ро бо майли тамом гӯш 
мекарданд. Хусусан, барномаи «Хоки Ватан» миёни 
муҳоҷирини иҷборӣ ва пайвандони дар ватанбудаашон ба ва-
сила беҳтарини ахбору алоқа тадил ёфта буд. Таҳиягарони 
барнома бо истифода аз тамоми имконоти техникию эҷодӣ 
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кӯшиш мекарданд, ки ҳатто хӯрдтарин тамманиёту хоҳиши 
сокинони ҷумҳуриро сабт намуда, дар эфир пахш намоянд.  

Он шаб такрори барномаи «Хоки Ватан»-ро мешунидаму 
хурсанд мешудам, зеро иштироки мусоҳибону корафтогон 
назар ба ду ҳафтаи пеш, ки ман онро қабл аз сафар ба Россия 
шунида будам, хеле фаъол буд. 

Гӯяндаи хӯшсадо бо лаҳни возеҳу равшан ва бисёр дил-
навозу дилнишин номаҳои пурсӯзи одамонро қироат мекард. 
Дар фосилаи байни гуфторҳо рақами телефони студияро 
такрор ба такрор эълон намуда мегуфт, ки агар нафаре аз 
наздиконатон бедарак шудаасту мехоҳед, пайдояш бикунед, 
пас бо мо дар тамос бошед... Ба таври шабонарӯзи навбатдори 
барнома ба зангҳои телефонии шумо ҷавоб медиҳад... 

Зуд ба назди телефон рафта, ба навбатдори барнома занг 
зада, нишонаҳои падар ва кай азми ба Тоҷикистон омаданаш-
ро баён намудам. Навбатдор гуфт, ки агар майл дошта бошам, 
хабарнигори онҳо фардо бо ман ҳамсуҳбат шуда, маълумоти 
бештарро ба шунавандагон пешкаш мегардонад. 

Валентина Ивановна аз занги бемаҳалли ман хавотир 
шуда, алаккай дар рӯ ба рӯям қарор гирифта буд ва дар инти-
зори ҷавоб ба ман менигарист. Кутоҳакак аз таърихи пайдо-
иши барнома огоҳаш кардам.  

– Кори хайру савобе кардаанд, – гуфта, аз иқдоми ман ҳам 
розӣ шуд. 

Мо ҳар ду ба утоқи ман даромадем. Валентина Ивановна аз 
ҳар гӯша суҳбат мекард. Ишқварзиҳояшро бо амаки Федот ба 
ёд меовард... Хулас, кӯшиш менамуд, то маро аз фикру хаёли 
тақдири падар андак раҳо кунад.  

Баъд каме хомӯш монду: 
– Дилноза, таҳсилат чӣ шуд? Аз ҳамкурсону дугонаҳоят 

метавонӣ ахборе бигирӣ? Фардо агар хоҳӣ, ҳамроҳ ба до-
нишгоҳатон меравем, аз вазъи таҳсил ба ҳар ҳол огаҳ меша-
вем, ё..., – гӯён. ба ман савол доду андак табассум намуда боз 
идома дод:  

– Духтарҷон, охир ту духтари калон шудаӣ, донишҷӯ 
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ҳастӣ, дар ватану дар зодгоҳи худат таҳсил мекунӣ, аз рӯй-
додҳои дунёи ҷавонӣ ҳеҷ кас шояд бенасибу дар канор наме-
монад, агар як чизе дар сар дошта бошӣ, дар суроғаш бош, аз 
таҷрибаи зиндагӣ медонам, ки сухани каси дӯстдошта дар ин 
лаҳзаҳо аз ҳар чӣ дида муассиртар аст, ба одам сабукӣ ме-
бахшад. 

Аз шарм наметавонистам, сар бардошта ба Валентина 
Ивановна нигоҳ кунам. Аввал саросема ҳам шудам. Худ ба 
худ: 

– Охир ин корро ба ҷуз ману Камолу худо касе намедо-
нист. Ин кампир чӣ гуна хабар ёфта бошад, – гуфта, қариб аз 
Валентина Ивановна мепурсидам, ки Шумо аз куҷо медо-
нед...? 

Зеро суханони Валентина Ивановнаро гӯш мекардаму пе-
ши назарам симои Камол ҷилвагар буд, дилам мекашид, ки 
бубинамаш. Аз дил гузаронидам, ки фардо ба Донишгоҳ ме-
равам. Шояд Камолро... 

Аранге худро ба даст гирифта, саволро аз нуги забон пас 
гардонидам, фаҳмидам, ки ин зани зираку доно сирри маро аз 
чеҳраам хондааст. 

Ҳолати маро дида, Валентина Ивановна шарҳу ҷавоберо 
интизор нашуда, ба утоқи худаш рафт. 

Рӯз кардани ин шаб аз шабҳои дигар боз ҳам мушкилтар 
буд. Дар радифи фикру хайёли падар, хайёли Камол дар са-
рам зиндатар гашт ва хобро аз ман дуздид.  

Бори охир Камол бо чанд нафар баччаҳои яроқдор ба хоб-
гоҳи мо омада, ману боз чанд нафар донишҷӯдухтарони ви-
лояти Қурғонтеппаро ба як автобус савор карда, бо тангкӯчаю 
паскӯчаҳои шаҳр бо азоби зиёде ба Қурғонтеппа бурданд. 
Духтаронро ба хонаҳояшон расониданд. Волидайни Камол 
дар шаҳри Қурғонтеппа зиндагӣ мекарданд. Мо то назди-
киҳои хонаашон бо ҳамон автобус рафтем. Камол аз ман узр 
пурсида, гуфт, ки ба хона таклифатон карда наметавонам, 
вақт танг аст, мехоҳам, ҳамроҳи модарам бимонамат, лекин 
ин ҷо бисёр нотинҷ аст. Туро ба ҷои бехавфтар мебарам.  
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Ба хонаашон даромада, аз он тараф сари фармони «Жигу-
ли»-и сафед берун шуд. Мо ба мошин нишаста, ба ноҳияи 
Қумсангир ба хонаи холаи Камол – холаи Адолат рафтем. Ӯ 
маро ба холааш супурда: 

– Холаҷон, ин кас дар Тоҷикистон хеши наздике надоранд, 
дар Россия зиндагӣ мекунанду дар донишгоҳи мо мехонанд. 
Дигар имкони ба Россия баргаштан нест. Ин амонат аст, амо-
натро медонед, ки чист, барои ҳамин аз фарзандонатон боло-
тару хубтар ҳифзу нигоҳубинаш мекунед,– гуфта, ҳатто чой 
ҳам нанӯшида, пас гаштанд. 

Аз он вақт беш аз даҳ моҳ сипарӣ мегашт. Аммо ба ҷуз 
чанд хабари даҳон ба даҳон дар бораи Камол ахбори бештаре 
надоштам. 

Субҳ ҳам дамид. Барои он ки ба Валентина Ивановна халал 
нарасонам, оҳиста ба ошхона гузашта, дарро пӯшидаму ба 
пухтани ширбиринҷ сар кардам. 

Пас аз соати даҳ бо Валентина Ивановна ба кӯча барома-
дем. Азбаски ҳамсафари ман майли тамошои шаҳрро дошт, 
гапашро нагардондам. Пиёда ба тарафи маркази шаҳр равона 
шудем. Ба Валентина Ивановна ҷойҳои таърихии пойтахтро, 
ки дар масири «Хонаи матбуот»– у Донишгоҳи тиббии 
Тоҷикистон ҷой гирифтаанд, нишон додам. 

Ба Донишгоҳ расидем. Валентина Ивановна хоҳиш кард, 
ки ман бемалол дуболи корҳоям шавам ва ӯ дар ин фурсат 
назди бинои донишгоҳ сайру гашт мекунад. 

Аз ҳамкурсонамон шумораи камашон сари дарс ҳозир бу-
данду халос. Асосан шаҳриҳо ба дарс меомадаанд, аз до-
нишҷӯёни раҳдурӣ хабаре дарёт карда натавонистам.  

Камол ду курс аз мо болотар таҳсил мекард. Дар роҳравҳои 
бино аз баччаҳое, ки ҳамроҳи Камол медидамашон нафареро 
во нахӯрдам. Маҷбур шудам, ки аз ҷадвали дарсҳо аудито-
рияи курсҳои панҷро пайдо кунаму ба он ҷо равам. 

Пушти дар расидам, вале шарм доштам, ки дарро тақ – тақ 
намояму Камолро бипурсам. Ноилоҷ, мунтазири занг дар 
гӯшае қарор гирифтам.  
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Занги охири ҷуфти сеюм садо дод. Аз қафои муаллима до-
нишҷӯён як – як мебаромаданд, аммо Камол миёни онҳо на-
менамуд. Аз як ҳамкурсашон ӯро пурсадам: 

– Имсол Камол ва боз чанд ҳамкурси дигарамон тамоман 
ба дарс наомадаанд, – гуфт, донишҷӯдухтари ҳамкурси Ка-
мол. 

Дилам хиҷилтар шуд. Эҳсоси ногуворе маро фаро гирифт. 
Барои он ки ҳамсуҳбатам ҳолати маро пай набарад, ташакку-
раш гуфтаму рӯй ҷониби девор гардонидам. Орзуи деринти-
зори дидор бо Камол амалӣ нашуд. 

Чанде он ҷо мондаму ашк рехтам.  
Дар ин хусус ба Валентина Ивановна чизе нагуфтам. Мо ба 

хона баргаштем. 
Амаки Федот қариб ҳар бегоҳ занг мезад, аммо чизи аниқу 

мушаххасе гуфта наметавонист. Ин бегоҳ вақте ки бо телефон 
суҳбат мекард, хабар дод, ки аз ноҳияи Турсунзода ба ноҳияи 
Шаҳринав омадаанд. Пагоҳ боз ба суроғу пай машғул меша-
ванд. 

 
 

* * * 
Аз омадани мо ба Душанбе як моҳ сипарӣ мешуд,аммо дар 

ин давра амаки Федот боре ҳам ба назди мо наомада буд. Як 
бегоҳ занг назад. Хавотир шудем, вале илоҷи бо ӯ тамос ги-
рифтанро надоштем, зеро амаки Федот аз нуқтаи телефони 
байнишаҳрӣ ба мо занг мезад.  

Рӯзи дигар қарибиҳои соати нуҳ занги дар садо дод. Ва-
лентина Ивановна дарро кушод. Амаки Федотро қариб наши-
нохтам, ришу мӯйи сараш дамида, либосҳояшон ифлос, бисёр 
нотавону лоғар ҳам шуда буданд. Ӯро дар ин гуна ҳолат бори 
аввал медидам. Ба ҷои аҳволпурсӣ аз ӯ узр пурсидам. Амаки 
Федот сари маро силакунон: 

– Ин тавр нагӯ, духтарам, ин қарзи падарии ман аст, агар 
суроғи писарро падар наёбад, ӯ чӣ гуна падари зиндааст, зуд 
омода шуда ба поён фароед, якҷо ба хонаи нафаре меравем, 
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ки дар бораи Саидҷон маълумоти аниқ дорад, – гуфта, аз дар 
баромад. 

Мо боз ба ҳамон БТР нишаста, аз шаҳр берун шудем. Пас 
аз ду соат нақлиёти мо назди дарвозаи чӯбини хӯрдакак қарор 
кард.  

Моро зани тахминан шаст –шаступанҷсола истиқбол ги-
рифта ба хона даъват кард. 

Дар кунҷи хона болои кати хоб ҷавонмарди тануманди 
паҳлавонҷӯссае мехобид. Моро дидан баробар хост, ба ре-
смони ғафси дар сақфи хона овезоншуда даст дароз кунаду ба 
истиқболи меҳмонон аз ҷой бархезад. Аммо амаки Федот ба 
амали ӯ монеъ шуд. Ҷавонмард узр хоста, моро аҳвол пурсиду 
хуш омадед гуфт.  

Амаки Федот моро муаррифӣ намуда, баъд ба ман рӯ овар-
да: 

– Дилнозаҷон, ин кас Далерҷон ҳастанд. Бо падарат чанд 
муддат якҷо то ноҳияи Кофарниҳон рафтаанд...,– гуфта, дигар 
ба суханаш идома дода натавонист.  

Ман чанд сония ба даҳони амаки Федот нигаристам, инти-
зор будам, ки чизи дигаре ҳам бигӯяд, вале ӯ алаккай сар бар 
зонуҳояш ниҳода буд, китфонаш дарақ – дарақ меларзиданд. 

Чашмонам ба он ҷавонмард афтод, ӯ ба тарафи амаки Фе-
дот менигаристу оби чашмонашро бо кафи даст ба бехи 
гӯшҳояш равона мекард. Оқибати кор бароям маълум шуда 
буд. Ногоҳ садое баромад, ба тарафи муқобил нигоҳ кардам, 
ки сари Валентина Ивановна ба пояи кати Далер бармехӯрад. 
Ӯро бардоштам, ҳамон зане, ки моро истиқбол гирифта буд, 
сари Валентина Ивановнаро аз бағали ман гирифта, ба болои 
болишт монд. Мисли он ки чизеро гум карда бошам, чашмо-
намро ба ин тарафу он тараф давр мезанондам. Дар назарам 
омад, ки аз гӯшҳоям овоз мебарояд. Дигар ёд надорам, ки чӣ 
гуфтаму чӣ кор кардам.  

Овози Валентина Ивановна маро ба ҳуш овард. Чашмо-
намро кушода дидам, ки ӯ бо пахта ба димоғи ман спирт ме-
моладу: 
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– Э, худои бераҳм, эй одамони беинсоф, барои чӣ дар пайи 
нобуд кардани якдигар ҳастед. Охир, ин дунё ба кӣ насиб 
карда буд, ки боз бар шумо насиб кунад. Лаънат ба ҷоҳтало-
шону мансабпарастон, бале, гуфта, мардумро ба ҷанг телла 
медиҳеду худ қафо менишинед, баъд кӣ мемирад? Боз ҳамон 
фарзанди одами оддию камбағал, шумо бошед, қавму ҷамъӣ 
худро кайҳо бурдаед, ба Арабу Амрико, вой бар ҷони мар-
думи почаканда, – гӯён, гиря мекард. 

Чашмони нимбози маро дида, амаки Федот: 
– Хез духтарам, моро натарсон, марг пайомади азалист, 

парвардигор ба Саиди некноми мо ҳамин қадар вақтро барои 
зиндагӣ насиб дониста будааст, аз дасти мо бандагон ба ҷуз 
дуои хайр чӣ ҳам меояд? Иродаатро мустаҳкам гир. Мо бояд 
ҳар чӣ зудтар мадфани Саидҷонро бо ёрию кӯмаки ин баро-
дар пайдо намоем, – гуфта, аз Далер хоҳиш кард, ки барои мо 
саргузашти падарро нақл кунад. 

Далер гуфт: 
– Деҳаи мо Себзор ном дарад. Он аз зодгоҳи шоири 

маъруф Мирзо Турсунзода чандон дур нест. Баробари оғози 
ҳамин ҷанги лаънатӣ дар водии мо ҳам гуруҳҳои ихтиёрӣ ба-
рои дифоъ аз ҳукумати канститутсионӣ оғоз ёфт. Дар аввал 
мо тоҷикбаччаҳо гуруҳи алоҳида доштем. Дар даромадгоҳи 
деҳаҳо постгоҳҳо ташкил карда будем, вале ба ҷои дигаре 
намерафтем. Баъд боз намедонам, аз куҷо қумондонони нав 
пайдо шуданду хостанд, гуруҳҳои мусаллаҳи ноҳияҳои Тур-
сунзода, Шаҳринав ва Ҳисорро якҷоя кунанд. Мегуфтанд, ки 
ин идеяи як одами балондпоя аст. Имрӯз, ё пагоҳ бо сардории 
ӯ ба пайтахт ҳуҷум карда, мухолифин – вовчикҳоро шикаст 
дода, давлатро тинҷ мекунем. Ҳамин тавр баччаҳои узбакза-
бонро бо мо ҳамроҳ карданд. Моро машқ медоданд, бо яроқ 
таъмин менамуданд. Хулоса, тайёрӣ бисёр ҷиддӣ буд. Дар 
байни баччаҳои узбакзабон одамонеро медидем, ки тамоман 
бегона буданд ва ба забони тоҷикӣ ягон калима гуфта намета-
вонистанд. Аз баччаҳои шинос мепурсидем, ки инҳо киҳо-
янд? Онҳо низ аз куҷо ва кию чӣ будани одамони бегонаро 
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намедонистанд. Аз ҳисоби баччаҳои боавторитети регарӣ 
пуштибон доштанд. Ба онҳо аз бини боло гап зада намешуд.  

Одамони Исанбой – қумондон, ки асосан деҳаҳои марзиро 
зери назорат гирифта буданд, як рӯз ба штаб мардеро овар-
данд. Дастони ӯ ба пуштааш бо сим бастагӣ буд. Қумондони 
калон бо забони узбекӣ аз ӯ кӣ будану аз куҷо буданашро 
пурсон шуд. Ӯ қомати худро рост карда, ба чашмони қумон-
дон нигоҳ намуда гуфт: 

– Ман забони туро намедонам, ин замин замини мардуми 
тоҷик аст. Агар бо ҳукми тақдир ту ин ҷо муқимӣ шуда бошӣ 
пас бояд забони миллати маро донӣ, мехоҳӣ, ба тоҷикӣ савол 
деҳ, ҷавобат медиҳам, агар не ихтиёрат. 

Маълум буд, ки қаҳри қумондон омадааст. Ман наздиктари ӯ 
менишастам ва ҳатто овози соиши дадонҳояшро мешунидам.  

Ниҳоят қумондон маҷбур шуд, ки ба тоҷикӣ савол диҳад. 
Акаи Саид ба саволҳо нотарсона ҷавоб мегуфт. Вақте ки 
қумондон зодгоҳи ӯро фаҳмид: 

– Вовчик будаӣ ку, боз ин қадар ман – манӣ мекунӣ, – 
гӯён, ба тарафи ӯ нимхез шуд.  

Акаи Саид: 
– Даст ба сӯи сарҳад гардонида, ҳо ана аз берун ин милла-

ти раҳгумзадаро ба вовчику юрчик ҷудо кардаанд, ки ту 
имрӯз бар сари онҳо фармонфармоӣ мекунӣ, ман шахсан 
тоҷикам ва вовчику юрчик барои ман тоҷик аст. Онҳоро аз 
ҳам ба ҳеҷ ваҷҳ ҷудо кардан мумкин нест. Агар имрӯз ба шу-
мо муяссар шуд, ки байнашон ҷангу ситез андозед, вале аз 
худо умед дорам, ки зуд ба ҳам меоянд ва ҷазои ҷангандозу 
шӯрангезро медиҳанд. Ман аз Россия на ба ҷонибдории вов-
чику юрчикҳо, балки ба ҷонибдории ҳақиқат омадаам ва ме-
хоҳам, ки дар қатори мардони бонангу ор барои ростию 
ҳақиқат мубориза барам, – гуфта, ҳамоно рост ба чашми 
қумондон менигарист. 

Қумондон ба тобеъонаш бо сар ишора кард, ки ӯро биба-
ранд, аммо ин дам ҳамаи тоҷикони ин ҳайат ба пеш баромада, 
акаи Саидро аз дасти онҳо раҳо карданду гуфтанд: 
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– Ӯ рост мегӯяд. Дар байни мо ҳам баччаҳое, ки аслу наса-
башон аз Қаротегин асту барои ҳимояи ҳукумати қонунӣ хе-
стаанд, кам нестанд. Он одамоне, ки миёни миллати тоҷик 
тафриқа меандозанд, душманони миллат ҳастанд ва амри 
хоҷагони хориҷиро иҷро мекунанд. 

Қумондон дигар чизе гуфта натавонист: 
– Майлаш, бигзор ин ҷо бошад, вақт кӣ буданашро нишон 

медиҳад, – гӯён, ба даруни штаб даромад. 
Одамони Исанбой аз даруни мошинашон як сумкаи калони 

сафариро бароварда, чизҳои дарунашро ба дохили мошин 
рехтанду сумкаи холиро ба тарафи акаи Саид ҳаво доданд. 

Акаи Саид сумкаро гирифта ба ҳаминаш ҳам шукр гуфту 
дар паҳлӯи ман нишаст, номамро пурсид. 

Гуфтам: 
Далер. 
Баъд гуфт, ки бегоҳ ба хонаатон меравӣ? Гуфтам, бале ака.  
Гуфт:  
– Ҳамин сумкаи маро бурда дар хонаат мон ва оҳиста ба 

бехи гӯшам боз гуфт:  
– Дастааш дастаи хуб аст. 
Рамзашро фаҳмида, чизе нагуфтам. Бегоҳӣ ба хона омада, 

сумкаро ба модарам додам. Хоҳиш кардам, ки ба сандуқ мо-
над ва ба ҳеҷ кас инро гап назанад, – ба зане, ки моро ис-
тиқбол карда буд, ишора намуда, –гуфт, Далер.  

Пагоҳ ба штаб омадам. Акаи Саид ҳамроҳи баччаҳо машқ 
мекард. Ман ба наздашон рафта, ба ӯ гуфтам: 

– Ака, хавотир нашавед, амонатро бурда, ба модарам до-
дам.Худо насиб карда бошад, ягон бегоҳ Шуморо ба хона ме-
барам. Бо аҳли оилаи мо шинос мешавед. 

Акаи Саид ба ман ташаккур, Далерҷон: 
– Мабодо дар хона ба пул эҳтиёҷ пайдо шавад. Ба модара-

тон бигӯй, ки дастаи сумкаро аз қисмати дарун кушоянд, он 
тарафаш маълум мешавад. Чӣ қадаре, ки даркор аст, истифо-
да бурдан гиранд. 

Ман дирӯз ба ишораи акаи Саид сарфаҳм рафта будам. 
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Аммо ҳайратам дар он буд, ки чаро як марди ношинос то ба 
ин дараҷа ба ман бовар кардааст? 

Амаки Федот сухани Далерро буриду гуфт: 
– Бо мо ҳам айни ҳамин ҳодиса ба вуқуъ пайвастааст. 

Ҳамин гуна боварӣ аз нигоҳи аввал сабаби шиносоии Саид бо 
оилаи мо гашта буд. Ҳоло агар гап занам, сухан ба дарозо ме-
равад, барои ҳамин Шумо, Далерҷон нақлатонро давом диҳед. 
Дар ин мавзуъ пасон суҳбат хоҳем кард. 

Далер: 
– Баъд акаи Саид гуфтанд, ки Далерҷон ситораат ба ман 

маъқул офтод. Баччаи баимону ростқавл менамоӣ. Ин ҷанг 
аст. Ман ростӣ дар Тоҷикистон як духтарча дорам, дар До-
нишгоҳи тиббӣ таҳсил мекунад. Аз саршавии нохушиҳо бе-
дарак шудааст. Дигар каси наздике дар Ватан надорам. Мабо-
до, агар ягон мусибате ба сари ман омад, маро ворисӣ мекунӣ. 
Бегоҳи тинҷ, ки шуд, ман ба ту суроғаи ҷои истиқомат дар 
Россия, телефони хонаю ҷои корро навишта медиҳам. Даркор 
мешавад.  

Ман ба акаи Саид: 
– Ака ин тавр нагӯед, иншооллоҳ ҳамааш хуб мешавад. 

Шумо духтарчаатонро меёбед, ба хонаи мо меравем..., – гуф-
та, дилбардориашон кардам. 

Пас аз чанд соат фармон омад, ки мо ба ду гуруҳ тақсим 
шавему аз роҳҳои алоҳида ҷониби пойтахт ҳуҷум намоем. 
Ман дар гуруҳи акаи Саид нағалтидам. Ва бо ҳамин чанд 
муддат ӯро надидам.  

Гуруҳҳои мо дар ноҳияи Кофарниҳон ба ҳам омаданд. Ёд 
дорам, бегоҳӣ буд. Дар байни одамони низомипӯш акаи Са-
идро аз қади баланду китфони васеъашон зуд шинохтам. Да-
вида ба наздашон рафтам. Аз чизе бисёр дар ташвиш буданд. 
Андак суҳбат кардему баъд ба ман гуфтанд: 

– Далерҷон, дар байни мо одамони бегона, фиристодагони 
давлати дигар бисёранд. Нияташон пок нест. Хонаҳои мар-
думро ғорат мекунанд. Чанд тани онҳо дар маҳаллаҳо ҳатто 
ният доштанд, ки ба номуси духтаракони ҷавон таҷовуз 
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намоянд. Мо чанд нафар тоҷикон садди роҳ шудем. Баъд аз 
ин онҳо ҳамеша дар ҷустуҷӯи пайти муносиб ҳастанд, ки мо-
ро несту нобуд кунанд. Ҳо, ана, он хобгоҳро дидӣ? 

Ман гуфтам: 
– Бале, ака, чӣ буд? 
Акаи Саид гуфт: 
– Ин нохалафон фикр мекунанд, ки ман забони узбакиро 

намедонам. Байни худ чанд дақиқа пеш маслиҳат карданд, ки 
аввал тоҷиконро ба постгоҳҳои дуртар равон намуда, шабона 
ба хобгоҳ медароянду ҳама занону духтаронро таҷовуз меку-
нанд. 

Ҳуш аз сари ман парид, зеро медонистам, ки дар он хоб-
гоҳи чорқабата занони бисёреро ба хотири бехатарӣ муа-
ққатан ҷой карда буданд.  

Баъд акаи Саид оҳи сарде кашиду: 
– Далерҷон, ҳозир рафта ба ҳама одамони худӣ мегӯӣ, ки 

тайёр бошанд. Агар ба постгоҳҳои дур ҳам равонашон кар-
данд, майлаш гуфта раванду, баъд постро партофта, аз хобгоҳ 
дуртар ҳо, ана, дар ҳамон ҷо, дери дер як соат пас ҷамъ ша-
ванд. Мо ҳам он ҷо интизоратон мешавем. Бо ягон роҳ ода-
монашонро, ки алаккай дар даромадгоҳи хобгоҳу атрофи он 
ҷой намудаанд, беяроқ мегардонем. Намегузорем, ки нокасон 
ба мақсади ҳаромашон бирасанд. Агар бинем, ки намешавад, 
ба муқобилашон мехезем, ҷанг мекунем. Ман як нафари бо-
вариро назди баччаҳои Фронти халқӣ равон намудам, вазъро 
мефаҳмонад. Иншооллоҳ аз ҳисоби онҳо қувваи иловагӣ ме-
расад. Фақат шумо натарсида, амал кунед. Бо амри худо ғала-
ба насиби мост. Бояд бар ивази ҷон номуси хоҳарону модаро-
намонро ҳифз кунем, мефаҳмӣ, Далерҷон, – гӯён, бо дасти 
чапаш, ки алаккай дар китфи ман монда буд, китфи тарафи 
чапамро ончунон зер намуд, ки аз дарди ҷонкоҳ қариб дод 
гуфта будам.  

Ман хуб гуфтаму ба назди баччаҳо баргашта, нақшаи ра-
зилонаи бо ном ҳамяроқу дар асл душманони худамонро 
фаҳмондам. Баччаҳо пешниҳодро қабул карданд.  
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Пас аз як соат аксарият дар ҷои ваъдагӣ ҳозир шуданд.  
Соат қариб ба 23 расида буд, ки гуруҳи разилон аввал 

якҷоя ба ҳаво тир паронданд, аз гирду атрофи хобгоҳ ҳам са-
дои тир баланд шуд ва баъд гӯиё, онҳо ҳуҷуми ногаҳонии ни-
зомиёни номаълумро мегардонда бошанд, фармони оташку-
шоиро доданду дар асл бошад худашон ҳайёҳуйкунон, ба 
хобгоҳ ҳуҷум намуданд.  

Мо, ки омодагии хуб гирифта будем, бо як ҳамла одамони 
онҳоро аз постгоҳои назди хобгоҳ тоза намуда, атрофи хобгоҳ 
ва махсусан даромадгоҳҳоро иҳотта кардем.  

Акаи Саид ба мо фармон дод, ки як лаҳза истем. Тир 
накушоем. Худашон ба бомчаи болои дари даромадгоҳи хоб-
гоҳ давида баромада: 

– Баччаҳо мо мақсаду нияти шуморо пешакӣ медонем. Ба 
хубию ба нағзӣ, биёед, бетирпарронию хунрезӣ қафо гардеду 
ба ҷойҳои худ равед, варна ҳамаатонро ба хок яксон мекунем, 
– гӯён, ба онҳо муроҷиат намуд. 

Аммо ҳамон қумондоне, ки бори аввал бо акаи Саид саво-
лу ҷавоб карда буд, ба тарафи акаи Саид аз автомат беист тир 
кушод. Байни ду гуруҳ тирпарронӣ сар шуд. Хулас, мо даст-
боло шудем. Ин дам бачаҳои Фронти халқӣ ҳам расида ома-
данд.  

Ман дар ҳол ба назди духтур давида, хостам аз аҳволи акаи 
Саид хабар гирам. Аммо...,– гӯён, чашмонашро бо сачоқи 
сафеди дасташ пӯшонд ва пас аз лаҳзае боз идома дод: 

– Баччаҳои Фронти халқӣ ҳамаи он нафаронеро, ки қасди 
таҷовуз ба номуси аҳли хобгоҳро доштанд, даст баста барои 
тафтиш бо худ бурданд. 

Ман аз фармондеҳ хоҳиш намудам, ки барои ҷасади акаи 
Саидро то ба хонаамон бурдан, як мошину чанд нафар бач-
чаҳои мусаллаҳро ҷудо намоянд.  

Пагоҳи ҷасади акаи Саидро оварда, дар мазори деҳа ба хок 
супурдем.  

Ҳамин аст, қиссаи кутоҳи дӯстии байни ману акаи Саид, – 
гуфта, ба модараш ишорае кард. 
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Модари Далер аз дар баромаду пас аз чанд дақиқа сумкаи 
сафарии падари ман дар даст ба хона ворид шуда, онро назди 
ман гузошт. 

– Дилноза, хоҳарҷони азиз, – гуфт, Далер:  
– Инро бигиред, дар назди мо кушоед, то ман амонатро аз 

сари худ соқит намоям. Он рӯз ба амаки Федот ман дар бораи 
падаратон, ин сумка воқеъаи дар Кофарниҳон рӯхдода, чизе 
нагуфтам. Ин дунёст. Ба ҳар ҳол ба хотири эҳтиёт ин корро 
кардам. Фақат гуфтам, ки бале, ин одам ҳамроҳи мо буд, ме-
донамаш, аммо ягон каси наздиктараш бошад, бо ӯ суҳбат 
мекунам. Амаки Федот гуфтанд, ки духтарашон дар пойтахт 
аст. Пас аз ин эътимод ҳосил кардаму хоҳиш намудам, то 
шуморо биёранд, гӯри падаратонро нишонатон бидиҳам, қар-
зи одамгариро адо намояму осуда шавам. 

Ман сумкаро гирифта, ба амаки Федот дода, гуфтам, ки ӯ 
хоҳиши Далерро иҷро намояд. Далер рамзи гуфтаи падарамро 
бори дигар такрор кард. 

Амаки Федот мутобиқи нишондоди Далер амал намуда, 
пинҳонгоҳи падарро боз намуда, коғазҳои қатшудаи дол-
ларҳои амрикоиро гирифта болои дастурхон гузошт.  

Валентина Ивановна маблағро шумурда, гуфт, ки ин ҷо 
19500 доллар аст.  

Ба Далер нигарист, нигоҳи маънидоронаи ӯро пай бурда: 
– Осуда бош, Далерҷон, аз хона Саидҷони мо ҳамроҳаш 

20000 доллар гирифта буд. 500 тоашро барои харҷ дар ҷай-
баш мондааст. Ҳамааш мутобиқат мекунад. Ба Шумо ростӣ 
намедонам, бо кадом шева миннатдорӣ баён кунам. Ба ҷавон-
мардию амонатдориатон гап надорам, писарҷон. Худо шифои 
комилу баракати зиндагиро насибатон кунад, – гӯён, ба назди 
Далер рафт ва аз пешонааш бӯса кард. 

Амаки Федот ба ман нигарист. Мунтазир буд, ки чӣ 
мегӯям.  

Ман гуфтам: 
– Якумр ҳам агар кӯшиш намоям, хизмати Шуморо – акаи 

Далер ба ҷо оварда наметавонам. Ин пулҳоро бигиред. Худа-
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тонро табобат кунед. Боз дар оянда ҳар чизи аз дастам меома-
дагиро бароятон дареғ намедорам. Хизматҳоятонро бубах-
шед, то падарам дар гӯр осуда бихобанд.  

Вале сарфи назар аз хоҳишу илтимоси ҳамаи мо Далер 
пулро қабул накарда: 

Ин вазифаи ҳар як мусулмон аст. Амонатдорӣ ҳам аз сун-
натҳои неки аҷдодии мост. Ман суннати аҷдодиамонро 
хоҳарҷон, намефурӯшам. Табобат кардам, нашуд. Духтурон 
гуфтанд, ки пас аз чанд моҳ аробачаи маълулӣ пайдо меку-
нанд. Насиб ҳамин будааст. Аробачаро, ки оварданд, дар ягон 
идора муҳосиб, ё иқтисодчӣ мешавам. Ихтисосам соҳаи иқти-
содиёт аст. То ҷанг дар ноҳия Сардори раёсати иқтисодию 
банақшагирӣ будам. Маълул, ки шудам, зиндагӣ вазнин шуд. 
Ҳамсарам ба кор баромад. Ҳоло ӯ дар бозор сару либоси за-
нона мефурӯшад. Барои зиндагӣ як чӣ ним чӣ меёбад. Шукри 
худо азобҳоямон паси сар шуд. Мегӯянд ку, рӯзи бад, нодо-
риҳо мегузаранд, вале афсус, сад афсуси ҷавонмардон, ки бар 
асари ҷанги шаҳрвандӣ ҷони худро аз даст доданд. Ҷанги 
лаънати орзую армони ҳазорон – ҳазор ҳамватанонро барбод 
дод. 

Ман дидам, ки Далер ба ҳеҷ ваҷҳ пулро намегирад, гуфтам: 
– Акаи Далер ман на ака дораму на хоҳар, мехоҳам Шумо 

акаи ман бошед, агар ин пешниҳодамро қабул доред, хурсанд 
мешавам. 

Далер: 
– Чаро не, аз ин сонияю аз ин дақиқа Дилнозаҷон дар 

шоҳидии ана ҳамин одамон Шуморо хоҳари қиёматӣ мехо-
нам. Мисли хоҳар аз ин пас ҳар иддаое, ки доред сари ман 
бор кардан гиред. Иҷро мекунам, бо ҷон иҷро мекунам. Ба 
пойҳои беҳаракати ман аҳамият надиҳед, дар мағзам садҳо 
тарҳу идеяҳост. Шароити иқтисоди бозоргонист, аз ин ҳолат 
бо амри худо бурун мешавам, зиндагиро бо диду шеваи нав 
бунёд мекунам. Якҷоя камари ҳиммат мебандем, ватанамонро 
обод мекунем. Иншооллоҳ дигар миллати мо раҳгум намеза-
над, душманашро шинохт, аз ҳаводиси рӯзгор сабақ гирифт, – 
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гӯён, даст ба ресмони овезон бурду хеста, ба болои рахти хо-
баш нишаста гуфт: 

– Акнун метавонам, сари хоҳари азизамро сила карда, ҳам-
дардиямро бори дигар баён намояму бигӯям, ки акаи ман Саид 
шаҳид аст. Шаҳиди оълост. Мардест, ки дар роҳи ҳимояи 
ҳақиқату ростӣ ҷон бохтааст. Ин гуна одамон қаҳрамонони 
мардумӣ ҳастанд. Агарчӣ ҳайкалу муҷассама нодаранд. Аммо 
ҳайкалҳои онҳо дар майдони дили миллату мардумонашон аба-
дан пой барҷост. 

Ин дам ман ба назди кати Далер расида будам. Ӯ бо да-
сташ сари маро силакунон хоҳиш кард, ки болои кӯрпача, 
назди кати хобаш биншинам. 

Бори дигар мо ҳама пешниҳод намудем, ки Далер ақаллан 
як қисмати ин пулро бигирад. Аммо ӯ пайваста пешниҳоди 
моро рад мекард. 

Ман дидам, ки илоҷи дигаре барои розӣ кунондани Далер 
нест, ба ӯ гуфтам: 

– Ака, ҳамин пулҳоро аз номи ман ба янгаам диҳед. 
Ҳамчун дастгирии молиявӣ. Гӯед, ки тиҷораташонро ва-
сеътар намоянд. Вақте ки иқтидори молиявиашон му-
стаҳкам шуду барои гардиши мол пули холиси худро пайдо 
намуданд, онгоҳ пулҳоямро мегирам. Тасаввур кунед, ки 
Шуморо як бонк ба муҳлати тӯлонӣ бо қарзи бефоиз 
таъмин кард. 

Далер танҳо бо ҳамин шарт ба таклифи ман розӣ шуд. 
Амаки Федот: 
– Дилноза, ба фикрам, акнун бояд ба зиёрати мадфани Са-

идҷон биравем, – гӯён, аввал ба ман ва баъд ба Валентина 
Ивановна нигоҳ кард. 

Ман васияти падарро, ки дар номаашон дарҷ карда буданд, 
ба ҳозирин баён намуда, қарорамро низ барои ба зодгоҳашон 
бурдани ҷасади падарам эълон доштам.  

Амаки Федот аз ҷой хеста: 
– Ҳамин тавр агар навишта бошанд, ҳамин тавр мекунем, 

ҳоло як бор ба зиёрати гӯраш меравему пагоҳ бо кӯмаки 
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афсари Дивизияи 201 худо хоҳад васияти Саидҷонро ба ҷо 
меорем, – гуфта, аз Далер роҳи гӯристонро пурсид. 

Далер бародари хурдиашро бо мо ҳамроҳ кард. Мо пас аз 
зиёрати гӯри падар ба Душанбе баргаштем.  

Амаки Федот барои маслиҳат ба назди ҳамон афсар рафт 
ва пас аз шом ба хона баргашт. 

Рӯзи дигар амаки Федот гуфт, ки то аз деҳаи Себзор бар-
гаштани онҳо мо баъзе чизҳои заруриро харидорӣ намуда, 
барои рафтан ба зодгоҳи падарам омодагӣ бигирем. 

 
 

* * * 
Мошини тағаи УРАЛ-и ҳамаҷогарди Дивизияи 201 қари-

биҳои соати 16 ба назди бинои манзили иҷораи мо омад.  
Сарфи назар аз хатару ноамнии роҳи Душанбею водии 

Рашт мо ба роҳ баромадем. Ҳамон афсар чанд аскарро ба бо-
лои баданаи мошин шинонида, ба ҳайати идории БТР фармон 
дод, ки пеш – пеши мошин ҳаракат намоянд. Ману Валентина 
Ивановна дар паҳлӯи ронанда нишастему амаки Федот ҳам-
роҳи аскарон дар болои мошин ҷой гирифт. 

Нимашабӣ ба зодгоҳи падар расидем. Амаки Федот дарво-
заи ҳавлии сари роҳро тақ – тақ карда, манзили бобои маро 
пурсид. 

Он мард роҳро нишон доду баъд: 
– Лекин меҳмонҳои азиз, ҳоло он ҷо касе зиндагӣ намеку-

над, писарашон дар шаҳр зиндагӣ мекарданд. Чандин сол аст, 
ки намеоянд. Намедонам, мардум ҳар гуна овозаҳоро паҳн 
мекунанд, – охир тинҷист, гуфта, аз амаки Федот савол кард. 

Амаки Федот мақсади ба хонаи беодами бобои ман таш-
риф овардани ворисони дарбадарро мухтасаран шарҳ дод. 

Соҳибхона ба тарафи ман, ки аз онҳо дуртар меистодам, 
чанд қадам монда: 

– Ҳоли бугӯ духтари Саидҷонум, обо, оҳ марге, оҳ марги 
беамоне, хонатон бусуза ҷангандозоне, –гӯён, бо овози ги-
ряолуд: 
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– Файзиддин, о Файзиддин, хезен ку тезтар берун бароен, – 
гуфта, фарёд кард. 

Аз дарвоза ҷавонмарди тахминан бисту панҷ – бисту ҳашт-
сола ва боз ду баччаи аз ӯ ҷавонтар берун баромаданд. Бо 
амри падар барои даъвати ҳамсояҳо ба кӯчаҳо тақсим шу-
данд. Худаш моро ба хонаи бобоии ман раҳнамоӣ кард. 

Ман ба самимияти мардуми хеш солҳои донишҷӯӣ ва ху-
сусан ҳангоми муҳоҷират дар Қумсангир хуб ошно будам, 
аммо самимияте, ки аз аҳли деҳи падар дидам, чизи тамоман 
дигар буд. Онро бо сухан тасвир намуданд маҳол аст, барои 
ин он ҷо бояд рафт. Онро бояд бо чашм дид. 

Манзили бобои ман сарфи назар аз солҳои зиёди бе-
соҳибиаш тозаю озода буд. Ба манзили беодам ҳеҷ монандӣ 
нодошт. Баъдтар фаҳмидам, ки ҳамсояҳо давоми ин қадар 
солҳо ба хотири бибию бобои баобрӯмандам манзилашонро 
аз хонаҳои худ болотару зеботар нигоҳубин мекардаанд. 

Аз пирони деҳ барои маросими сартахта маслиҳат пурси-
дем. Иҷозат надоданд. 

Аз домулло хоҳиш карда, гуфтам, ки маро ҳам ба гӯристон 
бибаранд. Чанд лаҳза фикр карду гуфт: 

– Майлаш, хоҳарҷон, фақат ба хотири оромиши андаки 
асабҳоят. Мефаҳмам, ки барои як нафари танҳо, хусусан ба-
рои як зан ин ҳама бори гарону миёншикан аст, аммо сабур 
бош, хоҳари азиз ҳамааш мегузарад. 

Падарамро миёни падару модарашон ҳамон тавре, ки ху-
дашон васият карда буданд, ба хок супурдем. 

Аз роҳбарони маҳалла хоҳиш кардам, ки ду сар гови калон 
пайдо намоянд. Мехостам, говҳоро харидорӣ намуда, гӯшта-
шонро бо он ҳама орду равғану шириниҳои овардаамон ба 
мардуми деҳа тақсим намоему баъд ба Душанбе баргардем. 
Бале, бояд меомадем, аскарҳои Дивизияи 201 танҳо ду рӯз 
муҳлат доштанд. Бо маслиҳати аҳли деҳ мо низ бояд ҳам-
роҳашон бармегаштем, зеро монданамон он ҷо дар он шароит 
хавфнок буд. 

Баробари шунидани ин хабар як ҷавонмард ба назди ман 
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омаду ду се нафар аз мардҳои деҳро ҳам ба наздамон даъват 
карда, ба ман: 

– Духтари акаи Саид, бубахш номатро намедунум. Мн бач-
чай домулло Азизулло мешам. Авот пеш ай рафтануш молу го-
ви бобота, пудусти мо када буд. Падари мн ай дунё гузашт. 
Авотам солҳой зиёдай, ки дига намиёя. Да инами дафтар харҷу 
сарфу зиндаю мурдаи моли падарут навиштагия. Мн ҳамаша 
барот мефаҳмонум. Гов чӣ мехарӣ, ай моли майда ҳам қариб 
дусаду панҷоҳ сар, гов боша, то майдаву калон ҳаштоду ду сар 
дорен. Агар мехоҳӣ садақа кунӣ, ай молой худтон хайр кунен, – 
гуфта, саҳифаи аввали дафтарро боз кард. 

Ман гуфтам: 
– Акаҷон, вақти мо кам аст. Ман аз Шумо ягон хел ҳисобот 

ҳам намегирам. Ба молу гови падарам ҳар тавре ки раво ме-
бинед, ҳамон тавр кардан гиред. Ихтиёр дар шумост. Лекин 
ман мехоҳам, аз меҳнати худашон садақа кунам. Биёед, ин 
тавр мекунем. Шумо ба ман нархи як гови ҷӯшоро бигӯед. 
Ман пули 20 сар чунин говро ба Шумо медиҳам. Баъд бо 
фурсат харидорӣ намуда, ба ҳар як оилаи камбизоат як сари 
тақсим намоед. Бо амри худо замона тинҷ, ки шуд, ман зиёра-
ти оромгоҳи наздиконам меоям. Он вақт худо хоҳад суҳбат 
мекунем. 

Пешниҳоди маро қабул карданд. Ман пули 20 сар гови 
ҷӯшоро шумурда, ба писари домулло Азизулло супурдам. Мо 
ба дуои сафари писари домулло Азизулло даст ба рӯ кашиде-
му ба мошин нишастем.  

Дар роҳ ба сӯи пойтахт бори дигар сарнавишти падару гу-
заштагонашро пеши назар оварда, хулоса менамудам, ки дар 
масири зиндагӣ танҳо мондану танҳо мубориза бурдан барои 
фарзандони ин авлод, гӯиё, мерос гардидааст. Аввал бобоям 
дар айёми кӯдакӣ, баъд падарам дар давраи миёнсолӣ ва инак 
ман ҳам танҳо мондам. 

Хеле ноумеду рӯҳафтода будам. Ҳастиямро дар ин дунё 
зарур намешуморидам. Аз худ мепурсидам, ки чаро дар ин 
олами бевафо бимонам, барои кӣ зиндагӣ кунам? 
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Баъд вазъу ҳолати хешро ба зиндагии онҳо муқоиса наму-
даму худ ба худ гуфтам: 

– Бобои бечораам, дар ятимхона, дар солҳои бениҳоят ду-
шор, ки наслҳои даврони мо онро аз саҳифаҳои таърих медо-
над, бо сад азобу мушкилот хонданд, соҳибкасб гардиданд, 
иродаашонро ҳеҷ яке аз ин мушкилоти зиндагӣ шикаста ната-
вонист. Падарам бошанд, бар асари ҳаводиси рӯзгор азияти 
бисёре кашиданд, аз ватан беватан гардиданд, лекин аз зери 
бори сангини ҳаёт хештанро раҳо карда тавонистанд. Вале 
ман чӣ? Ман шояд сустирода ҳастам. Агар ин тавр нест. Пас 
чаро аз зиндагӣ ин қадар дилгирам? Чаро намехоҳам, ман ҳам 
мисли онҳо мубориз бошам, барои давлату миллати худ кори 
савоберо анҷом диҳам...? Ҳол он ки падар барои зиндагии 
ман ҳама шароиту имконотро фароҳам овардааст. Агар 
кӯшиш намоям, бо истифода аз мероси падари азизу дуран-
дешам, ба нафъи ҷомеъа кору амали хайреро ба субут расо-
нида метавонам. 

Андешаҳо оромам карданд. Ба фикрам, пиндори нек афкори 
носолими маро мағлуб гардонид, ки дар баданам нерӯи тозаро 
эҳсос намудам. Назди парвардигори бузург беҳаду бешумор 
шукронаи онро кардам, ки ворисони ман ҳама бо анҷоми амалӣ 
нек, баҳри таъмини осоишу ҳаққиқату амният ҳеҷ чиз, ҳатто са-
ломатию умри азизи хешро дареғ надоштаанд. Пас бояд ман 
ҳам анъанаи неки аҷдодони хешро идома диҳам. 

Ин дам мо ба дарвозаи шаҳри Душанбе ворид шудем. Ва-
лентина Ивановна навиштаҷоти болои дарвозаро қироат кар-
да, ба ман гуфт: 

– Шаҳре, ки дарвоза дорад, дар он адолату ҳаққиқат пой 
барҷост. 

Ман гуфтам: 
– Бале, маркази идории давлати тоҷикон Бухорои шариф 

ҳам беш аз даҳ дарвоза дошт. Тоҷикон шарҳи бедарвозаро 
қабул надоранд... 

Ба хона расидем. Амаки Федот бо ҳамон мошин ба қаро-
гоҳи Дивизияи 201 рафт, то ки аз номи мо ба он афсар минна-
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тдорӣ баён намояд. Ба Сергей ҳам занг зада, соқу саломат ба 
пойтахт расиданамонро хабар додем. 

 
 

* * * 
Имшаб ҳам хоб дидаҳои маро тарк карда буд. Фикри инти-

хоби роҳи оянда азобам медод. Ҳайрон будам, ки чӣ кор ку-
нам. Таҳсилро давом диҳам, ё ба Россия баргашта, ба корҳои 
Ширкат машғул шавам?  

Дилам мекашид, дар Душанбе бимонам, дар ин вазъияти 
душвор аз ҳамватанони худ дур набошам. Ба дидори онҳое, 
ки дар ғурбат ба ман дасти ёрӣ дароз намуда буданд, биравам. 
Аз Камол ҳам пурсон шавам, таҳсилро дар нимароҳ намонам.  

Тасмим гирифтам, ки фардо ин ҳамаро ба Валентина Ива-
новнаю амаки Федот мефаҳмонам. Онҳоро ба Россия гӯсел 
мекунаму аз пайи иҷрои нақшаҳоям мешавам. 

Субҳ сари миз Валетина Ивановнаю амаки Федотро аз қаро-
ри худ огоҳ кардам. Маро бо диққат гӯш доданд. Тасмимоти 
маро барои идомаи таҳсил дуруст шумориданд, аммо гуфтанд: 

– Агар ба Россия наравӣ, пас мо ҳам ба Россия бар наме-
гардем. Ҳама ҳамин ҷо мемонем. Донишгоҳро, ки хатм кардӣ, 
баъд он тарафи корро мебинем. 

Ин хабар аз ростӣ бароям ногаҳонӣ буд ва хеле хурсандам 
кард, зеро аз хурдӣ дар канори ин ду инсони хоксору дуран-
деш худро осудаю ором ҳис менамудам. 

Сергей аввал ба ин тасмим муқобил баромада, гуфт: 
– Дилноза Саидовна, охир роҳбарии ширкат чӣ мешавад? 

Ман шояд аз уҳдаи ҳама кор набароям. Гузашта аз ин тиҷорат, 
тиҷорат аст. Бояд соҳиби аслии он дар ҷараёни амалиёти 
тиҷоратӣ бевосита ширкат кунад. Худое накарда нофаҳмие ба 
миён ояд, мо ба умеди кор аз дӯстӣ халос мешавем. Баргардед, 
дар ҳамин ҷо ҳам Донишгоҳи тиббӣ ҳаст, охир. 

Ӯ танҳо пас аз он, ки ман қатъиян баргаштанро рад кардам, 
чунин пешниҳод кард: 

– Набошад, иҷозат диҳед, тиҷоратро ба Тоҷикистон кӯчо-
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нем ва он ҷо зери роҳбарии Шумо фаъолиятро идома диҳем. 
Ман гуфтам: 

– Тиҷорат дар Россия айни замон бо суръат рушд мекунад. 
Шояд дар оянда, намояндагии Ширкатро дар Душанбе ифти-
тоҳ намоем, аммо ҳоло ман бояд бихонам, диплом бигирам. 
Барои ҳамин Шумо бемалол корҳоро пеш бурдан гиред. 

Маблағҳои аз падар меросмонда басанда буд, ки мо дар 
Душанбе зиндагии осуда дошта бошем. Онҳо дар дасти Ва-
лентина Ивановна нигаҳдорӣ мешуданд. Ман чун фарзанди 
хонадон ҳангоми зарурат маблағи заруриамро хоҳиш карда 
мегирифтаму ба масоили дигари рӯзгор дахолат намекардам. 

Як рӯз пас аз хӯроки шом Валентина Ивановна гуфт: 
– Духтарҷон, медонӣ, ки дар дасти ман пулҳои падарат 

ҳаст. Ту акнун фарди комилҳуқуқӣ, биё, маблағҳои Саидҷон-
ро ба ту супорам, бо хоҳиши худат сарф кардан гир. Нафақаи 
моро Сергей гирифта, равон мекунад. Ба амакат ҳамон афсари 
Дивизияи 201 ваъда додааст, ки ягон кори сабук меёбад. Ху-
ласи гап, дар фикри мо набош. Мақсади мо то он вақте ки 
соҳиби оилаю фарзанд мешавӣ, бо ту будан асту халос. 

Ман ба Валентина Ивановна суҳбатамонро атрофи ин 
масъала дар хонаи падар ёдоварӣ намуда, хоҳиш кардам, ки 
то охири умр фақат онҳо сарвару сардори хонадонанд ва сари 
ин мавзуъ минбаъд барнагарданд ва баъд аз ҷой хеста либос 
пӯшидаму ба Донишгоҳ рафтам. 

Пас аз бист рӯз аз бинои навсохти бисёрошёнаи шаҳр як 
манзили чорхонагӣ харидем. Хонаи мо таъмири хуб ҳам 
дошт, манзили иҷораро супурда, ба хонаи худамон кӯчидем.  

 
 

* * * 
Вазъи Тоҷикистон рӯз аз рӯз рӯ ба беҳбудӣ меовард. Кор-

хонаю идораҳо, шохаҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ ба 
фаъолияти муқаррарӣ бармегаштанд. Вале ҷараёни кӯч ба-
стани бархе аз сокинони мамлакат, ки ҳанӯз аз давраи 
воқеъаҳои февралӣ оғоз ёфта буд, идома дошт.  
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Аз Тоҷикистон мерафтанд, аммо бо дили нохоҳам, майл 
надоштанд, ки ин замину ин диёрро тарк кунанд, лекин гу-
руҳҳое пайдо гашта буданд, ки дар дили мардум, хусусан 
мардумони русзабон тарсу ҳаросро ҷой менамуданд. Аз ин рӯ 
қимати манзил дар он солҳо дар пойтахт хеле арзон буд. 

Шабҳо ман дар утоқи худ машғули таҳияи дарсҳо гоҳ – гоҳ 
маслиҳати миёни пиру кампир ва ҳатто баъзан баҳси онҳоро 
сари ташкили ягон тиҷорати хуб, ё харидории воситаҳои ғай-
риманқул мешунидам. Баҳсҳояшон чанд ҳафта давом кард, 
вале сари мақсад намеомаданд. 

Валентина Ивановна ба амаки Федот мегуфт: 
– Фикрат оид ба хариди манзили истиқоматӣ хуб аст. Ман 

тарафдор, лекин манзилро харидем. Онҳо бекор хоб меку-
нанд, фоидае намеоранд, мо бояд ғами ин кӯдакро (манзура-
шон ман будам) хӯрем. Коре кардан даркор, ки як чӣ ним чӣ 
барои ояндааш захира карда тавонем. 

Амаки Федот: 
– Ҳо кампир, ман хайёл мекардам, ки аз тиҷорат фарсахҳо 

дурам, аммо ту аз ман бадтар будаӣ. Мана, ман мегӯяму ту 
ҳисоб кун. Мо ҳоло дар даст, бештар аз чорсад ҳазор доллар 
дорем. Нархи чорхонагӣ дар Душанбе ҳадиаққал се чор ҳазор 
доллар аст. Агар мо ба сесад ҳазор ҳам хона бихарем, 75 чор-
хонагӣ мешавад. Ба ҳисоби паст ҳар кадомро то 30 долларӣ ба 
иҷора диҳем, ҳар моҳ 2250 доллар фоида ба даст меорем. Гу-
зашта аз ин, хона воситаест, ки ҳеҷ гоҳ қиматашро гум наме-
кунад, баракс нархаш ҳамеша дар ҳоли афзоиш аст. Ҳар вақте 
ба Дилноза пул лозим шуд, ягон хонаро мефурӯшаду кораш-
ро буд мекунад. 

Валентина Ивановна каме хомӯш монду баъд: 
– Дуруст мегӯӣ, Федот, аз ин варианти беҳтарро намеби-

нам. Фардо аз қафои кор мешавем, – гӯён, ба назди ман омад 
ва тасмимашонро ба ман гуфт. 

Акнун ҳар саҳар амаки Федот аз ҳамаи мо дида барвақт аз 
хоб мехесту ба шаҳр мебаромад ва бегоҳӣ ба хона бармегашт. 
Зимни суҳбат аз маҳаллаҳое ном мебурд, ки ман он ҷойҳоро 
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ҳатто намедонистам. Ҳамин тариқ ин ду нафари ғамхору сар-
парасти ман дар давоми се моҳ сад манзили истиқоматӣ 
харидорӣ намуданд, ки то ҳол манбаъи асоси таъмини рӯзго-
ри мо аз ҳамин ҳисоб аст. 

 
 

* * * 
Таҳсил идома дошт. Аммо он шавқу шӯре, ки қабл аз оғози 

бесару сомониҳо дар дил нисбат ба таҳсил ҷӯш мезад, эҳсос 
намекардам. Он айёми хуш аз шом дамидани субҳро инти-
зорӣ мекашидам. Ҳар рӯз гӯиё, падидаи наву ҷолибе дар До-
нишгоҳ маро истиқбол мегирифт. Ин ҳолат баъд аз шиносоӣ 
бо Камол боз ҳам қаввитару ҷаззобтар гардида буд. 

Ӯро дар Донишгоҳ аксарияти донишҷӯён мешинохтанд. 
Дар ҷамъомадҳои умумидонишгоҳӣ пешниҳоду ошкоргӯиҳо-
яш писанди ҳамагон мегашт.  

Ёд дорам, соли аввали донишҷӯӣ моро барои ҷамъоварии 
пахта ба вилоти Қурғонтеппа бурданд. Ман то ин дам ғуну-
чини пахтаро танҳо аз оинаи нилгун дида будаму халос. Пах-
та чида наметавонистам. Рӯзи аввал дар саҳро аз саҳар то 
шом ҳамагӣ панҷ килло пахта ғӯн доштам. Бегоҳӣ дар маҷли-
си ҷамъбастии ҳаррӯза роҳбари қароргоҳи саҳроӣ маро ба 
майдон даъват намуда, меҳнати маро бо Камол муқоиса кард. 
Камол бо 338 килло дар сафи аввал ва ман бошам бо 5 килло 
аз қафо дар ҷои якум меистодем. Ман аз шарм чизе гуфта 
натавонистам. Гиря кардам. Камол, ки дар паҳлӯи ман 
меистод, бо чунин тарзи муқоисаи роҳбар эътироз карда гуфт: 

Муаллими азиз, ман аз ин гуна тавсифи бемантиқи Шумо 
худро таҳқиршуда ҳисоб мекунам. О, ин духтараки бечора 
шояд бори аввал пахтазорро мебинад. Ман чӣ? Ман миёни 
ҷӯяҳои пахта калон шудаам. Гузашта аз ин ман мард ҳастаму 
ӯ ҷинси латиф. Парвардигор занро барои анҷоми корҳои но-
зук ато кардааст. Маҳз ӯ бо назокаташ метавонад ба зиндагӣ 
таровату зебоӣ бахшад. Агар ин духтараки бечора пахта чида 
натавонад, барои чӣ Шумо маҷбураш мекунед? Планаш ме-
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бандед, ки бояд ҳар рӯз фалон қадар килло пахта чинад? Инро 
дар асоси кадом қонун амалӣ мекунед? Ӯ барои донишомӯзӣ 
ба Донишгоҳи тиббӣ омадааст, на ба Донишгоҳи пахтачинӣ. 

Роҳбар: 
– Рав, Зарипуф, баҳс кардан барои ту одат шудааст, – гӯён, 

моро барои ба қатор баргашан рӯхсат дод. 
Рӯзи дигар ба ними худ мерасид, аммо ман ҳоло ҳам пеш-

халтаи худро ақалан то нимааш аз пахта пур накарда будам. 
Дар ҳамин вақт дидам, ки Камол пешхалтаи пур аз пахтаро 
дар пушт ва боз ду халтаи пурборро бардошта ба тарафи ман 
меояд. 

Ба сари ҷӯяи ман расиду гуфт: 
– Меҳмон, э, меҳмон як дақиқа мумкин. 
Ман, ки дуртар будам, бо ишораи сар бале гуфтаму ба 

назди Камол омадам.  
Камол: 
– Ман аз як баччаи ҳамкурсатон фаҳмидам, ки шумо дар Рос-

сия бузург шудаед. Вазъияти Шуморо мефаҳмам. Агар ду –се 
маротибаи дигар дар байни донишҷӯён танқидатон кунанд, шо-
яд тарки Донишгоҳ мекунед. Барои ҳамин ҳар рӯз то охири мав-
сим ман ба Шумо кӯмак мекунам. Шумо меҳмони мо ҳастед, 
ҳоло рафтем назди тележка ин халтаҳоро бармекашему ба номи 
шумо мегузаронем, – гӯён, халтаҳоро, ки алаккай ба замин мон-
да буд, аз нав бардошта, ба ман нигарист. 

Ман ҳанӯз чизе нагуфта, рост меистодам. Аз чеҳраам пай 
бурд, ки ин пешниҳодро қабул надорам.  

Гуфт: 
– Дар дил ягон фикри дигар накунед. Ин ҳамту аз барои 

худо, барои меҳмон буданатон. Барои он, ки як духтараки 
тоҷик пушаймону дилсард нашуда, таҳсилро давом диҳад. 
Агар зинда бошам, солҳои оянда ҳам ин кӯмакро аз шумо да-
реғ намедорам. Ин корро ман барои ояндаи миллат мекунам, 
мехоҳам, ки боз як табибзани тоҷик зиёд шавад, ба мардум 
хизмат расонад, лоақал кор ҳам, ки накард, фарзанди худро 
дору гузаронида тавонад. То ин маламӯйҳо миллати моро 
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таҳқир накунанд, нагӯянд, ки мо омадему шуморо ёд додем, 
фалону бисмадону... 

Танҳо пас аз ин шарҳи кӯтоҳу, лекин таъсирбахшу ҷоли-
баш ёрдамашро қабул намуда, аз дунболаш ба назди тележка 
рафтам. Пешхалта ва баъд халтаҳоро як – як ба тарозу овезон 
кардем. Вазни умумии онҳо 68 киллоро ташкил дод, ки ин аз 
нормаи ҳаррӯза 8 килло зиёд буд. 

Ташаккураш гуфтам. Хоҳиш кард, ки дигар пахта начинам. 
Агар тавонам, бо сатил то саргаҳи пахтазор аз канал об биёрам. 
То донишҷӯён вақти бисёри худро барои обнӯшӣ сарф накунанд. 

Дигар то охири давраи пахтачинӣ ман ду се сатил об овар-
да, дар саргаҳи қаторҳо мемондаму халос. Нормаи маро Ка-
мол ҷамъоварӣ мекард. Аммо ба ғайр аз салому аллейку 
аҳволпурсӣ ҳарфи дигаре ба ман намезад. 

Духтарони ҳамкурсам гумони дигар доштанд. Аз ман дар 
бораи муносибатам бо Камол мепурсиданд. Вақте ки ҷавоби 
рад мегирифтанд, бовар намекарданд. Савол медоданд, ки пас 
ин гуна ғамхорӣ ба хотири чист? 

Аммо нисбат ба ӯ дар дилам меҳр пайдо шуда буд. Рафто-
раш, рафтори падарамро ба ёд меовард. Мисли баъзеҳо гапи 
беҳуда намезад, ба ҳар духтари раҳгузар гап намепартофт, 
ҷиддияташ бисёр диққатҷалкунанда буд. 

Дар донишгоҳ як курс аз мо боло писари як мансабдори калон 
таҳсил мекард. Номаш Комил буд. Ба пахтачинӣ мерафт. Аммо 
дар асл пахта намечид. Аз саҳар то бегоҳ дар гардан магнитофон 
кашол дар хобгоҳ истироҳат мекард. Ҳар рӯз аз роҳбарони вилоя-
ту ноҳия хабаргириаш меомаданд. Савғою туҳфаҳои зиёде 
меоварданд. Ҳатто аз ноҳия барои ӯ як мошини алоҳида ҷудо 
карда буданд. Дилаш ҳа ҷо, ки мехост рафтан мегирифт. Хулас, 
аз пушти вазифаи падар кайфу сафо карда мегашт. Бисёр вақт 
маст буд. Дар ин гуна ҳолатҳо аз дасти духтарон меқапид, суха-
нони беҷо мегуфт. 

Як рӯз аз дасти ман ҳам доштан хост. Бо дасти ростам ли-
босҳои навшӯстаамро бардошта ба сӯи торбанд мерафтам. 
Ман дар ҷоям истода гуфтам: 
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– Дастатро гир, варна... 
– Варна, варна чӣ, хайр чӣ кор мекунӣ, ту гапи маро ме-

гардонӣ, медонӣ, ки ман кӣ ҳастам? Як ишора мекунам, аз 
Донишгоҳ мепарӣ, – гӯён, аз бозуям қапида онро зер кард.  

Ман либосҳоямро ба дасти чапам партофта, бо дасти ро-
стам, ба рӯи ӯ як торсакӣ фуровардам. 

Ин дам овози хандаи зебои мардона баланд шуд. Соҳиби 
хандаро шинохтам, ӯ Камол буд. Дар ҳолате, ки ҳоло ҳам ме-
хандид: 

– Офарин меҳмон, хубаш кардӣ, қандата зан, ман ҳамин 
гуна занони мардсифатро дӯст медорам, – гуфта, аз назди мо 
гузашт. Дар ин вақт Комил ба сари ман бо мушт зад, сарам 
давр заду ба замин афтодам, чашмонам аз зарбаи ногаҳонӣ 
маҳкам шуда буданд. Садои ба замин афтидани чизеро шуни-
дам, чашмонамро ба зур боз кардам. Дидам, ки Комил дар за-
мин хобасту Камол мисли он ки футбол бозӣ мекарда бошад, 
пеш – пеши пойҳояш ӯро давр мезанонад. 

Пас аз ин воқеъа маъмурияти Донишгоҳ вазъияти Ка-
молро танг намуд. Кор то ба суд ҳам рафт. Камолро аз До-
нишгоҳ хориҷ карданд. Аксарияти данишҷӯён ва аз ҷумла 
ману қариб ҳамаи ҳамкурсонам бо нишони эътироз ба 
назди ректор рафтем. Рафтори Комилро назди ректор иф-
шо намудем. Гуфтем, ки агар Камол Зарифовро барқарор 
накунанд, ба ҳукумат не, ба идораи амният шикоят меба-
рем. Зеро арзи моро дар ҳукумат ба хотири падари Комил 
ҳеҷ кас гӯш намекард.  

Ректор талаби моро қонеъ намуд ва Камолро ба курсаш 
барқарор карданд. 

Аз нигоҳаш пай бурда будам, ки Камол ҳам маро дӯст ме-
дорад. Вале наметавонист, нияташро изҳор дорад.  

Борҳо зимни суҳбат: 
– Дилнозааааа..., э, як чӣ гуфтани будам, фаромӯш шуд. 

Хайр ба ёдам, ки омад, баъд мегӯям, мебахшӣ, – гӯён, мерафт. 
Ман мефаҳмидам, ки Камол ба ман мехоҳад, изҳори 

муҳаббат кунад, аммо ҳамон қавлаш оид ба кӯмаки беғаразо-
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на ҳар дафъа пеши роҳашро мегирифт ва аз баёни эҳсосоти 
хеш худдорӣ мекунад. 

Як маротиб дар ҳамин гуна ҳолат ба ӯ гуфтам: 
– Мехоҳед, сухани фаромӯшшудаатонро ба ёдатон биёрам. 
Гуфт:  
– Бале. 
Гуфтам: 
– Шумо ҳамон қавли дар майдони пахта додаатонро шика-

станиед. Модархонди падари ман Валентина Ивановна борҳо 
мегӯянд, ки духтарам, ягон марди бегона ба зан холисона 
кӯмак намерасонад. 

Ӯ шарм дошта: 
– Ин фармони дил аст. Қарорам намедиҳанд. Маҷбурам 

мекунад, азобам медиҳад, ки бигӯ, вале рад кардани пеш-
ниҳоди ман аз тарафи ту маънои кандашавии риштаи дӯстии 
моро надорад. Онро агар кӯмак ҳисоб кунӣ, пас беғаразона 
буд, минбаъд ҳам аз ин гуна ёрмандиҳое, ки карда метавонам 
беғаразонааст, – гӯён, аз пеши ман рафт.  

Бо ҳамин чанд моҳ надидамаш. На, аз дур медидамаш. Лекин 
ба фикрам, кӯшиш менамуд, ки аз пеши роҳи ман набарояд. 

Як рӯз дар назди ҳавлии Донишгоҳ рӯ ба рӯ омадем. Илоҷи 
самти ҳаракаташро дигар кардан нодошт. Салому алейк 
намуда, мехост аз ман дур шавад. 

Ман: 
– Борҳо мехоҳам, ба пешниҳодатон ҷавоб бидиҳам. Ам-

мо маро мебинеду роҳи гурезро пеш мегиред. Мехостам, 
ҷавоби мусбӣ гардонам, вале гурехтанҳоятон азми гӯиё, 
қатъиатонро зери суол мебарад. Барои ҳамин аз фикрам 
гаштам. Гумонам ин аст, ки ҳамту барои вақтгузаронӣ як 
санҷидед. Агар ба доматон меафтидам, хуб агар не, мана 
маълум шуд, ки парвое...,– гуфта, бехайру хуш ба роҳам 
давом додам. 

– Дилноза, Дилноза, як дақиқа сабр кун, – гӯён, Камол аз 
қафоям чанде омад. Дид, ки ман ба назди ҳамкурсонам наздик 
мешавам, шарм дошту пас гашт. 
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Баъди ин чанд моҳи дигар маро дунболагирӣ мекарду узр 
мепурсид. Вале ман розӣ намешудам.  

Мо дар басти дуюм таҳсил мекардем. Як рӯз пас аз дарс, 
барои он ки ҳаво алаккай торик шуда буд, саросема ба сӯи 
хобгоҳ шитоб доштем.  

Дар истгоҳ Камол рост истода ба тарафи роҳи мошингард, 
нигоҳ мекард. Ман фикр кардам, ки ӯ маро надидааст. Барои 
ҳамин хостам, аз пушти истгоҳ оҳиста гузарам.  

Ин дам Камол бо оҳанги нимшӯхию нимҷиддӣ: 
– Салом қарзи Парвардигор аст, мо ба фикрам қаҳрӣ 

нестем, доктор Дилноза Саидовнаи азиз, – гуфта, ба назди 
ман, ки алакай аз кирдори худ шарм дошта сарамро хам кар-
да, меистодам, омад. 

– Ман як муддат барои он аз ту мегурехтам, ки ҳамон су-
ханат ба ман хеле таъсир кард. Қавлшиканиро намепазирам. 
Аз ин рӯ хостам, ишқамро ба хотири қавли додаам қурбон 
кунам. Бале, аз ту, дурӣ ҷӯстам. Аммо нашуд. Бовар мекунӣ 
ман ҳар бегоҳ туро то хобгоҳ гусел намуда, чанде он ҷо ме-
монаму баъд меравам, – гӯён, аз ҷайбаш як суратро бароварда 
ба ман нишон доду гуфт: 

– Ин одамро боре дидаӣ? 
Ман соҳиби аксро шинохтаму гуфтам: 
– Бале, дугонаҳои ман ӯро Донжуани аҷиб ном кардаанд. 

Ҳамин, ки мо аз дарс баромадем, дар кӯча чанд метр дур аз 
мо пайдо мешаваду беовозу беҳеҷ ҳарфу садо то назди хобгоҳ 
аз қафои мо меравад. Он ҷо чанде мемонад. Болои курсӣ ме-
нишинаду ба масхараҳои духтарони хонаи мо аз тиреза 
беҷавоб гӯш медиҳад. Баъд мисли пирамардон аз ҷой хеста, 
палтои худро мешапонаду меравад. 

Камол баланд хандиду гуфт: 
– Бале, ана ҳамон пирамард манам. Агар хоҳӣ масхараи 

ҳамхонаҳоятро нукта ба нукта мегӯям. Ин мӯи дароз, ки ме-
бинӣ мӯи сунъист ва он ҳаракати пирона барои он буд, ки ма-
ро аз қаду бастам нашиносӣ. Дигар на Донжуан шуда метаво-
наму на пири миёнхамида. Сабрам сар омад Биё, маро бубах-
шу хостаамро қабул бифармо. 
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Ман чизе нагуфта хомӯш мондам. Сукути маро аломати ризо 
пиндошту хурсанд шуд. То хобгоҳ гӯселам карду баргашт. 

Ҳамин тавр мо қарину муниси ҳам гаштем. Донишгоҳ, ба-
роям ба маконе табдил ёфта буд, ки дар канораш худро орому 
осуда ҳис менамудам. 

Вале ин замон, дар ин макон барои ман чизе намерасид. 
Дар муҳиташ гӯиё, чизеро гӯм карда будам. Мисли он буд, ки 
ҳавои донишгоҳ кам аст, нафасам тангӣ мекард.  

Як муддат хоста будам, ки дарди фироқи ёрро мавқуф гу-
зорам. Ғами падари армониамро бихӯрам, аммо медидам, ки 
он боз омадааст ва боз дар сафи ғамҳои падар саф кашидааст. 
Ин давраи зиндагӣ маълумам кард, ки ғамҳои тавъамомадаро 
бо навбат хӯрда намешавад.  

То шунидани марги падар дар дил умеди дидорро бо ӯ 
мепарваридам. Инак ғами падар ба доғи ҳамешасӯзанда бадал 
гаштааст. Аммо дарди фироқи Камол ҳанӯз ғамест, ки ширин 
– ширин мехӯрамаш. Умед дорам, ки ногаҳон рӯи ҳавлии до-
нишгоҳ пайдо мешаваду оташи дарди фироқи маро хомӯш 
месозад ва ин ғам мисли ғами падари азиз ба доғи дил мубад-
дал намегардад. Аммо моҳҳо мегузаштанду «оташнишони 
сузи фироқи ман» пайдо намешуд, ки намешуд... 

Қавл додам, ки ба суроғаш бароям, биравам, ба он манзи-
ле, ки маро аввал ба он ҷо бурду баъд ба Қумсангир рафтем. 

Бо дархост ба назди декан даромада, хоҳиш намудам, ки 
барои пеш аз муҳлат супурдани имтиҳоноти нимсола иҷозат 
диҳанд.  

Имтиҳонҳоро дар давоми се рӯз супурдаму бармаҳал ба 
таътил баромадам. Ин давраро мехостам, дар ҷустуҷӯи Камол 
сарф намоям. 

 
 

* * * 
Дар роҳи байни Душанбею Қурғонтеппа мошини амаки 

Федотро чанд бор одамони низомипӯш нигоҳ доштанд. Ҳисо-
би постгоҳҳо гум буд, ҳар кадомаш ба худ қонуну қоидаи 
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махсус дошт. Дар яке баччаҳои фалони қумодону дар дигаре 
дастаи бесмадони қумондон боз фалонию фалониҳо... 
меистоданд. Салобату виқорашон ба осмон дакка мехӯрд. 
Ҳамаро аз мошинҳо пиёда мекарданд. Салону боғоҷи мо-
шинҳоро мекофтанд. 

Ман бори дуюм ба шаҳри Қурғонтеппа мерафтам. Аммо 
хонаи падари Камолро бе мушкилӣ пайдо намудам. Ҳамон 
кӯча, ҳамон дарвозаро шинохтам. Вале дар муқобили дарвоза 
аз тарафи рост дувоздаҳ ҷой теппаи хок аниқтараш теппаҳои 
ба гӯр монанд ба чашм мерасид. Дафъаи аввал ин манзараро 
надида будам. 

Амаки Федот дарвозаи падари Камолро тақ – тақ кард. 
Чанде мунтазир шудем садое набаромад. Боз тақ – тақ кард. 
Ин дафъа аз хонаи ҳамсоя як зан берун баромада гуфт: 

– Он ҷо касе нест, шумо киро мепурсед. Аз куҷо ҳастед? 
Амаки Федот ӯро нафаҳмид. Ман дар ҳол ба ӯ наздик 

шуда, пурсидам: 
– Аппаҷон, хонаи Зарифовҳо ҳамин ҷост? 
Он зан: 
– Бале, хоҳарҷон, ҳамин ҷо буд, вале акнун ҳо ба ана ҷо 

кӯчидаанд. Охирин нишони хонадони Зарифовҳо – Камоли 
ҷавонмарг аз қатли аҳли хонадон бехабар чанд муддат дар 
Афғонистон буд. Ҳамроҳонаш аз ҳодиса хабардор будаанд, 
аммо раво надонистаанд, ки дар ғарибӣ хабари шумро ба Ка-
мол бигӯянд. Чанд моҳ пеш аз Афғонистон омад. Хабар ёфт. 
Хоки манзили нави аҳли оиларо ба сар бардошт, заминро қаб-
за зад. Дод гуфту ба замин афтод. Ману боз ду зани ҳамсоя 
давида бардоштемаш, дигар намеҷунбид. Ҳо ана, он ҳам-
сояамон – Мария духтур аст. Даъваташ кардем, гуфт, ки ин 
ҳам рафт назди аҳли оилаашон. Дилаш кафида будааст. 
Ҳамин ҷо гӯраш кардем. Гӯри дувоздаҳум – гӯри Камол аст. 

Ман ин дам сӯи тудахоки нав медавидам. Тахмин кардам, 
ки хоки нав гӯри Камоли номуроди дилкафидаи ман аст. 
Назди манзили хонаводаи Зарифовҳо ба қафо гаштам, бо 
ангӯшт ба гӯри нав ишора кардаму ба он зан нигариста, гуф-
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там, ки Гӯррррр...и. Камммм...? Ӯ наздик омада буд, бо ишо-
раи сар:  

– Бале, –гуфт.  
Худро болои гӯри Камол партофтам. Чанд дақиқа сардии 

хоки гӯрашро дар синаам ҳис мекардам, пайомади баъдиро 
дигар ёд надорам. 

Вақте ба ёд омадам, болои сарам ду нафар духтур ва Ва-
лентина Ивановнаро дидам. Духтурон фишори хуну набзи 
дили маро месанҷиданду Валентина Ивановна хомӯшона 
мегирист.  

Табибон оромиро шарти асосии шифо ёфтани ман дониста, 
он рӯз иҷозати аз ҷой боло шуданамро надоданд. Зеро ба гуф-
ти онҳо фишори баланди хун алаккай кори муътадили қалбро 
халалдор карда буд. 

Танҳо фардо нимаи дуюми рӯз бо тақозои ман табибон ав-
вал баёноти маро оид ба саркашиам аз идомаи минбаъдаи та-
бобат гирифта, иҷозатамон доданд, ки ба роҳ бароем.  

Дар роҳ ба сӯи Душанбе ҳама хомӯш ва бе ҳарфу садо бу-
дем. Гоҳ – гоҳ Валентина Ивановна аз шиша об рехта ба ман 
дароз мекард. Чашмашро тақрибан аз назораи андоми ман 
намеканд. Шояд дигаргуниеро пайхас менамуд, ки зуд давои 
таскини дилро кафи даст гирифта, назди даҳони ман меовард. 

Ба шаҳр расидем. Аммо амаки Федот мошинро тарафи хо-
на тоб надод. Ман аз бемадори сарамро ба зонуи Валентина 
Ивановна мондам ва савол ҳам надодам, ки ба куҷо меравем? 
Дигар ҳар ҷойю ҳар гӯшаи дунё бароям бетавофут буд. 

Маро дар Бемористон Қарияи боло бистарӣ намуданд. Да-
вою дармони табибон натиҷаи хуб намедод. Ҳолати рӯҳии 
ман ҳар рӯз бадтар мешуд. 

Намехостам, чашмонамро кушоям. Валентина Ивановна 
соатҳои дароз зорӣ мекард, ки аз дасташ ақаллан чанд қошуқ 
оби шӯрбо дам бикашам, аммо хоҳиш надоштам. Дилам 
намекашид. Чанд рӯз баъд кӯшиш кардам, ки ба хотири Ва-
лентина Ивановна чашмонамро кушояму кампири бечораро 
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андак тассало диҳам, вале мадори гуфтани сухану кушодани 
чашм аз ман рафта буд. 

– Фардо ду моҳ мешавад, ки беморӣ, духтарам. Шукри ху-
до саломатиат рӯ ба беҳбудист. Сергей дар ин давра се маро-
тиб омада рафт. Имшаб ҳам телефон карда буд. Мехоҳад, ту-
ро ба Маскав ба Бемористони амрози қалб бибарад. Он ҷо 
муоинаю ташхисат бикунанд. Баъд дар кадом давлате, ки та-
бобати дил аз ҳама беҳтар бошад, ба ҳамон ҷо меравем. Ту чӣ 
фикр дорӣ, Дилнозаҷон, – гӯён, аз ман суол кард.  

Ин дам ҳамшираи шафқат дарро боз карда: 
– Дилнозахон, ин кас аз ноҳияи Қумсангир ба дидори Шу-

мо омадаанд, – гӯён, ба холаи Адолат, ки алаккай вориди па-
лата шуда буд, ишора кард. 

Холаи Адолат аввал ба ман ва баъд ба Валентина Иванов-
на, боз ба ман нигоҳ карда: 

– Мебахшен, Дилнозаи мо инҷа нест, – гуфта, ба қафо бар-
гаштанӣ шуд. 

– Маро нашинохтед, холаҷон, холаи Адолат, биёед, ман 
ҳамин ҷоям, манам Дилноза, – гуфтам. 

Холаи Адолат аз овозам маро шинохт ва пас гашту: 
– Худоё тавба, чико кадӣ, Дилнозаҷон, нахо, ки одам ба и 

дараҷа пусту устухон шава, – гӯён, маро дар оғӯш гирифт. 
Аҳволи якдигариро пусон шудем. Вале ман бесаброна ити-

зори он будам, ки холаи Адолат тезтар аз Камолу мусибати 
оилаи онҳо гап сар кунад. 

– Дина Қурғонтеппа омада будум, – гуфту рӯймоли сафеди 
гирди сарашро аз пеши даҳонаш боло бурда, чашмонашро 
пӯшонда, чанд дақиқа хомӯш монд ва баъд идома дод: 

– Ун ҷа дига хонаи умеде надорум, неки дилум тоқат 
намекуна, бо мехезуму миём сари хоки хунуки аппаму хоҳар-
зодаҳом. Менолуму мечокуму бо мегардум мерам ба хонара. 
Дига хоҳари ҷун ай дсти мн чӣ миёя? Қотилора ёфта нату-
нум... И я офат буд, ки ба сари мардуми мо омад. Хонай ҷан-
гандозо бусуза. Ҳамара гурезаву дарбадару бехонаву дар ка-
дан. Бало ба паси хонаву чизу чора. Мол чирки дастай пайдо 
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мешава, неки одамора дига намеёвем. Дина ҳамсояи аппам 
гуфт, ки я рӯз дар я мошин я духтари тоҷику я пиру кампира-
ки урус омадан. Хонай Зарипуфа суроғ кадан. Мн фаҳмидум, 
ки ҳар ҷо боша и Дилнозаҳай. Баъд ин саҳарӣ Душанбе ума-
думу мактабут рафтум. Дугуноҳот гуфтан, ки касалай. Дар 
Қараболо ховай.  

Ба ҷунут раҳм кун баччам, худута ба и дастур кадаӣ. Аз 
дасти банда чӣ ҳам миёя? Агар одамо медунистан, ки ба ғам 
хурдан наздикошон зинда мешава, пайваста ғам мехурдан. 
Қисматут ҳами будай Дилноза худута барҳам нате, – гӯён, аз 
ҷой бархост ва ба гӯшаи девори палата рафта, рӯй ҷониби де-
вор намуд... 

Холаи Адолат тақрибан як соати дигар назди ман монд ва 
баъд хост, ки рӯхсаташ бидиҳам. Агар мошин пайдо кунад 
биравад, Қумсангир, агар не пас то Қурғонтеппа рафта, фардо 
ба хонааш баргардад.  

Вале ман нагузоштамаш. Аз духтури табобатиам иҷозат 
пурсидаму мо ҳамроҳи холаи Адолат ба хонаамон омадем. 

Ба Валентина Ивановнаю амаки Федот кӣ будани холаи 
Адолатро гуфта будам. Аммо онҳо ҳам мисли ту хонандаи 
азизи ин сатрҳои пароканда, дар бораи холаи Адолат ва 
некиҳояш дар ҳаққи ман маълумоти кофӣ надоштанд.  

Инак бифармою бидон, ки ин зан кист ва чӣ хислат дорад? 
Пеш аз ҳама барои он дӯсташ медорам, ки ӯ холаи Камоли 

ман аст. Ба Камол монанд аст. Меҳри ин зани поксириштро 
то ба ӯ шинос шудан Камол дар дили ман ҷой карда буд. 

Боре Камол гуфта буд: 
– Як хола дорам, аз модари ман хурд аст. Дар мактаби олӣ 

таҳсил накардааст. Волидайнаш розӣ набудаанд. Вале вақте 
ки дар бораи адабиёт гап мезанад, фикр мекунӣ, ки номзади 
илҳои филологист. Аз масоилу аркони дини мубини ислом 
ҳам пурра хабардор аст. Хатти форсиро озодона мехонаду 
менависад. 

Бале, баъдтар донишмандиашро чанд муддати бо ӯ будан 
фаҳмидам. Аммо холаи Адолат донишманди хуби соҳаи ода-
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мият ҳам буд. Дар ҷодаи одаму одамгарӣ, фаросат, бурдборӣ, 
эҳтироми аҳли оила мисли ӯ занеро то ҳол вонахӯрдаам. 
Рафтору гуфтори фарзандонашро мушоҳида мекардаму 
ҳайрон мешудам. Чунин тарзи муносибати байниҳамдигарии 
аъзои оиларо ростӣ танҳо дар филмҳои бадеӣ томошо карда 
будаму халос..  

Аз лаҳзаҳои аввали дидор чеҳрааш хеле писандам омада 
буд. Ба ҳавлӣ ворид гардидем. Ӯ маро бо писараш Шараф ва 
духтаронаш Фарзонаю Мақсуда шинос намуд.  

Дари пӯшидаи хонаеро боз карду гуфт: 
Ана, ин утоқи ту хоҳад буд, агар маъқулат набошад, биё 

дар утоқи ман зиндагӣ кардан гир, – гӯён, дари дигарро ку-
шод.  

Он утоқ ба китобхонаи маъмулӣ шабоҳат дошт. Фақат дар 
гӯшае кати хоби яккаса ҷойгир шуда буд. Ман аз нақли Ка-
мол медонистам, ки шавҳари холаи Адолат бар асари сактаи 
қалб чанд сол пеш аз дунё гузаштаасту ин ҳодисаи ногаҳонӣ 
ба холаи Адолат беасар намондааст. Ғами сарвари хонадон ду 
сол ӯро ба бистари беморӣ кашидааст ва ӯ аз ҳамон давраи 30 
солагӣ дигар шавҳар накарда, се фарзандашро танҳо ба воя 
мерасонд.  

Дар даврони бесару сомониҳои ҷанги дохилӣ ба болои сад 
мушкилоти ин зани бечора ман шояд мушкилоти саду якуми 
ӯ будам. 

Пас аз убури дарё ва рафтан ба хоки Афғонистон, ки мар-
думони муҳоҷир ба як бурда нон зор будан ман худро аз 
пештара дида ноҳинҷортар ҳис мекардам. Аммо як рӯз ин ҳо-
лати маро холаи Адолат пай бурд магар, ки гуфт: 

– Дар он тарафи дарё, дар ватан ту амонати ман буд, акнун 
дар ин соҳили дарёи Ому дигар фарзанди манӣ. Ҳар чизе, ки 
ба сарамон омад, аз тақдир мебинем, якҷоя ба муқобили 
мушкилоти зиндагӣ мубориза мебарем. Як бурда нонро бо 
ҳам тақсим мекунем, дигар бегонарафторӣ бас, – гӯён, чун 
фармондеҳи лашкар ба ман амр кард, ки наздик шинаму 
таъом хӯрам. 
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Ёд дорам, рӯзҳои аввали мусофират шабҳо мо хоб ме-
кардем, вале холаи Адолат бо чанд зани калонсоли дигар ди-
да таҳ намекарданд. Зеро хусусан шабангоҳ афғонҳои ни-
зомипӯш ба манзилҳои муҳоҷирин ҳамла оварда, занону дух-
тарони бепушту паноҳи тоҷикро... чӣ гӯям охир забонам ба 
гуфтани ин гуна калимаҳо намегардад. Ба ёд овардани он 
рӯзҳо бароям хеле гарон аст. 

Рӯзи дуюми муҳоҷират аз ин зумра одамон се нафар ба 
хобгоҳи мо низ омада буданд. Гапҳои пасту баланди зиёде 
гуфтанд, мақсадашон нопок буд. Ғараз доштанд, ба баҳонаи 
тафтиш мехостанд, ба дохил дароянд. Ҳама аз тарс меларзи-
данд, ҳатто як духтари 15 сола аз ҳуш рафт. Занҳо гиряю но-
лакунон болои сараш ҷамъ омада буданд. Аммо афғонҳо: 

– Хонумҳои тоҷикӣ, шумо ғолмағол накунин, мо амр до-
рим, ворид мешем, агар чизе набуд, ду се хонуми қашанга бо 
худ мибариму фардо субҳ бо миёрем, елошон мекуним. 
Мегӯянд, ки шумо мусалмон нистид. Кофаро чанд сол Афғо-
нистони моро хароб кадан, мо бояд хонумошона хароб куним, 
– гӯён, механдиданд.  

Ин дам холаи Адолат рӯймолашро поин кашида рӯяшро 
пӯшонду ду се қадам монда дар назди дар истода, калимаи 
шаҳодатро ба забон оварду гуфт: 

– Мо мардуми тоҷик асрҳо боз дар итоату ибодати дини 
ислом ҳастем. Дар таълимоти ислом муъмин бародари 
муъмин аст. Дар рӯзҳои душвор муъмин бояд дасти муъмин-
ро бигирад. Пас чаро ҳукми шумо дар муқобили чанд зани 
мусалмони мушти пару муҳоҷир ноодилона аст, надониста 
кофар мегӯед. Ҳукумати шӯравӣ бо он режими сахташ ната-
вонист, мардуми тоҷикро аз эътиқод ба дину мазҳаби ислом 
дур намояд. Мо иншооллоҳ мусулмонзода ҳастем ва дар роҳи 
ҳифзи номус мубориза мебарем. Ба ҳарами занон ворид шу-
дани марди бегона раво нест. Барои ҳамин агар чунин қасдро 
дошта бошед. Мо ҳама ҳуҷум хоҳем, кард. 

Яке аз онҳо: 
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– Валлоҳ, ба мо дуруғ гуфтан, ино ҳама мусалмонанд дига, 
биё мерем, – гӯён узр хостанду рафтанд. 

Аз ин қабил вазъиятҳои хавфнок замони он ҷо буданамон 
чанд бори дигар рӯх дод, вале ҳар маротиб аввал бо ҳукми 
худою баъд ба тадбирҳои холаи Адолат мо аз ин гуна ҳо-
латҳои ногувор раҳо мешудем.  

Баробари муроҷиати аввалини Сарвари давлат дар бораи 
даъвати муҳоҷирини иҷборӣ ба Ватан, холаи Адолат ба мо 
амр дод, ки бархезему роҳи Ватанро бигирем. Бисёриҳо садди 
роҳамон мешуданд, мегуфтанд, ки ин дом асту фиреб аст. 
Наравед, ҳамаатонро мекӯшанд.  

Аммо холаи Адолат: 
– Дар ватан мурдану дар он ҷо хок шудан шараф аст. Инро 

ман дар хоки мардуми бегона бараъло ҳис кардам, – гуфт.  
Мо ва боз чанд нафар занони дигар роҳи бозгаштро пеш 

гирифтем. 
Вақте ки ба деҳа расидам, аз хонаю дари оббоду озодаи 

холаи Адолат ба ҷуз чордевориҳои аз дуд сиёҳгашта чизи ди-
гаре намонда буд.  

Шабро дар хонаи ҳамсоя рӯз кардем. Рӯзи дигар холаи 
Адолат дасту остин бар зад ва ба кор сар кард. Дар муддати 
чор рӯз ӯ устогӣ мекарду мо шогирдонаш будем. Як дар хо-
наро пӯшонидем. Гирду атрофи ҳавлиро рӯбучин намудем. Ба 
қадре ба зиндагии муқаррарӣ баргаштем. 

Пас аз як ҳафта ҳамроҳи холаи Адолат роҳи пайтахтро пеш 
гирифтем. Танҳо дар ду рӯз бо сад азабу мушкилӣ гоҳ савору 
гоҳо пиёда ба Душанбе расидем. 

Пас аз оне рӯзе, ки ман ба Валентина Ивановна занг задам, 
мо ҳамроҳи холаи Адолат дар меҳмонхонаи Душанбе, ки он 
вақт ба манзили гурезаҳо табдил ёфта буд, сар панаҳ кардем. 

Холаи Адолат маро ба Россия гусел карду гуфт, ки ба 
Қумсангир бармегардад. 

Он шаб то рӯз ману холаи Адолат аз ғӯрбату мусофириҳо 
ёдоварӣ намудему ман дар омадӣ гап аз Камол пурсидам. Ме-
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хостам, бифаҳмам, ки чӣ тавр ӯ ҳам ба доми ғурбату муҳоҷи-
рат афтода бошад. Холаи Адолат гуфт: 

– Мнам пурра хавардор нестум. Я ҳамсоямон гуфт, ки Ка-
мол ба Қумсангир омадааст. Неки мо ун вақт гуреза шуда бу-
дем. Як шав дар қишлоқ мемуна. Овоза мешава, ки чанд да-
стаи боевикҳо ба тарафи Панҷу Қумсангир миёянд. Дига пас 
гашта наметона. Ҳамроҳи баччаҳойи қишлоқ аввал ба Панҷ, 
баъд ба Авғунистун мераван. Неки дар бозгашт хунай мо 
наумад. Ба кадум раҳ бе Қурғана рафтай намедунум. Мн ай 
Душанбе вақте ки ту рафтӣ то Қурғана рафтуму ният кадум, 
ки аппама хабар бигирум. Давомуш он чӣ ки ту дидӣ, ман ҳам 
ҳамуна дидум. Меган, ки ҳамаи ҳамсояҳо аз маҳалла мераван, 
неки язнам намерава. Баччаҳошам намемуна, ки аз хуна буро-
ян. Гапуш фақат ҳами буд, ки ма гуноҳ надорум, барои ма ҳар 
ду тараф як хел аст. Чӣ хел мегурезум? Ба кадум тараф равум. 
Оилам зодаи Тоҷикобод, худум ай Кӯлоб, я келинум ай 
Ҳисор, я тай дигаш ай Хуҷанд... Ма тоҷикум ба ягон тараф 
кор надорум. И ду мардуми куҳистонира шур андохтиян. Ху-
лоса дар маҳалла мемунан. Шаб я даста камондоро омада, 
ҳамашона мепаронану молу мулкшона бор када мебаран. 
Ҳамсояҳо меган, ки ин я дастаи ғоратгаро будааст, ки ай фур-
сат истифода када, одамойи сарватманда мекуштану чизу чо-
рашона мебурдан. 

Фардо холаи Адолат нияти бозгаштан кард. Илтимосаш 
кардам, ки чанд рӯзи дигар бо ман бимонад. Ба хотири ман як 
рӯзи дигар ҳам дар хонаи мо истод. Пешниҳодаш намудам, ки 
ба шаҳр биёяд. Аз хонаҳои мо кадомеро, ки мехоҳад, бигирад. 
Вале қабул накард. Гуфт, ки аз он муҳит канда шуда намета-
вонад. 

Шараф ба мардикорӣ ба Россия рафта будааст. Хонаҳоро 
ба кӯмаки давлат барқарор намуда будаанд. Аз нақлаш 
маълум буд, ки зиндагии холаи Адолат аз пештара хубтар аст. 
Кӯмаки маро ҳам қабул накард. Аммо аз чеҳрааш ҳувайдо 
буд, ки дилаш хун аст. Андӯҳашро баркашидан душвор аст.  

Оре, тавре ки холаи Адолат мегӯяд: 
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– Валвалаи ҷанги шаҳрванди хомӯш шуд. Мардум амволи 
гумкардаашонро ёфтанд. Боз кишт карданду ҳосил ги-
рифтанд. Хонаю дарашонро обод гардониданд. Хулас, 
зиндагӣ маҷрои гумкардаашро пайдо кард, аммо доғи касифи 
ин ҳодисаи нангин дар либоси миллати мо боқӣ монд. Онро 
шустан амрест маҳол. 

Холаи Адолатро гӯсел намудем. Ман дигар ба бемористон 
бар нагаштам.  

Медонистам, ки ғамбеморам. Ин маризро ба ҷуз вақт та-
биби дигаре наметавонад, даво бахшад. Маълумам буд, ки 
табиби дарди ман, яъне вақт муҳлати тӯлони ба табобатам 
машғул хоҳад шуд. 

Ғамбемории шаддид боз шаш моҳи дигар маро аз бистар 
раҳо накард. Баъд оҳиста – оҳиста ба худ омадам. Ба дарс 
рафтам. Донишгоҳро ҳам хатм кардам. 

Вақт дар ҳақиқат табиби хуб будааст. Сол то сол ба дармо-
ну давои мухталифу муосираш табобатам кард.  

Ҳоло мисли як одами солим дар ҷодаҳои ҳаёт қадам мемо-
нам. Кор мекунам, доираи дӯстону ҳамкоронам мудом афзун 
мегардад. Ширкату сармоя ҳам дорам. Аз фаъолияти рӯзма-
раи хеш қаноатмандам. Хулас, ҳама буду набудам кор аст. 
Фикр мекунам, ки маҳз барои кор офарида шудаам.  

Пирдухтар шудаам, кайҳои кайҳо. Имсол ба чил қадам 
мондам. Аммо наметавонам касеро дӯст бидораму хонадор 
шавам.  

Талабгорҳо буданд, ҳоло ҳам ҳастанд. Вале дилам намека-
шад. Худамро борҳо маҷбур ҳам кардаам. Вале боз намеша-
вад. Боз пушаймон мешавам.  

Дилро кӣ метавонад маҷбур бикунад? Дил тоҷир нест, ки 
бо лоиҳаи хубу пешниҳоди самаранок мутаҳайираш гардо-
нию розиаш бикунӣ.  

Дили ман ҳам ба маслиҳати ману наздикони ман гӯш на-
медиҳад. Саркаш аст. Дӯст дошта наметавонад. 

Ба фикрам Камол нерӯи дӯстдошта тавонистани дили маро 
бо худ ба хок бурдааст.  
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Оре, қалби пурармони ман, ки бо Камол буд, бар асари 
ҳаводиси армонкуш дар дили хок маскан гирифт. Дар бадани 
ман танҳо як порчаи гӯшт аст, ки вазифаашро ҳамчун узви 
бадан иҷро мекунад.  

Ё, намедонам, бисёриҳо мегӯянд, ки қалби ман ҳанӯз 
намурдааст, балки ҳоло ҳам мариз аст. Ҳоло ҳам ба дасту да-
вои табиби ҳозиқ – вақт ниёз дорад... 
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ТАРҶУМАИ ҲОЛ 

 
Агар ба эҷодиёти шоира ва нависандаи ширинкалому хушсухан 

Мағфират Юсуфӣ назар афканем, возеҳ мегардад, ки мавсуф ҳам 
дар риштаи назм ва ҳам дар офариниши осори бадеӣ комёбу 
муваффақ аст. 

М. Юсуфӣ нахуст ба арсаи адабиёти тоҷик бо маҷмуъаи шеърҳояш 
таҳти унвони «Гаҳворабони ғам» (2003) ворид гардидааст. Муаллиф 
сабаби чунин ном гирифтани маҷмуъаро ба марги нобаҳангоми 
ҷигарбанди хеш – Шаҳлои ғӯрамарг мансуб медонад. 

«Гули ёс» маҷмуъаи дуюми шеърҳои Мағфират аст, ки дар наш-
риёти давлатии «Адиб» соли 2005 мунташир гардидааст. Зимнан 
дар соли 2006 китоби дигари Ӯ бо номи «Дардҳои ниҳон» ба дасти 
хонандагон мерасад. Дар ин маҷмуъа М. Юсуфӣ чанд қиссаю му-
соҳибаҳои худро ба ҳаводорони эҷодиёташ пешкаш намуда, майлу 
машқ ва рағбати беандозаи хешро ба риштаи наср собит менамояд.  

«Гӯётар аз садо» (2010), «Печу тоби сарнавишт» (2011) ва «Аси-
ри зиндагӣ» (2012) аз маҷмуъаҳое маҳсуб мешаванд, ки дар онҳо 
теъдоди муайяни шеър ва қиссаю ҳикояҳои адибаи хушзавқу бо-
рикбин гирд омадааст. 

Мағфират Юсуфӣ дар таҳияю тартиби адабиёти муфиду арзиш-
манд низ шуғл варзида, осори гаронбаҳоеро ба монанди «Ҳадиси 
тарбияти бузургсол» ( 2004) ва «Фоли Ҳофиз» (2009) аз хатти 
ниёгон ба алифбои кирилӣ баргардон намуда, соли 2012 маҷмуъае-
ро бо номи «Пайки наврӯзӣ» мураттаб сохтааст. 

«Тозакориҳои истиқлолият» (2013) аз маҷмуъаи дигари му-
соҳибаҳои М. Юсуфӣ буда, аз истеъдоди баланди Ӯ дар соҳаи жур-
налистика дарак медиҳад. 

Ӯ 9 майи соли 1975 дар деҳаи Алмосии ноҳияи Ҳисор ба дунё 
омадааст.  

Аз 10 майи соли 2003 узи Иттифоқи журналистон ва аз соли 
2012 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буда, бо унвони 
Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. 

Хонандагони гиромиқадр, баҳои романи нахустини ин адибаи 
нуктасанҷ «Ҳаводиси армонкуш»-ро ба шумо вогузор менамоем. 
Умед дорем, ки он ба монанди офаридаҳои пешини Мағфират Юс-
уфӣ писанду мақбули хотиратон хоҳад шуд.  
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Мағфират Юсуфӣ 
 

ҲАВОДИСИ АРМОНКУШ 
 

(роман) 
 
 

Ороиши Орзу Раҳмонӣ 
Муҳаррири ороиш Ромиш Шералӣ 
Муҳаррири саҳифабандӣ М.Саидова 

Мусаҳҳеҳ И. Амонқул 
 

Ба матбаа 05.02.2014 супурда шуд. 
Чопаш 12.02.2014 ба имзо расид. Ҷузъи чопӣ 13.0. 

Андоза 60х84 1/16. Адади нашр 1000 нусха. 
 
 

Муассисаи нашриявии «Адиб»-и 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
734018 ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қаробоев,17 а 

 
 

 
 
 

 


