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Исмоилова Н. – донишҷӯи 
факултети забони англисии 

ДДОТ ба номи С.Айнӣ

ТАРҶУМАИ МАЗМУНӢ ВА 
ТАҲТУЛЛАФЗИИ  ВОҲИДҲОИ 
ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР ЗАБОНҲОИ 
ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дорои захираи хеле бойи калимаву 
таркибҳо мебошад. Як гурӯҳ калимаву таркибҳо сермаъно 
буда, вобаста ба ифодаи фикр яке аз маъноҳои он корбаст 
мегардад. Гурӯҳи дигар маъноҳои зиёд надоранд ва танҳо як-

ду маъноро ифода мекунанду бас. Гурӯҳи сеюм ба ғайр аз маъноҳои 
аслии худ маъноҳои маҷозиро мефаҳмонанд. Аз ин рӯ, ҳангоми кор-
басти калимаю таркибҳо барои ифодаи мақсади худ калимаи мувофиқ 
ва маънои муносиби онро бояд истифода кард, вагарна маънои ҷумла 
тағйир меёбад, ё ки мақсади гӯянда ё нависанда ба таври возеҳ ифода 
намегардад.

Омӯзишҳо нишон медиҳанд, ки паҳлӯҳои мухталифи маъно, ҳам аслӣ 
ва ҳам маҷозии воҳидҳои фразеологӣ ҳамеша боиси хушобуранг баён 
ёфтани фикр мегарданд. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки воҳидҳои фразео-
логӣ  дар ҳарду забон истифода мешаванд ва то дараҷае аз ҳамдигар 
тафовут ва умумиятҳо доранд. Ҳамин тафовут ва ё худ умумиятҳо ҳан-
гоми тарҷума ба забони англисӣ ва ё баръакс ба мутарҷимон ҳамеша 
мушкилиҳоро пеш меорад. Аниқ сарфаҳм рафтани маънои асосии кали-
ма, маҷоз ва ё асл будани он, муродиф шудани он дар ҷумла дар аксар 
маврид нофаҳмиҳоро ба миён меоварад. Аслан, аксари муҳаққиқон 
бар онанд, ки тарҷума як навъи санъати сухан аст ва тарҷумон бояд 
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ҳамин санъатро моҳирона, устодона ба кор барад, то ин ки маънои асл 
дар асари тарҷумашуда коста нагардад. Тарҷума худ яке аз воситаҳоест, 
ки дар таҳкими равобити гуногуни халқҳои олам нақши бориз дорад. 
Тарҷума кардан ҳамеша ва дар ҳама даврҳо имконият фароҳам мео-
вард, ки халқҳо ба ҳамдигар алоқаманд бошанд, аз урфу одат, маданият, 
фарҳанги ҳамдигар бархурдор гарданд. Тарҷума ҳамчун илм қонун ва 
қонуниятҳои худро дорад. Аз ин нигоҳ ҳар як мутарҷим уҳдадор аст, 
ки аз он огаҳ бошад ва дар тарҷума то ҳадди имкон истифода барад. 
Оид ба тарҷума ва илми тарҷума олимон ва забоншиносони гуногуни 
дунё ба монанди В.Гумболдт, А.Шмигел, А. Тайлер, А.В.Фёдоров, О.Ка-
де, В.Н.Комиссаров, Ю.Найда, Ж.Вине, Л.С.Бархударов, А.Д.Швейтсер, 
Э.Муллоқандов, Б.Камолиддинов, М.Б.Нағзибекова, М.М.Мирзоева ва 
дигарон назария ва ақидаҳои гуногун пешниҳод намудаанд. 

Дуруст аст, ки усулҳои гуногуни тарҷума аз нигоҳи бисёр олимони 
забоншинос, мутарҷимон дар илм пешниҳод шудаанд. Истифодаи ин 
принсипҳо ва ё методҳои тарҷума дар амал татбиқ карда шудаанд ва 
онҳо дар ҳама маврид бояд риоя карда шаванд. Аслан, дар тарҷума 
риоя кардани принсипҳо ба монанди дуруст дода тавонистани фикри 
нусхаи асл, калимаҳои матни аслро вусъат дода тавонистан, хонда 
шудани тарҷума ҳамчун матни асл, нигоҳдоштани услуби матни асл 
принсипҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Дар асари А.Тайлер «Принсипҳои 
тарҷума» принсипҳои зерин пешниҳод шудааст:

Тарҷума бояд пурра ғояҳои матни аслро дар бар мегирад;
Услуб ва тарзи ифодаи тарҷума ба матни асл монанд бошад;
Тарҷума низ мисли матни асл осон хонда шавад.
Яъне, дар тарҷума бояд принсипҳои мазкур ҳамчуноне риоя шаванд, 

ки ифодаи маълумотро бо ҷузъиёташ, маъноҳои вожаҳои алоҳидаро 
таъмин карда тавонад, аниқтараш нусхаи саҳеҳи матни асл бошад. 

Аслан, ҳангоми тарҷумаи ибораҳои фразеологӣ аксарияти фразе-
ологизмҳои маъмул роҳи дурусти худро пайдо мекунанд, аммо дар 
баробари он  усулҳои гуногуни тарҷума сабабгори истифода нашудани 
ҳамин вожаҳо дар забони тарҷумашаванда гардиданашон мумкин 
аст.  Мушоҳида кардан мумкин аст, ки онҳо гоҳе тарҷумаи таҳтуллафз, 
гоҳе тасвирӣ, ва то ҷое мутарҷимон кӯшиш менамоянд, ки дар забони 
тарҷумашаванда муродифи мувофиқ пайдо намоянд. Аслан, тарҷумаи 
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вожа ё калима аз кӯшиши дар забони тарҷумашаванда ёфтани вожаи 
ҳаммаънои он оғоз мешавад. Аксарияти калимаҳои забони тоҷикӣ ва 
ё англисӣ вожаҳои ҳаммаънои худро дар ҳарду забон доранд. Дар на-
зарияи тарҷума вожаи забони тоҷикиро, ки маънояш ба ягон калимаи 
забони англисӣ наздик мебошад мувофиқати вожагӣ ё мувофиқати 
луғавӣ меноманд.  

Воҳидҳои фразеологӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам англисӣ мах-
сусан дар асарҳои бадеӣ фаровон истифода мешаванд ва онҳо ба 
забонҳои гуногуни дунё бо тарзҳои мухталиф тарҷума мешаванд ва 
ба хонандагон пешниҳод мегарданд. 

Воҳидҳои фразеологӣ дар забон маъноҳои ба худ хос доранд. За-
боншинос Маҷидов Ҳ. қайд мекунад, ки «ифодаи маънои яклухти ба 
ҳиссаҳо ҷудонашаванда аз хусусиятҳои муҳими воҳиди фразеологӣ 
мебошад. Воҳиди фразеологӣ бо маънои яклухт ва тобишу оҳангҳои 
фардии худ хели махсуси маъноро ба вуҷуд меоварад". Муайян кардани 
маънои калимаҳо, аниқ дарк кардани он ҳамчун воҳиди фразеологӣ, 
дар маънои маҷозӣ омадани онҳо ҳамеша ба мутарҷим мушкилиҳоро 
пеш меорад.  

Ба забони англисӣ ифода кардани ибораҳои фразеологӣ вазифаи 
мушкил дар назди тарҷумонҳо мебошад. Тавассути густурдагии маъно, 
маҷозият, кӯтоҳӣ ва возеҳ будани маъно ибораҳои фразеологӣ дар 
забон нақши муҳимро мебозанд. «Дуруст аст, ки як қатор воҳидҳои 
фразеологӣ аз ҷиҳати ҷузъҳои дохилиашон тағйир ёфта метавонанд. 
Дар ин маврид вариантҳои нави воҳидҳои фразеологӣ ба вуҷуд меоянд. 

Ибораҳои фразеологӣ хусусан дар нутқи шифоҳӣ, матнҳои бадеӣ ва 
сиёсӣ истифода мешаванд. Ҳангоми тарҷумаи ибораҳои фразеологӣ 
ба тарҷумон зарур аст, ки ҳам маъно ва ҳам фасоҳати онро тасвир 
карда тавонад ва дар айни замон набояд вазифаи услубии ибораҳои 
фразеологиро аз мадди назар дур монад. Дар сурати мавҷуд набудани 
ибораи фразеологии муродиф, мутарҷим маҷбур аст, ки муродифи 
наздик ба онро ҷустуҷӯ кунад. Аслан, чӣ тавре ки зикр шуд се навъи 
тарҷумаи ғайрифразеологиро метавон мушоҳида кард:

 а) тарҷумаи луғавӣ (агар дар забони тарҷумашаванда муодили 
мувофиқ пайдо нашавад, ибора бо лексикаи аз ҷиҳати маъно наздик 
тарҷума мешавад);

Таҳқиқ ва таҳлил
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 б) таҳтуллафзӣ (бо мақсади муайян кардани матлаби нависандаи 
асар, дар ҳолати пайдо накардани тарҷумаи он бо усулҳои дигар);

в) тасвирӣ (шарҳи воҳиди фразеологӣ ва муайян кардани мазмуни 
он барои хонанда).

Дар забони англисӣ муодилҳои ибораҳои фразеологӣ метавонанд 
пурра ва ё қисмӣ бошанд. Муодилҳои пурраи фразеологӣ он экви-
валентҳои тайёри забони англисӣ мебошанд ки ба забони тоҷикӣ аз 
ҷиҳати маъно, сохтор, фасоҳат, тобиши услубӣ ва сохтори грамматикӣ 
бо ҳам мувофиқат мекунанд. Масалан, дар мисоли зерин ҳамин нуктаро 
дидан мумкин аст: намаки замин – the salt of the earth; 

бо оташ бозӣ кардан – to play with the fire; 
бе оташ дуд нест – there is no smoke without fire ва ғайра. 
Тарҷума бар заминаи эквиваленти қисмӣ, маънои онро дорад, ки 

ҳангоми тарҷума фасоҳат, обуранги бадеии фразеологизмҳо пурра 
дода шаванд. Дар зери ин истилоҳ бояд назар дошт, ки дар варианти 
пешниҳодшудаи тарҷума баъзе фарқиятҳо нисбати забони тоҷикӣ 
вуҷуд доранд. Яъне, ба тарҷумон ҳангоми тарҷумаи ибораи фразео-
логӣ сохтори забонии он муҳим набуда, обурангии он (яъне, маънои 
комил) муҳимтар аст. Эквивалентҳои қисми ибораҳои фразеологиро ба 
се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст. Ба гурӯҳи якум фразеологизмҳое 
дохил мешаванд, ки аз ҷиҳати маъно, рангорангии услубӣ ва хушобу-
рангӣ бо ҳам наздик мебошанд, аммо аз ҷиҳати узвҳои лексикӣ фарқ 
доранд. Масалан, дар ибораи кӯҳҳои тилло / ситора ваъда додан – to 
promise wonders, to promise the moon  ва ғайраҳо. Гурӯҳи дуюми онҳо 
аз ҷиҳати шумора, тартиби калимаҳо аз ҳамдигар тафовут дошта, аз 
ҷиҳати маъно, сохтори лексикӣ ва услуб мувофиқат мекунанд. Масалан: 
Дар шаҳри кӯрон якчашма шоҳ аст. ~  Among the blind one-eyed is a 
king (фарқ дар шумора). 

Гурӯҳи сеюми фразеологизмҳо қариб аз ҳама ҷиҳат бо ҳам муво-
фиқат мекунанд, ба ҷуз тарзи ифода ва фасоҳат. Масалан, кас нагӯяд, 
ки дӯғи ман туруш аст – every bird likes its own nest ва ғайраҳо. 

Яке аз хусусиятҳои хоси калимаҳои дохили ҳар як забон ин имкони-
яти ташкил кардани ҳар гуна пайвастагиҳо мебошад. Он пайвастагиҳое, 
ки доимо ҳамчун намунаҳои тайёр истифода мешаванд, ибораҳои 
рехта ва онҳое, ки доимо иваз шуда метавонанд пайвастагиҳои озод 
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меноманд. Аз ин рӯ, ба тарҷумон ҳамеша лозим аст, ки ибораҳои рехтаи 
забони тарҷумашавандаро нағз донад, зеро онҳо ба нутқ хусусияти 
идиоматикӣ/маҷозӣ медиҳанд. Масалан, намунаи пайвастагиҳои озод: 
девори оҳанин – an iron fence, маззаи тез – a bitter testes; инстикти гург 
– a wolf’s instinct; пайвастагиҳои рехта: иродаи оҳанин – a cast-iron will; 
ҳазли тез – bitter irony; иштиҳои гург – voracioius appetite ва ғ.  Дар аксар 
маврид дар тарҷумаи чунин вожаҳо усулҳои пайдо кардани эквива-
лент дар забони тарҷумашаванда истифода мегарданд. Яъне, ҳангоми 
тарҷумаи ибораҳои рехта муродифи мувофиқ ё тайёри забони дигар 
истифода мешавад. Дар сарчашмаҳои гуногун чунин роҳи тарҷумаро 
эквиваленти зиёддошта ном мебаранд. Дар ҳамин ҳол принсипи мазкур 
вайрон намешавад, агар ба забони тарҷумашаванда роҳҳои гуногуни 
ифода вуҷуд дошта бошад. Чунончӣ дар ибораи мазкур: мусаллаҳша-
вии бошитоб, бо шитоб мусаллаҳ шудан – arms race ё худ arms drive. 
Ҳангоми тарҷумаи ибораҳои рехта аз усулҳои гуногун кор фармудан 
мумкин аст. Масалан, тарҷумаи интихобӣ. Дар зери ин мафҳум одатан 
тарҷума бо ёрии муродифҳои имконпазири забони тарҷумашаванда 
дар назар дошта мешавад. Интихоби муродиф ё худ синоним аз матни 
забони тарҷумашаванда вобаста аст. Бояд гуфт, ки дар тарҷумаи чунин 
ибораҳо ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки онҳо дар забон эквивалент 
надоранд. Дар ин сурат истифодаи методи тарҷумаи озод қобили қа-
бул аст. Аслан, аз рӯи пешниҳоди сарчашмаҳои илмии гуногун ду роҳи 
тарҷумаи озоди ибораҳои рехтаро имконпазир меҳисобанд: тарҷумаи 
таҳтуллафзӣ кардан ва ё аз методи тасвирӣ истифода бурдан, ки дар 
ин бора болотар сухан рондем.  Албатта, бояд зикр кард, ки методҳои 
дигари тарҷума дар забон вуҷуд доранд, аммо тарҷумаи тасвирӣ нисбат 
ба тарҷумаи интихобӣ асосёфта аз мутарҷим маҳорат ва малакаи муай-
янро ҳангоми тарҷума талаб мекунад, ки ҳамин усулҳоро дар тарҷумаи 
асарҳои интихобшудаи ин рисола мушоҳида кардан мумкин аст. 

Таҳқиқ ва таҳлил
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Абдуллоева Асмоа – 
магистранти соли дуюми 

факултети забони англисӣ 
ва забонҳои Шарқ

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ҶУМЛАИ 
ПАЙРАВИ ПУРКУНАНДА ВА ХАБАР 
ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА 
ТОҶИКӢ

Аз ин қоида ва таҳлилу табдилҳо фаҳмидан душвор аст, ки оё 
ҳамаи ҷумлаҳои пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ 
табдил ёфта метавонанд ё не. Агар бадал нашаванд пас ка-
дом хели онҳо ба ибора табдил мешаванду кадомашон не? 

Ин саволҳо дар синтаксиси мактабҳои олӣ бе ҷавоб мондаанд. Азбаски 
муаллиф ҳангоми табдилдиҳии ҷумлаи пайрави пуркунанда ба ибораи 
масдарӣ дар назди худ чунин савол нагузоштааст. 

Ҷумлаи равону суфтан ба ибораи муғлақи зерин табдил дода шу-
дааст, ки боиси аз байн рафтани латофату назокати ҷумла гардидааст:

“I could not imagine how as many people would greet him.” 
Худи ҳамин ҷумлаи шаклан вайрон нишон медиҳад, ки на ҳамаи 

ҷумлаҳои пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ табдил ёфта ме-
тавонанд. Охир ҷумла аз ибора, ҳатто аз ибораҳои синоними ҳам, 
ба кулли фарқ мекунад. Вай ин ва ё он фикрро бо ҳамаи тобишҳояш 
ифода мекунад, ки ибораҳо аз уҳдаи ин вазифаи синтаксисии ҷумла 
баромада наметавонанд.

Бояд зикр кард, ки аксарияти ҷумлаҳои пайрави пуркунанда ва ибо-
раи масдарӣ синоними якдигар мебошанд, онҳоро дар ҳар ду шакл ҳам 
ифода кардан мумкин аст. Аммо баъзе ҷумлаҳои пайравро ба ибора 
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табдил додан мумкин нест, чунки ҳамаи нозукиҳои маънӣ ва тобишҳои 
ҷумларо бо ибора ифода кардан номумкин аст. Масалан агар хаба-
ри сарҷумла замони гузашта ва ҳозираро фаҳмонаду хабари ҷумлаи 
пайрав замони ояндаро, онро ба ибора иваз кардан ғайри имкон аст.

      Аксарияти ҷумлаҳои пайраве, ки дар шакли ҷумлаи саволӣ воқеъ 
гардидаанд ва ё дар таркибашон калимаҳои модалӣ доранд, инчунин 
ҷумлаҳои пайраве, ки тобишҳои гуногуни маънои доранду ҳангоми 
табдилдиҳии ин тобишҳо барҳам мехӯранд, ба ибораҳои масдарӣ сино-
ним шуда наметавонанд ва онҳоро ба ибора табдил додан имконпазир 
нест.

Дар бораи ҷойи ҷумлаи пайрави пуркунанда ҳам танҳо гуфта шу-
дааст: “Ҷумлаҳои пайрави пуркунанда асосан баъд аз сарҷумлаҳои, 
яъне дар ҷои дуюм меоянд”.

Аммо мисолҳо нишон медиҳанд, ки ҷумлаи пайрави пуркунанда на 
танҳо пас аз сарҷумла, балки дар мобайни аъзоҳои сарҷумла ва ҳатто 
пеш аз сарҷумла ҳам омада метавонад.

Мо дар бораи чи тарз ва ба кадом дараҷа маълумот дода шудани 
ҷумлаи пайрави пуркунанда дар “Очеркҳо”, ки ба қалами академик Б.Н. 
Ниёзмуҳаммадов тааллуқ дорад, чизе нагуфтем, чунки ҳамаи он чи ки 
дар китоби дарсии мактаби олӣ дарҷ ёфтааст, бо мисолҳояш айнан аз 
ҳамин китоб гирифта шудааст.

      В.С. Расторгуева семантика ва тобишҳои маъноии шаклҳои феъ-
лҳои забони англисиву тоҷикӣ ва мавқеи тарзи истеъмоли онҳоро 
муайян карда, зиёда аз 15 хели маъноии аористро, ки дар ҷумлаи 
пайрави пуркунанда истеъмол ёфтанд, ки аз рӯи семантикаи феълҳои 
сарҷумла баён мекунад.

   В.С. Расторгуева дар баробари ин қайд менамояд, ки характери 
замони аороист дар ҷумлаҳои пайрави пуркунанда то як андоза хира 
мешавад ва вазифаи нишон додани замони воқеъ гардидани амал то 
як андоза ба зиммаи феъли сарҷумла, ки ароист тобеъи вай аст, ме-
гузарад. Аз ин рӯ, дар ҷумлаи пайрави пуркунанда пас аз сиғаи амрӣ 
ва ё шаклҳои замони ҳозираю оянда замони ояндаро ифода мекунад, 
вале пас аз феълҳои замони гузашта амалеро ифода мекунад, ки пас 
амали феъли асосӣ воқеъ гардидааст, ё бо ӯ дар як замон ба амал ома-
дааст. Шаклҳои дигари сиғаи хоҳишманди замони гузашта, ҳозира ва 
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ояндаро низ ифода менамояд. Дар ҷумлаҳои пайрави пуркунандае, ки 
хабарашон бо сиғаи хабарӣ ифода ёфтааст, тобиши замони онҳо хеле 
равшан зоҳир мегардад, чунки ин гуна ҷумлаҳои пайрави пуркунанда 
ҳеҷ гуна тобишҳои маънои надоранд ва дар онҳо ҳақиқати воқеӣ дар 
яке замонҳо ифода меёбад.

   1) Замони ҳозира: 
After calming down, I notised that my hand was still burning.   No sense 

in telling you now I don’t wanna rain the suprise.
    2) Замони гузашта: 
I noticed from this verse of the Emir that he understood my purpose 

and the shot was pointed.
   3) Замони оянда:
 I saw that mice would destroy book. 
   4) Замони ҳозира-оянда:
  I know I’m free, I know that during the Shuroi Soveti no one could 

force me to marry.
     Чуноне аз адабиёти болоӣ равшан мегардад, забоншиносон 

хусусиятҳои зерини ҷумлаи пайрави пуркунандаро баён кардаанд:
    1. Ҷумлаи пайрави пуркунанда барои эзоҳ додан ва пурра на-

мудани амали сарҷумла истеъмол меёбанд. 
     2. Ҷумлаи пайрави пуркунанда ба сарҷумла ба воситаи пайванда-

ки «ки» тобеъ мешавад, В. С. Расторгуева бе пайвандак, омадани онро 
номбар карда, ин ҳолатро маҳз барои такрор наёфтани пайвандаки 
«ки» маънидод мекунад.

      3. Ҷумлаи пайрави пуркунанда ба ибораи масдарӣ табдил меё-
бад, вале қайд нагардидааст, ки кадом ҷумлаҳои пайрави пуркунан-
даро ба ибораи синонимӣ иваз кардан мумкин аст. Ин аст, ки баъзе 
ҷумлаҳои пайрави пуркунанда бемавқеъ ва нодуруст ба ибора табдил 
дода шудаанд.

     4. Вобаста ба таҳлили сиғаи шартӣ- хоҳишмандӣ тобишҳои гу-
ногуни маъноӣ гирифтани ҷумлаи пайрави пуркунандаро ба қалам 
додааст. 

      Адабиёти мавриди таҳқиқ нишон медиҳанд, ки ҷумлаи пайрави 
пуркунанда ва хусусиятҳои он то ҳол мавриди баҳси илмӣ ва таҳқиқ 
қарор нагирифтааст.
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Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ҷумлаҳои пайрав ба ду гурӯҳи 
калон тақсим мешаванд: 

а) ҷумлаи пайраве, ки ба яке аз аъзоҳои сарҷумла тобеъ мебошанд 
ва ҳамон аъзои сарҷумларо эзоҳ медиҳанд ва ё пурра мекунанд;

б) ҷумлаи пайраве, ки ба тамоми сарҷумла мансуб буда, ҳамаи 
сарҷумларо эзоҳ медиҳанд ва ё натиҷаи он мебошанд.

     Ҷумлаи пайрави пуркунанда ба гурӯҳи якум мансуб аст, яъне 
вай барои эзоҳи яке аз аъзоҳои сарҷумла меояд, онро пурра мекунад 
ва эзоҳ медиҳад. Вобаста ба ҳамин ҷумлаҳои пайрави пуркунанда ба 
ду гуруҳи калон ҷудо мешаванд: 

1) ҷумлаи пайрави пуркунанда, ки барои пурра намудани хабари 
сарҷумла меоянд;

2) ҷумлаҳои пайрави пуркунанда, ки барои эзоҳ додан ва кушодани 
мазмуни аъзои пайрави пуркунандаи бо ҷонишинҳои ишоратӣ ифо-
даёфтаи сарҷумла истеъмол меёбанд.

Ҷумлаи пайрави пуркунанда на ба ҳама гуна сарҷумла тобеъ шуда 
меояд ва на ҳама гуна хабарҳо пуркунанда талаб мекунанд. Ҷумлаи 
пайрави пуркунанда ба сарҷумлае тобеъ шуда меояд, ки дар он яке аз 
аъзоҳои сарҷумла- пуркунанда намерасад ва сарҷумла чи аз ҷиҳати 
мазмун ва чи аз ҷиҳати мавҷудияти аъзоҳояш ноқис мебошад. Мисол 
дар ҷумлаи соддаи “I confirmed his introduction whith a gesture” ҳамаи 
аъзоҳои матлуб дар ҷояшон буда, ҷумла на аз ҷиҳати сохт ва на аз 
ҷиҳати мазмун ҳеҷ гуна ноқисие надорад, вале ин фикрро нисбат ба 
ҷумлаи зерин гуфтан мумкин нест.

Ба ин намуди ҷумлаи пайрави пуркунанда чунин қоида додан мум-
кин аст: Ҷумлаи пайрави пуркунанда бар эзоҳи хабарҳое меояд, ки 
дар таркиби сарҷумла аъзои пайрави пуркунанда зикр наёфта бошад. 
Мисол: 

Anna was happy that her husbed was dealing with his best friend today.
Ниҳоят кам бошад ҳам, ҷумлаи пайрави пуркунанда бар эзоҳе меояд, 

ки ба вай дар айни ҳол аъзои пайрави пуркунанда тобеъ аст. Азбаски 
аъзои пайрави пуркунандааксар вақт пеш аз феъл ва баръакс, ҷумлаи 
пайрави пуркунанда пас аз он меояд, дар ин гуна ҳолатҳо ҷумлаи пай-
рави пуркунанда ба плани дуюум мегузарад ва ҳамчун ҷумлаи пайрави 
ҳамроҳӣ воқеъ мегардад ва ин гуна ҷумлаи пайрави пуркунанда наояд 
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ҳам, ҷумла ноқис ҳисоб намешавад. Мисол: 
He was thinking about all this, but he did not know what the future holds.
Феълҳо аз рӯи муносибаташон ба объект ба ду гурӯҳи калон ҷудо 

мешаванд: гузаранда ва монда. Таъсиру ҳаракати феълҳои монда ба 
объект намегузарад ва ба онҳо пуркунандаҳои бевосита тобеъ шуда 
намеоянд, аммо дар феълҳои гузаранда таъсиру ҳаракат ба объект 
бевосита мегузарад ва онҳо ҳама вақт дорои пуркунандаи бевосита 
мебошанд. Масалан: феълҳои to see, give, eat, close, dig, pick, ask, carry, 
bring, have, hear, encourage, prepare, read, To write, to learn, to sow, to 
reap, to drink, to sprinkle, to invite, to beg, to receive ва монанди инҳо 
дар паҳлӯяшон омадани пуркунандаро талаб менамоянд.

Пуркунандае, ки дар паҳлӯи ин гуна феълҳо меояд, аъзои пай-
рав-пуркунандаи бевосита мебошанд. Саволе ба миён меояд: ҳамаи 
феълҳои гузаранда ҷумлаи пайравро ба худ тобеъ карда метавонанд? 
Мисолҳое, ки зери дасти мо қарор доранд ба ин савол ҷавоби манфӣ 
медиҳанд. Аксарияти феълҳои гузаранда бо тобеъ намудани аъзои 
пайрави пуркунандаи бевосита маҳдуд мешаванд, барои пурра наму-
дани инҳо ҷумлаи пайрав истеъмол намеёбад. Вале бисёр феълҳои 
гузарандае ҳастанд, ки на танҳо пуркунандаи бевосита, балки ҷумлаи 
пайрави пуркунандаро ҳам тобеъ менамоянд. Ба ин гурӯҳ феълҳои зе-
рин дохил мешаванд: to say, see, hear, understand, ask, write, put, suggest, 
forget, not forget ва монанди инҳо. Мисол: 

I have just said and I will say again that the farmers beat me, insulted 
me, did not give me the harvest and drove me away.She could hear them 
gathering at the breakfast table, sounding cups and spoons.

Ҷумлаҳои пайрави пуркунанда на танҳо барои пурра намудани 
феълҳои гузаранда, балки барои пурра намудани феълҳои дигар низ 
меояд. Мисол:

You have the right to think so, and so should others.
   Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ба феълҳои сода тобеъ шудани 

ҷумлаи пайрав хеле кам воқеъ мегардад. Феълҳои соддае, ки ҷумлаи 
пайрави пуркунанда бар эзоҳи онҳо меояд, асосан феълҳои зерин 
мебошанд.

    To say – гуфтан:
    He was said to have been a very good writer and poet.
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To see – дидан:
   He saw from the window that his friends were coming to him.
   Аксарияти феълҳои эзоҳталаби сарҷумла, ки ҷумлаи пайрави 

пуркунанда талаб менамоянд, феълҳои таркибӣ мебошанд.
Дар тобеъ намудани ҷумлаи пайрави пуркунанда роли асосиро 

қисми асосии феълҳои таркибӣ мебозанд. Онҳо вобаста ба хусусиятҳои 
маъноӣ ва грамматикии худ эзоҳталаб мебошанд, вагарна на ҳама гуна 
феълҳои таркибӣ эзоҳталаб буда, ҷумлаи пайрав мехоҳанд. Масалан: 
феълҳои таркибии felt мувофиқи хусусияти ҳиссаи якум эзоҳталаб 
мебошад, вале феъли таркибии to slip ҳеҷ гуна эзоҳ талаб намекунад.

 Миқдори феълҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ зиёданд, вале 
ҷумлаи пайрави пуркунанда ба миқдори муайяни феълҳо тобеъ ме-
шаванд. Онҳоро ба гурӯҳҳои зерин тақсим кардан мумкин аст:

 1. Феълҳое, ки news, information, speech, interview, communication 
and attitude- ро мефаҳмонанд. 

 Ба ин гурӯҳ феълҳои зерин дохил мешаванд: To tell, to tell, to tell, to 
confess, to state, to announce, to read, to inform, to command, and so on.

 Мисол: 
Ms. Van recounted how many good movies she had seen in the movie 

theater.
 2. Феълҳое, ки understanding, accepting and discussing-ро мефаҳ-

монанд.
 Феълҳое, ки маънои дарккунӣ, қабулкунӣ ва муҳокимавӣ доранд 

ва ҷумлаи пайрави пуркунанда бар эзоҳи онҳо меояд, миқдоран кам 
буда, дараҷаи истеъмолии онҳо гуногун аст.

Мисол: 
She remembers that when the car arrived, everyone ran to look for it.
 3. Феълҳое, ки амалиёти фикрӣ ва хулосавиро ифода менамоянд.
 4. Феълҳое, ки ҳолатҳои гуногунро ифода менамоянд.
 Ба ин гурӯҳ феълҳои зерин дохил мешаванд: To be afraid, to 

understand, to be happy, to be ashamed, to be happy, to be surprised, to 
be hesitant, to be sad ва монанди инҳо. Мисол:

 I was afraid that my mother would suddenly become ill.
  5. Феълҳои модалӣ. Ба феълҳои модалӣ тобеъ шуда онро пурра 

намудан ва эзоҳ додани ҷумлаи пайрави пуркунанда хеле зиёд аст.

Таҳқиқ ва таҳлил
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 Феълҳои модалии хостан ва тавонистан ниҳоят серистеъмол буда, 
дар ҳамаи шахсу шумораҳо воқеъ мегарданд. Мисол:

 I didn’t want to be late for work.
 6. Ҷумлаи пайрави пуркунандаи таркибҳои фразеологиеро, ки ба 

вазифаи хабар омадаанд, низ эъзоҳ медиҳанд. Мисол:
 I have no secrets from you, and my heart is full that you will not tell 

them to anyone.
 7. Ба таркибҳои бешахс, ки одатан хабари ҷумлаҳои бешахс шуда 

меоянд, тобеъ шуда, онҳоро эъзоҳ додани ҷумлаи пайрави пуркунанда 
низ мушоҳида мешаванд. Мисол:

 In this regard, language teachers should be encouraged to make more 
use of the methods of past writers.

Таҳқиқ ва таҳлил
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ЧАНД ТАРҶУМАИ 
ЯК ШЕЪРИ ЕСЕНИН - 
«ПИСЬМО МАТЕРИ»

(аз устод Бозор Собир то имрӯз)

Ашъори лирикиву иҷтимоии шоири шуҳратёри рус Сергей Есенин 
(1895-1925) бори аввал тавассути тарҷимаҳои устод Лоиқ ба ниҳонхо-
наи дили мардуми тоҷик маъво гирифт. Бесабаб нест, ки ҳатто баъзе 
аз намунаҳои тарҷимаҳо суруд ҳам шуданд.

Яке аз ин шеърҳои машҳури шоир «Письмо матери» («Мактуб ба 
модар») аст. Ба қавли устод Абдунабӣ Сатторзода, ин шеър «ба Лоиқ 
дар офаридани шеъри «Ба модарам» ва умуман тамоми силсилаи 
модарномаашон илҳом бахшидааст».

 Аҷиб он аст, ки онро на устод Лоиқ, балки устод Бозор Собир ба 
тоҷикӣ гардондааст, ки дар китоби «Гулафшон» сабт аст. Инак, баъди 
42 соли он таҷриба азм кардам, ки онро бори дигар тарҷима кунам.

«Письмо матери» таърихи қариб садсола дорад (1924) ва ростӣ, 
ба ҳолу ҳаво ва рӯҳияи ман, ки модарам дар дуриҳост, бисёр созгор 
афтод ва соли 2019 тарҷима карда, ба китоби «Баҳор овардан осон 
нест…» ҷо додам.

Ҳоло шеърро 1) дар варианти асл, 2) тарҷимаи устод Бозор ва 3) 
тарҷумаи худ рӯнамоӣ мекунам.

 Бузургмеҳри Баҳодур

Паҳнои назар
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ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Паҳнои назар
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Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне. 
     1924

Тарҷимаи устод Бозор СОБИР:

МАКТУБ БА МОДАР

Зиндаӣ то ба ҳанӯз, эй кампир?
Ман дуогӯи сари сахти туям.
Дар ҳама рӯи ҷаҳони дилгир
Ҷуз хаёли ту надорам ҳамдам.

Хабар омад, ки ту бо дидаи чор
Аз дари кулбаякат дар хуфтан
Мебароӣ ба сари раҳ ночор,
Куртаи куҳнаи рустоӣ ба тан.

Сари ҳар шом яке фикри сиёҳ
Мекунад реш дилатро модар, -

Паҳнои назар
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Задааст аз камари ман гӯё
Дар тарабхона касе бо ханҷар.

Гарчи андӯҳи ҷудоист гарон
Чӣ кунӣ фикру хаёли ношод?
То наоям ба дари хонаамон,
Ман ба осонӣ нахоҳам ҷон дод.

Ҳаст чун рӯи баҳорон шодоб
То кунун рӯи мани зору низор.
Мекунам ёд ба бедорию хоб
Қиссагӯии туро кӯдаквор.

Як шабе чашми кабудам пурнам,
Ба қадамгоҳи ту мемонам сар…
Макун аз хоб дигар бедорам
Ҳамчу пешина ба ҳангоми саҳар.

Ки надорам ҳаваси ризқи ҳазор,
Лабам аз неъмати олам сер аст.
Аз ҳама буду набудам безор,
Дилам аз зиндагӣ барвақт шикаст.

Ба намози саҳарам амр макун,
Кас ба дӯшина намегардад боз.
Мебарам саҷда шабу рӯз акнун
Ба дару боми ту аз рӯи ниёз.

Пас аз ин об макун аз ғами ман
Дилу ҷону ҷигаратро модар.
Куртаи куҳнаи рустоӣ ба тан
Набаро бар сари раҳ бори дигар. 
     1977

Паҳнои назар
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Тарҷумаи Ҳабибулло ФАЙЗУЛЛО:

МАКТУБ БА МОДАР

Ту ҳоло зиндаӣ, эй модари пир,
Саломат ҳастаму гӯям саломат.
Бимон, ки офтоби бахту умед
Ҳамеша нур пошад рӯи бомат.

Ба ман ҳамсояҳо доим нависанд:
Ба ёди дидани ман беқарорӣ.
Ба тан пироҳани сабзи қадима,
Сари раҳ менишинӣ, интизорӣ.

Туро дар ин либос ошуфтаву зор,
Ҳамеша мардумони деҳа диданд.
Гумон кардӣ, ки дар майхона мастон
Ба сандуқи дилам ханҷар халиданд?

Паҳнои назар
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Машав, эй модари ошуфта, ғамгин,
Бубин, карда хаёли хом пират.
Магар ин кӯдаки дирӯзаи ту,
Накарда хайрбоди ту бимирад?

Ман охир, мисли пешина ҳалимам,
Ҳамеша орзуе менамоям,
К-аз ин оворагардиву ғарибӣ
Ба зудӣ хона назди ту биоям.

Ба наздат меравам фасли баҳорон
Ки боғ аз гул ниҳад бар сар кулоҳе.
Макун бедор чун айёми тифлӣ,
Маро аз хоби ширин субҳгоҳӣ.

Макун ту орзуи хуфта бедор,
Ки резад об аз ҷоми шикаста.
Маро аз имтиҳони зиндагонӣ,
Ғубори хастагӣ бар дил нишаста.

Машав, эй модари зорам ту ғамгин
Туро аз омадан бинмудам огоҳ.
Мапӯш он куртаи сабзи қадима,
Машав ту интизори ман сари роҳ. 

 
Тарҷимаи Бузургмеҳри БАҲОДУР:

НОМА БА МОДАР

Зиндаӣ ту, модари пирам ҳанӯз?
Зиндаам ман, чунки мегӯям дуруд.
Кош рӯи кулбаи эҳзони ту,
Рӯшании бемисол ояд фуруд.

Паҳнои назар
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Нома бинвиштанд: ту дар изтироб,
Ғуссаҳое мехурӣ аз баҳри ман;
То сари роҳам бароӣ интизор,
Ҷомаи фарсудаат карда ба тан.

Аз паси торикие вақти ғуруб,
Пеши чашмони ту дар ин манзарам:
Гӯиё дар як низои майкада,
Теғи финӣ мезананд, аз хун тарам.

Ғам махур, ором бош, эй меҳрубон,
Ин фиребе бошаду рӯъё тамом,
Он қадар ҳам майгусоре нестам,
Ки туро нодида пӯшам чашмҳом.

Ман чу пешин меҳрубону боумед,
Орзу дорам ба ҷону дил мудом -
То ки аз ғамҳои балвогар раҳам,
Боз оям бар дарат чун мурғи ром.

Муғчабандӣ сар шавад, ман ҳам расам,
Дар баҳори нав ба боғи махмалин.
Лек танҳо ту ба субҳи рӯзгор
Нестӣ чун ҳашт соле пеш аз ин…

Зиндагӣ поён шуду хуфт орзу,
Орзу гар гул накард, ором бош.
Бармаҳал қурбонии санҷиш шудам,
Ноумед аз баъди якумра талош.

Бар намозу тавба ташвиқам макун,
Пирро имкони баргаштан куҷост.
Ту фақат шодиварию ёрманд;
Ту фақат чун нур бешарҳию рост.

Паҳнои назар
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Бар зи хотир изтиробу дардҳо,
Ҳам махур ғам аз бароям ин қадар.
Дар сари роҳам наё ҳам зуд-зуд,
Ҷомаи фарсудаат карда ба бар. 
     2019

Паҳнои назар
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 БО ЧАШМИ ТУ

Обруи ишқро чашми ту бардорад баланд, 
Фитнаи ағёрро мардона нанмояд писанд. 
Чашмро, эй ҷони ман, аз сӯи ман ҳаргиз макан, 
Чунки дорад ҳар нигоҳи дӯст як маънои панд. 
Чашми алмосии ту дар шишаи дил кора кард,
Зиндагии талху ширини маро наззора кард.
Хост гирад пеши чашмам пардаи абри ғурур,
Чашми бинои ту мисли барқ онро пора кард.
Бе сухан бо чашми ман чашми ту дорад гуфтугӯ,
Гардад огаҳ дар дилам ҷунбад зи ҷо як қадри мӯ.
Дар бадан хуни маро чашми ту меорад ба ҷӯш,
Чун мае, ки солҳо хобида бошад дар сабӯ.
Хешро месанҷам аз cap то ба по бо чашми ту,
То намоям сафҳаи дил пурсафо бо чашми ту.
Ноаён мемонд дар чашмони ман нуқсони ман,
Кардам онро ошкоро дилбаро, бо чашми ту.

 (М. Турсунзода, осори мунтахаб, 
иборат аз 2 ҷилд. Ҷилди 1. Шеърҳо.
 Нашриёти «Ирфон».1981 саҳ.143)

 

ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Твои глаза возвышают достоинства любви,
Они смело игнорируют интриги недругов.
Душа моя, не отрывай от меня своих глаз,
Ведь в каждом твоем взгляде таинств глубина.
Твой острый взгляд пронзил сосуд моего сердца,
Узрел он сладости и горечи жизни моей.

Паҳнои назар



25Навруста №4 (24) 2022

Пытались затмить мои глаза облака гордости,
Но твои глаза, словно луч света, пронзили их
Наши глаза безмолвно горят друг с другом,
И сердце моё ощущает каждую перемену в тебе, с волосок.
Вскипает кровь во мне от взгляда глаз твоих,
Как то вино, что долгое время томилось в бутылки.
Твоими глазами я вижу себя всецело со стороны,
Чтоб очистить свое сердце, пропустив через них,
Я бы не увидел своими глазам пороки свои,
Любимая, я обнаружил их благодаря твоим глазам

 ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

В твоих глазах - высокий свет отваги,
Твой враг перед тобой бледней бумаги.
Должник твой, ибо вижу всякий раз,
Кристаллы мудрости в глубоких водах глаз.
Твой взгляд порой, как небо, беспредельный
Пронзает сердца моего сосуд скудельный,
Алмаза тверже, молнии верней. 
Он ранит тучу гордости моей, 
Твои глаза, подобные святыне!
И, как вино старинное в кувшине,
Вскипает кровь моя и рушит кров,
Когда с глазами говоришь, без слов,
И чтоб в душе не заводилась скверна,
Хочу я одолжить нелицемерно 
Твои глаза, тобой на время стать,
Очиститься - вернуть тебе опять.

Стихотворение М. Турсунзаде 
было переведено в двух вариантов 
ассистентами кафедры МПРЯ и Л 
Камоловой Г.З. и Нажмутдиновой Ф.Ф. 

Паҳнои назар
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ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ВЕТНАМӢ
1. Тарбузро зоғ нӯл заду лаклакро ҷазо доданд.
2. Аспро дар сафари дур меозмоянд.
3. Одами зиштрӯ кӯшиш мекунад, зебо намояд; аблаҳ кӯшиш
мекунад, ки суханҳои оқилона гӯяд.
4. Шахси сарватманд кар асту шахси машҳур – кӯр.
5. Ба киштии калон – мавҷҳои калон.
6. Дар вақти хашм рост каҷ менамояду дар муҳаббат каҷ рост
метобад.
7. Хурсандии барзиёд ғаму кулфатро ба вуҷуд.
8. Агар пурсида олу гирифтӣ, ба ивазаш шафтолу баргардон.
9. Шароб ба дарун медарояд – суханҳо ба берун мебароянд.
10. Заҳри одам ба заҳри даҳ мор баробар аст.
11. Ҳамаи ғамҳо фаромӯш мешаванд, ҳамаи бадбахтиҳо
мегузаранд.
12. Ҳама кор дар аввал мушкил аст.
13. Аз дарвозаи бошукӯҳ қабул карду ба дари пинҳонӣ гусел
кард.
14. Ба партофтан – афсӯс, ба гузоштан халал мерасонад.
15. Чароғи баланд дурро ҳам равшан мекунад.
16. Ҷое, ки ақл ба охир мерасад, ҷаҳолат сар мешавад.
17. Ҷое, ки об лой аст, он ҷо лаклакҳои фарбеҳ ҳастанд.
18. Ҷое, ки гул ҳаст, он ҷо шапалакҳо ҳам ҳастанд.
19. Ҷаҳолат дар як дақиқа меҳнати сесолаи хирадмандро
барбод медиҳад.
20. Роҳе, ки боре дар он як коса биринҷи хуб дода буданд,
фаромӯш намешавад.
21. Агар бисёр хӯрӣ, таъмро гум мекунӣ, агар бисёр ҳарф занӣ,
суханҳои оқилонаро гум мекунӣ.
22. Агар оби сарчашма лой бошад, оби дарё ҳам тира аст.
23. Агар ба сафар баромадӣ, аз ними роҳ барнагард.
24. Агар парранда аз қафас парида рафта бошад, умед макун,
ки бармегардад.

Зарбулмасал ва мақолҳои халқҳои ҷаҳон
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25. Зану шавҳар – ду чӯбчаи хӯрокхӯрӣ.
26. Агар медонӣ, бигӯй, агар намедонӣ, гӯш кун.
27. Дар ҷангал ҳам пайраҳа ҳаст.
28. Чун дар зери бодбон меравӣ, ба самти бод аҳамият деҳ.
29. Аз тӯр гурехта ба чангак афтод.
30. Эҳтироми барзиёд ба тарс мубаддал мешавад.
31. Баъзан мӯрчаҳо моҳиро мехӯранд, гоҳе моҳӣ мӯрчаҳоро.
32. Бахшидани гуноҳҳо қаҳрамонӣ аст.
33. Қуфл чи гуна, калид намуна.
34. Вақте ки бемор шавӣ, ба худ афсӯс мехӯрӣ, аммо вақте ки
шифо ёфтӣ, ба пули сарфшуда афсӯс мехӯрӣ.
35. Вақте ки хурсандӣ, мехоҳӣ, ки умри дароз бинӣ, аммо вақте
ки ғамгинӣ, пагоҳ мурдан мехоҳӣ.
36. Вақте ки мева хӯрдӣ, аз дарахтшинон ёд кун.
37. Вақте ки ба мор хуш аст, ба қурбоққа бад аст.
38. Вақте ки асал ҳамроҳ кунӣ, ҳама чиз ширин мешавад.
39. То вақте ки ин ҷоӣ, туро носазо мегӯянд, аммо ҳамин ки
рафтӣ, афсӯси туро мехӯранд.

Зарбулмасал ва мақолҳои халқҳои ҷаҳон
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40. Агар зиндагии бовиҷдонона кунӣ, ҳар гуна бадбахтӣ
мегузарад.
41. Зебоии ботин беҳтар аз зебоии рӯй аст.
42. Касе, ки баланд хандад, ӯ баланд гиря хоҳад кард.
43. Касе, ки шабҳо дер хобаш мебарад, қадри шабҳои дарозро
медонад.
44. Моҳии аздастрафта ҳамеша калон менамояд.
45. Алафи бегонаро меканӣ, беҳтараш аз решааш бикан.
46. Бо ҷамъият мурдан беҳтар аст аз танҳо зистан.
47. Решаи бисёр – барги бисёр.
48. Аз беморӣ халос шудан мумкин асту аз тақдир не.
49. Ақли ҷавон мисли абрчаест, ки шамол мебарад.
50. Дар як асп ду зин намегузоранд.
51. Аз хонаи танг не, аз дили танг битарс.
52. Агар бадбахтӣ намебуд, қаҳрамон пайдо намешуд.
53. Хатоӣ касро донотар мекунад.
54. Роҳи бозгашт ҳамеша кӯтоҳ менамояд.
55. Дарахти ростро сояаш ҳам рост аст.
56. Раққоси беҳунар заминро ноҳамвор мегӯяд.
57. Каду кошта, шафтолуро интизор машав.
58. Сухани ҳақ монанди дору аст, ки аксаран талханд, аммо
шифобахш.
59. Пеш сухан гуфтан ҳафт маротиба забонро рӯгардон кун.
60. Дар ишқи калон азият бисёр аст.
61. Одами зӯр қувватро ба кор мебараду камзӯр – ҳиларо.
62. Садҳо маслиҳат ду дасти ботаҷрибаро иваз карда
наметавонанд.
63. Дарахти хуб буриду ба ҷояш дарахти хушкро шинонд.
64. Ғарқшуда ба ҳубобчаҳо низ даст мезанад.
65. Се занак – чор ғайбатчӣ.
66. Одами доно зуд пир мешавад.
 

Гирдоварӣ, тарҷума 
ва таҳияи Дилшод Раҳимов

Зарбулмасал ва мақолҳои халқҳои ҷаҳон
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КОНФУТСИЙ

Аз хонаводаи ашрофи муфлисшуда буд ва бештари умрро дар мул-
ки Луба сар бурд. Зиндагиаш солҳои 551 то 479 пеш аз милод буда-
аст. Дар ҷавонӣ мансабдор буд, сипас нахустин мактаби хусусиро дар 
Чин созмон дод. Андешаҳояш дар китоби «Гуфтугӯҳо ва андешаҳо» 
гирд омадаанд, ки аз андарзҳо ва суҳбатҳо бо наздикону шогирдон 
иборатанд. Ҷанбаи муҳимми таълимоти Конфутсий «жен»-одамият 
мебошад, ки маҷмӯи муносибатҳои этикиву иҷтимоиро, аз шумори 
эҳтиром ба гузаштагони худ, ба бузургсолон, бузургон ва шоҳонро 
дар бар мегирад. Ҳангоме ки таълимоти Конфутсий оини давлатдорӣ 

Андарзи бузургон
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гашт, файласуф «муаллими даҳ ҳазор насл» эълон шуд ва ин кеш то 
соли 1911, оғози инқилоби буржуазии Синхай давом кард. Осораш: 
«Гуфтугӯҳо ва андешаҳо» ва «Китоби сурудҳо».

* * *
Оқилон бо дигарон муросо мекунанд, аммо аз паси онон намера-

ванд. Аблаҳон аз паси касон мераванд, лек муросо намекунанд.
* * *

Марди хирад монанди ноқус аст; то назананд садо намедиҳад.
* * *

Сахт бо худу нарм бо дигарон бош.
* * *

Гузаштаҳо барои он меомӯхтанд, ки худро комил созанд, имрӯзиҳо 
барои он меомӯзанд, ки дигаронро ба ҳайрат оранд.

* * *
Дар кишваре, ки адлу инсоф ҳаст, нотарс бигӯ, нотарс бирав, дар 

кишваре, ки адлу инсоф нест, нотарс бирав, аммо дониста гӯ.
* * *

Бузургӣ он нест, ки ҳеч гоҳ хато накард, бал он аст, ки ҳар бори 
афтодан боз боло рафт.

* * *
Аблаҳ нолад, ки одамон ӯро нашносанд, хирадманд баръакс.

* * *
Инсондӯстӣ муҳимтар аз обу оташ аст. Ман дидам чи гуна одамон 

дар обу оташ афтодаву мурданд, вале аз одамдӯстӣ мурдани касеро 
надидаам.

* * *
Накукор танҳо намемонад, ҳар ҷо равад ҳамсоя меёбад.

* * *
Хатои ягона ва бузург ислоҳ накардани хатои худ аст.

* * *
Бадтарин тарсуӣ он аст, ки бидонӣ чи бояд бикунӣ, аммо накунӣ.

* * *
Агар дороӣ ҷамъ бар дасти як тан шавад, халқ парешон мешавад. 

Агар дороӣ бар халқ парешон шавад, халқ сарҷамъ мешавад.

Андарзи бузургон
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* * *
Шамъаке афрӯхтан беҳтар аз торикиро нафрин хондан аст.

* * *
Боре Конфутсий зане гирёнро дид ва сабаб пурсид.
Зан гуфт:
– Ҳама пайвандонамро паланг дариду кушт.
Конфутсий ҳайрон шуд:
– Чаро ин ҷоро тарк намекунӣ?
Зан афзуд:
– Ҳокимони дигар ҷоҳо мардумозоранд.
Конфутсий рӯ ба шогирдон кард:
– Дидед, ҳокими сангдил бадтар аз дарранда аст.
* * *
Аз Конфутсий пурсиданд:
– Бемаргӣ ҳаст?
Гуфт:
– Мо ки зиндагиро намедонем, аз куҷо донем марг чист?
 Тарҷумаи Юнус Юсуфӣ

Андарзи бузургон
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Аркадий Гайдар

Афсонаҳои халқҳои ҷаҳон
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САНГИ ТАФСОН

I
 Пирамард дар деҳа танҳо мезист. Як одами нимҷон буд, аммо сабад 

мебофт, наматмӯза медӯхт, боғи колхозро посбонӣ мекард, ки бачаҳо 
надароянд… Ҳамин хел рӯз мегузаронд. 

Вай ба деҳа хеле барвақт ва аз ҷойи дур омада буд, аҳли деҳа ҳам 
барвақт пай бурда буд, ки пирамард ранҷу озори зиёд кашидааст, чунки 
сахт мелангид ва аз синнаш зиёдтар пир менамуд. Аз бари рӯ то кунҷи 
лабонаш як захми чуқур ҳам ба назар мерасид, аз ин сабаб чеҳрааш, 
ҳатто вақти табассум кардан ғамгину ҷиддӣ менамуд.

II
 Як рӯз Ивашко Кудряшкин ба боғ даромад, ки себ чида ишкам пур 

кунад. Ногоҳ шалвораш ба мехи сари тавора дармонду дарид ва худаш 
ба рӯйи буттаи пурхори бектошӣ афтид, чанд ҷои баданаш харош хӯрд, 
вою додаш баромад ва, албатта, ба дасти посбон афтид.

 Пирамард метавонист як даста алафи газна ё бадтар аз онро ги-
рифта, адаби ӯро диҳад, ё метавонист ба мактабашон бурда, шарманда 
кунад. Аммо ду дасти пурхароши Ивашко, пораи шалвори дар пушти ӯ 
чун думи гӯсфанд овезон ва рухсораҳои аз гиря сурхгаштаю оби дидаи 
шашқаторашро дида, дилаш сӯхт.

 Пирамард писараки тарсхӯрдаро аз даричаи боғ бароварда, ба хо-
наашон гусел кард, як шатта ҳам назад, ҳатто аз пушташ ягон гап нагуфт. 

 
III

 Аз шарму алам Ивашко чӣ кор карданашро надонист ва рост ба 
ҷангал рафт. Он ҷо вай раҳгум зад ва ба ботлоқ даромада, сахт хаста 
шуду ба як санги ушназадаи кабуд нишаст, аммо ҳамон замон фиғон 
кашида боло ҷаст: ба назараш тавре намуд, ки рӯи санг занбӯре ни-
шаста буд ва он аз ҷойи даридаи шалвораш неш зад. 

Афсонаҳои халқҳои ҷаҳон
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 Вале он ҷо ягон занбӯр нанамуд. Санг тафсон будааст, мисли ан-
гишти сӯзон. Аммо Ивашко дар рӯйи ҳамвору сӯфтаи санг, зери гили 
сахтшуда тарҳи чанд ҳарф мушоҳида намуд. 

 Ивашко дарҳол дарк кард, ки санг сеҳрнок аст. Вай саросема каф-
шашро кашид ва пошнаи онро ба санг кӯфта, гили рӯйи навиштаҷотро 
тоза кард, то бифаҳмад, ки аз ин санг чӣ ҳикмате барои худ гирифта 
метавонад.

 Дар санг чунин навиштаҷот буд:
 ҲАР КАС ИН САНГРО БА КӮҲ БУБАРАД ВА ЗАДА ШИКАНАД, ҶАВО-

НИИ ХУДРО БОЗГАРДОНАД ВА ЗИНДАГӢ АЗ САР ГИРАД.
 Дар зери ин ҷумла мӯҳр зада шуда буд, аммо мӯҳри одӣ не, мудав-

вар, чунонки дар идораҳо ба ҳуҷҷатҳо мезананд ва секунҷа ҳам не, 
чунонки дар чиптаи ошхонаҳо ба назар мерасад, балки аҷибтар: ду 
салибак дошту се думча, як доирачаю хатча ва чаҳор вергул.

 Инро хондаю дида димоғи Ивашко Кудряшкин сӯхт. Охир, вай ҳа-
магӣ ҳашт сол дорад, нав ба нӯҳ қадам мегузорад. Кадом зиндагиашро 
дубора сар кунад? Магар аз синфаш афтаду дубора дар синфи якум 
хонад? Не, намешавад.

 Баръакс мешуд, гапи дигар буд: масалан, дарс нахонда аз синфи 
якум якбора ба синфи сеюм мегузашт!

 Афсӯс, ки санги сеҳрноктарини олам ҳам аз ӯҳдаи ин кор баромада 
наметавонад, инро ҳама медонад, ин гуна нахоҳад шуд. 

IV
 Ивашкои ғамгин ба деҳа баргашт. Вақте аз канори боғ гузар кард, 

чашмаш боз ба пирамарди посбон афтид. Пирамард дар як даст сатили 
оҳак, дар дасти дигар пӯпакҷорӯби оҳакмолӣ сулфида-сулфида куҷое 
мерафт ва гоҳо бозистода нафас рост мекард.

 Ивашко табиатан бачаи ҳалиму сипосгузор буд, аз ин сабаб ба худ 
гуфт: «Ин одам баҳазур як бандча газна гирифта маро бояд мезад ё ба 
мактаб бурда ба дасти омӯзгор месупурд. Лекин дилаш сӯхт. Чӣ шавад 
ман ҳам ба ӯ некӣ кунам, як бор дили ман ҳам ба ҳоли ӯ сӯзад: ба бобо 
ҷавониашро баргардонам чӣ?! То кай сулфида, лангида, нафастанг 
шуда мегардад?»

 Ивашкои олиҳиммат ҳамин хел андеша карда, ба пирамард наздик 

Афсонаҳои халқҳои ҷаҳон
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шуд ва буду шуди воқеаро нақл кард. Пирамард аз сидқи дил ташаккур 
гуфт – хабари хуш, албатта, лекин баъд изҳор намуд, ки боғро бесоҳиб 
монда, ба ботлоқ рафта наметавонад, зеро вақте пирамард ба бардо-
штану берун овардани санги даруни ботлоқ машғул мешавад, баъзе 
одамон ба боғ даромада ҳосилро чида мебаранд, он гоҳ посбон, хоҳ 
ҷавон асту хоҳ пир, гап мешунавад, шарманда хоҳад шуд…

 Пирамард ба Ивашко маслиҳат дод, ки ӯ худ сангро бардошта ба 
тори кӯҳ бубарад. «Ман, – гуфт пирамард, – баъдтар сари қадам омада, 
ягон чиз гирифта ба санги тафсони ту туқ-туқ мезанам...»

 Аз ин гап табъи Ивашко хира шуд.
 Аммо маслиҳати пирамардро рад карда, ӯро ранҷонидан нахост. 

Субҳи рӯзи дигар вай як халтаи бадошт ва барои он ки дасташ насӯзад, 
дастпӯшаки ғафс гирифта ба ботлоқзор рафт.

 
 V

 Санг ба чирку гил ғӯтида буд. Ивашка онро базӯр бардошта то поини 
кӯҳ бурд. Ҷонаш ба ҳалқаш расид, забонаш аз даҳонаш берун шуд. Вай 
рӯйи алафи хушк нишаст, ки нафас рост кунад.

 «Ана, – гуфт вай ба худ, – ҳамин замон санг дар сари кӯҳ мешавад, 
пирамарди ланг меояд, сангро зада мешиканад, ҷавон шуда мераваду 
зиндагӣ аз сар мегирад. Ҳама мегӯянд, ки бисёр азоб кашидааст, ғаму 
алам дидааст. Пири фартут аст, танҳост, коркӯфта, маҷрӯҳ, ҳаргиз рӯзи 
хуш надидааст. Ҳама рӯзи хуш дидаанд, вай надидааст». Мана, худи 
Ивашка бача аст, аммо се бор хушбахту хурсанд буд: як бор, вақте ки 
ба дарс дер мемонд ва як ронандаи ношинос ӯро ба сабукрави нап-
па-нав савор карда, аз назди саисхона то мактаб бурд, бори дигар, 
вақте ки бе шасту тӯр як шӯртанмоҳии калон қапид, бори сеюм, вақте 
ки амаки Митрофан ӯро ба шаҳр бурд ва ҳамроҳ иди Якуми майро 
ҷашн гирифтанд…

 «Бигзор пирамарди бечора ҳам рӯзи хуш бинад!» – олиҳиммат шуд 
Ивашка.

 Вай инро гуфту аз ҷо бархест ва сангро ба тарафи кӯҳ кашид.

VI
 Қариби шом, вақте ки лашкари абр дар уфуқи дури болои дандони 
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кӯҳҳо ғун шуд ва хуршед нурҳои зарҳалини худро аз қабати абрпораҳо 
ба замини аз ташвишҳои рӯзона хасташуда, ҳанӯз равона мекард, пи-
рамард ногаҳон пайдо шуд. Ин лаҳза Ивашкои хастаҳол дар тори кӯҳ 
аз хунукӣ ларзида либоси чиркину тари худро дар гармии санги тафсон 
хушк мекард. 

 – Бобо, – фиғон кашид Ивашко, – чаро болға, табар ё мисрон нао-
вардӣ? Сангро чӣ хел мешиканӣ? Мушт зада? Лагад зада?

 – Не, Ивашко, – ҷавоб дод пирамард, – на мушт мезанам, на лагад. 
Ман ин сангро умуман намешиканам, чунки аз нав ҷавон шуда, аз сар 
зиндагӣ гирифтан намехоҳам.

 Пирамард инро гуфта, ба Ивашко наздик шуд ва сари ӯро сила кард. 
Ивашко ҳис кард, ки дасти вазнини ӯ меларзад.

 – Ба гумони ту ман пиракии лангу бадафту бадбахтам, – гуфт пира-
мард. – Дар асл одами бисёр хушбахтам, хушбахттарин одами дунё! 
Ба поям як ғӯлачӯб афтида маъюб карда буд. Хеле шуд, он замон мо 
алорағми шоҳ шӯрида, дар кӯчаҳо сангар месохтем. Ту фақат сурати 
шоҳро дидаӣ… Баъдтар дандонҳоямро зада шикастанд, яъне вақте 
моро ба зиндон афканданд, рӯҳафтода нашуда суруд хондем. Бари 
рӯямро дами шамшер буридааст. Ин замоне шуд, ки лашкари навтаъ-
сиси мо лашкари душманро зада торумор мекард. Вақте мубталои 
домана шудам, дар як бинои назарногир рӯйи коҳ хобидам. Он шабу 
рӯз аз дард хабарҳои нохуш вазнинтар буданд. Ҳар замони ба гӯша-
мон мерасид, ки ватан дар иҳотаи лашкари душман асту ҳамин замон 
асир хоҳем шуд. Аммо як субҳидам, баробари нахустин нурҳои офтоб 
хабари хуш расид: душман дубора саркӯб шуд ва лашкари мо боз ба 
ҳуҷум гузашт. Он лаҳза аз чашмонам ба рухсораҳои зардгаштаам ашки 
шодӣ равон шуд. Як ҳамроҳи ҳамяроқи мисли худам ярадору бемор 
доштам. Як бурида нони қоқу моҳии намакин буд. Ҳамонро бо ҳам 
дидем. Вай ҳам хурсанд шуда, тӯшаашро ду тақсим кард… Мо аз кат 
ба кат дастони қоқамонро дароз карда фишурдем, қасам хӯрдем, орзу 
кардем, гуфтем, ки ҳатто баъди сари мо ҳам кишварамон ободу озоду 
нерӯманд шавад, розӣ ҳастем. Ҳозир маҳз чунин аст! Умри дубораю 
ҷавонии дигар чӣ даркор? Умрам пуразоб гузашт, лекин ҳалолу пок 
зистам! Чи даркор умри дубора, вақте шоҳиди гапу коре будам, ки ба 
ҳар кас насиб нахоҳад шуд – як рӯз чил қадам дуртар аз сафи аскарони 
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мо Ленини бузург салом дода гузашта рафт! Дар бараш нимтана, дар 
сараш кулоҳи омиёна буд…

 Пирамард хомӯш монд, чубуқ гирифту тамоку кашид.
 – Дуруст, бобо, – розӣ шуд Ивашко. – Ин хел бошад, беҳуда азоб 

кашида сангро ба сари кӯҳ баровардам. Дар ҳамон ботлоқи худаш 
баҳазур хобиданаш беҳтар набуд…

 – Беҳтар ки дар ҷойи намоён бошад, – гуфт пирамард. – Акнун бу-
бин, ки чӣ гапу кор мешавад, Ивашко.

VII
 Аз он замон солҳо гузаштааст, аммо санг ҳанӯз дар сари кӯҳ асту 

ношикаста…
 Аз канори санг одами зиёд мегузарад. Меоянду мебинанду сар 

ҷунбонда роҳашонро давом медиҳанд.
 Ман ҳам боре дар тори ин кӯҳ шудам. Рости гап, аз баъзе гапу кори 

зиндагии худ чандон розӣ набудам, табам хира буд. «Хайр, чӣ, – гуфтам 
ба худ, – чӣ шавад сангро зада шиканаму зиндагӣ аз сар гирам?!»

 Хеле истодам ва хайрият, ки чунин накардам, аз раъям гаштам. Ҳам-
сояҳоро пеши назар оварда ба худ гуфтам: «Э, – мегӯянд онҳо, – ана, 
аблаҳи гузаро меояд! Як бор дуруст зиста хушбахт шуда натавонист, 
акнун ҳамаашро дубора такрор карданист…»

 «Не, – андеша кардам он лаҳза, – ман дар умрам хушбахт ҳам бу-
дам!»

 Коғаз гирифта, тамоку печидам. Барои он ки гӯгирд беҳуда сарф 
нашавад, сигорамро дар санги сӯзон оташ гиронда, ба роҳи худ раф-
там…  1941     

      

Тарҷумаи Азизи Азиз

Афсонаҳои халқҳои ҷаҳон
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 ДОНИШҶӮЁНИ ХУШҲОЛ 
“Танаффус “ - 20 дақиқа гуфтам ман ба донишҷӯён“. Ин қадар кам“ 

ҷавоб додоанд онҳо “. Илтимос 30 дақиқа муҳлат диҳед”. “ Хуб то 15 то 
кам, 7 аммо баъдан зуд баргардед “ зеро мо ҳоло кори бисёр дорем.

“Ташаккури зиёд, шумо хело меҳрубонед“ гуфтанд онҳо ва ба берун 
рафтанд.

Ман на он қадар меҳрубонам, танҳо…. Ман ҳам бояд 30 дақиқа дам 
бигирам. Дарс хело мушкил аст. Ҳама хастаанд, ман низ ҳамчунин. Би-
лохира танаффус шуд. Ин курси забономӯзи хело душвор ва сахт аст. 
Ҳар рӯз муддати чор соат забони олмонӣ меомӯзем. Душвор аст барои 
донишҷуён, барои омӯзгор низ. Чор соат барномаи таъсирнок ва чо-
либу диққатҷалбкунанда. Донишҷуён ҳар рӯз пас аз нисфирӯзи бозиву 
хушҳолӣ мехоҳанд.

Хонумон в ҷанобон! Имруз ман ба шумо мавзуи….ро шарҳ медиҳам.
Аккузатив ба ҳайси Аператив ва ҷойивазшавии калима ба ҳайси ҳад-

ди имкон. Хело мутаассифам, зеро на ҳама донишҷӯён ба дарс диққати 
махсус доранд. Имрӯз хеле рӯзи душвор буд. Ҳама беҳоланд, касе хоҳиши 
сухан карданро надорад. Аммо ин ҳам мегузарад. Ҳаво бошад дар берун 

Тамсилҳо
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30 дараҷа аст. На он қадар ҳавои хуб барои донишомӯзон. 
На, фарқ надорад, ҳоло танаффус аст ку. Қаҳва ва якчанд ширинӣ … боз 

давом медиҳам корро. Ман ба мисли ҳарвақта ба қаҳвахонаи донишгоҳ 
меравам. Ман мехоҳам танҳо бошам. Ман бояд каме истироҳат карда 
ором шавам. Аммо баъзан вақт донишҷӯён меоянду аз ман чизеро суол 
мекунанд. Дар вақти дарс тамоман гап намезананд ва ҳоло дар танаффус 
бошад ғайриинтизор меоянд. Аммо ба ин нигоҳ накарда ман ба саволҳои 
онҳо ҷавоб мегӯям. Як дарси хурди алоҳида ва бо ҳамин танаффус низ 
ба анҷом расид. Ва боз баъзан вақт ман худро аз донишҷӯён пинҳон 
медорам. Дар даҳлез рӯи худро бо маҷалла мепӯшонам.

То ҳол як миз холист. Ман он ҷо менишинам. Як қаҳва ва як ширинӣ 
басанда аст. Дар паси ман як гурӯҳ донишҷӯён нишаста буданд, 6-7 до-
нишҷӯ. Хушбахтона ки онҳо донишҷӯёни ман нестанд.

Ман овози хандаро аз пушти худ шунидам. Гурӯҳе ки дар паси ман 
нишаста буданд онҳо хело хушҳол буданд шӯхӣ мекарданд бо якдигар 
сӯҳбатҳо мекарданд. Дар ҳақиқат ин хуб аст ва бояд чунин бошад. Барои 
чӣ донишҷӯёни гурӯҳи ман чунин нестанд? Ман якчанд калимаҳояшон-
ро шунидам: Консерт, семинар, музди соати корӣ… Воқеан ҳам ҳаёти 
донишҷӯён аҷиб аст.

Зиддият байни онҳову донишҷӯёни гурӯҳи ман мавҷуд аст. Дар да-
воми дарс мо дар бораи мавзӯъи якзайл гап мезанем: Ман мегӯям ба-
чаҳо! Онҳо баъзеашон «лаббай» мегӯянд, баъзеашон тамоман ҷавоб 
намедиҳанд. Ин як ҳолати аҷиб аст. Ҳоло танаффус аст, онҳо бо забони 
модарии худ бо якдигар сухан мегӯянд, зеро ҳоло озоданд. 

Ба ҳар ҳол ин гурӯҳ донишҷӯёни хуб дорад. Ба онҳо менигарам ва 
даврони ҷавонии донишҷӯиям ба ёдам меоянд.

Пас аз қаҳванӯшӣ дубора ба дарс бармегардам. Зеро вазифаи ман 
аст шавқу завқи ононро ба дарс бедор намоям. Ба соатам менигарам, 
аллакай ду дақиқаи дарс гузаштааст. Ман каме дер кардам аммо хеч боке 
надорад. Зеро ин сабаб дорад. Мехостам дар дохили синфхона нигарам 
ва бубинам, ки донишҷӯён дар набудани ман ба чӣ коре машғул ҳастанд. 
Дар дасти ҳамаашон телефон буд, танҳо ду нафар телефон надоштанд 
ва бо ҳам сӯҳбат мекарданд.

Рузиқулов Фарзон -
 донишҷӯи курси сеюми гурӯҳи 310, ихтисоси олмонӣ

Тамсилҳо
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РАҲИМ ҲОШИМ 5 октябри соли 
1908 дар шаҳри Самарқанд ба ҷаҳон 
омадааст. Соли 1916 мактаби усули 
навро хатм карда, аз соли 1918 дар 
мактабҳои навтаъсисе, ки Устод Айнӣ 
дарс мегуфтанд, таълим гирифтааст. 
Баъдан донишҷӯи Дорулмуаллимини 
Самарқанд шуда, таҳсилро дар макта-
би русӣ идома додааст. Аз соли 1924 
ходими адабии маҷаллаи «Маориф 
ва ӯқитувчӣ» ва рӯзномаи «Зараф-
шон», аз соли 1927 муҳаррир ва му-
тарҷими Нашриёти давлатии Тоҷики-
стон, аз соли 1926 котиби моҳномаи 
«Роҳбари дониш» будааст. Соли 1930 
ба Душанбе омада, соли 1933 дар 
Анҷумани якуми нависандагони тоҷик котиби масъул интихоб шудааст.

Ширкатвари Анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ (1934) будааст.
Аз соли 1955 дар Пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Абӯабдул-

лоҳи Рӯдакӣ кор кардааст. Номзади илми филология (1963) мебошад.
Фаъолияти илмияш аз соли 1928 шурӯъ шуда, нахустин мақолаҳо-

яш дар мавзӯъ ва масъалаҳои мубрами адабиёт ва забони тоҷикӣ 
дар маҷаллаи «Раҳбари дониш» чоп шудаанд. Муаллифи рисолаҳои 
«Пире, ки ҷавон шудааст» (1973; дар бораи Устод Айнӣ), «Ҳайкали 
бузурги назм» (1965; дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ), «Ибни Сино», 
(1975), «Абӯрайҳони Берунӣ» (1980) ва ғ. мебошад. Соли 1971 китоби 
ёддоштҳояш «Сухан аз устодон ва дӯстон» ба табъ расид, ки дар он 
чеҳраҳои эҷодии Устод Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Ҳамдӣ, С. Пайрав, Ҳ. Юсуфӣ, 
А. Деҳотӣ ва дигаронро мутаҷассим сохтааст.

Дар ҳамқаламии Р. Фиш китоби ҳаёт ва эҷодиёти Устод Айниро на-
виштааст, ки бо номи «Бо чашми виҷдон» (1978) ба тоҷикӣ ва «Глазами 
совести» (1979) дар Маскав чоп шудааст.

Дар таҳия ва нашри «Шоҳнома», ашъори М. Баҳор, Фузулӣ, шоирони 
форсизабони Афғонистон саҳм гузоштааст.

Тарҷумонҳои мо
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Таҳияву таълифи китобҳои дарсӣ аз шуғлҳои дигари Раҳим Ҳошим 
буда, солҳои 1929-1931 китобҳои дарсии «Ҷаҳони нав», «Сохтмони нав», 
«Китоби қироат», «Забони тоҷикӣ» (барои мактабҳои русӣ), «Алифбо» 
(дар ҳамқаламии В. Любенсов), «Роҳи нав», «Панҷ дар чор» (ҳамроҳи 
Устод Айнӣ, Пайрав ва В. Любенсов)-ро ба табъ расондааст.

Тарҷумони беназире ҳам буда, романи «Модар» ва ҳикояҳои М. 
Горкий (1937, 1950, 1969), «Шоҳу гадо»-и М. Твен (1937, 1953, 1957), 
«Сафар аз Петербург ба Маскав»-и А. Радищев (1949), «Мусиқачии 
нобино»-и В. Короленко (1949, 1977), «Мсири»-и М. Лермонтов (1948), 
«Гвардияи ҷавон»-и А. Фадеев (1955, 1969), «Ҳодисаи оддӣ»-и И. Гонча-
ров (1959), «Анна Каренина»-и Л. Толстой (1960), «Чингизхон»-и В. Ян 
(1962), «Абри ишқ»-и Н. Ҳикмат (1972), «Эзоп»-и Г. Фигейредо (1973), 
«Чаманоро»-и Р. Нурӣ (1965) ва ғ. аз биҳин тарҷумаҳои ӯ ва адабиёти 
тоҷик мебошанд.

Дар таҳияи «Луғати русӣ-тоҷикӣ» (1933, таҳти роҳбарии Устод Айнӣ), 
«Фарҳанги забони тоҷикӣ» (дар ду ҷилд; Маскав, 1969), «Луғати русӣ-
тоҷикӣ» (1985) ширкат доштааст.

Ходими шоистаи илми Тоҷикистон, Барандаи Ҷоизаи ба номи Са-
дриддин Айнӣ (1991). Аз соли 1960 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷи-
кистон аст. 24 октябри соли 1993 аз олам даргузашт.

    

  
Таҳияи Абдуллозода Муҳаммадҷони Идрис –

 магистри соли дуввуми факултети 
филологияи тоҷик

Тарҷумонҳои мо
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ҶУБРОН ХАЛИЛ ҶУБРОН яке аз 
нависандагони овозадори араб буда, 
соли 1883 дар деҳаи Башраи Лубнон  
ба дунё омадааст. Соли 1885 оилаи 
Ҷуброн дар ҷустуҷӯи қути лоямут ав-
вал ба Порис, баъд ба шаҳри Босто-
ни ИМА ҳиҷрат мекунад. Туфулият на 
наврасии Ҷуброн бо азобу машаққат 
ва маҳрумиятҳои зиёде гузаштааст. Бо 
вуҷуди ӯ барои кумак расонидан ба 
оила ва соҳиби маълумот шудан аз 
кори чисмонӣ рӯ наметофт. Ин буд, 
ки ӯ тавассути кӯшишу ғайрат соҳиби 
хату савод ва маълумот гардида, дар 
ибтидо касби суратгириро пешаи худ 
қарор медиҳад. Пас аз чанд муддате, 
баъди сайёҳати марказҳои тамаддуни ҷаҳонӣ чун Рум, Лондон, Порис, 
Барюссел ва ғайра аз ҳайкалтарош ва рассоми бузурги фаронсавӣ 
Огюст Роден  (1840—1917) нозукиҳои ин касбро аз худ мекунад. Ба-
робари пайдо кардани малакаю маҳорат ва аз худ кардани нозукиҳои 
ин касб ӯ ба омӯзиши асарҳои шоир ва рассоми номии англис Уилям 
Блейк  (1757—1827), ки дар доираҳои он рӯзаи адабиёту санъати Фа-
ронса хеле машҳур ва таъсири амиқе дошт.

Ибтидои фаъолияти илмиву адабӣ ва кории Ҷуброн аз рассомӣ оғоз 
ёфтааст. Вале ӯ дар ин ҷода, суратгарӣ ва рассомӣ, комёб нагардида 
баъди фурсате аз ин кор даст мекашад. Баробари омӯзиши пайваста 
худ низ ба навиштани очерку новелла ва таронаву асарҳои мансур 
машғул мешавад.

Муносибатҳои пай дар пай, вафоти хоҳар ва баъд модару бародар 
ӯро ба гӯшанишинию азобҳои рӯҳӣ гирифтор намуд. Ранҷу азобҳои дав-
раи наврасиву ҷавонӣ ва машаққатҳои зиёди зиндагӣ ӯро ба касалии 
сил гирифтор намуда буд. Ҷуброн соли 1931 дар айни авҷи камолоти 
эҷодӣ аз бемории сил вафот мекунад. Чуброн Халил чун офарандаи 
назму наср, яъне таронахо ба забонҳои арабиву англисӣ машҳур буд.

Адибони бузурги ҷаҳонӣ
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Китобҳои ӯ «Арӯсҳои марғзор», «Ошӯбгарон», «Девона», «Ашкею 
табассуме», «Арвоҳи осӣ», «Болҳои шикаста», «Буронҳо», «Пайғамбар», 
«Рег ва кафк», «Пешрав», «Ҳайрат ва муҷиза», «Исо - зодаи одам», «Му-
сиқӣ» ва ғайра дар таърихи адабиёту фарҳанги араб марому мавқеи 
муҳиме дошта, осори оламшумулаш ба забонҳои бисёри дунё тарҷума 
шудааст.

Қаҳҳоров Шаҳриёр – 
магистри соли дуюми факултаи филологияи тоҷик

Адибони бузурги ҷаҳонӣ
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Бруно АПИТС

 РАНГИНКАМОН 
(давомаш…)

Артур онро бо худ ба мактаб бурд. Дар хона ба модараш хабар дод: 
«Муаллими суруд ба ман гуфт, ки ғиҷҷак чӣ тавр сохта мешавад. Ба 
ман арра ва канифолу ширеш лозим аст”.

Ҳенриета гуфт: “Бигзор, писарам, ин корро карда наметавонӣ”. Аммо 
вай дар ин бора фикр мекард. Шояд дар кӯдак истеъдоде ҳаст? Вай ба 

Қиссаҳои дилангез
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ӯ он чизеро, ки лозим буд, гирифт ва Артур боз чанд рӯз ба сохтани 
ғиҷҷак машғул шуд. Вақте ки кор ба охир расид, он ба ғиҷҷаки аслӣ 
шабоҳат пайдо кард. Ҳатто садо мебаровард. Ҳенриета ба шодии пи-
сараш шарик шуд. 

Шабҳо Ҳенриета дар ошхона нишаста, ба ҳисобу китоб машғул ме-
шуд. Ниҳоят вай қаламро ба як сӯ партофт. Оё вай ҷуръат мекунад? 
Артур ҳанӯз кӯдак буд, аммо дар даҳсолагӣ ӯ ба шонздаҳсола шабоҳат 
дошт. То ин вақт онҳо ба он чӣ ки пеш мегузоштанд, ноил гардиданд. 
Вай дароз ва дақиқ дар ин бора фикр кард ва вақте ки чизе фикраш 
мезад, аз пайи амалкардаш мешуд.

Инак, рӯзе вай ба деҳкон Мюлнер сухан кард. Таклиф кард, ки ба 
вай хатсайри ширфурӯширо фурӯшад: “Ман дуруст ҳисоб кардам. Агар 
шумо розӣ бошед, ман метавонам дар ду сол пули хатсайрро пардохт 
кунам. Ҳоло ман пул надорам, ки онро ба шумо нақд диҳам».

Деҳқон сарашро такон дод: “Чаро Шумо ташвиш мекашед? Шумо 
кӯдакони ноболиғ доред!”

“Барои ҳамин писарбача, ки ҳоло шашсола аст, аз қуттии сигор худаш 
ғиҷҷак сохтааст. Оё ин чизе нест? Набояд кӯмак кард?”

“Оё Шумо мехоҳед, ки ӯ кӯдаки аҷиб шавад?”
«Ман танҳо мегӯям, ки ин писар дар оянда соҳиби ҳунар гардад. 

Зиндагии пуразоби худам бас аст. Ҳоло зиндагиам бо кӯмаки Шумо 
беҳтар шуд. Писари ман низ бояд рӯзе беҳтар зиндагӣ кунад ва ӯ бояд 
рӯзе ба модар сипосгузор бошад. Мехоҳед ба ман кӯмак кунед?”

Онҳо боз нишастанд. Деҳқон муддате хомӯш монд. Дар охир деҳқон 
гуфт. “Шояд ин вазифаи масеҳии ман бошад”. Пирамард таклифи занро 
қабул кард.

“Чанд маркаро ҷамъ кардаам. Бо он аробаи калонтар мехарам ва 
агар шумо ба ман барои рӯзҳои аввал кӯзаҳои ширро қарз диҳед...”

Онҳо ба созиш омаданд. 
Ҳенриета аробаи дучарха харид. Вай ба ҷои асп аробаро худ ме-

кашид.
Аз ду тарафи ароба кӯдакон мекашиданд.
Элзбет норозигӣ баён кард: “Вақте ки номзадиамро тасдиқ кунанд, 

ҳамчун духтари хизматрасон кор мекунам. Маош мегирам, зеро бо 
шумо ҳеч чиз ба даст намеорам”.
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«Ту духтари манӣ, на хизматгори ман. Шодмон бош, ки ин кор рӯ-
зиамонро таъмин мекунад”.

Баъд се нафар хомӯшона аробаи пурборро кашиданд. Ҳенриета 
лабҳояшро газид. Бачаҳо модарро медонистанд. Агар мушкиле дошт, 
хомӯш мемонд.

Ба рӯи ӯ парда кашида шуда буд. Вай бе ягон сухан ба кӯдакон кӯ-
заҳоро дод. Элзбет норозиёна кӯзаро бо асбоби ченкунӣ гирифт. Артур 
низ ҳаққи худро гирифту табассум кард. Ҳенриета писарашро сила кард 
ва ин меҳрубонии ғайриодӣ буд.

Дар вақташ Ҳенриета ба деҳкон маблағро дод ва ду сол пас хатсайр 
моликияти шахсиаш гашт.

Дар бораи пирамард боқимондаи оила дигар хабаре надошт. Ӯ фа-
ромӯш шуда буд. Баъзан мактубе ё ҳатто як баргае аз ҷониби Дора 
меомад. Эрих бе ному нишон буд. Берта ва Алфред дер-дер ба назди 
модар меомаданд. Ҳенриета бо ду кӯдак зиндагии хоксорона дошт. 
Бояд қаноат мекарданд. Аммо Элзбети чордаҳсола Ҳенриетаро ғамгин 
мекард. Рӯзе набуд, ки байни модару духтар ҷанҷол нашавад. Чӣ қа-
даре ки Элзбет худро аз модараш дур мекард, ҳамон қадар муҳаббати 
модар ба писараш зиёд мешуд. Артури ҳаштсола аз нафрати хоҳар дурӣ 
меҷуст ва зери муҳаббати модар паноҳ меҷуст.

Ҳенриета барои ояндаи духтар фикр намекард. Оянда аз Артур буд. 
Танҳо тафовути фарзандон ба Ҳенриета имкон дод, ки пай барад, ки 
Артур аз дигар фарзандонаш фарқ дорад. Артур ҳанӯз ба ёди ғиҷҷак 
буд, асбоби дигар месохт, аммо муваффақ намешуд, ба ҳар ҳол аз ин 
кор даст накашид.

“Оё ғиҷҷакнавоз шудан мехоҳӣ?”
Артур нохост баланд шуд. “Намедонам модар. Вақте ки аз мактаб 

меоям, кор меҷӯям ва пул меёбам. — Аммо ғиҷаакнавозиро ҳоло ҳам 
мехоҳам”.

Як рӯз Ҳенриета як қуттии сиёҳро овард. «Ана писар».
Дар дарунаш ғиҷҷак, бо чор тор ва камона буд. Ҳенриета онро аз 

марде харидорӣ карда буд.
Писарак мӯъҷизаро аз қуттӣ бароварда, ларзид. Вай ғиҷҷакро ба даст 

гирифта, саволомезона ба модар нигарист. Ҳенриета дар назди мизи 
ошхона нишаст. Тавре ки муаллими сурудро дида буд, Артур камонро 
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кашида, ғиҷҷакро зери манаҳаш гузошт ва ба навохтан сар кард. Камон 
ба ларза даромад ва танҳо як садои ларзон баромад. Аммо он садо буд.

“Модар!”— дод зад Артур.
Ҳенриета лабҳояшро ҷафс кард, зеро ханда ба гиря табдил ёфтан 

мехост ва эҳсосташ дар дидаҳояш намудор шуданд.
Артур пушташро ба модараш гардонд, зеро ӯ намехост, ки модараш 

кӯшишҳои авалинашро бубинад. Ғиҷҷак барояш ҳоло калон ва ноши-
нос буд. Камонча дароз. Ангуштон одат накарда. Онҳо чизеро иҷро 
карданд, ки ба садои мусиқӣ монанд буд. Баъзе садоҳо мисли фарёд 
буданд, аммо он ба Ҳенриета мисли мусиқӣ менамуд.... Оё писар дар 
ҳақиқат ғиҷҷакнавоз шудан мехоҳад? Шояд санъаткори асил шавад?

Элзбет зуд асбобро ба даст гирифт ва пеш аз он ки Ҳенриет онро ги-
рифта тавонад, ғиҷҷакро ба канори миз зад. Он шикаст. Элзбет асбоби 
шикастаро ба замин партофт ва бо овози баланд аз ошхона баромад. 
Дарро аз пасаш сахт пӯшид.

Артур ях баста ба дар нигарист. Ҳенриета ҷаҳид ва аз паси духтар 
рафт.

Аз мӯйҳояш кашола карда, ба ошхона даровард. Артур ба замин хам 
шуда, пораҳоро ҷамъ кард. Ҳенриета ба сари Элзбет ваҳшиёна дод 
зад. Элзбет фарёд кард. Худро халос карду боз гурехт. Дар боз пӯшида 
шуд. Ҳенриетаба курсӣ нишаст ва дастонашро болои зонуҳои ларзон 
гузошт — мисли сад соли пеш — ва баъд сарашро ба рӯи миз гузошт. 
Вай гиря накард ва дар он ҷо интизор шуд, то баданаш ором шавад. 
Артур модарашро таъна кард, Ҳенриета сарашро бардошт. Рӯяш аш-
колуд буд, аммо вай гиря кардан намехост. Артур бо чашмони тарсида 
ба модар нигарист. Ӯ мехост суханони тасаллобахш гӯяд, лабҳояш аз 
ҳад зиёд меларзиданд. Ҳардуро андом якранг буд.

“Ҳоло бо ту чӣ кор кунам?” Овози Ҳенриета паст буд. 
Ғиҷҷаки дигарро Ҳенриета ба писараш нахарид. Вай асбоби ши-

кастаро ба сатили партов андохт. Артур низ бори дигар дар ин бора 
сухан нагуфт. Зимистон ин дафъа тӯлонӣ буд.

То моҳи апрел барф меборид. Ҳенриета ба Элзбет манъ карда буд, 
ки вазифаи хидматгорро ишғол кунад. Ба вай кӯдакон лозим буданд.

Оила аробаи вазнинро болову поён мекашид.
Артур мисли асп садо кард. Элзбет гиря кард. Дар пеши хонаҳо та-
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ваққуф карда, қувва гирифтанд. Элзбет тасмаро аз китфаш партофта, 
гиряро давом дод: «Дигар тоқат карда наметавонам!» Барои Артур ҳам 
ин кор вазнинӣ мекард, аммо хомӯшона монд.

“Баҳор ҳам наздик омад, корамон сабук мешавад”, гуфт Ҳенриета, 
ки барои истисмори онҳо худро гунаҳкор меҳисобид.

Баъзан мехост аз ин кор даст кашад, аммо агар онҳо бе рӯзӣ монанд, 
чӣ мешавад? Писарбачаро ҳанӯз чор соли мактаб дар пеш буд. Ҳенри-
ета кӯзаҳои ширро ба фарзандон тақсим карда дод. “Рафтем, кӯдакон”.

Элзбет бо дили нохоҳам даст ба кӯзаи шир дароз кард. “Нола накун. 
Бародаратро мисол гир, барои вай ҳам ҳамон қадар душвор аст. Ҳамаи 
мо душворӣ мекашем. Биё!”

Ҳенриета рӯяшро гардонд, то азоби кӯдаконро набинад.
Бегоҳӣ Ҳенриета пас аз хоб рафтани бачаҳо дуру дароз дар ошхона 

монд.
Аз ин пас? Корро бас кунам? Ба завод равам? Рӯзномаҳоро тақсим 

кунам? Ба Алфред нависам? Ба Берта, ба Дора? — Ёрӣ диҳед, ман дигар 
тоқат карда наметавонам.

Ҳенриета бо чунин фикрҳо худро фиреб медод, ки бенатиҷа буданд.
Рӯзномаҳоро тақсим кардан, ба корхонае рафтан, ба фарзандон 

навиштан? – Ҳенриета лабонашро газид. “Барои худам заҳмат кашидан 
беҳтар аст”.

Ҳенриета чароғи керосинро хомӯш карда, ба назди тиреза рафт ва 
ба осмони сиёҳи шаб нигоҳ кард. 

Ба ман пул лозим аст. Ду ҳазор марка!
Он шаб ду муштарии доимии ӯ дар фикраш даромаданд.
Яке Рихард Ҳаниш, констебл дар маҳбаси тафтишотӣ. Бар хилофи 

касби ғайридӯстдоштааш, одами некӯкор буд. Дар тӯли солҳо дар байни 
ӯ ва оилаи Ҳаниш муносибати дӯстона вуҷуд дошт. Артур ва ду писари 
Ҳаниш дӯст буданд.

Ҳаниш охирин муштарӣ дар рӯйхати ӯ буд. Бо як пиёла қахва худро 
гарм кард. 

Ин дафъа ӯ як сигори гаронбаҳоро байни ангуштонаш нигоҳ медошт. 
Нозири маҳбас, ин хушбахт, дар лотереяи давлатӣ бурд гирифтааст. 
“Ман 10000 марка бурд кардам, хонум Балке. Ман танҳо як билет ги-
рифтам. Бурди асосӣ сад хазор марка мебошад. — О, эй, агар ман як 
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билети дигар мегирифтам!
Даҳ ҳазор марка! Шумо ба ин чӣ мегӯед, хонум Балке? «Ҳенриета 

ба ин чӣ бояд мегуфт? Даҳ ҳазор марка. — ин имконият аст...Чаро мо 
низ бояд кӯшиш накунем?”

 Ман панҷ сол боз ҳамон рақамро бозӣ мекунам. Шумо ҳам лотерея 
бозӣ мекунед?

-Ман пул надорам»–хоксорона гуфт Ҳенриета. «Аммо ин кор меар-
зад, хонум Балке.»

Ҳенриета оҳ кашид: “Агар шумо пешакӣ медонистед..." Хонум Ҳаниш 
пиёлаи Ҳенриетаро пур кард. “Ӯ имрӯз боз ҳам қавитар аст”, табассум 
кард.

«Ман чашидам”, бо миннатдорӣ ҷавоб дод Ҳенриета. “Бурд тасо-
дуфӣ набуд”, гуфт хонум Ҳаниш, “Ман кӯмак кардам”. “Ёрӣ расондӣ”, 
бо меҳри самимӣ хандид сержант. Азбаски панҷ сол аст, ки ман дар 
лотерея бозӣ мекардам, вай ҳар рӯзи якшанбе ба калисо мерафтам. 

Ҳамсарон баробар хандиданд.
«Ду бор бозӣ кардан беҳтар аст – гуфтам худ ба худ. Шавҳарам дар 

қиморбозӣ ва ман дар калисо», андешамандона гуфт хонум Ҳаниш.
“Ман ба Худо бовар надорам, балки ба қувваи худам эътимод меку-

нам”, ба таври ҷиддӣ гуфт Ҳенриета, “вале бо дин найрангбозӣ кардан 
мумкин нест!”.

Ҳаниш ҳам ҷиддӣ шуд. “Дар ҳеч куҷо бо дин ба ин қадар найрангбо-
зӣ карда намешавад, магар дар маҳбас. Онҳо худро далер ва худотарс 
вонамуд мекунанд–коҳинон ва ифротгароён ҳатто сурх намешаванд. 
Яке дар болои минбар дигаре дар зиндон: куштор, оташзанӣ, дуздӣ, 
ғоратгарӣ, қаллобӣ, ҷиноятҳои бадалоқӣ ... боз мераванду дар калисо 
аз худо узр мепурсанд барои гуноҳҳояшон.

Ҳамин тавр аст, чӣ мемонад пас аз сигори хуб? — хокистар.
Ҳайрон аз хонум Ҳаниш Ҳенриета дар бораи фаъолияташ пурсид: 

“Оё шумо сотсиал-демократ ҳастед?”
Хонум Ҳаниш хандид: «Шавҳари ман - ва сотсиал-демократ?»
“Ман хизматчии давлатӣ ҳастам ва корамро иҷро мекунам”, — кӯтоҳ 

гуфт Ҳаниш”. Ҳоло аз бурди худ шодам”.
Ҳенриета аз андешаи бепарвоёна фишурда шуд: “Шумо бо ин ҳама 

пул чӣ кор мекунед?”
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Ҳаниш бе гумон хандид: “Оё Шумо қисме аз ин пулро гирифтан 
мехоҳед?”

“Худоё... Ҳенриета худро ба даст гирифта, оҳ кашид: Оҳ, ҷаноби Ҳа-
ниш...”.

Дигараш устои челонгар Антон Фридрих буд.
Ҳенриета ба моҳи пурра нигоҳ мекард. Агар Ҳаниш ду ҳазор 

марка қарз диҳад, хуб аст... Ҳенриета он шаб хеле дер хобид ва хоби 
ноором дошт.

Хунукии субҳ то ҳол фишораш медод, аммо Ҳенриета хушбахт буд, 
баҳор наздик меомад. Ҳаниш тайёр буд, ки маблағро ба вай диҳад: 
«Чаро не, хонум Балке», — гуфта буд ӯ. «Ду ҳазор марка - се фоиз. 
Модар чиро дар назар дорӣ? Ба ҳар ҳол омода аст ва пеш аз он ки 
писарони мо калон шаванд, шумо онро бармегардонед».

Ҳенриета бояд бо устои челонгар сӯҳбат мекард. “Хонаи рақами 
ҳафт дар кӯчаи Ҳарденбергерштрассе аз Шумо аст, дуруст?”

«Бале, ин хонаи ман аст».
“Як хонаи ошёнаи якум дар он ҷо солҳо боз холӣ мебошад. Чаро 

боз иҷора намедиҳед?”
Фридрих рӯй гардонд. “Чор ҳуҷра ва инчунин ошёнаи якум - кӣ 

мехоҳад бо нархи баланд иҷора гирад?” 
“Ман”- Ҳенриета табассумкунон чашмонашро танг кард.
“Хонаи гаронбаҳоро?”
“Ва мағозаро” ҳамон қадар, ки челонгарро ба ҳайрат меовард, ҳамон 

қадар ӯ мулоимтар мешуд.
«Пас? Он мағоза нест-ку».
«Яке аз ҳуҷраҳояш шуда метавонад”.
“Чӣ, чӣ тавр?”
Ҳенриета нақшаашро гуфт. “Мехоҳам мағозаи шир кушоям. Дар 

хона. Шумо минтақаро медонед. Рақобат нест. Макони беҳтарин аст. 
Ҳамчун усто шумо медонед, ки ин чӣ маъно дорад. Ҳеч иштибоҳе 
нахоҳад шуд. Ғайр аз ин ду фарзанди солим дорам. - Канӣ, ҷаноби 
Фридрих?» вайро фирефт.

«Шумо дар назар доред, ки ман бояд...»
«Ман инро дар назар дорам. Агар шумо як қисми хонаро ба мағозаи 

ман табдил диҳед, пас ин барои ҳардуямон пул хоҳад овард».
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Челонгар дудила хандид. «Шумо ҷасорат доред». 
Челонгар ба зани хурдакак нигарист. Одами бағайрат. Мағоза? Кори 

бефоида нахоҳад буд. Вай манаҳашро хорид. «Хуб, хонум Балке, бояд 
дар ин бора фикр кард...»

Ҳенриета ба хурсандии вай аҳмият надод. «Дар бораи ин фикр кунед. 
Аммо на он қадар дароз».

Вақте ки рӯзҳои аввалини гармо фаро расид, устоҳо аллакай дар он 
ҷо буданд. Ҳенриета банд шуд. Маҷбур буд, ки пули қарз гирифтаро 
сарфакорона истифода барад, аз байни муштариёнаш дуредгари маъю-
бро ба кор гирифт. Артур бо истифода аз ченак, мураббаъ ва қутбнамо 
нақшаи дақиқро кашид. Ҳенриета сари писарашро сила кард: 

– Писарак, ту...
Вай ангушти худро ба ҷои мушаххаси эскиз гузошт”. Дар ин ҷо мо 

як чизи махсусе мекунем. Мизи хурд ва чанд курсӣ мегузорем. Дар рӯ 
ба рӯи миз гулдон мегузорем, ба одамоне, ки мехоҳанд як пиёла шир 
бинӯшанд, хизмат мекунем. Ин ба шумо маъқул аст?”

Ифтихормандона аз модари хирадманд Артур сар ҷунбонд: “Ман 
низ мехоҳам мисли Шумо далер бошам”.

Ҳенриета каме оҳ кашид: «Писари далерам... Мегӯянд касе бечора 
шуд Худо кӯакаш мекунад. Ту инро аз мактаб ҳам шунидаӣ.

“Бале, модар, медонам. Аммо мардум мегӯянд: Инсон фикр мекунад 
ва Худо ҳидоят”.

»Шумо фикри худро доред, модар?» «Намедонам, ки чӣ тавр ба худ 
хулоса баровардан мумкин нест. Эҳтиёҷ як кӯҳи баланд аст. Писарам, 
дар поёнаш наист, вагарна дар зераш монда, ноумед мешавӣ. Баръакс, 
ба кӯҳ баро, пас ба авҷи эҳтиёҷоти худ назари равшан андоз. Бубин, 
ман ҳамеша ин корро мекардам. Ту ҳам метавонӣ дар ин бора фикр 
кунӣ. — Аммо акнун биё дар ин бора фикр накунему дар бораи чӣ 
гуна мағозаи худро ташкил додан, ки одамон аз мо хариданро дӯст 
доранд, андеша кунем».

Мисли парранда дар лонааш, Ҳенриета дар дӯкони худ сахт меҳнат 
мекард. Вай ҳар рӯз дар ҷустуҷӯи таъминкунандагони молҳои гуногун 
буд. Шартномаи интиқол ва пардохт имзо мекард. Дар паҳлӯи мӯҳри 
ширкат ва имзои молрасон номи ӯ навишта шуда буд, ки чунин буд: 
“Ҳенриета Балке”.
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Дар назди мизи ваколатдор ё директор дар идораи хусусӣ менишаст, 
хурдакак, хоксор, дар тан чакмани арзон буд, яке аз ҷанобон “хонуми 
меҳрубон” гуфта муроҷиаташ кард. Вай ғазабнок шуд. 

Вай ҳанӯз оромона шир мекашонд, азбаски оғоёнаш ҳанӯз дар хоб 
буданд, вай аз дари хурд медаромад. Вай пеш аз нисфирӯзӣ дигар одам 
ва пас аз нисфирӯзӣ дигар одам буд.

“Яқин, хонум, шумо аз мо қаноатманд хоҳед шуд”.
Гарчанде ки тиҷорати Ҳенриетаро хурд ва фақат ба миқдори кам 

мол мехарид, аммо ҷаноби олиқадр ҳар як харидорро хуш истиқбол 
мекард. Чорвои майда низ саргин дорад.

Ҷаҳоне, ки Ҳенриета то он вақт медонист, бо қувваи ҷодугарии ду 
ҳазор марка ба ҷаҳони аҷоиб таҳрифшуда табдил ёфт. Баъзан вай ҳанӯз 
ҳам меларзид. Вақте ки вай номи худро зери шартнома гузошт, ди-
лаш нигарон буд, зеро дар он як банди даҳшатнок мавҷуд буд: “Риоя 
накардани ӯҳдадориҳои пардохт...” Мисли харгӯш дар пеши мор буд. 
Баъд ба ҷанобе, ки шартномаро бо имзои ӯ қабул кард, табассум кард.

Аммо вақте ки аз идораи хусусӣ ба роҳи кушод баромад, боз ба худ 
омад. Не, ҷанобон, наметавонед маро танг кунед, ман ҳам намегузо-
рам, ки сахтгир бошам. Ана моли ман, ана пули шумо. Мо бо якдигар 
коре надорем. 

Онҳо ба хонаи нав кӯчиданд. Вақте ки хона ҷиҳозонида шуд, таҷҳи-
зоти кӯҳна дар назди девор гузошта шуданд: вертикои қаҳваранг, сан-
дуқҳо, дивани зардшуда... Вой бар ҳолатон агар битарсед... Рӯзе милисае 
омада, ҳамаатонро аз куҷое, ки омада будед, ба онҷо меронад.

Ягон милиса наомад. Ба ҷои ӯ моли фармоишӣ омад, аз тарафи ҷа-
ноби олиҳиммат саривақт фиристода шуда буд. Гулчанбарҳо аз сержант 
Ҳаниш, аз челонгар Фридрих, аз муштариёни собиқ меомаданд. Ҷаҳон 
нек менамуд, мардум дӯстона.

Ҳенриета ба он умед баста буд, ки деҳкон Мюлнер дӯконашро бо 
шир таъмин мекунад, аммо он кифоят намекард. Вай ба ӯ шахсеро 
тавсия кард, ки ширро ба миқдори зиёд истеҳсол мекард ва ба шаҳр 
миқдори зиёд мефиристод. Ба Ҳенриета дар як рӯз шаст литр лозим 
буд. Бо ин ҳаҷм он шахс бо шир дӯконро таъмин накард.

Аз вокзал борро гирифта овард ва ба дӯкон кашола карда даровард. 
баъд ба ошхона рафта гуфт, ки кӯшиш хеле зиёд буд. Нафасаш мегашт, 
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зонуҳояш меларзиданд. Вай як ҷуръа об гирифт. Субҳи имрӯз тантана 
буд. Бори аввал нони мактабии Артур бо равғани ҳақиқӣ густурда шуд. 
Вақти ба мактаб рафтан фаро расид, Ҳенриета писарашро ба оғӯш 
гирифт. Дере нагузашта меҳри модарӣ, ки дар вай пайдо шуда буд, 
қувва бахшидаш барои зиндагӣ. 

Бисёр дарҳо барояш кушода шуда буданд, аз замоне, ки пирамардро 
ронда буд. Тавассути тамоми дарҳо бе тарсу ҳарос роҳ мерафт, зеро 
зиндагӣ дигар нашуда буд. Вай ҳамеша хизматгор боқӣ монд. Ба воситаи 
ин дар вале вай дигар ба сифати хизматгор намерафт.

Ба Элзбет гуфт, ки либоси дигар пӯшад. Модару духтар либоси сафед 
пӯшиданд. Онҳо ба ҳамдигар гап намезаданд. Соати муҳим фаро расид.

Вақте ки Ҳенриета дарро кушод, Элзбет дар пасис мизи дӯкон истода 
буд. Акнун ба ақиб гаштан мушкил буд.

Ҳенриета ҳеҷ гоҳ ин қадар ба пеш ҳаракат накарда буд.
Аввалин мизоҷон омаданд. Кунҷковӣ зиёд буд. Дӯкони нав ба кор 

даромад. Шири тару тоза, равғанаш зарди зард, навъхои зиёди панир, 
як тухм шаш тин.

Мол бар ивази пул! Мубодилаи аҷиб. Тангаҳо мерехтанд касса пури 
пул шуд.

Вақти нисфирӯзӣ савдо паст шуд. Ҳенриета духтарашро барои тайёр 
кардани хӯроки нисфирузӣ фиристод. Артур аз мактаб ба хона омад. 
Вай мисли дузд ба хона даромада, ба утоқе, ки бо дӯкон ҳамдевор буд, 
даромад ва аз тиреза корро тамошо мекард. Вақте ки хазинаи дӯкон 
садо дод, ӯ шодмонӣ кард.

Дар аввал ҳама чиз хуб рафт. Мағоза боқимондаи оиларо бой на-
гардонд, аммо зиндагии хоксоронаро мисли пештара таъмин мекард.

Барои андоз, даромад, иҷора ва векселҳои зиёд Ҳенриета ҳар бегоҳ 
пул ҷудо мекард. Тӯдаҳои танга Элзбетро меранҷонданд.

Вай музди кор мехост.
“Музди меҳнат? Ту инро чӣ гуна тасаввур мекунӣ? Ту корманди ман 

нестӣ”.
Ҳенриета ба чанд пул, ки дар касса боқӣ монда буданд, ишора кард. 

“Ин зиндагӣ боқӣ мемонад ва аз ин ту маош мехоҳӣ?”
«Ман шонздаҳсолаам ва кор мекунам. Дар ҷои дигар ман барои 

меҳнатам пул мегирам».
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Ҳенриета аз ҷо бархоста, онро маҳкам кард. Ба духтараш рӯй оварда, 
дуру дароз нигоҳ кард. Хомӯшӣ. Аслан, духтар ҳақ аст.

«Ман ба ту музди кор дода наметавонам».
Артур дастонашро байни зонуҳо гузошт. Ба худ гуфт: «Модар бояд 

пулро аз куҷо гирад?»
Элзбет ба бародараш дод зад: “Хомӯш шав, ту чӣ кор мекунӣ, бе-

корхӯҷа?”
“Артур танҳо кӯдак аст”, Ҳенриета писарашро ҳимоя кард. Элзбет 

ғазабнок шуд. Ҳенриет оҳ кашид: “Акнун бадбахтӣ боз бармегардад. 
Агар хоҳари ту ақлашро кор фармояд - мо қаноатманд мешавем”.

«Ман кор кардан мехоҳам, модар, метавонам куртаи сафед гирам?”
Ҳенриета сар ҷунбонд: »То имруз касе нишаста шир нахӯрдааст. 

Мағозаи мо аслан макони нӯшокӣ нест».
Муносибати модару духтар бад шуд. Пеш аз он ки Ҳенриета барои 

гирифтани шир ба истгоҳ равад, Элзбетро бедор кард: "Бархез".
Вазифаи духтар ҳар саҳар тоза кардани дӯкон буд. Вақте ки Ҳенриета 

аз истгоҳи роҳи оҳан бо банкахои вазнин баргашт, дӯконро ифлос ёфт. 
Ба ошхона рафт.

“Элзбет дар куҷост?”
Артур, ки хӯроки нисфирӯзии мактабашро тайёр мекард, ҷавоб на-

дод, Ҳенриета шитобон ба хонаи хоб даромад. Элзбет ҳанӯз дар бистар 
буд. Чашмонаш пӯшида буданд. Ҳенриета гуфт: “Ба ту чӣ шудааст?”

Элзбет ба девор рӯ овард:
 – “Беморӣ?”
– “Ман хастаам”
“Мағоза чӣ мешавад?”
– “Ман хастаам”.
Ҳенриета курпаро кашола кард: »Хез!”
Бо нигоҳи ғазабнок духтар аз ҷояш хесту фарёд кард: “Ман наме-

хоҳам! Ман дигар ҳатто ба мағоза намеравам!»
Ҳенриета ба ба рӯи духтар шаппотие зад.
Ӯро хашм фаро гирифт, вай дасташро боло бардошт. Пас аз ним соат 

аввалин харидорон омаданд ва мағоза ҳанӯз пур аз гард буд. Ҳенриета 
ба ошхона рафт. Артур дигар дар он ҷо набуд.

Ҳенриета зуд ба рӯбу чини мағоза шурӯъ кард. Вай ҳанӯз дар мағоза 

Қиссаҳои дилангез



55Навруста №4 (24) 2022

рӯбу чин мекард, ки аввалин харидорон омаданд. Мӯйҳои Ҳенриетаа 
дар чеҳраи арақинаш печида буданд. “Мутаассифона, духтарам бемор 
аст”, бубахшед барои ин вазъият. “Ҳозир шир медиҳам”.

Мизоҷон зиёд шуданду болои латтаи фарш ва гирди сатил гашту 
гузор карданд. Ҳенриета ба муштариён шир доданро оғоз кард, зеро 
худро аз даст надода буд. Чанде пас ба назди духтараш рафт. Ва бо 
қаҳр гуфт: “Ту муштариёни маро бо ин кор дур мекунӣ. Ба фикри ту, 
оё занҳо ба чунин ҷои ифлос бармегарданд?”

Элзбет чизе нагуфт. Аммо пас аз чанде вай аз ҷояш ҷасту ҳарф зад: 
“Ман ба ҷое меравам, ки пул кор кунам”.

– “Ту ҳайвонӣ”, гуфт Ҳенриета.
Садои занги дари мағоза баромад. Бе садо Ҳенриета духтарашро 

тарк кард.
Хушдилона ӯ мизоҷро пешвоз гирифт. “Субҳ ба хайр. Ним кило па-

нир, лутфан. Вай тару тоза аст».
Вай молро баркашида, бор карда, ташвишу изтиробро аз худ дур 

кард. “Бо зира, намак ва мурч, вай мисли қаймоқ мегардад. Ин хӯроки 
нисфирӯзии хуб аст».

Вай бастаро ба зан дод: «Ана».
Чунин бояд бошад. Дар байни хона ва дӯкон девори ҷудокунанда 

вуҷуд дошт, вале вақте ки мизоҷ рафт, табассум дар паси пардаи ғам 
пинҳон шуд. Фикрҳояш ӯро хаста карданд. Хонум Ҳаниш омад. Ҳенриета 
хиҷолати занро пай бурд. »Чӣ?«— дилсӯзона пурсид вай.

Хонум Ҳаниш боз ҳам бештар хиҷолат кашид. “Одамон гап меза-
нанд...”

“Оё то ҳол гап мезананд?”- пурсид Ҳенриета.
Хонум Ҳаниш чизе нагуфт, зеро хомӯш будан аз сухан гуфтан осон-

тар буд.
“Ман барои духтарам ғам дорам”-иқрор шуд Ҳенриета, “аммо тағйи-

рот мешавад, хонум Ҳаниш. Парво накунед, Шумо пулатонро мегиред».
«Гап дар бораи пули мо нест. Ман хавотирам, одамон гап мезананд».
Ҳенриета Элзбетро ҳангоми нон тайёр кардан дар ошхона дарёфт.
Кордро аз дасти духтараш гирифта нонро ба нонгирак гузошт: “Касе, 

ки барои ман кор намекунад, набояд аз нони ман хӯрад”.
Элзбет ба модараш нигариста, ба ақиб гашт, аммо Ҳенриета дасти 
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духтарро гирифт: “Гӯш кун! Одамон аллакай гап мезананд. Ман наме-
гузорам, ки ту ба корам халал расонӣ.«

Элзбет ҳушдор дод: “Ман ба ҷое меравам, ки пул кор мекунам”.
«Ту дар хона мемонӣ ва дар ин ҷо кор мекунӣ».
«Ман меравам!»-дод зад ба рӯи модар.
“Наметавонӣ бе розигии ман биравӣ, ҳоло ноболиғ ҳастӣ!”
Ҳенриета нишаст. “Мо чӣ хел оилаем... чихел фарзанд дорам...”
«Писари азизе дорӣ, ки кор намекунад, аммо мехӯрад.«
Занги мағоза боз садо дод. Ҳенриета ба дӯкон рафт. Чун баргашт, 

Элзбет дигар дар он ҷо набуд. Вай хидматгори намояндаи як корхонаи 
шоколад шуд. Хонум аз он шод шуд, ки ин қадар зуд дубора духтар 
пайдо кард, зеро ҳеҷ кадомаш аз чанд моҳ зиёд кор намекард.

Ҳуҷраи тангу бе тиреза, ки қаблан ҳамчун як анбор истифода мешуд, 
манзили Элзбет гашт. Дар паҳлӯи кати оҳанӣ ҷевон буд, аз ин рӯ дар 
ҳуҷра танҳо фазои кофӣ мавҷуд буд. Чароғи керосин дар шифт овезон 
буд. Элзбет ин сӯрохиро ба ҳуҷраи равшани хонаи модараш иваз кард. 
Бо саркашиаш, ки аз хона баромада буд, шикоят накард. Вай аз пагоҳ 
то бегоҳ меҳнат мекард, ду бачаи соҳибонаш бо ӯ нодуруст рафтор 
мекарданд. Элзбет бар зидди онҳо коре карда наметавонист.

Вай аз саҳар то бегоҳ кор мекард.
Ҳенриета танҳо монд ва ҳамаро худ нигоҳубин мекард. Мағозаву 

хона бояд тоза нигоҳ дошта мешуданд. Ғами хӯрокро низ бояд ӯ мехӯрд. 
Либосҳоро бояд мешуст. Агар Ҳенриета дар мағоза коре намедошт, 
ҳангоми набудани мизоҷон дар хона заҳмат мекашид. Занги дари мағо-
за баланд шуд, ӯ корашро бас кард.

Акнун вай боз ба ҳайвони хонагӣ табдил ёфт ва бораш ду маротиба 
вазнинтар гардид. Аз он метарсид, ки дигар либоси сафед надошт. Беш-
тар ба мизоҷон бо дастони чиркину тар хизмат расонд. Фрида, Минна, 
Роза, хизматгордухтарон интизор набуданд, ки ҷанобон тухм, равғанро 
аз мағозаи ифлос мехаранд. Баъзе рӯзҳо ба Ҳенриета лозим меомад, 
ки аз вокзал як кӯзаи бистлитрӣ биёрад. Хазина ором шуд ва тангаҳо 
ҳам камтар шуданд. Ҷанобон шартномаҳои интиқолиро буриданд ва 
миқдори молҳое, ки Ҳенриета фармоиш мекард, торафт кам мешуд. 
Ҳамин тавр, Ҳенриета рӯзе ба дари мағоза тахтаеро кашол кард: “Аз 
сабаби беморӣ баста аст” ва бо Артур ба роҳ баромад. Вай ба бозор 
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рафт. Дар ин ҷо деҳқонон бисёр буданд. Вай касеро ёфт, ки ба ӯ бо 
нархи дастрас молеро, барои дӯкон лозим буд, таъмин мекунад. Пас 
аз дарс Артур аробаро ба сӯи бозор бурд ва молро ба дӯкон овард. 
Ҳенриета ҳарчанд равған мефурӯхт, худи ӯ бо писар арзонтарин навъи 
маргаринро мехӯрданд. Вай намедонист ки бигӯяд, ки чӣ тавр ба ин 
муяссар шуд, ки рӯзаш бе қарз гузарад.

Рӯзе вай мактуби расмӣ гирифт, ки дар навишта шуда буд, ки чопку-
нанда Антон Фридрих Балке вафот кардааст. Навиштаро ба писар дод, 
вақте ки ӯ аз мактаб ба хона омад. Писарак хонд ва хомӯшона коғазро 
ба як сӯ гузошт. Ҳенриета табассум кард. »Бояд гиря кард, вақте касе 
мемирад, дуруст аст?”

Овозаш дағал буд. Артур аз модараш рӯй гардонд ва гуфт: “Ман ҳеҷ 
гоҳ падар надоштам, ман ҳамеша модар доштам”.

Ҳенриета писаракро ба назди худ кашид. «Дувоздаҳ фарзанд! Шаш 
нафари онҳо фавтиданд. Панҷ нафари дигар маро тарк карданд. Ту 
охиринӣ. Ту ҳам рӯзе маро тарк мекунӣ?”

Чеҳраи аз ашкҳо медурахшид.
– “Ҳеҷ гоҳ модар!...”
Ҳенриета муддати тӯлонӣ ба писараш нигоҳ кард. Вай пай бурд, ки 

писараш ба дигарон монанд нест. Ҳамаи онҳо хислати шахсеро до-
штанд, ки шаҳодатномаи маргаш дар рӯи миз буд. Дар чеҳраи Артур 
вай ҳеҷ чизро надид.

Оё ӯ ба вай шабоҳат дошт? Чашмонаш чизеро инъикос мекард, ки 
дар он вақт дар чашми вай буд. Садои овозаш чун акси садои он замон 
ба гӯшаш мерасид.

Он чӣ қадар, ки дур буд, ҳамон қадар наздик шуд...

Аз олмонӣ тарҷумаи Бабаева Ҳадиса – 
донишҷӯи соли панҷуми факултети 

забонҳои романӣ-германӣ
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Азиз НЕСИН

МО ОДАМ НАМЕШАВЕМ!...
Садои як пирамарди лоғари мурданӣ аз миёни анбӯҳи ҷамъият 

ҳамҳамаи дохили толорро дарҳам шикаст: "Мо одам намешавем!" 
Бифосила дигарон низ ба ҳолати тасдиқ: «албатта, комилан саҳеҳ аст, 
дуруст аст, намешавем" сарашонро такон доданд. Аммо дар ин миён 
яке даромад ва гуфт:

«Ин чӣ тавр ҳарф задан аст, оқо…шумо ҳамаро бо худатон қиёс ме-
кунед! Чӣ хуб гуфтаанд: "Кофар ҳамаро ба кеши худ пиндорад", хоҳиш 
мекунам, ҳарфатонро пас бигиред".

Ман, ки ун вақтҳо ҷавоне биступанҷсола будам, бо ин яке ҳамсадо 
шудам ва дар ҳоле, ки хунам ба ҷӯш омада буд, бо эътироз гуфтам:

 – Охир ҳаё ҳам барои одамизод хуб чизест!
Пирамарди мусофир, ки ҳамон тарз аз зӯри асабоният дик-дик ме-

Қиссаҳои дилангез



59Навруста №4 (24) 2022

ларзид, дубора дод зад:
– Мо одам намешавем!
Мусофирони дохили қатор низ тасдиқ карда, сарашонро такон до-

данд.
Хун ба сарам давид. Аз асабоният рӯи поям набудам, дод задам:
 – …Марди ноҳисобӣ! Аслан каллаат маразе гирифта, охир мехоҳам 

бидонам, аслан чаро одам намешавем. Хеле хуб ҳам одам мешавем…
мусофирон дар қатор ба ҳолати эътироз ба ман ҳамлавар шуданд, ки:

– Нахайр, мо одам намешавем…инсоният ва маърифат хеле бо мо 
фосила дорад…

Ҳам садои ҷамоат дохили қатор ва доду бедоди онҳо оташи пира-
мардро хомӯш кард, ба ман гуфт:

 – Бубин, писарҷон, мо ҳамаамон "одам намешавем!" Дубора садо-
яшро кулуфт кард: "мешавад ба ҷуръат гуфт, ки ҳатто то охири умрамон 
ҳам одам нахоҳем шуд".

Гуфтам:
 – Зӯр, ки нест, мо одам мешавем…
Пирамард табассуме карду гуфт:
 – Мо одам мешавем, вале ҳоло одам нестем, ин тавр нест?
Садоямро даровардам, аммо аз он рӯз ба ин рӯз солҳо аст, ки аз 

худам мепурсам: охир чаро одам намешавем?...
Зиндон рафтани ман дар ин солҳо бароям шонси бузурге буд, ки 

маъно ва мушкили чандинсолаамро ҳал кард ва аз рӯи ин роз парда 
бардошт. Дохили толори бузурги зиндон бо панҷоҳ нафар зиндонии 
сиёсии кишвари худам, бо ашхоси барҷаста, соҳибони вазифаҳои 
муҳим, шахсиятҳои маъруф ва машҳур, аз қабили: ҳукком, руасои да-
воири давлатӣ, вакилон, мардони сиёсии кобинаи собиқ, маъмуро-
ни олирутбаи муҳандисӣ ва дуктурҳои машҳур ошно шудам. Ағлаб 
онҳо аз таҳсилкардаҳои мамлакати Аврупо ва Амрико буданд, ағлаб 
кишварҳои мутамаддин ва мамолики тавсеаёфта ва хатто ақибмон-
даро низ аз наздик дида буданд. Ҳар як чандин забони хориҷӣ балад 
буданд. Маҷолиби баҳс ва интиқод пеш меомад ва бо ин ки бо онҳо 
таносуби фикрӣ надоштам, хеле чизҳоро аз эшон ёд гирифтам, аз ҳама 
муҳимтар муваффақ ба кашфи роз ва маънои қадимии худ шудам. 
Рӯзҳои мулоқоти зиндониҳо, ки хонаводаам ба дидорам меомаданд, 
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хуб медонистам, ки хабари хуше бароям надоранд, кирояи манзилро 
пардохт накардаем, талаби баққоли сари кӯча рӯз ба рӯз зиёдтар мешуд 
ва аз ин қабил ҳарфҳо, хабарҳои нохуш ва касалкунанда…намедони-
стам чӣ кор кунам, сардаргум будам, умедам аз ҳама ҷо қатъ шуда буд. 
Бо худ гуфтам достоне менависам. Шояд яке аз маҷаллот харидораш 
бошад, бо ин тасмим қалам ба даст гирифтам, рӯи тахтихоби зиндон 
нишастам. Аслан моил набудам бо пурҳарфӣ вақтгузаронӣ кунам, бо 
ёвагӯӣ вақтамро талаф кунам. Ҳанӯз чанд сатре нанавишта будам, ки 
яке аз руфақои зиндон ҷилӯям сабз шуд, канори тахт нишаст. Аввалин 
харфе, ки зад:

 – Мо одам намешавем…
Ман бо собиқае, ки доштам чун мехостам достон нависам аз ӯ на-

пурсидам чаро? Аммо ӯ мисли касе, ки муваззаф аст барои ман тавзеҳе 
бидиҳад, гуфт:

 – Хуб диққат кунед, медонед чаро одам намешавем?
Ва баъд бидуни онҳо ки боз ман саволе карда бошам, бо асабоният 

шурӯъ кард:
 – Ман таҳсилкардаи кишвари Сӯисам, шаш сол дар Белгия ҷон 

кандам.
Ҳамзанҷири ман шурӯъ кард ба гуфтан ва моҷароҳо ва ҷараёноти 

даврони таҳсил ва кори худро дар Суис ва Белгия бо шарҳу басти тамом 
таъриф кардан. Ман хеле дилвопас будам, вале чорае набуд, наметаво-
нистам харфе бизанам… Дар байни сӯҳбатҳояш худро бо коғаз саргарм 
кардам. Қаламро рӯи коғаз гузоштам, мехостам ба ӯ бифаҳмонам, ки 
кори фаврӣ дорам, шояд достонашро бар чанд ҷумла хулоса кунад ва 
ман аз шарраш халос шавам. Аммо ба ҳеч ваҷҳ на мутаваҷҷеҳ мешуд, 
на дастбардор буд. Агар ҳам фаҳмида буд, худашро ба нодонӣ зада буд!

– Он ҷоҳо касеро намебинӣ, ки дар дасташ китоб набошад. Агар 
ду дақиқа ҳам бекор бошанд, китобашонро во мекунанд ва шурӯъ ба 
хондан мекунанд. Дохили автобус, қатора, ҳама ҷо китоб мехонанд. 
Ҳоло фикр кунед дар хонаашон чӣ мекунанд! Агар бубинед аз тааҷҷуб 
шох дармеоред; ҳар кас баста ба маълумоти худаш китобе дар дасташ 
гирифта мехонад, аслан он одамҳо аз пурҳарфӣ ва ёвагӯӣ гурезон 
ҳастанд…!

Гуфтам:
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 – Баҳ-баҳ, чӣ қадр хуб, чӣ қадр олӣ…
– Гуфт: бале, табиаташон ин аст. Ба миллати мо назар кунед. Оё 

нафаре маълум мешавад, ки китоб бихонад? Оқоҷон, мо одам наме-
шавем, намешавем.

Гуфтам:
 – Комилан саҳеҳ аст.
То гуфтам "саҳеҳ аст", дубора асабонӣ шуд, боз ҳам аз тарзи китоб 

хондани белгиягиҳо ва суисиҳо сӯҳбат кард. Чун мавқеи ғизо хӯрдан 
наздик буд, ҳар ду баланд шудем, гуфт:

 – Ҳоло фаҳмидӣ, ки чаро мо одам намешавем…
Гуфтам: бале!
Ин мард нисфи рӯзи маро бо таъриф кардан аз тарзи китоб хондани 

белгиягиҳо ва суисиҳо талаф кард.
Ғизоямро тунд-тунд хӯрдаму баргаштам. Боз ҳамон достонро шурӯъ 

кардам. Коғазу қалам ба даст омодаи шурӯъи достон будам, ки яке аз 
дигар руфақои зиндонӣ омад ва рӯи тахт нишаст.

 – Ба чӣ кор машғулӣ?
– Мехоҳам достон нависам…
– Эй бобо! Ин ҷо намешавад достон навишт. Бо ин сару садо наме-

шавад чизе навишт. Магар ин сару садоро намешунавӣ…шумо Аврупо 
рафтед?

– Поямро аз Туркия берун нагузоштаам…
– Оҳ, оҳ, оҳ, бечора. Хеле майл дорам, ки шумо саре ба Аврупо би-

занед. Диданаш воҷиб аст. Зиндагии онҳо ғайри зиндагии мост. Ахлоқи 
махсус доранд. Ман тамоми Аврупоро зери по гузоштам. Ҷои нарафта 
боқӣ намонда аст. Пеш аз ҳама ҷо Донморк, Ҳоланд ва Суис будам. 
Бубинед, он ҷоҳо чӣ тавр аст, мардум нисбат ба ҳам ба дидаи эҳтиром 
нигоҳ мекунанд. Касеро бехуд, хатто бо кӯчактарин садое нороҳат на-
мекунанд. Нигоҳе ҳам ба авзои мо бикунед, ин сару садоҳо чист…ин 
тавр нест…шояд ман майл дошта бошам бихобам, ё чизе бинависам, 
ё чизе бихонам, ё ин ки аслан кори дигаре дошта бошам…шумо бо ин 
сару садо магар метавонед достон бинависед. Одамро озод намегу-
зоранд... Гуфтам:

– Ман дар ин сару садо ҳам метавонам чизе нависам, вале вуҷуди 
як нафар кофист, ки ҳавосамро парешон кунад. Гуфт:
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 – Ҷони ман, дар ин сару садо намешавад чиз навишт. Беҳтар нест 
сару садо ҳам набошад? Чӣ ҳақ доранд шуморо нороҳат кунанд? Ме-
тавонанд оҳиста ҳам сӯҳбат кунанд.

–Ба ҷони худат дар Донморк, Суис ва Ҳоланд чунин чизе муҳол аст. 
Мардуми ин мамлакат дар камоли озодӣ ва хушӣ зиндагӣ мекунанд, 
касе музоҳимашон нест. Чун ки он ҷоҳо мардум ба ҳамдигар эҳтиром 
мегузоранд. 

Дар иваз дар ин харобшуда мо ҳамдигарро одам ҳисоб намекунем. 
Тасдиқ мекунед, ки хеле бетарбиятем, аммо чорае нест. Ӯ ҳарф мезад 
ва ман сарамро пойин андохта чашмамро ба коғаз дӯхта будам, наме-
навиштам. Вале мисли одамҳое, ки машғули навиштан бошад, худамро 
саргарм карда будам. Гуфт:

– Бехуд худатонро хаста накунед, наметавонед, наметавонед чизе 
бинависед, ҳарчӣ навиштед пок кунед. Аврупо ҷои дигаре аст…авру-
поӣ-инсон ба тамоми маънӣ аст. Мардум ҳамдигарро дӯст доранд, ба 
ҳам эҳтиром мегузоранд. Аммо дар иваз мо чӣ тавр…ба ин далел, ки 
оқо, мо одам намешавем…

Ҳанӯз мехост рӯдадарозӣ бикунад, шонс овардам, садояш карданд, 
аз шарраш халос шудам. То рафта буд, бо худ гуфтам:

Худо кунад дигар касе ин ҷо наояд. Сарамро пойин андохтам. Тоза ду 
хат навишта будам, ки зиндонии дигаре болои сарам нозил шуд ва гуфт:

– Чӣ тавр?
– Гуфтам зинда бошӣ, бад нестам.
Рӯи тахт нишаст ва гуфт:
 – Ҷони ман, аз инсоният хеле дурем…
 – Эй бечора…агар чанд моҳе Амрико мебудӣ иллати ақибмондаи 

нафринкардаро мефаҳмидӣ. Дар Амрико мардум мисли мо беҳуда 
вақташонро талаф намекунанд, чарту парт намегӯянд, пурҳарфӣ на-
мекунанд, вақтро тилло медоданд…

Дар Амрико вақте бо одам ҳарф мезананд, ки воқеан коре дошта 
бошанд, тоза он ҳам ду ҷумлаи мухтасари кӯтоҳ, ҳар кас машғули кори 
худаш аст…Оё мо ҳам ҳамин гунаем? Масалан вазъи ҳамин ҷоро бу-
бинед моҳҳост мо ғайр аз пурҳарфӣ ва ёвагӯӣ кори дигаре надорем. 
Ҳарфҳое, ки дар қуттии ҳеч атторӣ пайдо намешавад. Ин аст, ки Амрико 
инқадар пешрафт кардааст. Иллати тараққии рӯзафрӯзашон ҳам ҳамин 
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аст. 
Ҳеч чи нагуфтам. Бо худ фикр кардам ҳоло ин оқо, ки ин қадар аз 

сифоти хуби амрикоӣ ҳарф мезанад, ки музахраф намегӯянд, музоҳими 
касе намешаванд, фаҳмидааст, ки ман кор дорам, пояшро кашидаву 
рафта аст. Аммо ӯ бошад маро ба осонӣ раҳо намекард. 

Уфу пуф кардам, аслан таҳвил нагирифт.
Мавқеи шом шуд, вақте мехост биравад, гуфт:
Ҷони ман, мо одам шуданӣ нестем, то ин пурҳарфиҳо ва вақтгуза-

рониҳои бехудӣ ҳасту мо одам намешавем.
Гуфтам: 
– Комилан дуруст аст…
Ғизоямро бо шитоб хӯрдаму шурӯъ ба навиштан кардам. 
«–Беҳуда худатро азоб надеҳ. Ҳарчӣ заҳмат бикашӣ фоидае надо-

рад…"
Ин садо аз болои сарам буд. То сарамро боло кардам, яке дигаре аз 

рафиқони зиндонро дидам гӯшаи тахт нишаста ва гуфт:
Хуб рафиқ чӣ корҳо мекунед?
Гуфтам: ҳеч чиз.
Аммо ҷавоби ин ҷум-

лаи ман ин буд, ки:
– Ман тақрибан та-

моми умрам дар Олмон 
будам.

Буғз гулӯямро гириф-
та буд, кам монда буд, ки 
аз шиддати асабоният 
дод занам, медонистам 
ин муқаддима чи мӯъ-
ҷизае ба дунбол дорад, 
ӯ бошад идома медод:

–Донишгоҳи Олмон-
ро тамом кардаам, ҳатто 
таҳсилоти мутавассита-
амро ҳам он ҷо хондам, 
солҳои сол он ҷо кор 
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кардам. Шумо дар Олмон касеро намебинед, ки кор накунад. Мо ҳам 
ҳамин гунаем? Масалан вазъи моро бубин, на, на, мо одам намешавем, 
аз инсоният хеле дурем…

Фаҳмидам ҳар коре бикунам, нахоҳам тавонист достон бинависам, 
бехуд заҳмат мекашам ва ба худ фишор меоварам, коғазу қаламро 
гузоштам замин, фикр кардам вақте, ки зиндониҳо ба хоб мераванд, 
шурӯъ мекунам.

Оқои таҳсилкардаи Олмон ҳанӯз олмониҳоро муаррифӣ мекард:
– Дар Олмон бекорӣ айб аст. Ҳар кӣ мехоҳад бошад, олмониҳо ҳеч 

бекор намемонанд. Агар бекор монанд, барои худашон коре мета-
рошанд, мудом заҳмат мекашанд. Ту дар ин чанд моҳ, ки ин ҷой ба 
ҳайси намуна касеро дидаӣ, ки коре бикунад? Ҳамин худи ту то ҳол 
дар зиндон коре анҷом додаӣ? Олмониҳо ин тавр нестанд, роҷеъ ба 
аҳволи худашон чиз менависанд, китоб мехонанд. Аммо мо чӣ тавр? 
Ҳар чӣ бикунем парту балост, мо одам намешавем…

Вақте аз шарраш халос шудам, ки ними шаб буд. Мутмаин будам, 
ки дигар касе намондааст, ки роҷеъ ба одам нашудани мо конфронс 
бидиҳад, тоза бо умедворӣ достонро шурӯъ карда будам, яке дигар 
нозил шуд. Ҳазрати эшон ҳам солҳое дар Фаронса будааст, ба маҳзи 
вуруд гуфт:

« – Оқо, мувозиб бошед! Мардум хобанд, бедор нашаванд, музоҳи-
машон нашавед", хеле оҳиста сӯҳбат мекард. Ин оқо, ки хеле ҳам му-
бодии обод буд ва ин наҳваи тарбиятро аз фаронсавиҳо ёд гирифта 
буд, мегуфт:

 – Фаронсавиҳо мардумони мубодии одоб ва бошахсият ҳастанд, 
мавқеи кор ҳеч кас музоҳими ӯ намешавад.

Бо худ гуфтам, Худо ба хайр кунад, ман бояд имшаб аз нимаи шаб 
ба ун тараф кор кунам. Оқои Фаронса рафта гуфт:

 – Ҳоло бихобед, то фардо субҳ озод кор кунед, фаронсавиҳо бештар 
субҳҳо кор мекунанд, мо аслан вақти кор карданро ҳам балад нестем, 
мавқеи кор мехобем ва вақти хоб кор мекунем. Ин аст, ки ақибмонда-
ем, иллати ин ки одам намешавем, ҳамин аст. Мо одам шуданӣ нестем.

Оқои фарангӣ мавқее аз паҳлӯям рафт, ки дигар рамақе дар ман 
намонда буд, чашмҳоям худ ба худ баста мешуд. Хобидам.

Субҳ зуд, қабл аз ин ки руфақо бедор шаванд, ба достоннависӣ 
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машғул шудам. Яке аз руфақо дар ҳоле, ки об аз сару сураташ мечакид, 
гуфт:

– Медонӣ, англисиҳо воқеан одамони аҷибе ҳастанд. Шумо вақте 
дар Лондон ё ягон шаҳри Инглистон савори қатора ҳастед, соатҳо му-
софирони ҳамкӯчаи шумо ҳатто як калима ҳам сӯҳбат намекунанд. Агар 
мо бошем ин чизҳо ёдамон намеояд, на адаб, на назокат, на тарбият, 
хулоса аз ҳама чиз маҳрумем. Ҳамин тавр аст ё на? Чаро шуморо ин 
ҷо нороҳат мекунанд. Худӣ ва бегона, ҳамаро нороҳат мекунанд. Дигар 
фикр намекунем, ки ин бандаи худо кор дорад, гирифтор аст, на хайр…
ин аст, ки одам намешавем ва нахоҳем шуд…

Коғазро то кардам, қаламро ҳам зери тушк гузоштам. Аз навиштани 
достон чашм пӯшидам. Хулоса достон навиштан натавонистам, аммо 
дар иваз беш аз чанд достон чиз ёд гирифтам ва иллати ин матлабро 
фаҳмидам, ки:

Чаро мо одам намешавем…
Ҳоло ҳар ҷо ҷилӯи ман асабонӣ бишавад ва бигӯяд:
 – Мо одам намешавем! Фавран дастамро баланд мекунам, дод ме-

занам:
 – Оқо, иллат ва сабаби ӯро ман медонам!
Танҳо самарае, ки аз зиндони охир ба даст овардам, дарки ин мат-

лаб буд.
 

Тарҷумаи Аҳмади Шомлу. 
Таҳияи Қурбонзода Насимбек
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И. С. Тургенев

МУМУ
Қисса

Дар яке аз кӯчаҳои ҳошияи Маскав дар бинои хокистарие, ки су-
тунҳои сафед, болохона ва пешайвоне дошт, айёме ашрофзани бева 
дар ҳалқаи хидматгузорони зиёдаш зиндагӣ мекард. Бачаҳояш дар 
Петербург вазифаи расмӣ доштанду духтарҳояш ба шавҳар баромада 
буданд. Ашрофзан гоҳ-гоҳе ба сафар мебаромад ва даврони охири 
зиндагии ӯ дар ғурбат, ҷудоӣ ва нотавонии хастаю афгоркунанда мегу-
зашт. Рӯзҳои охири умраш бо нохушӣ сипарӣ шуда, шабҳо низ барояш 
дилгиру тира метофт….. 
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Аз миёни кормандонаш дарбон Герасим одами маъруфтар ҳисоб 
мешуд. Вай марди қоматбаланду паҳлавонҷусса, вале гунги модар-
зод буд. Ашрофзан ӯро аз деҳа оварда буд, он ҷо вай дар кулбае дур 
аз бародаронаш танҳо мезист ва инсони ҳалолкору меҳнатдӯст буд. 
Неруи фавқулодааш имкон медод, ки ба танҳоӣ кори чаҳор нафарро 
анҷом диҳад. Дастони коркӯфтае дошт. Чӣ қадар хуш буд дидани вай, 
ҳангоме ки шудгор мекард. Гӯё ки бо дастони паҳну нерумандаш бар 
муштаи сипор фишор оварда, бе ёрии аспакаш қалби сахти заминро 
чок мекунад ва ё дар рӯзи Петров чунон бунёдбарандоз дос мекашид, 
ки мегуфтӣ агар аз пеш ҷангалаки тӯсҳои ҷавон барояд ҳам, онро аз 
беху бун пок медаравад ё бо занҷири сеоршинӣ он сон пайваста ва 
беист мекӯфт, ки дар он лаҳзаҳо мушакҳои барҷастаи бозувони фа-
рохаш мисли фишанг болою поён мешуданд. Сукути ҳамешагиаш ба 
заҳмати ҳалоли вай шодии фараҳафзое зам мекард. Ӯ инсони шоистае 
буд ва агар ҳамин қисмати талхаш намебуд, ҳар духтаре бо шодмонӣ 
ба ӯ ба шавҳар мебаромад. 

Вале инак, Герасимро ба Маскав оварданд, мӯзааш хариданд ва 
барояш сарулибоси тобистонаю зимистона дӯхтанд. Баъд ба дасташ 
ҷорӯбу бел дода, хизматгораш таъйин карданд. Аммо яку якбора ше-
ваи нави зиндагӣ ба ӯ писанд наёмад. Зеро вай аз хурдӣ дилбохтаи 
кори саҳро ва зиндагии деҳотӣ буд. Ӯ, ки бар асари бадбахтии хеш аз 
муошират бо одамон маҳрум шуда буд, мисли ниҳоле дар марзи ҳо-
силхез лол, вале тавоно ба камол расид. Чун ӯро ба шаҳр кӯчонданд, 
намефаҳмид, ки бо ӯ чӣ мекунанд, дилтанг мешуду пакар, он гуна ки 
буққаи ҷавону солимеро аз марғзоре, ки гиёҳони шодоби он то зери 
шикамаш мерасиданд, якбора бигиранду ба вагон бор кунанд ва бо 
суръат бибаранд, бо ғулғулаву фарёд бибаранд ва Худо донад, ки куҷо! 

Хидматҳоеро, ки бар уҳдаи Герасим гузошта буданд, нисбат ба корҳои 
пешини вазнини деҳқонӣ дар назараш мисли бозӣ менамуданд. Дар 
ним соат ӯ ҳамаи корҳояшро анҷом медоду боз бо даҳони яла миёни 
ҳавлӣ рост монда, ба ҳар ки аз пеши назараш мегузашт, нигоҳ мекард 
ва гӯё мехост аз онҳо роҳи ҳалли муаммои вазъи асроромези худро 
бидонад, гоҳе ҳам ба гӯшае мерафт ва белу ҷорӯбро дур партофта, 
худро пару бар замин меандохт ва чун ваҳшии гирифторшуда соатҳои 
дароз ҳамин тавр мехобид. 
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Аммо одам ба ҳама чиз одат мекунад. Герасим низ ночор ба зинда-
гии шаҳр унс гирифт. Вазифааш вазнин набуд, шуғлаш ҳамагӣ тоза нигоҳ 
доштани рӯйи ҳавлӣ, ҳаррӯза ду маротиба бо сатил об овардан, барои 
ошхонаю хонаҳо ҳезум омода кардан ва шабона шахсони шубҳанокро 
ба ҳавлӣ наздик намонда, посбонӣ кардан буд. Вай ин уҳдадориҳои 
худро аз таҳти дил иҷро мекард. Дар рӯйи ҳавлӣ хасу хасрӯбае намена-
муд ва агар аробаи фарсудаи обкашонияш ба гил дармонад, бо китфаш 
тела медод, он гоҳ на танҳо ароба, ҳатто асп низ аз ҷояш мехест. 

Ҳангоме ки ҳезум мешикаст, табараш мисли шиша садо дода, таро-
шаҳо ба ҳар ҷониб пош мехӯрданд, дар мавриди бархӯрдаш бо бего-
наҳо ҳаминро бигӯем бас, ки шабе ду дуздро дастгир карда, чунон бо 
якдигар сар ба сар зад, ки дигар ҳоҷати ба пулис бурданашон набуд. 
Пас аз ин ҳодиса дигар ӯро ҳурмату иззат мекарданд. Ҳатто рӯзона 
роҳгузарон, на қаллобон, балки одамони одии ношинос ҳам бо дидани 
ҳавлибони қавипайкар имову ишораҳо карда ӯро фарёд мекарданд, 
гӯё вай овозашонро мешунида бошад. Бо дигар хидматгузорони ҳавлӣ, 
ки аз ӯ ҳарос доштанд, Герасим муносибати дӯстӣ надошта бошад ҳам, 
онҳоро одамони наздики худ мешумурд. Хидматгузорон мақсаду фикри 
худро бо имою ишорат ба ӯ мефаҳмонданд. Вай ҳам фикри онҳоро 
зуд сарфаҳм мерафт ва амру фармонашонро сари вақт иҷро мекард, 
аммо ҳуқуқашро нағз медонист, ҳатто дар ошхона касе ҷуръати ба 
ҷойи ӯ нишастанро надошт. Хулоса, Герасим рафтори қатъӣ ва ҷиддӣ 
дошт ва тартибу интизомро мепарастид, ҳатто хурӯсҳо дар ҳузури вай 
ҷуръати ҷангиданро надоштанд, вагарна чи балое ба сарашон меомад! 
Агар бо ин ҳол дучор ояд, аз пояшон дошта дар ҳаво даҳ бор чарх за-
нонда, сипас ба ҳар сӯ раҳо мекард. Дар ҳавлии ашрофзан қозҳо ҳам 
буданд, лекин қозҳо аз ҷумлаи мурғони доною зираканд. Герасим ба 
онҳо эҳтиром дошт ва қозҳоро бонӣ мекард, обу дон медод, шабеҳи 
қозбони касбӣ буд. 

Барои вай дар болои ошхона хоначае ҷудо карданд, Герасим кулба-
якро табъи дили худ ба тартиб даровард ва аз чӯби булут кате сохт, ки 
чор пояи ғафс дошт. Ин кати паҳлавоние буд, ки болояш сад пуд бор 
гузоранд ҳам, хам намешуд. Дар зери кат қуттии мустаҳкаме ҷойгир 
буд. Дар канори дигари хона ҳамин гуна мизи устувор насб шуда буд. 
Паҳлӯи миз курсии сепояи гароне меистод, ки баъзан худи Герасим 
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онро бардошта меафтонд ва табассуми маънидоре мекард. Дари кул-
бача бо қуфле бузург, ки ба кулчаи панир шабоҳат дошт, вале сиёҳ 
буд, маҳкам карда мешуд. Калидашро Герасим дар камараш баста ме-
гашт, зеро ба хоначааш даромадани одамонро намеписандид. Ҳамин 
тавр, як сол сипарӣ шуд ва ахиран дар ҳаёти Герасим воқеаи кӯтоҳе 
ба амал омад. Ашрофзани пир, ки Герасим дар ҳавлии ӯ хизматгорӣ 
дошт, пойбанди урфу одатҳои кӯҳна буд ва дар мулкаш хидматгорони 
бисёрро нигоҳ медошт. Миёни онҳо на танҳо занони либосшӯй, таб-
боҳон, чеварон, дуредгарон буданд, балки як тан наългар ҳам буд, ки 
ӯ ҳам табиби ҳайвонот ва ҳам духтури одамон маҳсуб мешуд, барои 
ашрофзан низ табиби хонагӣ буд ва ахиран як нафар кафшдӯз низ кор 
мекард, ки Капитон Климов ном дошт ва майхораи хирае буд. Ӯ худро 
одами таҳқиршуда ва қадрнодида, шахси соҳибмаълумоти пойтахт 
мешумурд, ки бояд на дар Маскав, балки дар бӯстонсарое зиндагӣ 
дошта бошад. Шаробнӯшии ӯ, тавре ки худаш бо таъкид бар синааш 
зада мегуфт, аз дарду ғам буд. 

Рӯзе миёни ашрофзан ва хоҷагидор Гаврила, марди бо чашмони 
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олуси гӯсфандӣ ва бинии мисли нӯли мурғобӣ, ки танҳо аз рӯйи ҳа-
мин нишонаҳояш ҳукм кардан метавон, ки худи тақдир ба ӯ чеҳраи як 
сардорро додааст, гуфтугӯ доир шуд. 

Ашрофзан аз вазъи носолими одоби Капитон, ки ӯро бо ин вазъ 
чанде қабл дар кадом кӯчае мушоҳида карда буданд, изҳори афсӯсу 
надомат карда, якбора афзуд: – Чӣ мешуд, агар ӯро хонадор мекар-
дем-ҳа? Ту ба ин чӣ мегӯйӣ, шояд ки ба тартиб ояд?– Чаро хонадор 
накунем? Мумкин, – посух дод Гаврила. – Кори бисёр хуб мешавад. 

– Лекин кӣ ба зани ӯ шудан розӣ мешавад? 
– Албатта. Зимнан ҳар тавре ки шумо хоҳед. Шояд аз уҳдааш барояд, 

охир ӯро аз ҳалқаи мо берун бароварда партофта намешавад-ку. 
– Ба хаёлам ба ӯ Татяна писанд аст. 
Гаврила хост норизоӣ кунад, лекин худдорӣ намуд. 
– Бигузор Татянаро ба никоҳаш дарорад, – қарор дод ашрофзан ва 

бо қаноатмандӣ тамокуро бӯй кашида афзуд, – мешунавӣ? 
– Хуб шудааст, – нидо кард Гаврила ва баромада рафт. Ӯ ба хонааш 

баргашт, ки он дар паҳлуи бинои асосӣ буду пур аз қуттиҳои оҳанин. 
Гаврила аввал ҳамсарашро аз хона берун кард, сипас назди тиреза 
омада, ба андеша ғӯта зад. Қарордоди ғайричашмдошти ашрофзан 
ӯро ҳайрон карда буд. 

Ночор ӯ аз ҷояш хеста амр кард, ки Капитонро наздаш бихонанд. 
Капитон омад. Лекин пеш аз нақли сӯҳбати онҳо зарур аст, ба хонанда-
гон дар бораи кӣ будани Татяна, ки бояд бо Капитон хонадор шавад ва 
чаро амри ашрофзан хоҷагидорро ба шигифт водошт, каме маълумот 
диҳем. 

Тавре гуфта шуд, Татяна вазифаи либосшӯйиро бар ӯҳда дошт, ба ӯ 
чун рахтшӯйи моҳир танҳо шустани либосҳои нафис амр мешуд. Ӯ як 
зани бистуҳаштсолаи сафедпӯст буд, бар рухсораи чапаш хол дошт, ки 
онро русҳо нишонаи сиёҳбахтӣ мешуморанд. 

Татяна низ аз тақдири худ он қадар розӣ набуд. Ҳанӯз аз хурдӣ ранҷу 
дард мекашид, кори ду нафарро мекард, вале ҳаргиз меҳру навозишро 
надида буд, ба ӯ либоси дуруст ҳам намедоданд, ба изофаи ин ҳама 
муздаш ночиз буд, аммо хеши наздик надошт, танҳо як амаки пири 
анбордор дошт, ки дар деҳа мезист. Хешони дигараш пешаи деҳқонӣ 
доштанд. Айёме вай ба ҳусну ҷамол шӯҳрат дошт, вале оби ҳуснаш ба 
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зудӣ парид. 
Вай сириштан оромтабиату фармонбардор, нисбат ба худ бепарво 

бошад ҳам, аз дигарон сахт метарсид, фақат ғами ҳарчи тезтар ба итмом 
расондани корро мехӯрду ҳаргиз бо нафаре ҳамсӯҳбат намешуд ва аз 
шунидани номи ашрофзан, ки вай ҳатто Татянаро бо чашми худ надида 
буд, ба баданаш мурғак медамид. Вақте Герасимро аз деҳа ба ин ҷо 
оварданд, Татяна ҷуссаи паҳлавононаи ӯро мушоҳида карда, аз ваҳм 
қариб беҳуш мешуд, мехост ҳаргиз бо вай рӯ ба рӯ нашавад. Ҳангоми 
аз назди Герасим ба даҳлези ҷомашӯйӣ рафтан, нигоҳашро гурезонда 
дартоз мегузашт. Герасим аввал ба ӯ он қадар диққат намедод, вале 
баъдтар ҳангоме ки Татяна ба вай дучор меомад, ӯ механдид, баъд ба 
вай таваҷҷуҳ мекардагӣ шуд ва ахиран аз хонум нигоҳашро намеканд. 
Ё барои доштани чеҳраи хоксорона ё рафтори лоуболонааш, балки 
Худо медонад аз чӣ, Татяна ба ӯ писанд афтода буд. Ҳатто боре ӯ кур-
таи оҳарии ашрофзанро эҳтиёткорона миёни панҷаҳояш гирифта, ба 
ҳавлӣ баромада буд, ки ғайричашмдошт касе аз оринҷаш сахт дошт. 
Татяна якбора ба қафо нигоҳ карда дод зад, дар паҳлуяш Герасим ме-
истод. Вай содалавҳона механдиду қандинаи хурӯсшакли болу параш 
зарнигорро пешкаш мекард. Татяна шириниро гирифтан намехост, 
аммо Герасим қандинаро маҷбур ба дасташ дода, сипас аз ӯ дур шуд 
ва бори дигар ҷонибаш бо меҳр нигоҳ кард. Аз ҳамон рӯз шурӯъ карда, 
дигар Герасим ӯро ором намегузошт. Куҷое ки Татяна равад, вай ҳам 
дар он ҷо ҳозир мешуд ва ба истиқболаш шитофта табассум мекард, 
садои ғайриодӣ баланд карда, дасту пой меафшонд, баногоҳ аз кисааш 
рӯймолча бароварда маҷбур ба вай медод, гарду хоки сари роҳашро 
мерӯфт. Духтари бечора намедонист минбаъд чӣ гуна рафтор кунад. 
Сипас, тамоми сокинони ҳавлӣ аз амалҳои дарбони гунг огоҳ шуданду 
ба сари Татяна ҳазлу истеҳзо ва суханҳои таҳдор фурӯ рехт. Лекин ба 
мазоҳ кардани Герасим зӯри ҳар кас намерасид, вай ҳазлу шӯхиро на-
медонист, дар ҳузури ӯ ба хонум низ кордор намешуданд, акнун ноаён 
Татяна ҳам ба таҳти ҳимояи ӯ даромад. Албатта мисли дигар кару гунгҳо 
Герасим низ хеле рамузфаҳм буд ва масхара кардани худ ё духтарро зуд 
пай мебурд. Боре ҳангоми наҳор кадбонуи сардори Татяна духтаракро 
сахт коҳиш карда мазаммат кардан гирифт, ки бечора намедонист ба 
куҷо нигоҳ кунад ва қариб буд, ки аз зӯрии дарду алам ашк резад. Ге-
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расим ғайричашмдошт аз ҷояш бархоста, дастони баҳодуронаи хешро 
боло намуда, ба рӯяш бо қаҳр назар афканд. Ҳама ба сукут рафтанд. 
Герасим боз чумчаро бардошта хӯрдани шӯрборо давом дод. «Гунги 
падарлаънат, ғӯли биёбон» зери лаб ғур-ғур доштанд онҳо. Кадбону 
бошад якбора аз ҷояш хеста ба хонаи духтарон гузашт. Дафъаи дигар 
Герасим мушоҳида кард, ки Капитон, ҳамон одаме, ки дар бораи вай 
сухан мерафт, бо Татяна муҳаббатомез сӯҳбат дорад. Герасим ӯро бо 
ангушт ҷониби худ даъват карду ба анбори фойтунҳо бурд ва мурвате-
ро, ки дар гӯшае мехобид, гирифту бо он оҳиста, аммо таҳдор таҳдид 
кард. Аз ҳамон вақт дигар касе бо Татяна ҳарфе намезад. 

Дуруст аст, ки кадбону ба утоқи духтарон тохта омадан замон аз ҳуш 
рафт, вале боз маккорона амал карда, муносибати дағалонаи Герасимро 
ҳамон рӯз ба хотири ашрофзан расонд. Аммо кампири рамузфаҳм танҳо 
табассум мекарду халос ва кадбонуро сиёсат намуда, маҷбур кард, ки 
воқеи барояш дилхароши чӣ тавр Герасим бо бозуи баҳодуронаи худ 
хам намудани каллаашро бори дигар нақл кунад. 

Рӯзи дигар ашрофзан ба Герасим пул фиристод. Ӯ заҳмати вайро 
ҳамчун дарбони софдилу неруманд қадр кард. Герасим аз ашрофзан 
ҳарос дошт, лекин бо вуҷуди ин аз шафқати вай умедвор буд ва анде-
ша мекард, ки назди ашрофзан рафта илтиҷо кунад, то барои хонадор 
шуданаш ба Татяна розӣ шавад. Ӯ танҳо либоси навро интизорӣ дошт, 
ки барояш мудири хидматгорон ваъда дода буд, то ба ҳузури ашро-
фзан бо либоси муносиб дарояд. Аммо лаҳзае ки Герасим дар ҳамин 
бора фикр мекард, худи ашрофзан дар сараш хаёли ба Капитон додани 
Татянаро мепарварид. 

Акнун хонанда худ ба осонӣ пай мебарад, ки баъди сӯҳбат бо ашро-
фзан хафаву малул шудани Гаврила беҳуда нест. Ӯ дар назди тиреза 
нишаста фикр мекард, ки ашрофзан, албатта, ба Герасим раҳму шафқат 
дорад, ки ин ба Гаврила равшан аст, аз ин рӯ худи вай ба ин хоҳиши 
Герасимро ҷонибдорӣ мекард. Вале ҳар чи бошад вай гунг аст. Ӯ ҳаргиз 
ба ашрофзан нахоҳад гуфт, ки Герасим Татянаро дӯст доштааст. Охир, аз 
рӯйи инсоф гӯем ҳам, вай чи хел шавҳар… Аз ҷониби дигар Худо нигоҳ 
дорад, зеро рафту ба Капитон додани Татянаро фаҳмад, тамоми ҳавлиро 
зеру рӯ карда ҳамаро хароб мекунад. Ба ин махлуқ чизеро фаҳмондан 
душвор, ҳатто муҳол аст, мани бандаи пургуноҳ чӣ кор кунам?!... 
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Пайдо шудани Капитон риштаи андешаҳои Гавриларо канд. Чоруқдӯз 
ба хона даромад ва дастонашро қафо кашида, ба кунҷи девори паҳлу-
дарӣ бепарво такя кард, пойи росташро рӯйи пойи чапаш гузошта 
бовиқор калла ҷунбонд, мазмун – банда дар ҳузури шумо, чӣ хидмат? 

Гаврила ба Капитон нигоҳ карда, бо ангушташ ба паҳлучӯби тиреза 
тиқ-тиқ зад. Капитон, чашмони сурбияш нимпӯш, рост ба ӯ нигоҳ кар-
да, бо лабханд мӯйҳои маллаи ҳар сӯй парешонашро бо кафи дасташ 
ҷамъ кард. – «Оре, ин манам, ман. Чӣ мепесонӣ?». 

– Хуб, – гуфт Гаврила ва хомӯш монд. Нағз, дигар ҳоҷати гап ҳам нест! 
Капитон танҳо китф дарҳам кашиду бас. – «Оё ту беҳтарӣ?». 
– Боре ба худат нигоҳ кун, ҳа, хубтар нигар, – афзуд Гаврила бонафрат, 

– бигӯй, ба кӣ монанд шудаӣ?! 
Капитон бо нигоҳи ҳазин камзули чиркину дарбеҳдор ва шими 

кӯҳнаашро ноаён аз назар гузаронд. Ба мӯзаи даридааш, ки аз нӯги 
он ангуштони пояш метофтанд, хуб нигоҳ карда, сипас ба хоҷагидор 
зеҳн монда гуфт: 

– Хайр, чӣ шудааст? 
– Чӣ шудааст? – такрор кард 

Гаврила – Чӣ, боз чӣ шудааст 
мегӯйӣ? Ба Иблис монандӣ, 
мефаҳмӣ, ана, ба кӣ монанд 
шудаӣ?! 

Капитон мижа мезаду бас. 
«Сарзаниш кунед, наҳ задан 

гиред, Гаврила Андреич», анде-
ша мекард ӯ.

– Охир, ту боз маст шудаӣ, – 
афзуд Гаврила, – боз нӯшидӣ, ҳа, 
ҷавоб деҳ?! 

Бинобар бад шудани салома-
тиям нӯшокии спиртӣ истеъмол 
кардам – ғурунгид Капитон. 

Барои вазъи саломатӣ! Ба ту 
кам ҷазо медиҳанд, мефаҳмӣ. 
Боз дар Питер таълим гириф-
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таанд. Дар таҳсил бисёр чизро ёд гирифтаӣ! Танҳо нони муфт мехӯрӣ. 
Ин тавр ки бошад Гаврила Андреич, ҳомии ман яккаву ягона Худои 

таолост. Танҳо Худо медонад, ки ман кистам, тақдирам чӣ гуна аст, 
оё дуруст аст, ки ман нони муфт мехӯрам? Дар майхорагӣ низ ман 
гунаҳгор нестам, балки як дӯстам айбдор аст, вай маро бо найранг ба 
майкада бурд… 

– Ту, қоз бошӣ, дар кӯча мондӣ. Эҳ, ту пакар. 
– Лекин гап дар ин ҳам не, – суханашро идома дод хоҷагидор, – 

медонӣ-чӣ? Ашрофзан, – вай хомӯш монд, – бойзан мехоҳад, ки ту 
хонадор шавӣ, мешунавӣ? Онҳо фикр мекунанд, ки ту зандор шуда 
амон меёбӣ, мефаҳмӣ? 

– Чаро нафаҳмам? 
– Ҳамин тавр, ба фикрам банди туро сахтакак кашидан лозим, хайр 

ин кори онҳост. Чӣ тавр, ту розӣ ё… 
– Даҳони Капитон инҷ шуд. 
– Зангирӣ амали шоистаи инсонист, Гаврила Андреич ва аз ҷониби 

худ ман ҳам бисёр миннатпазирам.
– Лақидӣ-да, – норозигӣ кард Гаврила ва аз дил гузаронд: «Чӣ ҷойи 

шубҳа, ҳаққи гапро гуфт». 
– Лекин росташро гӯям, афзуд ӯ, – бароят он қадар арӯси хуб на-

ёфтаанд… 
– Хайр, вай кӣ будааст, агар махфӣ набошад?... 
– Татяна. 
– Татяна? 
Чашмони Капитон қариб аз косахонаи сараш баромаданд ва худро 

каме ба қафо кашид. 
– Магар талхакаф шудӣ, ё вай маъқулат нест?
– Чаро писанд набудааст, Гаврила Андреич. Вай духтари бад нест. 

Коргару хушахлоқ аст. Вале худи шумо ҳам, Гаврила Андреич, медонед, 
ки… вай ғӯли биёбон, девсурат аз паси ӯ кашол. 

– Медонам, додар, ҳамаашро медонам, – ботаассуф сухани ӯро бу-
рид хоҷагидор… 

– Раҳм кунед, Гаврила Андреич… Охир, вай маро мекушад. Медо-
нед, дастони ӯ чӣ хел, худатон як бор бинед, худи дастони Минин ва 
Пожарский барин. Охир ӯ кар асту мекӯбад, лекин садои кӯфтанашро 
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намешунавад ва хеле сахт мекӯбад. Гӯё ки дар хобаш даст меафшонда 
бошад. Ӯро илоҷи боздоштан нест, зеро, Гаврила Андреич, худ медонед, 
ки вай кар аст, боз мисли таҳкунда дурушт аст. Умуман вай, Гаврила 
Андреич, одами ношуд ва аз ҳар аҳмақе бадтар аст. Чаро ман ранҷи 
ӯро бикашам. Охир, бароям дигар чизе фарқ надорад, ман як фарди 
бекасу кӯям, сабурам, мисли кӯзаи равғандида, лекин ман ба ҳар сурат 
колои беарзише не, балки инсонам, на ин ки хурмаи бекорае. 

– Медонам, медонам, гуфтан шарт нест. – 
– Худовандо! – Бо сӯзу ҳасрат мегуфт кафшдӯз, – ин ҳама поён до-

рад, бадбахтам ман, як умр бадбахтам. Насибам ҳамин будааст, дар 
ҷавонӣ аз хӯҷаини олмонӣ шаллоқ мехӯрдам, вақте нав қоматамро 
рост мекардам, аз бародари худам ранҷу хорӣ дидам, акнун дар авҷи 
камолот ба чунин бало мубтало шудаам. 

– Эҳ, ту занмиҷоз, – афзуд Гаврила, – чаро ин қадар нолиш мекунӣ? 
– Чӣ хел, Гаврила Андреич… Охир, ман аз зарби лату кӯб наметарсам. 

Агар хӯҷаин дар ҳавлии худ ҷазо диҳаду назди мардум ба саломам 
алейк гирад, ғам намехӯрам, зеро ман ҳам дар қатори одамонам, лекин 
ҳоло пеши кӣ забонкӯтоҳ шудаам? 

– Майлаш, хез, дафъ шав, – сухани ӯро бурид Гаврила. 
Капитон рӯяшро гардонду оҳиста дур шуд. 
Дар соатҳои мушкил ҳам вай ҳазлу мазоҳро тарк намекард. Хоҷа-

гидор дар саҳни хона қадам мезад. 
– Акнун Татянаро даъват кунед, – бо нимовоз гуфт ӯ. 
Баъди андаке Татяна хомӯш даромада дар остона истод.
– Чӣ мефармоед, Гаврила Андреич, – пурсид вай оҳиста. 
Хоҷагидор бодиққат ба ӯ нигарист. 
– Майлаш, – гуфт вай, – Таняҷон, шавҳар кардан мехоҳед? Хӯҷаин 

бароят домод пайдо кардааст… 
– Гӯш мекунам, Гаврила Андреич, хӯҷаин киро домод интихоб кар-

даанд? – беҷуръатона пурсид вай. 
– Кафшдӯз Капитонро. 
– Розиям. 
– Беандеша будани кафшдӯз маълум аст. Аз ин ваҷҳ хӯҷаин ба шумо 

бовар дорад. 
– Розиям. 
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– Лекин як мушкилӣ ҳаст. Охир, Герасими гунг ошиқи шайдоят аст. 
Ин хирсро чӣ гуна мубтало кардӣ? Оқибат ин хирс туро мекушад. 

– Мекушад, Гаврила Андреич, бемуҳобот мекушад. 
– Мекушад?… Инро мо мебинем, чӣ хел мекуштааст, магар ӯ барои 

туро куштан ҳақ дорад, як фикр кун? 
– Намедонам, Гаврила Андреич, ҳақ дорад ё не. 
– Аҷиб, шояд ту ба вай ваъда додаӣ? 
– Мебахшед, чӣ хел ваъда? 
Хоҷагидор ба андеша фурӯ рафт. 
– Дар ҳимояи худ ин қадар ноуҳдабароӣ, майлаш ту бирав, Таняҷон, 

боз гапзанон хоҳем кард, бинем, ки ту дар ҳақиқат итоаткорӣ?! Татяна 
номаълум ба болодарӣ қафо баргашт. 

Мумкин хӯҷаин пагоҳ нағмаю сури тӯйро фаромӯш кунад, – фикр 
кард хоҷагидор, ман бошам беҳуда ғам хӯрда гаштаам. Ин гарданшахро 

бошад мебандем, зӯр ояд, 
ба дасти политсия месупо-
рем… 

– Устиния Фёдоровна, – 
бо овози баланд занашро 
ҷеғ зад, – ҷонакам, як чой 
монед. 

Татяна ҳамон рӯз аз хо-
наи ҷомашӯйӣ берун на-
баромад. Аввал ӯ гирист, 
баъд ашкашро пок карда, 
чун одат аз пайи кор шуд. 
Капитон то бевақтии шаб 
дар устохона бо як ра-
фиқаш, ки чеҳраи ғамгин 
дошт, монда ба вай қисса 
мекард, ки дар Петербург 
дар ҳавлии як ашрофзода 
чи хел мезисту соҳибаш 
чӣ инсони шарифе буд, ба 
тартибу низом таваҷҷӯҳ 
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дошт, вале як камбудии ҷиддӣ дошт, маст ки мешуд, ба ҷинси латиф 
рағбаташ зиёд мегашт. Ошнои рӯҳафтодааш танҳо офаринаш мегуфт. 
Аммо вақте Капитон хабар дод, ки ӯ пагоҳ бо як сабабе худро қатл хоҳад 
кард, рафиқаш пай бурд, ки дигар вақти хоб шудааст. Онҳо ноилоҷ ва 
хомӯш аз якдигар ҷудо шуданд. 

Аслан тахмини хоҷагидор нодуруст баромад. Масъалаи тӯйи Капито-
ну духтарак таваҷҷуҳи хӯҷаинро сахт ба худ кашид, ки ҳатто вай шабона 
бо яке аз маҳрамони худ, ашрофзани қашшоқшудае, ки дар ҳавлӣ рӯз 
мегузаронд, танҳо дар ҳамин бора сӯҳбат дошт. Ин ҳаммаслакаш дар 
хонадони ашрофзан танҳо ба хотири гузарондани шабҳои бехобӣ ни-
гоҳ дошта мешуд ва мисли фойтунчии шабкор рӯзона дам мегирифт. 
Вақте Гаврила баъди наҳорӣ ба назди хӯҷаин барои арз даромад, са-
воли нахустини ӯ чунин буд: тайёриҳои тӯй чӣ тавр? Ӯ, албатта, ҷавоб 
дод, ки тайёриҳо ба беҳтарин ваҷҳ аст ва Капитон имрӯз наздатон ба 
арзи хидмат мерасад. Вале саломатии хӯҷаин хуб набуд; дергоҳ ба кор 
машғул нашуд. Хоҷагидор ба манзили худ баргашта, коргаронро барои 
маслиҳат даъват кард. Ин кор, дар ҳақиқат, омодагии махсусро талаб 
дошт. Татяна, албатта, зиддият нишон намедод, лекин Капитон ба ҳама 
эълон кард, ки вай на ду-се ҷон, балки танҳо як ҷон дорад. 

Герасим ба ҳозирон хашмгинона нигоҳ мекард ва аз остонаи хонаи 
духтарон дур намешуд. Ҳис карда буд, ки ҳодисаи нохуше ба амал ме-
ояд. Гирдомадагон (дар миёни онҳо буфетчии пире низ буд бо лақаби 
амаки Дум ва аз ӯ ҳама маслиҳат мепурсиданду эҳтиромаш мекарданд, 
ҳарчанд ки аз вай танҳо як ҷавоб мешуниданд: ана чӣ тавр, ҳа, ҳа, ҳа) 
пеш аз ҳама барои эҳтиёт Капитонро дар хоначаи дастгоҳи полоиши 
об маҳкам карда, бо ҷиддият дар фикри чора шуданд. 

Ба ҳар ҳол Герасимро бо зӯрӣ ором намудан кори осон буд, аммо 
Худо накарда, ҷанҷоле бархезаду хӯҷаин нороҳат шавад, он гоҳ ин 
фоҷиа аст. Чӣ бояд кард? Хеле фикр карда, оқибат ба як қарор омаданд. 

Борҳо мушоҳида шуда буд, ки Герасим майхораҳоро чашми дидан 
надорад. Агар ӯ дар паси дарвозаи қади кӯча ягон масти калавандаи 
лапари кулоҳаш ба баногӯш афтодаро бинад, рӯяшро мегардонд. Ба 
Татяна фармуданд, ки худро ба мастӣ зада, аз назди Герасим калави-
да-калавида гузарад. Духтараки бечора аввал ба ин пешниҳод розӣ 
нашуд, лекин ӯро маҷбур карданд, беш аз ин худаш ҳам эҳсос кард, 
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ки аз парастандааш бидуни ин кор раҳо намешавад. Ӯ рафт. Капитон-
ро аз хонача берун карданд, ба ҳар ҳол ҳама моҷаро ба ӯ дахл дошт. 
Герасим дар курсии таги дарвоза нишаста белро ба замин мехалонд. 
Аз ҳар кунҷу канор, аз паси пардаҳои тиреза ӯро мушоҳида доштанд. 

Ин ҳила натиҷаи аъло дод. Ӯ Татянаро дида, чун ҳамеша, аз рӯйи 
одаташ овози пурмеҳри гунгона баровард ва каллаашро ҷунбонд. Баъд 
хуб нигоҳ карду белро аз дасташ афтонда аз ҷой хесту назди вай омад, 
рӯяшро ба рӯйи ӯ хеле наздик бурд. Духтарак аз тарс бештар калавид 
ва чашмонашро пӯшид. 

Герасим дасти ӯро қапида гирдогирди ҳавлӣ давонду ҳамроҳи Татяна 
ба хонае дохил шуд, ки он ҷо машварат мекарданд. Духтарро рост сӯйи 
Капитон тела дод, Татяна шах шуд. Герасим каме истоду ба духтар нигоҳ 
кард, баъд даст афшонду бо заҳрханд баромада бо қадамҳои сангин ба 
кулбааш ворид шуд. Як шабонарӯзи тамом аз он ҷо берун нашуд. Сипас, 
фойтунчӣ Антипка ҳикоят кард, ки ӯ аз сурохии дар чӣ гуна рӯйи кат 
дасташро ба манаҳаш гузошта хомӯш нишастани Герасимро дидааст. 
Ӯ гоҳо бо садои орому гунгона суруд мехонд, боизтироб чашмонашро 
пӯшида каллаашро меҷунбонд, мисли бурлакҳову* фойтунчиҳо та-
ронаи ғамангезашро каш дода месароид. Антипка ба ваҳм афтода аз 
назди дар дур шудааст. Рӯзи дигар ҳангоме ки Герасим аз хоначаи худ 
баромад, гӯё дар симои вай дигаргуние ҳис намешуд. Ӯ танҳо каме 
зиёдтар туршрӯй метофт. Ба Татянаву Капитон, умуман, эътибор наме-
дод. Он бегоҳӣ онҳо якҷоя, қозҳо таги каш, назди ашрофзан рафтанд 
ва баъди як ҳафта зану шавҳар шуданд. Рӯзи тӯй Герасим рафторашро 
дигар накард, танҳо аз дарё беоб бозгашт ва дар роҳ бушкаро шикаст. 
Шабона дар саисхона ӯ бо изтироб аспашро шуста қашав (қарчағун) 
мекарду асп аз зӯри бозуи оҳанини вай мисли бед, ки аз шамол хаму 
рост мешавад, калавида аз як пой ба пойи дигараш бор меандохт. 

Тамоми ин ҳаводис дар фасли баҳор рух дод. Боз як сол сипарӣ 
шуду дар миён Капитон тамоман радди маърака шуд ва ӯро ба ҳайси 
одами корношоям ҳамроҳи занаш бо корвони аробаҳо ба деҳаи дуре 
фиристоданд. Дар рӯзи видоъ ӯ худро сипоҳ гирифта, таъкид мекард, 
ки ӯро ба кадом тарафе равон накунанд, беҳуда нахоҳад буд, аммо 

* Бурлак – мардикороне, ки дар бандар киштињои пурборро бо расан ба 
соњил мекашанд.
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якбора ҳавсалааш гирифту ба танқид шурӯъ кард, ки ӯро пеши ода-
мони бесавод мефиристанд ва дар ниҳоят чунон аз худ рафт, ки дигар 
тавони пӯшидани кулоҳашро аз даст дод. Марди хайрхоҳе кулоҳашро 
пӯшонда, лапарашро рост кард ва аз болояш бо меҳр бо дасташ зад. 
Ҳангоме ки васоили сафар омода шуд, аробакаш ҳам лаҷоми аспро 
ба даст гирифт. Акнун ҳама мунтазири шунидани дуои «дар паноҳи 
Худо» буданд, ки Герасим аз хоначааш баромада рост назди Татяна 
омад ва рӯймоли чити сурхро, ки як сол пештар барои вай харида буд, 
чун ёдгор туҳфа кард. Татяна, ки то ин лаҳза ба гардишҳои ҳаёташ бо 
сабр рафтор мекард, таҳаммулро аз даст дода, гиря кард ва ҳангоми ба 
ароба нишастан бо Герасим аз рӯйи расму ойини насронӣ се маротиба 
бӯсобӯс карданд. 

Герасим вайро то дарвозаи шаҳр гуселондан хоста, аввал аз канори 
аробаи вай қадам зад, баъд назди гузаргоҳи Қрим нохост бозистода 
даст афшонду аз канори дарё ҷониби ҳавлӣ равон шуд. 

Бегоҳӣ буд ва Герасим оҳиста-оҳиста қадам мемонду аз оби наҳр 
чашм намеканд. Нохост мушоҳида кард, ки чизе дар торикӣ, дар ка-
нори дарё меҷунбад. Ӯ хам шуда сагчаи алоеро дид, ки ҳар қадар та-
лош кунад ҳам аз об баромада наметавонист, пайкари лоғару тараш 
меларзид. Герасим ба сагчаи бечора хуб нигоҳ карду баъд онро бо як 
даст бардошта ба бағал андохт ва бардам-бардам қадам зада ҷониби 
хоначааш рафт. Ба хона даромада, дарҳол сагчаи наҷотёфтаро рӯйи 
кат хобонда, болояшро бо ҷомаи сангини худ пӯшонд. Сипас, аввал 
барои коҳ ба саисхона рафт, баъд аз ошхона дар табақча шир овард. 
Оҳиста ҷомаро як тараф намуда, коҳро паҳн карду ширро болои кат 
монд. Сагчаи бадбахт ҳамагӣ серӯза буд ва рахи чашмонаш тоза боз 
мешуд, ҳатто яке аз дигараш каме калонтар метофт, вай ҳанӯз аз табақ-
ча шир хӯрда наметавонист ва ларзон чашмонашро зуд-зуд кушода 
боз мепӯшид. Герасим бо ду ангушташ аз гарданаш дошта, фукашро 
ба табақча расонд. Сагча нохост ларзону нафасгардон ва ҳаросон ба 
ширхӯрӣ шурӯъ кард. Герасим хеле зеҳн монду якбора чунон хандид, 
ки… Вай тамоми шаб бо сагча банд шуд, гоҳ мехобонд, гоҳ навозиш 
мекард ва ниҳоят дар паҳлӯяш орому осуда хобаш бурд. Ҳеч модаре 
фарзандашро мисле ки Герасим парвардаашро парасторӣ мекард, 
нигоҳубин карда наметавонист. Сагча модина буд. Рӯзҳои аввал бе-
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мадору наҳиф ва безеб буд, лекин тадриҷан гӯшт мегирифт ва баъди 
ҳашт моҳ бар асари нигоҳубини наҷотбахши худ ба як сагчаи зебои 
испонии гӯшдароз ва мешчашми зебо табдил шуд. Вай ба Герасим сахт 
дил баст ва акнун лаҳзае аз бараш дур намерафт, балки мудом аз паси 
ӯ дум ҷунбонда мегашт. Герасим ба сагча ном гузошт. Гунгҳо медонанд, 
ки садоҳои гунгонаи онҳо таваҷҷуҳи дигаронро ба худ мекашад, аз 
ин рӯ вайро Муму номид. Тамоми сокинони ҳавлӣ сагчаро Муму ном 
бурда, дӯст доштанд. Сагча ғалатӣ ва боақл буд. Ба ҳама унс гирифта, 
бозӣ мекард, аммо танҳо Герасимро дӯст медошт. Худи Герасим низ 
сагчаро бисёр дӯст медошт, вақте онро дигарон навозиш мекарданд, 
безобита мешуд, метарсид ё рашк дошт, Худо медонад. 

Саг саҳариҳо аз шалвори Герасим кашида, аз хоб бедораш мекард 
ва аспи пири обкаширо, ки бо вай хеле дӯстона мезист, аз лаҷомаш 
газида пеши соҳибаш меовард ва бо ғурур барои об овардан ҳамроҳи 
вай ба лаби дарё мерафт, ҷорӯбу белашро посбонӣ мекард, нафареро 
ба хоначаи соҳибаш наздик омадан намемонд. Герасим барои сагча 
аз дари худ сӯрохе боз кард ва сагча ҳам гӯё медонист, ки танҳо вай 
дар кулбаи Герасим соҳибхона аст ва ҳамин ки ба кулбача ворид шуд, 
хушҳолона болои кат ҷаста мебаромад. Шабона вай тамоман наме-
хобид, лекин мисли сагҳои аҳмақи безоти хонабон, ки рӯйи ду пой ба 
қафо нишаста, чашмонро пӯшидаву фукро ба осмон бардошта гоҳо 
беҳуда аз зиқӣ меҷаканд ва гоҳо ба сӯйи ситораҳо ва ҳар бор пайи 
ҳам се маротиба набуд! Садои нозуки Муму ҳеч гоҳ беҳуда баланд 
намешуд, агар одами бегонае ба ҳавлӣ наздик ояд ё аз ягон ҷо шӯру 
мағал ё дигар садое барояд, овоз мебаровард. 

Оре, ба ғайр аз Муму дар ҳавлӣ саги пири маллае низ буд, ки холҳои 
сиёҳ дошт ва номаш Гургак буд. Ӯро ҳатто шабҳо аз занҷир раҳо на-
мекарданд ва худаш ҳам гӯё фаҳмида дар пирӣ ба озодӣ баромаданро 
намехост, дар лонаи худ ҳалқа зада мехобид ва гоҳ-гоҳе овози хиррии 
паст мебаровард ва беҳуда будани овозашро худаш ҳис карда, ҳамон 
лаҳза хомӯш мешуд. Муму ҳеч гоҳ ба хонаи хӯҷаин намедаромад, вақ-
те ки Герасим ба он ҷо ҳезум мебурд, доим дар таги дар меистод ва 
гӯшҳояшро сих карда каллаи худро ба рост ва бо садои андаке якбора 
ба чап тофта, мунтазири баргаштани соҳибаш мешуд. 

Ҳамин тавр, аз миён як сол гузашт. Герасим вазифаи дарбонии худро 
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давом дода, аз тақдири худ розӣ буд. 
Аммо яке ҳодисаи ғайричашмдоште рух дод. Дар як рӯзи хуши то-

бистон ашрофзан бо маҳрамонаш сайругашт мекард. Вай хурсанд буду 
ҳазлу шӯхӣ дошт, маҳрамонаш ҳам дунболи димоғчоқии вай буданд, 
аммо онҳо ҳеч сабаби шодии хӯҷаинро намефаҳмиданд. Дар ин ҳав-
лӣ хурсандии бойзанро хуш надоштанд, зеро вай, пеш аз ҳама тақозо 
мекард, ки дигарон чун вай хурсанд бошанд, агар ногоҳ дар симои 
нафаре андуҳро бинад, дар ғазаб мешуду хушҳолияш якбора қатъ ва 
чеҳрааш туршу манфур мегардид. Ҳамон рӯз вай ба чи далеле аз хоб 
хушҳол бедор шуд, дар қартаи ӯ чор валет баромад, ки ин гӯё таҷассуми 
орзуҳояш буд. Ӯ ҳар пагоҳӣ фол медид. Чой низ ба мазоқаш расид, ки 
ба ивазаш хидматгорро таъриф карду даҳ тин мукофот дод. Дар лабони 
парсингбастааш табассум пайдо буд, ӯ аз меҳмонхона раҳравон назди 
тиреза омад. Дар паси тиреза боғча ҷойгир буду дар миёнаи гулҳо, зери 
буттаи сурх Муму хоби-
да, башавқ устухонеро 
мехоид. Яке нигоҳи 
ашрофзан ба саг афтод. 

– Худоё, – якбора 
фарёд кашид вай, – ин 
чӣ сагест? 

Яке аз хидматгоро-
наш, ки хӯҷаин ӯро 
пурсид, бесаранҷом 
шуда, ба таҳлука афтод. 
Хидматгорон мақсади 
хӯҷаини худро дарк 
накарда, ба чунин вазъ 
афтодаанд. 

– Н..н. .а намедо-
нам,– ғур-ғур кард вай, 
– шояд саги Герасим 
бошад. 

– Худоё, – гапи хи-
дматгорашро бурид 
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ашрофзан, охир, вай саги бисёр аҷоиб. Кай овардааст ин сагро? Чӣ 
тавр ман ӯро то имрӯз надидаам? Фармоед, биёранд. 

Хидматгор ҳамон дам аз пайи фармон шуд: 
– Ҳой, кӣ ҳаст? Мумуро даррав ин ҷо биёред, вай дар боғча. 
– Номи саг Муму? – пурсид ашрофзан, – номи бисёр ғалатӣ. 
– Бале, дуруст, – тасдиқ кард хидматгор, – зудтар биёр Степан. Степан 

марди қоқина, ки хидматгор буд, барои дастгир карда овардани Муму 
ҷониби боғча давид. Лекин Муму ҳушёрӣ карда аз зери дасти ӯ халос 
ёфту думашро ликонда бо тамоми қувваташ ба тарафи Герасим гурехт. 
Ин дам Герасим дар ошхона бушкаро метаконд, ки дар панҷаи ӯ мисли 
нақорачаи кӯдакон гирд мегашт. Степан аз қафои саг давида, хост ӯро 
аз зери пойи соҳибаш дорад, аммо саги доноро дастгир кардан ба 
одами ношинос мушкил буд. Саг меҷасту фирор мекард. Герасим ба ин 
ҳангома бо изтеҳзо нигоҳ мекард. Ночор Степан бо алам қоматашро 
рост карда шитобкорона бо имову ишорат ба Герасим фаҳмонд, ки 
ашрофзан сагатро дидан мехоҳад. Герасим чанде мутаҳайир монда, 
Мумуро нидо кард, сипас онро аз замин бардошта ба дасти Степан 
супурд. Степан сагро ба меҳмонхона оварда болои фарши нарм монд. 
Ашрофзан сагро бо меҳр ҷониби худ имо кард. Муму, ки то ҳол боре 
ҳам чунин ҷойи бодабдабаро надида буд, тарсида ба тарафи дар гу-
рехт, аммо Степани омодаи хидмат сагро қафо гардонд. Саг ваҳмида 
ба девор часпид. 

– Муму, Муму, биё пеши ман, назди хӯҷаин биё, – мегуфт ашрофзан, 
– биё содаяк, натарс. 

– Бирав, бирав, Муму, назди хӯҷаин бирав, – сухани бойзанро қувват 
доданд ҳамроҳонаш. 

Аммо Муму ғамгинона ба атроф нигоҳ мекарду аз ҷояш намеҷунбид. 
– Барои ӯ хӯрок биёред, афзуд ашрофзан, чӣ хел саги нодон, пеши 

хӯҷаин намеояд, аз чӣ метарсида бошад? 
– Вай ҳоло одат накардааст, – бо садои рамида ва нарму маҳин гуфт 

яке аз ҳамроҳонаш. Степан косачаи шир оварда назди Муму монд, 
аммо саг ширро ҳатто набӯид ва нигоҳи ҳаросонашро аз атроф на-
меканд. 

– Эҳ, ту чӣ хел нодонӣ, – гуфта ашрофзан ба саг наздик шуду ӯро 
навозиш кардан хост, аммо Муму нохост каллаашро гардонда, дан-
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донҳояшро гиз кард. Ашрофзан якбора дасташро пас кашид. Як дам 
хомӯшӣ рӯй дод. Муму гӯё бо шикояту узр минг-минги заифе кард. 
Ашрофзан дуртар рафта қошу қавоқ андохт. Рафтори ғайричашмдошти 
саг ӯро тарсонд. 

– Оҳ, нидо сар доданд ҳама якбора, хайрият, ки шуморо нагазид, Худо 
нигоҳ дорад, (Муму дар умраш касеро нагазида буд), хайрияте, хайрият. 

– Сагро аз ин ҷо дафъ кунед, – хашмгинона фармон дод бойзан. – 
Саги бадзот, чӣ гуна бадхашм будааст. 

– Ашрофзан рӯяшро гардонда оҳиста ҷониби утоқи кор рафт. Назди-
конаш ба ҳамдигар нигоҳ карда, ғайриихтиёр аз паси ӯ равон шуданд. 
Аммо хӯҷаин боз истоду ҷониби онҳо сард нигариста ғур-ғур кард: – 
Чаро аз қафои ман меоед? Охир шуморо даъват накардаам, – ва рафт. 

– Наздиконаш бо ҳасрат ҷониби Степан даст афшонданд, ӯ Мумуро 
гирифту рост ҷониби дар рафта, пеши пойи Герасим партофт. Пас аз 
ним соат дар хона хомӯшии ҳавлангез рух дод ва бойзани фартут бо-
лои роҳаткурсӣ бо чеҳраи тиратар аз абри тӯфонӣ менишаст. Аҷабо, 
баъзан чизҳои тамоман беарзиш димоғи касро месӯзонад! 

Ашрофзан то бегоҳ табъи хира дошту бо касе ҳамгап нашуд, қартабо-
зӣ низ накард ва шабро дилгир гузаронд. Гумон кард, ки на он атреро, 
ки маъмулан барояш медоданд, ин бор овардаанд ва аз болишташ 
бӯйи собун меояд. 

Вай хизматгорро маҷбур кард, ки ҳамаи ҷилди болиштҳоро яксара 
бибӯяд, зеро бисёр ба ташвишу таҳлука афтода буд. Пагоҳии дигар 
амр кард, ки Гавриларо як соат пеш аз вақти ҳаррӯза даъват кунанд. 

– Марҳамат карда бигӯ, – ба сухан оғоз кард ашрофзан, вақте ки Гав-
рила дар остонаи дар бо ҳаросу бим пайдо шуд, – имшаб дар ҳавлии 
мо кадом саг ин қадар нӯла кашид? Маро хоб кардан намонд! 

– Саг… чӣ гуна… шояд саги гунг бошад, – бо нобоварӣ изҳор кард ӯ. 
– Намедонам, аз гунг аст ё каси дигар, ки хоби маро ҳаром кард. 

Ман ҳайронам, ки ин хел саги дайду ба кӣ лозим! Гап зан. Охир, мо 
саги дарбон дорем-ку? 

– Оре ҳаст, Гургак. 
– Хайр, саги дигар чӣ лозим? Ба ҷуз бетартибӣ фоидаи дигар нест. 

Ин ҳавлӣ соҳиб надорад, ана гап дар куҷост. Ба гунг саг чӣ лозим? Кӣ 
ба ӯ иҷозат дод, ки дар ҳавлии ман саг нигоҳ дорад? Дирӯз ман назди 
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тиреза рафта бинам, саг кадом як ифлосиро ба боғча кашида оварда-
асту хоида истодааст, ман он ҷо садбарг шинондаам… 

Ашрофзан каме хомӯш монд. 
– Аз ҳамин рӯз эътиборан дигар ин ҷо набошад… мешунавӣ? 
– Хуб шудааст. 
– Худи ҳамин рӯз. Акнун бирав, барои гузориш баъд даъват мекунам. 
Гаврила берун шуд. Вай дар меҳмонхона ба хотири тартибот ҷойи 

зангӯларо иваз карда ноаён бинии мурғобимонандашро афшонда 
ба пешайвон баромад. Дар пешайвон рӯйи нимкат Степан монанди 
сарбози кушташудаи тасвири манзараи набард пойҳои урёнашро аз 
зери ҷомае, ки ба ҷойи кӯрпа истифода мешуд, бароварда мехобид. 

Хоҷагидор вайро кашола карда нимшунаво кадом як фармонеро 
ба ӯ таъкид кард, ки Степан бо хамёзаву лабханд ҷавоб дод. Баъди 
рафтани Гаврила, Степан аз ҷояш ҷаста, либосҳояшро пӯшиду берун 

баромад ва дар даромад-
гоҳ истод. Панҷ дақиқа 
ҳам нагузашта буд, ки Ге-
расим бо пуштораи ҳезум 
ҳамроҳи саги вафодораш 
Муму пайдо шуд. Ашроф-
зан ҷойи хобу утоқашро 
дар тобистон низ гарм 
мекард. Герасим назди 
дар истода, бо китфаш 
онро кушод ва борашро 
ба хона даровард. Муму 
аз рӯйи савқи табиӣ дар 
берун соҳибашро мунта-
зир шуд. Степан вақтро 
ғанимат шуморида, но-
хост ба мисли бошае, ки 
ба чӯҷа дармеафтад, ху-
дро болои саг партофта 
таги бағалаш кард ва ҳат-
то кулоҳашро напӯшида 
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рост ҷониби кӯча тохту ба нахустин фойтуни пешомада нишаста ба 
сагбозор рафт. Он ҷо ӯ даррав харидор ёфта, сагро ба ним сӯм фурӯхт 
ва шарт монд, ки вай сагро камаш як ҳафта баста монад, баъд зуд ба 
роҳаш баргашт. Лекин андак дуртар аз хона аз фойтун фаромад ва 
ҳавлиро даврзанон аз девори хамгашти қафо ҷаҳида, дохили ҳавлӣ 
шуд, чун бим дошт, ки аз дарвоза даромада нохост бо Герасим дучор 
мешавад. 

Аммо ташвиши ӯ беҳуда буд, Герасим ҳоло дар ҳавлӣ набуд. Вай 
кайҳо аз хона берун шуда, Мумуро меҷуст. Герасим то имрӯз асло 
дар хотир надошт, ки боре Муму ӯро мунтазир нашуда бошад. Ба ҳар 
ҷониб тохта сагашро меҷуст, ба таври худ фарёд кашида, ӯро мехонд. 
Баъд ба кулбааш даромад, коҳдонро дид, ба кӯча давид ва чор тарафро 
ҷустуҷӯ кард. Муму гум шуда буд. Герасим аз роҳгузарҳо бо имову 
ишораҳои ғарибона дасташро аз замин каме боло бардошта, суроби 
Мумуро мекашиду суроғ мекард. Баъзеҳо намедонистанд, ки Муму 
куҷо гум шудааст ва каллаҷунбон афсӯс мехӯрданд. Нафарони дигар 
огоҳӣ доштанд ва ба пурсиши ӯ бо истеҳзо механдиданд, хоҷагидор 
ҳам симояшро ҷиддӣ гирифта ба хидматгорон амр медод. Ноилоҷ 
Герасим аз ҳавлӣ дур шуд. 

Ҳангоми ба ҳавлӣ баргаштани вай, атроф торик буд. Аз нигоҳи хиҷилу 
қадамҳои ноустувор, либоси чиркинаш маълум мешуд, ки вай нисфи 
Маскавро кофтааст. Ӯ назди тирезаи ашрофзан истода, ба пешайвон, 
ки он ҷо беш аз ҳафт нафар хизматгорон гирд омада буданд, нигоҳ 
карду қафо гашта боз, – Муму – гуфта фарёд кашид. 

Лекин аз Муму дарак набуд. Вай баромада рафт. Ҳама аз қафои ӯ 
нигоҳ мекарданд, аммо касе нахандид, гап ҳам назад. Вале Антипкаи 
ҳамадони фойтунчӣ, рӯзи дигар дар ошхона ҳикоят кард, ки гунг та-
моми шаб оҳи бадард кашид. 

Рӯзи дигар Герасим тамоман намудор нашуд. Аз ин рӯ саис Потап 
маҷбур шуд, ки ба ҷойи вай об кашонад ва аз ин вазъ хеле норозӣ 
буд. Ашрофзан аз Гаврила пурсид, ки оё амри вай иҷро шуд. Гаврила 
ҷавоб дод, ки иҷро шуд. Саҳари дигар Герасим аз хоначааш баромада 
машғули кор шуд ва танҳо нисфирӯзӣ барои хӯрокхӯрӣ омад, баъд 
бо нафаре салому алейк накарда баромада рафт. Симои ӯ, ки мисли 
ҳамаи гунгҳо карахту бетафовут аст, акнун тамоман берӯҳ менамуд. 
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Баъди наҳорӣ ӯ боз аз ҳавлӣ берун шуд, лекин даррав баргашт ва ба 
маҳалли ғарами коҳ рафт. 

Шаби моҳтобӣ буд. Герасим нафасгир шуда, аз паҳлӯ ба паҳлӯи дигар 
мегашт, нохост пай бурд, ки гӯё касе аз доманаш мекашад, баданаш 
ларзида бошад ҳам, каллаашро набардошт ва чашмонашро пӯшид, 
вале боз ӯро аз доманаш сахттар кашиданд ва Герасим аз ҷояш ҷаста 
хест. Назди ӯ дар гардан ресмони канда ҳамоил Муму беқарорӣ дошт. 
Аз қалби хомӯши Герасим нидои фараҳангезе берун шуд. Ӯ Мумуро 
бомеҳр ба оғӯш кашид, саг бинию чашму ришу мӯйлаби соҳибашро 
мелесид. 

Герасим андешамандона аз миёнаи коҳ хеста, ба атроф чашм дӯхт, 
бовар ҳосил кард, ки касе ӯро намебинад, номаълум ба хоначааш да-
ромад. Ӯ кайҳо эҳсос карда буд, ки саг худ ба худ гум нашудааст. Яқин 
вайро бо фармони ашрофзан ба ягон ҷой бурда партофтаанд. 

Охир, одамон бо имою ишорат огоҳонда буданд, ки саг чӣ гуна ба 
хӯҷаин таҳдид кард ва ӯ оқибат илоҷашро ёфт. Герасим аввал сагро 
нон дода хуб сер карду баъд бомеҳр хобонд. Сипас, шаби дароз ан-
деша кард, ки сагро чӣ гуна хубтар пинҳон кунад. Охир азм кард, ки 
Мумуро рӯзона дар хона нигоҳ дошта, ҳар вақт омада хабар гирад ва 
танҳо шабона ба берун барорад. Сӯрохи дарро, ки саг аз он бемалол 
мегузашт, бо ҷомаи кӯҳнааш маҳкам кард. Баъд, субҳ надамида, рӯйи 
ҳавлӣ пайдо шуд ва гӯё ҳеҷ ҳодисае рух надода бошад, ҳатто мисли 
пештар гирифтагии чеҳраашро ҳифз кард (Чӣ ҳилаи содалавҳонае!). 

Гунги сода ҳатто ба гӯшаи хотир намеовард, ки саг бо нӯла худро 
фош мекунад. Андак пас сокинони ҳавлӣ хабардор шуданд, ки саги 
Герасим баргаштаасту дар кулбааш пинҳон аст. Гурӯҳе раҳми саг ва 
соҳибашро хӯрданд, гурӯҳи дигар аз бими Герасим сир бой намедоданд, 
ки аз асрори вай огоҳанд. Танҳо хоҷагидор паси гарданашро хори-
да, даст афшонд, – хайр, паноҳаш ба Худо,– шояд ки хабар то хӯҷаин 
нарасад. Аммо гунг сертараддуд шуд ва ҳамон рӯз аз ҳама зиёдтар 
заҳмат кашид. Тамоми рӯйи ҳавлиро тоза рӯбучин карда, алафҳояшро 
канда партофт, дар боғча алафҳои бегонаро канда, сутунҳои деворро 
як-як бо даст санҷид ва панҷараҳои алоҳидаро мехкӯб кард. Умуман 
хеле боҳавсала кор кард, ки ҳатто ашрофзан мутаваҷҷеҳаш шуд. Тӯли 
рӯз Герасим ду маротиба «асир»-и худро хабар гирифт ва шабонгаҳ 
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бо сагаш на дар миёнаи коҳ якҷо, балки болои кат хоб кард ва танҳо 
соатҳои дуи шаб берун, ба сайругашт баромад. Дар рӯйи ҳавлӣ хеле 
гаштугузор карда, акнун бозгаштанӣ буданд, ки нохост аз паси девори 
кӯча садои хишир-хишир баланд шуд. Муму гӯшҳояшро чӯр карда 
ғуррос зад, ҷониби девор тохта бӯ кашид ва якбора баланд аккос зад. 
Кадом масте шабона ҷойи хоб меҷустааст. Дар ҳамин соат, ашроф-
занро баъди ҳаяҷони сахти дилу асаб акнун хоб мебурд. Аслан вай 
ҳар дафъа баъди хӯроки вазнини шом ба чунин ҳол гирифтор мешуд. 
Овози бемаҳали саг вайро бедор карду дилаш ба тапидан даромад ва 
ҷонсарак, «духтарҳо», «духтарҳо», – гуфта фарёд кашид. 

– Духтарҳо! 
Духтарҳо ҳаросон шуда, якбора ҷониби хонаи хоби ашрофзан тох-

танд.
– Оҳ, мемурам, оҳ мемурам, – дастонашро паҳн карда афзуд вай. 

Боз ҳамон саг. – Вой, духтур даъват кунед. Онҳо маро куштанианд? Саг, 
боз ҳамон саг! Оҳ! 

Вай гарданашро қафо андохт, ки гӯё беҳуш шуда бошад. Аз пайи ҷеғ 
задани табиби хонавода Харитон шитофтанд. Ҳама ҳунари ин табиб 
аз он иборат буд, ки кафши нармпошна пӯшида, хеле боназокат на-
бзро месанҷид. Вай чордаҳ соат хобида боқии рӯз оҳи сабук кашида 
ашрофзанро пайваста бо қатраҳои шарбати дарахти ғору олуча таъ-
мин мекард. Духтур ба зудӣ пари мурғро дуд доду ашрофзан чашми 
худро кушод. 

Табиб ҳамоно дар лаъличаи нуқрагӣ қадаҳи доруи дилхоҳашро 
овард. Вай доруро нӯшиду бо ашки чашм дар бораи саг, Гаврила ва 
қисмати талхи худ бо шикоят гуфт, ки ҳама кампири бечораро ба ҳоли 
худ гузошта, раҳмашро намехӯранду танҳо маргашро мехоҳанд. Ин 
дам Мумуи бадбахт ба ҷакидан давом медоду Герасим наметавонист 
сагашро аз назди девор ба сӯйи худ бихонад. 

– Ана, Ана,… боз – нолиш кард ашрофзан ва рӯяшро ба дигар тараф 
гардонд. Духтур ба духтарак имо карду вай ҷониби даҳлез шитофта, 
Степанро бедор кард. Степан барои бедор кардани Гаврила давид. 
Гаврила якбора асабӣ шуда, ҳамаи бошандагони ҳавлиро ба шӯр овард. 
Герасим ба қафо назар афканда, лапиши чароғҳо ва дар паси тиреза 
суроби одамонро пай бурда, пешомади бадеро ҳис карду Мумуро зери 
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бағал карда ба хоначааш рафту дарро аз дохил баст. 
Баъди чанд лаҳза панҷ нафар дарашро кӯфтанд, аммо занҷири 

маҳками дар монеъ шуду бозистоданд. Гаврила бо хашму ғазаб дар-
расиду фармон дод, ки онҳо то пагоҳӣ ҳамин ҷо посбонӣ кунанд. Худ 
ба назди духтарон омада аз шарикаш Любов Любимовна, ки дар дуз-
дии чою шакар ва ширавориҳои дигар ҳамроҳӣ дошт, хоҳиш кард ба 
ашрофзан бирасонад, ки аз куҷое саг боз пайдо шудааст, аммо ҳат-
ман пагоҳ нест хоҳад шуд. Бигузор хӯҷаин хотирҷамъ бошад. Лекин 
ашрофзан ҳеч орому осуда шуда наметавонист, танҳо ларзиши дасти 
духтури саросема сабаб шуд, ки ба ҷойи 12 қатра 40 қатра шарбати 
таскинбахш ба қадаҳи ашрофзан чаконду ӯро ором кард. Баъди чанд 
соат бойзанро хоби сахт бурд. Вале Герасим ҳамоно беҳису озурда 
мехобид ва ҳар замон даҳони Мумуро сахт медошт. Пагоҳӣ ашрофзан 
дертар бедор шуд. 

Гаврила мунтазири аз хоб хестани ашрофзан буд, то фармони ҳуҷуми 
қатъӣ ба хоначаи Герасимро бидиҳад ва худаш низ барои таҳаммули 
сели таънаю мазаммат омода буд. Аммо ҷанҷол нашуд. Ашрофзан аз 
ҷойгаҳаш истода, роҳбари маҳрамонашро даъват кард.
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– Любов Любимовна, – бо садои пасту оҳиста садо кард ӯ. Ба бойзан 
бисёр вақт худро ҳақиру бечора вонамуд кардан писанд буд. Ҳоҷати 
гуфтан ҳам нест, чеҳраи маломатзадаи ашрофзан барои одамони ҳавлӣ 
низ нороҳаткунанда буд. 

– Любов Любимовна, бинед, ман ба чӣ ҳол афтодаам, азизам, назди 
Гаврила Андреич рафта ба вай фаҳмонед; наход ки илоҷи як сагчаро 
наёбанд, охир осоиши ман чӣ мешавад? Оё роҳи дигар нест, боварам 
намеояд, – бо ҳаяҷони ботинӣ афзуд вай, – дӯстам, тезтар назди Гав-
рила Андреич бирав. 

Любов Любимовна ба хонаи Гаврила рафт ва онҳо дар кадом мавзӯъ 
сӯҳбат доштанд, маълум нашуд, лекин баъди андаке гурӯҳи одамони 
зиёд ҷониби хоначаи Герасим раҳсипор шуданд. Пешгом Гаврила буд, 
шамол набошад ҳам, кулоҳашро ба даст зер карда тез қадам мезад, 
аз паси вай хидматгорону ошпазҳо қадам мемонданд, амаки Дум аз 
тиреза нигариста амр медод ва ҳар гуна ишораҳо мекард. Охирон 
кӯдакон, ки нисфашон бачаҳои ношинос буданд, бо ҳазлу шӯхӣ даву 
пар доштанд. Дар поғундаи нимае, ки ба хоначаи Герасим мерасид, 
посбон меистод, назди дари кулба низ ду посбони калтакдори дигар 
меистоданд. Онҳо дар як тарафи зинапоя ҷойгир шуданду Гаврила ба 
дар наздик омада онро сахт кӯбиду дод зад: Дарро кушо! 

Дар ҷавоб аккоси хастаи саг шунида шуду халос. 
– Кушо мегӯям! – такрор кард ӯ. 
– Гаврила Андреич, – афзуд аз поён Степан, – охир вай кар аст, на-

мешунавад. Ҳама хандиданд. 
– Чӣ бояд кард? – пурсид аз боло Гаврила. 
– Дари ӯ сӯрох дорад, – гуфт Степан, – шумо аз он ҷо чӯбро даро-

варда ҷунбонед. Гаврила хам шуда нигоҳ кард. 
– Акнун ҷомаро ба дарун тела диҳед. 
Ин дам боз овози гирифтаи саг баромад. 
– Дидӣ, дидӣ, худаш ба гап даромад, – тӯда нидо карда хандиданд. 

Гаврила пушти гӯш хорид. 
– Не, додар, – ноилоҷ гуфт ӯ, – агар хоҳӣ, ҷомаро худат дарун тела 

деҳ. – Ҳеч гап не, марҳамат. 
Степан даррав боло баромаду чӯбро ба даст гирифта, ҷомаи куҳна-

ро ба дарун тела дода, «баро, баро» мегуфт. Ӯ боз чӯбро мехалонд, ки 
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нохост дари хона якбора кушода шуду ҳамаи одамон бесаранҷом шуда 
аз поғундаҳо худро ба поён андохтанд. Пеш аз ҳама Гаврила. Амаки 
Дум тирезаро пӯшид. 

–Хайр, хайр мебинем, – дод зад Гаврила аз ҳавлӣ, – ҳушёр бош, 
ки… Герасими таҳамтан дар остона меистод. Издиҳом дар поён гирд 
омада буд. Герасим дасташро сабук ба миёнаш монда, аз боло ба он 
одамакҳои либоси олмонипӯш нигоҳ мекард. Ӯ дар либоси сурхи деҳқо-
ниаш дар назди онҳо ба сурати паҳлавони азимҷусса менамуд. Гаврила 
қадаме пеш гузошт. 

– Нигоҳ кун, бародар, – нидо кард вай, – бо ман ҳазл накун. Ва ӯ бо 
имою ишора ба Герасим фаҳмонд, ки хӯҷаин қатъиян сагро талаб дорад, 
– илтиҷо дорам, худи ҳоло онро бидеҳ, набошад рӯзат сиёҳ мешавад. 

Герасим ба ӯ нигоҳ карда, сагро нишон доду баъд бо дасташ гулӯяшро 
дошта имое кард, ки гӯё ҳалқаи ресмонро мекашида бошад ва саво-
ломез ҷониби хоҷагидор назар кард. 

– Оре, оре, бо каллаҷунбонӣ тасдиқ кард Гаврила. Герасим ба замин 
чашм дӯхта, баъд якбора ба ҳаяҷон омаду боз ба Муму ишора кард, 
ки вай ҳанӯз ҳам пеши пойи ӯ ноумедона дум ҷунбонда гӯшҳояшро 
чур мекард. Герасим боз гарданашро дошта, таҳдор ба сандуқи дилаш 
кӯфт, гӯё фаҳмонд, ки худаш Мумуро нест хоҳад кард. 

– Не, ту дурӯғ мегӯйӣ, – даст афшонд Гаврила. 
Герасим ба вай бо истеҳзо назар карда, хандид ва боз ба кундаи 

синааш кӯфта дарро пӯшид. 
Ҳозирон хомӯш ба якдигар нигоҳ карданд.
– Ин чӣ нағма аст, – гуфт Гаврила, – ӯ боз дарро пӯшида рафт. 
– Ӯро ба ҳоли худаш монед, – Гаврила Андреич, – пич-пич кард Сте-

пан, – вай ки ваъда дод, ҳатман иҷро мекунад. Ӯ ҳамин хел одам. Ваъда 
дод-ку. Вай дар аҳду паймон мисли мо нест, ин ҳақиқат аст. 

– Дуруст, – сар ҷунбонда тасдиқ карданд ҳозирон, – гапи ҳақ. Амаки 
Дум ҳам тирезаро кушода, – ҳамин хел, – гуфт. 

– Майлаш, мебинем, – розӣ шуд Гаврила, – вале ба ҳар ҳол нозир 
истад. 

– Ҳой, Ерошка, – ба яке аз хидматгорони лоғар, ки вазифаи боғбо-
ниро низ ба зимма гирифта буду камзули зард дар тан дошт, муроҷиат 
кард. – Ту чӣ кор дорӣ, калтакро гиру ҳамин ҷо шин, мабодо ягон воқеа 
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рух диҳад, даррав давида пеши ман биё. 
Ерошка бо чӯбдастааш дар пояи охири пойғунда нишаст. Анбӯҳи 

одамон ба ғайр аз бачаҳои шӯх пароканда шуданд. Гаврила баъди ба 
хонааш баргаштан аз Любов Любимовна хоҳиш кард, ки ба хӯҷаин 
хабари иҷрои амрашро расонад, сипас аз рӯйи эҳтиёт фойтунчиро 
барои пулис равон кард. 

Ашрофзан гӯшаи рӯймолчаашро гиреҳ баста, ба атр тар карда, бӯй 
кашида, ба чакаҳояш молид, сипас чой нӯшид ва чун ҳанӯз зери таъ-
сири дору буд, боз хобаш бурд. 

Баъд аз як соати изтиробу ташвиш ногоҳ дари хоначаи Герасим ку-
шода шуду худаш намудор гардид. Вай камзӯли идона дар тан дошту 
сари гарданбанди Мумуро ба даст гирифта буд. Ерошка нимхез шуда 
ба онҳо роҳ дод. Герасим ҷониби дарвоза қадам зад. Кӯдакону дигар 
сокинони ҳавлӣ ӯро бо нигоҳи хомӯш гусел карданд. Вай ҳатто боре 
ба қафо нигоҳ накард ва кулоҳашро низ дар кӯча пӯшид. Гаврила боз 
ҳам Ерошкаро ба ҳайси назоратчӣ аз қафои вай равон кард. Ерошка 
аз дур мушоҳида кард, ки Герасим ҳамроҳи сагаш ба ошхонае даро-
маданд ва мунтазири баромадани онҳо шуд. Дар ошхона Герасимро 
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мешинохтанд ва имову ишораташро мефаҳмиданд. Вай шӯрбо фармуда 
баъд ба оринҷҳо рӯйи миз такякунон ором нишаст. Муму дар паҳлӯяш 
оромона ба соҳибаш нигоҳ дошт. Мӯйи баданаш медурахшид, маълум, 
ки ба наздикӣ шона задаанд. 

Барои Герасим шӯрбо оварданд. Вай нону гӯштро реза карда, та-
бақчаро рӯйи фарш монд. Муму бо рафтори боодобонаи доимияш 
ба хӯрокхӯрӣ шурӯъ кард, фукаш саҳле ба табақча мерасид. Герасим 
маъюсона ба саг нигоҳ карду ду қатраи вазнини ашк аз дидааш чакид, 
қатрае ба пешонии сагу дигаре ба даруни шӯрбо. Ӯ рӯяшро бо дасто-
наш панаҳ кард. Муму нисфи шӯрбои табақчаро хӯрд ва лабонашро 
лесида дуртар рафта нишаст. Герасим аз ҷояш хеста пули шӯрборо дод. 
Пешхизмат бо нигоҳи ҳайрату тааҷҷуб ӯро гуселонд. Ерошка Герасимро 
дида, худро пинҳон кард ва ба маҳзи гузаштани онҳо пайгириашро 
давом дод. 

Герасим хеле ором қадам мезад ва Мумуро аз банд раҳо намекард. 
Дар саргаҳи кӯча якбора бозистоду андешамандона роҳашро дигар 
кард ва ҷониби гузаргоҳи дарё қадам зад. Дар роҳ ба ҳавлие даромад, 
ки он ҷо кори сохтмон доштанд ва ду хиштро зери бағал карда берун 
шуд. Сипас аз гузаргоҳи дарё ҷониби соҳил фаромада, ба ҷое омад, ки 
ду заврақро бо белҳояш баста мондаанд (ин заврақҳоро пештар таги 
чашм карда буд) ва ҳамроҳи Муму ба яке аз заврақҳо нишаст. Пира-
марде лангон-лангон аз пас берун шуда фарёд кард, лекин Герасим 
калла ҷунбонда зуд-зуд бел заду агарчи хилофи маҷро мерафт, дар як 
дам беш аз сад метр дур шуд. Пирамард каме истоду тахтапушташро 
бо дасти чап ва росташ хорида, боз лангон-лангон баргашт. 

Герасим ҳай бел мезаду бел мезад. Маскав низ паси сар монд. Аз 
соҳил марғзорону заминҳои кишт ва саҳроҳои беканор, хонаҳо баръало 
метофтанд. Бӯйи деҳа ба машомаш мерасид. Вай белҳоро як сӯ монда 
сарашро ҷониби Муму, ки дар пешаш рӯйи тахтаи хушк менишаст, хам 
кард. Таги заврақ пури об шуда буд. Дастони пурзӯрашро ба тахтапушти 
саг ниҳода, карахту беҳис менишаст. Ин дам мавҷҳо заврақро қафо тела 
медоданд. Ниҳоят Герасим қоматашро рост кард, бошитоб ва чеҳраи 
тира аз навъе хашми дарднок саросема хиштҳои овардаашро ба ре-
смон баста, нӯгашро ҳалқа карду ба гардани саг андохт, онро баланд 
бардошта бори вопасин нигоҳаш кард. Саг бо эътимод, бе биму ҳарос 
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ба соҳибаш нигариста мулоим думашро ҷунбонд. Герасим рӯяшро бар-
гардонда, чашмонашро сахт пӯшиду дастонашро боз кард… Ӯ дигар ҳеч 
чизро намешунид, на нӯлаи бадарди Мумуи ба дарё сарозер рафтаю 
на мавҷи обро; барои вай рӯзи аз ҳама пурғавғо сокиту бесадо буд, 
он гуна, ки хамӯштарин шаб барои мо бесадо нест. Даме, ки Герасим 
чашмонашро боз кард, мисли пештар мавҷҳои тез гӯё ба таъқиби 
якдигар рӯйи дарё шитоб доштанд ва мисли пештар ба танаи заврақ 
сар мезаданд ва танҳо дар дурдасти наздики соҳил амвоҷи бузург бо 
ҳалқаҳои васеъ паҳн мешуданд. 

Ерошка ҳамин ки Герасимро аз мадди назараш гум кард, даррав ба 
ҳавлӣ баргашта он чиро ки дида буд, гуфт.

– Ҳо, бале – таъкид кард Степан, – вай сагро ғарқ мекунад. Акнун 
хотирҷамъ гаштан мумкин аст. Ӯ ваъда дод-ку? 

Тамоми рӯз Герасимро дигар касе надид. Вай дар хона хӯрок нахӯрд. 
Дар хӯроки шом низ ҷояш холӣ монд. 

– Ин Герасим инсони аҷибе будааст, – фиш-фиш кард табақшӯйи 
ғафс, – магар барои саг одам ҳамин қадар сарсон мешудааст!... Ба ростӣ! 

– Герасим ҳамин ҷо буд, – нохост фарёд кард Степан, ки бо қошуқ 
ба сӯйи худ шавла мекашид. 

– Чӣ тавр? Кай? 
– Ҳамин ду соат пештар. Ана ҳамин хел. Ману вай назди дарвоза рӯ 

ба рӯ шудем, ӯ аз ҳавлӣ баромада мерафт. Ман дар бораи тақдири саг 
пурсиданӣ шудам, вале димоғаш сӯхтаву ғамгин буд. Вай ҳатто маро 
тела дода аз роҳаш дур андохт, яъне ба ман кордор нашав. 

– Падарсаг, ғули биёбонӣ чунон афшонд, ки рагҳои баданам беҷо 
шуданд, воҳ, воҳ. – Степан ғайричашмдошт пӯзханда карда, пушти 
сарашро молид. – Ҳа, дастонаш кироӣ, ҷойи гап не. 

Ҳозирон ба ҳоли Степан хандиданд ва пас аз анҷоми хӯрокхӯрӣ 
пароканда шуданд. 

Ин дам дар шоҳроҳи Т…марди қавипайкаре халта дар пушт ва асои 
дарозе дар мушт бошасту шитоб қадам мезад. Вай Герасим буд. Ӯ ба қа-
фояш нигоҳ накарда, ҷониби кулбааш, ба деҳа, ба зодгоҳаш шитоб дошт. 
Мумуи бечораро ғарқ карда, ба хоначааш омаду зуд баъзе чизҳояшро 
ҷамъ кард, бӯғча басту ба пушташ партофта рафт. Роҳро вай барвақт, 
ҳангоми ба Маскав оварданаш, хуб дар ёдаш гирифта буд. Деҳае, ки 
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ашрофзан аз он ҷо вайро овардааст, аз роҳи калон ҳамагӣ бисту панҷ 
чақрим дарунтар ҷойгир мебошад. Ӯ аз ин роҳ бо шуҷоати бешикаст, 
матонату бовар ва азми қавию як навъ шодмонӣ қадам мезад. 

Ӯ роҳ мепаймуд; қафаси синааш васеъ боз мешуд ва дидагонаш бо 
иштиёқу матонат ба пеш дӯхта мешуданд. Вай шитоб дошт, гӯё ки мо-
дари пираш дар зодгоҳ роҳи ӯро мепояд ва пас аз сарсонию саёҳати 
тӯлонӣ дар мулки бегона аз ҳалқаи одамони ношинос ӯро ба сӯйи худ 
хондааст. 

Тоза шаби сокиту гарми тобистон фаро расида, аз як канори уфуқ, 
он ҷо ки Хуршед ғуруб карда, гӯшаи осмон ҳанӯз сапедӣ дошт ва аз 
охирин дурахши рӯзи рафта аранге арғувонӣ буд, – аз канори дигар ҳам 
акнун ранги тира медамид. Шаб аз он ҷо меомад. Садҳо бедона бонг 
мезаданд, мурғони дигар бо онҳо ҷӯр мешуданд… Герасим овози ҳеҷ 
кадоми онҳоро намешунид, ҳамчунин хиш-хиши дилангези шабонаи 
дарахтонро, ки пойҳои нерӯмандаш ӯро аз канорашон гузар медод, 
намешунид, вале бӯйи шиноси ҷави расидаро, ки бар даштҳои тира 
мавҷ мезад, эҳсос мекард; боде, ки аз диёраш ба истиқболи ӯ ба парвоз 
меомад, дӯстона бар рухсори ӯ даст мекашид, бо ришу мӯйҳояш бозӣ 
мекард; дар пеши рӯйи худ роҳи сапеди барроқро – роҳи хонаро, роҳи 
чун тир ростро дид; дар осмон ситорагони бешуморро дид, ки роҳи 
ӯро рӯшан мекунанд ва чун шер неруманду қавидил пеш мерафт, он 
гуна, ки чун офтоби толеъ бо анвори сурхи обдоре, ки тоза аз пайкари 
ҷавонаш медамиданд, дунёро рушан кард, байни Маскав ва Герасим 
сиву панҷ чақрим фосила афтода буд. 

Баъд аз ду рӯз вай дигар дар хонаи худаш буд, ки ин ташрифи ӯ ба-
рои зани сарбози дар кулбааш ҷойгирифта сахт шигифтангез буд. Вай 
аввал ба тимсоли Исои Масеҳ таъзим намуда, баъд назди калонтари 
деҳа рафт. Калонтар нахуст мушаввашхотир шуд, аммо ба хотири он 
ки мавсими дарав оғоз шуда буд, зуд ба дасти Герасим чун заҳматкаши 
намуна дос доданд ва ӯ рафт ба дарав, то чун пешин он гуна бидара-
вад, ки мардон аз доскашӣ ва тали баланди даравидаҳои ӯ ҳангу манг 
шаванд. 

Дар Маскав рӯзи дигар баъди фирори Герасим дар ҷустуҷӯйи ӯ шу-
данд. Ба хоначааш даромада ҳама ҷоро зерурӯ карданд ва сипас ба 
Гаврила иттилоъ доданд. Хоҷагидор омада диду бо ҳайрат китф дарҳам 
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кашид, андешид, ки Герасим ё фирор кардааст ё ҳамроҳи саги ношу-
даш худро низ ғарқ кардааст. Ба пӯлис ва ашрофзан маълумот доданд. 
Ашрофзан сахт хашмин шуда гиря кард ва фармон дод, ки бо ҳар роҳе 
бошад, Герасимро пайдо кунанд. Вай изҳор кард, ки ҳеч фармони нобу-
дии сагро надодааст ва дар ниҳоят Гавриларо чунон сарзаниш кард, 
ки вай тамоми рӯз каллаашро ҷунбонда, хайр, хайр мегуфт. То вақте ки 
амаки Дум, «хайр»-гӯён масхарааш накард, ором нагирифт. Аз деҳаи 
Герасим хабар расид, ки вай он ҷо будааст. Ашрофзан андак ором шуда, 
аввал фармон дод, ки ҳатман Герасимро баргардонда ба Маскав фири-
станд. Лекин пасон фаҳмонд, ки ба вай ин гуна шахси носипос даркор 
нест. Чанде баъд худи ашрофзан аз дунё гузашт. Вале ворисонаш зуд 
Герасимро фаромӯш карданд ва хидматгорони боқимондаро низ ба 
баҳонаи андоз озод карданд. 

Герасим акнун дар хоначаи худаш танҳо зиндагӣ мекард ва монанди 
пештара бақуввату баҳодур буда, кори чаҳор нафарро ба анҷом мера-
сонаду ҳанӯз таҳамтану сарбаланд аст. Лекин ҳамсояҳо пай бурданд, 
ки баъди аз Маскав бозгаштанаш ӯ дигар ба занҳо тамоман аҳамият 
надода, ҳатто ба онҳо нигоҳ намекунад, саг ҳам намегирад. Бигузор – 
мегуфтанд мардҳо, – ин саодати вай аст, ки пойбанди занҳо нест. Саг ба 
ӯ чӣ лозим? Охир ба ҳавлии ӯ дуздро бо гарданбанд ҳам кашида бурда 
намешавад! Ана ҳамин гуна овозаҳост дар бораи нерӯи паҳлавони лол. 

     

Аз русӣ тарҷумаи 
Маҷид Салим 
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БЕУНВОН
Дар асри V низ, чун ҳоло, офтоб ҳар саҳар тулӯъ ва ҳар шом ғу-

руб мекард. Субҳ, вақте ки нурҳои аввалини хуршед рӯи қатраҳои 
шабнамро мебӯсид, замин ҷон мегирифт, ҳаво аз садоҳои суруромез, 
ҳаяҷонангез, умедбахш пур мешуд, шомгоҳ бошад, худи ҳамин замин 
ором мегардиду ба қаъри торикӣ фурӯ мерафт. Рӯз ба рӯзу шаб ба шаб 
мемонд. Гоҳ–гоҳе абри сиёҳе пайдо шуда, раъду барқ садои қаҳролуд 
мебаровард, ё ситораи ғафлатзадае аз осмон канда мешуд ва ё роҳиби 
рангпаридае аз роҳ мегузашту ба ихвон ҳикоят мекард, ки дар қарибии 
дайр паланге дидааст – вассалом, сипас боз рӯз ба рӯзу шаб ба шаб 
мемонд.

Роҳибон кор мекарданду Худоро шукр мегуфтанд, муршиди мӯйсафе-
ди онҳо арғунун менавохт, шеърҳои лотинӣ менавишт ва оҳангҳо эҷод 
менамуд. Ин мӯйсафеди аҷиб истеъдоди фавқулодае дошт. Арғунунро 
чунон моҳирона менавохт, ки ҳангоми аз ҳуҷраи ӯ расидани садои 
арғунун ҳатто куҳансолтарин роҳибоне, ки гӯши начандон шунаво 
доштанд, оби дида мерехтанд. Вақте ки аз ягон хусус, ҳатто дар бораи 
одитарин чизҳо, масалан, оид ба дарахтон, ҳайвонот ё баҳр сухан ме-
гуфт, ӯро бе табассум ва ё бе оби дида гӯш кардан имконнопазир буд 
ва чунин ба назар мерасид, ки торҳои дилаш низ мисли торҳои арғунун 
садо медиҳанд. Вале агар қаҳр мекард, ё беҳад хурсанд мешуд ва ё дар 
хусуси ягон чизи даҳшатангез ва бузург сухан оғоз менамуд, ҳаяҷони 
беандозае фаро мегирифташ, дар чашмони дурахшонаш қатраҳои ашк 
ҳалқа мезаданд, рухсорааш сурх мешуд, садояш мисли раъд меғуррид 
ва роҳибон ӯро гӯшкунон ҳис менамуданд, ки ҳаяҷону илҳоми вай ба 
дилашон чӣ тазйиқе меоварад; дар ин гуна лаҳзаҳои аҷибу ҳайратангез 
соҳиби ҳокимияти беҳадду каноре мегардид ӯ ва агар ба мӯйсафедонаш 
фармон медод, ки худро ба баҳр андозанд, ҳамаашон бидуни истисно 
мекӯшиданд, ки ҳарчи зудтар ва бо дилу ҷон ҳукмашро ба ҷо оваранд.

Мусиқӣ, овоз ва шеърҳое, ки вай дар онҳо Худо, осмон ва замин-
ро меситуд, барои роҳибон манбаи сурури ҳамешагӣ буданд. Баъзан 
чунин мешуд, ки аз якрангии зиндагӣ дарахтон, гулҳо, баҳор, тирамоҳ 
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ба дилашон мезад, садои баҳр гӯшашонро хаста мекард, аз хониши 
мурғон ғашашон меомад, вале истеъдоди муршиди мӯйсафед, мисли 
нон, ҳар рӯз лозим буд.

Даҳҳо сол мегузашт ва ҳамоно рӯз ба рӯзу шаб ба шаб мемонд. Ба 
ҷуз мурғону ҳайвоноти ваҳшӣ дар наздикии дайр ҷонзоде наменамуд. 
Наздиктарин манзили одамӣ дар дуродур воқеъ буд ва барои аз дайр 
то он ҷо ва ё аз он ҷо то дайр расидан тақрибан сад чақрим аз биё-
бон роҳ рафтан лозим меомад. Ба убури биёбон танҳо касоне ҷуръат 
мекарданд, ки аз зиндагӣ безор шудаву онро тарк гуфта, ба дайр, чун 
ба гӯр, раҳсипор мегардиданд.

Аз ҳамин рӯ, вақте ки дар яке аз шабҳо шахсе дарвозаи дайрро кӯфт 
ва маълум шуд, ки он кас аз бошандагони шаҳр, як осии зиндадил ва 
ҳаётдӯст будааст, тааҷҷубу ҳайрати роҳибон ҳадду канор надошт. Ин 
шахс пеш аз он ки аз муршид дуои хайр бигирад, шаробу таом талаб 
намуд. Ба суоли роҳибон, ки ӯ чӣ хел аз шаҳр ба биёбон афтидааст, бо 
ҳикояти дуру дарози шикорчиёна ҷавоб гардонд: ба шикор рафта, аз 
меъёр зиёдтар нӯшида, раҳгум задааст. Ба ташвиқи роҳибиро ихтиёр 
намуда, гуноҳҳои худро шустан ӯ ҷавобан табассуме карду гуфт: «Ман 
ёри шумо нестам».

Вай баъди шикамсерӣ хӯрдану нӯшидан ба роҳибон, ки хизматашро 
адо менамуданд, як чашм давонд, маломатомезона сар ҷунбонд ва гуфт:

— Шумо, роҳибон, бекорхӯҷаед. Фақат хӯрдану нӯшиданро медоне-
ду бас. Магар ҷонро аз гуноҳ ҳамин хел мераҳонанд? Як фикр кунед: 
тамоми муддате, ки шумо дар ин оромгоҳ нишаста, мехӯреду менӯшед 
ва дар қайди роҳату ҳаловат ҳастед, муқаррабини шумо ҷон ба даргоҳи 
Худованд месупоранду ба ҷаҳаннам раҳсипор мешаванд. Як бубинед, 
ки дар шаҳр чӣ воқеаҳое рух медиҳанд! Гурӯҳе аз гуруснагӣ мемирад, 
гурӯҳе дигар ба чи роҳ харҷ кардани зару зеварашро надониста, худро 
ба дарёи фасодат мезанад ва чун магасҳои ба асал дармонда ҳалок 
мешавад. Одамон на дин доранду на диёнат! Кӣ бояд онҳоро наҷот 
диҳад? Кӣ бояд онҳоро ба роҳи ҳақ андозад? Оё ман, ки аз субҳ то шом 
масту аластам? Магар рӯҳи осуда, қалби пурмеҳр ва эътиқодро Худо 
ба шумо барои он ато намуд, ки ин ҷо даруни чор девор нишинеду 
коре накунед?

Суханони мастонаи шаҳрӣ аз доираи одоб берун ва густохона буданд, 
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вале ба тарзи аҷибе ба муршид асар карданд. Мӯйсафед ба роҳибони 
худ назаре афканд, рангаш парид ва гуфт:

 – Ихвон, охир, ӯ рост мегӯяд! Воқеан ҳам одамони бечора аз беақ-
ливу сустӣ дар гирдоби фасоду бедиёнатӣ ҳалок мешаванд, вале мо 
аз ҷой намеҷунбем, гӯё ин ба мо дахле надошта бошад. Пас чаро ман 
нараваму Масеҳоро, ки онҳо фаромӯшаш кардаанд, ба ёдашон наорам?

Суханони шаҳрӣ мӯйсафедро ташвиқ карданд; рӯзи дигар вай асо-
яшро гирифт, бо ихвон хайру маъзур намуд ва ба шаҳр раҳсипор гашт. 
Ва роҳибон аз мусиқӣ, аз нутқҳову шеърҳои ӯ бенасиб монданд.

Онҳо як моҳу ду моҳ бесаброна интизорӣ мекашиданд, вале мӯйса-
фед барнамегашт. Ниҳоят пас аз се моҳ садои гӯшошнои асои ӯ шунида 
шуд. Роҳибон ба пешвози вай шитофтанду суолборонаш карданд, вале 
ӯ ба ҷои он ки аз дидори эшон хурсанд шавад, талх гирист ва ҳарфе ба 
забон наовард. Роҳибон пай бурданд: вай бисёр пир ва лоғар шудааст; 
чеҳрааш хаста буду андӯҳи бузурге ба он соя меафканд ва ҳангоме ки 
ӯ инони гиряро сар дод, аз ваҷоҳаташ шахси таҳқирдидаро мемонд.

Роҳибон низ гиристанд ва ҳамдардона ба пурсиш даромаданд, ки 
чаро мегиряд, аз чи сабаб чеҳрааш чунин ғамгин аст, вале вай ҳарфе 
дар ҷавоб нагуфт ва ба ҳуҷраи худ рафту дарро баст. Ӯ ҳафт рӯз дар 
ҳуҷрааш нишаст, чизе на хӯрду на нӯшид, арғунун наменавохт, мудом 
мегирист. Ба даркӯбӣ ва хоҳиши роҳибон аз хусуси он, ки барояду 
дарди дилашро ба онҳо холӣ кунад, бо сукути пурдавом ҷавоб ме-
гардонд. Ниҳоят ӯ баромад. Тамоми роҳибонро гирди худ ҷамъ кард, 
бо чеҳраи гирёну пурандӯҳ ва нафратбор аз хусуси он, ки дар се моҳи 
охир чиҳоро аз сар гузаронд, ба нақл шурӯъ намуд. Вақте ки вай роҳи 
худро аз дайр то шаҳр тавсиф мекард, садояш орому чашмонаш пур-
нақши табассум буд. Дар роҳ, мегуфт ӯ, барояш мурғон мехонданд, 
ҷуйборон наво мекарданд, умедҳои ширину ҷавон ба дилаш ҳаяҷон 
мебахшиданд; вай роҳ мерафту худро аскаре мепиндошт, ки ба ҷанг 
меравад ва ба ғалабаи худ итминон дорад; ӯ хаёлманд роҳравон, шеър 
мегуфту суруд мехонд ва пай набурд, ки чи тавр роҳ ба охир расид.

Вале садои ӯ ларзид, чашмонаш дурахшиданд ва ҳамин ки аз шаҳру 
шаҳриён сухан оғоз кард, тамоми вуҷудашро ҳисси ғазаб фаро гирифт. 
Он чизҳоеро, ки вай баробари ба шаҳр ворид шудан дид, дар умраш 
надида буд ва ҳатто ба тасаввурашон ҷуръат намекард. Танҳо ин ҷо, 
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бори аввал дар зиндагӣ, дар пиронсолӣ ӯ дид ва фаҳмид, ки иблис чи 
гуна тавонову зиштӣ чи гуна зебост, одамон чи гуна махлуқи наҳифу 
тарсуву ночизанд. Аз тасодуфи носозгор аввалин хонае, ки вай во-
рид шуд, хонаи фисқу фаҳш буд. Тақрибан панҷоҳ каси серпул бе ҳеҷ 
гуна меъёр хӯрок мехӯрданду шароб менӯшиданд. Онҳо масти шароб 
шуда, сурудҳо мехонданд, бебокона чунон суханони қабеҳу хунук ме-
гуфтанд, ки шахси худотарс ба гуфтанашон ҷуръат намекунад; беҳад 
озод, бардам, хушбахт буданд онҳо, на аз Худо, на аз иблис, на аз марг 
метарсиданд, балки ҳар чи мехостанд, мегуфтанду мекарданд, ҳар ҷо 
дилашон мехосту пояшон мекашид, мерафтанд. Шароби арғувонӣ бо 
ҷилои тиллоиаш дилу ҳуши ин тоифаро ба қайд гирифта ва, аз афташ, 
ниҳоят лазизу хушбӯй буд, зеро ҳар кас баъди нӯшиданаш қаноатман-
дона табассум менамуд ва боз нӯшидан мехост. Ба табассуми кас ша-
роб низ бо табассум ҷавоб мегардонд ва вақте ки онро менӯшиданд, 
хушбахтона ҷило медод, гӯё медонист, ки чи лаззати аҳриманонае дар 
худ нуҳуфтааст.

Мӯйсафед ҳамоно бештар ба шӯр омада, аз ғазаб гириста, чизҳои 
дидаашро нақлу тавсиф мекард. Дар рӯи миз, дар байни айёшон, ме-
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гуфт вай, зани гумроҳи нимбараҳнае меистод. Махлуқе аз он зеботар 
ва дилкаштарро тасаввур кардан ва дар табиат пайдо намудан амри 
муҳол аст. Ин махлуқи ҳаром ҷавон, мӯйдароз, сабзина буд, чашмони 
сиёҳу лабони сергӯшт дошт, лоқайдонаву бешармона дандонҳои барф 
барин сап–сафедашро намоиш дода табассум менамуд, гӯё мехост би-
гӯяд: «Бубинед, чи беҳаё ва чи зебоям ман!» Қабатҳои шинами шоҳиву 
парча рӯи китфони ӯ мехобиданд, вале зебоӣ намехост зери либос 
пинҳон бимонад ва чун сабзаи навхези баҳорон аз зери хок, аз зери 
қабатҳои либос зӯран бадар меомад. Зани беҳаё шароб менӯшид, суруд 
мехонд ва худро ба ихтиёри ҳар касе медод, ки ӯро мехост.

Сипас мӯйсафед бо дастони аз шиддати ғазаб ларзон аз хусуси пой-
гаи аспон, ҷанги говон, театрҳо, коргоҳҳои рассомон, ки он ҷо сура-
ти занони бараҳнаро мекашанду аз лой месозанд, ҳикоят кард. Ӯ бо 
ҳаяҷон, ниҳоят бо шавқ ва лаҳни ағонӣ сухан мекард, гӯё ба торҳои 
ноаёне нохун мезад, роҳибони ҳайратзада ҳар сухани ӯро бо тамоми 
вуҷуд гӯш мекарданд ва аз шиддати ҳаяҷон ҳатто нафас намекаши-
данд... Мӯйсафед тамоми наҷобати иблис, дилкашии бадӣ, ҷаззобияти 
бемисоли ҷисми ҳароми занро тавсиф карду иблисро лаънат хонд, сӯи 
ҳуҷрааш роҳ гирифт ва аз пасаш дарро баст...

Вақте ки ӯ субҳи рӯзи дигар аз ҳуҷрааш бадар омад, дар дайр аз 
роҳибон касе намонда ва ҳама ба шаҳр фирор карда буданд.

Тарҷумаи 
Абдураҳмони Абдуманнон
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Умар САЙФИДДИН, Туркия

ПОРА
Шохҳои чинорҳои азими майдони бозор ба осмон сар кашида бу-

данд. Шамоли сахт мевазид. Шоху баргҳо ба ҳам бархӯрда, ғуввос ме-
заданд. Адвокат Ҳоҷи Номиқ Афандӣ барои парешон нагардидани 
дастаи коғазҳои болои миз тирезаҳои дӯкони хурдакаки худро баст. 
Баъд ҷониби дар рафт, ки шамол кушода буд. Дарро мебаст, чашмаш 
ба марди деҳотии дастордори қадпасту фарбеҳ афтод, ки дар китф 
хӯрҷин, аз лаҷоми асп гирифта наздик меомад. 
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– Салом, Али Хоҷа, – гуфт адвокат, – бемаҳалӣ ин ҷо чӣ кор мекунӣ? 
Ба бозор ду рӯзи дигар ҳаст-ку?..

Марди деҳотӣ ду чашми хурдашро, ки ду нуқтаи сиёҳро мемонд, 
тангтар намуда:

– Ассалому алайкум, Номиқ Афандӣ! Аҳволам бад. Пеши шумо бо 
додхоҳӣ меоям… – гуфт сар ҷунбонида.

– Хӯш, биё. Чӣ гапу чӣ кор?
– Албатта. Ҳозир мегӯям.
– Чӣ шуд? Ба ман аз як сар ҳикоя кун.
– Боз ба кӣ ҳам мегуфтам?..
Ӯ ҷилави аспро ба сутуни чӯбин баста, вориди дӯкон шуд. Дар та-

рафи рости мизи кории аз чӯби чормағз сохташуда - дар курсии хур-
ди болои бӯрё нишаст. Хӯрҷинашро дар паҳлӯяш гузошту дардашро 
достон кард. Рақиби вай раиси деҳа, писари Ҷаҳлдор будааст. Пештар 
Алӣ Хоҷа дар замини ӯ бино сохтааст. Чӣ ҳодисае шуда, акнун раис 
мехоҳад ин биноро дубора бозгирад. Дар ҳоле, ки бино ба кӣ тааллуқ 
дорад, замин низ бояд аз они ӯ бошад... 

Номиқ Афандӣ риши мошубиринҷи худро палмосида кард. Аз болои 
айнак нигоҳ карда гуфт:

– Ту ноҳақ ҳастӣ, Али Хоҷа! 
– Ноҳақ?
– Бале.
– Не, ман дуруст мегӯям. Чаро вақте ки ман биноро месохтам “ғиқ” 

нагуфт?
– “Ғиқ” накарда бошад ҳам, ин талаби ту норавост.
– Номиқ Афандӣ, ман ҳақ будани худро медонам. Ман аз ин даъво 

даст намекашам.
– Бой медиҳӣ!
Номиқ Афандӣ корҳоеро, ки ишколе дорад, қабул намекард. Аз ин рӯ, 

аз рӯйи иддаои Али Хоҷа адвокатӣ карданро намехост. Аммо мардуми 
деҳаи “Бӯзӯюк” муштариёни сисолаи ӯ буданд. Хар оғилашро чӣ хел 
биёбад, онҳо ҳам дӯкони Номиқ Афандиро ҳамин тавр дақиқ меёфтанд, 
аз рӯйи ҳамаи корҳо оид ба ҳукумат ба вай муроҷиат мекарданд. Захи-
раи зимистонаи адвокат пурра аз ҳисоби ҳамон деҳа меомад. Ниҳоят: 

– Хуб, кори туро мегирам. Аммо бой диҳам, аз ман хафа намешавӣ! 
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– гуфт ноилоҷ.
– Хафа намешавам. Аммо чаро бой медиҳам мегӯед? – пурсид Али 

Хоҷа.
– Чунки даъвои ту норавост.
– Агар ба судя як қӯчқори зотдор фиристам чӣ мешавад?
– Чӣ?
– Ин корро кунам, ғалаба мекунам?
– Агар чунин кунӣ, бегумон бой медиҳӣ!
– Барои чӣ?
– Судяи нав аз тоифае нест, ки ту фикр мекунӣ …
Али Хоҷа сабаби ҳаяҷони адвокатро намефаҳмид. Аз забони ӯ дар 

бораи судяи нав таърифу тавсифи зиёдро шунид. Ин одам душмани 
пора ва тӯҳфа будааст! Рафту ягон даъвогари барҳақ ба ӯ пора диҳад, 
ҳамон замон ӯро ноҳақ гуфта, парвандаро ба зарари вай ҳал мекар-
дааст!

– Оллоҳ чунин инсонҳои росткорро дар паноҳи худ нигоҳ дорад! – 
дуо кард Али Хоҷа.

– Омин, омин! – ба ӯ ҳамроҳ шуд Номиқ Афандӣ. 
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Онҳо қариб як соат дар бораи даъво ва адолат сӯҳбат карданд. Ад-
вокат барои пирӯзӣ дар кор чашмаш намерасид, аммо танҳо барои 
рӯйи хотир қабул карда буд. Беадолатӣ чун рӯзи равшан маълум буд.

Алӣ Хоҷа пас аз ду ҳафта, боз дар назди дари дӯкони хурдакак пай-
до шуд. Номиқ Афандӣ саргарми аризанависӣ буд. Ӯ ба мизоҷи худ аз 
болои айнак нигоҳ карда, хандид:

– Хуш омадӣ! Ту чӣ фикр мекунӣ? Мо ғалаба кардем! – гуфт ӯ.
Адвокат як ҳафта боз дар ҳайрат буд, ки чаро додрас чунин ҳукми 

ноодилона баровард.
– Бо шарофати қӯчқори зотдор, ки фиристодам, ғалаба кардем, – 

бепарвоёна ҷавоб дод Али Хоҷа.
– Чӣ? Ту ба судя қӯчқор фиристодӣ?
– Ҳа.
– Ту ба ҳамин кор ҷуръат кардӣ, дуруст?..
– Ҳамин тавр. Лекин худатон “додрас пораро аз девона ҳам бад ме-

бинад. Кӣ тӯҳфа фиристад, ба зарари ӯ ҳукм мебарорад”, гуфта будед. 
Дуруст?

– Ҳа, гуфтам.
– Аз ин рӯ, ман қӯчқорро аз номи худам нафиристондам. 
– Пас, аз номи кӣ фиристодед?
– Рақибам – аз номи раис, писари Ҷаҳлдор.
Қалами адвокат аз дасташ афтод. Худ ба курсӣ такя кард. Ба чаш-

мони танги сиёҳаке, ки дар рӯ ба рӯяш меистод, бодиққат нигоҳ кард. 
Ғуввоси чинорҳои азими майдон аз паҳлӯ, боло ва зери пои Али Хоҷа, 
ки дар пеши дар рост меистод, ворид шуда, фазои дӯкони хурдакакро 
пур мекард...

 Аз забони ӯзбекӣ тарҷимаи 
Фаридуни ФАРҲОДЗОД
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Раҳнавард ЗАРЁБ. 

ВА ШОГИРДИ СОАТСОЗ 
ШУДАМ

1349

Он солҳо падарам ва модарам тақрибан ҳар шабу рӯз даъво мекар-
данд ва сару садо ба роҳ меандохтанд. Вақте даъвояшон шурӯъ мешуд, 
рангҳояшон кабуд мегашт, чеҳраҳои хашине мегирифтанд. Бо қаҳр сари 
ҳамдигар фарёд мекашиданд ва ба якдигар дашном медоданд. Ва ҳар 
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бор падарам, модарам модарамро таҳдид ба куштан мекард. Модарам 
низ ҳар бор дар ҷавоби падарам бо тамасхур мегуфт:

– Кадом мушро бикуш, камбахт!
Ва ин ҷумла ҳамеша ғазаби падарамро дучандон месохт.билохира 

ҳамсоягон меомаданд ва падарамро берун мебурданд. Он вақт мода-
рам гиряро мегирифт ва муддати дароз мегирист. 

Мавзӯи даъво ҳамеша хонае буд, ки дар он зиндагӣ мекардем. Па-
дарам мехост аз ин хона бароем, вале модарам ду пояшро дар як мӯза 
карда буд, ки беҳтар аз ин хона ёфт намешавад, бояд хаминҷо бимонем. 
Падарам барои тарк гуфтани хона далоили зиёде дошт. Масалан як 
рӯз дида будам, ки аз чапи утоқ пӯсти мор афтода аст. Аз ҳамин ҷиҳат 
ҳамеша дар зимни даъво фарёд мезад:

– Охир ин мор яке моро хоҳад кушт!
Ва модарам ҷавоб медод:
 – Ин ширмор аст. Касеро ғараз надорад, камбахт!
Ҳамчунон як шаб падарам дар ҳавлии тангу кӯчаки мо зани сапед-

пӯшеро диди буд, ки дар дам ба бузғолаи сиёҳе бадал шуда, аз сари 
девор ба кӯча ҷаста буд. Аз ҳамин рӯ шабҳо ғолибан ба хоб намерафт 
ва дар бистар ғам-ғам мекард:

– Дар ин хона зиндагӣ намешавад. Хона нест, дӯзах аст…
Ба ғайр аз инҳо, утоқҳоямон сахт намнок буданд. Деворҳои утоқҳо 

дарз дошта буданд ва анкабутҳо лойи – лойи дарзҳо лона карда бу-
данд. Чӯбҳои сақфи утоқҳо, ки мисли ангуштҳои одамҳои мубтало 
ба бемории сил зарду норак буданд, зери фишори поҳои гурбаҳое, 
ки рӯи бом меҷангиданд, меларзиданд ва хок мисли борон бар сару 
рӯямон мерехт. Дар чунин мавоқеъ модарам ба ҳавлӣ мебаромад ва 
фарёд мезад:

 – Пишт! … пишт!...
Аммо гурбаҳо намерафтанд ва модарам ба сӯяшон санг меандохт. 

Гурбаҳо мегурехтанд ва хоки бештаре бар сару рӯямон мерехт. Бори 
дигар даҳани падарам боз мешуд:

 – Як рӯз охир ин чӯбҳои хасмонанд мешиканад ва ҳамаамонро 
мекушанд…

Модарам дар ҷавобаш мегуфт: 
 – Бас кун бобо…бе аҷал кӣ мурда?

Эҷоди ҳамзабонон



108 Навруста №4 (24) 2022

Падарам фарёд мезад:
 – Аҷал саратро хӯрад!
Боз ҳам даъво шурӯъ мешуд ва ҳамсояҳо меомаданд. Ин хонаро 

шаш сол мешуд, ки киро гирифта будем. Вақте ба он ҷо рафтем, ман 
хеле кӯчак будам ва ҳеч ёдам нест, ки чи чизҳое бароямон иттифоқ 
афтода буд. Танҳо ин қадар медонам, ки як бародарам ҳаминҷо тавал-
луд шуда, баъд мурда буд.

Баъзе аз рӯзҳо карочии сангинвазне, ки қотире онро мекашид, аз 
кӯчаи мо мегузашт. Дар чунин мавоқеъ мисли он ки заминларзае рух 
дода бошад, хонаи мо ба сахтӣ такон мехӯрд ва пиёлаҳои рӯи рафи 
утоқамон ба садо дармеомаданд. Боз ҳам ранги падарам кабуд мегашт, 
бо шитоб ба кӯча мебаромад, аз дунболи карочӣ чанд гоме медавид ва 
баланд-баланд ба ронанда фаҳш медод. Карочивон бо хунсардӣ нигоҳе 
ба ақиб меандохт. Механдид ва ҳар бор дар миёни ханда садо мекард:

 – Бахшиш! Бахшиш бошад!
Падарам барафрӯхтатар мешуд ва бо овози таҳдидомез мегуфт:
 – Ба худо дафъаи дигар мекушамат!
Карочӣ нопадид мешуд ва падарам зери нигоҳҳои тамасхуромези 

мардум дар ҳоле, ки дастҳояшро ба ҳам мемолид, ба хона дохил мешуд 
ва даъвои ҳамешаро бо модарам шурӯъ мекард.

Аввалҳо намедонистам, ки чаро модарам ба ин хона дилбастагӣ 
дорад. вале саранҷом дарёфтам, ки чаро модарам ба ин хона танҳоии 
ӯ буд. Модарам ҳеч хешу қавме надошт ва аз ин бекасӣ ба сахтӣ ранҷ 
мебурд.

Ҳамсояи дасти рости мо як аттор буд. Модарам бо ин зани аттор 
чунон якдил ва самимӣ буд, ки тақрибан тамоми рӯзро бо ҳамдигар 
мегузарониданд. Бо ҳам сӯҳбатҳои гуногун мекарданд ва баъзе аз авқот, 
намедонам барои чӣ беҷиҳат ду нафарӣ гиряро сар медоданд. Агар 
модарам намехост ин хонаро тарк кунад, иллаташ он буд, ки намехост 
зани атторро аз даст бидиҳад. Ҳамеша ба ман таъкид мекард, ки аттор-
ро момо ва занашро хола садо кунам, вале ман ҳеч хушам намеомад 
ин атторро, ки марде кар буд, момо хитоб кунам. Аз ин ҷиҳат модарам 
ҳамеша ба ман мегуфт:

 – Бетамиз!
Ман мисли бачаҳои дигари кӯча зиндагии бесару сомоне доштам, 
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саросари рӯзро дар миёни хок ва касофат ба сар мебурдем. Гоҳе бо 
бақияҳо бозӣ мекардем, гоҳе занбӯр мегирифтем ва баъзе авқот ба 
ҷустӯҷуи бамбирак** мерафтем. Ин тавр рӯзҳо, ҳафтаҳо ва моҳҳо ме-
гузашт.

   ***
Як рӯз субҳ падарам ба ман гуфт:
 – Ту дигар бузург шудаӣ!
Аз сина то нуки поямро аз назар гузарондам. Мехостам дарёбам, ки 

чигуна бузург шудаам. Чизе наёфтам ва падарам афзуд:
 – Дигар поятро аз кӯча ҷамъ мекунам.
Нафаҳмидам, ки чӣ тавр поямро аз кӯча ҷамъ мекунад. Падарам 

боз ҳам гуфт:
 – Як соатсозро мешиносам. Мебарамат пеши ӯ, ки соатсозиро ёд 

бигирӣ.
Дилам завқ зад. Барои ин ки дӯконҳои соатсозиро дида будам, ки 

пур аз соатҳои гуногуни хурду бузург аст. Пеши худам гуфтам: 
– Чӣ хуб, ҳар рӯз метавонам соатҳоро боз кунам ва даруни онҳоро 

бубинам. 
Падарам пурсид:
 – Чӣ тавр, хуш ҳастӣ?
Ҷавоб додам:
 – Ҳо, хуш ҳастам.
М о д а р а м  д а с т у 

рӯямро шусту колои 
покизае пӯшонидам. 
Баъд падарам дастамро 
гирифт ва рафтем. Па-
дарам ба як дасташ ба 
касааш гирифта буд ва 
ба як дасти дигараш 
маро аз дунболаш ме-
кашид. Сараки даро-
зеро паймудем ва аз 
чандин бозори муз-
**  Бамбирак-санҷоқак
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диҳам*** гузаштем. Билохира ба як дӯкони кӯчаки соатсозӣ расидем. 
Дӯкони муҳаққире буд ва аз пушти шишаи он соатҳои кӯҳна ва фар-
судае дида мешуд. Дар дӯкон марде чоқ ва кӯтоҳқаде нишаста буд, ки 
пироҳан ва дундони зардранге ба тан дошт ва кулоҳи тории сафеде 
ба сараш буд. 

Агарчи ҳанӯз аввали субҳ ва ҳаво хеле мулоим буд, аммо аз шақиқаҳо 
ва пушти гардани марди соатсоз донаҳои шаффофи арақ ба пойин 
мелӯлид. Бо овозе, ки шабеҳи кӯдакони ҳафтсола буд, бо падарам 
аҳволпурсӣ карда. Падарам гуфт:

 – Овардамаш!
Соатсоз бо ҳамон овози кӯдакона гуфт:
 – Хуб кардӣ, хуб кардӣ.
Баъд бо чашмҳои реза-резааш саропоямро аз назар гузаронида гуфт:
 – Бачаи хубе, маълум мешавӣ. 
Падарам миқдоре бо ӯ сӯҳбат кард ва баъд ба ман гуфт:
 – Ин Коко Назар устодат аст. Фаҳмидӣ? Ҳар чӣ мегӯяд, ҳамон тавр 

бикун. Дигар худам меёям ва мебарамат. Падарам рафт. Ғуссаи ноши-
носе бар дилам сангин мекард. Ба назарам омад, ки гирифтори ҳодисаи 
баде шудаам. Ба назарам омад, ки чизеро аз даст додаам. 

Муддате дар сукут гузашт. Соатсоз саргарми тармими як соати бан-
дидастӣ буд. Ман соатҳои кӯҳна ва фарсударо аз назар мегузарондам. 

Соатсоз арақ мерехт. Ба назарам омад, ки зери кулоҳи тории ӯ як 
махзани пинҳонии об вуҷуд дорад ва аз ин махзани кӯчак қатраҳои об 
рӯи шақиқаҳо ва пушти гардани соатсоз сарозер мешавад. 

Боз ҳам хомӯш буд. Рӯи чавкӣ чӯбине нишаста будам. Чавкии но-
роҳате буд. Баданро меозурд ва ман паиҳам рӯи он ҷобаҷо мешудам 
ва боз ҳам соатҳои кӯҳнаро аз назар мегузаронидам.

Билохира, соатсоз сарашро баланд кард, сӯи ман диду бо ҳамон 
овози кӯдаконааш пурсид:

 – Чӣ тавр ҳастӣ?
Рӯи чавкӣ ҷобаҷо шудам ва ҷавоб додам:
 – Шукр, хуб ҳастам.
Дубора сараш рӯи соати бандидастӣ хам шуд ва саргарми кораш 

гашт. Ман ба шақиқаи росташ хира шуда будам ва донаҳои арақеро, ки 
***  Муздиҳам-издиҳом
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аз зери кулоҳи тории сафедаш ба пойин мелажзиданд, мешумурдам. 
Як қатраи шаффоф аз шақиқааш сарозер шуд. Аз рӯи алошаиҳояш гу-
зашт ва рафт ба пойин ба рӯи гулӯяш. Як қатраи дигар ҳамин масири 
қатраи аввалиро дунбол кард. Вақте бо қатраи аввалӣ якҷо шуд, раф-
танд пойинтар ва дар яхани зери пироҳанаш даромаданд. Як қатраи 
дигар ҳам пойин лағжид ва бетаклиф рафт зери яханаш. Ба дунболи 
он қатраҳои чорумӣ ва панҷумӣ ҳам сарозер шуданд. 

Вақте даҳ қатраи тамом зери яхани ӯ хазиданд, яхани зардрангаш 
кам-кам мартуб шуд. Фикр кардам:

 – Бояд дастмоле медошт, ки арақҳояшро пок кунад. Бояд… Риштаи 
фикрам бурида шуд. Зеро як қатраи бисёр бузург роҳашро каҷ карда 
омада буд назди як кунҷи рости чашмаш ва мехост ҷилутар биравад 
ва дохили чашмаш шавад. Фикр кардам:

 – Агар ба чашмаш биравад нороҳат мешавад.
Вале қатраи арақ мисли мӯтаре, ки тилаш халос шавад, ногаҳон истод. 

Дигар ҷилутар нарафт. Каме роҳат шудам. Бар чавкӣ ҷобаҷо гаштам 
ва боз ҳам фикр кардам:

 – Як дастмол зарур аст…
Ногаҳон зарабони қалбам шадидтар гашт. Чӣ бад! Як қатраи дигар 

бо камоли суръат дар масири қатраи қаблӣ пойин омад. Агар бо он 
аввалӣ якҷо мешуд, фавран мерафтанд ба дохили чашм, аммо вақте 
назди як қатраи қаблӣ расид, аз суръаташ коста шуд. Баъд истод, вале 
пас аз лаҳзае ба қатраи аввалӣ наздиктар шуд. Худоё, танҳо як ангушт 
фосила доштанд. Баъдан фосила боз ҳам камтар шуд. 

Бар шиддати зарабони қалбам афзуда гашт. Як бор ба фикрам гашт:
 – Бояд аз якҷо намудани онҳо ҷилавгирӣ кунам.
Вале чигунаимкон дошт аз ин ҳодиса ҷилавгирӣ кунам. Ба фикрам 

гашт:
 – Чаро худаш мутаваҷҷеҳ намешавад? 
Натавонистам дар бораи ҷавоби ин савол бияндешам. Барои ин ки 

дигар қатраи бузург хеле ба қатраи қаблӣ наздик шуда буд. Қалбам ба 
шиддат мезад ва навъе илтиҳоб вуҷудамро фаро гирифта буд. Қатра 
боз ҳам наздиктар шуд. Беихтиёр аз ҷо баланд шудам. 

Соатсоз сарашро боло карду бо ангушташ ҳар ду қатраи арақро 
бардошт. Нафаси роҳат кашидам ва бар ҷоям нишастам. Соатсоз сӯям 
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дид. Ногаҳон бо овози борики кӯдаконааш хандаро сар доду гуфт:
 – Хаста шудӣ?
Гуфтам:
 – Не…
Боз ҳам дар ҳоле, ки механдид, саросари бадани чоқаш аз шиддати 

ханда такон мехӯрд, бо ангушташ арзояшро**** пок карду гуфт:
 – Арақ мисли соат аст. 
Ба фикр фурӯ рафтам. Мехостам дарёбам, ки чи чизи арақ мисли 

соат аст. Ҳеч шабоҳате наёфтам. Соатсоз пурсид:
 – То ҳоло даруни соатро дидаӣ?
Ҷавоб додам:
 – Не…то ҳоло надидаам.
Пас биё, наздиктар. Биё, ки нишонат бидиҳам. 
Рафтам наздик ва сарамро рӯи соат хам кардам. Чизи ҷолибе буд. 

Парзаҳои зариф ва кӯчаке рӯи якдигар қарор доштанд. Чандтои онҳо 
даври худ мечархиданд. Дигарҳо беҳаракат ба назар меомаданд. Со-
атсоз, ки овози борики кӯдаконааш асроромез шуда буд, гуфт:

 – Мебинӣ, хеле аҷиб аст…Ман ки тақрибан маҳви ин ҷаҳони кӯчак 
ва муғлақ шуда будам, сарамро такон додам ва гуфтам:

 – Ҳо, аҷиб аст.
Соатсоз парзаи зариферо нишон дод, ки ба чапу рост, ба сурати 

нимдоирае мечархид ва гуфт:
 – Инро мебинӣ, мисли қалби мост. Вақте ҳаракат накунад ва биистад 

ҳамаи парзаҳои дигар аз ҳаракат меафтанд. 
Боз ҳам овози борики кӯдаконааш хандаро сар дод ва дар миёни 

ханда гуфт:
 – Аслан ҳар кадоми мо як соат ҳастем. Ҳар вақт як парзаи мо хароб 

шавад, ноҷур мешавем. Масалан худи ман ин парзаам хароб аст. Ва 
бо дасташ чанд бор рӯи синаи чапаш навохт:

 – Мефаҳмӣ, қалби ман хароб аст? Ҳар вақт ин парза аз ҳаракат 
бимонад, ҳамаи парзаҳои дигар аз ҳаракат меафтанд ва як рӯз…як рӯз 
ҳатман аз ҳаракат мемона!

Хомӯш шуд ва дар андеша рафт. Ҳанӯз соат дар дасташ буд. Овози 
хафифе аз ҳаракати парзаҳо бармехост. Ман маҷзуби ҳаракати ин 
****  Арзо – арз, паҳно
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парзаҳо будам. 
Соатсоз ором-ором гуфт:
 – Аслан ин ҷаҳон монанди як соат аст ва қалби ҷаҳон кадом аст? 

Мефаҳмӣ кадом аст?
 – Не, намефаҳмам.
Завқида гуфт:
 – Болои сари мост. Офтоб…офтобро мегӯям. Ҳар вақт аз гардиш 

бимонд, ин ҷаҳон нобуд мешавад. Арақашро бо ангуштонаш пок кард 
ва афзуд:

 – Ҳама чиз мисли соат аст…ҳама чиз…..
Баъд, соатро наздики гӯшам овард ва гуфт:
 – Мушунавӣ?
Соат садо мекард: тик, тик, тик ва ман шигифтизада бо лабханде 

ҷавоб додам:
 – Чи хуб мегардад!
Чашмҳои рез-резааш бузургтар шуда буд ва бо навъе ҳаяҷон ме-

ларзид. Бо ангушташ чанд зарбат рӯи синаи чапам навохт ва гуфт:
 – Дастатро ин ҷо бигзор…бигзор…
Кафи дастам рӯи қалбам гузоштам ва тапиши қалбамро ҳис кардам. 

Соатсоз гуфт:
 – Мешунавӣ?
Гуфтам:
 – Ҳо!
Хандаи пирӯзмандонаро сар дод:
 – Гуфтам ки мисли соат ҳастем. Ҳамаи мо мисли соат ҳастем. Ҳамон 

тавре, ки соат як рӯз меистад. (Рӯи синаи чапаш чанд зарба зад), инам 
як рӯз мистад…як рӯз ҳама чиз…..дар миёни хомӯшӣ ба андеша фурӯ 
рафт. Донаҳои арақ ҳамчунон фуруд меафтод. Ба назарам омад, ки 
он махзани пинҳони зери кулоҳи ториш намоме надорад. Ҳоло дигар 
яхани пероҳанаш комилан мартуб шуда буд ва рӯяш монанди порчаи 
яхӣ, ки дар офтоб гузошта шуда бошад, медурахшид. Ногаҳон бо овози 
кӯдаконааш қаҳқаҳаи дигареро сар дод: 

 – Мефаҳмӣ…мефаҳмӣ?
Ханда маҷолаш надоду ман ба назарам омада ҳамон тавре, ки зери 

кулоҳаш як махзани пинҳонии об аст, дар дарунаш ҳам як махзан ханда 
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вуҷуд дорад, ки риштаҳои ханда аз ин махзани пинҳонӣ берун мезанад 
ва аз даҳанаш мебарояд. 

Ҳамон тавре, ки механдид, гуфт:
 – Як қисса бароят мекунам…як қисса…падарам маро ҳеч дӯст надо-

шт. Ҳар коре, ки мекардам, ба назараш бад меёмад. Модарам мурда 
буд ва модарандарам падарамро таҳрик мекард, ки маро бизанад…
ва падарам ҳар рӯз маро мезад…як рӯз як ҳамсояи мо омад ва аз 
падарам пурсид, ки чаро маро мезанад. Падарам ҷавоб дод, ки ҳеч 
ислоҳ намешавам. Он вақт ҳамсояамон пурсид, ки ба ростӣ ислоҳ 
намешавам. Падарам гуфт, ки ба ростӣ ислоҳ намешавам ва ҳамсояи 
мо гуфт: "Хуб, ин бача мисли як парзаи соат аст. Дигар кор намекунад, 
дур бияндозаш!"

Падарам ҳам ин гапро шунид ва як рӯз дарвозаи кӯчаро ба рӯям 
баст. Он вақт ба ин фикр афтодам, ки бояд бидонам чи тавр парзаи як 
соат кор мекунад. Рафтам пеши як соатсоз ва гуфтам: "Маро шогирд 
мегирӣ?» Соатсоз пурсид: «Падарат кист?» Ҷавоб додам: "Падарам 
мурда!" Гуфт: "Биё, шогирди ман ҳастӣ». Баъд шогирди соатсоз шудам 
ва донистам, ки чи тавр як парзаи соат кор мекунад. 

Соатсоз, ки чеҳрааш аз рутубат арақ медурахшид, боз ҳам бо ово-
зи кӯдаконааш хандид. Хандааш ин бор хеле дароз буд ва саросари 
баданашро такон медод. Ман ба фикри он маъзани пинҳони ханда 
афтодам. Баъд мутаваҷҷеҳи махзани оби зери кулоҳи торриш шудам 
ва аз худам пурсидам: 

 – Чӣ вақт ин махзанҳо тамом хоҳанд шуд?
Соатсоз ҳамон тавре, ки механдид ва чеҳраи гӯштияш гул андохта 

буд, пурсид:
 – Чӣ тавр…аз қиссаам хушат омад?
Ҷавоб додам:
 – Ҳо, хушам омад.
Бидуни он, ки ба ҷавобам таваҷҷӯҳе кунад, гуфт:
 – Ҳоло яқин пайдо кардаам, ки он ҳамсояи мо рост мегуфт. 
Барои нахустин бор аз ҷояш бархост. Андоми чоқ ва кӯтоҳаш на-

моёнтар шуд. Як соати девориро гирифт ва боз кард. Дар ҳоле, ки 
парзаҳои онро як-як нишонам медод, гуфт:

 – Мебинӣ…аҷиб аст….
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Як парзаро ба дасташ гирифт ва гуфт:
 – Вақте ин парза кор накунад, бояд бар он туф кард ва дураш ан-

дохт. Ин тавр…
Ба ростӣ ҳам бар парзаи кӯчак туф кард ва дураш андохт. Баъд пар-

заи дигареро нишонам дод:
 – Ин ҳам ки кор накунад, бояд дураш андохт…вале ин яке кор меку-

над. Бояд нигоҳаш кунем. Парзаҳоро ҳамин тавр нишон дода мерафт. 
Як бор ногаҳон сукут кард ва ба андеша фурӯ рафт. Ба парзаҳои соати 
деворӣ хомӯшона хира шуда буд. Баъд бори дигар ба хана даромад. 
Пушташро сӯи ман кард – мисли ин ки мехост хандаашро набинам – 
ногаҳон андаке хамида ва пушти гарданипурчарбияш ба шиддат такон 
мехӯрд. 

Вақте рӯяшро гаштонд, чеҳраи аҷиб ва тарсангезе гирифта буд. Дигар 
чашмҳояш танг-танг набуданд. Омода ва кушода шуда буданд. Чеҳраи 
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гуландохта ва мартуб аз арақаш дар нуре, ки аз пушти шишаҳои дӯкон 
меомад, дурахшиши хосе дошт. Дигар намехандид. Танҳо лабханди 
тамасхуромез ва тарсноке канораҳои даҳанашро сӯи пойин кашида 
буд. Дар ин ҳол гуфт:

 – Як рӯз мерасад, ки дигар парзаҳо ҳама аз кор меяфтанд. Он вақт 
чӣ бояд кард, медонӣ чӣ бояд кард?

Оби даҳонамро фурӯ бурдам. Чизе нагуфтам ва танҳо сарамро такон 
додам.

Соатсоз гуфт:
 – Ман бароят мегӯям…он вақт бояд соатро дур андохт, ҳама чиз 

ҳамин тавр аст. Рӯзе фаро мерасад, ки парзаҳо ҳама бекора мешаванд. 
Он вақт бояд он чизро дур андохт. Чорае нест…

Ва боз ҳам ба ханда даромад. Баъд рӯи қалбашро бо ангушт зад ва 
гуфт:

 – Ин парза хеле муҳим аст!
Дар даҳанаш чизе мисли як чоқу буд. Дар ҳоле, ки он шии***** 

чоқумонандро такон медод, гуфт:
 – Мо мисли соат ҳастем. 
Сӯи парзаҳои соати деворӣ ишора кард:
 – Мисли ҳамин соат….
Як қадам ба сӯи ман бардошт. Ба сахтӣ тарсида будам. 
Соатсоз боз гуфт:
 – Мо аз парзаҳо сохта шудаем. Вақте парзае хароб шавад, бояд 

дураш андохт. 
Сипас тавре сӯи ман нигарист, ки ангор мехост бигӯяд: "Он парзаҳои 

бадани ту хароб нашудаанд?" 
Як қадами дигар бардошт:
 – Мо мисли соат ҳастем.
Ба назарам омад, ки мехост маро ҳам мисли он соати деворӣ боз 

кунад. Тарси бекароне дар рагҳоям давид. Тамоми қудратамро дар 
поҳоям ҷамъ кардам ва ба сӯи дари дӯкон давидам. Як ойина шикаст. 
Ман худамро берун андохтам ва гурехтам. 

Вақте хуб дур шудам, рӯямро гаштондам ва дидам, ки соатсоз даҳа-
ни дӯконаш истода аст, шии чоқумонанд дар даст дорад ва бо шиддат 
*****  Шӣ-чиз
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механдад. Дар ин хол ба назарам омад, ки мегӯяд:
 – Мо мисли соат ҳастем…мисли соат...
Бо ишкол роҳи хонааамонро пайдо кардам. Вақте наздики хона 

расидам, дидам, ки мардум даҳани дарвозаи мо гирд омадаанд. Бо 
шитоб ба ҳавлӣ рафтам. Маълум шуд, ки чӯбҳои сақфи утоқи мо пойин 
афтодаанд. Ҳамсояҳо худоро шукр мекарданд, ки ба касе садама на-
расида аст. Падарам ғолмағол мекард ва ба модарам дашном медод. 
Модарам мегуфт:

 – Чӣ парво дорад. Чӯби нав меяндозем…
Ман барои нахустин бор аз алоқаи модарам ба ин хона хашмгин шу-

дам. Дар миёни сухани падарам давидам ва беихтиёр фарёд кашидам:
 – Ин хона мисли як соат аст. Дигар ҳама парзаҳои он аз кор афто-

даанд. Бояд бар он туф кард ва дур андохташ!
Ва ба сӯи девори утоқамон туф кардам.
Падарам бо нигоҳи таҳсиномезе ба сӯям нигарист ва модарам ба 

гиря даромад. Ба назарам омад, ки аз модарам дур андохтани ин соат 
сахт ғусса мехӯрад. Барои тасаллии ӯ гуфтам:

 – Чорае нест. Бояд дураш андохт!
Дар ин ҳол ҳис кардам чизе аз шақиқаҳоям пойин мелағжад.
Дастаро бар шақиқаҳоям кашидам – донахои арақ буданд – ба фикри 

махзани пинҳони оби зери кулоҳи тории соатсоз афтодам. Ногаҳон 
қаҳқаҳае дар дилам ҷӯшид ва аз даҳанам берун ҷои дуре рафтем. Дигар 
соатсозро надидам ва шогирдии ман ҳамон як соат буд, аммо солҳои 
пас аз он ба дӯстонам мегуфтам:

 – Мо мисли соат ҳастем…медонед, мисли соат?
   
    

Баргардони 
Қурбонзода НАСИМБЕК
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Сиёвуши КАСРОӢ. 

Сангу шабнам
«Ёдгоре барои духтарам Бибӣ». Сиёвуши Касроӣ
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 ТАРОНА
Ман он абрам, ки меоям зи дарё,
Равонам дар ба дар, саҳро ба саҳро.
Нишони киштзори ташнае к-у,
Ки боронам, ки боронам саропо.

Парастуи фирорӣ аз баҳорам,
Як имшаб меҳмони ин диёрам.
Чу моҳ аз пушти хирманҳо барояд,
Ба дидорам биё, чашминтизорам.

Канори чашмае будем дар хоб,
Ту бо ҷоме рабудӣ моҳ аз об.
Чу нӯшидем аз он ҷоми гуворо,
Ту нилуфар шудӣ ман ашки маҳтоб.

Маро гуфтӣ, ки дил дарё кун, эй дӯст,
Ҳама дарё аз они мо кун, эй дӯст.
Дилам дарё шуд, инак дар канорат,
Макаш дарё ба хун, парво кун, эй дӯст.

Ба шаб фонӯси боми тори ман буд,
Гули обӣ ба гандумзори ман буд.
Агар бо дигарон тобида имрӯз,
Ҳама донанд рӯзе ёри ман буд.

Ману ту соқаи як реша ҳастем,
Ниҳоли нозуки як беша ҳастем.
Ҷудоимон чӣ бор овард, бингар
Шикаста аз дами як теша ҳастем.
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Саҳаргоҳӣ рабудандаш ба найранг,
Камандандозҳо аз дарраи танг.
Гавазни кӯҳҳо дар дарра бе ҷуфт,
Гудозон сина месояд ба ҳар санг.

Самандӣ, эй саманди оташинбол,
Талоӣ наъли ман абрешиминбол.
Чунон рафтӣ бар ин дашти ғамолуд
Ки ҷуз гардат намебинам ба дунбол.

Тани беша пур аз маҳтоба имшаб,
Паланги кӯҳҳо дар хоба имшаб.
Ба ҳар шохе диле сомон гирифта,
Дили ман дар барам бетоба имшаб

Ғуруба, роҳ дуру вақт танге,
Замину осмон хунобаранге.
Биёбон масти занги корвонҳост,
Азизонам, чӣ ҳангоми диранге.

Зи доғи лолаҳо хуна дили ман,
Гулистуни шаҳидуна дили ман.
Надора раҳ ба ободӣ, рафиқун,
Биёбун дар биёбуна дили ман.

Аз ин кишвар ба он кишвар чӣ дуре,
Чӣ дура, хонаи дилбар чӣ дуре.
Ба дидори азизон фурсатат бод,
Ки вақти дидани дигар чӣ дуре.

Матобон гесувони дарҳаматро,
Бишӯй, эй руди дилвопас ғаматро.
Тан аз хуршед пур кун, варна имшаб,
Биёлояд ҳама печу хаматро.
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Гуле ҷо дар канори ҷӯ гирифта,
Гули маъво сари гесӯ гирифта.
Баҳор асту маро з-ин дашти гулпӯш,
Гуле бояд, ки бо ман хӯ гирифта.

Саҳар меояду дар дил ғаминам, Барои Пӯрӣ
Ғаминтар одами рӯи заминам.
Агар гаҳвораи шаб во кунад рӯз,
Куҷо хусбам, ки дар хобат бубинам.

На раҳ пайдо, на чашми раҳкушое,
На сӯ-сӯе чароғи ошноӣ.
Гурезе боядам аз доми ин шаб,
На пой, эй дил, на асби бодпое.

Чаро бо боғ ин бедод рафтаст?
Баҳори нағмаҳо аз ёд рафтаст?
Чаро, эй булбулони монда хомӯш
Умеди гул шудан барбод рафтаст?

Ба хокистар чӣ оташҳо, ки хуфтаст,
Чиҳо дар ин лабони ношукуфтаст.
Манам он соҳили хомӯши сангин,
Ки тӯфон дар гиребонаш нуҳуфтаст.

Нигоҳат осмонам буду гум шуд,
Ду чашмат соябонам буду гум шуд.
Ба зери осмон дар сояи ту,
Ҷаҳон дар дидагонам буду гум шуд.

Ғами дарёдилонро бо кӣ гӯям?
Куҷо ғамхори дарёдил биҷӯям?
Дилам дарёи хун шуд дар ғами дӯст,
Чигуна дил аз ин дарё бишӯям?
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Сабат пур карда аз гул домани дашт,
Хушо субҳи баҳору дашту гулгашт.
Насим, атри гиёҳи кол****** дар ком,
Ба шаҳр омад паёме доду бигзашт.

Насимам, раҳрави бебозгаштам,
Ғуборолудагӣ, ин саргузаштам.
Саропо ёди рангу бӯи гулҳо,
Дареғогӯ, ғариби кӯҳу даштам.

Ту пойизи парешам кардӣ, эй гул,
Парешонтар зи пешам кардӣ, эй гул.
Ба шаҳри ошиқон танҳо шудам ман,
Ғариби шаҳри хешам кардӣ, эй гул.

Хушо пуршӯр парвози баҳорӣ,
Миёни галлаи абри фирорӣ.
Ба кӯҳистон танини қаҳ-қаҳе нест,
Дареғо, кабкҳои кӯҳсорӣ.

Баҳорам мешукуфат дар нигоҳат,
Пур аз гул гашта ҷони ман ба роҳат.
Ба боми орзуям лона доранд,
Парастуҳои чашмони сиёҳат.

Шабе, эй шуъла, роҳе дар танам кун,
Забони сурх дар пироҳанам кун.
Саропо гур******* бизан, хокистарам соз,
Дар ин торикӣ аммо рӯшанам кун.

Манам чанге гунуда дар ғами хеш,
Ба лаб хомӯшу ғавғо дар дили реш.

******  Кол-меваи наврас
******* Гур-оташи сўзон
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Ғуборолуди ёди базму соқӣ,
Гусаста ришта, аммо нағмаандеш.

Шақоиқҳо канори санг мурданд,
Булурин обҳо дар раҳ фусурданд.
Шабоҳангом хайли кокулиҳо********,
Аз ин кӯҳу камарҳо лона бурданд.

Баҳор омад, баҳори сабза бар тан,
Баҳори гул ба сар, гулбун ба доман.
Маро ку шабнами ашке намондаст,
Чӣ созам гар биёяд хонаи ман.

Ғубори хайма бар олам гирифта,
Замину осмон мотам гирифта.
Чӣ фасл аст, ин ки якбандони дилҳост,
Чӣ шаҳр аст ин ки хоки ғам гирифта?

Ба сони чашмасоре пок мондам,
Ниҳон дар сангу дар хошок мондам.
Ҳавои осмонҳо дар дилам буд,
Дареғо, ҳамнишини хок мондам.

Саҳаргоҳон ки ин дашти тилопӯш,
Саросар мешавад овозу оғӯш.
Ба домони чаман, эй ғунча, биншин,
Баҳорам бош бо лабҳои хомӯш.

Ту бе ман тангдил, ман бе ту дилтанг,
Ҷудоӣ байни мо фарсанг-фарсанг.
Фалак дурӣ ба ёрон меписандад,
Ба хуршедаш бимонад доғи ин нанг. 

********  Кокулӣ-гунҷишк
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Парастуҳои шодӣ пар гирифтанд,
Дил аз ободии мо баргирифтанд.
Ба роҳи шаҳрҳои офтобӣ,
Замини сард пушти сар гирифтанд. 

Бигардам, гулбаҳорам, чашми мастат,
Бубинам даври гардан ҳар ду дастат.
Ман он мурғам, ки аз бомат паридам,
Надонистам, ки ҳастам пойбастат.

Ало! Кӯҳӣ, дилат бе дард бодо!
Танурат гарму обат сард бодо!
Асири дасти номардон намонӣ,
Самандат тезу ёрат мард бодо!

Ду то оҳу аз ин саҳро гузаштанд,
Чӣ бе ово, чӣ бе парво гузаштанд.
Аз ин саҳрои беҳосил, ду оҳу
Канори ҳам, вале танҳо гузаштанд.
     Рубоӣ
Дар базми ту, эй умед, бас чанг задем,
Сад роҳ тарона бо дили танг задем.
Аз зулфи ту охир гираҳе боз нашуд,
Пас ҷоми дили хуншуда бар санг задем.

Як рӯз дилам бистари тӯфонҳо буд,
Гаҳвораи меҳрпарвари ҷонҳо буд.
Имрӯз кавирест аташнок, афсӯс,
Он дил, ки тарабхонаи боронҳо буд.

Аз кӯҳ баромадему бо руд шудем,
Даргир ба он чи ҷон ба фарсуд, шудем.
Мо чашмаи ҷӯшандаи покӣ будем,
Дар роҳ дареғо, ки гилолуд шудем.
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Гуфтанд, ки ғам давлати ҷовид гирифт,
Гуфтанд, ки яъс ҷои уммед гирифт.
Гуфтем чароғи бода рӯшан бодо
Торикӣ агар хонаи хуршед гирифт.

Дидам, ки чакид хӯшаи парвинам,
Пар рехт ниҳолакам, гули симинам.
Бедор шудам, шамъ такопӯ дорад
Шаб буду ту рафта будӣ аз болинам.

Сар бурда ба сина, кӯҳ мотам дорад,
Бо дарра басе ҳикояти ғам дорад.
Эй бод, чӣ рафта дар шаби пеш, ки санг
Дар чашми кабуди хеш шабнам дорад?

Овора дар ин сапедаҳои хомӯш,
Мепечаму боз мегушоям оғӯш.
Эй панҷараҳои хуфта, чашмам ба шумост,
Ман нағмаи дарраҳои хокистарпӯш.

Фарёд задам: ба боғи мо бед шикаст,
Дар биркаи******** рӯшан рухи хуршед шикаст.
Бишнид саросар шаб ин қиссаву субҳ
Нолид: надонистиву уммед шикаст.

Овехта бед хаста гесӯ бар об,
Печида дар амвоҷи сапеди маҳтоб.
Шамнам натаровида ҳанӯзу тани шаб
Дар сояи баргу буттаҳо рафта ба хоб.

Гулзори тараб водии хомӯшон шуд,
Хунобаи дил бодаи майнӯшон шуд.
Шаҳре, ки дар он ишқ арӯсӣ мекард,
Имрӯз вилояти сияҳпӯшон шуд.

********  Бирка-обгир, толоб
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Шуд комраво дӯст зи нокомии ман,
Хандид чу шӯъла бар ману хомии ман.
Паймона шудам, ки обрӯям бахшанд,
Май ранги дигар дод ба бадномии ман.

Чашмам ба карони шаб нигаҳ месояд,
В-ин роҳи ба ғам даршударо мепояд.
Гӯянд, ки рафта барнамегардад боз,
Аммо дили ман метапад: ӯ меояд.

Хам шуд лаби ҷӯю соя бар об афканд,
Як лаҳза назар бар рухи шодоб афканд.
Пас панҷа фурӯ бурд ба мавҷи гесӯ
Дар ҳар буриши мӯи сияҳтоб афканд.

Дар ҷодаи офтоб раҳ мепӯям,
Дар чашмаи моҳтоб тан мешӯям.
Фарзанди шабу рӯзаму пурсон-пурсон
Эй оянда, шаҳр туро меҷӯям.

Як шаб ба ҳавои мӯи ту чанг ба даст,
Шатти ғами овозам раҳ бар шаб баст.
Ногашта гули ситора сероб афсӯс,
Фаввораи ҳар тарона дар авҷ шикаст.

Бар панҷаи по баромад он ёру парид,
То аз сари шохсор себеро чид.
Бистурд ба сина гард онрову фишурд,
Бар сурхии себ коли дандони сапед.

Аз сӯхтагон боз паре мехоҳанд,
Хокистари шӯълапарваре мехоҳанд.
Онон, ки зи як қафас ҷудомон карданд
Овози ғамолудатаре мехоҳанд.

Эҷоди ҳамзабонон



127Навруста №4 (24) 2022

Мавҷест, ки мекунад сар аз дарё бар,
Боландаву рақсандаву домангустар.
Майлаш ҳама павози раҳоист, вале
Дар мешиканад, фуруд меорад сар.

Маҳ бар сари хорбуттаҳо кокул баст,
Лағзид зи кӯҳу дарраҳоро пул баст.
Печид ба гарди ҷангал абрешимвор,
Як даста гули баҳории бегул баст.

Эй ҷӯй, биё ба ҳам ҳамово гардем,
Бо чашмаву шатту руд якҷо гардем.
Пайванд кунем рӯшанӣ бо покӣ,
Бошад рӯзе дубора дарё гардем.  
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Бо кӯҳи ғамат чу кӯҳ сангӣ кардам,
Бо панҷаи ишқи ту палангӣ кардам.
Мерафтиву ман бар сари роҳат печон,
Раҳ бигрифтам чу дарра тангӣ кардам.

Аз доманаи уфуқ сиёҳӣ меруст,
Бар роҳи дароз бод манзил меҷуст.
Мехуфт садоҳои парокандаи дашт,
Дар бирка парандае сару тан мешуст.

Бод асту пароканда ба ҳар сӯ пари ман,
Дар ҷангали хомӯш хазонпарвари ман.
Пурбортар аз ғамат бубин боғамро,
Эй саркаш, эй умеди нобовари ман.

Аз кӯи вафо ба санг дурам карданд,
Дар хона ғам зиндабагӯрам карданд.
Бикшоям агар сина ба пеши ту шабе,
Бинӣ, ки чӣ бо дили сабурам карданд.

То рӯй ба боғи бомдод овардам,
Эй гумшуда гул, туро ба ёд овардам.
Пӯйидамату наҷустамат дар саҳро,
Он гоҳ гуле чу гирдбод овардам.

Бо шуълаат, эй умед дилбаста манам,
Бедор, нигаҳдори тани хаста манам.
Дар чашми шаби сиёҳ месӯзаму боз
Он шамъи ба роҳи субҳ биншаста манам.

Чун чанг кушудем ҷаҳон барпо шуд,
Қонуни фалак пур аз навои мо шуд.
Печид гулу ситора бо оташу об,
То ишқ падид омаду ғавғоҳо шуд.
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Бигрифта ғами ғуруб кӯҳистонро,
Пӯшонда ғубори маҳ раҳи чашмонро.
Пойиз нишаста бар ҳама дарра, вале
Ман мешунавам бӯи гули пинҳонро.

Он шуд, ки ба хештан ниёз овардам,
Оби шударо ба ҷӯй бозовардам.
Бас ташна давидаму надодандам об,
Бишкастаму ҷони чашма соз овардам.

Баргард аз ин роҳу фаромӯшам кун,
Эй ишқ ба марги худ сияҳпӯшам кун.
Месӯзам ман, мешунавӣ, месӯзам,
Эй, оташ, обе шаву хомӯшам кун.

Ғам омаду аз дарича бар ман нигарист,
К-ин тудаи пурмалоли ҷонсӯхта кист.
Гуфтанд, ки абр аст, зи сар то по ашк
Ғам чун борон саросари шаб бигирист.

Гулдони дилам, даруни он ёди ту, гул,
Бар вайрониҳоям бунёди ту гул.
Пар баркашу аз синаи ин хоки хамӯш,
Эй дар ҳамаи кавир фарёди ту, гул.

Бо боғ манат гар сари ҷанг аст, чӣ бок,
Аз гунчаи ман дили ту танг аст, чӣ бок.
Гул овардам ба хона, гул овардам,
Гулдон агар аз сафолу санг аст, чӣ бок.

Бо шамнами меҳр баргу борам тар кун,
Биншин ба канори ман, маро бовар кун.
Дар ман бинигар, баҳор дар ман рӯъёст,
Мебӯй маро, пас он гаҳам пар-пар кун.
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Мурғе ба қафас кардаму бурдам бар ӯ,
Мурғе ҳама савташ ғам, оташ пари ӯ.
Афсӯс парандаро гурезонд аз шавқ,
Барҷо дили танги ман ва чашми тари ӯ.

  ДУБАЙТӢ 
Дарёи зи ҳам гусастае ҳастем,
Тӯфонзада ҳоли хастае ҳастем.
Тасвирдиҳандаи ҷудоиҳо,
Мо оинаи шикастае ҳастем.

Ба ҳар дар ҷустамаш, дар бар рухам баст,
Чу афтодам зи по, бикшуд дарё.
Манам Сӯҳроби саргардон, ки бар хок
Ба вақти марг мебинам падарро.
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Бармагир аз ман офтоби нигоҳ,
Дашт сард асту бекасӣ ҷонкоҳ.
Дастҳо беситора монда ҳанӯз,
Шаб баланд асту шӯълаҳо кӯтоҳ.

Боз ин боғи парешоншуда пар мерезад,
Зудтар он гули ҷонсӯхтатар мерезад.
Бари пойиз ҳамин аст, куҷоӣ, эй бод
Сабаде пур кун аз ин боғ, ки бар мерезад.

Ин офтоб бар сари мо соябон кам аст,
Бар мурғи ҷон замину замон ошён кам аст.
Пар ҳасту иштиёқи паридан дар ин ҳаво
Афсӯс бар даричаи мо осмон кам аст.

Оташе дар дилам кашида чароғ,
Аз баҳоре ба раҳ гирифта суроғ.
Чӣ кунад, бе баҳор мемирад,
Бо хазон ху намекунад ин боғ.

Шабе мурғи сапеде мешавам ман,
Кушода бодбони бол дар бол.
Ба дарё мезанам дилрову чун мавҷ,
Ба ҳар раҳ меравам озод, озод.

      

Таҳияи 
Қурбонзода НАСИМБЕК
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ХАЙЁМЕ ДИГАР

Эраҷи Забардаст зодаи шаҳри бузургмардони шеъри форсӣ – Ше-
роз аст. Ӯ шоирест, ки танҳо рубоӣ менависад. Рубоиёти ӯ то кунун бо 
исмҳои «Хандаҳои хис», «Як сабад ойина», «Борон, ки биборад ҳама 
ошиқ ҳастанд», «Хайёме дигар», «Ҳаёти дубораи рубоӣ», «Таронаҳои 
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пурташвиш» ва ғайра ба нашр расидаанд. Ҳофизшиноси барҷастаи 
эронӣ Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ ӯро «Хайёме дигар» номида, дар си-
тоиши ӯ гуфта АСТ:

Хайём зи пушти парда сармаст омад,
Бо кӯзае аз тарона бар даст омад.
Бигзашт ҳазораеву мо чашм ба роҳ,
То навбати Эраҷи Забардаст омад.
Воқеан ҳам ин адиби рубоисаро сазовори ҳама гуна таҳсин аст. Зеро 

рубоиёташ намунаи беҳтарини рубоист. Волоияти ӯ дар сухан аз он аст, 
ки дар офаридани маънии баланд ва тасвирҳо ва парадоксҳо, ба кор 
бурдани санооти бадеӣ дасти тавоно дорад ва ба номи худ – Забардаст 
зебанда аст. Беҳтарин ҷиҳати шеъри Эраҷи Забардаст навгароист. Ӯ на 
танҳо дар мазмун, балки дар қолаб низ дигаргуние ворид намудааст. 
Барои мисол як рубоии ӯ, ки ба шеъри нимоӣ шабоҳат дорад, меорем:

Мехоҳам бо паранда
Ин ҷо, он ҷо
Бо кӯҳу дарахт, чашма
Бо дарё, бо парвона, ҳаво, нур,
Ва...ва..
Дӯст шавам,
Мехоҳам бо баҳор бошам
Танҳо. 
Инчунин ӯ ягона шоирест, ки рубоӣ – сурат гуфтааст, ба ин шакл:
Рӯҳест, ки дар тан аст, ҳоло ин шакл 
Моҳи шаби рӯшан аст, ҳоло ин шакл 
Он чашми муаттари азал медонад,
Шакли дигари ман аст, ҳоло ин шакл 
Рубоиёти Эраҷи Забардаст як маротиба бо баъзе ғалатҳои имлоӣ 

дар Тоҷикистон бо кӯшиши шоир ва мутарҷими ҷавон Бахтиёр Аминӣ 
бо номи «Ҳаёти дубораи рубоӣ» ба нашр расид. Ин маҷмӯа имрӯз ка-
мёфт гардидааст ва на ҳама аз Эраҷи Забараст огаҳӣ доранд. Мақсад 
аз омода намудани гузидаи шеъри Эраҷи Забардаст ошно намудани 
хонандаи азиз ба шеъри насли нави ҳамзабонон аст. 
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РУБОИЁТ
 1

Сад бор ба санги кина бастанд маро,
Аз хеш ғарибона гусастанд маро.
Гуфтанд ҳамеша бериё бояд зист,
Ойина шудам, боз шикастанд маро.

2
 Ба устод Маҳмуди Фаршчиён
То болу пари умр ба ранги ҳавас аст,
Аз авҷ сарозер шудан як нафас аст.
Он лаҳза, ки боли зиндагӣ мешиканад,
Дар чашми паранда осмон ҳам қафас аст.

3
Имрӯз биё таронахонӣ бикунем, 
Бо сабзаву об ҳамзабонӣ бикунем. 
Ид асту ғубори ғам гирифтаст дилам, 
Эй ашк, биё хонатаконӣ бикунем.

4
То гиря тилисми дардро мешиканад,
Дил ҳурмати оҳи сардро мешиканад.
Дарёи ҳазор мавҷи тӯфонхез аст,
Ашке, ки ғурури мардро мешиканад.

5
Мо вақти нигоҳро даме донистем,
Аз дониши чашмҳо каме донистем.
Кажтобии дастҳову бемеҳрии санг,
Мо ойина будему намедонистем.

6
Борон: -Таби ҳар тараф биборам дорам.
Деҳқон: -Ғами то ба кай бикорам дорам.
Дарвеш нигоҳе ба худ андохту гуфт:
-Ман ҳарчи ки дорам, аз надорам дорам.

Эҷоди ҳамзабонон
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     7
То покию содагӣ маро пеш бибар,
То кулбаи бериёи дарвеш бибар.
Эй лаҳҷаи хиси абрҳо, эй борон,
Дастони маро бигиру бо хеш бибар.

8
Дар хоб чароғ то саҳар дастам буд,
Дар хоб калид ҳар чӣ дар дастам буд.
Зеботар аз ин хоб надидам хобе,
Бедор шудам, дасти ту дар дастам буд.

9
Шуд кӯча ба кӯча ҷустуҷӯ ошиқи ӯ,
Шуд бо ғаму ғусса рӯ ба рӯ ошиқи ӯ.
Поёни ҳикоятам шунидан дорад,
Ман ошиқи ӯ будаму ӯ ошиқи ӯ…

10
Бо ҷумлаи риндони ҷаҳон ҳамкешам,
Хайёми таронаҳои беташвишам.
Ангор шароб аз осмон меборад,
Вақте ки ба чашмони ту меандешам.

11
То ишқ таронахони чашмони ғам аст,
Роҳи ману ту ҳамеша бар печу хам аст.
Эй ҳасрати рӯзҳои бебаргаштам,
Сад бор, ки ошиқат шавам, боз кам аст.

12
Бо хеш ҳамеша душманӣ, эй дили ман,
 Чун соя ба дунболи манӣ, эй дили ман.
Ҳарчанд, ки аз санг туро сохтаанд,
Як рӯз ту ҳам мешиканӣ, эй дили ман.

13
Лабҳои ту сура – сура тафсири Худост,
Чашмони ту бериётар аз ойинаҳост.
Эй сабзтарин, сабзтарин, сабзтарин,
Симои ту сини ҳафтуми сафраи мост.
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14
 Дар сӯги Содиқи Ҳидоят
Чун рӯҳ вуҷуди ту муаммое буд,
Омезае аз ҷунуну зебоӣ буд.
Рӯзе, ки туро хок дар оғӯш кашид,
Зону задани марг тамошое буд.

15
 Ба Нимо Юшиҷ
Дарвеши ҳамеша бениёз ойина аст,
Садқои вуҷуди шаҳри роз ойина аст.
Бо сангдилони санг дар даст бигӯ:
Ойина агар шикаст, боз ойина аст.

16
Ишроқи тамошоии бовар бошӣ,
Аз арши Худо низ фаротар бошӣ.
Сад каъба намоз мегузоранд туро,
Як лаҳза агар ба ҷойи модар бошӣ.

17
Пироҳани хиси абр танпӯши ман аст,
Сад боғи табархӯрда дар оғӯши ман аст.
Ин зиндагии кабуд, ин талхи бунафш,
Захмест, ки солҳост бар дӯши ман аст.

18
 Дар сӯги Фаридуни Фурӯғӣ
Он қадр канори сояаш танҳо зист,
То рафт, нафаҳмид касе дардаш чист.
Барфу тани шаҳру боди шаллоқ ба даст,
Ҳоло ҳама ҷо ҳарфи касе ҳаст, ки нест.

19
Як буму ҳавое, қомате ин гуна: 
Як доиаву иқомате ин гуна: 
Як шаҳр бикуш, ки сокинонаш доранд,
Ҷои сарашон аломате ин гуна: ?
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20
 Ба устод Ҳошим Ҷовид
Во кард садаф даҳон: -Саховат ин аст,
Мавҷе ҳама саҷда шуд: -Иродат ин аст.
Сар кард бурун зи об як моҳии пир:
-Дар обаму ташнаам, ҳикоят ин аст.

21
 Дар сӯги Аҳмади Шомлу
Шаб ҳодисаро ишорате мубҳам кард,
Аз қоидае ҷаҳон замонро кам кард.
Эй бовари бекарона, эй қӯи сафед,
Парвози ту пушти осмонро хам кард.

22
Гар дил таби шуълаҳои саркаш гирад,
Аз ҳурми ману ту марг оташ гирад.
Дилсӯхтае бош, ки бо номи Ватан,
Оҳи ту камон зи дасти Ораш гирад.

23
 Ба муносибати солрӯзи марги Сӯҳроби Сипеҳрӣ
Он хона, ки хиси атри шаббӯст куҷост?
Он хона дар ин сӯс-т, дар он сӯс-т, куҷост?
Дар печу хами бод нишоне гум шуд,
Сӯҳроб куҷост? … Хонаи дӯст куҷост?

24
Фарёд кашид барг:
(Эй дод, эй дод, эй дод
дубора бод меояд, бод)
Ин бор:
Афтод / наяфтод
Наяфтод/ афтод

    
Пешгуфтор, интихоб ва баргардони 

Насимбек ҚУРБОНЗОДА
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«ШОҲНОМА»

Шоҳнома – ҳамосаи миллии мардумони Ориёӣ , ки Абулқосим Фир-
давсӣ онро солҳои 970-1005 дар муддати 30-35 сол навиштааст. Ҳамоса 
аз 60 ҳазор байт (120 ҳазор мисраъ) иборат аст ва бузургтарин ҳамосаи 
ҷаҳон, ба ҳисоб меравад. Фирдавсӣ асари худро дар замоне навишт, ки 
давлати бузург ва муттамаркизи тоҷикон – Сомониён гирифтори каш-
макашҳои дохилӣ буд. Вай дар синни 35-солагӣ пас аз он ки ба Бухоро 
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ва дигар ҷойҳо сафар карда, бар иловаи «Шоҳномаи Абӯмансурӣ» дар 
бораи гузаштаи мардумони Эрон маълумоти муфассал ҷамъ овард, ба 
танзими хамосаи худ «Шоҳнома» шурӯъ намуд. Сар то сари он ба ҳимо-
яи чунин давлат ва ягонагии мардум бархоста, далерӣ, озодӣ, садоқат, 
ватандӯстӣ ва қаҳрамонӣ барин волотарин хислатҳои инсониро тарғиб 
намудааст. Муттаҳидшавии эрониён дар мубориза баҳри мустақилияти 
давлат барои бартараф намудани низоъҳои феодалӣ ва зулму истибдо-
ди ҳокимони маҳаллӣ дар Фирдавсӣ фикри офаридани эпопеяи азими 
«Шоҳнома»-ро ба вуҷуд овард. Сарчашмаи асосии хамосаи Фирдав-
сиро силсилаи гуфтори саккоӣ, суғдӣ дар бораи Рустами баҳодур, ки 
беш аз сеяки достонро дар бар мегирад, инчунин афсонаҳои суғдиву 
хоразмӣ дар бораи Сиёвуш  ва афсонаи бохтарӣ дар бораи Исфандиёр 
фароҳам овардаанд. Аксарияти асотири фасли аввали достон, ки бо 
афсонаҳои дар Авасто ишораёфта мушобеҳ мебошанд, аз манбаҳои 
осиёимиёнагӣ баромадаанд. Ривоятҳои оид ба давраи Сосонӣ (қисмати 
хурди достон) асосан аз маъхазҳои хаттӣ, ахсусан аз адабиёти паҳлавӣ 
иқтибос шудааст. Фирдавсӣ маъхазҳо (воқеаномаҳои таърихии сосонии 
«Хватай — намак» «Шоҳномаи Абӯмансурӣ») ва ривоятҳои даҳонакии 
халқро аз нав кор карда, тавсифи воқеаҳоро ба тариқи худ шарҳ дод. 
Вале аз рӯзе, ки Фирдавсӣ ба таълиф намудани ин асар камар баста 
буд, хеле вақт гузашт. Дар ин муддат давлати Сомонӣ аз по афтода, аз 
ҳомиёни шоир касе намонда буд. Он гоҳ Фирдавсӣ аз рӯи маслиҳати 
яке аз одамони хайрандеш «Шоҳнома»-ро ба султон Маҳмуди Ғазнавӣ, 
ки ба сари ҳокимият омада буд, тақдим намуд. Лекин Маҳмуд ин туҳфаи 
шоиронаро рад намуд ва чунон, ки нақл мекунанд, ҳатто шоирро аз 
сабаби тасвир намудани қаҳрамонон ва подшоҳони пеш аз исломӣ ба 
кофири айбдор намуд. Муқаддимаи «Шоҳнома» аз бобоҳои «Оғози 
китоб», «Гуфтор андар ситоиши хирад», «Гуфтаҳоро дар офариниши 
олам», «Ситоиши паёмбар ва ёронаш» фароҳам омадааст. Достон аз 
се фасли асоси иборат аст: фасли якум ба таърихи Пешдодиён, фасли 
дуюм ба таърихи Каёниён ва фасли сеюм ба таърихи сулолаи Сосониён 
бахшида шудааст. Дар бораи таърихи Ашкониён низ сухан меравад. 
Матни аслии достон аз тасвири таърихи 50 подшоҳони Эронзамин (аз 
Каюмарс то Яздигурди III) таркиб ёфтааст. Аз назари мардуми қадим ва 
имрӯз шоҳони дар асар тасвиршуда ашхоси таърихиянд ва «Шоҳно-
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ма» таърихи Эронро аз заминҳои қадим то асри VII дар бар мегирад. 
Паиҳам аз байн рафтану ба тахт нишастани шоҳон дар «Шоҳнома» 
барои риояи хронологияи таърихӣ, тамомияти асар, пуррагӣ ва му-
каммалияти он мадад мерасонад.

«Шоҳнома»-ро ба се бахш метавон ҷудо кард: 1) асотирӣ, 2) паҳлавӣ, 
3) таърихӣ.

Дар бахши асотирии «Шоҳона» якчанд шоҳон – Пешддиён аз қабили 
Каюмарс, Ҳушанг, Таҳмурас, Ҷамшед, Заҳҳок, Фаридун ва дигарон амал 
менамоянд. Дар замони шоҳони мазкур мардум унсурҳои маданият, 
тарзи зиндагӣ, тайёр кардани хӯроку либос, хонасозӣ, кашфи оташ, ҳу-
нари бофандагӣ, силоҳсозӣ, кишту кори зироат, киштисозӣ ва ғайраро 
омӯхтанд. Дар замони ин шоҳон ҷашнҳои қадимии мардуми эрони-
нажод Сада, Наврӯз, Меҳргон ба миён омаданд. Паҳлавонони зиёде 
дар майдони набарду корнамоӣ пайдо мешаванд: Соми Наримон, Зол, 
Гударз, Бежан, як зумра занони шуҷоъ ва диловар, модарони мушфиқ 
ва ҳамсарони фидокор аз қабили Гурдофарид, Рудоба, Манижа, Фаран-
гис, Таҳмина чун образҳои мусбӣ тасвир ёфтаанд. Аз давраи Дорову 
Искандар ва Ашкониён қисми сеюми «Шоҳнома» - қисми таърихии 
он оғоз мегардад. Нахустин достони ҳаҷман калон ва дилангезу сар-
гузаштии «Шоҳнома» достони Ардашери Бобакон аст, ки дар асоси 
манбаъҳои таърихӣ, осори таърихии паҳлавӣ, арабӣ ва форси дарӣ 
навишта шудааст. Фирдавсӣ дар ин қисм ҷангҳоро тасвир карда, ба ғайр 
аз образи шоҳон образи намояндагони табақаҳои иҷтимоӣ, мардуми 
меҳнаткаш, деҳқонону косибон, занону духтарони оддии деҳот, Мазда-
ки шӯришгар сипоҳиёнро бо сардории Баҳроми Чӯбина, аҳли санъат, 
Борбаду Саркашро тасвир кардааст. Дар ин қисм аз равобити илмиву 
фарҳангии Эрону Ҳиндустон тарҷума шудани «Калила ва Димна» ҷаш-
нҳои гуногун Сухан меравад. Фирдавсӣ ба тасвири сохти давлатдорӣ, 
умури ҳукумат, коргузорӣ, боҷхоҳӣ, аҳволи мардумони табақаҳои гу-
ногун, нигоҳдории сипоҳ, масъалаи таълиму тарбияи ҷавонон дар 
замони Хусрави Анӯшервон тақрибан 5 ҳазор байт бахшидааст. Дар 
охири қисми таърихии достон Фирдавсӣ бо сӯзу гудоз ва ҳасрати зиёд 
аз шикаст хӯрдани Эрон аз тарафи аҷнабиён –истилогарони арабсухан 
меронад. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ аҳамияти умумиҷаҳони низ дорад, 
бо кӯшиши тарҷумонҳои собитқадам Фирдавсӣ ба ҷаҳони маънавии 
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халқҳо ворид гардид. Дар дили мардуми гуногунзабон маснад гузид ва 
дар радифи Ҳоммеру Варгилий, Данте ва Шекспир, Сервантесу Волтер 
шинохта шуд.

Устод С.Айнӣ зимни рисолаи «Дар бораи Фирдавсӣ ва „Шоҳнома“-и 
ӯ» овардааст, ки «Шоҳнома»-ро дар замони аҷнабиён ба номи Исо 
бинни Исфаҳонӣ ба тарзи наср ба арабӣ тарҷума кардааст, ки ин тарҷу-
ма дар соли 679 ҳиҷрӣ тамом ёфтааст. Дуюмин забоне, ки ин китоб 
тарҷума шудааст, туркист ва ин корро асри ХVII Тотор – Алӣ Афандӣ ба 
анҷом расонидааст. Асари Фирдавсӣ дар байни туркзабонони Осиёи 
Миёна хеле шуҳрат ёфта, аз аввали садаи ХVIII онро ӯзбекҳо низ ба 
забони худ мехонданд. Аврупоиён аз рӯзгор ва асари Фирдавсӣ барвақт 
воқиф буданд, вале онҳо ба истиқболи Фирдавсӣ замоне оғӯш кушо-
данд, ки дар адабиёт услуби романтизм таҳким меёфт. Нахустин бор аз 
тарафи шарқшиносӣ англис У. Ҷонс «Шоҳнома» (с.1774) тарҷума шуд. 
Аз байни русҳо то соли 1947 М. Лозинский, М. Дяконов ва У. Б. Бону 
барои тарҷумаи «Шоҳнома» қувва озмудаанд. Натиҷаи ҳамин буд, ки 
соли 1934 ҳазораи Фирдавсиро халқҳои мутамаддин чун иди адабиёти 
ҷаҳон таҷлил карданд. Бояд гуфт, ки «Шоҳнома» аз тамоми ҳамосаҳои 
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хурду бузурги қаҳрамони ва миллии мардумони гуногун «Суруди Ро-
лан», «Достони полки Игор» ба он имтиёз дорад, ки дар назари суха-
нофарин ба воқеоти олам, саргузашти сарнавишти инсонҳо, моҳияту 
маънии зиндагӣ нақши калон дорад ва танҳо ба нақлу тасвири рӯзгори 
қаҳрамонон иқтифо наварзида, ҳар ҷое, ки раво дидааст, ҷаҳонбинӣ 
ва фалсафаи худро баён кардааст. Фалсафаи шоир бештар ба сурати 
панду андарзҳо роҷеъ ба масоили гуногуни зиндагӣ ифода ёфтааст.

Донишмандон дар бораи «Шоҳнома» фикрҳои ҷолиб баён наму-
даанд. Муаллифи «Чаҳор мақола» Низомии Арӯзии Самарқандӣ қайд 
мекунад, ки дафтарҳои алоҳидаи дастнависи дуюми «Шоҳнома»-и 
Фирдавсӣ аз варақҳои калони коғази аълосифати Самарқанд тайёр 
карда шудааст. Бояд гуфт, ки он замон дар Самарқанд коғази аълосифат 
истеҳсол карда мешуд. Аммо нархи он коғаз бисёр баланд буд. Аз ин 
сабаб, на ҳамаи аҳли қалам аз он истифода мебурданд.

Ба фикри муҳаққиқон, «Шоҳнома» дар асоси «Худойнома» нависта 
шуда, Фирдавсии бузургвор бо ду мақсад асари мазкурро эҷод наму-
дааст: дубора эҳёву зинда кардани таърихи халқи форсу тоҷик ва тоза 
нигоҳ доштани забони тоҷикӣ аз забони арабӣ. Ҳар ду мақсад ҳам 
барои нигаҳдории маънавият ва халқи мо хидмати бузург кардааст. 
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Достонҳои эпикӣ ба Фирдавсӣ кумак намудаанд, ки забони адабиро 
ба забони зиндаи халқ иваз кунад. Дар шеърияти Фирдавсӣ ҳам за-
бони зинда ва ҳам қаҳрамониҳои бемислро дидан мумкин аст. Вақте 
султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба тахти подшоҳӣ мешинад, синни Фирдавсӣ 
ба панҷоҳу ҳашт расида буд. Фирдавсӣ дар синни ҳафтоду яксолагӣ 
мувофиқи маслиҳати дӯсти ҷониаш Амир Мансурӣ «Шоҳнома»-ро ба 
султон Маҳмуди Ғазнавӣ тақдим мекунад. Эроншиноси машҳуру маъ-
руф Бертелс маълумотеро дар бораи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва султон 
Маҳмуди Ғазнавӣ аз «Таърихи Сиистон» таъкид намуда менависад:

«Фирдавсӣ ба султон Маҳмуд „Шоҳнома“-ро хонда дод. Маҳмуд 
гуфт, ки дар асл „Шоҳнома“ дар худ ҳеч чизи асосиро надорад, ба ғайр 
аз „Гуфтор дар бораи Рустам“. Дар қисми ҳарбии ман мисли Рустам 
ҳазорон паҳлавон мавҷуд аст». Фирдавсӣ ба султон Маҳмуд бисёр ҷа-
воби бамаврид ва пухта додааст: «Дар байни ғуломони Шумо монанди 
Рустам ҳеч гоҳ набуд ва нахоҳад шуд».  Эроншиноси шӯҳратёри немис 
Гелмут Рейтер қайд мекунад, ки дар олам ягон халқ мисли тоҷикон чу-
нин эпос надорад, ки тамоми таърихи ин халқро дарбар гирифта бошад. 
Алломаи машҳури Эрон Муҳаммад Алӣ Фуруғӣ «Шоҳнома»-ро яке аз 
аз ёдгориҳои бузурги адабиёти тоҷику форс номида, чунин гуфтааст:

«Зиёда аз ин тасдиқ намоем, ки ин яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи 
ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям, ки „Шоҳнома“ бузургтарин ёдгории 
адабии инсоният аст».

Академик Б.Ғафуров нисбати шоир гуфтааст: «Фирдавсӣ низ шараф 
ва ифтихори тамаддуни ҷаҳонӣ аст.»

Соли 1994 бо қарори махсуси ЮНЕСКО ҳазораи «Шоҳнома» дар 
саросари ҷаҳон ҷашн гирифта шуд. Пас аз ҷашнгирии ин шоҳасар 
муҳаққиқони адабиёт ба хулосае омаданд, ки дар достонсароӣ мақоми 
Фирдавсӣ ба пояи Гомер баробар аст. 

Давлятова Робиа – 
магистри курси 2 филологияи тоҷик 
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Фредрих БРАУН

ТУФАНГ
Бегоҳирузӣ хона тира ва ором буд. Доктор Ҷеймс Грэхем – сардори 

кулли нақшаи муҳими махфӣ – дар курсии дилписанди худ нишаста 
ғарқи андеша аст.

Дар чунин лаҳзаҳое, ки ӯ пас аз як рӯзи кори пуршиддат дар хонаи 
нимторик танҳо менишаст, басо кашфиёти муҳим мекард. Аммо имрӯз 
аз чӣ бошад, ки диққаташро ба як матлаб ҷамъ карда наметавонад, 
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ҳавосаш парешон аст. Риштаҳои андешаи ӯ гаштаву баргашта ба писа-
раш, ки дар хонаи дигар китоби суратдореро варақ мезад, баста мегашт. 
Писарак ноқисулақл буд. Ҳоло доктор Грэхем ӯро на бо ғазаб, балки аз 
сари меҳру навозиш пеши назар меовард. Аз ин чанд сол муқаддам, 
вақте ки ӯ бори аввал кундфаҳм будани фарзандашро пай бурд, ба вай 
қаҳру ғазаб ва дуруштӣ зоҳир кард. Вале имрӯз чунин тасмим мегирифт, 
ки Гарри инсони хушбахт аст. Аз ҳама муҳимаш–ҳамин. Дуруст нест? 
На ҳар падару модар аз он ифтихор доранд, ки кӯдаки онҳо ҳамеша 
кӯдак мемонаду ҳаргиз волидайни худро тарк намекунад. Грэхем дар 
тӯли солҳои дароз худро бо далелҳои мантиқ бовар мекунонд, ки за-
ифақлии писараш ҳам аз каромоти худост. Бешак, далелҳои мантиқ ба 
сари худ ба кас зиёне надоранд, вале....

Садои занги дар баланд шуд.
Грэхем аз ҷо бархосту чароғро даргиронд вa бa сӯи дар рафт. “Ҳеҷ 

гап не, меҳмони нохонда ӯро аз олами андешаҳо дур хоҳад кард...”.
Дарро кушода ӯ шахси ношинocepo дид.
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–Доктор Грэхем? –пурсид меҳмон.–Номи ман Ниманд. Ман ба шумо 
гап дорам. Иҷозат фармоед дароям?

Грэхем ба меҳмон нигарист. Ниманд одами қадпаст, ифодаи рӯяш но-
равшан, аммо марди хушфеъл буданаш аён буд. “Шояд вакили идораи 
суғурта бошад. Бигзор ҳар кӣ бошад, кӣ будани ӯ аҳамияте надорад”. 
Грэхем овози худро шунид:

— Марҳамат, бифармоед! Дароед, ҷаноби Ниманд.
“Лаҳзае гуфтугӯ бо ин мард маро шояд осуда кунад”, аз дил гузаронд 

ӯ.
Онҳо ба хона даромаданд.
–Бишинед, –курси нишон дод Грэхем. –Ягон чиз нӯшидан мехоҳед?
–Не, ташаккур, – ҷавоб дод Ниманд.
Меҳмон ба курсии роҳат нишаст. Грэхем ба диван фурӯ афтод. 
Одами хурдакак ангуштонашро ба ҳам фишурда ба пеш моил шуд 

ва гуфт:
– Доктор Грэхем, шумо он шахсе ҳастед, ки осори илмии шумо беш 

аз ҳама метавонад инсониятро ба ҳалокат оварад.
– “Девона, барин», – аз дил гузаронд Грэхем. Ӯ афсӯс хӯрд, ки қабл аз 

хона даровардан ӯpo дурусттар насанҷидаст. Акнун сӯҳбати ногуворе 
дар пеш. Грэхем муомилаи дурушт намекунад, аммо дар чунин мав-
ридҳо танҳо бо дуруштӣ ҳамсӯҳбати худро мағлуб кардан мумкин аст.

– Доктор Грэхем, силоҳе, ки шумо машғули сохтани он ҳастед...
Меҳмон ногаҳон хомӯш шуду ба сӯи дари хонаи хоб нигарист. Писа-

рак сӯи онҳо давида меомад. Бача Нимандро надида ба сӯи падар тохт.
– Дада, ту ҳозир ба ман китоб хонда медиҳӣ? – Бачаи понздаҳсола 

чунон хандид, ки одатан кӯдакони чорсола ҳамин тавр механданд.
Грэхем бачаро ба oғӯш гирифту ба ҳамсӯҳбати худ зеҳн монда фаҳ-

миданӣ шуд, ки ӯ аз заифақлии Гарри бехабар аст ё не. Аммо дар рӯи 
Ниманд ҳеҷ як нишонаи ҳайрат набуд: аз афти кор, ҳама гапро медонад.

– Гарри, – навозишкорона гуфт Грэхем – ман кор дорам. Андак сабр 
кун. Ба хонаи худат рав, ман сонитар рафта ба ту китоб хонда медиҳам.

– Дар бораи чӯҷаҳои хурд! Ту ба ман “Чӯҷаҳои хурд”-ро мехонӣ?
— Майлаш. Рав. Ҳа, ист. Шинос шав, Гарри, ин ҷаноби Ниманд.
Писарак ба меҳмон табассум кард.
Хэлло, Гарри, – гуфт Ниманд ва дар ҷавоби табассуми бача табассум 
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карду аз дасти ӯ гирифт.
Грэхем акнун бовар кард, ки Ниманд аз сир огоҳ аст. Табассум ва 

ҳаракатҳои ӯ ба камолоти фикрии Гарри мувофиқ (ба синну соли ҷисмо-
нии бача) мутобиқат надоштанд.

Бача аз дасти Ниманд гирифт. Ӯ ба сари зонуи меҳмон нишастан 
мехост, ки Грэхем бо нармӣ писарашро як сӯ кашида гуфт:

– Канӣ, акнун ба хонаат рав, Гарри.
Бача якпоя ҳаллосзанон ба хонаи худ даромада рафту дарро напӯ-

шид.
Чашми Ниманд ба чашми Грэхем афтоду бо самимияти ошкоро гуфт:
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– Ӯ ба ман маъқул аст. Бовар дорам ҳар чизе, ки шумо бa ӯ мехонед, 
ҳақиқат аст.

Грэхем ба чӣ ишора кардани меҳмонро нафаҳмид.
– Ман дар бораи “Чӯҷаҳои хурд...” – шарҳ дод Ниманд. – Ин афсо-

наи аҷиб аст. Хоса ҳамон ҷое, ки дар афсона осмон ба замин фурӯ 
меафтад... Ба фикрам, ҳамин ҷои “Чӯҷаҳои хурд” аз афсона ба ҳақиқат 
табдил хоҳад ёфт.

Грэхем ногаҳон эҳсос кард, ки Ниманд ба ӯ маъқул мешавад. Алал-
хусус, аз он лаҳзае, ки писари ӯ ба Ниманд маъқул шуд, вай ба меҳмон 
дигар гуна менигарист. Аммо зудтар ин гуфтугузорро анҷом бояд дод. 
Грэхем аз ҷояш бархост.

– Афсӯс, ҷаноби Ниманд, шумо на танҳо вақти худро, балки вақти 
маро низ беҳуда мегузаронед. Ман аллакай, шумо изҳор накарда, ҳамаи 
далелу даъвои шуморо медонам, садҳо бор онҳоро шунидаам. Балки 
шумо шояд, ба таври худ ҳақ бошед, аммо барои ман ин ҳаққонияти 
шумо аҳамияте надорад. Ман олимам, фақат — олим, Бале, ба ҳама 
маълум аст, ки ман силоҳи даҳшатангез месозам, ки то ҳол мислашро 
ҷаҳон надидааст. Барои ман ин силоҳ музди иловагӣ аст. Аз ҳама муҳи-
маш ин аст, ки ман илмро пеш мебарам. Ман ҳамаашро фикр карда, 
ба ҳамин қарор омадам, ки вазифаи ман илм аст. Онро одамон чӣ 
мекунанд, ба чӣ мақсад истифода мебаранд, ба ман ҳеҷ дахле надорад.

– Доктор Грэхем, охир, мавҷудияти башар ба ин силоҳ вобаста бо-
шад-чӣ?

– Ман нуқтаи назари худро ба шумо гуфтам, ҷаноби Ниманд.
Ниманд оҳиста аз ҷо бархост.
– Хайр, чӣ илоҷ, – гуфт ӯ, – агар шумо дар ин мавзӯъ гуфтугӯ кардан 

нахохед, ман дигар чизе намегӯям.
Ӯ бо дасташ пешониашро молида монд.
– Хуш бошед, доктор Грэхем. Ҳа, бубахшед... Шумо пешниҳод кардед, 

ки ягон чиз нӯшам... Агар бемалол бошад,..
– Ҳа, бале, – изҳори хурсандӣ кард Грэхем. Ӯ дигар ором буд. – Виски 

бо сода менӯшед?
– Хуб.
Грэхем маъзарат хоста ба ошхона баромад.
Вақте ки ӯ ба назди меҳмон баромад, Ниманд аз хобгоҳи бача ме-
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баромад.
– Хоби хуш, Гарри.
– Ба шумо ҳам хоби хуш, ҷаноби Ниманд, – хушҳолона ҷавоб дод 

Гарри.
Грэхем вискиро бо содаоб омехта ба истакон ях андохт. Ниманд як 

истакон нӯшиду дигарашро рад карда ба сӯи дари баромад қадаме 
монд ва боз истода гуфт:

– Шумо барои виски рафта будед, ман ба писари шумо тӯҳфаи хур-
дакаке пешкаш кардам. Умедворам, шумо онро рад намекунед?

– Не, чаро? Ташаккур ба шумо. Шаб ба хайр!
Грэхем баъди меҳмонро гусел кардан дарро пӯшиду ба хонаи хоби 

писараш даромад.
– Ҳама корамон баҷо, Гарри, – гуфт ӯ. – Акнун ман каме мутолиа 

мекунам...
Ногаҳон ӯ хомӯш шуд, дар ҷабинаш арақи сард пайдо гашт... Бо зӯри 

ирода худро ба даст гирифту ҳаяҷонашро маълум накарда ба назди 
кати писар омад.

– Гарри, ман бозичаатро як бор бинам.
Вай “бозича”-ро оҳиста, бо дасти ларзон аз дасти бача гирифту аз 

назар гузаронд. Дастони ӯ меларзиданд. Аз дилаш гузашт: “Фақат шахси 
девона ба дасти кӯдаки заифақл туфанги пур аз тирро медиҳад...”

Тарҷимаи 
БАҲРОМ ФИРӮЗ
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