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Рю Мураками – асосгузори 
ҷаражни нав дар адабижти Ҷопон 

 

Ростк, намедонам ин амали худро чк гуна шарц дицам. 

Зеро то ин вақт ду китоби нависандагони маъруф ва барҷас-
таи адабижти Ҷопон – Тэтсуо Миура ва Тэру Миамоторо тар-

ҷума, нашр ва пешкаши хонандагони азизу гиромии тоҷик 

гардонида будам. Инак, китоби навбатк ж сеюмин аз адиби 
машцури адабижти Ҷопон Рю Мураками аст, ки банда иқдом 

гирифта будам, аниқтараш дар назди худ вазифа гузошта 

будам ва онро  тарҷума кардам ва ба чоп супоридам. Умедво-
рам, тарҷумаи романи тозанашри нависандаи зикршуда 

тацти унвони “Ҷанг дар он сӯи бацр оғоз межбад”, ки алъон 

дар дасти хонандаи нуктасанҷ қарор дорад, писандашон хо-
цад омад. Ба цар сурат ман ба ин умед мебандам.  

Бо таассуфи зижд бояд иқрор шавам, ки то имрӯз ягон 

навиштаи ин нависандаи машцур ва эҷодкори асарцои 
нотакрори бадеии Ҷопон ба забони тоҷикк тарҷума ва ба 

хонандаи ҷумцурк манзур нашудааст. Ва гузашта аз ин, бо 

эцтимоли бештар метавон гуфт, ки ин холигк яке аз сабабцои 
ба ин иқдом даст задани банда мацсуб межбад. Китоби маз-

кур аз романи  Рю Мураками «Ҷанг дар он сӯи бацр оғоз ме-

жбад» иборат буда, кӯшиши хоксоронаи муаллифи ин сатрцо 
дар ҷодаи ошно кардани хонандаи тоҷик бо намунаи осори 

ғании ин нависандаи номк ва бузурги Ҷопон ба шумор 

меравад. 
Тавре дар адабижти рус ду Толстой – Лев ва Алексей 

мавҷуд аст, цамчунин дар адабижти Ҷопон низ ду Мураками 

асар эҷод кардаанд. Цол он ки Харуки ва Рю на хешу табор 
цастанду на иртиботи дигаре доранд – якумк романцое эҷод 

кардааст, ки берун аз қаламрави Ҷопон шӯцрати зижд 

доранд. Дуюмк бошад, асарцое меофарад, ки ницоят ради-
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калк буда, мавзуъцои психологк, зӯроварк ва куштор, ки дар 

цажти ҷомеа вуҷуд доранд, ба хонандаи ҷопонк кушода меди-

цад. Бецӯда дар адабижти Ҷопон ба Рю Мураками ном ж 
тахаллуси “бачаи ганда”-ро надодаанд. 

Кӯдакӣ ва наврасӣ 

 Номи пурраи нависанда Рюноске Мураками буда,                 
19 феврали соли 1952 дар шацри Сасебо, воқеъ дар префек-

тураи Нагасаки ба дунж омадааст. Даврони кӯдакии муалли-

фи оянда он қадар осону оддк набуд. Бо вуҷуди он ки Рю дар 
оилаи муаллим ва рассом таваллуд шуда буд, аз айжми 

кӯдакк феъли саркашк дошт. Вақте дар синфцои болок ме-

хонд, боре дар болохонаи мактаб баромада, бар зидди ҷанг 
дар Ветнам эътироз бажн кард. Дар синни 15-солагиаш рок-

гурӯцро таъсис дода, рок-фестивали ҷавононро барпо намуд. 

Ба ибораи дигар гӯем, дар эҷодижти минбаъда худи Рю 
прототипи баъзе персонажцои бебоку далери асарцояшро 

ташкил дод.  

То синни камолот Мураками дар бандаршацре, ки дар 
он ҷо қароргоци царбк-бацрии Амрико ҷойгир шуда буд, 

зиндагк кард. Ин лацзаи цажт ба асарцои Рю то андозае 

таъсир расонид: як қисми асарцои ӯ ба фикру андешацо оид 
ба масъалацои цамзистии фарцангцои Ғарб ва Шарқ бахшида 

шудаанд. Одатан дар эҷодижти Мураками кӯшишцои муво-

фиқоварии муштарак дар сатци шахсиятцо ва дар сатци 
ҷамъият ба оқибатцои дацшатангез оварда мерасонанд.  

Соли 1970 Рю Мураками ба шацри цамшафати Токио- 
Фусса кӯчида омад ва баъд Донишгоци бадеии шацри Муса-
синоро хатм кард. Дар он солцо Рю ба царакати Федератсияи 
миллии худидораи донишҷӯжн, ки бар зидди цузури нерӯцои 
царбии ИМА дар Ҷопон баромад мекарданд, шомил шуда 
буд. Дар оғози солцои цафтодум ташакулжбии услуби адабии 
муаллиф оғоз гардид.  
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Цажти эҷодии нависанда вақте оғоз жфт, ки вай бори 
аввал романи “Тамоми тобишцои ранги кабуд”-ро пешкаши 
хонандагон намуд. Романи нотакрор бо сюжети ғайримаъ-
мулк дар бораи наврасони аз цажти иҷтимок бурунафтода, 
цангомаеро ба амал овард. Китоб бо теъдоди 1 млн. адад ба 
фурӯш рафт ва як қисмати мунаққидон цамон лацза Мура-
камиро асосгузори ҷаражни нав дар адабижти Ҷопон эълон 
карданд. Муаллифи ҷавон, ки цанӯз донишгоцро хатм накар-
да буд, барои таълифи ин асар сазовори ҷоизаи адабии 
Акутагава гардонида мешавад.  

Дар баробари ин, гурӯци дигари мунаққидон муаллифи 
ҷавонро ба пайравии ҷаражни декадентк – рӯцафтодагк, 
дунжбезорк, одамнописандк, фачгӯию фисқпарастк гунацгор 
карданд. Дар робита ба ин, Рю изцор дошт, ки ӯро ақидаи 
хонандагоне, ки дар масъалацои нашъамандк ва фисқу фуҷур 
таҷриба надоранд, ошуфта намекунад. Цамин тариқ, 
Мураками бори дигар ҷавонии пурталотуми худро тасдиқ 
кард, цамчунин шарц дод, ки барои чк сюжети асарцо ба ин 
андоза воқек ва батафсил тасвир мешаванд.  

Соли 1977 романи “Ҷанг дар он сӯи бацр оғоз межбад” ба 
нашр расид. Ин китоб дар бораи фоҷиаи шахск, фалокатцои 
воқек, талаби омурзиш, цароси доимк, хайжлоти дардовар, 
цамқадами муқаррарии қацрамонцо мебошад, ки аз худ 
циссижти дардноки сарчархзанк боқк мемонад. 

Баъд аз ин, соли 1980 асари “Бачацо аз бағоҷхона” ба 
дасти чоп расид. Роман дар бораи ду бародари ӯгай, ки 
модаронашон дар таваллудхона онцоро партофта рафтаанд, 
нақл мекунад. Дар айжми навраск онцо бо зацри психотропк 
– “датура” бархӯрд мекунанд. Ин даво ба кас цаловат меорад, 
он ба маводи нашъаовар монанд аст ва дар ботини одам 
хоциши куштанро бедор мекунад.  

Баъд аз ин муаллиф якчанд асареро эҷод менамояд, ки 
бо муносибати навоварона цангоми бажн ж тасвири сюжет 
фарқ мекунанд. Рю ба таври васеъ калимацои махсус (сленг)-
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ро истифода мебарад, бо ҷасорат дар бораи хусусиятцои 
цажти мацрамонаи ацолии кишвараш менависад. Бояд қайд 
намуд, ки ифодаи  танқидии воқеият барои тамоми эҷодижти 
нависанда хос аст, барои мисол таърихи қотили берацм аз 
триллери “Мисо-суп”, ки соли 1997 нашр гардид, цамзамон 
проблемацои муцими ҷомеаи Ҷопонро ошкор кард. Барои 
эҷоди ин роман Мураками сазовори ҷоизаи адабии 
“Ёмиури” дар бахши “фантастика” гардид.  

Дар баробари фаъолияти нависандагк, Рю ба коргар-
донк шавқи беандоза зижд дорад ва фақат асарцои худро ба 
сацна мегузорад. Соли 1979 филми аввалини ӯ аз рӯйи асари 
нахустинаш “Тамоми тобишцои ранги кабуд” манзури тамо-
шобинон гардонида шуд. Солцои минбаъда номбурда якчанд 
филми дигарро ба навор гирифт, ки аз цама машцуртаринаш 
“Декаданси Токио” аз рӯйи асари “Топаз” мебошад.  

Соли 2005 барои романи “Ба пеш аз нимҷазира” муал-
лиф ба ҷоизаи ба номи Нома сазовор дониста шуд. Агар во-
қеияти цолро гӯем, мацз ба шарофати цамин ҷоиза Рю ба 
қатори муаллифцои классикии адабижти муосири Ҷопон 
дохил шуд.  

Нависанда ва цажти шахсии ӯ 

Дар мусоцибацое, ки Мураками барои хабарнигорон 
созмон медицад, сухан асосан дар бораи асарцояш меравад. 
Маълумот дар бораи цажти оилавии худро Рю дидаву дониста 
пацн намекунад. Бинобар ин, оид ба цажти шахсии 
нависандаи ҷопонк маълумоти зижд нест: моци сентябри 
соли 1976 ба Тазуко Такахаши оидадор шуд ва то имрӯз 
зиндагк дорад. Соли 1980 аз онцо писар ба дунж омад. Дар 
баробари фаъолияти адабк Рю цамчунин шореци сижск 
мебошад ва ба бозии футбол шавқ дорад.  
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Ҷанг дар он сӯи бацр  
оғоз межбад 

               

                                           (Роман) 

Духтар ҷониби ман даст меафшонад. Вай рӯяшро ба 

тарафи ман гардонида, рост истодааст.  

Дар манзари нури офтоби дурахшони чашмбар ман 

фақат суроби вайро фарқ мекунам ва дар бораи он фикр 

менамоям, ки ӯ чк гуна табассум дорад. Шояд ба мисли 

кӯдаки хурде бошад, ки бори аввал бацрро мебинад. 

Вай майкаи сабз бо хатцои нуқрагинро ба бар карда буд.  

Дар бадани вай қатрацои об медурахшиданд. 

Намедонам онцо арақи бадан цастанд ж қатрацои об? 

Ману ӯ дар тамоми лаби бацр ва макони офтобхӯрии 

беканор тани танцоем. 

Ман як каф реги майдаро мегираму нигоц мекунам, ки 

он чк гуна аз муштам мерезад.  Ба монанди соатцои регк.  

Дар ин ҷо се чатр мавҷуд аст: яке каме дуртар яктарафа 

меистод, дар зери чатри дигари сурхранг цар хел куцнакола – 

либос, лабсурхкунак, зарфчацои атрижт, сигорцо, айнаки 

офтобк, дар болои сепоя дастгоци аккоск медурахшид; ман 

ананас ва мағзи ин меваро мебинам, ки дар он найчацо 

намудоранд (омодаам қасам хӯрам, ки дар ин ҷо коктейли 

ромк буд) ва ницоят сумкаи пластикии шаффоф. Аз афташ, 

ин чизцои цамон духтар мебошанд... Дар зери чатри сеюм 

бошад, ман бароцат ҷой гирифта, дароз кашидаам.   

Ба назарам, ишораи зижд кардан ба ман ба дилаш зад.  

Шояд ба ман зарур буд ба вай тавре посух дицам, ӯро 

даъват намоям ж дар ҷавоб ба сӯяш даст афшонам... Вале ба 

фикрам, ӯ тамоман аз беэътиноии ман хафа нашудааст.  
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Офтоб бошад, аллакай ба қижм расида буд. Сояи вай дар 

реги дурахшон ба чоццои борик ва амиқи замин монанд 

мебошад.  

Ана вай дар назди об истодааст, мӯйцои он ҷамъ ва 

дурустакак хобонида шудаанд, дар банди дасти ӯ дастмона  

ба мисли тилло медурахшад... он ж аз устухони фил аст ж 

пластмасск.  Ана вай, дастонашро ба тарафи қафо гирифта, 

ба пешвози мавҷи об меравад ва цамоно ба нӯги пой баланд 

мешавад.     

Офтоб медурахшад ва ба миллион нурцо тақсим шуда, 

ба рӯи бацр мерезад.  

 

        **                                   **                               ** 
 

Ин карру фари зоцирк ва дурахши қалбакии издицоми 

одамон дар варзишгоц ... ж аниқтараш филм дар бораи  

бактерияцои дар торикк рӯшноидицандаро, ки ба мо дар 

дарсцои биология нишон медоданд, ба хотир меорад. Чун 

цар як кирмча-тамошобини микроскопк, ки дар царакати 

умумии тӯдаи одамон иштирок мекунад, мисли цар як 

бактерияи алоцида, ки ба камтарин тағйиржбии царорат 

цушжрона ҷавоб медицад, дилхоц нуқтаи рӯшнок барои як 

лацза нишон дода мешавад ва баъд цалок мегардад, то ки боз 

аз нав бо мавҷи навбатк эцж шавад. Чароғакцои хурди 

бешумор чашмонамро хира ва ҷилои норанҷии онцо майнаи 

сари маро гаранг мекунанд. Онцо ба ман аз тариқи гӯш, 

дацон, бинк ва чашмцо... дохил мешаванд. Дар гӯшцоям овоз 

садо медицад, цавои хушк сӯрохи биниро бо ким-чк хел цавои 

сӯхта, ки бӯйи борутро ба жд меорад, пур мекунад, ҷилоцои 

сурху зард дар сари ман аланга мегиранд, ба мисли ситорацо 

дар планетария. Мегӯянд, ки нобиножн аз рӯзи ба дунж 
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омаданашон мацкум бар онанд, ки тамоми умр танцо бижбо-

ни сурхро бинанд – эцтимол ин монанд бар он аст, ки цозир 

ман  мебинам.  

Тамоми баданамро арақ зер кард, арақ аз ронцоям 

мисли ҷӯйча мерезад, тагпӯшам тар шудааст ва расиши он ба 

бадан пӯстро сард месозад.  

Аз тарафи чапи ман сепояи рассомк бо матои омода-

кардаи расмкашк истодааст, дар пацлӯи он қуттии рангцо 

хобидааст, ки аз он дар гирду атроф бӯйи равған ба машом 

мерасад. Цатто намуди ин қуттк одамро дилбецузур мекунад. 

Бацр дар печутоби худ бо цама рангцо бозк мекунад, бо сер-

рангуборк бо маҷмӯи рангцои рассом рақобат дорад, вале 

гумон аст, ки цамаи рангцои ман, цам органикию цам мине-

ралк бароям кумак расонанд. Об поку шаффоф аст, он гӯж 

цамагуна нопокиро аз байн мебарад; дар рӯйи об дар байни 

ҷило ва партави офтоб баргцои сижцтоби обсабзацои бацрк 

намудор мешаванд. Лахтаи ацмарк, ки ман иштибоцан аз 

рангдон зер карда бароварда будам, аллакай хушк шуда, ба 

қисмцо ҷудо шуда буд.  

Дар ин мижн духтар дар социли бацр цузури худро 

идома медод, акнун вай бо пошнаи пояш дар регзори нам 

чуқуричацо месохту цаловат мебурд. 

Акнун ба ждам омад: Цангоми субцона ӯ дар мизи цамсоя 

нишаста буд, мо цатто ба цамдигар якчанд сухан гуфтем.  

– Ту намедонк, дар ин ҷо «А.В.'s» ба иҷора намеди-

цанд? Ба ғайр аз ин, ба ман зарур аст, ки оҷилан 50 долларро 

иваз намоям. Шояд аз маъмури мецмонхона пурсем?  

Вай бидуни такаллуф грейпфрут дар дацон ба назди ман 

омада, нишаст. Ман сар ҷунбонидам, вале ягон калима ба 

забон наовардам: ба серк харбуза ва папайя хӯрда будам ва 

худро он қадар хуб цис намекардам.  
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Офтоб аллакай баланд шуда буд ва тамоми тарабхона аз 

фарш то арш рӯшан буд. Либосцои пешхизматон, рӯпокку-

накцои гулобк, мӯйцои малла ва нохунцои рангкардаи кадом 

як хонуми хориҷии айнакдор, дандоннамоки мӯйсафед, ки 

дар пеши вай нишаста буду дар дацонаш порчаи гушт дошт, 

цотамкорк аз санги ахзар ва марҷон, инъикоси такшини 

қацва дар пижла, коса, баргцои салат – цама чиз, цатто то 

майдатарин донаи қанд дар дастархон айнан нурпошк 

мекарду медурахшид. 

– Барои ман мотосикл цам мешавад... 

– Ман боз сар ҷунбонидам. Цаво боз цам гармтар мешуд, 

бӯйи равғани аз цад зижд тафсонидашуда бадар омада, гирду 

атрофро фаро гирифт;  ман цатто метарсидам дацонамро 

кушоям.  

– Дар ин лацза гурӯце ба ҷониби баромадгоц равон 

шуданд:  цама саросар ҷандапӯш, гарданцои дамида, пӯсти 

холдор, мӯйцо бо цама гуна тобишцои мавҷудаи спектрцои 

офтобк ранг карда шудаанд.   

Цавои шахшуда ба ҷунбиш даромад ва бӯйи нави 

атромези равғанк ба машомам зад. 

Харбуза ницоят ғализ буд папайя бошад, маззаи мар-

минҷонро ба хотир меовард. 

Аз ким-куҷое дар толор саге бо гӯшцои овезон пайдо 

шуд. Вай аз байни толори тарабхона оромона гузашта, ба 

цасибчае, ки аз ҷониби касе ба сӯяш дароз шуда буд, бо 

тацқир нигоц карду берун баромад ва дар лаби цавз дароз 

кашид.   

– Аслан ният доштам, ки манзарацоро аксбардорк 

кунам... 



12 

– Вай дастгоци аксбардориро бо дурбини он аз китф 

фароварда, ба тарафи ман равона карду ду маротиба 

тугмачаашро пахш кард.  

– Дар ин ҷо «А.В.'s» нест, - гуфтам ман, - вале ба назарам 

багги цаст. Аз маъмури тарабхона пурсидан бецтар аст, ман 

намедонам, ки боқк мондаанд ж не... 

Вақте ман ба канори бацр, ҷойи офтобхӯрк омадам, вай 

аллакай оббозк дошт. Ман сепояи рассомиро ҷойгир намуда, 

ашжи расмкаширо дуруст кардам, вале қалам аз панҷаи 

арақшорам лағжида афтид ва ман барои гирифтани он ба 

регзор хам шудам. Ангуштон аз ширинии афшураи харбуза 

ба цамдигар мечаспиданд. Хоциши кашидани кадом як расм 

маро тарк карда буд, бинобар ин, худро ба зери чатр 

расонидам.  

Намедонам, ӯ ин кори маро мушоцида карда буд ж не, 

вале баъди лацзае қаиқи резинии вай ба социл омада расид ва 

духтар ба тарафи ман бо даст ишора карданро шуруъ кард... 

Ана вай болои реги социл ба тарафи чатри худаш равон 

аст. Сарашро ба як тараф каме хам карда, ба  изи таре, ки аз 

қафояш равон аст, нигоц кард.  

Ана вай танашро пок карда истодааст, хоциш мекунам 

таваҷҷӯц намоед, рӯйпоккунакаш аз мецмонхонаи мо нест.  

Рӯйпоккунакцои мецмонхона ранги сурх дошта, дар 

байнашон царфи калони зарди “С” навишта шудааст. Аз вай 

бошад, сафед аст. Ба андозае сафед аст, ки дар гирду атроф 

ҷудо шуда меистад. 

Дар қафои сепояи рассомии сап-сафед дар болои ашжи 

расмкашк матои сафед намудор аст, ки дар он ба таври 

дақиқ тарц ва қаду басти духтарона ба назар мерасад. 

Мӯйцои вай аз оби бацрк вазнин шудаанд. 
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Ин лацза ӯ мӯйцояшро шона мезанад, як даста мӯйи 

саркаш дар шамол алвонҷ мезанад. Ман бӯйи креми базӯр ба 

машом расидаро цис кардам, агар шамол ба тарафи дигар 

мевазид, ман бацузур аз он цаловат мебурдам.  

Вай бодиққат оциста-оциста ба дасташ крем молида, ба 

ман табассум мекунад. Ман чун ӯ цамаи он царакатцоеро, ки 

вай иҷро мекунад, айнан такрор менамоям.  

Баъд вай бо ангушташ осмонро нишон медицад ва аз 

афташ ба ман чизе гуфтан мехоцад. Вале ман ба ғайр аз дар 

зери шуои офтоб обпошии бацр дигар чизеро намебинам, он 

ба тани нуқрагини моцк монанд аст.  

Духтар ба тарафи ман баргашта, мегӯяд: 

– Ба ман каме лимонад мумкин аст? 

Ман ба ӯ пижлаи оби сурхдорро, ки дар он лундацои ях 

дар цолати яхшавк қарор доштанд, дароз кардам: 

– Фақат он гарм аст.   

Ӯ найчаро ба лабонаш гирифта, лимонад менӯшад ва 

боз ба ҷониби бацр нигоц мекунад.  

– Магар ту шацрро намебинк? Ана дар он ҷо... Шояд ба 

назари ман чунин менамояд? Охир шацр аст, цамин хел не?  

Вай цамаи инро бидуни он ки аз дурицои дурахшон 

чашм канад, ба забон меовард.  

Ман аз ҷоям каме баланд мешавам. Ту кадом шацрро 

мегӯй? Ту цамон як порча ж хати базӯр наможни шикастаро 

мегӯй?   

 Дар цақиқат – дар хати уфуқ пушта... ж қатори теппацо 

намудор мешаванд... Баъзе вақтцо вай тамоман сижц 

менамояд, баъзан рӯшан, қариб ҷилокунанда ба назар 

мерасад: офтоб бозк медоронад. Қисмати рости он бо дуди 

сабук печонида шудааст. Ҷазира ж нимҷазира.  



14 

Аз чашмдӯзии зижд чашмцо ба дард медароянд ва 

манзара аз назар нопадид мегардад. Рӯямро ба тарафи дигар 

мегардонам.  

–  Дар цақиқат гарм.  

– Духтар стаканро ба ман бармегардонад. Ях ба тамом 

об шуда буд.  

– Ба назарат чунин наменамояд, ки ин ба шацр монандк 

дорад? 

Ман кафи дастамро болои абрӯям монда, нигоцамро ба 

дурицо равона месозам. Ницоят бароям муяссар гардид, ки 

ким-кадом шушаи ях... ба ибораи дигар гӯем, ким-чизи хеле 

баландро бубинам.  Агар тахмин кунем, ки дар ин ҷазира 

дарвоқеъ шацр вуҷуд дорад, ин ким-чк метавонад манораи 

телевизион бошад. Дар чунин баландк метавонад стансияи 

интиқолдицанда... ва ж дудбарои завод ҷойгир шавад. 

Цамчунин ин метавонад майдончаи тамошо барои сайжцон 

бошад.  

Шир, тумани ширранг...Ин стакани ширро, ки дар яке 

аз пешайвонцои тарабхонаи осоишгоц дода буданд, ба ждам 

овард. Фақат як нигоц аз тариқи он кифоят буд, ки тамоми 

гирду атрофро пардаи сафедтоб – дарахтон, боми хонацо, 

абрцо ва теппаро  фаро гирад.Ин то андозае дар рӯзи офтобк 

дар девор нишон додани ягон манзараро ба жд меорад.    

–  Ин шацр аз манзараи табрикнома аст,  – изцор дошт 

духтар.  

– Танцо ин лацза мушоцида кардам, ки дар гирду атро-

фи манораи телевизион тамоми барҷастагицо аз мавзеъцои 

дандонадор ва ноцамвор иборат мебошанд. Дар куҷо ман 

чунин як манзараро дида бошам? Бала, албатта, дар  кино! 

Манзара хира ва бенур карда шудаст: зарур мешавад 

чашмонро нимпӯш кунк ва зӯр занк, то ки харобацои хонацо-
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ро, ки дар байнашон аскарон давутоз доранд ва аз милтиқцо 

оташ мекушоянд, бубинк. Дар рӯйи қолинцои  махмалин  бо-

шад, хонуми  тоҷдор даст ба даст бо цамсараш қадам меза-

над, одамони мацаллк бо гӯшцои сӯрохгардида болои фил-

цое, ки цамин лацза царифонро мачақ мекунанд, нишаста, 

доду фаржд мекунанду механданд, дар экран як ҷангали 

калон иборат аз шохчацои банан чилвагар мешавад...   

Дар чунин як филм ман айнан цамин расмро дидам, 

цамин шацри дурро... 

Хонум аз пуштацои дарози шикастаи уфуқ чашм 

наканда, нигоц мекунад ва  ончунон оц мекашад, ки гӯж он ҷо 

ватани вай бошад. 

– Боре... ин хеле бисжр солцо пеш буд!.. боре падар дар 

девори утоқи ман дар пацлӯи сурати Энтони Перкинс 

руқъаеро овехт... ба цамин шацр хеле монанд буд. Ман он 

вақт хеле хурд будам... Ана вай манораро мебинк?.. дар 

баландк... Айнан цамин чиз дар он руқъа буд.  

Ба рӯйи миз сояи доирашакли чатр меафтад. Дар стакан 

об бе царакат истодааст: он чизе, ки аз лундацои ях боқк 

мондааст. 

– Медонк чк, ба назарам ин, аниқтараш дудбарои завод 

мебошад... Не, аниқ. Бубин цатто аз он дуд мебарояд.   

Вақте ба стакани обдор мӯқалами акварелиро меандозк, 

ранг пайдо мешаваду дар болои об манзарацои аҷоиб ба 

мижн меоянд – ана цамин дуди болои бомро (ба қавли духтар 

дудбароро) ба жд меорад. Ба цар цол, дуд цаст ж дуд нест, дар 

цар сурат чизе дар он ҷо алвонҷ мехӯрад.  

Ин хати пурпечутоб ва номуайян, ки дар он духтар 

барои худ шацрро дидааст, гӯж бо соя печонида шудааст. Он 

ҷо, дар наздикии фазо осмон бо пардаи ғафси абрцо  фаро 

гирифта шудааст. Атмосфераи ғанк аз об шацрро печонида 
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гирифтааст, чунин ба назар мерасад, ки дар он ҷо цамин 

лацза борони сел меборад.  

– Ба цар сурат, ин на он чизе аст, ки дар табрикномаи 

ман инъикос жфта буд. Ин ягон хел дудбаро набуд, балки як 

манораи цақиқиро мемонд. Зеботар аз ин... Ба назарат 

наменамояд, ки ин ба оташдон... яъне он ҷое ки цар гуна 

чизцоро месӯзонанд, монандк дорад? Партоб ж ягон чизцои 

куцнаро... Нигоц кун, каме пожнтар биноро мебинк? Дар 

шафати дудбаро, ки намуди қабец дорад? Чун зиндон тираю 

тор аст? Аҷиб қариб бе тиреза аст, тамоми шишацо 

шикастагк... чорчӯбацои тиреза шикастагк, меҷунбанд... 

Шарт мекунам, ки чун дар ... торику вацмнок аст.  Ту тасаввур 

карда метавонк, ки дар он одамон бе цаво, барқ ва бе цеҷ чиз 

зиндагк мекунанд! Ва цама дар сижцк...      

Вай ба ман нигоц кард. Аниқтараш, рӯяшро ба тарафи 

ман гардонида, бо нигоцаш дар хати фазо ҷустуҷӯи чизеро 

идома медод. Қатраи арақи бадан ба гардани вай афтид. Вай 

рӯзи якум аст дар ин ҷо – цоло вақт нажфтааст барои 

офтобхӯрк, фикр кардам ман. Дар зери рӯйпоккунак қомати 

расои вай гӯж намудор мешуд, офтоб дар пӯсти бадани аз 

крем тиллоранггаштаи ӯ ҷило медод. Вале чашмони вай 

хаста буданд: ж имшаб нағз хоб накарда буд, ж аз цад зижд ба 

бацр нигоц кардааст...   

– Шацр дар чашмони ту инъикос межбад – ногоц вай ин 

гапро гуфт ва цатто бо нӯги пойцояш рост истод. – Бале, 

воқеан цам инъикос межбад. Медонк, ман дар он тараф, дар 

цама ҷояш партоб мебинам, партобцои ба куц монанд. Ин 

оташдон аст, бино бошад, аз ифлоск тамоман сижц шудааст. 

Тамоман маълум нест, ки биноцо чандошжна цастанд, аршцои 

онцо бошад, шояд ницоят баланд бошанд! Тирезацояшон 

бошад, тамоман майда, шояд барои цимоят кардан аз сухтагк 
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ва бӯйи ницоят бад чунин кардаанд. Болопӯши бомцо ва 

сутунцо аз бетони коркарднашуда сохта шудаанд. Тамоми 

қисмати пеши бино бо маснуоти граффитк пӯшонида шуда, 

бо расмцои ноӯцдабарожнаи бачагона рангубор гардида буд. 

Тирезацояш аз фарши хона он қадар баланд ҷойгир карда 

шудаанд, ки то онцо дастат намерасад. Аз паси онцо цеҷ 

чизро дида наметавонк, цатто ягон дарахтро – фақат осмони 

беканори сижц ба назар мерасад. Ва чунин циссижте фаро 

мегирад, ки гӯж цамин лацза борони сел хоцад борид. Вале 

барои чк цама ҷо торик аст? Цаво пур аз буғцои зарарнок 

гашта, дастацои зоғон кӯццои партобро пӯшонидаанд.  

Аз тӯдаи бузургк ангишт бо қуллаи гирди цамвори рӯ ба 

осмон бӯйи бади хафакунанда баланд мешавад. Бӯйи бади 

пӯсидани партоб аз цама ҷо берун меояд ва цаворо олуда 

менамояд. Гоц ин ҷо ва гоц он ҷо дар байни партоб ва 

шикастапорацо порчацои замини сурх ба назар мерасад. Дар 

қарибицо эцтимол корхонаи цасибпазк ж мағоза цаст: дар  

зарфцои ахлотпарток ғарамцои гӯшт, цасибчацо ва дигар 

мацсулоти гӯштк бӯй гирифта истодаанд. Аз афташ, ин 

мацсулоти нуқсондор мебошад. Цамаи инро қабати ғафси 

мағор фаро гирифта аст ва он аллакай ба умқи мацсулот 

ворид шуда, цама чизи дар сари роцаш бударо хӯрдааст. Дар 

муқобили он бошад, бананцо пацну парешонанд. Ғарамцои 

зижди бананцои пӯсида, ки бо пӯстцои сижцшуда  пӯшонида 

шудаанд ва аз дохили он моеъи часпак ҷорист, дида мешавад. 

Шир – аз афташ нодуруст коркард шудааст ва туршу хира 

гаштааст. Он аз шишацои кафида рехта, дар гирду атрофи 

дацани шиша часпидааст. Ба ғайр аз ин, ҷасадцои цайвонот: 

сагцо, гурбацо, говцо ва хӯконро, ки хадамоти назорати 

санитарк дар ин ҷо партофтаанд, дидан мумкин аст.  

Дандонцои гиз, чашмони аз косахонаи сар баромада... 
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Шикамцои дарронда пора-пора кардашуда: аз онцо бӯйи 

тасаввурнопазир меояд ва рӯдацои баробари ангушти хурд 

ба берун баромадаанд. Дуртар ба мисли куц ғарами сарцои 

карам рехта шудаанд, шояд ба иллати он ки дар ин вақти сол 

онцоро истеъмол кардан мумкин нест. Цамаи онцо сижц 

шудаанд ва бештар ба каллацои маҷақшудаи навзодони 

мурда монанд буданд. Барои он рангашон чунин сижц меша-

вад, ки баргцои карамро доғцои сурх ва сижц фаро мегиранд... 

Баъди карам моцицо ва моллюскцои бацрк хобидаанд, каме 

дуртар – тухмцо. Зардии онцо аз пучоқи шикаста рехта, хушк 

шудааст ва акнун ба шӯшацои яхини зард монанд шудаанд.  

Ва ба болои цамаи ин чизцои бӯйгин, пӯсидаистода ва 

фасодангез анбуци цашарот, зоғон ва сагцои дайду ҷамъ 

мешаванд. Ғизо барои цама мерасад ва дар байни ғоратгарон 

умуман ҷанҷол ба мижн намеояд. Баъзан танцо ба ин ҷо 

иштибоцан ягон саге, ки аз гарданбандаш цанӯз бӯйи одам 

меояд, ворид мешавад, онро цамон замон кушта, пора-пора 

мекунанд. Ба зоғон сагцо заррае ацамият намедицанд, онцо 

социбихтижранд, на гала доранду на саргала. Зоғон бошанд, 

баръакс кӯшиш мекунанд, ки цамеша якҷо бошанд. Дар цар 

дастаи ғоратгарон зоғи аз цама калонҷусса ва босавлатро 

мушоцида кардан мумкин аст, ки яқин  он сардаста мебошад. 

Вақте селаи зоғон ба ҷойи дӯстошта менишинад, саргалла ба 

цамқавми худ иҷозат медицад, ки дар як вақти муайян ғизо 

хӯрад: баъд барои ҷойи равғанинро ба дигарон додан, ин 

маконро тарк мекунанд. Села қар-қаркунон дар осмон якчанд 

бор чарх зада, баъд дар шохцои наздиктарин дарахт барои 

тоза кардани нӯл ва ҷунбуҷул кардан дар дохили парцои худ 

ҷой мегиранд.  

Тартиби зиндагии селаи зоғон ба таври дақиқ бо кори 

хонаи мурдасӯзк мувофиқа карда шудааст. Ана оташдони 
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бузург дацанаи худро боз мекунад, аз даруни он садое ба гӯш 

мерасад, ки ба ғурроси тӯфон монанд аст. Цамон лацза дастаи 

бешумори зоғон боло парида, гирду атрофро бо қар-қари 

пуризтироби худ огоц мекунанд. Даррандагони сижц аз садои 

дацшатнок метарсанд: барои онцо ин  маънои марги ногузир 

дар забонацои печутобхӯранда оташро дорад.  

Дар ғарами боқимондацои пӯсидаистода, на танцо дар 

рӯйи он, балки дар дохилаш цашарот ва кирмцо ҷӯш меза-

нанд. Дар он ҷо тортанакцоро ба андозаи кафи даст, тани 

онцо, ба истиснои панҷа, ки мисли ғукцо баданашон озахпӯш 

мебошад, дидан мумкин аст. Онцо дар дохили узвцои дару-

нии пӯсидаистодаи цайвонцои мурда – сагцо, гурбацо, хӯкцо, 

говцо ва ғозцо, ки аз ҷониби хадамоти назорати санитарк ба 

ин ҷо оварда рехтаанд, ҷунбуҷӯл мекунанд. Тортанакцо 

ҷасадцои нимвайроншударо авлотар медонанд. Онцоро на 

ғизои тару тоза, на мацсулоти обакк, ки дар он шакли аввалк 

дида намешавад,  ба худ ҷалб намекунад. Вақте ғӯзаи чашм 

мағор мезанаду зард мешавад, баъд тортанак қарнияи 

мулоими чашмро дарронда, ба дохили ҷасад медарояд ва дар 

он ҷо тухм мегузорад. Вай ҷуфти якуми тезчанголи худро ба 

ҷисм ворид намуда, бо туфи зацрнок онро тунуктар карда, 

моеъи пайдошударо макида мегирад. Яке аз паси дигар 

ҷонварони зиштрӯй ба ҷасадцои пӯсидаистода часпида 

гирифта, барои худ роцу пайрацацои бешумор  мекушоянд.  

Дар тӯдацои сижцшудаи карам кирмцои сабзранги 

андозаи сигор зиндагк мекунанд. Зоғцо ба онцо кордор 

намешаванд, зеро кирмцо аз худ зацр ҷудо мекунанд ва он 

танцо баъди ба парвона мубаддал шуданашон аз байн 

меравад.  

Зоғцо  пиллацои хушкро пайдо карда, лацзаи аз даруни 

онцо баромадани цашароти калонро босаброна интизор 
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мешаванд. Селаи сижц дар цолати парвоз кирмакцоеро ки 

алцол қанотчацояшон хушк нашудаанд, бо нӯлашон дошта 

мегиранд. Каллацои ба цам часпидаи кирмакцо ангуштцои 

нузуки занонаро, ки майнаи сари одамро тазъиқ медицанд,  

ба жд меоранд.  

Дар ин ҷо гамбусакцои поруғелон ба сар мебаранд. Дар 

байни онцо чунин гамбусакцое цастанд, ки тухми худро ба 

воситаи нешзанк дар бадани цашароти зинда ҷойгир 

мекунанд. Кирмакцо дар батни социби худ рушд жфта,  аз 

бофтацои вай ғизо мехӯранд. Ин намуди гамбусакцо аз цама 

сершуморанд. Гамбусакцои ҷасадхӯр чизцои пӯсидаро ба 

маънии томаш авлотар медонанд: онцо танеро, ки дар мар-

цилаи охири вайроншавк қарор дорад, истеъмол мекунанд, 

бофтацоеро, ки цамин лацзацо ба пору мубаддал мегарданд, 

макида мехӯранд.  

Дар болои тӯдацо галлаи ҷафси пашшацо, ки аз дур 

гилеми парвозкунандаро ба жд меоранд, чарх мезананд, мӯр-

чацои бешумор ҷӯш мезананд, дар цама ҷо мағор зижд шуда 

истодааст, бо зиждии рангцояш ба ҷадвали санҷиши сатци 

биниши мубталои далтонизм монанд аст, дар баъзе ҷойцо 

бутта ва дарахтони пажмурдаро дидан мумкин, калламӯш-

цои пурхӯр чашмони чун мӯцра сияцонро чарх мезанонанд... 

Дар пасманзари чунин табиати “нотакрор” се бачаи 

наврас пайдо мешаванд.  

Онцо бо эцтижт аз байни ахлоттӯдацо ва ифлосицо мегу-

заранд, кӯшиш мекунанд, ки ба шикастапорацои шиша ва 

оцани нӯгтез пой нагузоранд. Барояшон хазандацои зацрнок 

ва растаницои сӯзонанда, ки аз худ дар пусти одам обилацои 

сурх боқк мемонанд, хатар эҷод мекунанд.    

Барои сонияе диққати онцоро порчаи мӯйи сари занона, 

ки цанӯз аз вай бӯйи ширини хушбӯй меомад, ҷалб кард, 
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вале онцо дар як ҷой дер намеистанд, зеро ба ҷустуҷӯи шаф-

толу машғул цастанд.  

Дар ин партобгоци умумк шафтолуи вайроншудаи 

кирмдор ва мевацои тагрехтаю намгирифтаро жфтан мумкин 

аст. Онцоро барои он ҷамъоварк мекунанд, ки баъд донакцои 

онцоро фурӯшанд.  

Дар шацр онцоро як мард харидорк мекунад. Ӯ шиками 

бузург дорад, нохунцояш кӯтоцу хоидагк буданд, аз вай аз 

дурицо бӯйи шароб меояд, қадаш бошад, аз пакана баланд 

нест.  Бачацо цеҷ фацмида наметавонанд, ки ба ӯ донакцои 

шафтолу барои чк заруранд. Аз куҷое шунида буданд, ки гӯж 

аз ин донакцо иловацои ғизок омода намуда, ба хӯроки цай-

вонот меандозанд. Шояд онцоро кишта, шафтолу парвариш 

мекунанд... Дар омади гап, ин ба онцо дахл надорад. Ин 

бадафт, ки тамоми цосили ҷамъкардаи онцоро мехарад, до-

накцоро ба зарфи пур аз об мепартояд ва онцоеро интихоб 

мекунад, ки зуд такшин шуда бошанд. Бинобар ин, вазифаи 

асоск ва ягонаи онцо аз он иборат аст, ки тамоми донакцо 

вазнин бошанд.  

Имрӯз бошад, аз рӯзцои дигар муцимтар аст. Имрӯз 

рӯзи махсус ба цисоб меравад.  

Бачацо ба куцнаколацои диққатҷалбкунанда, ки дар гир-

ду атроф пацну парешонанд, тамоман диққат намедицанд. 

Дар ин ҷо чунин ганҷцои цақиқиро жфтан мумкин аст: бози-

чацо, асбобцои мусиқии овозк, нақора, дастгоци аксбардории 

шикастагк, танпӯши занона ва расмцои мацрамона. Вале ца-

маи ин барояшон даркор нест, онцо шафтолу мекобанд. 

Чашмцо медурахшанд, тамоми циссижт шиддат гирифтаанд, 

ангуштон аз афшура часпак шудаанд... 

– Бубин, чк хел зебост! Гӯш кун, шояд онро хӯрдан мум-

кин бошад?  
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– Аца, айни муддао, цамин хелаш зарур аст. Назар кун: 

қариб пӯсидагк не, сахтакак... 

– Цамин хелаш даркор- мк? Онро бецтараш бихӯрем! 

– Як кас цамин хел хӯрд. Ту бецтараш ба даруни он 

назар кун. 

– Фикр накардк, барои чк онро ба ин ҷо партофтанд? 

– Ана цамин порчаро хӯр – царом мемурк. Бибии ман 

цамин хел мурд... 

– Му-урд? 

– Аца. Ман ӯро дар тамоми умрам ду ж се бор дидаам. 

Вале ман дар хонаи мурдасӯзк, ки дар он тарафи боғ қарор 

дорад,  будам. 

– Магар... ӯ аз хӯрдани шафтолуцо вафот кард? 

– Не охир, эцтимол вай моцк хӯрда буд. Моции 

зацрролудшуда. Чк ту дар хонаи мурдасӯзк набудк? 

– Ту он ҷоеро дар назар дорк, ки хеле бӯйи бад дорад? 

– Ту худат бадбӯй цастк! Дар он ҷо ягон хел бӯй нест! 

– ... Не вай аз истеъмоли шафтолу намемурд!.. Ана, аз 

хӯрдани моцк бошад, гапи дигар... Умуман, хоцишмандони 

шафтолу каманд. Бибии ту чк, вай онцоро нағз мебинад? 

– Каме ист, ман мехоцам дар бораи хонаи мурдасӯзк 

нақл кунам: вақте даричаи оташдонро мекушоянд, дар он ҷо 

фақат скелет (устухонбандк) боқк мемонаду халос, тасаввур 

кун! 

– Чк, воқеан цам цамин хел? Ва дигар ягон чизи дигар 

нест? 

– Чк ту магар девона цастк? Ба ту гуфта истодаам, фақат 

скелет боқк мемонад.  Як косахона... ба мисли каллаи мурда, 

ки расмаш дар деворцо кашида шудааст. Гармакак, агар даст 

расонк, – пошида мерезад. 

– Ва чизе боқк намемонад магар?  
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– Не охир. Устухонцо пош мехӯранд, ба мисли чангу 

ғубор... 

– Пас дар ин сурат чаро скелет бутун мемонад?  

– Ба фикрам, эцтимол аз сатци дараҷаи гармк бошад. 

Гӯж гармиро танзим мекунанд, то ки танцо гушти бадан 

сӯзад... Ман намедонам, охир ман дар он ҷо кор намекунам-

ку. 

– Тасаввур кун, ки туро зинда ба зинда сӯзонданд! 

– Беақл, танцо мурдагонро месӯзонанд! 

– Ба ту шафтолуцо маъқуланд? 

– Таги бинк кардан мехоцк? Чк, чашмонатро ало 

мекунк, задан гир! 

– Вале падари ман онцоро нағз намебинад. Дар хонаи 

мо ин хелашро намехӯранд. М-ма, бӯяш бад нест, бацо дец! 

– Биж, хӯрдан гир! Инашро шояд хӯрдан мумкин бошад. 

– Ман мисли бибии ту шудан намехоцам.. Чк, фикр 

мекунк, ман наметавонам? 

– Бале, ту цамеша наметавонк!  

– Медонк, вақте аз пацлӯи дӯконе, ки онцо дар назди 

пештахта  хеле зебо чида шудаанд...  мегузарк, иштицои маро 

цар дафъа бедор мекунанд: бӯйи бомазза дорад! Онцо кай 

пухта мерасанд? 

– Гӯш кун, бихӯр онро, бихӯр! 

– Писарбача шафтолуро мегазад ва цамон лацза 

чецрааш турш мешавад. Ӯ туф мекунад.  

– Чк шуд, вай бемазза аст? 

– ...Ахлоти саг барин! Онцо умуман ширин мешаванд? 

– Шояд пӯсидагицояш ширин бошанд, бачаи хола! 

– Ин чк гуна мева аст! Часпак... аст мисли ахлот... Бе-эъ – 

цозир қай мекунам! 

– Агар вай тоза ва хуб мебуд, дар ин ҷо намехобид.  
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– Бале, хубцояш дар дӯконцо фурӯхта мешаванд... 

– Бо ин пулцои мо фақат якто харидан мумкин.  

– Сенафара роци худро идома медицанд.  То цанӯз онцо 

цамагк бист адад донак ҷамъ овардаанд ва онцо дар қуттии 

оцанин тарақ-туруқ доранд. Барои онцо панҷ баробар 

зиждтар ҷамъ оварданашон зарур аст. Имрӯз рӯзи махсус аст, 

бинобар ин, ницоят муцим аст, ки бо цар восита пул пайдо 

намоянд.  

– Цамон бачае, ки шафтолуро чашида буд, ногацон онро 

бо тамоми қувва ба тарафи зоғцое, ки дар болои ғарами 

карам нишаста буданд, цаво дод.  

– Беақл! Донаки шафтолу – дод  мезанад рафиқаш.  

– Вай дар тан куртае дорад, ки дар он сурати киштии 

бодбондори дар болои мавҷцо парвозкунанда кашида 

шудааст, куртацои дигарон бошад, якхела буданд. Танцо дар 

тани яке аз онцо курта тибқи муди охир дарронда шуда буд.   

– Селаи ба ғазабомада ба цаво баланд шуда, бо садои 

гӯшхароши қар-қар фаржд мекарданд.  

– Цамаи ин ба дилам зад! 

Дар омади гап, тирзани зоғцо бо пойи луч ба шикор 

омадааст. Рафиқаш, ки дар куртааш расми киштии бодбон-

дор кашида шудаст, онро цамеша аз хатари морцо огоц мена-

мояд.  

Ин лацза онцо мушоцида карданд, ки яке аз зоғцо парвоз  

накардаасту дар ҷояш шиштааст. Вай назар ба цамқавмонаш 

бузургтар буда, хеле муцим ба назар мерасад. Парцои сижци 

кабудтоби он намдору ҷило медицанд.  

– Нигоц кун, нигоц кун, ин роцбари онцо аст! 

Кадоме аз бачацо шишаи пур аз ширро гирифта, ба 

тарафи парранда цаво медицад.    
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Шиша дар цаво ним давра чарх зада, якчанд сантиметр 

дуртар аз зоғ омада ба замин мезанад. Садои зарбаи паст ба 

гӯш расид. Зоғ цатто аз ҷояш наҷунбид – фақат бо тацқир ба 

авбошони наврас нигоц мекард. Панҷацои тезчанголи зоғ аз 

пештара дида, ҷуқуртар ба каллаи карам даромада буданд.   

– Шояд гӯшаш кар бошад, – шарц дод социби акси 

киштии бодбондор ва бачацо роцашонро идома доданд.  

– Дар байни бачацои мо низ чунинцо цастанд.  

– Бузцо! Муцимаш он аст, ки часпида гиранд, як умр 

халос намешавк. 

– Хайр ту чк мехоцк: карцо – онцо каранд на каси дигар.  

Цамин ки бачацо дар паси гардиш аз чашм дур 

мешаванд, зоғцо яке аз паси дигар ҷойи худро ишғол намуда, 

ҷамъ мешаванд. Акнун чунин ба назар мерасад, ки онцо аз 

сарвари худ, ки гӯж ягон цодиса рух надода бошаду хӯрдани 

карамро идома дода истодааст, ба куллк фарқ мекунанд.  

Партобгоцро изи булдозер, ки чун дарраи бутун дар 

ғарамцои ахлотцо канда шудааст, бурида мегузарад. Ин ҷо ж 

он ҷо лашу луши ба замин пахшкардашуда ба нақшу нигори 

рассоми пайрави абстраксионистцо монанд мебошад. Бачацо 

кӯшиш мекунанд, ки аз пацлӯи кӯлмакцои лойолуд гузаранд, 

вале пойафзолцои онцо дар ницояти кор бо қабати лойи 

ифлос пӯшида мешавад.   

– Дар муқобили хонаи ту ҷавоне зиндагк мекунад, ки 

мотосикли хуб дорад, номаш чк буд? 

– Номи кк, ҷавон?   

– Не охир, гаранг, номи мотосикл чк аст? 

– Шайтон медонад. Ман бо вай он қадар... 

– Эцтимол моли хориҷк аст. Ман то цол ин хелашро 

надидаам – байрақ ва баъзе чизцои дигар... дорад.    



26 

– Вай тез – тез бо як духтари мӯйзарди майкапӯш якҷоя 

саворк мекунад. Вай хориҷк аст.  

– Мегӯянд, ки вай фоциша аст.  

– Ба ту чк? 

– Агар ту ӯро медонистк, он вақт мефацмидк, ки... 

– Ман аз мотосикл рӯй намегардонидам! 

– Ож ту медонк, ки он чанд пул арзиш дорад? 

– Бале, шояд хеле қимат бошад.  

– Аца, фақат бе арзиши ин оимча! 

– Модар мегӯяд, ки вай ким-чк хел беморк дорад. Гӯж 

дарди бедаво.  

– Мацз барои цамин чунин мотосикл дорад. Ана инро 

хуштолеъ мегӯянд! Не, бецтараш мотосикл бошаду, чунин 

дарду касалк не! Дар байни асбоби бисоти хона ва ҷасадцои 

мурдаи цайвонот сагцо ба якдигар ҷимоъ мекунанд. 

– Онцо чк кор карда истодаанд? 

– Ца-ца, баромадаанд, ки каме ҷастухез кунанд.  

– Як ҷуфт баъди анҷоми якҷояшавк, дар гирди оинаи 

шикастагк чарх мезананд. Саги модаи қадпасти мӯйрехта, ки  

гӯшцои кашол дошт, батамом меларзид. Дар оинаи 

кафидагк гӯшцо ва думи хунолуди вай намудор буд.  

– Бало занад туро, падарлаънат!  

– Цар вақте бокираро вайрон мекунк, чунин мешавад. 

Дар духтарцо бори аввал цамеша хун меояд, аниқ чунин 

мешавад! 

– Ацмақ, чашмонат калонтар кушо! Онцо пиронсол 

цастанд – бубин пашмцояшон рехта истодаанд! Ту нигоц кун, 

ин палидро бубин! Ба чунин як майдаяк даст дароз кардааст-

а? 

– Ницоят ба сагцо муяссар шуд, ки аз якдигар ҷудо 

шаванд. Вингоси гӯшхарос шунида мешавад. Саги модаи 
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мӯйдароз чун ракета парида мебарояд ва баъд ба каллаи 

хӯки ба ду қисм тақсимшуда, дарафтод. Аз ҷасади цайвон 

селаи пашшацо боло мешаванд, модасаг ав-ав мекунад ва 

кӯшиш менамояд, ки хӯкро аз фуки шахшудааш газад. 

Бачацо аз шиддати ханда хам мешаванд. Нарсаги сурхмӯй 

худро гум карда, дар ҷояш чарх мезанад, асбоби мардиаш 

бошад, чун шланги резинк ба цар тараф алвонҷ мехӯрад.  

– Аца, дигар баланд намешавад! Нигоц кун, нигоц кун 

кашида шуда, хурд шуда истодааст!  

– Ана, ана ту дидк? Цатто тамом шуд.  

– Саги мода фуки хӯкро сар медицад, вале вай цоло цам 

дар цаяҷон аст. Цаллосзании он ҷуфти дигарро, ки дар цолати 

рагкашк занозанк доранд, оташин мекард. 

– Гӯш кун, гушти саг чк? 

– Чк, яъне чк гушти саг? 

– Магар онро намехаранд?  

– Цамон марде, ки аз мо донакцоро мехарад, метавонад 

бароямон харидор пайдо кунад... 

– Дар маҷмӯъ фикри бад не... ин цам дар цоле, ки пайдо 

кардани шафтолу амри мацол аст. Падарам боре гуфта буд, 

ки ҷойи фурӯши сагцои сурхмӯйро медонад.  

– Аҷоиб, ож мумкин аст, ки онро цангоми ба ҷимоъ 

машғул буданашон дошта гирем?   

– Аца, мана цамин сурхмӯйи калонро! 

– Баъд онро чк тавр мекушанд? 

Писарбачаи дар майкааш сурати кишти бодбонбарак-

дошта аз замин цалқаи оцанинро даст-даст карда жфт.  

– Гӯш кун, худо медонад, ту бо ин сари вайро кафонда 

тавонк. Ба  ман бидец, ман дар кино дида будам! 

Шарики пойлучи вай аз ким-куҷое як нимаи зангзадаи 

қайчиро пайдо карда, онро ба чӯби ғафс мебандад.  
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– Танцо цамин хел мумкин. Дар акси цол оғӯштаи хун 

мегардад – бр-р-р! 

– Ту ба он ҷо танцо меравк... 

Бо ин аслица мусаллац шуда, писарбача бо эцтижт ба 

сагцо наздик мешавад. 

– Ӯ цозир дар бораи он ҷавони мотосиклсавор нақл 

карда буд. Ман медонам, ки барои чк вай онро бад мебинад. 

– Ҷавони мотосиклсавор? Ту дар бораи чк царф мезанк? 

– Ором шав! Ман мегӯям, фақат баъди куштани он. Ӯ 

тоқати дидани ягон чизи сурхмӯйро надорад.  

Шамолаке цам нест. Сагцо шояд чизеро цис карданд, ки 

навозишцои худро қатъ накарда, гоц-гоце ба шикорчии 

пойлуч нигоц мекарданд. Панҷацои пеш ба замин такя карда 

шудаанд, мӯйцои пушт ва зери шикам хунолуд гаштаанд, 

танашон аз ин бозицои тӯлонк бемадор гашта, меларзанд...  

Писарбача ба чашмони онцо нигоц карда мебинад, ки 

онцо дар ин лацза аз цама гуна қувваи социрона мацрум 

гаштанд. “Онцо тамоман тағйир нажфтаанд – на зоциран ва на 

ботинан”. Онцо хоб мераванд, ғизо мехӯранд, медаванд, онцо 

аз садоцои бегона парида мехезанд... чашмонашон бошанд, 

хушку холк мемонанд. Цатто дар торикк чашмони онцо ди-

гар ҷило намедицад... Аз куштани цайвонот цангоми бозицои 

мацрамонаи онцо, кори осонтаре нест. Ин цолат ба модаре, 

ки сагчацои худро цимоят мекунад, монанд нест... Бубин чк 

хел нафастанг шудааст, модасаги сурхмӯй! Цозир царом 

мемурк...” 

Саги модаи сурхмӯй аз айшу цаловати зижд бемадор 

шуда, забонаш аз дацонаш берун баромада буд ва оби дацони 

саг ба зардии сахтшудаи тухм мерехт. Чашмони пурхумори 

саг гӯж ягон маънк надоштанд. Эцтимол дар ин лацза дар 
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гирду атроф чизеро намедид. “Бинобар ин, – писарбача 

чунин фикр мекард – вай аз ҷояш намеҷунбад”. 

Вай аслицаи худро барои зарба задан пеш меорад ва ин 

лацза ногацон пеши назараш манзараи давраи гузашта падид 

меояд. Дар болои регзори наздикицои мактаб вай бо шишаи 

пурбин цашароти машғули ишқварзиро месӯзонд. Ба вай он 

вақт муяссар шуда буд, ки дар шиками чун шир сафеди 

цашарот сӯрохии сижцро ба вуҷуд орад, вале цатто баъди ба 

машом задани бӯйи сӯхтагк, онцо оғӯши худро боз накар-

данд. Аз шиками яке аз он дуд мебаромад, аммо онцо аз пеш-

тара дида ба цам часпида гирифта буданд. Чашмони онцо ба 

монанди модасаги имрӯза цамчунин намноку сероб буданд... 

Садо аз зарба ба қарсос задани чархи кафида шабоцат 

дошт. Саг бидуни имконияти вангос задан, чун мурда ба 

замин афтид. Дӯсти вай, нарсаги сижц паст ав-ав карда, бо 

цама қувва кӯшиш менамояд худро аз дӯсташ халос кунад.  

Цав-цави бошиддати дар теппацои партобгоци Алп акси 

садоро ба мижн меорад: писарбачацо мисли бачацои хӯки 

жбоии рамида, ба цар тараф мегурезанд. Танцо фақат сагцо 

оромона бозицои ошиқонаи худро идома медоданд. Саги нар 

(узви мардонаи вай гӯж резинк бошад, кашида дароз мешуд) 

аз шиддати дард уллос мекашид ва фуки хӯки дар наздаш 

бударо мегазид. Модасаги мӯйрехта почак мезанаду оциста 

мингос мекунад ва заминро бо селобаи хуни сижцаш об 

медицад. Саги нар бо охирин қувваш зур мезанад: олоти вай 

дар тани саги модаи мурдаистода дармондааст ва бецуда бо 

панҷацояш ахлотцои сахтшударо мехарошад. Он тухмро зер 

мекунад ва моеъи дохили вай пашми сагро ба ранги часпаки 

нопоки сабзнамо рангин месозад.  

– Корашро тамом кун!   

– Бигзор дамашро гирад! Зан! 
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Бачацо аз тарс ба худ омада буданд ва акнун яке аз паси 

дигаре рафиқи худро шердил мекарданд. Вай сар меҷунбо-

над ва кӯшиш мекунад, ки асдицаи нугтези худро аз каллаи 

саг берун барорад. Он хеле чуқур даромада буд. Дар  ин 

цолат шикорчии бетолеъ пойи лучи худро ба косахонаи сари 

саг гузошта, тамоми вазнро ба он равона месозад. Ногацон аз 

дохили захм бо қувваи дацшатнок чун фаввора хун берун 

мепарад, писарбача дод гуфта, ба тарафе медавад.  

Ин лацза ба пешвози вай саги бузургҷусса давида мео-

мад; дандонцояшро гиз карда, бо як ҷациш сайди худро 

даржфта, ба пояш часпида мегирад.  Дӯстони писарбача цар-

чи ба дасташон омадаро гирифта, ба кумаки вай мерасанд. 

Онцо доду фаржд карда, дастак мезананд, вале цайвони бад-

цайбат заррае цам натарсида, дар сар фикри гурехтан цам 

надошт.   

– Чк шуд, кани нишон дец! 

Оцо, тавре маълум мешавад, пой то устухон газида 

шудааст. 

– Ба хотири тамоми муқаддасот нигоц кун, дар он ҷо 

кафк цаст ж не? 

– Ором бош, нест, цамааш хуб аст. 

– Ёрдам кун хезам... Аниқ кафк нест?  

– Нест охир, ба ту гуфтам ку. Агар хоцк худат нигоц кун.  

– Дар  ин ҷо сагони девона зижданд! 

– Асабк нашав! 

– Бачацо куртаро ба якчанд порча тақсим карда, захмро 

бастанд.  

– Гӯш кун, хун аллакай аз рафтан бозмондааст! 

– Оц!!! Дард мекунад охир! 

– Чк хел ҷойи ноободу вайрона! 
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Ницоят саггазида аз ҷояш баланд мешавад ва баъди он 

ки мебинад, саг солим аст, осуда мегардад.  

– Ана вай ацмақ! Мекушам!!! 

 – Бало ба пасаш! Ба ин касиф нигоц кун! 

– Царом мурд, хунаш бошад, цамоно равон аст.  

– Хуни вай цоло дуру дароз меравад... 

Нарсаги сижц оциста-оциста ором мешавад. Он то цанӯз 

аз дӯсти мурдааш ҷудо шуда натавониста истодааст ва ин 

лацза хунеро, ки аз захми дацшатнок мечакад, мелесад. 

Боқимондацои пашмцои дарози вай чун порчацои жандацои 

сурх овезонанд.  

– Ақаллан роц гашта метавонк? 

Гӯш кун, аниқ кафк нест, ту боварк дорк? 

Бачацо қарор доданд, то минтақаи бегонаро тарк 

кунанд. Онцо дӯсти ҷасурашонро аз ду тарафаш гирифта, аз 

паси изи булдозер равон шуданд.  

– Дард мекунад? 

– Р-разил!  Ман вайро дар цар сурат мекушам! 

Баъди тай кардани чанде аз роц, ҷоеро пайдо мекунанд, 

ки ба маънои томаш пур аз шафтолу аст, селаи зоғонро аз он 

ҷо пеш мекунанд.  

– Ана ин гапи дигар, гушт цам мешавад! 

– Бароям шавқовар аст, ки одамон чк хел гӯшти сагро 

мехӯранд? 

– Агар нӯшокии спиртк бошад... Падар мегӯяд, ки бо 

арақ цатто ахлотро цам хӯрдан мумкин аст. 

Ҷавони дар куртааш акси киштии бодбондор ким-кадом 

алафро канда, ба дӯстонаш нишон медод. Вай аз худ бӯйи 

баланд мебаровард, баргцои дандонадораш бошад, бо пати 

камжфт пӯшонида шуда буданд. Сипас вай пояи онро бо 
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кафи дастонаш молида, хамираи пайдошударо ба захм 

мемолад.  

– Гӯш кунед, ман меравам, – мегӯяд шикорчии маъюб. – 

Аз чк бошад, дилам мехоцад шацрро тамошо кунам.   

Вай пояшро кашолакунон меравад, гӯж яроқро бурда 

истода бошад. Роц ӯро аз тариқи тамоми масофаи партобгоц 

ба баландие мебарад, ки аз он ҷо манзараи хеле зебои шацр 

кушода мешавад. Аз паси ғарамцои пӯсидаистодаи мевацо 

вай дудбарои бузург ва се булдозереро мебинад, ки дар назди 

бинои хокистаранг истодаанд. 

Дарди пой қариб монда буд, ки дар ин кор бешубца 

хизмати рафиқаш калон буд. Хун цам аз рафтан монда буд. 

“Он нобакорро низ куштан даркор буд”, – лангида аз фикр 

гузаронид, писарбача. Цамин ки чашмонашро нимпӯш 

намояд, боз цамон саги сурхмӯй, цамон нигоццои бемаънк, 

чашмони бехуди намноки онро... мебинад. Аслан ин муцим 

нест, зеро баъди ду-се рӯз аз вай фақат устухонцо мемонанду 

халос. Устухонцо дар байни ҷасадцои хӯкцо... Чашмонаш 

бошанд, имкон дорад, аллакай хушк шудаанд. 

        **                                   **                               ** 

Бӯйи партобгоц аллакай камтар шуда истодааст. Ана он 

теппа, аниқтараш куци цақиқк, ки дар пеши шацр истодааст. 

Бори аввал ӯ ин шацрро цамон вақте дида буд, ки цоло роц 

гашта наметавонист –  аз он вақт то имрӯз заррае  тағйир на-

жфтааст. Доимо як чиз – цатто зебок цам ба дили одам меза-

над.  Вале имрӯз рӯзи ғайримуқаррарист:  имрӯз шацрро ба-

рои ҷашн омода мекунанд. Махсусан омодагицои пурҷӯшу 

хурӯш дар майдон, ки аз чор тарафаш сабзаҷот ицота кар-

дааст, рафта истодаанд. Майдон бо тахтасангцо, ки бо нурцои 

офтоб аз марказ, аз он ҷое, ки муҷассамаи шери мубориз бо 

мори бузург гузошта шудааст, сангфарш гардидааст. Дар ин 
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ҷо цама чиз, цатто харакцо ва буттацо тибқи тартиби ҷиддк ҷо 

ба ҷо карда шудаанд.  

Мавҷуд набудани ягон гуна соя касро ба цайрат меорад: 

осмон бо пардаи ғафси абрцо пӯшонида шудааст. Бинобар 

ин, ин минтақа  ҷуқурк ж умқи бетагу беохирро мемонад ва 

эцтимол аз замони пайдошавии кураи замин аст. Ба гумо-

нам, цамин ки касе ба ин ҷо биояд, дафъатан цисси оромию 

сабукк ба вай шарик мешавад.  

Агар ба дарунтари боғ ворид шавк, хонаи бузурги аз 

хишти сурх сохташудаеро мебинк, ки нисфи онро алафцои 

сабзи бузургшуда пӯшонидаанд. Онро панҷараи оцанин 

ицота кардааст ва дар назди дарвозача ду муцофиз бо 

аслицацои куцна истодаанд.  

Аз паси анбӯци дарахти баргрехтаи ба мавсим мувофиқ 

набуда, духтаре пайдо мешавад. Пойцояш луч цастанд, пой-

афзоли пошнабаландашро дар дасташ нигоц медорад.  Аз 

пацлӯи муцофизони назди дар гузашта, барояшон табассуми 

зебо туцфа мекунад. Яке аз онцо, ки ҷавон буд, дурудароз ба 

вай нигоц мекунад, вале симояшро тағйир намедицад. Духтар 

меистад ва махсус оциста-оциста пойафзоли нуқрагини худро 

пӯшида, мегӯяд: 

– Чк қадар форам аст пижда роц рафтан, агар шумо ин-

ро донед! Баргцои афтида ончунон салқин ва мулоиманд, ки 

... 

Посбон ба рӯяш даричаро боз менамояд.  

Тамоми тирезацои хона баста ва пардацо пӯшида бу-

данд. Дар шишацои тиреза баргцои сабзи сижцтоб инъикос 

мегардиданд. 

Дар долонцои дуру дарозе, ки ба он ҷо тамоман рӯш-

нойи рӯзона намедарояд, ба духтар фақат пироне вомехӯ-

ранд, ки либоси якхела дар тан доранд ва гӯж аз солимк меду-
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рахшанд. Дар либосцои ягонаи ба афзоли қацваранги асп мо-

нанди онцо дар чунин гармии цаво зинда ба зинда пухтан 

мумкин аст.  

На хишир – хишир асту на садои дигар. Он ҷо, дар умқи 

хона, бо роцрав аз тарафи дасти рост даре цаст, ки ба тацхо-

наи торик мебарад. Аз тарқиши дар бӯйи намк меояд. Чунин 

ба назар мерасад, ки цамин лацза аз он ҷо оцу фиғони дац-

шатноки касе ба гӯш хоцад расид. Духтар барои лацзае меис-

тад ва баъд бо зинапоя боло мебарояд. Тақ-тақи пошнаи пой-

афзоли вай хомӯширо вайрон мекунад. Аз пеш чанд нафар 

бо либоси ягона мефароянд, кадоме аз онцо ба духтар муро-

ҷиат мекунад, вале ӯ намешунавад. Овози хиррк акси садоро 

дар қуҷое аз зери арши баланд бедор мекунад. “Вай ба ман 

чк гуфт?”– фикр кард духтар, вале лабцо ғайри ихтижр кали-

маи боадабонаи “бале”-ро берун оварданд. Вай ба забони 

хориҷк чунин гуфт:  “Боду цавои хеле бад, цамин хел не?” 

Духтар ба ошжнаи дуюм мебарояд, Аз рӯйи ронцои вай 

арақи бадан мешорид. Ин ҷо, дар боло бӯйи хеле бади зацка-

шида ба машом мерасад. Дар деворцои майдончаи зинапоя 

сурати се хонуми бо чецрацои каме ба маймун монанд ва дар 

тан либосцои гаронбацои турдор овехта буданд. Цамоне, ки аз 

тарафи чап аст, куҷое ба дурицо нигоц дорад, дар лабони дуи 

дигараш табассуми сабук бозк мекард. Ангуштони хонумон 

бо ангуштарицо яксара пӯшидаанд; рангцои аксцо царҷо-

царҷо рехтаанд.  “Киро вай ба ждам меорад?”– фикр мекунад 

духтар вақте аз пацлӯи  расми дар байнбуда, ки дар чорчӯба 

дурушт ҷойгир карда шудааст, мегузашт. Вай ба тезк ба 

гирду атроф нигоц карда, арақи ронцои пояшро пок мекунад.  

Ана он цуҷрае, ки ба он вай равон аст.  

Духтар дари оцанинро каме нимроғ намуда, курсиеро 

мебинад, ки дар он одаме дар цолати ногувор бецаракат ни-
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шастааст ва ба ӯ табассум мекунад. Вай низ дар тан либоси 

қацваранг дорад, вале назар ба онцое, ки дар роцравцо вохӯр-

да буд, ҷавонтар аст. Мард консерти ғиҷҷакнавозро гӯш ме-

кард – дар қартамонаки кӯцна қарта чарх мезад. Духтар бо-

лои қолин қадам мезанад ва бо цар яқ қадами навбатк ӯро 

мавҷцои нави цаяҷоновару ларзонанда фаро мегирифт. Дар 

байни цуҷра билярд монда шудааст, дар пацлӯи он – мизчаи 

хотамкорк; дар болои оташдони деворк маҷаллаи кушода 

хобидааст, ки дар дохили он сурати маликаи Англия... дида 

мешуд. Мусиқк тамоми фазои цуҷраро фаро гирифта буд ва 

овозцо ба назар шахшул менамуданд ба мисли забони гурба...  

Тақвим дар чанбараки тиллоии хира ҷойгир аст, соат 

вақти жздацу чилу се дақиқаро нишон медицад, субц анҷом 

межбад. Дар оинаи барҷаста бо як нигоц тамоми цуҷраро ди-

дан мумкин аст. Духтар дасташро ба дастаи курск монд ва 

қижфаи худро тағйир надода, мардро ба оғӯш мегирад.  

– Ту дер кардк. Ман дақиқан цис кардам, ки сари вақт 

намеок. 

Ғиҷҷакнавоз мавзӯи навро оғоз кард ва оцанг оциста ба 

цуҷраи тираю тор омехта гардид. Пардацои кабуди тирезацо 

хеле ҷафс пӯшонида шудаанд. Гулцо дар гулдонцо, пижлацои 

чойнӯшии бо расмцои садаф, шамшери дудама ва найзае, ки 

аз мамолики тропикк оварда шудаанд, каллаи оцӯ, тахти 

хоби бузург, ки ба рӯйи он пӯсти хирси сафед пацн карда 

шудааст, шишаи атри бунафшранг бо ким-кадом доруи 

обакк, цабцо, сӯзандору, кӯлоци бо пар ороишдода, ҷуфти 

дастпӯшакцои гаронбацо, мӯйи сари сунъии занона, шамшер 

бо дастаи шикаста... Ба назар чунин мерасад, ки  овози ғиҷҷак 

ба цамаи ин чизцо бархӯрда ба ларзиш медарояд ва танцо 

баъд аз ин дар нигоци пуризтироби ин мард омехта ва ж 

нопадид мешавад.  
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– Дар шацр, маълум аст, ки ид аст... Ту онро ницоят 

интизор будк... 

– Ман тарс аз он дорам, ки борон меборад. Ту чк фикр 

дорк? Онро бекор намекунанд-ку? Гумон аст, ки идро ба 

вақти дигар гузаронанд... 

Духтар лабони сурхи баланди худро бурма карда, ба 

бокали камбар ким-кадом моеъи гулобк мерезад. Мард аз 

ҷояш бо мушкилк бармехезад. Вай сарашро ҷунбонида, чаш-

монашро ба дастонаш молида, ба тарафи тиреза меравад. Ӯ 

базӯр роц мегардад, аз ин рӯ чунин менамояд, ки устухонцои 

вай мисли муми обшуда мулоим мебошанд.  

– Не, фикр мекунам, цамааш хуб мешавад. Хавотир 

нашав, цаво вайрон намешавад, – чунин гуфта, пардацоро 

каме мекушояд.  

– Ту чк дар субци содиқ нӯшидк? – духтар механдад ва 

ба ӯ наздик мешавад.  

– Ман дар бораи борон сухан гуфта истодаам... 

Мард бо нӯги пойафзолаш деворро тақ-тақ мезанад,   

духтар аз чк бошад, тойчаи сафедеро, ки боре дар олами цай-

вонот дида буд, ба хотир овард. Вай дар пеши чашмони ӯ, 

баъди ба дунж омаданаш цалок шуд. Ӯ  ҷасади онро, ки чун 

ҷуссаи бешакл дар замин мехобид, аз жд бароварда наме-

тавонист. Ин одами рангпарида бо либоси якранг бисжр онро 

ба хотир меовард. Махсусан бо шаклу андоми цамеша царо-

сонаш.  “Царчи бодо бод, қасам мехӯрам, ки ягон рӯз аз вай 

мепурсам, ки аз чк вай ин қадар метарсад? 

– Дирӯз ту даррав ба хона рафтк? 

– Чк, дар бораи борон гап тамом шуд? 

– Танцо дар бораи ин кор гап задан мумкин не ку... 

– Бале, бале... дафъатан не.  
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Аҷоиб, то цанӯз ба вай муяссар нагаштааст, ки ба чаш-

мони вай назар кунад. Қариб сари тос, нигоци асабонк ва 

пуризтироб... аз вай нороцатию изтироб бармеояд. Ягон вақт 

вай цатман ба чашмони ӯ дида медӯзад.... ақаллан ба акси он 

дар оина.  “Вале ин ҷо алакаай торик аст... Ана лабцояш  оли-

анд: мулоим,тару тоза ва зебо мебошанд...” 

– Бо ту ягон цодиса рух надодааст? 

– Чк бояд рух медод? 

– Дар хона чк гуфтанд?  

– Цамаашон аллакай хоб буданд.  

– Дар бораи ман чизе нагуфтанд? 

– Ягон чизи муцим не... фақат падарам як каме. Чун 

цамешагк, ту ку ӯро медонк. Вай туро бад мебинад. Воқеан 

ман ӯро мефацмам.  

Чецраи вай ғамгин мегардад, ки аз дараҷаи охири кинаю 

адоват шацодат медицад.  

–  А, бале охир... падар. Ту ба вай ягон чиз туцфа намо. 

Ман ба ту пул медицам. 

– Гумон аст, ки ин  вайро хушнуд намояд. Ӯ ба туцфа ни-

жз надорад. Духтар бештар ба он мутмаин гашта истодааст, 

ки ин одам девона аст. Вай аллакай ним сол боз ба назди вай 

меояд ва цар дафъа мард цамон як чизро аз вай пурсон меша-

вад. Ана дирӯз цам ӯ хеле ҷиддк ба вай гуфт: “Ба вай ягон чиз 

туцфа кун, ман пулашро медицам”.  

– Ацволи падарам хуб аст, вай ба ягон чиз нижз надорад. 

Албатта, бецтар мебуд, агар вай кор мекард... вале ин акнун 

ғайриимкон аст. Зеро царду дастони ӯро буриданд.  

– Бароям хеле таассуфовар аст, ба ростк. Ман ку ба вай 

пешницод карда будам, ки мутахассисро аз Швейтсария даъ-

ват кунем. Узвцои сунъии швейтсарк аз цама бецтаринанд.  

– Дар бораи падарам царф задан бас аст, майлаш?  



38 

– Хуб, майлаш. Фақат ба вай бигӯ, ки ман тамоми корцо-

ро анҷом медицам, то ӯ қиматтарин узвцои сунъиро дастрас 

намояд  

Баъд аз ин мард дуру дароз ба тиреза нигоц мекунад.  

Давраи авҷи тобистон аст, вале тирезацо цеҷ вақт кушода 

намешаванд. Байни чорчӯбацои тиреза пур аз чангу хоканд, 

пардаовезак бо цашароте, ки рӯшнок онцоро ба худ ҷалб 

карда, ба шишаи тиреза оварда зада ба цалокат расонидаст, 

пӯшонида шудааст. Аз ин ҷо фақат қуллацо дарахтон наму-

дор аст: онцо, ки қариб якхела мебошанд, киштзори сар-

сабзро ба хотир меоранд. Боғ то қитъаи дурахшандаи бацр, 

ки дар он ҷо осмони соф дида мешавад, доман пацн мекунад.  

Мард ба цеҷ ваҷц аз тиреза чашм канда наметавонад.  

– Бубин, онцо чк гуна дар арафаи ҷашн давуғеҷ доранд. 

Ба ман писарбача даркор. Ман мехоцам, ки дар ин кор ту ба 

ман кумак кунк. Ба ман писарбачае даркор аст, ки пойаф-

золро нағз тоза карда тавонад. Ту ягон касро намедонк?  

– Не-е... ту ким-чк хел аҷоиб цастк, ба виҷдонам қасам... 

Ба ман тамоман маъкул нест, он чи ту мегӯй.  

– Ба фикри ту ман бояд чк хел гап занам?  Ман аз ту 

хоциш карда истодаам, ки бароям поккуни пойафзол пайдо 

кун. Ту аз ким-чк норизо цастк?  

– Он писарбачае, ки дафъаи охир пойафзолро тоза 

карда буд, куҷо шуд? 

– А-а вай... Ман вайро пеш кардам, вале пеш аз ин 

гӯшашро тоб додам. Ба вай омад кард, варна ӯро латтукӯб 

мекардам. Вай дузд баромад... 

– Ту вайро задк? 

Вай кӯшиш кард ручкаамро дуздад... Ба ман бигӯ, ож 

кӯдаки ту ин корро карда наметавонад? 

– Ту ба хуби медонк, ки ман фарзанд надорам. 
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Маро бубахш, ман дар ин маврид дилпур нестам. Тагпӯ-

ши ту бӯйи хокаи либосшӯйи кӯдакона мекунад...онро барои 

мацину нарм нигоц доштани пӯсти бадан истифода меба-

ранд. Яъне ту кӯдак надорк? 

Хайр чк шудааст, ки тагпӯши ман буйи хокаи кӯдакона 

мекунад?  Ту тамоми умр цамин либоси ягонаро мепӯшк, боз 

тавре гап мезанк, ки гӯж олуфтаи мӯдпараст бошк... 

– Сафсата, сафсата! Ман свитер дорам, пиҷаки пашмин 

низ цаст. Дарвоқеъ, ба наздикк вақте мо бо телефон гап 

мезадем, ман боз як садои дигарро шунида будам.  Овози 

кӯдакона... Касе бо овози кӯдакона  ким-чк ба монанди “оча”, 

баъд “кулчақанд”талаффуз кард.  Ин кӯдаки ту буд? 

– Гӯш кун, ман кӯдак надорам! 

– Бубахш, вале ин тавр нест. Ту фарзанд дорк, цатто ду 

нафар: 

Якеаш ба мактаб меравад ва дигараш цоло тамоман хурд 

аст.  Ана цамон калониаш он вақт “кулчақанд” гуфта буд, ту 

бошк он лацза либосцои хурдиро мешустк, барои цамин аз 

ту бӯйи хокаи кӯдакона меояд. Ман туро дидам:  ту аз дӯкони 

гӯштфурӯшк ҷигари мурғ мехаридк ва дар пацлӯят писар-

бачае истода буд. Бачаи безеб, кадом мушкилоте бо лабонаш 

дорад. Ана вай бигузор пойафзолцои маро тоза кунад!  

– Охир вай фарзанди ман нест. 

– Не, вай аз они туст.  

– Хоциш мекунам, инро инкор накун. Ба ғайр аз ин ман 

метавонам инро бароят нақл кунам: аз цамон ҷигар ту имрӯз 

хӯроки рагу тайжр кардк. Дар паси миз писари хунукандоми 

ту нишастааст, вай лабони заргӯшк дорад, нозу нуз карда 

изцор дорад, ки инро намехӯрад, зеро вай ҷигарро тамоман 

нағз намебинад. Ту аввал ба вай фацмондк, ки ҷигар хеле 

фоиданок аст, дар таркиби он витаминцо бисжранд ва баъд бо 
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зурк ба дацони вай лӯндацоро яке аз паси дигар тиқондан 

гирифтк.  

Хайр шуд, бас аст! Майлаш, вай аз ман аст!.. Ту ба 

мақсадат расидк. Акнун хотират ҷамъ шуд? Ман дар бораи 

вай гап задан наметавонам, нафасам танг шуда истодааст... 

Гӯш ку-ун, биж бецтараш рақс кунем? 

– Агар нафасат танг шуда бошад, ман метавонам тире-

заро кушоям. Хоциш мекунам, биниатро тоза кун. Тоқат кар-

да наметавонам, вақте бинк мекашанд. Рӯймолчаро бигир... 

Ин писарбача ба ман маъқул аст. Ӯро ба назди ман мефирис-

тонк?  Нигоц кардан ба он ки ӯ чк гуна пойафзолро тоза хо-

цад кард, бароям маъқул хоцад буд. Фақат дар айвон не. Вай 

бацузур дар ин ҷо, дар болои пӯсти хирс ҷой хоцад гирифт.  

– Бас аст дар ин бора, хоциш мекунам! Агар бароят 

маъқул аст, бароят писарбачаро пайдо мекунам.  

– Чк хел шуд, ки вай лабони заргӯшк дорад?  

– Майлаш, ман бароят писарбачаеро пайдо мекунам.  

 – Не, ба ман писари ту даркор аст. Вай чунон лабони 

безеб дорад! 

 – Биж рақс кунем! 

 – Ту цатто дуруст рақси валс карда наметавонк. Ту фа-

қат дар рӯйи як пой чарх заданро медонк...  

Ин суханонро гуфта, мард калавида-калавида ба  тарафи 

қартамонак меравад. Вақте вай болопӯши вазнинро мебар-

дорад, лабонк ӯ меларзанд.  

Вай тарафи дигари қартаро мемонад. Садои ғиҷҷак аз 

нав фазои цуҷраро фаро гирифта, аз тирезаи нимроғ ба бе-

рун мебарояд. Духтар кӯшиш мекунад, шарики ларзони худ-

ро нигоц дорад; царакатцои бадани онцо фақат нишонацоеро 

аз рақси валс ба жд меоранд. Баъди ду давра мард аз чарх-

зании сараш шикоят кард. Вай ба гӯши вай пичиррос зад:  
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– Пасмондаи сигоррро дар панҷара мебинк? Аз ту хо-

циш мекунам, онро ба сатили ахлот парто. Мефацмк, ман 

имрӯз дар назди тиреза як сигор кашидам... агар вай дар 

борон тар шавад, бӯйи бад хоцад кард.  

– Ту имрӯз хеле барвақт аз хоб хестк? Ман намедонис-

там, лутфан бигӯ, ки ту худро он қадар нағз цис мекунк, ки аз 

субци содиқ сигор мекашк!  

– Хоциш мекунам, ин лацни суханрониатро як тараф 

гузор. Ин хандаовар аст.  Вақте мо дар майдони набард ҷанг 

мекунем, забони занон кушода мешавад. Дарвоқеъ, ту бо 

посбонон суцбат доштк. Ман дидам, ки чк тавр лабони ту 

меҷунбиданд. Онцо аз ту дар бораи чизе пурсиданд? 

– Ман ба онцо гуфтам, чк хуб аст болои баргцои афтида 

роц рафтан. 

– Бале, бале, қолин аз баргцои афтида ва пусти хирси 

сафед...– ба сигоре, ки дар хокистардон дуд мекард, нигоц 

карда, миш-миш кард мард.  

Вай бо як нафас стакани худро холк намуда, ба сулфа 

даромад.  

– Яъне ту имрӯз барвақт аз хоб бархестк, саволашро так-

рор кард духтар. Муддате мард хомӯш монд ва баъд посух 

дод:   

– Ту одати додани саволцои аблахонаро дорк.  

Ин лацза вайро шиддати сулфаи дардовар фаро гирифт. 

Оцанги қарта канда мешавад.  

– Бале, бале, имрӯз хостам паррандацоро тамошо намо-

ям. Ба мисли овони кӯдакк. Магар бо ту чунин цодиса рух 

намедицад?.. Паррандацо цамеша маро ором мекарданд.  

Духтар мушоцида кард, ки дар зери нохунцояш хун 

хушк шудааст.  

– Хайр баъд чк шуд? Гунҷишкцоро дидк? 
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– Онцо дар болои шохчацои дарахт чизеро нӯл мезаданд. 

Бо ин кори худ маро мутаассир накарданд.  

Боре мард ба вай иқрор шуд, ки ӯ аллакай кушта шуда 

буд. Цатто якчанд маротиба. Дар кунҷи утоқи вай дар дохили 

зарфи шишагин ким-чизи сафеди атоламонанд шино 

мекунад. Мард исрор мекунад, ки ин гӯшцои дар спирт 

нигоцдошташуда мебошанд. Вале ба ин боварам намеояд.   

– Баъзан онцо маро метарсонанд. Не, на онцое, ки ман 

имрӯз субц дидам... онцо хеле хуб цастанд. Вале цастанд ди-

гароне, ки шабона вомехӯранд. Ту, албатта, маро девона ме-

пиндорк ва ту цақ цам цастк: ман девонаам. Паррандацоро аз 

назар гузаронида, ман кӯшиш кардам, дақиқацои аввалини 

зиндагии худро ба жд оварам ва мурдавор тарсидам.  Мисли 

як кӯдак тарсидам ва баъд тамоми рӯз ларзидам. Маро чунин 

циссижте фаро гирифта буд, ки ман цамин лацза ба хок яксон 

карда мешавам... Шояд ман ба цадди зарурк аниқ фикрамро 

бажн карда натавониста истода бошам. Барои бажни фикри 

худ суханцои заруриро интихоб карда натавониста истодаам, 

шояд ин лацзаро бо суханон ифода кардан ғайриимкон 

бошад. Не, ин ба тӯдаи оцанпора, ки аниқ метавонист маро 

зада маҷақ кунад, монанд набуд... он як чизи нафратовар ба 

мисли матрас буд, ки мехост маро  хомӯшона бӯғк кунад.  Ё 

кураи цавоие, ки пур аз об буд. Не, бецтараш кати хоби бу-

зурги бешакл ва мӯъҷизавиро тасаввур кунем, ки онро бо об 

пур кардаанд. Мацз цамин маро оциста-оциста ба батни худ 

фурӯ мебарад. Одатан вай дар пацлӯи ягон чизи беозор: кур-

си, стакон ва мӯрча, ки  дар рӯйи дасти ман хазида мегашт, 

пайдо мешавад: вай метавонад дар назди қандили булурини 

арши хона (волидайн қандилцои хеле зебо доштанд) ж дар 

паси китоби луғат, дар паси тӯдаи хокистари сигари падар 

пайдо шавад. Падар танцо сигара мекашид. Ин кати хоб дар 
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оинацо инъикос межбад, ман акси вайро дар чашмони хоцар, 

модар, падар ва цатто дар гурбаи худамон цам дидам... вай 

дар онҷо пинцон шуда, лацзаи қулайро интизор аст.  Ана ак-

нун ин шабац, он кураи цавоиро, тасаввур кун, ки фақат ба 

хотири бӯғи кардани ту интизор истодааст.  Дар ницояти кор 

ман барои вай ном фикр карда баромадам. Ман ӯро Пар-

рандаи Ноажни Шабона ном гузоштам. Вай цар шаб пайдо 

шуда, маро метарсонид. Барои он ки аз ин васвасаи шайтон 

халос шавам, ба умқи хотироти худ дохил мешудам, цатто ба 

он даврацое, ки ман алцол ба дунж наомада будам. Дар цажти 

гузашта шояд ман саг будам – ман ба чунин хулоса омадам. 

Ва на саги дилкаши фукдароз бо кӯлбачаи зебою фарши му-

лоим, балки саги воқеан цам бадзот, омехтаи зотцои маълуму 

номаълум, чунин як саге, ки ба он нигоц карда, ғайри ихтижр 

фикр менамойи, ки  одам цам аз цамин қабила аст. Социби 

ман дар қассобхона ж дар осижб ва ж цамзамон цам дар ин ҷою 

цам дар он ҷо кор мекард. Ман цамчун саги маъмулии оилаи 

мижна зиндагк мекардам. Аз цажти гузашта баъзе чизцоро дар 

хотир нигоц доштам: бӯйи гулцоро, ки дар кунҷи дуртари 

боғи мо мерӯиданд, маззаи шири нимкоса, ки духтарчаи 

хурд барои ман меовард, ав-ави сагцо аз ботлоқзори сӯзон... 

Вале аз цамаи ин ягон осоре боқк намондааст. Ростк, акнун 

ман гоце бӯйи орди ҷуворимаккаро, ки дар гулӯям дарме-

монад ва нафаскашиам душвор мегардад,  цис мекунам. Ода-

тан ин кор пеш аз қайкунк ба амал меояд... Бале, ин аниқ 

бӯйи орди ҷуворимакка аст, ба ғайр аз ин баъзан ба назарам 

гӯшти бӯйгирифта... мефацмк ба машомам бӯйи нотакрори 

латиф мезанад ва баъдтар маосзании фаромӯшнашавандаи 

барзагови нар ба гӯш мерасад. Цол он ки ман ягон маротиба 

на дар осижб, на дар қассобхона набудам ва цатто дар кино 

цам инцоро надидаам... Бинобар ин, ҷойи шубца нест, ки 



44 

цамаи ин дар цажти гузаштаи ман, яъне дар давраи саг буда-

нам ба амал омадаанд.  Боз як хотироти дигар вуҷуд дорад: 

дар болои сари ман пашацо чарх мезананд, ман бошам, ме-

бинам, ки ба рӯйи фарш хун мерезад. Вале, рӯзе социбам  

вафот кард ва цамон лацза ман дигар ба касе даркор нашу-

дам.  

Социби хуб... ман цеҷ гоц некицои ӯро фаромӯш наме-

кунам. Вай ба ман баргцои салати растании ғизоиро медод, 

ин аҷоиб ба назар мерасид, зеро ман саг будам-ку. Эцтимол 

цамин сабаб шуд, ки ман то цол баргцои растании ғизоиро 

нағз мебинам. Вай маро навозиш карда, пушт ва цатто таги 

шикамамро сила мекард ва ин хеле гуворо буд. Баъд аз ин 

цамчун тӯцфа ба ман мурги зиндаро медоданд... Бале,марги 

ин одами хуб маро хеле ғамгин кард... Дигар касе намехост ба 

ман сарпаноц дицад.  Вале маро ба майдончаи шацр кашида 

оварданду ба сарам як матои ҷӯлидаи намдор печонида, бо 

чӯбцо задан гирифтанд.  Дацшат! Дар ин лацза чӯби кадоме 

аз онцо ба сарам ончунон зад, ки аз цуш рафтам. Дар сония-

цои охири зиндагиам қариб ақламро аз даст дода будам. Дар 

ницояти кор ман мурдам ва ҷон тани беҷони маро тарк 

кард... Дар он замон мардон барои занцо шуда, шамшер дар 

даст меҷангиданд... ман бошам саг будам. Баъд аз ин маро бе 

ист цамин шабац... матои тари вазнин ... матраси обк таъқиб 

мекунад. Тамоми вуҷуди маро тарсу царос фаро гирифтааст, 

тарс тамоми қобилияти маро суст кардааст – ман цатто 

наметавонистам мисли дигар бачацо бозк кунам. Аз паси цар 

як тубча ж лухтак метавонист шабаце ба ман нигоц кунад ж цу-

ҷум намуда, пачақ созад. Ана цамин хел, чунин овони кӯда-

киро касе орзу нахоцад кард... 

Духтар ба тирезаи хона такя карда, цикояро гӯш меку-

над. Вай шароби дар таги қадац мондаро чарх мезанонад. 
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“Ана боз цамон гапашро сар кард! Ман аллакай ин нақлро 

азжд медонам” 

– Вале ман намедонам... Ту ба ман сурати давраи кӯдаки-

атро нишон дода будк, дар он рангу рӯйи ту бад нест, хеле 

хуб ва донояк ба назар мераск... Айжми хуби кӯдакк. 

Агар цамаи он рангцоеро, ки жфтанашон имконпазир 

аст, омехта намоед, ранги тасаввурнопазири сабзаи хокиста-

ранг ба даст меояд, – чашмони ин мард цамин гуна ранг 

доранд. 

– Не, охир. Сурат дар бораи воқеияти цол чизе гуфта на-

метавонад. Ту ба ягон ашж аз паси линза ва ж порчаи шиша 

нигоц кун, он тамоман чизи дигар хоцад буд.  Дар ин сурат ту 

тасвири қалбакии цамон ашжро мебинк. Не, ман як кӯдаки 

цақир будам ва  тарс дар дохили ман қарор дошт. Албатта, 

ман медонистам, ки ин кор дуру дароз идома карда намета-

вонад. Рӯзе дар мактаб – интернат , ки падарам маро ба он ҷо 

равон карда буд, бозии шамшербозк ташкил карданд. Ман 

чунин бозицоро бад медидам ва камтарин имкониятро ис-

тифода мебурдам, то ки аз он ҷо гурезам. Вале ин дафъа ин 

кор бароям муяссар нашуд ва маро дар ҷуфт бо писарбачаи 

бузургҷусса, ки дар бозицои интихобии олимпиада ширкат 

меварзид, гузоштанд. Пай бурдан мушкил нест, ки вай маро 

мағлуб кард, вале цозир гап дар бораи ин намеравад.  Вай бо 

тамоми қувва ба гулӯи ман зарбаи дацшатнок зад – дар 

мактаб маро нағз намедиданд, ман дӯст надоштам. Ва ин 

лацза ман гулӯямро дошта, бецӯш шуда афтидам. Вале пеш 

аз он ки бецӯш шавам, ногацон сацнаи цодисаи бо саг рух-

дода, ҷонкании вай пеши назарам наможн шуд. Ба фикрам, 

дод гуфтам, бисжр бо дард дод гуфтам ва баъд шимамро тар 

кардам. Ва дар ин лацза тамоми тарсу вацми ман нопадид 

шуданд, онцо дар фаржди ман ва пешоби бадаромада таҷас-
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сум жфтанд... Аз цамин рӯз сар карда, на саг ва на Паррандаи 

Ноажни Шабона маро дигар ғам намедоданд. Вале ин анҷоми 

кор нест: вақте ман ба таври муъҷизавк аз марг халос жфтаму 

бо ду дасти ба ду тараф партофташуда дар болои фарш хоб 

будам, шабацеро дидам. Бояд гӯям, ки биниши хеле аҷоиб 

буд. Ман, кӯдаки навзод, дар гацвора хобам ва ногацон дар 

пеши назарам одаме пайдо шуд. Ӯро Вагнер ном мебурданд. 

Не, ин он Вагнери бастакор набуд... Вай аслан аз Людвигс-

бурги Олмон буд. Падару модари вай девона буданд. Худаш 

бошад бо корцои ғайриахлоқию ғайриинсонк машғул ме-

шуд, худро нопурра цисоб мекард. Он чунин мешумурд, ки 

тамоми бачацои деца аз цамаи майлу цирси вай хабар доранд 

ва масхарааш мекунанд. Оциста-оциста дацшати шикастану 

куштор вайро фаро гирифт ва рӯзе дар вақти хоб буданашон 

зан ва чор фарзанди худро кушт. Баъд аз ин децаро оташ зад, 

ки дар он шаш нафари дигар цалок шуданд. Эй, ту маро гӯш 

мекунк? 

Мард, ки дар тан либоси низомк дошт, рӯяш суп-сурх 

шуд. Духтар ба вай заррае цам ацамият надода, ба тиреза, ба 

он ҷое, ки овози омодагицо ба ҷашн ба гӯш мерасид, нигоц 

мекунад. Вай барои худ боз каме шароб мерезад. “Ӯ боз 

мехоцад, ки ман гӯш кунам! Ман садцо бор ин афсонацои вай-

ро гӯш кардаам. Бецтараш бе ягон гапи иловагк бо ман ҷи-

моъ мекард”.  

– Бале, цама цушу ждам бо туст. Ва дар ин вақт ҷаноби 

Вагнер чизе ба ту гуфт? 

– Комилан дуруст. Вай фақат ин ҷумларо гуфту фавран 

ғайб зад: “Агар ман метавонистам бори дигар таваллуд ша-

вам, цеҷ гоц ба куштор даст намезадам...” Вақте ман ба ин 

дунж омадам, ба маймунчаи махмалин ж ба гули сурх... кир-

маки болои шохи дарахти олуболу монанд будам. Кӯтоци 
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гап, ман дар як гӯшаи зебои дастнарасидаи табиат қарор 

доштам, умедворам ту маро фацмида истодак... дар гирду ат-

рофам бошад, тамоми хонагицоямон – падар, модар, духтур, 

сагцою гурбацо ҷамъ омадаанд.  Цамагк он чизе, ки ман карда 

метавонистам ин буд, ки нигоцамро аз яке ба дигаре мегу-

заронидам. Агар табам баланд шавад ж ягон беморие ба ман 

часпида гирад, метавонистам доду фаржд кунам. Ман он вақт 

мисли бозичаи мулоим, навзоди луп-луч, заиф чун кирмак 

будам. Баъд, вақте дар интернат мехондам, шабцои дароз 

машқцои равонию динк мекардам: агар ба ман муяссар на-

шавад, ки бори дигар таваллуд шавам, мисли навзод ним-

шаффоф шавам, дар ин сурат ман метавонам ба оина мубад-

дал гардам. Бале, ман қарор додам, ки оина мешавам. Ана 

бубин, ман ба ту монанд нестам-ку. Барои мисол ту фикр ме-

кунк: “Ана дар назди ман полковник истодааст ва баъди дац 

сония ман дар оғӯши вай мешавам”. Ман бошам, дар назди 

ту истодаам ва вақте ту ба пеши ман наздиктар меок, дар 

мардумаки чашмони ман тасвири худро мебинк, цамин хел 

не? Акнун тасаввур кун, ки мо дар дигар ҷо, барои мисол дар 

Танзания, дар мижни саваннаи беканор (дашти алафзори иқ-

лими тропикк), ки баландии алаф аз қади одам баландтар 

аст... Ва чк мешавад? Ту ба ғайр аз тавсвири худат дигар 

чизеро намебинк!..  

Як замоне ман як мӯйсафедро куштам. Вай социби май-

дони афлесунзор буд.  Дар тани вай изи ҷароцат баъди 

амалижт монда буд. Ман ба шиками вай оташкобакро даро-

вардам. Дар асл цамаи ин корро на ман, балки худи вай кард. 

Ин хоциши худи вай буд. Ман танцо як оина цастам ва амал-

цои дигаронро инъикос менамоям ва бо ин роц хоциши онцо-

ро таҷассум мекунам. Ман монанди лавцаи неонк дар мацал-

лаи фонусцои сурх ж нозири қимор дар хонаи бозингарон 
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мебошам... Ана цозир ту кӯшиш карда истодак фацмк, ки 

ман дар асл кк цастам, барои ин сурати маро тартиб доданк 

цастк, вале ба ҷойи ин бештар ба тасвири шахсии худии 

“ман”-ро ки иштибоцан ба  ман  нисбат медицк, ғутавар шуда 

истодак. Агар ману ту... барои мисол цозир ба Марс афтида 

монем, ту цамон лацза хоцк дид, ки ман ғайб мезанам, бухор 

мешавам ва хоцк дид, ки ман дигар вуҷуд надорам... 

Вале духтар дигар ӯро намешунид. Вай тацти мусиқк 

тавре чарх мезад, ки пироцанаш ба чор тараф алвонҷ мехӯрд. 

Шароби гулобиро вай алаккай нӯшида буд ва акнун дар 

қадаци ӯ нӯшокии сахттаре рехта буд. Пеш аз он ки нӯшоки-

ро фурӯ барад, як лацзае онро дар дацон нигоц медорад. 

Баъди нӯшидани шароб дар умқи синаи вай мавҷи гармк 

боло мебарояд, ба назараш чунин менамояд, ки сараш цамин 

лацза аз гарданаш ҷудо шуда, мустақилона дар цаво шино 

мекунад. Вайро циссижти тару тозагк фаро мегирад.  

“Оина! Бецтараш маро намехандондк! Ким-чк хел ац-

мақк. Хайр, ба саг монанд будан, дарди бахайр... вай як зарра 

ба сагча монанд аст. Вале ба оина!.. Аз фикри ин вай қоц-қоц 

зада хандида, бо ангушташ мардро нишон медод.  Вай 

пойафзолро ба тарафе партофта, байни ангуштцои пояшро 

мехорад, дар кафи пойи росташ баргчае часпида буд.  

– Агар ту медонистк, ки ман чк мехоцам... – аз ханда хам 

шуда гуфт ӯ. Баъд вай болопӯшашро кашида, ба рӯйи цам-

суцбаташ партофт. – Медонк ман ба ту чк мегӯям?.. Ту оина 

не, ту – чизи часпак... муғчаи часпаке цастк, ки бо онцо паш-

шацоро медоранд. Ва ту аз он дар азобк, ки ба ту цамагуна ла-

шулуш часпида мегирад. Цой эцтижт кун, ба пироцани ман 

часпида нагир!  Оц, ту ку аз нӯги по то сарат  мисли лоша бе-

царакату беҷон менамок! Оц, ба ин тоссари ман чк шуда 

бошад?  
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Чашмони мард дар як лацза хун гирифтанд.  

– Кани такрор кун, цозир чк гуфтк! Ба дацонат нигоц 

кун, охирин бор огоц мекунам! Ман шӯхицои мастонаро дӯст 

намедорам... Ягон вақт ба нохӯшк гирифтор мешавк! Мехо-

цк, ки туро цам кушам? 

Майлаш, марцамат! Сар кун, бикуш маро!  Вале чаро 

танцо маро?  Биж цам падар, цам бачацо... тамоми оламро 

нест кун! Чк лозим аст бачаи бетолеи лабкалонро маҷбур ку-

нк, ки пойафзолатро тоза кунад, бецтараш бикуш вайро! 

 Дар куҷое зангулацои калисо занг заданд: нисфирӯзк 

фаро расид. Садои дар аввал гафс ва қавк дар дохили хонаи 

қолинпӯш ва пардацои ҷафс пӯшонидашуда, паст мешавад.   

– Хайр, барои имрӯз ту чк фикр карда баромадк?  Гӯш 

кун, цамаи ин чизцои бецӯда ба дилам зад. Ман ҷиддк 

мегӯям.  

– Ман цанӯз дар бораи як чиз фикр мекунам... 

Зангцо оцанги идонаро иҷро мекунанд. Духтар, ки уржн 

буд, бо андеша  ангушташро болои рони пояш пожн мебарад. 

“Цажт чизи аҷиб аст! Агар падарам солиму бардам мебуд, 

ман цозир алоқачк шуда кор мекардам. Имрӯз бошад, бо 

цамроции кӯдакон ба ид мерафтам... Бароям аҷиб аст, ки вай 

дар бораи онцо чк хел фацмид? Эцтимол вай барои ин ягон 

касро кироя кард. Лабцо... лабцо... оц агар онцоро табобат 

карда мешуд!”  

– Бале, дар бораи як чиз фикр карда истодаам, - такрор 

мекунад мард. 

Ва соатцои шацр цамоно бонг мезананд ва садои занги 

онцо аз болои хонацои гузашта меравад. “Чанд зарба бо-

шад?”..Ман мехоцам, ки ин овоз (ва намедонам боз чизи 

дигар) аз байни цама чизи кас:  аз мағзи ман ва ин полковник, 
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аз байни дандонцои хирси сафед ва байни лабцои писари ман 

ва цама ҷо...  гузашта равад”. 

– Шояд идро тамошо кунем?  

–  Не, намеарзад... Ҷашн... Барои ман бошад, бецтараш 

ҷанг сар шавад!   

 

        **                                   **                               ** 

Зангулацо цавои дам ва намнокро бурида мегузаранд, 

садои занг то ба осмон мерасад. Он ҷо, дар боло, он паст 

шуда, заиф мегардад ва шамол акси садои вайро аз фазо 

берун мебарад.  

Зангулацо цамеша аз чизе хабар медицанд, хоц вай 

фарорасии рӯзи таваллуд бошад ж Соли нав, хоц ягон ҷашн ж 

вақти адои ибодат. Зангулацо дилцои ошуфтаро ором 

мекунанд... 

Насими бацр дар гӯшцоям ҷарангос мезанад ва ин 

шавшув бо кадом чизаш зангулацои дурро ба хотир меорад.  

– Ин ҷарангос ба ту чизеро ба жд намеорад? Маро чунин 

циссижте фаро гирифтааст, ки ман бояд кадом як кори кайцо 

фаромӯшшударо ба хотир бижрам.  

Лацзае пеш вай номи аслии худро ба ман гуфт. Номи 

вай Фуини аст. Фуини ницоят чашмони худро аз шацри дар 

он тарафи уфуқбуда ба ҷониби дигар нигаронида, дар бораи 

ягон чизи хӯрданк пурсон шуд. Дар дасти ман пироги 

панирк, ки модарам пеш аз сафар ба ман дода буд, боқк 

мондааст.  

– Ана, агар хоцк... ба фикрам маззааш бад нест. Фуини 

пирогро ончунон дулунҷа мезад, ки гӯшцо қарс-қурс 

мекарданд. Ман цам як порчаи онро мешиканам –  ифлосии 

ногуфтанк. Не. Ин ба он хотир нест, ки модарам хӯрок 
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пӯхтан наметавонад, балки вай аз чк бошад, чунин фикр 

мекунад, ки дар ицотаи цавои бацрк ширинк бецтар меравад.  

Фуини лабу дацонашро тоза кард ва шамол цамон лацза 

коғазро бо худ бурд.  

– Ин ба ман мактабро ба хотир меорад. Танцо 

мактабро... 

– Ож дар децаи шумо дар нисфирӯзк зангулацо садо 

намебароварданд? 

– Медонк чк, цамин ки мактабро тамом кардам, ман аз 

он ҷо рафтам... Бале, шояд... вале ба цар цолат ин ба ман мацз 

мактабро ба жд меорад. Ман дӯстони зижд доштам... цамин ки 

онцоро ба хотир бижрам, тамоми рӯз худро бад цис мекунам.  

– Ож вақте хурд будк, расм мекашидк?  

–  Ман бошам, инро аллакай фаромӯш кардам. Охир ба 

ин ҷо ман мацз барои цамин омадам, ана он ҷо лавцаи расм-

каширо омода кардаам... 

Офтоб аллакай нуқтаи баландтарини худро дар осмон 

ишғол карда буд.  Рег ба худ тобиши ранги ғайритабии зарди 

сурхтобро касб карда буд. 

– Ту эцтимол нағз расм мекашидк? 

– Цеҷ чиз гуфта наметавонам... Ва цатто цозир 

намедонам, ки чк арзише дорам.  

– Расми маро кашида метавонк?  

– Цамин лацза? Цаво гарм аст... 

– Бале, дуруст аст.  

– Ва ба ғайр аз ин, рӯшнок аз цад зижд аст, чашмонам ба 

дард медароянд.  

– Вале ту ба хотири расмкашк ба ин ҷо омадак? 

– Пагоцк ин ҷо вазъ тамоман дигар буд.  

– Шояд баъдтар, вақте цаво салқин мешавад? 
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– Майлаш, агар ту чунин хоцк... дар омади гап, боз кам-

тар пирог гир. Ман шириниро нағз намебинам.    

Вай ким-чк, аз қабили он ки сер аст гуфта, нисфи пирог-

ро шикаста мегирад. Баъд ангуштони аз ширинии қанд 

часпак шудаашро лесида, мегӯяд:  

– Модари ту кадбонуи олк аст! 

Дар лабони вай майдацои пирог сафедк мекунанд. Ман 

мехоцам ӯро ба тарабхона даъват намоям.  Вале дар оғоз аз 

дасти ман рӯйпоккунро гирифта, бори дигар баданашро пок 

мекунад.  

– Ба тарабхона? Ту фикр мекунк моро бо майкацо ба он 

ҷо роц медицанд?  

– Ту чанд рӯз боз дар ин ҷо цастк?  

– Аз бегоции рӯзи гузашта. Ту чк?  

– Ман бошам, аз пагоции рӯзи гузашта. Бешубца, ту 

маро дидак, аммо гумон аст, ки дар регзори офтобхӯрк маро 

шинохта бошк.  

Тавре тахмин карда будем, дарбон цамон лацза моро аз 

тарабхона пеш кард. Ба ин нигоц накарда, дар дарунтари 

толори тарабхона ман хонумеро дидам, ки тамоми пироцани 

танаш иборат аз порчацои матое буд, ки дар гирди синацояш 

печонида шуда буданд. Вале дарвозабон ба эътирози ман гӯш 

надод, аммо дар бораи пироцан қайд кард, ки ин яке аз бец-

тарин пироцанцои мавҷуда ба шумор меравад. Дар баробари 

ин гуфт, ки ба тарабхона бо мӯйцаи тар даромадан мумкин 

нест ва хуб мешуд, ки ақаллан пироцан ба бар мекардед.  

Кори дигар намонда буд – маҷбур шудем дар алоцидагк 

цар кас ба цуҷраи худ баргардад ва мӯйцои худро шона карда, 

дар бораи чк гуна либос пӯшидан фикр кунем.  
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Бароямон гушти гов бо қайлаи тунд ва оби ҷав оварданд. 

Оби ҷави мацаллк буд, вале аз чк бошад, ки дар тамғакоға-

заш сурати фил кашида шуда буд.  

Фуини, ки мӯйцояшро шона задаю рӯяшро рангубор 

карда буд, нақлашро дар бораи он ки чи гуна гурбааш мурда 

буд, сар кард. Вай бе модар калон шуд, падари майзадааш 

бошад, ӯро бо цар чизе, ки ба дасташ меомад, мезад ва 

ницоят гурбаи дӯстдоштаи ӯро бӯғк карда кушт. Ба фикри 

ман, нақл кардани чунин цодисацо цангоми хӯрдани таом он 

қадар хуб нест.  Баъд аз ин бароямон яхмос оварданд, Фуини 

бошад, банан бо шарбат фармоиш дод.  

Толори тарабхона пур набуд. Пешхизматцои аз бекорк 

хасташуда, мисли пашшацо дар гирди мо чарх мезаданд, 

баъдтар ин  кори онцо бароямон дилбазан шуд. “Шояд ягон 

чизи дигар мехоцед?  Боз оби ҷав? Хуриши салат бароятон 

маъқул шуд? Шояд таоми фирмавк бижрам? Гушт сахт 

набуд-мк?..” Тавре ба мо фурсатро аз даст надода, гуфтанд, 

кам будани мизоҷон танцо ба мавсими истироцат набудан 

вобаста аст.  

Ба ғайр аз ману Фуини дар толор танцо пиронсолон, ак-

саран хонумцои калонсол нишаста буданд. Дар чецрацои он-

цо бебаркаш пудра пошида буданд ва ончунин баланд 

механдиданд, ки овозашон дар тамоми тарабхона шунида 

мешуд. Ин ким-чк хел баландгӯяки харобшударо ба хотир 

меовард.  “Онцо дар ин ҷо умед бар он мебанданд, ки ягон ҷа-

вони бе мӯйлабро пайдо кунанд”, – шӯхиомезона гуфтам 

ман, вале Фуини цатто табассум цам накард. Вай танцо бо як 

мақсад – нағзакак офтоб хӯрдан ба ин ҷо омадааст. Баъд аз 

ин, ба цеҷ ваҷц бемор намешавк, цатто гирифтори зуком цам 

намешавк.  
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Пешхизмат қацва овард. Тарабхона дар ҷаражни нурцои 

офтоб ғарқ мешуд, ба ҷониби бацр бе айнак тамоман нигоц 

карда намешуд. Ман қариб нобино шуда будам, ба назарам 

чунин менамуд, ки  чецраи духтар дигар шудааст.  

– Дар ин ҷо қацваи нағз тайжр мекарданд, ман бо ризоият 

сар ҷунбонидам.  

Дар шафати мо зану шавцари солхӯрда оромона дар 

бораи чизе бацс мекарданд. Мӯйсафед сигор мекашид ва 

цамзамон вискии дохили стаканро такон медод, цамсараш 

бошад, дастонашро болои зонуцояш гузошта, нишаста буд.  

Вай назар ба шавцараш тару тоза ба назар мерасид. Фуини 

пижларо ба рӯйи миз гузошта, ногацон пурсид: 

– Дар масъалаи вай ту чк хел? 

– Вақтцои пеш ман алафцоро пайдо карда, дилхушк 

мекардам, цатто кислота истеъмол менамудам.  Ман як дӯсти 

мусинавоз доштам...  Духтар ба гӯшам пичир-пичир кард:  

– Каме кокаин цаст. Биж ба регзори офтобхӯрк равем-а? 

– Бецтар нест, ки бегоцк ин корро анҷом дицем?  

– Не, шаб ба ман маъқул нест. Баъд хоб рафта 

наметавонам.  

– Майлаш, дар регзори офтобхӯрк бошад, дар регзори 

офтобхӯрк... 

Мо аз паси мизча бархеста,  ба тарафи баромадгоц равон 

шудем. 

– Ту хавотир нашав, ман хабаркаш нестам, - хандида 

гуфт ҷавондухтар ва моцирона чашмак зад.  

Оби дохили цавз мурғшурбои аз цад зижд ҷӯшидаро ба 

хотир меовард. Шамолаки бацр баргцои гулцои дар гирду 

атроф рустаро пош медод ва онцо ба об меафтиданд. Онцоро 

хизматгори лоғар, ки шими дарида дар тан дошт, ҷамъ 

мекард. Бо истифода аз он ки дар цавз дар ин соат одам кам 



55 

буд, аз домхалтаи калон истифода мебурд. Аз кор ва арақи 

зижд куртаи вай тар шуда буд.  

        **                                   **                               ** 

Фуини аз цуҷраи хоби худ пакетчаи алюминиро бо худ 

гирифта, онро дарцол дар зери рӯпоккунак барои оббозии 

ман пинцон кард. Ду духтарчаи ширинча баровардагк бо 

пойцои тар чалап-чалапкунон яке аз паси дигар давида гу-

заштанд. Дар кунҷи цавз паррандачае бо қанотцои сурх ва 

думи дарози сижц, ки номашро фаромӯш кардам, омада 

нишаст.  

Ман оббозк кардам, вале аз ин ацволам бецтар нашуд. 

Фуини барои худаш оби ҷав фармоиш дод, вале баъди он ки 

мо дар харакцо дароз кашидем, ба наздамон хонуми фарбеци 

фаронсавк омад ва ба бозии тениси рӯйи миз даъват кард.  

Баъд аз бист дақиқа ба гуруци мо итолжвие цамроц шуд, ки аз 

ман ҷавонтар буд. Вале ба цамаи ин нигоц  накарда, хонуми 

бузургҷуссаи фаронсавк цамаи моро мағлуб кард. Аз цама 

бештар итолжвк асабк шуда буд, цатто аз шиддати асобоният 

тар шуда буд.  Болои сӯхта намакоб, хонуми фарбец зери 

биниаш ин таронаро замзма мекард: “Итолижича тафсид, хун 

ба сараш зад, вале ин ба вай кумак намекунад...” Вай бошад, 

сурх шуда буд ва цар сари қадам ба хатогк роц медод.  

Ман қариб сактаи дил мешудам, вақте вай барои 

баданашро пок кардан дасташро ба тарафи рӯйпоккунаки 

ман дароз кард. Хуб шуд, ки Фуини зиракк карда, ба тезк аз 

они худашро ба вай дароз кард.  

Цар се давраи бозиро бохта, мо омодагии рафтанро 

гирифтем. Хонуми фаронсави дастони моро фушурда, хабар 

дод, ки имрӯз бегоцк шаби рақс баргузор мешавад. “Ва 

дастаи навозандагон цунарнамок мекунанд” – илова намуд 

вай. Марди итолжвие, ки аз бохташ норозк буд, танцо ба ману 
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Фуинк даст дароз кард ва ман цатто дастфушуриро цис 

накардам.  

Офтоб тарафи ғарб царакат мекард ва сояцо дароз 

мешуданд. Фуини лӯлачаро бароварда, кремро ба бадани ман 

молидан гирифт. “Баъзан цатмк аст.  Дар акси цол баданат 

месӯзад”. Дасти тари вай дар паси сари ман қарор гирифт, 

баъд ба гардан, шикам, баъд пуштамро мацс кард. Вақте даст 

ба рони поям расид, ман ғайри ихтижр ларзидам. Духтар 

кӯтоцакак хандида, дасти маро фушурд: “Оцо кокаин таъсир 

карда истодааст”. Сипас ба чашмонамон айнак гузошта, аз 

таги чатр ба ҷойи офтобк баромадем.  

...Офтоб цамоно поин мефаромад ва бацр даррав ранги 

худро дигар кард.  

– Цозир ту расми чиро кашида истодак? 

– Имрӯз? Албатта, сурати Фуини. 

– Дар маҷмӯъ чк? 

– - Цама чизро. Тамоми чизе, ки ба чашм меафтад. Ман 

фикр мекунам, ки кашидани тамоми чизцоро тавонистан 

даркор.  

– Ту ба ман суратамро туцфа мекунк? 

–  Агар нағз барояд, бале.  

– Фуини чунин фикр мекард, ки ин осоишгоц барои 

оббозикунандацо чандон хуб нест. “Дар ин ҷо тамоман моцк 

нест, ман фақат якто дидам. Цол он ки дар ин ҷо медузацо 

бисжранд. Дирӯз бегоцк, вақте ман барои сайругашт ба социл 

баромадам, аз тарафи бацр қаиқ ба назар расид. Тавре 

маълум гардид, ин бачацои мацаллие цастанд, ки ба фурӯши 

садаф ва марҷон машғул мебошанд. Умуман регзори 

обтобхӯрк ба мецмонхона тааллуқ дорад ва ба бегонагон ба 

ин ҷо ворид шудан манъ аст. Посбонон вайронкунандагони 

тартиботро даррав муқаррар менамояд.  Бинобар ин, ягона 
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роце, ки бо он ба социл ворид шудан мумкин аст, ин аз 

ҷониби бацр бо қаиқ ба социл баромадан аст.   

Ба ман садафи калони сафед ва бо ранги аҷоибу гароиби 

гулобиро нишон доданд, вале ман онро харидан нахостам. 

Издицоми бачацо маро хоциш мекарданд, цатто нархашро ду 

баробар паст намуданд. Дар ницояти кор ман бар ивази 

садаф лӯлаи рангро пешницод кардам, вале онцо бо тааҷҷум 

китф дарцам кашиданд. Ман гарангк кардам, бояд онро 

мехаридам ва имрӯз онро ба Фуини туцфа мекардам.  

– Медонк чк?  Ман дар ин ҷо дар зери шуъои офтоб 

хобидаам, вале боз цам дар бораи он хоб, ки доимо ба хобам 

медарояд, фикр мекунам.  

Бо ин суханон вай ба як тараф пацлӯ гашта, бо рӯяш ба 

ман наздик мешавад. Гармии рухсорацои вай, зери манац, 

тару тозагии лабцо бо боқимондацои лабсурхкунак – танцо 

цаловатест нотакрор! 

– Ман шерро хоб мебинам. Шер мисли мо истироцат 

мекунад.  Барои вай цатто ҷунбидан мушкил аст. Цамин ки 

шикамаш сер шуд, хоб меравад ва бо тамоми овоз хӯррок 

мекашад. Баъзан ин хоб... 

Дар дурицои бацр ким-чизе, ки киштиро ба хотир мео-

рад, намудор гашта истодааст. Ницоят мушоцида кардани он 

муяссар мегардад. Фақат тарц ж суроби номуайяни он дида 

мешавад, вале чун бо суръати доимк царакат карда истода-

аст, он фақат киштк шуда метавонад. Ва тавре бармеояд, вай 

ба қитъаи торики социли бегона равон аст.  

...– Ана вай хобидааст, аз серк циқ-циқ дорад ва мағру-

рона ба цайвонцои дигар, аз ҷумла ба маймун, зарофа ва 

гӯрхар, ки дар гирду атроф давутоз доранд,  нигоц мекунад.  

Вай ба ту, алалхусус вақте ки ана цамин хел дароз 

мекашк, монанд аст.  
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– Нигоц кун, Фуини, ана он нуқтачаро дар бацр мебинк? 

Ба фикрам, ин киштк аст. Ту чк фикр дорк? 

Вай сарашро каме бардошта, чашмонашро нимбоз 

мекунад.  

– Шояд вай киштии китзан бошад?.. 

Киштии нацангзан аст ж не, вале вай ба цамон ҷазира 

равон аст.  

– Эцтимол вай аз роци дур омада истодааст... дар сацни 

киштк нацанги тақсимнашуда хобидааст, – гапашро идома 

дода гуфт духтар, – мумкин нацанг не, балки ягон моции 

ницоят калон бошад... вайро барои он бурда истодаанд, ки 

дар социл майда кунанд... цол он ки моциро одатан цамон 

лацза дар сацни киштк майда мекунанд ...  

– Мебинк? Вай ба канори чапи ҷазира равон аст. Дар 

социл онро бетоқатона интизоранд. Не, ин аниқ нацанг нест... 

ин моцк, моции ницоят бузургест, ки дар сад сол як бор 

вомехӯрад.  Ин шарти асосии ид аст. Анбӯци одамон дар 

социл зимни интизорк шах шуда мондаанд. Цам калонсолон 

ва цам кӯдакон – цама кори маъмулии худро як тараф 

гузошта, ба бандар давида омаданд, то ки ақаллан бо қираи 

чашм ба ғанимати ғайриоддк нигоц кунанд. Шояд тамоми 

шацр дар социл ҷамъ омада бошанд... Нигоц кун, вай суръати 

царакаташро суст карда истодааст. 

Киштк дарғотро чарх зада мегузарад. Вақте вай ницоят 

ба бандар медарояд, гирду атрофро садои баландк муборак-

бодк фаро мегирад. Онро цама мешунаванд: цам коргарони 

партовгоц ва цам се писарбачае, ки донакцои шафтолӯ ҷамъ 

мекунанд, цам сагцои дайду ва садцо цазор зоғцо. Цам социб-

хоназанцо, ки рӯзи дарозро дар назди плитацо барои омода 

кардани таоми идона гузаронидаанд, ва цам кӯдаконе, ки 

дарахтони кӯчаи асосии шацрро бо байрақчаю гулцо оро 
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додаанд, цама корцои худро як тараф гузошта, ба тарафи бан-

дар роц пеш мегиранд.  

Ин овозро дар хонаи сурх низ шуниданд. Духтари уржн 

аз овози ногацонк ларзид: полковник барои пӯшидани тире-

за шитофт. Кӯчаро аз назар гузаронида, ба духтар чизе гуфт, 

вале вай чизеро фацмида наметавонад.  

– Аца, бастаи дарвозабонон иваз мешавад... Бубин, 

меравад... Цамон ҷавоне, ки бо вай суцбат карда будк. 

            **                                   **                               ** 

Аскари ҷавон аз байни боғ гузашта меравад. Вай цам 

оцанги табрикотиро шунида буд, вале он барояш ягон хур-

сандк наовард. Ба бинои қаровулхона даромада, дар чецри 

худ цамон ифодаи хунсардонаеро ки дар дидбонгоц дошт, 

нигоц медорад. Рафиқони ӯ хурсандона дари ҷевонцои 

оцанинро шақаррос зада, латифацои шӯх нақл мекунанд. 

Шуру ғавғои пешазҷашнк оциста-оциста ба ин бинои нафас-

гиркунанда низ даромада буд. Яке аз посбонон бо куртааш 

арақи таги каш ва шикамашро пок карда, бо тамоми овозаш 

дод зада, мегӯяд:  

Ман як ҷоеро медонам, дар рӯзцои ид фоцишацо нархи 

хизматрасоницояшонро арзон мекунанд!  Имрӯз рафта аз он 

истифода мебарам. Бо ин суханон вай аз ҷевон шишаи 

пинцонкардаашро бароварда, дуру дароз менӯшад.  

– Аз тацти дил кайфу сафо ва истироцат мекунам! Дар 

он ҷо якто цаст... Дар рӯзцои муқаррарк вайро кироя карда 

намешавад, бисжр қимат мегирад, канчиқ! Вале мегӯянд, ки 

ба ифтихори ин цодиса вай... ца-ца-ца!.. тахфифи идона пеш-

ницод мекунад. Цой бачацо, шумо дар бораи вай ягон чиз на-

шунидаед! Оц-цо, бояд гӯям, ки мижни вай... Мисли он хонум-

цои комиксцо мебошад! Вай ончунон майдаю нозанин, мав-

зун ва химчамижн аст, ки бо ду ангишт гирифтан мумкин... 
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Вай шишаро тавре ба чор тараф алвонҷ медицад, ки 

қариб буд, тасмаи силоцовезк канда шавад. Баъд вай ангуш-

тони калон ва ишоратиро якҷоя пайваст намуда, ба цама 

нишон медицад: камари ору барин, бало занад! 

Аскари ҷавон худро аз дигарон канор мегирад. Гап дар 

бораи синну сол намеравад, барояш мавзӯе нест, ки бо онцо 

суцбат кунад. Умуман цамаи онцо бачацои хуб цастанд. Барои 

мисол, цамин одами лоғари бо чашмцои ҷаста баромадагиро 

гирем, ки аз тарафи дасти рости он машғули либоспӯшк аст. 

Ягон бор аз вай сухани бадро намешунавк, илова бар ин, 

онцо қариб, ки цамсол цастанд. Ва дар цар сурат...  Ҷавон чу-

нин ақида дорад, ки сабаби асоск дар худи ӯст: вай тамоман 

ба рафиқони худаш монанд нест ва умуман наметавонад бо 

касе, ки набошад, муносибати дӯстона барқарор кунад.  Дар 

овони бачагк вай кӯдаки аз цама ором ва ноайжн буд. Агар ба 

вай муроҷиат мекарданд, аз тарсу воцима карахт шуда ме-

монд ва наметавонист ягон калимаро ба забон бижрад. Бо 

вуҷуди он ки канораҷӯю мардумгурез набуд, дар бораи худ 

чизе нагуфтанро авлотар мешумурд, цатто дар лацзацои сар-

хуш буданаш цам. Цол он ки вай қариб наменӯшид. Тамоми 

вақти холигии худро бо моцигирк сарф мекард – якчанд 

маротиба дар як моц ба бацр мебаромад ва цатман писари 

панҷсолаашро бо худ мегирифт. Тамоми лавозимоти зарури-

ро дар рӯзи таваллудаш цамсараш, ки цар рӯзи истироцат 

гаваккашон ба хона омаданаш ба дилаш зада буд,  ба вай 

тӯцфа карда буд.  

Дафъаи гузашта вай занашро бо худ гирифт. Вале баъди 

он ки нав катери онцо ба бацри кушод баромад, зани бечора 

ба касалии бацрк гирифтор шуд. То замони баргаштан вай 

дар цуҷраи катер наҷунбида хоб рафт ва писарчааш цар лацза 

аз вай мепурсид:”Оча, ту худатро чк хел цис мекунк?”. Вале 
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цамин ки онцо пой ба социл гузоштанд, табъаш хушу рӯцаш 

болида гардид ва дар як лацза сандвичцои аз нацор боқи-

мондаро хӯрд.  “Бале-е, – вай баъд инро борцо такрор мекард, 

– бо вуҷуди он ки тамоми вақти сафар дар цолати дарозка-

шида қарор доштам, вале инро цеҷ фаромӯш карда 

наметавонам”.  

Ин барояш як чиз  нав буд. Вай дар оилаи мансабдор ба 

дунж омада, дар муцити хубу гуворо бузург шуда, маълумоти 

хеле нағз гирифта буд. Падараш ба парвариши гул шавқу 

цавас дошт, вале баъди чанде ин цаваси оддк ба дӯстдории аз 

цад зижд мубаддал гардид ва ӯ оилаи худро фаромӯш кард. 

Шояд мацз барои цамин марди ҷавон ба цамсараш, ки изцор 

намуда буд: “Дар бацр ницоят аҷоиб буд”, - бовар карда буд. 

Вай асбобу анҷоми аскарии худро бо тартиб ба ҷевони 

оцанин мегузорад: Либоси ранги мавҷцои бацр. ки аз арақи 

бадан бӯй гирифта буд, куртка бо қуроқцои сахт дар остинцо 

ва китфон, карабини вазнин, пойафзоли бароцат аз пӯсти 

сабук ва ницоят фуражкаи кокардадор дар шакли найзацои 

болои цам гузошташуда. Чандест, ки вайро цисси андӯци зиқ-

кунанда фаро мегирад. Баъди пӯшидани костюми нимдошти 

қацваранги худ ба назараш худро ким-чк хел роцгумзада ва 

цатто цақир дармежбад. Дар костюмаш доғи гафси шурбо, ки 

писарчааш рехт, дар дилаш бошад, вазнинк цис мекунад... 

Ана субци имрӯз, цангоми баромадан аз хона писарашро ба 

рӯйи даст гирифт, вай бошад, ногацон худро ба рӯйи ӯ ҷафс 

кард, вай дар навбати худ бояд  шитоб кунад, то ба хизмат 

дер намонад. Писар барояш цама чиз аст, гумон аст, ки кор 

онро иваз намояд...  Рости гап, вақте вай бо чецраи хунсардо-

на дар назди дарвоза рост меистад ва бо хастагии сангин 

мубориза мебарад ва кӯшиш мекунад, ки карабин аз дасташ 

наафтад, вақте рӯци вай дар тамоми тангкӯчацои боғи соядор 
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саргардон мешавад, вай худро он қадар шахси нолозим цис 

наменамояд.  

Сипас вай ба хона меравад ва писараш, цамин ки пада-

рашро дид, даррав бозицои худро партофта, ба болои зонуи 

ӯ баромада менишинад. Мацз дар цамин вақт хавотирии 

номаълум ӯро фаро мегирад. Ин цатто хавотирк не, балки 

циссижти норасоии цаво буд, гӯж писараш вайро оциста-оцис-

та бӯғк карда истодааст. “Ман беморам, бемор...” 

Қаровулхона ба ларзиш даромад, шишаи майро ба 

давра сар доданд.  

Эй бачацо, каме оцистатар! – дод мезанад социби шиша. 

– Шумо онро дар як нишастан тамом мекунед, ман бошам то 

маоши дигар ягон пули сижц надорам! 

Фақат ду нафар наменӯшанд:  аскари ҷавон ва рафиқи 

алочашми вай. Вай ким-чк гуфта истодааст, вале дар ин дар-

цам-барцамк марди ҷавон фақат ибораи “...ба зани ту”-ро 

фарқ карда тавонист. Марди ҷавон табасум намуда, дар 

хайрхуш даст афшонд.  

“Ин қадар намнокк”, - зимни қадамзанк дар боғ фикр 

мекунад аскар. Имрӯз цама чиз барояш ғайриоддк менамуд.  

Соат ними ду аст. Соати чор дар майдон салюти идона 

сар мешавад. Идора ва мактабцо аллакай кори худро қатъ 

кардаанд, бачацо ва хизматчижн шитоб доранд, ки дар наз-

дикии фаввора ҷой гиранд. Кадом як чизи ҷолибу фаро-

мӯшнашаванда ба нақша гирифта шудааст... Ба ин нигоц 

накарда, ягон даводавк мушоцида намешавад, баръакс цама 

ҷо орому осуда аст. Цам дуредгарон, ки ба сохтани минбари 

чӯбин машғуланд, цам маъмурони ҷиддишуда  ва шацрвандо-

ни бидуни ягон кор гаштугузордошта – цамаи онцо  ба  ас-

кари ҷавон мӯйсафедони нӯрониро, ки дар рӯзцои истироцат 

сагцои худро ба сайругашт мебароранд, ба хотир меовард.  
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Барои вай ин ид кайцо боз ҷозибияти худро гум карда-

аст. Инро касе аз сар мегузаронад, ки баъди солцои тӯлонии 

ҷудоии аз хонаи падарк бармегардад ва боғи барояш ошнои 

худро намешиносад.  

Баъзан чунин мешавад, ки баъди оғоз жфтани сайру 

гашт дар цар сари қадам занозанк, занцои шацватпараст ва 

бачацои додзанро мебинк; мардцо қадац-қадац майро ба 

дохили худ мерезанд ва баъд аракшору  сархуш ба ҷустуҷӯи 

зане мебароянд, ки ба зери буттацои наздик баранд; ана боз 

касеро латтукӯб доранд, цамин хел то фарорасии субци содиқ 

ва сипас ишратпарастони цушжрнашуда барои пайдо карда-

ни хонацои худ ба паскӯчацои ифлос хазида мебароянд. Чу-

нин манзарацо такрор ба такрор пеши назари вай пайдо 

мешаванд ва марди ҷавон бо цасрат майдони холишударо аз 

назар мегузаронад.  

Ба вай цеҷ гоц ҷамъомадцо маъқул набуданд, цатто дар 

ицотаи дӯстон. Вайро худи ҷашн не, балки анҷом жфтани он 

азоб медицад: куци зарфцои ифлос, фаршцои ғализ, боқи-

мондаи ғизо дар мизцо – цамаи инро шустаю пок кардан дар-

кор (баъзан цатто пайроцаи назди хонаро низ)... Ё аз шиддати 

хастагк нимҷон ба цуҷраи худ кашола шуда омада, дарро 

мекушок ва ба димоғат цавои вайроншуда мезанад, баъд де-

ворро ламс карда чароғро рӯшан карда, дару тирезаро меку-

шок ва илова бар ин бояд интизор шавк, ки цамсарат бароят 

як пижла чой омода намояд; дар дацон бошад, цанӯз маззаи 

ким-кадом хуриши зацрнок цис карда мешавад ва боз бояд 

дар ҷойгаци намшуда хоб равам... Чк хел нафратовар аст! 

Цамаи ин барои вай кай оғоз жфта буд. Солцои пеш цама 

гуна рӯзи якшанбе барои ташкили хурсандк бацона шуда 

метавонист. Дар кадом як кунҷи хотираи вай жддошти хира 

дар бораи рӯзи таваллуди сурурбахш нигоц дошта мешавад, 
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ки он дар асл метавонад ҷашни зодрӯзи бибиаш бошад.  Би-

биам чк гуна пирогцои болаззат мекард (вай фермаи хурд 

дошт): дар он ҷо цам қаймоқ, цам равғани цақиқии говк ва... 

чк чизцое дар он ҷо набуд! Гӯж цамаи ин дирӯз буд... Аниқ-

тараш вай аввал дар бораи пирог фикр мекунад ва баъд аз ин 

дар пеши назари ӯ симои хирашудаи бибиаш пайдо мешуд. 

Хамире, ки аз офтоб бӯй баровардааст, забонро яра мекунад 

ва аз бӯйи он устухони рухсора ба царакат медарояд... 

Бале, он вақт вай хурсандиро дӯст медошт: тамоми цажт 

ба назараш  хушбахтии беохир менамуд.  

Вақте ки ӯ цамагк се сол дошт, модараш аз олам гузашт, 

цамин ки ба синни чордацсолагк қадам гузошт, бибиаш аз 

болои зинацои сангин афтида, вафот кард. Вай цеҷ вақт бибк 

надошт – фақат як падараш монда буд. Бо вуҷуди он ки вай 

ба нафақа баромада буд, вале цанӯз бақувват буд ва 

метавонист боғро нигоцубин намояд ж асбоби бисоти хонаро 

аз як цуҷра ба цуҷраи дигар бубарад.    

Падараш цам дар хадамоти цифозатк хизмат мекард.  

Дар бораи касби худ вай бо эцтиром сухан мегуфт: “боша-

раф, номдор ва ифтихорк”. “Ду навъи фаъолият вуҷуд дорад, 

ки дар он ақл, босалобатк ва ҷавонмардк дар як вақт вуҷуд 

доранд: хизмати царбк ва хадамоти дарбонк дар мецмон-

хонацои навъи аъло”, - гуфта буд ӯ ба писараш.  

Падари вай дар бораи мавзуъцои баланд изцори ақида 

карданро дӯст намедошт: вай бидуни пурсиш фарзандашро 

ба хизмати аскарк дод ва писар низ бе ягон ҷидду ҷацди аз 

цад зижд ва цисси бадбинии хос хизматро адо кард. “Бобои ту, 

– гуфта буд, падараш, – одами хулқу атвори ба худ хос дошт”.  

Марди ҷавон вақте ба аскарк рафт, ки падараш барои 

баромадан ба нафақа омодагк медид, ба ибораи дигар гӯем, ӯ 
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дар ҷойи дидбонк падарашро иваз кард. Ва инак, вай дар боғ 

қадам мезад ва ба цама гуна вақтхӯшицо бетараф буд.  

Цанӯз цангоми дар мактаб хонданаш дар рӯзцои ид бо 

рафиқонаш қадам задан ж дар паси мизи қацвахона нишас-

тан, наззора кардани давуғеҷцо дар майдон, бо нигоц гусел 

кардани қатори автомобилцо ва аз назар гузаронидани дух-

тарцоро... дӯст медошт. Аз ин пештар бошад, вақте вай тамо-

ман хурд буд, бибиаш ӯро ба дохили майдон меовард ва 

барояш ширинию пуфак мехарид. Боре вай дар издицом гум 

шуд, сараш ногацон ба дард даромад ва баъд аз ин циссижти 

бегонагк аз цама гуна хушцолии оммавк ба мижн омад.  

“Дар ницояти кор муцим нест, ки цамаи ин кай оғоз 

шуд”, – ба худ гуфт марди ҷавон. Албатта, барои цама кор 

сабаб жфтан мумкин аст. Барвақт модарашро аз даст дода буд 

ва дар назди атрофижн эрка набуд.  Вай ба осонк аз хажлцои 

хом халос шуданро жд гирифта буд. “Падар маро на он қадар 

хурсанд мекард, аз ҷониби дигар метавон гуфт, ки аз рӯйи 

табиатам одами ницоят танбал будам... Вале, дар ницояти кор 

на ман танцо чунинам. Дигарон цам пайдо мешаванд, ки иду 

ҷашнцоро дӯст намедоранд. Кк ба ҷойи он ки мисли хӯк пур 

хӯрад ва ж аз паси духтарцо давад, нигоц кардан ба дарахтони 

боғро авлотар медонад.  Барои чк не?..” 

Дар назди баромадгоц аскар дар рӯйи харак ҷуфти ҷа-

вонро мушоцида мекунад. Вай ҷавонеро, ки куртаи сафеди 

худ бо номи ширкатро ба пиҷаки нав иваз карда буд, шинохт.  

Духтар аз афташ бад нест, вале сарсӯзани сари сина бо кур-

таи сурхаш мувофиқат намекунад. Саргарми суцбати гарм 

онцо цатто надиданд, ки чк гуна аскар аз пешашон гузашта 

рафт.  
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– Медонк, ман имрӯз шахсеро дидам, ки бароямон шир 

меорад.  Вай бо духтаре буд. Эцтимол ӯ арусшавандааш буд. 

Вай бошад, назар ба ск соли доштааш, пиртар менамуд.  

“Ана акнун мавзӯе цаст, ки ба занаш нақл кунад, вақте ба 

хона меравад. Бале, боз ин ҷашн...  Не, бецтараш, цар чк зуд-

тар ба моцигирк равам!”  

Ба хонааш наздик омада, дар назди гулзор бо гулцои 

зард дақиқае меистад. “Каме баъдтар цамаи инцо мемуранд, - 

аз дил мегузаронад аскар, аз пояи гули бебӯй кашида.  – 

Умуман боғ ким-чк хел нигоцубиннашуда барин. Аз афташ, 

падарам монда шудааст. Осмон саросар бо абрцо пӯшонида 

шудааст – ин цам бад нест, зеро гулцоро об додан лозим нест. 

Ва цамон лацза вай фацмид, ки барои чк майдони идона 

навакак ба назараш тираю хира намуд, сояи ягон ашж ба 

назар намерасид.  

Баъд вай дарро кушода, вориди хона мегардад. “Салом” 

– бо овози гирифта аз ташноб сарашро собун зада, мегӯяд 

падар: кафки собун цатто ба лабонаш часпида буд.  

Марди ҷавон баъди кашидани пойафзолаш мушоцида 

мекунад, ки аз дохили хона бӯйи панир меояд. Дар ин ҷо 

цамеша бӯйи ягон чиз меояд. Ростк, одатан бӯйи ягон 

хуриш... ба машом мезанад. Вале баъзан бӯйи пешоби 

писараш, атри занона ж  хамираи махсус барои дандонцои 

сунък меояд.  Бӯйи хона барояш аллакай як қисмати худи ӯ 

гаштааст ва аломати ба худ хоси хонадонаш мубаддал 

шудааст.  

Аскар ба занаш, ки писари хобидаашро бо курпа мепе-

чонад, нигоц мекунад. Аз афташ навакак хобаш бурдааст.  

– Туро аллакай ҷавоб доданд? – бо овози паст мепурсад 

цамсараш. Вай аз хонаи кӯдакон мебарояд ва бе овоз аз 

пасаш дарро мепӯшад.  
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– Аца. Имрӯз рӯзи кӯтоц буд.  

– Вақтцои пеш, дар рӯзцои ид цам посбонк мекарданд, - 

илова намуд падар.  

– Акнун цамааш тағйир жфтааст.  

Зан зуд баргашта ба дари хонаи хоб нигоц мекунад ва ба 

хусураш дастпоккунакро дароз менамояд. Дар зери манаци 

вай цанӯз рахцои собун боқк мондаанд.  

– Гӯш кун, ту наметавонк ба ман крематро қарз дицк? 

– Мӯйсафед сигаретро даргиронда, дасташро ба ҷониби 

рӯяш мебарад.  

– Агар шумо дар хона сигор кашиданк бошед, хоциш-

мандам тирезаро кушоед, – мегӯяд зан.  Гулӯям дард меку-

над, дар ин ҷо бошад, бе ин цам барои нафаскашк цаво 

намерасад.  

Марди ҷавон ба падараш зарфи кремдорро дароз меку-

над ва дасташро ба тарафи тиреза дароз мекунад. Цанӯз соли 

гузашта аз цамин тиреза дарахтон ва цатто цамон хонаеро, ки 

дар он ҷо посбон аст, дидан мумкин буд. Вай цатто онро ба 

писараш цам нишон дода буд. Цоло бошад, цама ҷоро 

сохтмонцои нав  пур кардаанд ва ба цар куҷое нигоц накунк, 

чашмонат ба деворцои хиштин мезананд.  

– Дар он қариб, ки чизе намондааст. Цеҷ гап намешавад, 

агар ман каме бигирам? 

– Ягон гапе нест! 

– Худат-ку цоло риш натарошидак? Ман метавонам 

бароят монам... 

– Цеҷ гап не, цамаашро гир.  

– Чк, ту магар боз дорк? 

– Не. Ман онро истифода намебарам.  
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– Ба ту крем маъқул нест?  Ба фикрам бӯяш бад нест. 

Илова бар ин, он пӯстро аз варам кардан эмин нигоц 

медорад.  

– Имрӯз бошад, тарошидани ришро ба нақша 

нагирифта будам. Пагоц дигарашро мехарам.  

– Пагоц дари тамоми мағозацо пӯшида аст.  Ба цар цол 

ришатро тарош, ақаллан ба хотири ид, ман бароят каме крем 

мемонам... 

– Оц, чк хел цодисаи бузург: падар қарор дод ришашро 

тарошад! Ман бошам, цамчун писари боадаб...Майлаш, 

бигир, ман боз  оби мушкин дорам. 

– Ба назарам, оби мушкин бештар ба занон мувофиқ 

аст... 

– Цеҷ гап не, барои мардон цам мешавад. Баъдан барои 

пӯст цеҷ фарке надорад, ки оби мушкин аст ж крем.  

... Марди ҷавон цис мекунад, ки цар дафъа баъди 

шунидани калимаи “ид” дилаш бо дард фишурда мешавад.  

Барои он ки дар ин бора фикр накунад, вай рӯзномаро, ки 

субц нахонда буд, мекушояд. Кунҷи рости вай каме тар шуда 

буд. Ромкунандаи саг сардори худро барои он ки вай ба ӯ 

гуфт, ки аз саг бадтар аст, ба қатл расонид. Чк цам гуфтан 

мумкин, сухани цақ талх аст.  

Дуздк. Дар цар се цолат наврасон мошинцоро дуздида, 

гирифтори садамаи автомобилк шудаанд. Аҷоиб, чк хел дух-

тарчаи сездацсола, ки дар умраш ягон бор дар паси чанбари 

мошин нанишастааст, чк гуна тавонистааст автомашинаро 

идора кунад? Вале дар ин бора дар мақола ягон чиз гуфта 

нашудааст. Ана боз... Цунарпешаи фаронсавк ба шавцар ме-

барояд. Маротиба чорум. Шавцараш ким-кадом як коргар-

дон, ки аз вай жздац сол чавонтар аст. Дар шимол сӯхтори 

калон ба амал омадааст, қурбонк нест. Мақомоти мацаллк 
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сари вақт мардумро берун бурданд...  Ким-кк, ки аз ҷониби 

гомосексуалист таҷовуз шуда буд, аз вай қасос гирифт: вай 

бадкирдорро дар цамоми худаш қулф кард ва он нафасгир 

шуда, цалок гардид.  Дар бораи ҷузъижташ чизе гуфта наме-

шавад, афсӯс: албатта, бецтар мебуд мефацмидем, ки баъди 

аз цамом баровардани ҷасади он, вай чк гуна афту андом 

дошту ...  

– ... Костюми сижцатро дар жд дорк?   Цамонеро, ки сад 

сол пеш харида будк. Вай ба ту тира менамояд, барои цамин 

онро намепӯшк. Ту чк ақида дорк, агар ман онро ба падарат 

пешницод намоям? Ба назарам он ба вай дуруст меояд, 

гузашта аз ин, қади шумо якхела аст. То омадани ту мо мацз 

дар бораи цамин царф мезадем. Бисжр хуб мешуд, агар падар 

онро имрӯз ба бар мекард.  

– Ту фикр мекунк, ки чицо мегӯй!  Ман цама чиз дорам ! 

– Падар, ба худат як бор нигоц кун! Ба ғайр аз ин, шумо 

розк будед-ку...  Мо якҷоя онро аз ҷевон бароварда будем, 

шумо цатто онро пӯшида санҷидед... Канк нишон дицед, 

андозаи шумо якхела аст-ку! 

– Бижед монед, зори костюми шумо нестам! Бо он чизе, 

ки дар тан дорам, меравам... 

... Ақидае бажн мегардад, ки сӯхтор бар асари цамлаи 

интицорк ба мижн омадааст. Фурӯшандаи мева занеро бо 

борҷомаи бузурге дидааст. Зоциран ба хориҷк монанд 

будааст ва ба болои ин дар пеши цамон хонае, ки баъдтар 

сӯхтор ба амал омада буд, гаштугузор мекардааст... 

– Не, ягон ҷойи гап нест, костюми маро ба бар намоед. 

Вай бад нест-ку. Дар царду сурат назар ба либоси куцнаи 

шумо бецтар менамояд.  Акнун ин чунинашро дигар цеҷ кас 

намепӯшад. Ба рӯят механданд охир.  
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– Ба ман маъқул аст. Либоси цозиразамон ницоят алақ-

қоск аст. Дар даврони мо либоси расмк ба маънои томаш 

либос буд. Рангаш цам ранги амиқу пурра буд... олк! 

Марди ҷавон табассуми худро нигоц дошта наметавонад. 

Падар дар ин мижн сарашро хам карда, ба рухсорацояш 

крем мемолад. Марди ҷавон танцо пойи лоғар ва пур аз 

доғцоро мебинад. Аз даруни пойафзоли дарида порчаи 

картон ба назар мерасад.  

– Бо костюми ту ман ож хандаовар наменамоям? 

– Ту чк мегӯй! Он гӯж мацз барои ту духта шудааст. Гу-

зашта аз ин, цамсарам цам чунин фикр мекунад, бовар кун, 

вай дар ин масъалацо хеле пешрафта аст.  

– Охир ин костюми тӯжнаи ту аст- ку! Ту охир чк қадар 

зацмат кашида, пул ҷамъ карда, онро харидк.   

– Медонед чк, падар, шавцарам дар цама цолат онро 

намепӯшад. Ин костюм ба назари вай ницоят ҷиддк 

менамояд.  

Пирамард балончаи кремро ба ҷониби писараш цаво 

медицад. Бӯйи нозуки крем ба димоғ зада, сӯрохии биниро 

мехоронад.   

– Вац, падар, шумо хеле олк ба назар мерасед! Гули 

садбарги цақиқк! 

Аз пешдомани цамсараш бӯйи тези панир меояд. 

Марди ҷавон баллончаро ба сабад мепартояд.  

– Барои чк, вай цоло атр дорад-ку! 

– Чк фарқ дорад? Ман ришамро наметарошам.  

– Яъне чк хел наметарошк? Дар он ҷо одамон... 

Вале марди ҷавон аллакай ӯро гӯш намекунад. Вай ба 

цамсараш, ки дар ошхона бо такпӯшакцо машғул буд, муро-

ҷиат кард: 
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– Чк мешавад, агар шумо якҷоя ба он ҷо равед? Падар ва 

ту? 

– Ту чк? 

– Магар ту худатро бад цис карда истодак? 

– Не... барои чк бад?.. ацволам муътадил аст... 

– Тамом! Ман қарор додам дибоси расмиро ба бар 

мекунад, ту бошк костюмро, фацмидк? Ту костюми худро ба 

бар мекунк ва мо цама якҷоя ба он ҷо меравем!  

– Костюм дар ин ҷо тамоман дахл надорад. 

– Хайр майлаш. Дар ин сурат майдаякро бо худ гириф-

та, секаса равед. Ман бошам, меистам... Гузашта аз ин, пойцо-

ям цанӯз дард мекунанд. Не, ман ҷиддк мегӯям. Хонаро ни-

гоцбонк хоцам кард. Ту цатман бояд ба он ҷо равк. Писарбача 

аз субци содиқ бехудона “Сирк, сирк” гуфта дод мезанад. 

Бинобар ин, ӯро бо худ бар ва цамон сиркро нишон дец... 

Костюмро цам пӯш.  

Марди ҷавон аз чунин ранг гирифтани кор ба цайрат 

афтод. Цамсараш, албатта, цозир мегӯяд: “ Охир ман цам ба 

ту цаминро мегӯям. Падари худатро худат бецтар медонк!” 

Чк хел падаратро аз фикраш баргардонем?  

Дар он муддате, ки марди ҷавон фикр мекард, падар 

сигарети навро даргиронда, ба кофтани мӯйцои баъди риш-

тарошк дар гардан ва гиребони куртааш монда, шуруъ меку-

над.  Чк гуна ин суцбати аблацонаро боадабона анҷом додан 

мумкин? Бо сабаби хастагк халос намешавк, охир вайро 

имрӯз аз рӯзцои маъмулк барвақттар аз кор ҷавоб доданд... 

Не, вай дигар наметавонад бо падараш бо гуфтани суханцои 

талху нешдор машғул шавад. Аз чк бошад худро нағз цис 

намекунад. Шояд мацз цамин циссижти ҷашн ж ид бошад? 

Ба ғайр аз ин ӯро боз як савол ором намегузорад: барои 

чк овози падар ин гуна ҷарангоск шудааст? Ӯ дар жд дорад, 
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ки чк гуна дар болои дастцои бибиаш нишаста, ба падараш, 

ки ба наваскарон фармон медод, нигоц мекард. Дар омади 

гап, фармон додан барояш на цама вақт муяссар мешуд.   

Он замон сарбозонро дар як сол ду маротиба қабул ме-

карданд. Падар бо онцо машғулиятцои ибтидок мегузаронид: 

қадамзанк, нигоц доштани пой цангоми қадамзанк ва сару 

кор доштан бо аслицаро жд медод...  Цангоми фармон додан 

вай чун буққа дод мегуфту наъра мекашид. Ростк, ин 

манзараро танцо дар цавои хуб мушоцида кардан мумкин 

буд.  

Дар рӯзцои боронк машқцо дар толори машқк гузаро-

нида мешуданд. Марди ҷавон ба жд овард, ки чк гуна па-

дараш пеш аз машқ цолати боду цаворо пурсон мешуд. Вале 

дар цавои бад низ бибк вайро ба боғе, ки дар он ҷо бинои 

қаровулхона истода буд, гирифта меовард. Ва акнун ин 

воқеан овози раъдмонанд аз чк бошад, ба худ печида шуда, 

беҷило шудааст... 

“Медонк”, шояд падари ту бемории тарбод дошта 

бошад?– гуфт боре цамсараш. – Ба ман цамсоя гуфта буд, ки 

аз ин беморк овоз гум мешавад”. Вай он вақт ҷавоб дод, ки 

падараш барои он овозашро гум кард, ки дар давраи хизмат 

аз цад зижд дод задааст. Ӯ бо овози паст суцбат карда намета-

вонист... Цамин лацза мехоцад, ки овози омиронаи падараш-

ро шунавад. “Цой, шумо тӯдаи аблаццо! Ба ид, ба пеш қадам 

занед!!! 

– Шумо, падар ким-чк дар бораи сирк гуфтед. Инро ба 

шумо писарам гуфт?   

– Ту бошк, цамеша дар ҷаражни кор нестк..  Ман цамин 

пагоцк эълонномаро дидам. Дар он ҷо, дар назди толори 

куцнаи кино, ки цозир маҷлис мегузаронанд. Медонк? Он дар 

наздикии пояи эълонномацо истодааст: мо бо набераам сайр 
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мекардем...воқеан вай имрӯз ба гапцои ман гӯш кард... цамин 

хел мо сайру гашт мекардем ва ин эълонро дидем. Чашмони 

ӯ цатто медурахшиданд: “Бобоҷон ин чк аст?”Охир вай ягон 

бор дар зиндагиаш дар сирк набуд.  

– Аз афташ, нархаш цам хеле... Кай ба тарафи мо сирк 

омада буд? 

– Дафъаи охир... Не, цатто ба жд оварда наметавонам.  

– Ту боварк дорк, ки ин эълонномаи нав аст?  

– Чк ту маро девона цисоб мекунк? Цафтаи гузашта вай 

дар он ҷо набуд... бале, фақат эълон дар бораи доругузаронк 

зидди девонагк буд.  Ту дар цама цолат цеҷ гоц ба он ҷойцо 

намеравк, мо бошем, бо набераам, цар рӯз аз пацлӯи он 

мегузарем.  

– Хайр майлаш, бигзор сирк бошад.  

– Вақте ту мисли цамин майда будк, ман туро боре ба 

сирк бурдам.  

– Бале. Вале бибк он вақт бо мо нарафт. Ба фикрам вай 

бемор буд.  

– Салом, омада расидем. Вай он замон дар қайди цажт 

набуд!  

– Бижед, бижед, падар! Либосцоятонро тезтар иваз 

намоед, ман рафта кӯдакро бедор мекунам. Бояд шитоб 

кунем, варна цамаи ҷойцоро банд мекунанд.  

Дар ин лацза занги дар зада шуд. Зан пешдомани 

намакини худро кашида, садо мебарорад: 

– Меоям, меоям!.. Ту писарро бедор кун.  

Дар остонаи дар марди ношиноси тахминан сисола ис-

тодааст. Вай айнак дорад, мӯйцояш пахмокшуда буда, костю-

ми обшустаи хокистаранг ва галстуки сурхи бо ким-чк хел 

сурати қабец дар бар дошт.  
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– Ой... шумо ба назди шавцарам? Як дақиқа истед, ман 

вайро даъват мекунам.   

– Не,  хонум. 

– Шумо магар ба назди вай наомадаед? 

– Як замоне, хонум, дар цамин наздикицо ман устохонаи 

дуредгарк доштам... 

Ифодаи чецраи зан шубцанок мешавад.  

– Бубахшед? 

Мард ба тарафе нигоц карда, духтарчаро бо ишора ҷеғ 

мезанад:   

– Биж тезтар! Ту дар куҷо мегардк. Ман ба ту гуфта 

будам, ки танцо ба ҷое нарав!  

– Салом, хонум. Дасти ман канда шудааст! – духтарча 

дод зад ва кӯшиш мекунад ба хона дарояд.  

Вай тамоман хурд аст. Ва ницоят дӯстрӯю чашмони 

калон дорад.  

– Шумо, хонум, ба ин кӯдаки бадбахт, ба духтари ман 

фақат як таваҷҷуц кунед! Ман бояд бароятон гӯям, ки тамоми 

рӯзцо дар устохонаи худ кор мекардам ва ӯ цамеша дар назди 

ман буд. Албатта, вай цуҷраи худро дошт, вале ба ӯ бӯйи 

дарахт маъкул буд... Ман вайро огоц карда будам, ки устохона 

ҷойи бозк нест ва дар ницояти кор метавонад ягон фалокате 

рух дицад.  Он рӯз чун цамеша вай дар пацлӯям чарх мезад... 

ман ба ӯ ким-кадом чӯбчаеро додам.... Умуман ман кампирро 

хоциш карда будам, ки духтарамро нигоцбонк кунад, вале 

шумо медонед-ку... Қисса кӯтоц, барои лацзае мо ӯро бе назо-

рат гузоштем... 

Занро тарс фаро гирифт ва ӯ хост, ки бо бацонаи сер-

корк дарро ба рӯйи онцо пӯшад, вале духтарча ба домани вай 

часпида мегирад. Вай бо чашмони калони худ нигоц карда, 

дасташро боло бардошта, мегӯяд:    
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– Хонум, бубинед бо ман чк цодиса рух дод!  

Зан каме болотар аз оринҷ изи захми ба сӯхтагк монанд-

ро мебинад. Он дасти духтарро цалқавор фаро мегирад, аз ин 

рӯ чунин ба назар мерасад, ки гӯж даст бо резинкацо часпонда 

шудааст.  

– Ман падари ношоям цастам! Цар дафъае, ки ман инро 

мебинам, мехоцам ба зону зада аз вай узр пурсам. Гап дар 

сари он аст, хонум, ки дар он лацза арра доирашакл кор 

мекард ва дасти вай зери он монд... 

– Ман мехостам самолжти коғазинро бигирам!  

– Тавре шумо фацмидед, дастро батамом канда партофт. 

Худож, чи коре, ки нашуд! Модарам бецӯш шуда афтод... Мо 

ба шифохона давида рафтем, аз он ҷо моро ба шифохонаи 

марказк равон карданд. Дар он ҷо ба мо гуфтанд, ки цолати 

вай вазнин аст, чун зижд хунро аз даст додааст... ва чизе ӯро 

наҷот дода наметавонад... 

– Вале ба цар сурат, хонум, дастамро ба ҷояш пайванд 

карданд!   

– Хушбахтона, ин ҷаноб дар он ҷо пайдо шуд. Вай хеле 

ҷавон ба назар мерасид ва нигоцаш ба монанди шабнами 

сацар тоза буд ва табассум мекард... Тавре маълум гардид, вай 

ба назди мо аз хориҷа барои он омадааст, ки дар қуллацои 

куццо ба медитатсия машғул шавад. Дар ҷойцои мо гармк 

бисжр аст, вале вай дар маконе хилват гирифт, ки барф 

тамоми сол меистад. Вале баъд ба бемории варами шуш 

гирифтор шуда, бо тасодуфи нек барои муолиҷа ба шифо-

хонае омад, ки ба он ҷо духтарчаи маро оварда буданд...   Вай 

ба он чизе, ки аз дасти вай монда буд, нигоц кард ва ногацон 

аробачаи духтарчаи маро, ки аз утоқи ҷароцк берун меовар-

данд, нигоц дошт. Духтурон даррав ғалоғула бардоштанд, 

ман бошам нафацмидам, ки чк цодиса шуд. “Дасти вай дар 
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куҷост? Дар куҷост дасте, ки бурида шудааст?! Оҷилан онро 

ба ман дицед!”– чунон хитоб кард, ки цатто деворцои ларзи-

данд. Вале дасти бурида дар рӯйи фарши устохонаи ман 

монда буд... Ман бо шитоб ба хона рафтам ва онро, ки бо 

майдарезацои чуб омехта шуда буд, овардам...  

– Бале,  цамааш ана цамин хел буд, хонум!  

Бо ин суханон духтарча боз дасташро дароз мекунад. 

Пайи захм дар дасти он боз бештар ба каскон (шина)-и 

резинк монанд шуда буд.  

– Ва ин ҷаноб ҷойи буридаро ба чизе гузошт ва ... муъ-

ҷиза шуд!.. хонум, даст ба ҷояш ҷаспида гирифт. Ман ба 

чашмони худ бовар намекардам, вале наздиктар бинед, ин 

даст шацодати бецтарин аст! Баъди ин цодиса он ҷаноб китоб 

навишт... 

Ана гап дар сари чист!.. Зан ғур-ғур мекунад: “Бубахшед, 

ман ницоят серкорам!” – ва бо тамоми қувва дарро ба тарафи 

худ мекашад. Вале мард сари худро ба сӯрохк медарорад ва 

дар суханони вай ногацон нишонацои тацдид пайдо меша-

ванд: 

– Хонум, шумо цоло намедонед, ки бо шумо чк цодиса 

шуданаш мумкин аст! 

Ницоят ба зан муяссар мешавад, ки дарро мацкам кунад. 

Аз берун чирроси духтарча ба гӯш мерасад: 

– Хонум, дасти Шуморо мебуранд! Мебурра-анд! 

– Цой, дар он ҷо чк гап аст? 

– Ким-кадом сектантцо ж чк ном доранд онцо... Цеҷ не ки 

аз ин ҷо раванд.   

– Худат айбдор, сазои худат, ки бо онцо ин қадар вақт 

гап зада истодк! Дафъаи дигар маро даъват кун, кор тамом 

мешавад. 
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Дар ин мижн муйсафед костюми сижцро ба бар карда буд 

ва чун зарфи мисин медурахшид.   

– Ман эцтимол, то вақти мурданам вақтро бо цамин 

галстук мегузаронам!  

Кӯдак то охир бедор нашуда буд ва инҷиқк мекард.   

Дар муддате, ки ба вай шимашро мепӯшонанд, ӯ бо дас-

тонаш чашмонашро мемолад, вале цамин ки калимаи 

“сирк”-ро шунид, цамон лацза цушжр мешавад.  

– Дар он ҷо филцо цастанд? 

– Филцо? Албатта, чаро не? 

– Цамонцое, ки дар эълон буданд? 

– Бале, ба мисли дар эълон дидагиат. Фил ончунон кор-

цое мекунад, ки... цатто баъзе машқцои мушкилро иҷро 

менамояд. 

– Ба ғайр аз ин вай метавонад таъзим кунад, ба болои як 

зонуяш рост истад ва болои курсицо роц гардад... 

– Ва цамаи инро фил иҷро карда метавонад, цамин хел?  

– Барои он ки цамаи ин корцоро иҷро карда тавонад, 

вайро бисжр машқ додан даркор аст. Филцои оддк ин корцо-

ро карда наметавонанд.  

– Он филе, ки дар китоби ман цаст, метавонад? 

– Не-е, вай дар боғи цайвонот зиндагк мекунад-ку.  

– Танцо филцои сирк чунин карда метавонанд, цамин 

хел? 

– Албатта. Барои ин онцоро махсус дарс медицанд. 

– Зӯр! Онцо ницоят бузурганд! Онцо цатто метавонанд, 

бо ду пой рост истанд! Падар, ту маро баъзе вақтцо фиреб 

медицк! 

– Фиреб медицам? 

– Аца.  
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– Аҷоиб, кай ман туро фиреб дода будам?  Очаат цанго-

ми моцигирк бо мо хеле хуб истироцат карда буд.  

– Он вақт не охир! Дар жд дорк, кампираке ана цамин 

хел нишаста буд, ман аз ту пурсидам: “Вай чк, пешоб меку-

над?”, ту бошк гуфтк, ки не. Вай бошад цақиқатан цам пешоб 

мекард, ман баъдтар аз вай пурсидам ва ӯ гуфт, ки “бале”.  

Мӯйсафед, гвардиячии ҷавон ва цамсари вай аз циҷолат 

ба якдигар нигоц мекунанд. На барои он ки писар падарашро 

ба дурӯғгӯй гунацгор мекунад. Гап дар сари он меравад, ин 

кампирак девона аст ва илова бар ин цадс мезананд вай ба 

бемории оташак гирифтор аст.  

– Акнун ба ман бигӯ, ки ин цамаи он чизе буд, ки ба ту 

гуфта буд? Дигар ягон чиз  не? Ту бо вай фақат суцбат кардк” 

Умедворам вай ба ягон ҷоят даст нарасонид? Фақат рости 

гапро гӯй!   

Модар якумин шуда ба худ меояд.  

– Фавран бас кун, ту вайро метарсонк!.. Ту вайро дар ку-

ҷо вохӯрдк? Ту чк, магар дар хонаи вай будк?   

– Не, ман бо вай дар кӯча суцбат кардам.  

– Дар куҷо, дар кадом кӯча?  

– Дар ин ҷо, дар рӯ ба рӯйи хонаи худамон.  

– Ин чк кори кардагиашон аст?! Охир ба онцо гуфта буд-

анд-ку ӯро ба кӯча сар надицанд! Ин нафранангез аст!  Дар он 

ҷо онцо дар бораи чк фикр мекунанд? Майлаш, ман цозир 

рафта, ба онцо як-ду сухани фораму дилнавоз мегӯям!  

– Ин корро монед, хоциш мекунам, падар! Дар чунин 

лацза бо онцо суцбат кардан чк фоида дорад? Пагоц ман ху-

дам меравам.    

Дар мавриди ин кампир цамсояцо на дертар аз се рӯз 

пеш ба он ҷо рафтанк буданд. Онцо бо оилаи вай цамсуцбат 
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шуда, хоциш карданд, ки то ба шифохона будани вай нагузо-

ранд, ки кампир ба кӯча барояд.  

Хонаи кампир дар наздикицо, дар дигар тарафи кӯчаи 

онцо воқеъ аст. Марди ҷавон дар якҷоягк бо намояндаи хада-

моти ичтимок шахсан бо хешу табори вай суцбат карда буд. 

Онцоро духтари сисолаи кампир, ки худаш цам камакак  

цамонхелк аст, қабул кард. Вай дар тан пироцани дарози 

сафед дошт  ва матоъ  ончунон даридагк буд, ки дар баданаш 

порча-порча овезон буд. Гвардиячк дар аввал нафацмид, ки 

ин пироцани арӯск аст. Вале зан ин шубцаро тасдиқ намуд ва 

эълон кард: “Маъзарат  мехоцам, ман имрӯз тӯй дорам” Агар 

розк бошед, ман пагоц бо шумо суцбат мекунам”. Ба цар 

сурат ба онцо муяссар гардид, то ки кампирро ба кӯча 

баромадан намонанд ва аз болояш назорати катък  баранд.  

Дар роци бозгашт ҷавонон царатзада мегуфтанд:  

– Не, шумо як фикр кунед, имрӯз вай тӯй доштааст! Бо 

кк, пурсида мешавад? Шумо ба пироцани вай диққат додед?   

– Хоби дацшатовар!  

– Зери мизро дидед? Шишацои шароб чк қадар зижд... 

Бӯйи бисжр бад! 

– Чизи гандида ба димоғ мезанад... 

Дар маҷмӯъ, гвардиячии ҷавон ба цеҷ ваҷц муқобил нест, 

ки дар цамсоягии онцо кампири аз ақл берун зиндагк кунад.  

Вале агар вай бо кӯдакон суцбат кунад, ин гапи дигар аст.  

– Хайр майлаш. Чун ҷамъ омадем, рафтем,  варна цамин 

цозир сар мешавад... Ба назди кампир бошад, пагоц ман 

худам меравам. Дар цама цолат бо ҷавон аз хадамоти иҷти-

мок мулоқот кардан зарур аст.  

– Ана ин гапи дигар! – фаржд мекунад кӯдак, дар рӯйи 

курсии роцат боло парида. – Ин цоло цамаи гап нест. Ин кам-

пирак ким-чк хел... дигар хел аст... Шояд вай камакак девона 
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аст? Аввал пешоб мекард ва баъд  чунон дод зад:  “Самолжт! 

Самолжт!” Аз ҷояш парида хеста, корашро тамом накарда, 

давида рафт... Аз вай ба замин об мерехт. Фу, ифлоск! Ман 

дигар цеҷ гоц ба назди вай намеравам! Вай бошад, цамоно ба 

осмон нигоц мекард ва бо ангуштонаш цамин хел нишон 

медод... вале ягон хел цавопаймо набуд. Вале ӯ боз цам фаржд 

мекард:  “Самолжт! Самолжт! Тр-р-р-р!” 

Дохили бинои сирк бӯйи боғи цайвонот мекард. “Бале, 

як каме бӯйи мушку анбар цис карда мешавад”, - худ ба худ 

писханд зад марди ҷавон. Ба онцо ҷой дар қатори якум расид. 

Агар навбат мебуд, онцо маҷбур намешуданд, ки он вақт дар 

назди панҷара интизор шаванд... Мардум гӯж занҷирро канда 

бошанд, якбора ба тарафи бандар давиданд. Дар цама ҷо гап 

дар сари он моции бузург мерафт. Цақиқатан цам гумон аст 

чунин як мавҷуди кучаку назарногир тавонад бо чунин як 

махлуқи цайратанегез рақобат кунад. Ба чунин як оҷизк ни-

гоц мекунию ба фикр фурӯ меравк, шояд дар бандар бецтару 

аҷоибтар бошад? 

Замони пеш он бо падар (вай цозир бо наберааш дар 

бораи чизе пичир-пичир мекунанд) ба барномацои сирки 

воқек, ки аз ким-куҷои шимол омада буд, мерафтанд. Чк цам 

мегӯй! Ин ҷо бошад, ба цар куҷое нигоц кунк, цама чиз бо 

цақирию оҷизк одамро тасхир мекунад: цам цайвонот, цам 

сару либоси онцо, цам асбобу анҷомашон ва пардаи он цам... 

Марди ҷавон оци ҷуқур мекашад ва ба мӯйсафеди 

падараш нигоци маънидор мекунад. 

– Бале, писарам, ту цақ цастк. Цама чиз ким-чк хел 

кучаку назарногир шудааст...  

Шер воқеан шарманда шуд: цангоми паридан аз цалқаи 

алангадор хато карда, ба сутун зад ва қариб сӯхтор ба амал 

меомад. Тамошобинон ғалоғӯла бардоштанду цуштак каши-
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данд ва бо ангуштонашон ба тарафи цайвони бечора нишон 

медоданд. Дар толор кӯдакон қариб, ки цузур надоранд – ба 

намоиш касоне, ки хуши дар кӯчацо гаштану дар бандар ба-

рои ба моцк дида дӯхтан талотум кардан намехостанд, омада 

буданд.  

Модар суханони писарчаашро, ки шерро тарафдорк 

карда мегуфт:  “Ва барои чк цайвонцоро азоб медицанд? 

Охир онцо метавонанд дар оташ сӯзанд!” – табассумашро 

нигоц дошта наметавонад. 

“Масхарабозии таппа-тайжр!  Цол он ки кадом вақте ба-

роям маъқул буд. Ба цар сурат асабк намекунад... Метавонк 

бацузур шинию ба оимчацои нимуржни ялаққоск чашм 

давонк”.  

Гармк тоқатфарсо мегардад – ин ҷо сирк не, балки 

цамом барин.  

– Ин кк аст, ацли ситораи бегона? 

– О-о аз афташ маъқул шудааст... Цамаашро ба вай 

фацмон... 

– Онцо сафедпӯстанд! 

– Бале цамин хел аст, онцо цамаашон упо (пудра) 

задаанд.  

–  Ож ту медонк, ман суратеро дар китоб дидам ва дар он 

ҷо айнан цамин хел махлуқцо буданд.  Онцо низ айнан чунин 

костюмцои ҷилодор доштанд!  

– Шояд, воқеан цам онцо сокини ситораи дигар 

бошанд... 

– Ту цам цамин хел фикр мекунк, падар?  

– Охир онцо худ аз худ бе кумаки касе... мисли цавопай-

мо парвоз карда наметавонанд-ку? “Мисли цавопаймо”...  

Марди ҷавон барои сонияе кампири девонаро ба жд меорад 
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ва кайфияташ хароб мегардад. Бо вуҷуди ин, суцбат кардан 

бо писараш барояш маъқул аст.  

– Медонк чк, дар гирду атроф ин қадар... Мисли бози-

чацо дар мағоза.  

Маълум аст, ки пиҷак ва галстук ба мӯйсафед халал ме-

расонанд.  Дар чецраи вай қатрацои калони арақ пайдо шу-

данд ва келин бо шитоб рӯймолчаро дароз мекунад.  

– Дар жд дорам, ки чунин як барнома буд... мотосикл-

савор дар дохили як силиндри оцанин чарх мезад. Цол он ки 

ин ҷо гумон аст, ки чунин барномаро бубинк. Имкон дорад 

чунин амалро дигар касе иҷро накунад. Бале-е, чк цам гуфтан 

мумкин аст... 

– Падар, мусиқк дар ин ҷо аз куҷо садо медицад? Аз 

боло? 

– Мусиқк? 

– Ман ягон оркестрро надидам.  Аз ин меравад, ки сабт 

аст.  

– Ту ож дар жд дорк, он солцо чк гуна оркестр буд?  

– Акнун барои мусиқичижн пул додан ницоят гарон аст... 

Э не, нигоц кун дар он ҷо ким-кадом мусиқинавоз истодааст. 

Вале вай тамоман танцо аст... 

Ин мусиқинавози дар сар кулоци ялаққоск ва дар тан 

фрак дошта, цар лацзае, ки касе аз ацли ситораи бегона ҷаци-

ши ғайриоддиро дар турник иҷро менамояд, ба лаълицо за-

дан мегирад. Аз цама бадтараш он аст, ки лаълицо  тамоман 

бемаврид ҷарангос мезаданд ва ин вазъият умуман ба 

намоиш дилфиребию дилрабок намебахшад. Одатан, барои 

он ки нуқтаи авҷи лацзаи  барномаро таъкид намоянд, дар 

нақораи кучак рези баландшавандаро иҷро мекарданд ва 

тамошобин цамон лацза дар цолати интизорк хомӯш мешуд. 
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Вале овози нафратангези лаълицои оцанк асабро хароб 

мекард.   

Ними толори сирк холк аст. Дар баъзе курсицои оцанк, 

ки ба рӯяшон матои бо мурури замон бенуршуда кашида 

шуданд, ҷуфтцои ошиқ ва якчанд сархушцои ҷойгир шуда 

буданд. Аз афташ кадоме аз онцо ба ҷониби шер, ки аз 

паридан аз дохили цалқа саркашк карда буд, шиша цаво дод. 

Намоишро нигоц доштанд ва барандаи он узрхоции зижд 

кард ва цамзамон фацмонд, ки ба сацнаи сирк цаво додани 

цамагуна  лашулуш тавсия дода намешавад.  

“Дар маҷмуъ, – фикр мекунад марди ҷавон, – агар, аз 

рӯйи адолат гӯем, ин намоиш, мусиқии дацшатовар ва 

бозицои шубцаноки варзишгарон сазовори на як шиша, 

балки якчанд шиша мебошад”.   

– Шумо метавонед дар ин ҷо цар чк мехоцед гуфтан ги-

ред, вале ман дар цама цолат сиркро дӯст медорам... Намедо-

нам барои чк, вале дӯст медорам. 

– Тамоман дуруст аст, – касе намедонад, ки чаро вай дӯст 

медорад.  

– Ман бошам, тоқат карда наметавонам, ба гап цамроц 

шуда мегӯяд цамсари гвардиячк. – Падар ба ман дар бораи 

сирк цар гуна цикояцои дацшатнок нақл мекард: онцо гӯж 

кӯдаконро медузданд ва ба онцо сирко менӯшонанд, то ки  аз 

онцо акробати сирк тайжр намоянд... Цайвонцо чк? Онцо низ 

бадбахтанд. Кӯдак цақ аст, шер на барои он таваллуд шуда-

аст, ки аз болои цалқацои ацмақона парида гузарад. Агар вай 

цозир дар Африқо мебуд... 

– Падар, фил дар куҷост? 

– Ба назари ту, маълум мешавад, ки ман барои он тавал-

луд шудаам, ки ба кор равам? Яқин цама чиз одат мешавад... 

– ... Па-да-ар! 
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– Дар ин ҷо шер ва кори ту чк алоқамандк доранд?  Ин 

чизцои тамоман гуногунанд.  

– Дар бораи онцо фикр кардан кифоя аст, ки ... 

– ... Охир чаро фил нест? 

– Ман ба цеҷ ваҷц гуфта наметавонам, ки ба ҷацидан аз 

байни оташ ж ба ин монанд одат кардан мумкин бошад... Дар 

цажти мо ин цалқача бисжр чизцоро ба хотир меорад ва ба ин 

одат карда намешавад.  

–... Ту гуфта будк, ки дар ин ҷо фил мешавад! 

– Ана бубин, маймунча дар болои саққорро бубин.  

Нигоц кун чи гуна либос дорад!  

– Маймунчаро намехоцам! Ман ин маймунчацоро садцо 

бор дидаам. Дар қафасцои муқобили қабристон.  

– Ту як бор нигоц кун, ин ба онцое, ки ту дидай монанд 

нест. Аз онцо қафояшон сижц аст... 

– Бало ба пасашон! 

– Вай филро дидан мехоцад. Цамин хел не майдаяк?  

– Дар эълоннома сурати фил буд!  

Ба назари марди ҷавон чунин менамуд, ки цеҷ вақт дар 

сирк фил вуҷуд надошт. Дар эълон... эълон барои чк?  Цамту 

барои ҷалби тамошобинон...  Ва ӯ боз хоцад гуфт, ки ман 

дурӯғгӯ цастам, – фикр мекунад марди ҷавон.  

– Гӯш кун, вақте мо ба ҷойцои худ нишастем, фил дар 

қафас набуд?  

– Не, ацамият надода будам.  

– Ба назари ман ҷунин менамояд, ки вай дар ин ҷо 

тамоман набуд.  

– Сафсатагӯйро бас кунед!  Фил дар чунин қафас цеҷ вақт 

ҷой намешуд. Ва онро ба даруни қафас даровардан зарурат 

нест, зеро фил цайвони дарранда нест-ку... 

– Ту гуфта будк, ки вай бо ду пояш рост меистад! 



85 

Марди ҷавон толорро аз назар гузаронида, мушоцида 

намуд, ки шумораи тамошобинон хеле кам шудааст. “Шояд 

ба назар чунин менамояд? Ба фикрам, вақте ворид шудем, 

толор ин қадар холк набуд”.  

Дар ин мижн акробатцо намоиши барномаи худро ан-

ҷом медоданд. Чапакзании нимшунаво ва суст ба гӯш мера-

сад – ин амали цамсари гаврдиячк буд.  

Ба сацна се духтаре мебароянд, ки дар танашон ким-

чизеро ба бар карда буданд ва он пироцани барои оббозиро 

ба хотир меовард. Варзишкорон дар болои саққоцо. Саққо-

цои бузурги сурху сафед то андозае ифлос буданд ва фацмида 

намешуд, ки онцо аз чк сохта шудаанд.  

Ду духтар цар яке ба саққои худ парида мебароянд ва 

дар болои он тавозунро нигоц дошта, ба цаво додани гурзцо 

сар мекунанд. Сеюмк, аз цама хурдк ба пушт ба болои тахта 

дароз мекашад ва масхарабоз бо эцтижт ба болои пойи вай 

саққои калонро мегузорад.    

Тамошобинон гурӯц-гурӯц ба тарафи баромадгоц равон 

мешаванд. “Он чуноне аст, ки ман фикр кардам, – аз дил гуза-

ронид марди ҷавон. – Қисми зижди мардум рафт”.  

Дар мижни сацна ким-чизеро ба монанди пояи ифти-

хории олимпк мегузоранд. Яке аз варзишгарон аз болои сақ-

қои худ парида, ба зинаи болоии он мебарояд. Мусиқк 

якбора қатъ гардида, хомушии мутлақ ба мижн меояд. Марди 

ҷавон ба цамсараш чизе гуфт ва ба назараш чунин намуд, ки 

онро тамоми толор шунид.  

Варзишгаре, ки дар болои пояи ифтихорк истодааст, 

бояд аз он ҷо ба рӯйи саққое, ки дар болои панҷаи пойи дух-

тари хобида монда шудааст, парида ҷойгир шавад.  

Дар толор ягон садое нест – барои аввалин бор баъди 

нокомк дар барнома бо иштироки шер.  
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Ба он андозае хомӯшк цукмфармост, ки цатто қирс-қир-

си хуриши ҷуворимакка аз қаторцои қафо шунида мешавад. 

Цамаи нигоццо ба саққои бесадо чархзананда равона карда 

шуданд. Цатто ҷуфтцои ошиқ барои лацзае бӯсобусицои 

худро қатъ карданд.  

Варзишгар дар сацни тахтагин бецаракат истода, беист 

ба саққо нигоц мекунад. Шахси дар сар кулоци ялаққоск дош-

та аллакай тайжр буд, ки ба лаълицои худ занад... Даврзании 

саққоцо сусттар мешавад, дар пеши чашмон рахчацои сурх, 

сафед ва боз сурх... парак-парак мекунанд. Писарбача филро 

фаромӯш карда буд ва нафасашро нигоц дошта, ба ҷониби 

сацна нигоц дорад...   

Лаълицо ба цам бархӯрданд ва дар ин лацза духтар дар 

болои саққо пайдо шуд. Тавозунро нигоц дошта, вай мисли 

раққосаи балет дар нӯгцои пояш меистад ва майда-майда қа-

дам мегузорад, саққо бошад, дар ин мижн даврзании худро 

идома медицад.  

– Офарин! Ин аз машқ дар болои турник зуртару бецтар 

аст! 

– Онцо шояд апаю хоцар бошанд... Барои анҷоми ин 

барнома чк қадар ба якдигар бовар кардан даркор аст, ки 

дилпур бошк! 

Бо ин суханон мӯйсафед бо хурсандк аз ҷояш парида 

мехезад ва гарму ҷӯшон чапак мезанад. Толор аз қарсакзании 

пурғулғула ғарқ шуда буд. Мусиқанавози хушцолгашта бо 

тамоми қувва ба лаълицои худ мезанад.  

– Хайр чк хел, ҷавон? Бад не а? Ин ницоят барномаи 

мушкил буд! 

– Барои чк, пештар касе чаппак намезад, цоло бошад, 

цама қарсак мезананд? 
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– Канк кӯшиш кун дар болои чунин саққо худро нигоц 

дор. На ман,  на падар ин корро иҷро карда наметавонем, 

цатто агар саққо чарх назанад цам.  

– Вале филе, ки дар акс мебинем, чунин карда метаво-

нист!  Ва саққо цам айнан чунин аст! 

Духтар аз болои саққо ба замин мепарад ва ин дафъа 

низ чаппакзанк бо шиддати бештаре идома межбад. Акнун 

барои царсеи варзишгарон чаппак мезананд. Мӯйсафед цатто 

нафацмид, ки суханони вай ба наберааш ягон таъсире нара-

сониданд. Вай ончунон сахт ба кафи дастонаш мезанад, ки 

тамошобинони боқимонда аз амали он ибрат гирифта, ба-

рои цунармандон чаппакзании такрориро ташкил намуданд.  

Дар ин мижн варзишгарон плашцои ялақосиро ба бар карда, 

дар назди тамошобинон таъзим мекунанд. Нигоци онцо ба 

оилаи гвардиячк нигаронида мешавад: духтар наметавонист 

мӯйсафедеро, ки аввалин шуда, ба барномаи онцо бацои хуб 

дода буд, надида монад. Цунарманди аз цама хурди онцо аз 

масхарабоз чӯбчаи шаффофро гирифта, ба тарафи қатори 

тамошобинон равона мегардад.   

Чӯбчаи масхарабоз бо гӯшворе тамом мешавад, ки аз 

даруни он лента тиллок гузпронида шудааст. Духтар ба мӯй-

сафед таъзим намуда, чубчаро ба кӯдак дароз мекунад.  

Бигир, кӯчаяк. Ин чӯбчаи сецрнок аст. Агар ту бачаи хуб 

шавк, гапцои падару модаратро гӯш кунк, вай тамоми 

хоцишцоятро иҷро мекунад.  Вале агар рафтори бад кунк, вай 

туро ба таври зарурк ҷазо медицад!  

Духтар гуфтани цамаи ин суханонро тамом накарда буд, 

ки кӯдак якбора доду фарждро сар кард.  

Ва ҷойи тааҷуб цам нест. Аз духтар буйи аз цад зижди атр 

меомад ва агар аз наздик ба ӯ нигоц кунк, маълум мешавад, 

ки вай он қадар ҷавон цам нест. Чецраи вай саросар аз ожанг-
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цо иборат аст: рангубори сацнавии чецраи вай бо порчацои 

калон канда мешуданд. Вале кӯдакро на ин, балки набудани 

панҷаи дасти чапи духтар тарсонд. Фақат мунчаи даст бо 

гирецча дар охири он, ки бо ягон чиз пӯшонида нашудааст, 

ба мисли бандчаи цасибчацо овезон аст.  

– Ин чк цолу чк кор аст? – ҷиддижна пурсид модар. – Ту 

барои чк “ташаккур” нагуфтк? Нигоц кун чк хел чӯбча аст! 

Цамин лацза миннатдорк бажн намо! 

Варзишгар як бори дигар ба тамоми аъзои оила таъзим 

намуда, ба сацна мефарояд ва бо дасти солимаш тамошоби-

нонро хайрамақдам мегӯяд.  

– Акнун барои чк гиря мекунк? Ва цатто ба чунин як 

духтари зебо “ташаккур” цам нагуфтк! 

          Вале писарбача гиряашро давом медод. Варзишгарон 

дар тан либосцои ҷилодор тацти чапакзаницои тамошобинон 

сацнаро тарк мекунанд. Падари гвардиячии ҷавон ногацон аз 

ҷой бархоста изцор менамояд, ки вай бояд оҷилан ба кӯча 

барояд.  

– Барои чк? 

– Марди ҷавон то андозае ба цайрат монда буд, ки наме-

тавонист чизи дигаре бигӯяд.  

– Ягон гап нест, цамин хел...  

– Агар ту ба цоҷатхона рафтанк бошк, он дар муқобили 

даромадгоц аст.  

– Ба ман зарур аст, ки аз цавои тоза нафас кашам. 

Дар чецраи келин аломати хавотирк пайдо мешавад.:  

– Шумо худро бад цис мекунед?  

– Цамааш нағз аст, шумо шинед. Ман базудк бармегар-

дам.  

– Гӯш кун, шояд каме мунтазир мешавк?  Цозир тамом 

мешавад.   
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– Не, не, шумо ин ҷо бошед. Ва нигарон нашавед, ман 

тез бармегардам.  

Масхарабоз велосипеди дорои чархи бузурги пешро 

бароварда, бо чолокк ба болои зинаш нишаст. Дар рӯйи 

сацна якчанд давр заду ба болои мотосикли чархцои квадратк 

дошта парида нишаст ва аз болои он афтида, бинии худро 

зада пачақ кард. 

Писарбача бодиққат чӯбчаи сецрноки худро аз назар 

мегузаронад. Бачацои дар наздикии вай нишаста, бо чашми 

цасад ба ҷониби вай нигоц мекунанд. Баъд вай масхарабози 

дар рӯйи сацна афтидаро дида механдад ва бо ангушташ ба 

тарафи вай нишон медицад... 

– Намехоцк бо падарат равк? 

– Бале, арзиши онро дорад, ки... 

– Цамаи ин ба ман маъқул нест... 

– Охир вай гуфт-ку бармегардад... илова бар ин, майдаяк 

мехоцад то охираш тамошо кунад.   

– Дар он ҷо, дар кӯча худо медонад, ки чк гапу кор аст. 

Цама ба он ҷо шитоб доранд, то ки моциро бубинанд – цатто 

ҷойи поймонк нест.  

...Масхарабоз ба рӯйи шонацояш жрдамчиашро нишон-

да, савори велосипеди якчарха дар сацна чарх зада истодааст. 

Тамошобинон гурӯц-гурӯц ҷамъ шуда, ҷониби баромадгоц 

царакат мекунанд. Толор бо суръати баланд холк шуда исто-

дааст. Эцтимол онцо низ дар бораи моции дацшатнок хабар 

жфтанд... 

Мӯйсафед цеҷ не ки баргардад. “Вай ба куҷо рафта бо-

шад? Ин маротибаи авал нест: бегоцк, цамин ки ба гирди миз 

барои ғизо хӯрдан ҷамъ мешавем, хоциши сайру гашт ба 

сараш меояд ва вақте ягон вақт ба ҷое меравем, ба вай цатман 

зарур мешавад, ки ба сари қабри цамсараш равад... Имрӯз 
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чк? Дар кӯча цатто себ ҷойи афтиданашро намежбад. Бо 

пойцои бемораш вай дар он ҷо чк кор мекарда бошад?” 

–   Падар, падар, нигоц кун, морцо! 

– Дар цақиқат морцо. Ғафсиашон ба дасти марди 

калонсон баробар аст.  

Духтар, ки аз варзишгарони болои саққо майдатар буд, 

ду морро ба дастонаш ва якеашро ба гарданаш печонида буд. 

Вай чецраи кӯдакона дорад, вале чун масхарабози сацнавк 

рангу бор карда шудааст. Морцоро аз тани худ бадар 

накарда, бастаи шамъро дармегиронад ва муми обшударо ба 

забони худаш мечаконад. Чецраи ӯ бисжртар цамвору гирд 

мешавад. Забони баровардашударо пардаи сафед фаро 

мегирад.  

– Инак, ман меравам! 

– Шояд цама якҷоя меравем? Ман намехоцам, ки ту цам 

дар ин издицом гум шавк! 

Цмм, ту цақ цастк. Рафтем набошад! 

Вале ба писарбача морцо маъқул шуда буданд, барои 

цамин вай эркагк менамуд.  

– Нигоц кун, цама аллакай рафта истодаанд... Ту чк, фа-

ромӯш кардк, ки он хола ба ту чк гуфта буд? Агар ба гапцо 

гӯш накунк, ин чӯбча туро ҷазо медицад. Канк бархез! Раф-

тем боборо ҷустуҷӯ кунем.  

Цангоми шунидани калимацои “вай туро ҷазо медицад” 

рангу рӯйи кӯдак мепарад. 

– Аблац! Тарсонидани кӯдакро бас кун. 
– Ман ба гапцои шумо гӯш хоцам кард, гӯш мекунам! 

– Шояд рафта он моции калонро тамошо мекунем? Ба 

фикрам цоло вақт дорем... 
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Дар роцрави танг ва торик, ки ба баромадгоц мебарад, 

одамони зижд ҷамъ шудаанд ва кӯшиш доранд царчи зудтар 

ба берун бароянд.  

Аз роцрав сацна, ки акнун ба цалқаи рӯшноидицанда 

монанд аст, дида мешавад.  Ана барандаи намоиш, косацо, 

зан бо морцо (вай кӯшиш дорад аз муми дар забонаш час-

пида халос шавад); ана велосипед бо як чарх; масхарабоз бо 

карашмаю нозаш, париданцояш ва рангу бори аз арақ 

ҷориаш дар қафо мондааст; дар қаторцои охир ҷуфтцои 

ошиқ ба чашм мерасанд ва аз ин ҷо дида мешавад, ки онцо 

чк гуна бӯсобуск мекунанд.  

Дар фарш шароб рехтаанд.  Гвардиячк ва цамсари вай 

бо эцтижт дар торикк гом мебардоранд, кӯшиш мекунанд, ки 

кӯлмакцои обро, ки дар онцо боқимондацои сигарет шино 

мекунанд, паси сар намоянд. Бо царду дастонаш писарашро 

ба оғӯш гирифта, цис мекунад, ки чк гуна бо ронцояш арақи 

бадан мешорад.  

– Дар чунин тела-теладицк цатто давр зада наметавонк, – 

бо царос мегӯяд цамсари вай.  

– Ман онро фаромӯш кардам, – ба гӯши падараш дод 

мезанад кӯдак. – Ман чӯбчаи сецрнокро фаромӯш кардам! 

– Ҷин занад... Гӯш кун... дар чунин издицом... бецтараш 

аз бацраш гузарему барнагардем.  Ман бошам, айнан цамин 

хелашро аз мағоза мехарам.  

Одамон аз қафо тела медицанд ва пойцои марди ҷавон 

дар фарши намдор мелағжанд.  

Модар мебинад, ки чк гуна чашмони писараш аз ашк 

пур мешаванд. Ногацон вай сумкаи худро ба шавцараш дода, 

ба қафо медавад. Марди ҷавон, ки бори зижд ва кӯдакро ба 

дӯш дошт, наметавонист цатто қатрацои арақи пешониашро 

пок намояд. Нафас кашидан мушкил мешавад, дар роцрав 
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қабат-қабати дуди сигор шино мекунад, цаво бисжр  дим асту 

тоқатнопазир мегардад. Дар кӯча дузахи цақиқк цукмфармо 

аст. Тамошобинони аз сирк баромада даррав ба издицоми 

одамоне, ки ба ҷониби бандар равонанд, цамроц мешаванд.  

Марди ҷавон қарор медицад, ки цамсарашро мунтазир шавад 

ва пушташро ба девор ҷафс мекунад. Дар шафаташ наъраи 

касе ба гӯш мерасад: 

– Канк, бачацо, бижед рафта он моциро бубинем! Мегӯ-

янд, ки ин махлуқ бисжр бузург ва ба мисли ... саропо рангаш 

сабз аст.  Бало занад, ман ба цар роце, ки бошад, онро рафта 

мебинам! 

Овоз ба касе тааллуқ дошт, ки дар толор дар пацлӯи 

онцо нишаста буд. Аҷоиб, чк хел чунин як қафои калон дар 

чунин як курсии хурд ҷойгир шуда буд?  Вай бо дасташ 

банкаи пиворо фишор медод.  

– Бубахшед, шумо дар ин ҷо мӯйсафеди тақрибан 

шастсоларо надидед? 

Марди фарбеци қафокалон бо як бор пиворо нӯшида, 

банкаро ба пеши пойи марди ҷавон мепартояд: 

– Ту чк шаф-шаф дорк? 

– Мӯйсафед дар тан костюми сижц ба ин ҷо наомада буд?  

– Мӯйсафед? Ҷин онро медонад! Ман ба мӯйсафедон 

чашм ало намекунам. Бинобар ин, пардон, цеҷ кумак карда 

наметавонам... 

Ба зан муяссар гардид, ки аз издицоми одамон ба роцрав 

барояд, вай дар байни қаторцо роц мерафт. Лаълицо занг 

мезананд: дар сацна масхарабоз чарх мезанад ва дар болои 

китфони вай духтари шуҷоъ мувозинатро нигоц дошта, рост 

меистад.   

Дар ҷойцои холишуда аллакай ду одам нишастаанд. 

Онцо пойцои худро ба болои деворчаи сацна бардошта, аз 
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дацани шиша виски менӯшиданд. Яке аз онцо дар сараш 

кепкаи дарида дошт ва аз сӯрохицои он мӯйцои пахмоқаш 

наможн буд. Чӯбчаи сецрнок дар байни пойцои он шахс буд.  

– Бубахшед...  мо дар ин ҷо як чизро фаромӯш кардем... 

бо овози ларзон мегӯяд зан. Вай тамоман намедонад, ки бо 

чунин ашхос чк гуна сӯцбат намояд. Агар онцо бинанд, ки ту 

аз онцо метарск, оқибати кор пешгӯйнашаванда хоцад буд.  

– Чӯҷача, ба ту чк даркор?  

– Иҷозат дицед, чӯбчаро бигирам, хоциш мекунам... 

Писарам онро фаромӯш кард... 

– Чк гап аст? – ба гап шахси дуюм, ки афту андоми сурх 

ва дандонцои пешаш шикастагк буданд, цамроц шуд.  

– Ба ман цамин чӯбча даркор аст... 

– Кадом боз чӯбчаро мехоцк? 

– Ана инро... Ин аз они писарам аст, хоциш мекунам, 

онро дицед... 

Дар ҷавоб ин тоифа баланд-баланд механданд ва бо 

дастонашон ба ронцои худ мезананд.  

– Оц, ман наметавонам! Вай чк, чӯбчаи байни пойро 

мехоцад? 

Зан аз шиддати қацр дармегирад. “Чаро ман вақти худ-

ро бо ин майзадацо сарф мекунам?”.  Дигар ягон сухан нагуф-

та, дасташро дароз мекунад, то ки бозичаро бигирад, вале он 

шахс аз банди дасташ медорад.  

– Эй! Бишин, цамроц бинӯшем! О-цо чк хел чашмон 

дорад!  

– Кафи дасти он мард намнок буда, чашмонашро 

пардаи сурхранг фаро гирифтааст.  

“Хуб мешуд агар касе кумак мекард! – аз ноумедк аз дил 

гузаронид зан.  – Ва ноомадии корро бинед, ки қариб цама ин 

ҷоро тарк кардаанд”.  
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– Не, ҷиддк мегӯям, ту чашмони хурд дорк! 

Зан гирду атрофро аз назар мегузаронад – касе нест.  Фа-

қат ду се ҷуфт аз ҷумлаи майзадацо ва ҷуфти ошиқон ба 

чашм мерасанду халос. Танцо масхарабоз ин цодисаро дид, 

вале нигоцашро бетарафона ба ҷониби дигар равона сохт. 

Цамкори бемадори вай ҷацид, вале афтид ва ба тамошобинон 

забонашро нишон дод. Девонаи дар сар кӯлоци яллақосидор 

бошад, ягона коре, ки мекард, ба лаълицо задан буд.  “Бале, 

цақ ба ҷониби шавцар аст: ин ҷо бӯйи ахлот мекунад...” 

Нигоци он шахс лацза ба лацза хатарноктар мегардид.  

– Сар дицед, ман дод мезанам! 

– Канк ин ҷо шин! 

– Чӯбчаро ба ман дицед, варна ягон касро ҷеғ мезанам.  

– Ин тавр бошад, ҷеғ зан! Ҷеғ зан, агар хоцк. Биж, ба ци-

соби “се”сар кун: як, ду... 

Бо ин суханон он шахс банди дасти вайро сахттар мефу-

шурад. Зан аз шиддати дард рӯяшро турш мекунад.  

– Биншин, ба кк мегӯянд! Бишин, баъд чӯбчаатро меги-

рк! 

– Чк, писарчаат интизор аст? 

– Ин тамасхури вай ба ӯ ким-чк хел садоцоеро, ки тез-

тез шабона дар боғ ба гӯш мерасанд, ба хотир овард. “Аниқ, 

айнан цамин хел гекконцо дар цавлии паси хона фаржд меку-

нанд.  

 Дар курсии мулоим, ки дар он ин шахс нишастааст, ж 

шароб рехтаанд, ж касе қай кардааст, ж ягон чизи царом 

чакондаанд.  

 – Бишин, ҷалаб, варна чунин чӯбчаро цозир мегирк! 

Ақаллан ягон пулис дар наздикицо пайдо мешуд! Ягон кас 

нест: цамаашон ба тарафи баромадгоц, барои нигоц доштани 

издицом рафтанд.  
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– Майлаш, ман мешинам, фақат дастамро сар дицед.  

Мард ӯро ба тарафи курсии мулоим мекашад ва зан 

итоат мекунад. Вай дафъатан китфони ӯро ба оғӯш гирифта, 

ба худаш ҷафс мекунад.  

– Шумо ваъда додед, ки маро сар медицед. Огоц меку-

нам, ки ман доду фаржд хоцам кард!  

Бӯйи бади шароб тоқатфарсо мегардад ва чизе гулӯяш-

ро мефушурд. Дуюмин, оне, ки дандонцояш шикастагк бу-

данд, ногацон дацонашро кушод ва аз он ҷо бӯйи ницоят бади 

пӯсидагк бадар омад.  

– Ту чандсолаи чӯҷача? Ту ба сисола монанд нестк... Ран-

ги пустат бад не... ту хеле вақт боз ранг накардак, а? Чаш-

монат бошад... чашмакцоятро бояд каме калонтар кунк, ме-

шунавк? Ман як оимчаи шинос дорам, чашмони вай цам он 

қадар... Аммо аз занаки ман бошад, чашмонаш оц-цо! Бино-

бар ин, афтатро ранг кун, ранг... 

Зани бечора нерӯи ягон сухан гуфтанро надошт. Ангуш-

тони ин марди бадафт аллакай дар гардани вай қарор дош-

танд. Вай кӯшиш мекунад ягон касро ба жри даъват кунад, 

вале овозаш ӯро гӯш намекунад. Вай башараи худро ба вай 

наздик мекунад, кепкааш аз сараш меафтад... Ангуштонаш 

пӯсти гарданро мефушурданд, ки дардовар буд. Бадзот бо 

дасти чапаш бо исрор зонуцои занро ҷудо мекард.  Зан бо та-

моми қувва мубориза мебарад. Тамоман дар пацлӯяш ӯ чец-

раи нобакори дуюмро мебинад, вале вай дигар намехандад. 

Аз пойцои вай пойафзолаш парида мераванд, ин лацза 

панҷацои дасташ ба чизи тару часпак мезананд, шояд вискии 

рехта бошад. Аз шиддати дард, бадбинк ва нафрат тамоми 

баданаш меларзид.  

Ту ба мисли тамоми фоцишацои сирк бадрӯ цастк. Ман 

бошам, ҷалабцои хубро дӯст медорам... Биж мон, чецраатро 
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каме оддитар кун, мешунавк? Ман аз кампирцои хашмгин 

наметарсам! Ман занцои бисжре дорам, ки аз ту зеботаранд, 

фацмидк? Ту бошк, бадафтк, ин аст бацои ман ба ту, ҷона-

кам. Зане чунин бадафт мисли ту, пусташ низ форам нест. Аз 

ту бӯйи бад меояд, мисле, ки аз атрижт арзону пастсифат... Аз 

ту бӯе меояд, ки аз бӯйи одами бехонаю дар цам бадтар аст! 

           Марди бадрафтор забонашро берун бароварда, онро ба 

пушти сари зан мерасонад.  Панҷацои дасти чапи вай ҷӯроби 

байни пойцои вайро медаронанд... Садои пасти даридани он 

ба гӯш мерасад.   

Зан цис мекунад, ки чк гуна оби дацони вай ба пушташ 

ҷорк мешавад. Нурафкани сирк мӯйцои пацну парешон ва 

пешонии бадкорро аз байни нимторикк нишон дод. Аз ким-

куҷои пожни сацна садои лацлицо ба гӯш расид. Мӯйи сари 

дарози бадафт рӯшноиро мепӯшонад, вале зан ба цар цол 

дид, ки масхарабоз чк гуна дар сацна давутоз дораду рӯяшро 

турш мекунад. Ногацон тамоми узвцои дарунк ба мисли 

лӯнда ҷафс шуданд. Як ками дигар вай қай мекунад. Ин 

циссижт баъди моцигирии чанде пеш барояш шинос аст. 

Ангуштони он мард ба дацонаш меафтанд ва ӯ то ҷон дорад 

дандонцояшро ба цам мефушурад.  

– О-о-о, бигаз, бигаз! Агар мехоцк, метавонк ангушти 

маро канда бигирк! 

Ангушт то хун омадан забони вайро харошид. Вай 

мехоцад фаржд кунад, вале дар ин лацза аз меъдаи он чизи 

хунук ва турш босуръат бадар меояд... 

– Гӯш кун, ту дар куҷо мегардк? Ман аллакай хавотир 

шудам... Исто, ту рангат паридааст, мисли... Бо ту мабодо 

ягон цодиса нашудааст? 

Зан чӯбчаи серцнокро ба тарафи писараш дароз карда, 

табассум менамояд. Не, бо вай ягон коре нашудааст. Фақат 
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вай барои дақиқае ба цоҷатхона рафта буд. (Агар вай 

медонист, ки табассум бо чк мушкилие ба вай муяссар 

мегардад, ӯ тавонист оҷилан чецра ва паси сарашро тоза 

намояд ва цамзамон доғцои куртаашро пок созад.) “Чунин 

бузҳоро куштан даркор! Ба сару рӯяшон бензин рехта зинда ба 

зинда сӯзондан даркор”.  

– Падарро нажфтк? 

– Аҷоиб, ман ин корро чк гуна метавонистам анҷом 

дицам? Ман-ку цама вақт дар ин ҷо истода будам! 

Аз қафо садо баланд мешавад: 

– Эй, Шумо касеро меҷӯед? – Ин цамон шикамкалоне 

буд, ки аз қуттк пиво менӯшид. – Вай чк, ба кӯча баромада 

буд? Дар ин сурат ба назди панҷарацои цайвонот равед, дар 

он ҷо чунин як навҷавонеро мебинед... Ана аз вай пурсед. 

Шояд вай ягон чизро дида бошад... Вай биниши хеле хуб 

дорад, имкон дорад вай мӯйсафеди шуморо дида бошад. 

Яъне, ман ягон чизро ба шумо ваъда намедицам...худатон 

дида истодаед: издицом зижд аст... Ва эцтижт кунед, то ки 

худатон роцро гум накунед!    

Баъди машварат бо цамсараш гвардиячк якҷоя бо занаш 

ба назди панҷарацо мераванд. Дар берун цаво торик шуда 

буд, осмонро абрцои ғафс фаро гирифта буданд. Аз тарафи 

бацр шамоли намнок мевазид.  

Ба ҷониби бандар бошад, издицоми тамомнашавандаи 

одамон равон аст. Одамон ба андозае зижд мебошанд, онцоро 

аз якдигар фарқ карда намешавад, чунин ба назар мерасад, 

ки онцо одам не, балки лухтакцо мебошанд.  

Гвардиячк бо цамсараш сиркро чарх зада баромаданд ва 

баъди чанде цамон писарбачае, ки шикамкалон гуфта буд, 

пайдо шуд. Вай бо корди дароз ва тез порчаи гӯшти калонро 

мебуррид. Чецра, дастон ва цатто шими вай хунолуд буданд. 
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Аз дами корд тикка, бурда, рӯдачацо ва лахтацои хун ба цар 

тараф мепаранд  ва ҷавонписар цар сари чанд вақт дасташро 

бо шимаш тоза мекунад. Вай мӯйи малла дошт, ки дар ин 

минтақа кам дида мешуд. “Аз афташ дурага аст”, - аз дил 

гузаронид марди ҷавон. Бо вай дар мактаб цамчунин як 

дурага мехонд – рангпарида, камгап ва мисли цамин 

малламӯй.  

– Гӯш кун, ман ба ту кор дорам.  

Писарбача сарашро бардошта, бепарвожна нигоц 

мекунад. 

Зоциран вай дувоздац-сенздацсола мебошад.   

– Мо як мӯйсафедро ҷустуҷӯ дорем... бобои ана цамин 

писарбачаро. Бист дақиқа пеш ту ягон касро надидк? Вай дар 

тан костюми сижц дошт. Мефацмк, мо ӯро гум кардем... 

албатта, дар чунин издицом калон касеро шинохтан гумон 

аст, вале ба цар цол, шояд дида бошк? 

– Писарбача дацонашро каме боз карда, фикр мекунад. 

Аввал ба зан нигоц мекунад ва баъд нигоцаш ба мард 

мегузарад ва сипас кӯдакро аз назар мегузаронад.  

Кӯдак бошад, дар навбати худ аз катакцои цайвонцо чашм 

канда наметавонад. Шохацои ғафс ва зичи оцанк ба цайвонот 

имконият намедицанд, ки цатто панҷацои худро берун 

бароранд. Фарши катакцо бо коци нами сижцшуда пӯшонида 

шудааст. Бом ва деворцои онцо аз тахтацои пацн ва мустацкам 

сохта шудаанд – дар яке аз чунин деворцо аз чк бошад, ки 

расми паланг кашида шудааст. Ду шер ба чашм мерасад: 

шери нар ва шери мода. Шоци цайвонот наъраи дацшатнок 

мебарорад ва бодиққат ба порчаи гӯште, ки дар дасти 

писарбача аст, нигоц мекунад. Кӯдак бори аввал дар умраш 

шерцоро аз чунин наздикк мебинад. Дар чунин масофа шер 

чун танаи бешакл бо чашму бинк, дацон ва жли кашидашуда 
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ба назар мерасад...  Ва он тамоман ба сурати дар китоб 

дидааш, монанд нест.  

– Ана цамин имрӯз напарид! – гуфт кӯдак, ба тарафи 

шер нишон дода.   

– Вай аллакай ницоят пир шудааст, - бо овози паст ҷавоб 

медицад писарбача ва кордро ба сатилчаи тунукагк мепар-

тояд. – Вай вақте таваллуд шуд, ки ман цоло ба дунж наомада 

будам! Пеш ончунон меҷацид, ки тамошобинон цаловат 

мебурданд, цоло бошад ба ягон чиз қодир нест. Ин цолат ба 

цама рух медицад. Аз ҷумлаи одамон мӯйсафедон ягон корро 

анҷом дода метавонанд, дар инцо бошад... О, бале. Ман 

падари шуморо дидам! 

– Дар куҷо? 

– Ман дар цамин ҷо нишаста будам, вай бошад, барои 

сӯцбат кардан ба назди ман омад.  

– Ва ӯ бароят чк гуфт? 

– Вай пурсид, ки филцо дар куҷоянд? 

– Баъд чк? 

– Ман ба вай фацмондам, ки мо якто доштем, вале вай 

бемор шуд. Инро он вақте фацмиданд, ки аллакай ба стансия 

омада буданд. То ин вақт  фил чун дигар филцо солим буд. 

Нағз ғизо мехӯрд, касе цам фикр намекард, ки чунин 

мешавад? 

– Дар ҷавоб ба ин ӯ ба ту чк гуфт?  

Аз пацлӯи сӯцбаткунандагон тӯдаи кӯдакон мисли бод 

гузашта рафтанд. Чк гуна онцо метавонанд аз байни чунин 

издицоми калон роц жфта раванд? 

– Ту намедонк, баъди ин ӯ ба куҷо рафт? 

– Ин ҷаноб аз ман пурсид, ки вай дар куҷо метавонад ин 

фили беморро пайдо кунад, ман бошам, гуфтам, ки наме-

донам... Не, ба ростк, ман воқеан дар ин бора ягон чиз 
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намедонам! Илова бар ин, ба мо фацмонданд, ки ин беморк 

метавонад гузаранда бошад ва филро аз вагон берун баро-

вардан мумкин нест. Кадом нафаре, эцтимол аз назорати 

санитарк бошад, цатто ба ҷойи дигар интиқол додани онро 

манъ кард... Мо дина бегоцк омадем ва рост ба ин ҷо 

роцсипор гаштем,  баъд ба барқарор кардани гунбаз шуруъ 

намудем. Бинобар ин, ман ба ин ҷаноб гуфтам, ки мумкин 

фил цанӯз цам дар стансия бошад. Дар он ҷо вай худаш 

метавонист маълумоти бештар бигирад.  

– Ба ғайр аз ин, шумо дар бораи ягон чизи дигар сӯцбат 

накардед? 

– Не. Ман фақат ба вай маслицат додам, ки ба стансия 

равад ва дар он ҷо аз ягон кас дар ин бора пурсон шавад... 

– Ба фикри ту вай ба он ҷо рафт? 

– Намедонаму... Эцтимол рафта бошад... 

– Аз байни ин қадар издицом ва боз ба стансия?! 

– Он вақт одам қариб, ки набуд. Дар дақиқацои охир 

мардуми зижд ворид шуд. 

– Ту мушоцида накардк, ки вай ба кадом тараф рафт? 

– Не, нишаста будам ва гӯшт майда мекардам.  Вақте мо 

сӯцбат мекардем, ман цатто ба тарафи вай нигоц накарда 

будам.  

– Яъне гуфтанк цастк, ки намедонк? 

– Мутаассифона.  

Дар ин мижн кӯдак аллакай тавонист ба буридацои гӯшт, 

ки пашшацо ба болояшон нишаста буданд, таваҷҷӯц намояд. 

Вай аз китфи падараш поин фаромада, якпацлӯ ба сатил 

наздик шуд.  

– Чк, мехоцк ба цайвонцо хӯрок дицк? 

Кӯдак циҷолат кашида, сар меҷунбонад.  
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– Ту натарс, онцо намегазанд! Онцо ром карда шудаанд. 

Кӯдак ба ҷониби волидайнаш нигоц мекунад, вале онцо ба як 

қароре омада наметавонанд, ки акнун чк кор кунанд, барои 

цамин ба вай ацамият намедицанд.  

– Хайр чк мекунем? Ба стансия меравем? Агар вай ба 

хона баргашта бошад-чк? 

– Ҷавонписар ба тарафи вай порчаи гӯштро цаво 

медицад ва он ба болои рег меафтад. Кӯдак онро бардошта, 

бо дастчацояш сахт мефушурад ва бо эцтижт ба катакцо 

наздик мешавад.    

“Ин шер не, балки ким-кадом як кӯци номаълум аст, ки 

дар фукаш цалқацо ва дигар чизцо овезон карда шудаанд”, - 

фикр кард ӯ. Забони шахшул, гулӯи ба даромадгоци хонаи 

зеризаминк монанд, дандонцои зардшудаи цайвон – цамаи 

ин барояш чизи нав ва тарсовар буд... Шер ба мисли тацти 

гипноз қарордошта, карахт шуда буд ва гӯж панҷацои вай худ 

аз худ меҷунбиданд. Кӯдак беҷуръатона меистад, вай дар як 

вақт мехоцад цам гиря кунаду цам пешоб намояд. Навҷавони 

малламӯй рафтори вайро мушоцида мекунад ва дар чецраи 

он табассуми тамасхуромез бозк мекунад. “Пештар рав, 

натарс!” – ба он ҷасорат мебахшид. Кӯдак аз бӯйи тез, ки аз 

цайвон меомад, рӯй турш карда, дасташро ба катак наздик 

мекунад. Дар лацзаи охир модар ӯро аз назди катак кашида 

гирифта, ба масофаи бехатар мебарад.  Гӯшт дар пеши фуки 

цайвон меафтад, вале шер ба он цатто даст намерасонад.  

Кӯдак аз тацти дил хурсандк мекунад:  

– Ин беақлро бинед, ба фиреби мо афтод! Охир ин 

гӯшти нацанг цаст-ку! Онро цеҷ кас намехӯрад!.. 

 

Ницоят қарор шуд, ки ба стансия раванд. 
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Цамин ки ба ҷаражни ҷафси издицоми одамон афтидк, 

дигар қафо рафтан намешавад. На гвардиячк, на цамсараш ва 

на кӯдак ягон бор ин қадар одами зиждро надида буданд. Ва 

натанцо онцо – қисмати зижди цозирин низ маротибаи якум 

аст, ки дар чунин ҷамъомади оммавк ширкат меварзанд. 

Кӯдак дар гардани падараш алвонҷ мехӯрад ва ба назараш 

чунин менамояд, ки вай боз дар бацр аст. “Гӯж нав аз об берун 

омад...” Дар мавриди цамсари марди ҷавон бошад, вай цеҷ 

гоц фикр накарда буд, ки дар шацри онцо ин қадар сокинон 

зиндагк мекунанд.  

Дар тамоми масофаи бандар қатори дӯконцои тиҷоратк 

рӯ ба бацр саф кашида буданд. Истгоци автомобилк бо сеткаи 

оцанк ицота карда шудааст. Дар паси қатори дӯконцои 

консервафурӯшк ва мошинцои яхдондор даррав боғи дарахт-

цои мевадицанда сар мешаванд ва баъди он партобгоци 

шацрк ба назар мерасид. Аз бандар шохаи роци оцан оғоз 

межфт ва дар он тарафи вай бозори бузург ҷойгир буд, ки 

мацз ба он ҷо мацсулоти тайжр оварда мешуд. 

Мӯйсафед, аз афташ, ба стансия рафтааст... Вале, ҷин 

занад, дар чунин талотуми одами зижд ва бо пойцои бемораш 

вай чк гуна метавонад ба он ҷо равад? Муцим аз цама он аст, 

ки дар ин байн ацволаш вазнин нашавад: охир дар ин ҷо на 

нуқтаи тиббк цаст ва на дорухона ва агар аз пой афтк, ягон 

кас инро пай намебарад...  

Издицом давр хӯрдаву ба цар тараф царакат мекард ва он-

цоро аз роц берун кард. Марди ҷавон бидуни натиҷа кӯшиш 

мекард бо нишонацои ацжн наможни гунбази сирк, қатори 

моцицо, биноцои фабрика ва сутунцои киштк самти зарури-

ро интихоб намояд. Вале ӯро зер мекарданду ба пушташ тела 

медоданд, касе дар пацлӯяш дашном медод, нафаскашк 

мушкил аст ва дар ницояти кор сараш сахт ба дард даромад. 
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Бемадор шуда буд ва дастони цамсарашро мацкам дошта 

гирифт.  

– Ту мутмаин цастк, ки мо бо роци дуруст рафта исто-

даем? 

– Кӯдакро дошта исто, ман худам танцо меравам.  

– Ту ақлатро гум кардак! Мо боз якдигарро гум 

мекунем... 

        **                                   **                               ** 
Баъди чандин соли шикори бенатиҷа ницоят моции 

дацшатнокро доштанд. Мардуми зижд тӯда-туда ба он тараф 

равонанд, то ки бо як чашм цам бошад, ин чизи аҷибу 

ғарибро бинанд. Ба пулис ба зур муяссар мегардад,  

майдончаеро, ки барои ҷойгир кардани крани борбардор ва 

овардани моцк муайян карда буданд, аз мардум холк намояд.  

Ва инак, кран дар ҷойи зарурк нишонда шуд. Тири крани 

борбардор оциста ба истгоци киштк – он ҷое, ки киштк 

истодааст, давр мезанад.  

Издицоми миллионнафара дар цолати карахтк қарор до-

рад: цама ин лацзаро мӯцлати хеле тӯлонк интизор буданд...  

Аз паси сутуни кран гурӯци рангоранг ва бо парцо рангу-

бордода пайдо шуданд. Занцо сатилцоро мебурданд, дар дас-

ти мардцо бошад, кордцои калони каҷе буданд, ки ба шам-

шер монандк доштанд. Онцо ба рақс даромаданд ва издицом 

дар ҷавоб онцоро бо доду фаржд пешвоз гирифтанд. Чангак 

оциста ба сацни киштк поин мешавад – гӯж вай дар болои 

сари миллионцо одамон алвонҷ мехӯрад. Баъд мӯйсафедон 

дигар циссижти худро нигоц дошта натавониста, бо хурсандк 

дурахши ғилофаки дандонцои тиллок ва нуқрагини худро 

нишон медоданд. Дар ин лацзацо дацантиққии шишацо ба-

дар карда шуда, кафки моеъи он фашшос мезанад, садои 

ханда ва ҷарангоси шикастани шишацо ба гӯш мерасад...  
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– Ож зарур  аст, ки мо ба он ҷо равем?  

– Аз ту фақат цамин савол шунида мешавад... Падар –ку 

гум шуд! 

– Фикр мекунк, ин маро мушавваш намекунад? 

– Шояд ӯро дар ин лацзацо касалиаш хуруҷ гирифта 

бошад? 

– Вале бо ин издицоми мардум ту чк кор карда 

метавонк? 

– Даматро гир! Рафтем ба стансия! 

– Агар вай алцол дар хона бошад чк? 

– Гапи бецуда нагӯ... Мебинк чк қадар одам зижд аст? 

Кӯдак бо хавотир ва бо чашмони калон кушодашудааш 

гирду атрофро назорра мекунад: ягон кор мешавад! 

Аз болои сацни киштк брезентро бардоштанд ва моциро, 

ки аз чор тарафаш ях гузошта шуда буд, ба намоиш 

гузоштанд. Тахтапӯшти моцк ранги сабз бо холчацои зардро 

мемонд ва зери шикамаш ранги шири сафедмонандро дошт. 

Дар чашмони гирди махлуқи аъҷуба абрцои шинокунанда 

инъикос межфтанд, лаби бузурги он бо шастцои моцигирии 

бешумор сӯрох карда шудаанд, охири қаноти моцк тезии 

арраро ба хотир меовард... Аз цама муцим – ин цаҷми бени-

цоят калони ғанимат ба шумор мерафт. Издицом ба таври 

гӯшкаркунанда доду фаржд мекунад.  

Ана акнун шикастани шишацо шуруъ мешавад. Бинобар 

сабаби ғавғо ва ғалоғулаи издицом маънии ягон калима фац-

мида намешавад. Лундацои яхро бо эцтижт як тараф меку-

нанд ва аз зери моцк канати бо найзаи чангакдор пайваст-

шуда мегузаронанд. Аца, ана инро моцк мегӯянд – аз нацанг 

калонтар аст! Хеле аҷоиб хоцад буд, агар аз нуқтаи парвози 

парранда ба ин манзара нигоц намок.  
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Издицоми одамон аз он ҷо ба анбӯци кирмцо, ки дар да-

руни мевацои пӯсида виҷҷас мезанад; ж ба киштзори найша-

кар; ва шояд ба селаи моции сардин; ж ба мӯрчахонаи бузург: 

ба шохаи хушкшудаи дарж, ки бо шағалцои рангоранг 

пӯшонида шудааст, монанд мешавад... Ё ки не, бештар аз 

цама, он расмхатцо ва нуқтацоеро ба хотир меорад, ки 

цангоми нимпӯш кардани чашмцо ба мижн меоянд. Яке аз ин 

нуқтацо метавонад ана он майзадаи бедандони кепкадор ж ин 

собиқ халабон бо дастони бурида, ки сақич мехояду  ба 

духтараш, ки ӯро аз остинцои холиаш медорад, нигоц меку-

над... Ана зане, ки  ангуштцои пойцояш дароз мебошанд, дод 

мезанад, ки кӯлоци тамоман навашро аз сараш зада 

афтонданд, ана ин духтур ба дацони мизоҷи худ тампон 

мегузорад ва цамзамон бо цамкораш қадаццоро ҷанг 

меандозад; ана вай аз ақл бегона бо як пояш пар-парак 

мекунад; ким-кадом писари ғамхор модари кӯцансолашро 

дар сари китфаш бурда истодааст ва аз зери латтаи ҷароцати 

чашми вай чирк мечакад, девонаавзое олати мардонаи худро 

меҷунбонад, ана зани мисли скелет лоғар ба чашм наможн 

шуд; мӯйсафед бо пойи чӯбин ва кӯдаки аз гиря нафас-

гиршаванда дида мешаванд...   

Ногацон цамаи ин нуқтацои ницоят хурд аз худ фаржди 

дацшатангез мебароранд ва дар лабони онцо кафки сафед 

пайдо мешавад. Кӯдакон ва пиразанцо беихтижр пешоб меку-

нанд, девонаавзо оциста бо олоти мардонаи нафратангези худ 

ба духтари пироцани сурхпӯш ҷафс мешавад... Цеҷ кас дар 

гирду атроф инро намебинад, нигоци цама ба ҷониби моции 

бузург, ки оциста аз сацни киштк боло мебардоштанд, 

нигаронида шуда буд.  

Вай дар болои издицоми одамон дар фазои осмони 

қурғошимранг шино мекард. Андозаи он касро ба дацшат 
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меорад, барои чанд сония хомӯшии мутлақ ба мижн меояд. 

Цаяҷон, доду фаржд, цуштак, хандацои умум дар деворцои 

заводи консервабарорк ва дӯконцои тиҷоратк акси садо 

медицанд ва гӯши мардуми бахашмомадаро кар мекард.  

Моции бузургро оциста ба сацни бетонии социл мефаро-

ранд. Цамсари гвардиячии ҷавон ногацон садои дацшатнок 

мебарорад: дар вақте ки вай ба тани бузург, часпак ва 

нофорами моцк нигоц мекард, дар пеши чашмонаш он ду 

нафар аз сирк пайдо шуданд... Мардцои уржн бо кордцои каҷ 

интизори он буданд, ки кай моциро аз симтанобу банд озод 

мекунанд: баъди рақсцои беақлона арақ аз сару рӯйи онцо 

мисли борон мерехт. Ногуфта намонад, ки аз гармии ницоят 

зижд на танцо раққосон арақ карда буданд.  

Цар як нуқтачаи тобон арақшор шуда буд... 

Занро цар замон ларза мегирифт: ӯро чунин циссижте 

фаро гирифта буд, ки гӯж дар паси сари вай цанӯз оби дацон 

бадмасти нобакор мондааст. Бо вуҷуди он ки бо диққат шус-

тушӯ карда буд, мацз дар цамон ҷои бадан мурғак медавид. 

Зан чунон фаржд мекард, ки гӯж бо доду фаржди худ мехост 

цисижти қабецро дур созад... Ницоят моции бузургро бо садои 

паст ба сацни бандар ницоданд ва он бо тамоми дарозии 

танаш ҷойгир шуд. Одамони нимуржн ба вай дармеафтанд 

(арақ дар бадани онцо чун дурдонацои марворид медурах-

шад) ва бо кордцои худ ба пушти вай (пушти моцк бомеро ба 

хотир меорад, ки бо толи сабз пӯшонида шудааст) ва ба ши-

ками сафеди ба моцут монанд, мезананд. Баробари дидани 

пошхӯрии хун издицоми одамон боз бештар ба шӯр меояд. 

Анбӯц пулисцоро, ки мехостанд пеши роцашонро бигиранд, 

зери по карда, ба тани моцк наздик мешуданд.  

Марди ҷавон фикри рафтан ба стансияро кайцо аз сари 

худ дур карда буд. Одамоне, ки аз қафо тела додаю фишор 
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меоварданд, пеши по хӯрдаю афтода метавонанд танцо ба 

пеш раванд. Гвардиячк чецраи цамсари худро мебинад, ки 

барои як лацза дар байни издицом наможн шуда буд ва тамо-

ман аз пеши назараш гум гардид. Овозцое, ки аз ҷониби ан-

бӯци одамони ба ҷунбишдаромада садо медод, шавшуи оби 

душхонаро ба хотир меовард... Шиками моциро чок мекар-

данд.   

Мардцо кордцоро, ки олудаи хун ва равған шуда буданд, 

меафшонданд. Дар кӯлмакцои сурхи ҷилодор парцои  кос-

тюмцои идона шино мекарданд. Издицоми ба талотумомада 

аъзои дохилии моциро, ки ба берун баромада буданд, бо 

пойцои худ пачақ мекарданд, роци мумфарши социл олудаи 

лахтацои хун гашта буд. Хун аз бадани афгори моцк мисли 

фаввора бадар мешуд ва пойцои коргарони нимуржнро 

парчин карда буд. Дар партовгоц бисжрицо пойцои худро бо 

кордцои тез захмдор карда буданд, вале боз цам кӯшиш ме-

карданд, ки ба шиками чокардаи моцк наздик шаванд. Занцо 

сатилцоро бо хуни омехта бо равғану ишкамбаи моцк пур 

карда, ба сари одамони аз худ бехудшуда мерехтанд. Чун 

одамони вацшк онцо порчацои равған ва моциро аз дасти 

якдигар кашида гирифта, цамон замон бо лою ифлоск омех-

та менамуданд.  

Цамсари гвардиячк цамоно доду фаржд мекард. Не, вай 

ақли худро гум накардааст, вале аз бӯйи хуни нав, ки бо ким 

чизаш рӯци наринаи хашмгинро ба жд меовард, сархуш шуда 

буд ва цис кард, ки баъди цар қадамзаниаш чизе аз байни 

пояшцояш мечакад, бинобар ин, дар як ҷо истода намета-

вонист. Цама дод мезаданд – хомӯшк дар ин ҷо ба марг 

баробар буд.    

Шавцари вай хам мешавад, то ки чӯбчаи сецрноки писа-

раш афтондаро бардорад ва мацз дар цамин лацза зарбаи 
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сахтеро ба пушташ цис мекунад. Худро нигоц дошта натаво-

ниста, бо цамроции писараш аз болои сарцо дур парида 

меафтад. Замин аз зижд рехта шудани хун лағжонак шуда буд 

ва ӯ цеҷ наметавонист ба по хезад. Дар пацлӯи вай боз каси 

дигаре меафтад, дастцо ба чалчиқи сурх мезананд, аз пушт 

бошад, фишор меоранду фишор меоранд...Аз цама зижд 

бачацо бозию шӯхк мекунанд – барои онцо афтухез кардан 

дар кӯлмакцои хун бецтарин вақтхӯшк цисоб мешавад. Дар 

ин лацза дасти марди ҷавонро зер мекунанд, ба гӯшаш садои 

қирс-қирси ангуштцо расид ва ғайри ихтижр падарашро ба жд 

овард. Бешубца, падар дар назди фили аз бемории номаълум 

мурдаистода мебошад ва ба вай ким-чк гуфта истодааст...  Ва 

цатман ӯ ба куце, ки базӯр нафас мекашад,  гуфтание дорад. 

“Фили бечора! Ба цар цол цажт чизи ғамангез аст! Цама 

чиз дар гирду атроф пароканда шуда, дар зулмот ғарқ ме-

гардад. Сарцадцои бору бун ва цодисот пацну парешон шуда, 

аз байн мераванд... Кк туро дӯст медорад ва ту киро дӯст 

медорк, аз ин ба баъд муцим нест... Оц, фили бузург , ман цам 

дар цамин цолатам! Ман бецад калон шудам ва худамро гум 

кардам. Цама чиз ноустувору беэътимод гаштааст. Танцо ба 

як чиз бовар дорам: ман бемораму мурда истодаам. То ин 

вақт чунин набуд ва ман дунжро дидам; ман медонистам, ки 

чк барои ман муфид аст ва ба чк ман метавонам фоидаовар 

бошам... Акнун бошад, ман айнан мислу ту бетафовут ва 

заиф цастам. Цама чиз муцлат дорад, он барои ту, фили 

бечораи ман, фаро расид!”  

Касе кордро, ки дар қисмати тезии он порчае аз рӯдаи 

моцк овезон буд, ба сӯи осмон бардошт.  

Бӯйи хун цатто дар худи шацр цис карда мешуд. Об дар 

халиҷ сурх шуда буд;  доғи калон ба тарафи боғи назди бацр 

шино мекарду шиноварони алоцидаро метарсонд.  
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Бачацои олудашуда парон-парон аз бандар ба майдоне, 

ки дар он ҷо мӯйсафедони босалобат аллакай тасвири муфас-

сали майда кардани моциро ба дуредгарон бажн менамуданд, 

давида омаданд. Ким-кадом аблац порчаи ишкамбаро ба 

сацна партофтааст, яке аз раққосацои уржн бошад, ногацон 

мувозинати худро гум карда, рост ба болои буттацо афти-

дааст. Се рӯцонк дар тан либоси зардӯзк нафасцои чуқур ка-

шида, худоцоро барои лутфу марцамати бажннопазир шукр 

мегӯянд. Шер дар катаки худ аз назди порчаи гушти нацанг 

як тараф парида,  бо дацшат наъра кашид. Каме дуртар, дар 

партовгоц дар байни партобцои пӯсидаистода, марги навро 

цис карда, сагцо уллос кашиданд ва бо ин кори худ ҷамъо-

варандагони хурди шафтолуцоро тарсониданд.  

Дар боғ кабутарцо бо изтироб вақар-вуқур карданд ва бо 

пару боли худ дар хоначацои торики худ ғалоғула бардош-

танд.  

Аз зангулахонацо селаи паррандацо ба цаво парвоз 

карданд. Онцо мехоцанд царчи тезтар пардаи хокистаранги 

абрцоро сӯрох карда гузаранд ж аз ин шацри дацшатнок, ки 

бӯйи хун мекунад, парида раванд. Онцо бо қанотцои худ 

цавои зацкашидаро пас тела медицанд:  ба он ҷо, тезтар, он 

ҷое, ки рӯшноию тозагк цаст! – ва аз болои дудкашцои завод 

гузашта, цама саф мекашанд ва  ба дурицо  парвоз мекунанд...  

Онцо дар болои об хеле паст парвоз мекунанд, вале акси 

худро намебинанд: бацр чин-чин шудааст ва дар теғацои мавҷ 

кафк фаххас мезанад. Дар як лацзаи чашмакзанк нуқтачацои 

сижци додзананда дар тумани дуддор нопадид мегарданд.  

Баъди чанде абрцо тунук мешаванд ва ницоят паррандацо 

аввалин нурцои офтобро мебинанд... 

 

        **                                   **                               ** 
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– Медонк, ман цам парранда доштам... 

Акнун Фуини фигураи биринҷиро, ки бо шабнами 

сацарк пӯшонида шудаст, ба жд меорад.  

– ... Тамоман ромшуда буд, вай ба сари китфи ман 

менишаст ва ба монанди ин...  Боре ман  сахт бемор шудам ва 

цатто натавонистам ба мактаб равам. Ман муддати тӯлонк 

дар бистар хоб будам, барои цамин падарам ин паррандаро 

овард, то ки ман худро танцо цис накунам. Мо цатто якҷоя хоб 

мекардем, ана цамин хел!  

Офтоб оциста-оциста ба тарафи ғарб майл мекунад ва 

соя дарозтар мегардад. Сояи чатр, барои мисол, аллакай то 

кунҷи миз мерасад. Аз хокистардон фавраки дуди борик 

баланд мешавад. Фуини сигорцои сабуки дароз мекашад ва 

найчацои онцо бо ранги сурхи лабсурхкунак олуда шудаанд. 

Хокистардон тацти партави офтоб қарор дорад, ранги 

лабсурхкунак зуд хира мегардад. 

– Бале-бале, мо дар зери курпа якҷоя хоб мекардем! Ин 

хеле хуб аст, цамин хел не? 

– Ту, аз афташ, аз ҷунбидан цатто метарсидк... 

– ... Вале, вай мурд.  

– Чк, ту дар хобат вайро маҷақ кардк? 

– Не, ман вайро садо мекардам, гарданашро мемолидам. 

Вай цатто ба хобам медаромад... Ман цамеша цис мекардам, 

ки вай дар пацлӯям цаст ва наметавонистам онро пахш 

кунам...  

Баъди оббозк дар цавз пойцои ман ба мисли пахта 

цастанд ва ин замон ба сари Фуини чунин фикр омад, ки ба 

регзор давида равем. Ман ба вай фацмондам, ки чунин корцо 

метавонанд бад анҷом жбанд, махсусан агар дар чунин гармо 

ба даводавк машғул шавк. Ва баъд ба вай дар бораи чк 

цодиса рух додан бо як рафиқам нақл кардам.  
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– Ин рафиқи мо то цабдацсолагк ягон маротиба дар 

бацр набудааст. Боре ман вайро дар ким-кадом намоишгоц 

вохӯрдам ва онро розк кунонидам, ки бо ман равад.Мо бо ӯ 

ба ҷойи обтобхӯрк рафтем ва вай мисли талаба баъди дарс 

шӯхию бозк мекард... Вай ангушташро ба даруни медуза 

(ҷонвари бацрк) дароварда, ба вай нигоц мекард, ки он чк 

гуна хартумакашро ҷамъ намуда, кӯшиши неш задан мена-

мояд ва цаловат мебурд. Ман ӯро огоц кардам, ки зижд дар 

зери офтоб наистад, аммо вай маро ба ҷойи дуртар фирис-

тода, фақат пиво менӯшиду дар социли бацр мегашт. Шоми 

он рӯз табиист, ки табларза шарики ӯ гашт ва сараш чарх 

мезад, тамоми хӯроки хӯрдаашро қай кард... Баъд табаш 

баланду тамоми шаб дар хобаш царза гуфт.  Ман духтурро 

даъват кардам ва рости гапро гӯям, гумон карда будам, ки 

кори вай тамом шудааст. Аз ин рӯ, бо нурцои офтоб шӯхк 

кардан лозим нест... 

Хуб, майлаш, ман цикояти худро дар бораи парранда 

тамом накардам. Боре волидайн ба куҷое рафтанк шуда, аз 

шифохона зани касалбон даъват карданд, то ки маро нигоцу-

бин намояд. Вай бошад, фаромӯш кардааст, ки даричаи 

тирезаро пӯшад, гушҷишкаки ман бошад, парида рафтааст... 

Парранда тамоман аз одамон наметарсид ва шояд фикр 

кардаст, ки: “Як парида равам, дар берун чк гап бошад!” Ман 

дод зада гуфтам, ки он зан гунҷишки маро дошта бижрад, 

вале вай намедонист, ки парранда ромшуда аст... ва бо 

домхалтаи шапалакдорк онро доштанк шудааст. Хулосаи 

гап, доя гардани вайро шикастааст... Бояд гӯям, ки ин доя 

зани хеле хубе буд... вай хеле ғамгину музтар шуда буд, борцо 

узр мехост. Падарам албатта, ғамгин шуд, вале барои он ки 

маро дилбардорк кунад, гуфт, ки ин парранда ба ҷойи ман 

мурдааст. Ман он вақт гирифтори кадом як бемории ҷиддк 
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будам ва парранда барои он ки ман шифо жбам, худро 

қурбон кард. Ва дар цақиқат, баъди чанде ман сицат шудам. 

Ман муддате андӯцгин шуда, ғусса хӯрдам, вале коре карда 

намешавад, охир! Цамин хел не? 

– Марг дар маҷмӯъ чизи андӯцовар аст.  

– Бале, ницоят... Аз наздикони ту касе мурдааст? 

– Бале, саг.   

– Бо вай чк цодиса рух дод? 

Фуини аз дацонаш сигорро гирифта, реги ба забонаш 

часпидаро туф мекунад. Нигоци вай боз ба тарафи бацр нига-

ронида шудааст.  

– Вай чк, бемор шуда буд? – пурсид духтар, худаш 

бошад, тамоми диққаташро ба бацр ва дурицои дур равона 

карда буд.  

– Аца... Ман он вақт тамоман бачаи хурд будам... 

Аз дохили рег фавраки дуд мебаромад: Фуини навакак 

пасмондаи сигорро бо рег пӯшонда буд. Ман кӯшиш кардам 

тавре ҷойгир шавам, ки ин риштаи тунук бо дуди базӯр 

наможн, ки аз дудбарои бузурги ҷазираи дур берун мебаро-

мад, мувофиқ биояд.  

– Нигоц кун, – мегӯяд Фуини, – чунин ба назар мерасад, 

ки гӯж доғи хун ба тамоми оби социли бацр пацн шудааст.  

–  Муцим он аст, ки то обцои мо хазида наояд.  

– Гумон аст, ин чунин шавад. Ницоят дур аст ва илова 

бар ин, хун назар ба оби бацр вазнинтар аст... 

               **                              **                                ** 

... Дар шацр воцимаи умумк сар шуда истодааст. 

Шумораи захмижн торафт зижд мешавад... 

Бо хижбони марказк мошинцои “жрии таъҷилк” бо шаст 

равуо доранд, шифохонаи низомк то не гуфтанаш пур шуда-

аст, кормандони тиббк аз хастагк бемадор шудаанд... 
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Парасторон дар зинацо давида мегарданд ва одамони 

ҷамъшударо тела дода мегузаранд. Касе муштарии роцгум-

кардаи дар даст гулдаста доштаро аз пой зада меафтонад, 

барги гулцо чун борон ба зинацо мерезанд. Дар ошжнаи дуюм 

пойи духтур дар бӯғчаи рӯдацои моцк лағжида, меафтад. 

Утоқи сигоркашк дар ошжнаи сеюм қарор дорад. Марде 

бо чецраи норизо сигори худро хомӯш мекунад: цаво аз цад 

зижд бӯйи хун мекунад. Баъд вай аз ҷояш бархеста, ба палата 

меравад, цол он ки ба мизоҷ монанд нест.   

Палата бо сафедии худ касро ба цайрат мегузорад: 

фарш, деворцо, катцои хоб, тиреза – цама сап-сафед.  

Дар ин ҷо се зани пиронсол табобат мегиранд. Цамаи 

онцо дар бар халатцои пахтагини ранги зардтоб доранд. Цар 

сари чанд вақт ба ин ҷо цамшираи шафқат барои нигоцубини 

онцо даромада меояд.  

Духтур доимо ба парасторон хотиррасон менамояд, ки 

аз байни беморони вазнин назар ба занон бештар мардон 

вафот мекунанд. Занцо бештар мутобиқ шудаанд ва цатто дар 

цолатцои вазнин метавонанд як муддате зиндагк кунанд.  

Дар кати якуми назди дар зане хобидааст, ки рӯяш бо 

докаи тар пӯшонида шудааст. Халати нимкушода ба каси 

цозирбуда тани ницоят лоғар – пусту устухонро ажн месозад. 

Зан бисжр вазнин ва ацжн-ацжн нафас мекашад, синаи 

дацшатноки вай бо ким-кадом аломаташон цаштпои дар 

болои шухи зери об пацншударо ба жд меовард.  

Зан бо душворк ба тарафи дигар мегардад ва дар ин 

цолат нӯги пистони яке аз синацояш – пистоне, ки эцтимол  

на яку ду навзодро шир додааст, наможн мегардад. Пӯсти 

гирди онро холцои гунонранг, аксаран сурх ва сабз фаро 

гирифтааст, ки ин пистонро ба марғзор монанд кардааст.  
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Дар шафати кати хоб дастгоци гардиши хуни сунък бо 

овози паст қул-қул мекунад. Аз он ба дасти лоғаршудаи зан 

найчаи сижци каҷ пайваст карда шудааст. Цар сари чанд вақт 

бемор докаро як тараф карда, сарашро мебардорад, то 

итминон цосил намояд, ки сӯзан аз раг набаромадааст ва он 

дар ҷояш мебошад.  

Зани дигар аз кати хоби цамшафат бо чашмони боз 

дароз кашидааст. Барояш нафас кашидан душвор аст ва 

болишташ аз арақи бадан тар шудааст. Гардани вай бо дока 

печонида шудааст, чашмцо барҷаста шуда баромадаанд ва ба 

як нуқтае, ки аз зери пойцо наможн мебошанд, нигаронида 

шудаанд. 

Бо вуҷуди он ки дар палата цавотозакунак  кор мекунад, 

барои вай цаво ницоят гарм аст.  Арақ аз чецраи рангпаридаю 

ба мурда монанди вай намеравад, балки чун қатра дар 

ожангу чинцои пӯст ҷило медицад. Арақи тан аз як ожанг ба 

ожанги дигар мешорад то он ки дар ҷуқурчаи гардан ҷамъ 

нашавад ва аз он ҷо ба болои синацо мераваду ба матои 

ҷойпӯши ҷогац ҷабида мешавад. Аз цама бештар аз арақи 

бадан чашмон азият мебинанд, бинобар ин зан беист чашмак 

мезанад.  

Чунин ба назар мерасад, ки вай умуман метарсад 

онцоро пӯшад. Цамин ки мижацо ба цам мерасанд, бечора 

онцоро калонтар мекушояд, аз ин ғӯзацои чашм қариб аз 

косахонаи чашм бадар мераванд. Сафедии чашм сурх гашта, 

рӯяшро холчацои сижц пӯшонида, дар кунҷи чашмцо ашкцо 

медурахшанд.   

Занцо цар лацза нолиш мекунанд. Вале ин нолаю фиғони 

мурдаистодагон не, балки нолиши оддк, шикамк, ки бо 

балғами тар дар гулӯ дармондааст, мебошад. Ба ғайр аз ин 

нолишцо ба ин ҷо ягон садои дигар дохил намешавад: 
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деворцои ин ҷо ницоят ғафс мебошанд ва тирезацои онцо 

дуқабата цастанд.  

Марди дар тан костюми нимдошт, вале тозаю озода ба 

курсие, ки барои кормандони тиббк гузошта шудааст, ни-

шаст. Сафедии деворцо ва оцу воци мизоҷон ӯро рӯцафтода 

мекунанд. Вай курсиро ба пеши кати хоби сеюми назди тире-

за, ки дар он ҷо модараш соатцои охири умрашро ба сар 

мебарад, наздик мебарад. Ӯро се соат пеш, вақте соат дар 

манора нимрӯзро нишон медод, ба ин палата гузарониданд.    

Дар чецраи ӯ андӯци цақиқк навишта шуда буд. Палата 

дар рӯ ба руи лифт, ки ба зерхона мебарад, қарор дорад. Ва 

ин маълум аст барои чк: барои он ки бурдани мизоҷони 

мурда ба мурдахона осон бошад. Умуман палатацо барои 

ашхосе, ки умеди шифожбк надоранд, доимо алоцида аст, 

вале дар ин ҷо ин қоида амал намекунад.  

Дар се рӯзи охир вазъи модараш ногацон бад шуд. 

Бинобар реша давондан дар роццои талхадона ранги  пӯст 

тобиши зардро гирифт.  

Марде, ки дар назди болини модараш нишастааст, дӯ-

занда мебошад. Вай мағозаи либос дорад, на аз ҷумлаи онцое, 

ки дар кӯчацои бузургу сердаромад вомехӯранду бо витри-

нацои зебои худ фарқ мекунанд, балки мағоза хурд дар кунҷи 

шацр ва ба он ҷо танцо мизоҷони доимк медароянд. Се рӯзи 

охир корцои мағозаро танцо цамсараш пеш мебарад. Ӯ барои 

он ки цамеша дар пацлӯи модари бемораш бошад, тавак-

калан ин вазифаи масъулро ба занаш бовар кард.  

Вай аз тацти дил мехост бибк шавад... Цамсараш бояд 

баъди се моц таваллуд кунад – модар гумон аст то ин вақт 

зинда монад. 

Аз цама чиз бештар дар ин дунж ӯ мехост набераи худ, 

аввалин набераро дар муддати нуц соли оиладории писараш  
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бубинад. Аз цамон лацзае, ки ӯро ба шифона  оварданд, 

фақат дар бораи цамин мавзӯ сухан мегӯяд. Инро бубинед: 

вай аз сӯзандорк даст кашида буд, вале дар ин ҷо бо умеди 

дидани набера цатто ба ҷарроцк розк шуд! ”Цамааш тавре 

шуд, ки мехостем. Мо цамаи он чизеро, ки метавонистем, 

буридем” – гуфт ба ӯ ҷарроци ҷавон. Ин ибораи дилпур-

кунанда цанӯз дар гӯши дарздӯз садо медицад. Фикри он ки 

умеду омоли модараш метавонад амалк шаванд, дар 

чашмонаш ашк цалқа мезанад.  

Вале дар муддате, ки дар кӯчацои марказии шацр 

охирин омодагицо ба  ҷашн идома доштанд, ранги пӯсти вай 

бо суръати баланд иваз мешуд...  Ва ӯро ба ин ҷо – ба палатаи 

беморони беилоҷ гузарониданд.  

Мард дигар қувват ва тоқати дидани азобу уқубати 

модари беморашро надошт. Модар то охир тоқат мекард, 

худро нигоц медошт, то он лацзае, ки дар пӯсташ нишонацои 

мудциши марг пайдо нашуданд ва ӯро барои мурдан ба ин 

палата оварданд.  

Дӯзанда ва цамсари вай цар рӯз ба шифохона меома-

данд. Агар сари модараш дард намекард, вай метавонист бо ӯ 

дар цар бора цатто ним соат суцбат кунад. Акнун мард бо 

афсӯс фикр мекард, ки шояд цамин суцбатцо ӯро куштанд.  

Охир вақтцои пеш вай цатто ним соат вақти холк наме-

жфт: цама вақт сарфи кор мешуд. Акнун чунин ба назар чу-

нин менамуд, ки цар лацзе, ки бо модараш гузаронидааст, 

бецтарин лацзацои умраш буданд.  

Вақте вай ба чордацсолагк қадам гузошта буд, аз 

бемории варами гурда падараш вафот кард.  Модар то вақти 

бузург шудани вай худаш кори мағозаро пеш бурд, вале ӯ 

кори оилавиро пеш бурда натавонист. Вале цамин ки дар 
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охири нақб рӯшноии кучак ба назар расид, боз ба оилаи онцо 

бадбахтк фуруд омад.  

Модари вай, бешубца, зани қавиирода ва мустақил буд, 

вале ба цар цол нисбати вай ғамхорк зоцир мекард. Вақте 

писараш оиладор шуд, чизеро аз вай пинцон накард ва он 

чизеро, ки дар бораи занаш фикр мекард, ба писараш гуфт. 

Модар мацорати бо мардум муомила карданро дошт ва дар 

ин раванд орому ботамкин мемонд, айнан цамин цел бо 

келинаш рафтор мекард. “Ман медонам, ки ба наздикк цам-

сари ту бояд таваллуд кунад. Ман намехоцам ба корцои шумо 

мудохила кунам, вале...”  

Аз цама  бештар модар аз иродаи қавии цамсари вай дар 

хавотир буд. Ба гапцои модар гӯш дода, сар меҷунбонид, вале 

табассумашро нигоц дошта наметавонист. “Вай, албатта, 

нодон нест ва болои абрцо парвоз намекунад. Вале бецтар 

мебуд, агар вай каме мулоимтар мешуд. Не, ту фикр накун, 

ки ман ӯро дӯст намедорам... Ва ба ман маъқул аст.  Аммо 

ту... ту аз цад зижд сустирода цастк. Мацз аз цамин сабаб дар 

муоширати байни шумо метавонад мушкилк ба мижн ояд... 

Не, ба цеҷ ваҷц ин маънои онро надорад, ки ман то ин андоза 

барои ту тарсам! Вале ба цар сурат, ба фикри ман, шумо на 

он қадар лоиқи якдигаред...”  

Суханронии бистдақиқаинаи худро модар одатан ба 

таври зер анҷом медод: “Цар чизе, ки дар зиндагии шумо 

набошад, ман хурсандам, ки корцои хуб цастанд. Ту хушбахт 

цастк ва туро ояндаи хуб интизор аст...” Ва бо ин суханон ӯ ба 

хоби нозу бароцат мерафт.  

Баъдтар вақте ки вай мустақилона ба цоҷатхона рафта 

наметавонист, шавцари марцумаш тез–тез ба ждаш меомад.  

“Ман бояд дар бораи баъзе чизцо ба ту иқрор шавам, 

писаракам. Ту бовар намекунк, вале то он даме, ки бо падари 
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ту шинос шавам, дар цажти ман як марди дигаре буд. Бале, 

бале ин воқеият аст! Ман цатто қарор дода будам, ба вай ба 

шавцар бароям... вале медонк чк, падари ту... ин чк хел ба ту 

гӯям? Ту тамоман ба вай монанд нестк: ту мулоим ва 

ромшаванда цастк, вай бошад... худат дар жд дорк! Вай 

цамеша шахсияти босалобат буд. Илова бар ин, ба ҷавонии 

худ нигоц накарда, вай аллакай социби мағоза буд. Дар он 

замон нигоц доштани мағоза кори сацл набуд, аз бисжр чиз 

дарак медод... Он вақт ин баробар ба он буд, ки цозир дар 

маркази шацр мағозаи калон дошта бошк. Аз он замоне, ки 

ба кати хоб пойбанд шудаам, ман дар ин бора фикр 

мекунаму фикр мекунам... Бароям аҷиб аст донам, ки агар бо 

он мард мемондам, цажти ман имрӯз чк гуна мешуд?”  

“Он марде”, ки модар бо овози пасту заиф цар сари вақт 

нақл мекунад, цар дафъа цар хел ба пеши назар меояд.  

Дар аввал вай духтури ҷавони айнакдоре буд, ки вақти 

тамоман хурд будану цангоми гирифтори бемории гайморит 

шуданаш, ба дунбачааш сӯзандору мекард. Баъд ин духтур 

ҷавон ба рафиқи давраи мактабхониаш табдил жфт, ки аз 

пушташ чилпои зацрнокро гирифта буд. “Цамин ки вай онро 

қапид, махлуқ аз ангушташ газид! Ангушт дар як лацза варам 

кард, ки бисжр дацшатовар буд! Охир вай ин корро барои ман 

кард...” Баъзан вай дар бораи нависандаи дӯстдоштааш, ки бо 

вай дар даврони мактабхониаш шинос шуда буд, нақл 

мекард. “Тасаввур мекунк, ман ба хонаи вай рафтам! Розк 

шав, ба ин цозир бовар кардан душвор аст. Ман худам цам ба 

ин амали хеш цайрон шудам... Албатта, охир бовар 

надоштам, ки вай ба назди ман мебарояд... Вале ӯ маро ба 

мецмонхона даъват кард ва мо хело мецрубонона суцбат 

кардем. Вай маро бо чунин конфетацое, ки ... дар дохилашон 

ликжр доранд,  зижфат кард...”  
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Нависанда ҷойи худро ба рафиқи модар аз литсей, ки бо 

вай онцо аввалин маротиба дастцои якдигарро дошта, қадам 

заданд, дода буд. “Дар литсей ман узви клуби гербаристцо 

будам, вай бошад, раиси он ба шумор мерафт... Боре мо 

барои ҷамъоварии растаницо ба қуллаи куц рафтем. Он 

замон дар он ҷо партовгоц вуҷуд надошт... Ба ман мор цуҷум 

кард ва ӯ бо тамоми қувваш дод зад: “ Рост надав!!! Фақат бо 

давра! Давр зан!” Ман аз тарс гиря кардам, вале он тавре 

кардам, ки ӯ гуфта буд: ман чун девона ба цар тараф медави-

дам ва аз ин мор халос хӯрдам...” 

Баъд муаллими рақс буд, ки дар шаби базми хатмкунан-

дацои мактаб, ки ба вай рақси румбаро нишон дод. “Медонк 

чк, цамаи он касоне, ки дар бинои пӯшида дарси рақсро пеш 

мебаранд, одатан мисли марг рангпарида мебошанд. Онцо 

тамоми рӯз ба берун намебароянд-ку. Вале ин ким - чк хел 

ранги махсуси рангпаридагк дошт. Он шаб вай маро маҷбур 

кард нӯшам... ба гумонам ликжри гулобк ж ким-чизи дигар ба 

монанди инро. Ман ба базм бо цамроции  дугонаам омада 

будам. Ман ба вай маъқул шудам, ин аниқ аст. Ба рақс вай 

фақат маро даъват мекард: бале, бале, мо тамоми шом бо цам 

рақс кардем, дугонаам бошад, аз қацр қариб мекафид. Ту ӯро 

медонк, вай аз мо куртаи сабзро гирифта буд. Вай цеҷ ба як 

қарор омада наметавонист, ба назараш пироцан бисжр 

чашмхарош ба назар мерасад... Он вақт ӯ пирог бо крем 

оварда буд, шумо бошед, хандахаришаш кардед... Оц, чк хел 

мо наврасу ҷавонак будем он вақтцо!” 

“Имкон надорад. Не, тамоман мумкин нест, ки модари 

ман дар понздацсолагк ин қадар таърихцои ошиқонаро 

гузаронида бошад. Вай хеле барвақт ба падари ман ба шавцар 

баромад, он замонцо ин кор маъмул буд... Вале, дар бораи чк 

ман фикр карда истодаам? Дар бораи чк фикр мекунам, дар 
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цоле, ки дар назди зане нишастаам, ки синаш аз шаст 

гузаштаасту шикамашро аз чор тараф буридаанду зинда ба 

зинда дар утоқи дацшатнок бандиаш кардаанд? Чашмони ӯ, 

пӯсти вай ба мисли баргцои рехтагк зард мебошанд... вай 

аллакай гап зада наметавонад, нафасаш мегирад... Наход 

маро цам чунин оқибат интизор аст? Ож вай гуфта метавонад, 

ки хушбахт буд? Марди ҷавон медонад, ки ба ин саволцо цеҷ 

вақт ҷавоб гирифта наметавонад. 

Цар қадар фикрцо тӯл мекашанд, цамон қадар риштацои 

беохири хотирот чигил задан мегиранд. Кӯшиши андеша-

ронии солим вайро дар андӯци бемаънк нобуд месозад. “То 

чк андоза вай тани танцост!” – дар сараш ин фикр чарх 

мезанад ва аз ду бари рухсорааш ашкцои сӯзон мешоранд.  

Вай ноажн чецраашро пок намуда, ба тарафи кӯча нигоц 

меандозад – дар он ҷо сайругашти идона дар ҷӯшу хуруш 

асту вусъат межбад – барои нӯшидани як стакон шир ба толор 

мефарояд. Ба ғайр аз ин, барои он ки диққати худро ба 

тарафе ҷалб намояд, бояд ба цамсараш занг занад.  

Вай ба чецраи модари дар хоб будааш нигоц мекунад ва 

ӯро намешиносад. “Воқеан цам дар ин ҷо модари ман хоби-

дааст?” – якбора фикре дар майнааш пайдо шуд.  Вай аз дац-

шат ба ларза меояд, ӯ дар цайрат афтода буд: модар шинох-

танашаванда шудааст! 

Духтур мегӯяд, ки ин натиҷаи таъсир ж асари иловагк аз 

истифодаи доруцои пуртаъсир мебошад. Вале дирӯзакак ин 

чецраи модари вай буд, бигузор то андозае лоғаршуда ба 

назар менамуд! Ва ногацон чунин тағйирот дар муддати 

якчанд соат... Бадтар аз цама он аст, ки худи вай қудрати онро 

надорад, ки цамаи инро бинаду ин тағйиротро бацо дицад.  

Таъсири сӯзандору алцол тамом нашудаст, Якчанд соат 

пеш барои халос кардан аз дард цангоми қазои цоҷат ба ӯ 
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сӯзандору гузаронида буданд. Вале чецраи одам метавонанд 

дар чунин як муцдати кутоц то ин андоза тағжир жбад? Он ба 

мисли пуфак варам кардааст ва цама ҷои он бо  нишонацои 

чирколуд пур шудааст. Онцо сахт хориш мекунанд ва айни 

замон зани бечора кӯшиш дорад онцоро бихорад.  

Вақтцои охир ӯ бо мушкилот цангоми пешоб кардан рӯ 

ба рӯ шудааст ва барои он ки ин корро барояш осон намоянд, 

сӯзандору гузарониданд. Дар натиҷа рӯяш варам кард.  

Вай оид ба пайдо шудани дард дар қисмати шикам ши-

коят кард ва барояш доруи таскиндицанда таъйин  карданд. 

Ин бошад, дар навбати худ нишонацои захмро ба мижн овард 

ва хориш  пайдо шуд.  

Аз рӯйи мантиқ ба вай бояд сӯзандору барои варам 

кардани пӯст, хориш ва ғайраву ва ғайра таъйин намоянд... 

Барои якчанд сония вай худро ба ҷойи модараш 

тасаввур кард. Ож вай метавонист чунин дарди тоқатшиканро 

тацаммул намуда, барои зистан нерӯе пайдо намояд? Ож  вай 

метавонад ба ин цама дарду азоб нуқта монаду аз бацри 

зиндагк гузарад?  

Не, ин цама аз цад зижд мавцум аст, цамааш бефоида 

мебошад. Вай як марди солим ва айжми шукуфоии умрашро 

паси сар менамояд ва наметавонад худро бемору таҷзия-

шаванда тасаввур кунад. Цар дафъае, ки вай вориди палата 

мешавад, ӯро як савол азоб медицад: фарқе, ки байни ману 

модарам ба мижн омадааст, то чк андоза бузург аст?  

Акнун вай наметавонад бе кумаки дигарон царакат 

кунад, ғизо хӯрад ва чизе  нӯшад. Вай қариб нобино шудааст. 

Калимаи “мард” барои вай дигар қариб ки маъное надорад. 

Барои вай дигар чк мондааст? Бо овози бурида талаффуз 

кардани ду-се калима? “Ман бошам, метавонам роц равам, 

хӯрок хӯрам, кор кунам: ман цатто цозир метавонам либоси 
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муштариро аз рӯйи қадаш дуруст кунам... Ман ба хона 

меояму шиками цамсарамро ламс мекунам ва гӯш мекунам, 

ки чк гуна кӯдак дар дарун почак мезанад. (Оц, цис мекунк? 

Вай аллакай почак мезанад!) Ва цамсарам хандакунон худро 

ба оғушам мепартояд ва ман ба саволцои ӯ ҷавоб мегӯям...” 

Ва инак, ин фарқ дар чк ифода межбад? Дар пайи 

жфтани ҷавоб ба ин савол вай бецӯда майна об мекунад. Он 

чизе, ки вай нисбати модараш цис мекунад, ба дӯстдорк ва 

дилсӯзк монанд нест. Танцо ба як чиз бовар дорад: вазъи 

феълии вай дар цама цолат аз вазъи бадтарин маъюб бадтар 

аст.  

Модар кӯдаки навзодро ба хотир меорад (магар худи ӯ 

он қадар дур рафтааст?). Фарқи асосии бемори калонсоли 

мацкум ба марг аз кӯдаке, ки нав ба дунж омадааст, дар чист? 

Навзод заиф асту бепушту паноц ва барацна; вай наметавонад 

худро нигоцубин намояд. Цатто ба маънои томаш наметаво-

над гирду атрофро бубинад. Чун цар як чизи партофташуда 

мацкум ба марги наздик аст, вале ба цар сурат дар он нишо-

наи одами калонсоли оянда пайдо мешавад. Вале дар цолати 

бо модари вай рухдода гап на дар бораи ацамият надодан аз 

ҷониби атрофижн, балки аниқтараш ҷазои “табик” меравад... 

Вале дар мисоли вай ягон чизи “табик” нест!  “Табик” – 

ин вақте мешавад, ки ягон сабаби берунк: сӯхтан, тир, 

мошин, сармохӯрк, вирус, некрози бофтацои бадан, ягон 

нуқси таваллудк ж тағйироти генк мавҷуд аст. Бешубца, дар 

ин цолат зарардида цуқуқ дорад сабабгори бадбахтии худро 

бад бинад. Чк бояд кард, агар сабаби беруна вуҷуд надошта 

бошад... яъне одам осуда зиндагк мекард – ва ногацон бидуни 

ягон сабаб кори организмаш вайрон ж нуқсдор шуд.  
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Дар ницояти кор кифоят мекунад, ки тани вай ба олам 

ба худ монандцоро бароварад... Илова бар ин, мегӯянд, ки 

саратон низ бемории вируск аст. 

Дар ин ҷо таърихе ба ждаш омад, ки духтур барояш нақл 

карда буд. Дар яке аз мизоҷон саратон пайдо карданд, вале 

вай боз шонздац соли дигар умр дид: варам то андозаи 

муайян калон шуду аз рушд монд. Цодиса истиснои аст, цатто 

сарбаста.  Тацлилцо нишон медоданд, ки бемор роци халоск 

надорад. Мутахассисон танцо дар цайрат монда буданд. 

Баъди чанд вақт бошад, андозаи варамк майда шудан 

гирифт! Тавре он духтур изцор дошт, дар бораи беморк гап 

намерафт –  тани бемор аз тарафи цуҷайрацои саратонк 

идора мешуд...”Шуморо бовар мекунонам”, ки мо цамагон 

қариб девона мешудем. Вале, тавре мебинед, цама кор 

шуданаш мумкин аст! Бинобар ин, цеҷ вақт умедро аз даст 

надицед...”  

Цамсараш ба ин таърих цамчун ба латифаи шавқовар 

муносибат кард: “Бо ин кораш вай мехост туро дилбардорк 

кунад!” Вай бо цамсараш бацс накард.  

“Ва дар як рӯзи хуб, – андешаронк мекард ӯ, – одам цис 

мекунад, ки дигар роц гаштан наметавонад. Кори маълум аст: 

дар бадани вай цамин гуна як “мецмон” пайдо шудааст. Одам 

аз ин он қадар цайрон намешавад ва цуҷайрацои саратонк бо 

цажти алоцидаи худ зиндагк мекунанд ва аз организми одам 

он чизеро мегиранд, ки барояшон зарур аст. Бар асари ин 

организми инсон заиф мегардад. Вале цуҷайрацо ацмақ нест-

анд: онцо низ зиндагк кардан мехоцанд. Куштани одам барои 

онцо чк фоида дорад? Яъне ягон кори аҷоибу дацшатнок 

нест, ки модар дигар чизеро намебинаду роц намегардад ва 

дар чецраи вай захмцои чиркдор пайдо шудаанд. Цамааш 

муътадил аст. Гузашта аз ин, ин табик аст. Бинобар ин, ягон 
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арқияти байни вай ва ман вуҷуд надорад: мо дар цолати 

баробар қарор дорем. Ва дар чецраи варамкардаи вай ягон 

чизи нафратовар вуҷуд надорад. Ва зарур нест, ки аз вай рӯй 

гардонем: вай айнан ба мисли ман аст”.  

Марди ҷавон, ки аз андешароницои тӯлонк хаста шуда 

буд, нафасашро рост мекунад.  

Ногацон чашмаш ба оинаи хурд дар болои сари кати 

хоб меафтад.  

Баъди марги падар модар ба зоцири худ ацамияти 

махсус медод. “Ман ин корро танцо барои худам мекунам”, - 

изцор мекард ӯ. Ва, дар цақиқат вай дигар ба шавцар наба-

ромад. Вале цар сари чанд вақт ба хона лӯлачацо ва  шиша-

чацои хушбӯй меовард, ки дар бораи нархи онцо касе лаб во 

намекард. Шавқи дуюми вак, ба ростк, пирогцое буданд, ки 

дар дӯкони муқобил мефурӯхтанд. Модар кам вақте цузуру 

цаловати худро мацдуд мекард ва ба он ҷо рафта аз дӯкон 

барои хона ягон чизи бомазза мехарид.   

Цамзамон вай ба принсипцои худ вафодор мемонд ва 

цеҷ гоц аз сарцади ақлу фаросат берун намерафт. Вай худро 

аз рангцои ҷилодор дур мегирифт, зеро дар синну соли вай 

худро ба мисли хонумцои майхона ҷавон нишон додан беодо-

бк цисобида мешавад. Аҷоибаш дар он аст, ки мижни ӯ ва 

келинаш дар мавриди шавқу цавас ба косметика ва карашмаи 

аз цад зижд цеҷ гоц зиддият ба вуҷуд наомада буд. Цатто вақте 

ба шифона афтида буд, модар цар рӯз ба лабцояш ранг ме-

молид. “Ту инро намефацмк”, – мегуфт ба ӯ цамсараш. Мода-

ри ту зани цақиқк аст!” 

Аз дидани танцо шакли оинача марди ҷавон 

ғайриихтижр ларзид. 

“Шайтон занад, вай даррав ба он нигоц хоцад кард! Ож ӯ 

акнун лабцояшро ранг мекарда бошад? Ва ож вай онцоро дар 
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чецрааш пайдо карда метавониста бошад? Ин амал ба он 

баробар аст, ки бо лабсурхкунад болои девори дағар-буғури 

бетонк хат бикашк.... Аз ҷониби дигар ба ман чк фарқ дорад? 

Аз цама муцимаш он аст, ки вай ақли худро гум накунад. !.. 

Агар ӯ худро чунин бинад, шояд ба асабаш ягон таъсири 

бад расад. Вай наметавонад ба таври зарурк вазъи худашро 

бацо дицад ва боз худои накарда, талоши худро барои зин-

дагк бас кунад. Ва агар дар қисматаш мурдан бошад, бигузор 

ақаллан бо ақли солим вафот намояд ва дар жд дошта бошад, 

ки вай модари ман аст... Ҷин занад, акнун цама дар дасти 

цуҷайрацои лаънатк мебошад... 

Вале мацз онцо метавонанд цама гуна майлкунонии 

манфиро дар организм барангезанд, ин аз цад зижд бацои 

баланд аст. Ва бисжр дацшатнок хоцад буд, агар ба вай лозим 

ояд, ки сарцади маргро бо ақли хира убур намояду сабабгори 

цамаи ин захмцои чиркдори қабец бошанд! 

Бояд ба қароре бижем, ки бо оина чк кор кунем.. Шояд, 

бишканем? Вале модар зоцири худро нигоцубин мекунад ва 

даррав ба ин ацамият медицад. Ӯро бошад, цозир зиқу 

мушавваш кардан мумкин нест...”  

Дар ин лацза модараш пӯсташро бо шаст мехорад. Ӯ бо 

нохунцояш ончунон  сахт пӯстро мехорад, ки гӯж мехоцад 

пустро канда бигирад. Вале акнун захмцои зардобдор низ 

аъзои бадани вай цастанд. Цуҷайрацои саратонк бояд 

қаноатманд бошанд...” 

Модар ногацон дар кати хоб чарх мезанад. Марди ҷавон 

аз ҷояш парида мехезад: модар аз болояш курпаро ба як 

тараф партофта, ба пацлӯи дигар бармегардад ва мехоцад ба 

қисмати дохилии ронцо дасташро расонад. Пӯсти он ҷо 

саросар пучак шудааст – манзараи тоқатфарсо. Барои он ки  

ин цамаро набинад, марди ҷавон рӯяшро мегардонаду ба 
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девор, ки дар он ҷо ақрабаки соат ба вай хотиррасон мена-

мояд, ки цамин лацзацо намоиши идона сар мешавад, нигоц 

мекунад. “Ва воқеан, аллакай ин қадар вақт...” Камтар аз ду 

соат баъд цазорцо пуфакцо ба цаво мебароянд, кабутарцоро 

ба озодк сар медицанд ва дар цама ҷо садои тирпаронии 

тӯпцо шунида хоцад шуд... Марди ҷавон, дар цолате ки ба 

таври амиқ фикр мекард, дар назди тиреза истода буд.  

Тирезацои палата рост ба тарафи калисо мебароянд. Аз 

ин ҷо на боғи бузург ва на майдони марказк наможн нест. Дар 

гирду атрофи калисо мардум давуғеҷ доранд, бачацои хушса-

рулибос бо кастюмцои нав интизори онанд, ки кай ороиши 

асосии карнавал – даццо аробацои рангубордода ба царакат 

медароянд.  

Кадом вақте вай низ дар чунин намоиш иштирок карда 

буд... Ин хеле пеш буд: он вақт, ба назараш нав роц рафтанро 

жд гирифта буд... Шояд баъдтар буд? Дар худи ароба тоҷи 

бузург, буз дар болои зерпояи гилин ва гулчанбар аз каучук 

насб карда шуда буд (он вақт цамаи он чизеро, ки мумкин 

буд, бо дасташ ламс карда буд). Чархцои чӯбин бо цаккокк 

ороиш дода шуда буданд. “Нақшу нигорро... ба фикрам, аз 

баргцо сохта буданд”.  

Аз паси буз ким-кадом сагчаи назарногир медавиду 

доимо аккос мезад. Вай умуман аз сагцо метарсид, вале он 

рӯз дар дилаш тарсе вуҷуд надошт. Модар дар пацлӯяш 

қадам мезад ва беист ӯро аксбардорк мекард. Дастгоци 

аксбардориро ба вай собиқ дугонаи цамсинфаш, ки дар 

наздикицо зиндагк мекард, барои муддате дода буд.  Вай 

каме кафо меомад ва доимо сурат мегирифт ва аз чк бошад, 

ки табассум мекард... Баъд маълум гардид, ки тамоми пленка 

хароб шудааст. Падар он вақт ба вай гуфта буд, ки агар ба ту 

техникаро бовар кунанд, ягон кор иҷро намешавад. Барои чк 
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падар дар ид набуд? Як дақиқа... бале, ӯ дар ин ид набуд. 

Шояд ягон кори таъҷилк дошт? Гумон аст: дар рӯзи ид ягон 

кас кор намекунад, ба ғайр аз духтурцо. Шояд вай цамроци мо 

буд, вале ман фаромӯш кардам... Ба шарте ки вай аллакай 

цамон вақт бемор набуд”.  

Вай бо цамроции бачацои дигар ин аробаро мекашид, 

цатто намедонист, ки чк цодиса рӯй дода истодааст. Ӯ дар 

хотир дорад, ки дар гирду атроф одамон зижд буданд ва вай 

симои модарашро меҷуст. “Ва ба назарам, дар он сол моцк 

набуд...” Дар омади гап, мегӯянд, ки имрӯз нусхаи 

нотакрорро овардаанд”.  

Ӯ аробацоеро, ки дар назди айвончаи калисо истодаанд, 

хеле бодиққат аз назар мегузаронад ва баъзеи онцоро 

мешиносад. Бачацо дар аробаи иловагк цама бо либоси атлас 

ва гиребонцои пар-пар буданд, духтарцо бошанд, бо 

пироцанцое, ки марворид доранд. “Соли гузашта ман цамин 

хелашро дӯхта будам...” Вале аробаи буздор дар байни онцо 

нест. Духтарчацо бо қанотцои ба пушташон дӯхташуда дар 

гирди занбӯри бузурги болои гул чарх мезананд; ана ким-

кадом паррандае дар манзараи офтоби тиллок, рамзи Ғарб, 

дарахти нахл, мевацои аҷоибу ғароиб, цавопаймо-“кукуруз-

ник”, ана қацрамонони афсонавк, сари сижцпӯст, моцк, авлиж 

дар ицотаи фариштацо... 

Нолиши дурударози хаста ӯро маҷбур сохт аз тарс рангу 

рӯяш парад. Марди ҷавон фавран ба тарафи муқобил рӯй 

гардонид. Не, ин модару вай нест, он зане цаст, ки дар кати 

мобайнк хоб аст. Тани вай раг мекашад, дар болои болишт 

ҷасту хез мекунад ва аз дацонаш кафки сафед мебарояд. Дар 

гардани зан раги кабуд дам мекунад... “Вай дар партов-

партови худ нафасгир мешавад!” Марди ҷавон ба ҷониби 

занги махсус медавад. Духтур дар бораи ба амал омадани 
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чунин хуруҷцо дар модари вай огоц карда буд. Дар дацони 

зан ҷӯйчаи кучаки қацваранг, ки ба зудк докаи дар гардан 

бастаро тар мекунад, пайдо мешавад, Зан нолиш ва фаржди 

ҷонкоц, ки ба хир-хири пеш аз марг мубаддал мешавад, 

мебарорад... 

Марди ҷавон ба нуқтаи занг пахш мекунаду пахш 

мекунад. Кампирак дигар намеҷунбад, чашмонаш калон 

кушода шудаанд, аҷоибаш он аст, ки онцо ба тамом  берун 

набаромаданд! Дар пешонии вай қатрацои калони арақ 

пайдо шуданд, аз биниаш хун мешорад. Аз духтур цанӯз 

хабаре нест. “Оц, фақат модарам дар ин вақт аз хоб бедор 

нашавад! Оц, ҷин занад, ин оина боз ин ҷо...” 

Мизоҷе, ки дар назди даромадгоц хобидааст, докаи 

рӯяшро дарронда, рӯяшро ба тарафи девор мегардонад. 

Сари вай ба дохили болишт фурӯ рафтааст, вале ба марди 

ҷавон баръало маълум аст, ки зан дасти худро то хун омадан 

сахт газидааст.  

Ницоят дар кушода мешаваду дар остонаи дар цамши-

раи шафқат цаш-цашкунон пайдо мешавад. Дар лацзае вазъи-

ятро бацо дода, дар роцрав ким-чк дод заду ба куҷое давида 

рафт. Моеъи қацваранг аллакай бо лахтацои калон мерезад ва 

ба сина ва шиками бемор пош мехӯрад. Хунравк аз бинк низ 

қатъ намегардад. Дар цавои палата оциста бӯйи сахти 

партоби одамк бо омехтаи доруцо пацн мегардад.  

Ба палата духтур парида медарояд. Зан охирин бор 

нолиш мекунад ва хомӯш мешавад. Аз гӯшцои вай ба болишт 

фавраки зардранг ҷорк мешавад. Духтур ҷиддижна ҷасадро аз 

назар гузаронида, сар меҷунбонад. 

– Ин шумоед, мебахшед?.. 

Духтур аз кати хоби мурда канор рафта, ба тарафи 

марди ҷавон меояд.  
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– Чк? 

– Бубахшед, шумо навакак занг зада будед? 

– Бале, ман. 

– Бисжр ташаккур. Шояд Шумо сахт тарсида бошед? 

– Хоцишмандам иҷозат бидицед фацмам, ки шумо доим 

ба занги даъват дер расида меоед? 

– Чк гуфтед, бубахшед? 

– Ман дар бораи занги даъват пурсидам. Барои ин ба 

Шумо цамеша вақти зижд зарур аст?  

– О-о, дар ин бора... Не, имрӯз, барои нисфи кормандон 

рӯзи истироцат аст. Вале шумо фикр накунед, ки мо 

бекорхӯҷагк мекунем... Эцтимол шунида бошед, имрӯз 

моции бузургро оварданд? 

– Бале, ким-чизе ба ин монанд буд... 

– Дар бандар телателаи дацшатнок ба амал омад. Аъзои 

дастаи “Ёрии таъҷилк” аз хастагк аз пой монданд. Захм, ши-

кастани аъзои бадан, медонед чк...  Аз ин лицоз, шумо вазъи 

моро цам фацмед, хуб мк? 

Бо ин суханон духтур ба тарафи цамшираи шафқат, ки 

ин лацза ҷасади мурдаро аз ҷойгац ба аробача мегузаронд, 

мегардад. Цамшираи шафқат табассум мекунад ва мурдаро 

аз пояш нигоц дошта, хоциш мекунад, ки дар иваз кардани 

ҷойпӯши кати хоб ба вай кумак расонанд.  

– Вале маро вақти... ба ташвиш андохтааст. Ман умед-

ворам, ки ба назди модари... шумо тезтар меоед? 

– Шумо чицо мегӯед, чк вақтро ба цисоб гирифтед, 

магар? 

– Не, вале ба назарам чунин намуд, ки... Аниқ гуфта 

наметавонам, вале... 

– Шумо цам фацмед, охир, ки мошини худкор нестем, ки 

дар як сония цозир шавем! 
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– Не, охир, шумо маро дигар хел фацмидед. Ба назарам 

чунин  намуд, ки шумо оциста ба ин ҷо омадед. Албатта, ман 

метавонам хато кунам.  

Цамшираи шафқат дар дац сония расида омад. Ба 

назари шумо метавонад хеле дер намояд, барои ин бадбахт 

бошад – ҷовидонк намуд. Ин дац сония барои вай дарозтарин 

вақт дар тамоми умри вай буданд... Мо, мутаассифона, ягон 

коре дар ин ҷо карда наметавонем. Цамчун духтур ман цуқуқ 

надорам инро гӯям, вале ба цар сурат... 

– Аз барои худо, бубахшед. Ман моту мабцут шуда бу-

дам... Ана акнун мефацмам, ин цама лацзае беш набуд. 

– Ман шуморо бовар мекунонам, ки ба цамшираи шаф-

қат цамагк дац сония зарур аст, ки ба ин ҷо расида бижяд. 

Пӯшидани чашми мурда барояшон муяссар нашуд. Вақ-

те вайро ба роцрав мебароранд, чашмони бузурги барҷастаи 

вай чашмони ким-кадом паррандаи аҷоибро ба хотир мео-

рад.  

– Бале, дар омади гап. Духтур, бигӯед, модари ман кай 

аз хоб бедор мешавад?   

– Вай ба наздикк бояд бедор шавад.  

– Ож мумкин нест, ки барои бартараф кардани захмцо 

ягон коре анҷом дода шавад.  

– Албатта, мекунем, цамин ки бедор шуд, аз пасаш 

мешавем. Вай дар хоб ягон ҷояшро нахорид?  

– Бале, хорид ва ницоят сахт.  

– Фацмо. Вақте бедор шуд, маро даъват кунед, ман цама 

чизи заруриро меорам. Ва, хоциш мекунам, назорат намоед, 

ки худашро сахт нахорад. Цозир ба вай цамин сирояти 

бактерияцо намерасад. 

Дар палата се нафар монданд: марди ҷавон ва ду мизоҷ. 

“Модар ба наздикк бедор мешавад...”худ ба худ такрор 
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мекунад, дарздӯз. Фақат виззос задани цавотозакунак ба гӯш 

мерасад. Аҷоиб, ин бӯйи бад гум шуда бошад ж ӯ ба он одат 

кард? Яқин бӯй аз тариқи дацани цавокаш бадар рафт. Яъне 

цавотозакунакро хомӯш кардан мумкин аст.  

Акнун дар палата танцо садои канда кандаи хур-хури 

модараш ба гӯш мерасад. Ож вай нолиши пеш аз марги он 

кампирро шунида бошад? 

Чашмони ба берун баромада, рагцои варамидаи омода 

ба кафидан, забони зард, дацони аз он моеи сияцтоб бадар-

шаванда, дасту пойцо, ки ходацои хушку тобдодашударо ба 

хотир меоранд, ҷойгацпӯши бо хуну қай олудашуда ва бӯйи... 

Не, не, бас аст, бояд дар бораи чизи дигар фикр кард.  Цамаи 

ин бӯйцо, овозцо, рангцо, цамаи ин цамсафарони марг бо 

деворцои сафед ҷойгацпӯшцои тозаю озода мувофиқат наме-

кунанд.  

Гапи кӯтоц, қартаро оҷилан бояд иваз намуд. Марди 

ҷавон дӯсти давраи мактабхониашро, ки ба наздикк барои 

аждати модараш омада буд, ба хотир овард. (Воқеан, падари 

вай аз саратон вафот карда буд.) Дӯсташ, ки аз рӯйи ихтисос 

китобдор аст, чунин цикоятро нақл кард.   

“Дирӯз ман китобцои нав воридшударо аз назар мегуза-

ронидам ва дар байни онцо китобе дар бораи цашарот пайдо 

шуд... Аҷоибии кор дар он аст, ки онро на олим, балки 

шоир... ж аниқтараш нависандаи цақиқк эҷод кардааст. 

Медонк, як намуд пашшацои майдаяк цаст, ки тобистон дар 

цама ҷо онцоро дидан мумкин. Ба монанди гард ж хокистари 

сигор хурдакак мебошанд. Онцо баъзан кӯшиш мекунанд ба 

рӯйи дастат шинанд ж ба коғази тоза часпида мегиранд. Ана 

цамин хомӯшакцо дар тори сарашон ду антеннаи кучак 

доранд, ки тибқи цамин китобча онцо ду функсияи муста-

қилро иҷро менамоянд.  Яке аз онцо цамчун детектор барои 
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муайян кардани бегонацо фаъолият мекунад. Ту ба хубк 

медонк, ки ин палиди кучак қариб, ки майнаи сар надорад, 

барои цамин вай аз чунин антеннацо истифода мебарад. 

Савқи табии (инстинкти) муцофизатии ӯ дар цамин мӯй-

лабцо гузошта шудааст ва агар ба ин хомӯшак ягон хатаре 

тацдид намояд, вай цатман парвоз карда, аз ин мавзеъ дуртар 

меравад. Мӯйлаби дуюм бошад – ин тамоман мавзӯи дигар 

аст! Он ба вай цамчун чизи ба нашъа монанд хизмат мекунад. 

Дар жд дорк, ман ба ту дар бораи маводи мухаддири нав нақл 

карда будам. Бале, цамоне, ки чун онро истеъмол кардк, 

ацволат ба андозае хуб мешавад, ки ту наметавонк аз ин 

цолат берун равк. Одами дар чунин цолат бударо метавон то 

маргаш латту кӯб кард, вале вай мемураду табассум аз лабаш 

дур намеравад... тасаввур мекунк, тамоми баданаш ба 

порчацо пора-пора шудаасту вай табассум дорад! Ин дору 

тамоми тарсу цароси туро аз байн мебарад, цисси дард ва 

дигар чизцоро аз байн мебардорад... Ба цамин тартиб, ин 

мӯйлабча барои хомӯшак қариб, ки цамон маводи нашъа-

овар аст – цамин, ки он ба ягон чиз расад, масалан ба цаша-

роти дигар кор тамом аст: цар қадар душман дацшатовар ж 

калонтар бошад, цамон қадар ба хомӯшак мурдан осон ме-

гардад. Ин нӯли парранда аст ж дасти одам ж ягон чизи 

дигари тамоман дацшатовару номаълум хомӯшак ба чунин 

як цолате меафтад, ки худро ба осонк ба қабзаи марг меди-

цад. Онцо чунон хурду кучак цастанд, ки  цамеша зери хатари 

доимк умр ба сар мебаранд... Бале, Офаридгор цама чизро 

дар ин дунж пешбинк кардааст! Хулласи гап, ман ин китобро 

мутолиа намуда, фацмидам, ки бо инсонцо низ айнан цамин 

чиз такрор мешавад. Вақте падарам дар вартаи марг буд, дар 

сари вай гӯж айнан цамин хел ду мӯйлаб пайдо шуда буд:  

баъзан мардонагии ғайриоддк нишон медод, гоце ба мисли 
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кӯдаки хурд гиря мекарду печутоб мехурд. Ин ду цолат бо 

мурури вақт тез-тез иваз мешуданд ва дар ницояти кор вай 

дар як вақт цам гиря мекарду цам механдид” 

Ана цамин хел. Ду антенна... 

Модари вай цам айнан цамин корро мекунад. Вай хеле 

хуб медонад,  ки мемурад, вале вақте дар бораи цажти шахсии 

худ ягон чиз нақл мекунад, оромии комилро нигоц медорад. 

Вале цамин ки лацзае хобаш барад, гӯж ӯро сижцк пахш 

мекарда бошад, дар ҷойгац печутоб мехӯрад.  

“Ман хоб дидам, ки дар ванна дароз кашидаам ва но-

гацон сатци об баланд шудан гирифт. Об цамоно баланд ме-

шуду баланд мешуд, ман бошам, дод мезанам: Обро мацкам 

кунед! Тезтар! Вале об зижд шудан мегирад ва ман циқ-циқ 

карда гиристам”.  Вай чунин цодисацоро тез-тез ба писараш 

нақл мекард ва “писар арақи пешониашро пок мекард. Оц ин 

хел нашавад, – фикр мекард марди ҷавон, – вақте дақиқаи 

охирин умраш фаро расад, бигзор вай мисли цамин цашаро-

ти мӯйлабдор бо цаловат зиндагиро падруд гӯяд! Охир 

одилона нахоцад буд, агар вай мисли он зан цажтро тарк 

кунад. Аҷоиб, ож ягон василае цаст, ки азобу уқубатро ба 

цаловат табдил дицад?” 

Модар цанӯз хоб аст. Вале дар хоб цам беист қисмати 

сина ва ронцои худро мехорад. “Агар вай бинад, ки бо рӯяш 

чк шудааст, ин ӯро мекушад. Ӯ роци дигар ба ғайр аз инти-

зор шудани вақту соати маргро надорад. Ман вайро медонам 

– бовар кунонидан ва рӯцбаланд намудани он фоида надорад. 

Бо ин оинаи сабилмонда чк бояд кард?” 

Марди ҷавон беҷуръатона дасташро ба порчаи оинаи бо 

сир пӯшонидашуда дароз мекунад. Не, ба цеҷ ваҷц онро ба 

модараш намедицад! 
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Вай бо эцтижт оинаро мегирад ва барои як лацза пеши 

назараш симои бо риши нотарошидааш пеши назараш ме-

ояд. Ногацон модар нолиши дурудароз мебарорад ва ба пац-

лӯи дигар мегардад. “Сабил монад, вай бедор шуда истода-

аст!” Марди ҷавон цис мекунад, ки чк гуна мурчацо дар бада-

наш давуғеҷ доранд... Модар бо дасташ рӯяшро ламс меку-

над... баъд ба гарданаш... 

Ва марди ҷавон қарор медицад, ки қувва дорад ва оинаи 

майдаро ба рӯйи фарш мепартояд.  

Садои пора-пора шудани оина хомӯширо халалдор 

месозад. Мизоҷи дар пеши дар хобида аз ногацонк фаржд 

мекунад. Марди ҷавон дар сари қацр ба порацои оина цамла 

карда, бо пойцояш онцоро лагадкӯб менамояд. Дар назди дар 

сари цамшираи шафқат пайдо мешавад.  

– Чк гап шуд?  

– Цеҷ, ягон чизи муцим нест! Узр мехоцам, ман оинаро 

афтондам.  

– А-а... Цозир бароятон ҷорӯб меорам. 

Дидани оиначацои зери помонда, дили кас аз дард 

фишурда мешавад ва оби дацон дар гулӯ дар мемонад. Зани 

аз кати хоби дур бо тарс сарашро бардошта, бо алам ба мар-

ди ҷавон нигоц мекунад. “Ба фикрам, вай цама чизро фац-

мид...” Нафаскашии вазнин шунида мешавад, зан дар рӯйи 

кат дароз кашида, бо дока чашмонашро мепӯшонад. 

Модар аллакай бедор шуда буд ва оҷизона чашмак зада, 

сар меҷунбонад. Пилкцои чашмонаш ончунон варам карда-

анд, ки қариб баланд намешаванд. Наход вай дида бошад? 

– Чк гап цаст? 

–  Бедор шудед? 

– Ба назарам чизе шикаст?. 

– Ба-але... ин ман гунацгорам. 
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– Чк гап шудааст, охир? 

– Ягон чизи муцим нест! Оиначаи ту... медонед чк, вай аз 

дасти ман лағжида афтод. Вале ман цозир давида рафта, 

навашро харида меорам!  

– Ту хуб ба назар намераск? 

– ...Охир ман онро махсус нашикастаам-ку! 

– Ягон ҷоятро захмдор накардк? 

– Не, цамааш хуб аст! 

Нигоц кун, бо шиша боэцтижт бош!.. Агар монда шуда 

бошк, хона рав.  Бо ман нишастан, бас аст! 

– Ту чицо мегӯй! Ба ман имконият пайдо шуд, ки ду 

соатакак ин ҷо бошам, яъне цоло хаста нашудаам.  

Ба палата цамшираи шафқат дар даст ҷорӯб ворид 

мешавад.  

– О, ташаккур. Монед, ман худам мерӯбам.  

– Шумо ягон ҷоятонро захм накардед? – цамшираи шаф-

қат кафи дасташро аз назар гузаронида, ба тарафи бемор рӯй 

мегардонад. – Шумо чк хел? Пӯст варам карда... 

Табассум оциста аз чецраи вай дур мешавад. 

– Бале, камтар. Ман аллакай хеле бецтар шудаам! 

 –  “Хеле бецтар”... Агар цамин тавр бошад! 

– Хуб. Ман цозир ба шумо баъзе чизцоро меорам. 

Цамшираи шафқат хокандоз ва ҷорӯбро ба марди ҷавон 

дароз мекунад.  

– Хоциш мекунам, тамоми палатаро рӯбед.  

“Оцо, бад не ку... Майда-майда шудааст”  

– Ман цозир як хоби ғалатк дидам! – вақте марди ҷавон 

дар палата мегашту резацои оинаро мечид, суханашро оғоз 

кард модар.  

– Ба ту бисжр гап задан мумкин нест, ту худат медонк. 

Хуб майлаш, ман худамро нағз цис мекунам... Танцо цама ҷо-
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ям мехорад. Вақте ман гап мезанам, диққатам ба дигар тараф 

ҷалб мешавад! 

– Аз цад зижд мехорад? 

– Цамин, ки рӯбучинро тамом кардк, пуштамро 

мехорк? 

– Духтур мегӯяд, ки онро даст расонидан мумкин нест. 

– Цо, бале! Майлаш, тоқат мекунем... 

– Бецтараш ман ба он ҷо крем мемолам.  

– Хуб-хуб, фақат ба ман имконият бидец хобамро нақл 

кунам! Каме бецтар мешавад.  

– Майлаш, вале дурудароз набошад.  

– Кор чунин буд... Мо се нафар будем: ман падарат ва ту. 

Он вақт хурд будк цоло... Ва торикк, чунин зулмот, мо 

бошем, даржро убур менамудем... 

– Шинокунон ж бо воситаи дигар? 

– Не, бо қаиқ. Цама шиштаем, падар ҷомадонцоро дош-

тааст, ту бошк ба дасти ман чааспида гирифтак. 

– Ман тамоман хурд будам? 

– Бале, ана цамин қадар! 

– Ин дар замони ҷанг буд магар? 

– Цамин тариқ, шино мекардем ва аз тарс меларзидем. 

Ту цамин лацза гиря карданк цастк... Вале ғалоғӯла кардан 

мумкин нест, ба цеҷ ваҷц, мебинанду мекушанд. Шинокунон 

рафта истодаем ва ногацон ту шалап ба об меафтк ва ҷаражни 

об туро аз қаиқ дур мебарад... 

– Ман дар хоб доду фаржд накардам? 

– Не, ба фикрам. 

– Ана цамин хел... Бо оина чк шуд? Ту чк, онро шикастк? 

– Хайр, шикастам, шикастам... Акнун чк кор кунам. 

– Цеҷ гап не, ин хатарнок нест. Дар дацлези хона бояд 

яктои дигар бошад. Цамонро меорк? 



137 

– Ягон мушкилк надорад.  

– Он барои шумо даркор намешавад? 

– Ин гапро монед, мо онро тамоман истифода намеба-

рем.  

– Ман шикастани оинаро цатто дар хобам цам шунидам. 

Ва хобам якбора ба ранга мубаддал гашт... вале ин хеле наф-

ратангез буд.  

Цамшираи шафқат қуттии пластикиеро меорад дар 

дохили он марцами хокистаранг аст.  

– Ин барои пешгирии варам кардани пӯст аст? 

– Бале, фикр мекунам, ки ин кумак мекунад.  

– Цамшираи шафқат дар ҷустуҷӯи майдарезацои оина 

фаршро бо диққат аз назар мегузаронад, вале чизе пайдо на-

карда, ба назди мизоҷи дуюм меравад. Вай аз назар мегуза-

ронад, ки то чк андоза сӯзан мацкам карда шудааст, аз зан хо-

циш мекунад худашро нағз пӯшонад ва берун мераваду 

дарро аз пасаш мепӯшад.  

Тахтапушти уржни модар манзараи дацшатнокеро ме-

монад. Дар зери обилацо пучакцои на он қадар калон ва хуни 

хушкшуда дида мешавад.   

Марди ҷавон аз қуттк каме марцам мегирад ва бо эцтижт 

ба пушти модар мемолад. Танцо аз даст расонидан ба захм-

цои пӯст ба ларза медаромад.  

Модар хушцолона  қоматашро рост карда, чашмонашро 

мепӯшад. 

– Ту чк фикр мекунк, ин аллергия цаст? 

– Аца. Духтур ба ту сӯзандору таъйин карда буд, баъд ин  

доначацо баромаданд.  

– О-оц, марцами хуб аст! Акнун қариб, ки намехорад ... 

фақат қуттк ницоят хурд аст. Мутаваҷҷец бош, бисжр намол, 

варна тез тамом мешавад.  
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– Хайр чк? Инаш тамом шавад, дигарашро фармоиш 

медицанд.  

– Дар рӯй... онцо пайдо шудаанд? 

– Чк?  

– Дар чецра цам, мегӯям, ки цамин сабилмондацо 

баромадаанд? 

– Не, охир қариб ки чизе дида намешавад.  

– Ноомади корро бинед, ки оина цам шикастааст... 

– Ором шав. Ман гуфтам-ку, дар рӯй чизе нест.  

“Худои ман, ин пуштро бинед! Дар куҷое ман инро дида 

будам...” 

– Дар мағоза чк гап?  

– Цамааш хуб аст.  

– Барои ид фармоишцо зижд буданд? 

– Бале, баъзе супоришцо буданд.  

– Он хонуми ҷавон барои андозагирии пироцан омада 

буд? 

– Не, имсол, ба фикрам вай гумон аст, ки биояд.  

– Дар назар дошта бош, дастони вай ницоят дароз мебо-

шанд. 

– Бале, ту гуфта будк. Ба назарам, вай теннис машқ 

карда буд. 

– Дар донишкада вай қацрамон шуда буд. Хонуми ном-

дор. Ба остини рост ягон бист миллиметр илова намо.    

Марди ҷавон барои молидани зери бағал дасти мода-

рашро каме баланд мекунад ва ногацон мӯйцои сараш сих 

мешаванд. Дар он ҷо ба ҷойи пӯст ду пучаки бузург исто-

даанд.  

Ба ғайр аз пучакцо  пӯст саросар бо доғцои хурди сижц 

пӯшида шудааст. Захмцо цанӯз хушк нашуда, ба ҷойи онцо 
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захмцои нав пайдо мешаванд. Аз дур пӯст рӯйпӯши ситораи 

бацриро ба хотир меорад.  

– Тасаввур мекунк, дилам харбуза мехоцад. Ту чк фикр 

дорк, цозир нархи он ницоят гарон аст? 

– Харбуза? 

– Ана ин намудаш... доначадор цаст-ку. Аммо, шояд, он 

қимат бошад... 

Дафъаи гузашта дилаш карамели шоколаддор хоста 

буд, вале номашро фаромӯш карда буд. “Боре дӯстам маро 

зижфат карда буд... Ана инцо конфета буданд! Ман то цозир 

онцоро фаромӯш карда наметавонам... Ту бароям каме хари-

да меорк?” Вай ба шифохона чун арчаи солинавк бо тӯцфа-

цои овезон давида омад, вале модар онцоро қабул накард. 

“Не, аз ҷумлаи онцо нест. Онцо ширинтар буданд... ҷило-

дортар... Инцо дар коғаз, онцо бошанд, дар варақаи алюминк, 

бе ментол ва ницоят тунук буданд...”  

Акнун, навбати харбуза... 

– Ростк, ман ягон бор онро нахӯрдаам... Ту намедонк, 

онцо тамоми сол мешаванд ж дар мавсими алоцида? 

– Бале тамоми сол.  

– Ту онро ягон бор чашидак? 

– Фикр намекунам, Аниқтараш як маротиба, то тӯй. 

– Шояд бисжр бомазза бошад.  

– Ман цатто дар жд надорам.   

– Яъне онцо дар айни замон фурӯхта мешаванд? 

– Бале. Майлаш, ман цозир рафта бароят харбуза пайдо 

мекунам.  

– Ту цам бо мо якҷоя онро мечашк! 

 

               **                              **                                ** 
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Дар он ҷое, ки пӯст тамоман мацин аст, мӯйи бадан 

тунук аст, захмцо зич мешаванд ва манзараи ницоят бадафт 

доранд. Махсусан зери каш, пушти сар ва қисмати дохилии 

ронцо аз цад зижд зарар дидаанд: ж цуҷайрацои пӯст аллакай 

тамоман хароб шудаанд, ж тацти таъсири варам тавонистаанд 

аз нав эцж шаванд. Марди ҷавонро ин цама ба ларза овард. 

Вақте ӯ шона ва гарданро дору мекард, мушоцида намуд, ки 

пучакцо дар дохили гӯш цам баромадаанд. Аз рӯйи шакл он-

цо кирмцои хурдро ба жд меоварданд ва ин ацволи вайро боз 

цам бадтар менамуд. Не, дар пеши вай тамоман зани дигар 

истодааст. “Ин модари ман нест. Вай пӯсти ницоят  тозаю 

сафед дошт...” 

Аз нуқтаи назари тиб, ба цамаи ин шарцу эзоц жфтан 

мумкин аст, вале барои вай гуфтугузор даркор нест. Хайр 

майлаш, ранги пӯст бинобар сабаби бемории талхадон мета-

вонист тағйир жбад. Ин, албатта, ницоят бад аст, вале... Ба-

дани зардшуда сурати куцнаро ба жд меорад. Вале ана ин пу-

чакцо ва пӯсти варамшуда! Аз бӯйи тези марцам сар ба дард 

меояд.  Бадани дағар-буғур ва пӯстпарток пӯсти ким-кадом 

цайвони хазандаро ба хотир меорад ва марди ҷавон хурӯҷи 

дилбецузуриро цис мекунад. Бо саъю кӯшиши ирода заъи-

фии  лацзаинаро  пахш карда, оби дацонашро фурӯ мебарад. 

Аз як даст расонидан ба модараш дар баданаш мурғак меда-

мад.   

– О-оц! 

– Ба ту чк шуд?  

– На-а медонам. Ба назарам пешоб кардам... 

Марди ҷавон катро давр зада, курпаро боло мекунад.  

– Не! Даркор не. Хоциш мекунам, цамшираро даъват 

намо! 

– Вале, модар... 
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– Не, ман гуфтам!  Бирав ва ягон касро ҷеғ зан.  

– Ба назарам, цозир вақти нозу нуз нест.  

– Хоциш мекунам, илтиҷо мекунам, цамшираи шафқат-

ро даъват кун! 

– Хайр майлаш. Ин тавр бошад, ман барои овардани 

харбуза меравам.   

– Ва ницоят қиматашро нахар! Вай модарашро бо халат 

печонида, дацони марцамро мацкам намуда, ба роцрав 

мебарояд. 

Дар роцрав муцити маъмулии нимторики шифохона 

цукмрон буд. Цамширацои шафқат аз пацлӯи нуқтаи навбат-

дорк миш-мишкунон мегузаранд, вай садои хандаи онцоро 

мешунавад. Аз цама баландтар духтари дар дасташ сигор-

дошта механдад, оне, ки модарашро сӯзандору гузаронида 

буд. Дар як лацза ӯ ҷиддк мегардад ва шунида мешавад, ки 

духтар мегӯяд: “Цамин лацза”.  

Дар зинапоя вай бо марди пижамапӯше вомехӯрад, ки 

дасту пойцои вай ба таври дацшатнок варам кардаанд ва аз 

вай бӯйи цамон марцаме меояд, ки аз модари ӯ цам меояд. Ба 

истиқболашон гурӯци бачацо мебаромаданд: маълум буд, ки 

онцо барои аждати рафиқи беморашон омада буданд. Онцоро 

духтараки хурде роцбаладк мекард:  “Ин дар он ҷо бояд бо-

шад!..  Бижед дер дар ин ҷо наистем, ба наздикк маросими 

ҷашн шуруъ мешавад! Ой бечора, вай бо мо рафта наме-

тавонад!..” Марди ҷавон аз пацлӯи зани сижцпӯст, ки аз кит-

фаш захм бардоштааст, давида гузашта меравад: аз як дасташ 

фавраки хун ҷорист, дар дасти дигараш сигор буд, пойцои 

лучаш дар болои плитацои сангин бе овоз қадам мезананд.  

Дар толор бесарусомонк ба назар мерасид. Духтур ба 

вай гапи цақро гуфта буд: девонагии ид ба ин ҷо цам таъсир 

расонида буд. Ӯ маҷбур буд аз байни издицоми бадбахтк, бо 
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курпаю ҷойпӯши хунолуд печонидашуда бо қувваю зурк 

гузарад. Бӯйи арақи бадан ва хун ба машом мерасад, дар 

цама ҷо садои гиря ва цақорат шунида мешавад. Кадом як 

одами говҷусса бо тамоми қуввааш дод мезанад: “Аблац, ман 

қариб буд пойи худро бурам!” Марди ҷавон дар шими худаш 

доғи хунро мушоцида  мекунад ва аз нав дилаш бецузур 

мешавад. Цавои толор нафасгир буд ва баъди чанде цис кард, 

ки тамоми либосцояш тар шуданд.  

Дарздӯз бо як маротиба як шишаи ширро менӯшад. 

Кадом як мӯйсафеди сархуш суруди дурудароз хонд ва 

цамшираи шафқат аз он тарафи толор дод зада гуфт, ки он 

дамашро гирад. Баъди нӯшидани шир марди ҷавон ором 

мешавад ва пучакцои дацшатнок барои як муддат аз пеши 

назараш ғайб мезананд.   

Беморони оддиро ба берун мебароранд ва ба ҷойи онцо 

ярадоронро қабул мекунанд. Дар цама корцои рӯйдицанда 

ким-кадом як чизи нохуб цис карда мешавад... “дар ницояти 

кор, ин ба ман дахл надорад. Аз цама муцим нигоцубин кар-

дани модар аст...” Ва нақши азияткашида ва ба мисли  скелет 

хушкшудаи модар ӯро аз одамони дигар паноц мекунад. 

Цамаи одамони зинда як қисмати модари вай ба цисоб мера-

ванд ва модар як ҷузъи худи вай мебошад. “Ин дилбецузурк – 

модари ман. Ин ифлоск, ки дар гулӯи ман истодааст, цамаи 

ин вай аст! Захмцо бошанд, як қисми худи вай мебошанд...” 

Ницоят вай насими форам, шамолаки дилнавозро эцсос 

мекунад. Рӯз хеле хира аст, вале ба цар сурат кӯчаи асоск ни-

цоят зебо ба назар мерасад. Ва сабаб танцо дар ороиши сац-

нацои идона нест. Туғжни шарорацо дар як лацза ӯро тасхир 

кард; аз пацлӯ духтароне мегузаранд, ки чоки куртацояшон 

ницоят цаяҷоновар мебошанд, рухсорацои онцо аз цузуру ца-

ловат медурахшанд. Бубинед чк гуна пӯсти хубу нигоцу-
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биндида доранд! Аз онцо накцати мафтункунанда меояд, ки 

тамоман ба бӯйи он марцами сабилмонда монанд нест... 

Марди ҷавон ба издицоме цамроц мешавад, ки ба самти 

мактаби калон равон аст. Вай боз цамон барангезиши ошнои 

табларзаро цис кард.  Агар аз тарафи субц шацр аквариуми 

хоболудро мемонд, цозир бошад, то дараҷаи шинохтана-

шаванда тағйир жфта буд.  

Баъди шифохона цавои тоза  ницоят фораму гуворо ба 

назар мерасад. Марди ҷавон дар худ замшавии нерӯи навро 

цис мекунад, вай бардамона болои купрук дар мижни ғавғо, 

ханда, чац-чацкунии парандагон қадам мезанад ва аз озодии 

кутоцмуддаташ хурсандк мекунад.   

Аз чк бошад, ки ба паррандагон аз цама ҷойи дигар 

дида, нишастан ба боми калисо маъқултар аст. Дар осмон 

дуди дудбарои заводцо пацн мегардад ва аз байни онцо ацжн-

ацжн болои куццо наможн аст. Ва ногацон цамаи цодисацои 

рӯйдицанда ба монитори шаффоф мубаддал мегардад ва ба 

назари марди ҷавон чунин менамояд, ки вай тамоман олами 

дигар: офтоб, дурицои бацр ва шацр дар фазоро мебинад. Ду 

тасвир – воқек ва тасаввурк қабат – қабат гузошта мешаванд. 

Марди ҷавонро беист симои модараш таъқиб мекунад: вай 

қариб нафаскашии вай, сижцк пахш кардани ӯро цис 

мекунад, дар пеши чашмонаш пучакцои зардобдор дар пуш-

ти модараш, забони хушк ва зардшуда намудор мегарданд. 

Баъзан дар чецраи модар табассуми навозишкорона намудор 

мешавад ва нигоци вай ба ғайр аз мецрубонк чизи дигареро 

ифода намекунад... Ба гӯши марди ҷавон овози ӯ мерасад, ки 

хоциш дорад: “Канк, бихон, барои ман суруде бихон...” 

Вай қадаммониашро оциста мекунад ва дар пеши 

майдони марказк қарор мегирад. Он ницоят аҷоиб намудор 

мегардад: на одамон, на дарахтон, на ороиши сацнацо соя 
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намеафкананд. Цама чиз барои оғоз омода аст: цам сацна, цам 

оркестр дар он, цам кабутарцо ва пуфакцо... 

То цанӯз дилаш бецузур мешавад ва марди ҷавон ба 

харак мешинад.   

Дар он тарафи он ҷуфти ошиқ ҷой гирифтаанд. Мард 

маъшуқаи худро ба оғӯш гирифтааст, вай бошад, хушцолона 

табассум дораду ба куртаи ҷавон панҷа мекашад. Барои 

сонияе ҷуфти ошиқро гурӯци одамон мепӯшонад ва ба ҷойи 

хонуми хандонрӯ марди фарбец бо пиҷаки сижц пайдо меша-

вад. Фах-фихкунон вай бо душворк арақро аз пешониаш тоза 

мекунад. Куртаи болои ноф ончунон таранг шудааст, ки гӯж 

каме баъдтар тугмацо ба чор тараф парида мераванд. (Духтар 

рӯйи харак рӯймолчаро гирифта онро ба лабони дӯсташ 

мегузорад.) Аз пацлӯяшон зани сурхпӯше дастафшон давида 

меравад. (Духтар пушташро ба қафои харак гузошта, баланд 

ханда кард.) Се хонуми синну соли балзакк мопс – сагцои 

хонагии худро сайругашт бароварда буданд ва дар дас-

тонашон пакетцои коғазк доштанд. Не, инцо мопс нестанд, 

балки паканацои мӯйдароз мебошанд. Духтар гӯж надониста, 

гушворашро меафтонад ва баъд кӯшиш мекунад онро ба 

гӯшаш гузаронад. Вай бо нигоцаш аз мард хоциш мекунад, ки 

ба ӯ кумак намояд ва он ангуштонашро бо эцтижт ба гӯшаш 

мерасонад. Духтар сари худро ин тарафу он тараф ҷунбо-

нида, хушцолона механдад. Як хонуми тамоман ҷавон бошад, 

аз дастони ду бачаи фарбецаки худ, ки машғули хурдани 

яхмос буданд, ба тарафе мекашид. Ким-кадом мӯйлабдор ва 

дар сар кулоц бо овози баланд ба хонуми цамроц ва кӯдаки 

дар дастбудаи он (аз афташ цамсараш) мегуфт: “Ман гуфта 

будам, ки бояд чатр бигирем!” дар он вақте ки вай  бецудагӯй 

мекард, цамсараш кӯдакро ба замин гузошта, гиреци галсту-

ки ӯро дуруст кард.  
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Духтари болои харак беист ханда мекард ва дар ин 

цангом нӯги забонашро нишон медод. Ин як лацзаи асабо-

ният аст. Забон тамоман гулобк буда, охири он каме тез аст. 

Ба цамаи ин нигоц карда, марди ҷавон даррав модарашро ба 

жд меорад ва бо ғусса фикр мекунад, ки модар мемурад. Аз 

пацлӯ низомицо бо либоси идона, коргарон  бо комбизонцои 

кабуд, хонуми бовиқор ва фарбеци рӯймолпӯш, мӯйсафед бо 

сари докапеч  мегузаранд. Дар бисжре аз либосцои одамони 

гузаштаистода доғцо аз хун ва равғани моцк дида мешаванд. 

Кадом як марди ницоят сархуш шишаи арақро ба роци 

мумфарш зада шикаст. Аллакай маротибаи садумк ба назди 

харак духтараки асобадаст наздик мешавад: шояд вай дар ин 

издицом гум шудааст.  Пойи чапи вай дар цаво давр мезанад 

– он якчанд сантиметр аз пойи чапаш кӯтоцтар аст. Умуман 

дар байни сайругашткунандагон имрӯз одамони маҷрӯц 

ницоят зижд аст, махсусан нобиножн. Гоц дар ин ҷо ва гоц дар 

ҷойи дигар асоцои сафед ба назар мерасанд, касеро аз қафои 

худ саги роцнамо кашола карда мебарад ж хеши хуб аз дасташ 

гирифта мебарад. Ана ин одам китфи рафиқашро дошта, бо 

пойи хушкшудааш парида-парида роц мерафт, як тарафи 

почаи шими холиаш мисли байрақ партавфишонк мекард. 

Аз қафои онцо шахси бепой дар ароба омада истодааст, 

царду почацои шимаш бошанд бо цам баста шудаанд. Даррав 

аз паси бепой шахси гирифтори бемории албинизм, ки сари 

ницоят бузург ба мисли пуфаки цавок дорад, пайдо мешавад. 

Кӯзапушт чецрааш дилкаш буд ва дибосцои тозаю озода дар 

бар дошт, мӯйцои парешонаш хеле зебо кӯзапушти вайро 

мепӯшониданд.  

Ба болои зонуи духтари хандакунанда ногацон  як пи-

ронсоли ницоят сархуш меафтад. Духтар бо садои гӯшхарош 

виззос мезанад, цамроци вай мӯйсафедро бо эцтижт ба ҷойи 
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дигар мешинонад. “Ана ин ҷо бецтар аст! – бо қаноатмандк 

ғур-ғур мекунад мӯйсафеди авбош. – Дар болои санг нишас-

тан салқинтар аст!” Дар ин вақт аз ким-куҷое ба майдон 

дастаи байкерцо ворид мешаванд ва аз қафои онцо бошитоб 

пулисцо давида медароянд. Мӯйсафеди шӯх ба қайкунк 

медарояд ва ӯ аз шиддати зарбаи рагкашии бадан боло-боло 

паридан гирифт.  

Дарздӯз аз болои харак мехезад. Харбуза! Вай ба мо-

дараш ваъда дода буд, ки харбуза мехарад! Тезтар аз ин ҷо 

рафтан лозим ва ягон фурӯшандаи меваро жфтан даркор аст.  

Бале, ин идро бинед-е!.. Цама ҷо осори қайкунк, 

ҷуфтцои ошиқи беақл ва намоиши маҷрӯцон. Вале цар қадар 

мехоцад ин манзарацои мудцишро аз сар дур кунад, цамон 

қадар онцо боисрор бармегарданд. Цисси қайкунк бештар 

мегардад ва дацон бо моеъи туршу шур пур мешавад. “Оц, ин 

қадар ифлос! Агар барои мисол, ба болои ягон кас пуф кунк, 

пӯстро сӯзонданаш мумкин аст!” 

Дар ким-куҷои қисмати марказии боғ бояд мағозаи 

хӯрокворк бошад. То ба майдон омадани анбӯци баваҷдома-

даи ацмақцо аз бандар шитоб бояд кард. 

Не, ба виҷдонам қасам, ин тасвирнопазир аст! Дар муд-

дате, ки вай дар рӯйи хараки сангин истироцат мекард, 

шумораи одамон дац баробар зижд шуд. Марди ҷавон кӯшиш 

мекунад муқобили царакати одамон пеш равад ва ба дастцо 

ба пеш дарозкардашуда бармехӯрад. Дар худи майдон бо-

шад, ҷойи сӯзан афтидан нест. Ба болои ин, пулис дар цама 

ҷо лентацои мацдудкунанда кашидааст. Одамон бошанд, ома-

да истодаанду  омада истодаанд, ана аввалин зери пой монда-

гицо пайдо шуданд, ки ба онцо касе ацамият намедицад. Дар 

куҷое кӯдак ҷон кацонда, дод мезанад... Яке аз пулисцо ме-

хоцад ба вай расида гирад, вале наметавонад аз девори ғафси 
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бадани одамцо гузашта равад. Доду фаржд, цақорат, гиря ва 

ханда цама ба садо ж овоз омехта мешаванд. Марди ҷавон аз 

болои панҷара мегузарад, вале гӯж аз зери замин бошад, дар 

рӯ ба рӯяш шахси формадор пайдо мешавад.  

– Бубахшед, бисжр шитоб дорам... 

– Фарқе надорад! Агар цама цамин хел рафтор кунанд...  

– Модари ман сахт бемор аст! 

– Дар ин сурат шумо дар ин ҷо чк кор мекунед? 

Майдон се роци баромад дорад. Вале аз тариқи дарвозаи 

асоск роц баста аст. Мардум дар он ҷо мисли моции карафс 

дар даруни бочка зижд аст. Цамаи онцое, ки аз бандар бар-

мегарданд, аз тариқи боғ мераванд, ба воситаи ин дарвозацо 

даррав ба майдон ворид шудан мумкин аст. Цамзамон аз 

назди калисо, аз он ҷое, ки вай сафари худро оғоз кард, 

дузахи воқек оғоз шуд. Аз он ҷо танцо бачацое, ки аробачацои 

рангоранги худро кашола мекарданд, гузашта метавонанд. 

Фақат ягона роц даричаи дури панҷараи боғ боқк мемонад. 

Ба замми ин, ба воситаи ин роц бидуни кадом мушкилот 

метавон рост ба мацаллаи ацолинишин баромад. Бинобар ин, 

ягон сонияро аз даст додан лозим нест!  Бе ин цам пулисцо ба 

он ҷо гурӯццои одамонеро, ки аз дарвозацои асоск даромада 

натавонистаанд, равона мекунанд. Инак, царакат, царакат 

мекунем! Аз цама муцим кӯшиш кардан даркор бо издицом 

омехта нашавам. “Модар дар интизори ман аст. Шояд аз он 

лацзае, ки ман рафтам, мижаашро тац накарда бошад! Оц, то 

ин ки ягон кас барояш оина наовардааст, тезтар бояд барояш 

харбуза пайдо намоям!”  

Марди ҷавон ба давидан мегузарад. Ба цар қимате, ки 

бошад, сари вақт рафта расидан даркор! Вале ба тарафи 

дарича аллакай одамон равон гардиданд. Аввалин шуда 

бачацои олудаи ифлосию хун давида мераванд. Шумораи 
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одамон он қадар зижд мешавад, ки аз паси давидаистодагон 

танаи дарахтон дида намешавад. “Агар онцо пеш аз ман 

рафта расанд, кори ман тамом!” Марди ҷавон бо тамоми 

қувва ба пеш медавад, ба мисли баскетболбоз, ки цимояро 

фиреб медицад, аз пацлӯи одамон гузашта меравад. Вале 

тақрибан чанд метр пеш аз расидан ба цадаф бо шасти тез ба 

ду мӯйсафед рафта мезанад. Вақти афтидан вай бо пояш 

чатри яке аз мӯйсафед, ки ба он чун асо такя карда буд, 

бардошт. Чатр аз дасти социби он парида, рост ба чецраи 

кадом як кӯдак омада мезанад. Хушбахтона, на ба чашм. 

Кӯдак цамон лацза доду фиғон мебардорад. Мӯйсафедон 

марди ҷавонро бо суханони қабец дашном медоданд; ба 

кумаки онцо боз азимҷуссае, ки дар дасташ шишаи виски 

дошт, расида меояд. 

– Эй, чк дар қафоят дирафш задагк аст? Нигоц кун куҷо 

равон цастк!  

– Цамин гуна бадафтцо цастанд! – суханро ба даст меги-

ранд зану шавцар.  

– Бе ин цам тамоми рӯз мисли асп кор мекунк, дар ин ҷо 

касе нест, ки тарафи кӯдакро бигирад! – фиғон мебардорад 

модари бачаи лӯндача. Марди ҷавон дастонашро ба замин 

такя карда, кӯшиш менамояд ба по хезад. Цамин лацза кадом 

навҷавоне сахт ба китфи вай мезанад. Марди фарбец аз ханда 

хаста мешавад. Аз бехудк рухсорацои дарздӯз шах мегарданд. 

“Шитоб кардан зарур! Агар онцо медонистанд, ки ман дар 

кадом цолат қарор дорам!” 

– Ин цамон аст, ин цамон аст! Ана цамин писари маро 

зад! – фиғон мекашад зан.  

Марди ҷавон мебинад, ки чк гуна аз дарича гурӯц-гурӯц 

одамон берун мераванд. “Ана тамом! Ман тамом...”– ин фикр 

дар сараш пайдо мешавад.  Вай ба по мехезад ва ба тарафи 
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баромад равон мешавад, вале кадом дасти бақуввате ӯро аз 

гиребонаш медорад.  

– Мебинам, ту тамоман девона шудак, гаранг! Ту тасав-

вур мекунк, чк кор кардак! Ту қариб чашми вайро кур кардк, 

мешунавк чашмашро! Бинобар ин, бо ду ласти адаб модар ва 

писарро ба шифохона бубар.  

“Медонк ту ба куҷо рав... Чунон доду фиғон мекунанд, 

ки гӯж ман чашми вайро кур карда бошам. Модари ман 

бошад, варам карда, дар шифохона хобидааст, зард шудаасту 

мемурад...” аз дил гузаронд дарздӯз ва ба ҷойи ин гуфт: 

– Бубахшед, хоциш мекунам. Ман ницоят шитоб дорам.  

– Ту чк, моро масхара мекунк? Канк аз кӯдак узр хоц! Ту 

қариб буд вайро маслуқ мекардк! 

Майдон то не гуфтан аз одам пур шуда буд. Ҷин занад, 

кк метавонист фикр кунад, ки дар ин шацраки кӯчак ин қа-

дар одам зиндагк мекунад! Сабил монад! Аз ин ҷойи ифлос 

бадар рафтан даркор. Дар цама ҷо издицом меҷӯшад доду 

фаржд мекунад. Марди азимҷуссаро хонуми цамроцаш  аз 

дасташ кашола мекунад, вале модари он ба гӯши мард чир-

чир карда мегӯяд: “Ман аз шумо хоциш мекунам, моро ба 

шифохона баред!” 

Царду мӯйсафед дар ницояти  кор чатри худро гирифта, 

ба ҷониби сацна равон шуданд. Марди ҷавон ба тарафи 

муқобил медавад. Аз қафояш шунида мешавад: 

– Истед, истед! Ман талаб мекунам, ки шумо моро ба 

шифохона баред! 

“Оц, кошки раъду барқ шавад. Раъду барқи хуб, обхезии 

воқек, ҷин занад цамаи инцоро! Бигузор цамаи онцо бо аро-

бацои дарди сарашон нафастанг шаванд! Ва ман дар ин замон 

ба модарам харбузаи хубро бо қатрацои борон бижрам!” 
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Дар наздикк касе дод зад – ким-кадом зан шишаро зер 

карда, афтидааст. Дарздӯз то ба назди зан омадани пулисцо 

интизор шуд ва баъд аз зери лентаи мацдудият гузашт.  

Боғро бацри одамон ғарқ карда буд. Марди ҷавон аз 

пацлӯи панҷара медавад, кӯшиш мекунад аз ин гирдоби 

бадан, сарцо, бачацо ва аробачацо рацо жбад, вале цар дафъа 

ӯро кафо мепартоянд. Ницоят пулис ӯро дағалона аз хати 

мацдудият берун мекунад. Сигори касе синаи вайро месӯ-

зонад. Дар болои сарцо шиша ва қуттицои оби ҷав парвоз 

доранд.  Цуштаккашк ва амрцои пулисцо шунида мешавад. 

Ацволи кадом зане бад шуд, вай рост ба пушти касе қай кард. 

Дар фазои тӯдаи одамон бӯйи вазнини хун ва арақи бадан 

цукм меронад: нафас кашидан цамоно мушкилу мушкилтар 

мегардад... Кӯдак аз китфони падараш сарозер шуда, дар 

таги пойи одамони роцрав монд... Дарздӯз боз як кӯшиши 

дигар кард, вале боз ӯро ба қафо тела доданд. Барои он ки 

наафтад, вай куртаи ким-киро сахт медорад..  

– Шумо чк, карахт шудед?! Фавран сар дицед! – дод 

мезанад зане ва сахт-сахт бо дастонаш ӯро мезанад.  

Ким-кк аз ҷумлаи аз цама доножн кӯшиш мекунад аз 

байни пойцо гузарад, вале цамон замон маҷақ шуда, цалок 

мегардад. Дар ин ҷою он ҷо садои шикастани шишацо ба гӯш 

мерасад...  

“Кай охир ин цама тамом мешавад?” Ба вай муяссар 

мегардад, ки то панҷараи боғ рафта расад, ки дар он ҷо цанӯз 

он қадар одами зижд ҷамъ нашудааст. Дар наздикк сафедори 

баланде истодааст – ва ӯ дар цолати афтидан қарор дорад, 

танаи дарахтро сахт қапидааст. Шушцояш аз камбуди цаво ба 

дард омаданд, гӯж аз дохил онцоро оташ месӯзонад. Марди 

ҷавон рӯйи чашмонашро пӯшида, якчанд нафаси чуқур 



151 

мекашад. Цамаи ин чк аст, цамаи ин ҷамъшавии одамон чк 

маънк дорад?! 

Як замоне дар даврони кӯдакк вай мӯрчаеро дошта, он-

ро дар шишаи холии атр, ки ба ӯ модараш дода буд, ҷойгир 

кард. Цамагк як мӯрча... Вай барои он як номи хеле аҷоиб, ки 

цозир дар ждаш нест, фикр карда баромад. Мӯрчаро дӯст 

медошт: Вай махсус ба куц мерафт, то ки барои он хоки сижц 

бигирад, резацои нон ҷамъ мекард... Ӯ дурудароз цашаротро 

аз назар мегузаронид, барои ин шишаро ҷарх мезанонд ва 

навоварие  кафш кард: тани мӯрча аз се қисм иборат аст. Ба-

рои дарки ин маълумот ӯро дар мактаб махсус таъриф 

карданд. Ӯ ҷустуҷӯицои илмии худро идома дода, маълум 

кард, ки дар сари мӯрча ду ҷоғ мавҷуд аст, ки метавонанд 

пӯсти кӯдакро газида сӯрох кунанд. Худи вай чанд маротиба 

берацмона аз ҷониби вай газида шуда буд, вале мӯрчаро 

накушт. Баръакс, аз нотарсию шуҷоате, ки цашароти кучак 

нишон дода, нотарсона ба одам цамла мекард, мафтун шуда 

буд... Дар тӯли якчанд рӯз мӯрча якчанд роццои  зеризаминк 

сохт ва бо ин кораш ба социбаш цаловат бахшид.  Вале, рӯзе ӯ 

мӯрчаи дӯстдоштаашро ба яке аз цамсинфонаш нишон дод. 

Вай бошад, беэътиножна қайд кард, ки чунин мӯрчацо зижд 

аст ва ӯ ҷоеро медонад, ки дар он ҷо мӯрчахонаи бузург мав-

ҷуд аст. Баъди якчанд рӯз бачацо ба паси қабристони мунит-

сипиалк рафтанд, ки дар замини аз офтоби сӯзон сӯхта цазо-

рон сӯрохицоеро диданд, ки аз онцо мӯрчацо давида меба-

ромаданд... (Арақро аз пешониаш пок намуда, дарздӯз бо 

писханд фикр мекард, ки издицоми имрӯза дар майдони 

шацр бо ким-чиаш цамон мӯрчахонаро ба жд меорад.) Чун 

цазорон-цазор цашаротцоро дид, ногацон ба ғазаб омад, бо 

пояш онцоро пахш кардан гирифт. Рафиқаш бо тааҷҷуб ба 

вай нигоц кард ва баъд гуфт:  
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– Ин амали ту он қадар хуб нест. Бецтараш ба сӯрохицо 

об бирез, ин шавқовартар аст. Тасаввур мекунк, ту об мерезк 

ва вақте онцо берун меоянд, онцоро пахш мекунк. Бо ин роц 

ту метавонк якчанд цазор мӯрчаро маҷақ намок... 

Ба назди марди ҷавон духтарчаи хурде меояд ва бо диқ-

қат гардани вайро аз назар мегузаронад. Аз қафо овози мода-

раш шунида мешавад, ки амр мекунад, пас баргардад. Маъ-

лум мешавад, ки духтарча низ номи маликаи англисро до-

рад. Ва дар он лацзае, ки модар дасти духтарашро мегирад, 

дарздӯз дар ҷояш боло-боло мепарад ва доду фаржди вац-

шижна мебарорад. Баъд вай ба замин афтид ва ғел задан 

гирифту бо шиддат ба хоридани гардан, қафаси сина, шикам 

ва пушт шуруъ намуд. Дар гирду атрофи вай тамошобинони 

бекор ҷамъ шуданд. Духтарча ба модараш мефацмонад: 

– Оча, аз дарахт ба рӯйи вай чунин кирмцои пашмдор 

афтиданд! 

Марди ҷавон мисли кирм чарх мезанад, вай ончунон аз 

дард дод мезанад, ки гӯж нерӯи барқ зада бошад. Тамоми 

баданаш раг мекашид, аз ин рӯ, худро аз ин тараф ба он 

тараф мезад. Чунин ба назар мерасид, ки гӯж ӯро ба болои 

резацои шиша монда бошанд. Аз шиддати дард пешобдон 

тоб оварда наметавонад ва дар шимаш доғцои сижц пацн 

мегардад, аз чашмонаш қатрацои ашк мерезанду манацаш 

бошад, мисли мӯйсафеди оҷиз меларзид. Вале цар қадар 

зиждтар танашро мехорид, цамон қадар хоциши хоридан 

зижд мегардид. “Кирмакцои лаънатк!” – аз шиддати дард 

нолиш мекард ӯ. Дар наздикк бояд нуқтаи тиббк бошад, вале 

дар куҷост он, ҷин занад?! Ницоят ба марди ҷавон муяссар 

гардид, таъсири дардро  пастрар намуда, ба пой хезад. Аз 

байни чашмцои ашколуд цоҷатхона ҷамъиятиро дид ва ба он 

тараф равон шуд.  



153 

Вале чунон бӯйи нафасгир ва мурдор дар он ҷо цукмрон 

аст! Тамоми ҷойцои нишасти он ба андозае ифлосанд, ки 

ҷойи гап цам нест. Марди ҷавон аз пасаш дарро пӯшида, бо 

як азобе куртаи худро аз тан мекашад.  Худи худаш – тамоми 

бадаш бо доғцои хурди зард пӯшонида шудааст. Аз афташ 

цангоми дар рӯйи замин чарх задан қариб цамаи кирмакцоро 

маҷақ кардааст. Дар ин ҷо ва он ҷои бадан изи ҷойцои 

газидашуда дида мешавад. Пӯст варам кардаасту мехорад.  

Дар камари худ вай кирмаки осебнадидаро мебинад ва 

онро бо ду ангишташ гирифта, ба тарафи девор мепартояд. 

Кирмак ба боқимонди қайкардаи касе мечаспаду кӯшиш 

мекунад худро озод намояд.  

Бо навбат цам қафаси сина ва цам пушти худро хорида, 

дарздӯз модари худро ба жд меорад. Эцтимол вай цам айнан 

чунин дарду циссижтро паси сар мекунад, вале кк медонад? 

Шояд дарди вай бечора аз ин бадтар бошад. Дар пушти сар 

ва гардан аз шиддат рагцо варам кардаанд; дар цар зарбаи 

дилаш марди ҷавон такрор ба такрор тасвири чецраи худро 

дар оинаи кисагие мебинад, ки дар цолати афтидан ба рӯйи 

фарш мебошад. Вак хашмгинона хориданро давом дода,  

пӯсти арақкардаро бо нохунцояш мехарошад.  

Дар рӯ ба рӯяш вай дар болои тахтачаи кошинк боқи-

мондаи қайкунк ва омехта бо чизцои дигарро мебинад. Аз 

шиддати нафрат қариб бецӯш шавад. Аз цама бештар қафаси 

синааш мехорад. Қариб аст парто-парто кунад, вале аз 

қайкунк дида, пӯст боз бештар хориш мекунад. “Борон ва 

раъду барқ зарур аст... Ва бигзор осмон сӯрох шавад!..” Вай ба 

ин ид, майдони пур аз одам, ин боғ, ин цоҷатхона, нишо-

нацои қайю дигар чизцо дар деворцо ва дилбецузурии худ ва 

кирмакцои манфур, моеъцои зард ва ифлоси аз онцо ҷудо-

шаванда ва цамчунин чиркцои аз модараш ҷудошавандаро 
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нафрин мехонд – омода буд цамаро лаънат хонад. Вай бо 

цузуру цаловат метавонад цамаро кушад: цам он кӯдакро, ки 

қариб бо чатр ба чашмаш зада буд ва цам модари худро. Ба 

виҷдон қасам, вай як сония цам фикр намекард!  “Фақат 

борон сар шавад шуд! Не, бигзор аз осмон тири тӯп резад. 

Не, харбуза ба вай даркар нест, бомба даркор!..  

Хориш аз нешзаницои зижд ба ким-куҷои дохили бадан 

табдили ҷой кард, аз ин дарздӯз хоциши он пайдо мекунад, 

ки шикамашро бидаронад ва рӯдацояшро берун барорад. Аз 

утоқҷаи дигари цоҷатхона касе бо овози занона мавзун но-

лиш мекунад. “Не, ин корро бинед-е!” Хуб ҷой ва вақти 

ишқварзии худро жфтанд! Ман агар қудрат медоштам, он-

цоро дар наздиктарин дарахт меовехтам! Ҷин занад, агар 

цозир цамон марцами барои модарам тавсиядодашуда ме-

буд... Оц, агар имкони аз байн бурдани цамаи он ацмақцое, ки 

тамоми майдонро пур кардаанд, мебуд, мисли он мӯрчахона 

пацну парешон мекардам! Цамаи ин ифлоск, фоцишагицоро! 

Цамаи онцоро ба порчацо пора-пора кардан даркор! Пӯсти 

онцоро зинда ба зинда канда, чорпора кардан лозим аст!  Ин 

ид ба кк даркор! Ҷанг!.. Бигзор цамаашонро... зада ба хокис-

тар мубаддал намоянд!.. Модар шояд цоло зинда бошад... 

Бале, бале, бигузор ҷанг оғоз жбад!..  Акнун бе оина чк кор 

мекарда бошад? Шояд вай аллакай аз ақл бегона шуда 

бошад... Бечора, цанӯз цам дар интизори омадани ман аст...” 

Аз хориши тоқатнопазир марди ҷавон ба болои шими 

худ қай мекунад. Аз шиддати зижди дард чецраааш каҷ 

шудааст, аз пӯсти харошидашуда хун мешорад. Бецолу 

бемадорона зери биниаш пичир-пичиркунон мегӯяд: 

– Харбуза... ман бояд харбуза харам.  

               **                              **                                ** 
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Дар осмон цазорцо пуфакцои цавоии рангорангу 

шаклцои мухталиф шино мекунанд. Шахси масъули ба цаво 

сар додани онцо бо изтироб ба боло нигоц дорад. Цеҷ кас 

бовар намекунад, ки пуфакцо аз абрцо болотар баромада 

метавонанд. Аз афташ, цамин ки ба қабати абр расиданд, 

цамон лацза цамаашон қафида пора-пора мешаванд.  

Агар цозир цаво офтобк мебуд, дидан мумкин мебуд, ки 

чк гуна пуфакцо дар зери шӯъои офтоб медурахшанд: ба цар 

як пуфак коғазчаи нуқрагин баста шудааст.  

Пуфакцо дар оинацои тирезацои беморхона инъикос 

жфта, парвозкунон аз болои калисо гузашта, баъди чанде дар 

паси дудбарое, ки дар баландии куц дида мешавад, нопадид 

мегарданд.  

Акнун онцо дар болои бацр, аниқтараш дар болои плжн-

каи яклухти равғанин, ки тамоми қитъаи бацр бандарро фаро 

гирифтааст, парвоз доранд. Офтоб ғуруб мекард ва фазо ба 

риштаи таранг кашидаи дурахшон монанд шуда буд.  

– Ож ту ягон маротиба майлу хоциши худро ба пуфак 

баста будк?  

Фуини бо диққат нохунцояшро ранг мекард, ба хотири 

он ки регцо онцоро нахарошанд. Бо вуҷуди он ки ман чанде 

пеш оббозк карда будам, дар тамоми баданам ким – кадом 

вазниниро эцсос мекардам. Фуини маро ором намегузорад:  

– Ман як боракак баста будам, вале пуфак ба хати барк 

часпида монд... Ва яке аз рафиқонам он чизеро, ки ман на-

вишта будам, хонд... Барои ман ин хеле муцим буд.  Умуман 

пуфак бисжр вақт ж мекафанд ж дар ягон ҷой дар мемонанд.   

Ранги норанҷии нохунцои вай дар зери шуъоцои офтоб 

сафед ба назар мерасанд.  

– Ту ба кк навишта будк?  

– Бале.  
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– Хамон хате, ки ту ба пуфак баста будк... 

– Ин як мактуби ошиқона буд. 

– Ту он вақт чандсола будк? 

– Цафтсола. Мо солгарди ташкилжбии мактабамонро 

ҷашн мегирифтем ва цамеша ба цамин монанд чизеро созмон 

медодем...  

– Ба цамин тариқ, номаи ту ба кк тааллуқ дошт? 

– Ба Энтони Перкинс, – ҷавоб медицад духтар ва сурх 

мешавад.  

То ин вақт ӯ ба ман нақл карда буд, ки чк хел вай 

аксбардор шуда буд. Аввалин хушдораш дарбон буд, ба ғайр 

аз ин ба аксбардорк машғул буд. “Бале, бисжр ҷавони хуб, 

вале дамдузд буд. Аввал ба ман дастгоци аксбардории “Лейка 

М4” туцфа кард. Баъд ба Гана рафт ва аз он ҷо девонаи таппа-

тайжр баргашт. Вай аз тамоми шавқу цаваси худ оид ба 

суратгирк даст кашид ва ман ба назди вай рафтам ва фикр 

кардам, ки агар ба вай ин цама техника даркор набошад, 

шояд ба ман ягонтоашро туцфа кунад. Тасаввур мекунк, вақте 

ман ба наздаш даромадам, чиро дидам? Модари вай цамаи 

он чизцои марбут ба техникаи аксбардориро ба сацни цавлк 

бароварда, мехост онцоро оташ занад. Цатто ба рӯйи онцо 

бензин пошида буд! Ин одами соддалавцро бинед!” 

– Он бисжр тез хунук мешавад? 

– Ту рангро дар назар дорк? Бале, дар чунин гармк он 

цамчунин тез мекафад. Одатан ман нохунцои худро дар ҷойи 

офтобхӯрк ранг намекунам... 

– Ож ту пойцоятро цам ранг намекунк? 

– Мекунам, вале ранги дигар. Кадом ранг ба ту бисжртар 

маъқул аст? 

– Метавонк цамин рангро бимолк. 



157 

– Гӯш кун, ман рангцои зижд дорам... Ту рассомию 

наметавонк ранг интихоб намок?  

– Ин тавр бошад, ягон рангеро бисанҷ, ки бо норанҷк 

мувофиқ бошад.  

– Яъне кадом ранг бошад? 

– Шояд... ранги фирӯза ж барои мисол кабуди баланд 

бошад... 

– Ин хелашро надорам. 

Фуини ранги осмониро интихоб менамояд. Пешхизмат 

ба вай коктейли ананаск – ром, оби газдор, шарбат ва мағзи 

мева овард. 

– Вай ба ту чк гуфт? –  мепурсад Фуини.  

– Шаби рақс баргузор намешавад. Аркестр наомад.  

–  Ба ҷойи вай чк мешавад? 

– Мегӯяд, ки мусобиқаи дави харчангцо ташкил карда 

мешавад. 

– Инаш боз чк бало аст? 

– Боре ман дар он иштирок кардам. Вале, ростк кор на 

дар мецмонхонаи назди бацр, балки дар дигар ҷой сурат ги-

рифта буд. Умуман ташкили ин гуна корцоро дар тарабхона-

чацои хурд дӯст медоранд. Кӯтоци сухан, барои ин майдони 

рақс, ки дар он давраи калон кашида мешавад, зарур аст. 

Диаметри он панҷ метрро ташкил медицад. Баъд дар 

маркази давра якчанд харчангро мегузоранду болояшонро бо 

матоъе мепӯшонанд. Цар яки он номи худро дорад. Он шаб 

онцо номцои коргардонцои машцури итолжвиро доштанд: Фе-

дерико, Роберто, Лючино, Пер-Паоло, Витторио, Микеланҷе-

ло ва ғайра... Бо ишора матоъро аз болояшон мебардоранд. 

Бинобар сабаби он ки ба ҷониби харчангцо нурцои нуафкан 

равона карда шудаанд, онцо кӯшиш ба харҷ медицанд, ки 
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тезтар ба ҷойи соя расида раванд. Цамоне ғолиб меояд, ки 

якумин шуда аз давра бадар меравад.  

– Кк он рӯз ғалаба кард?  

– Федерико.  

– Дар бозк пул монда буданд?  

– Аца. Вале яктояш цатто аз ҷояш наҷунбид.  

– Шояд, мурда буд... 

Ман шпритсро насанҷидам ва сӯзан дар рагам монда 

буд ва аз шамоли бацр алвонҷ мехӯрд. Ман бо эцтижт онро 

гирифтам ва цамон лацза дар ҷойи сӯзан қатраи хун намудор 

шуд.  

– Ин ҷо хуб аст!  

Чунин цис мекунк, ки гӯж бадан ба маънои томаш 

нурцои офтобро ҷабида мегирад. Не, воқеан цам ин ҷо 

цамааш хуб аст: цам бацр, цам ҷойи офтобхӯрк, цам садаф ва 

цам сояи чатр.  

Фуини майкаашро кашида мегӯяд: 

– Лацзаи ба об даромадани маро бикаш. Цамин гуна 

расм бо нақши зан, ки дар рӯйи гӯшмоции шонадор исто-

дааст, цаст-ку. Ана цамин гуна расми маро рӯйи коғаз бижр! 

Бо тани уржн худро ба оби бацр мепартояд. Ман меби-

нам, ки ӯ чк гуна пӯсти тоза ва сафед дорад.  Духтар табассум 

мекунад ва ба назарам чунин менамояд, ки аз вай  нурцои 

дурахшон ҷило медицанд. Вале тасаввуроти ман қудрати 

онро надорад, ки ӯро цамчун симои бадек қабул намояд. 

Барои ман вай цамон хел рӯпарида ва норавшан чун абрцо 

дар фазои бекарон боқк мемонад.  

Ва ман боз нигоци худро ба шацри дур равона месозам.  

Фуини даст меафшонад: 

– Эй, расмкаширо шуруъ намо! 
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Қаду қомати уржни сафеди духтар табиати гирду атроф-

ро мепӯшонад.  

Ман ба пеши чашмонам сӯзани борикро наздик меку-

нам. Нурцои офтоб дар рӯйи вай инъикос жфта, дар гирду ат-

роф парцунро ба вуҷуд меоранд, ки дар он манзарацои дуру 

наздик ғарқ мешаванд. Акнун ба назарам чунин менамояд, ки 

шацри бегона, ин фақат як қисми бадани Фуини ба шумор 

меравад. Шонацои сафед, пушти сафед ва пойцо низ сафед, 

абрцои сафед, биноцои сафед, шифохонаи сафед, утоқи са-

фед бо деворцои сафед, фаршцои сафед, ҷойгаццои сафед, 

ҷойи сафеди тиреза, ҷойпӯши сафед, хилъатцои сафеди цам-

ширацои шафқат, цатто доруцо цам ба назар сафед мена-

моянд... цамчунин доғцои сурхи тани модари дарздӯзи ҷавон. 

 

               **                              **                                ** 

Модар аллакай харбузаро фаромӯш кардааст. Акнун вай 

танцо дар бораи писараш фикр мекунад. Ва ӯ аниқ медонад, 

кк оинаро шикастааст.  

“Охир он вақт ман бедор шуда будам. Ман чецраи худро 

дар оинае, ки дар дастат нигоц медоштк, дида будам... Ту 

натарс, ман аз ақл бегона намешавам. Ман аз он ки ту фикр 

мекунк, хеле солиму устувортарам. Акнун ба ҷойгац баста 

шудаам, ман цама чизро аз диди нав дида баромадам... Он 

чизе, ки ман ба ту нақл кардам, он қисми ками андар кам 

аст... Ростк, дар оғоз фикр кардам, ки девона мешавам. 

Бароям хеле воциманок буд. Вале ман роцу воситаи хубро 

пайдо кардам: ба худ қавл додам, ки цар як рӯзи зиндагиамро 

ба жд меораму аз байни онцо хушбахттаринашро интихоб 

менамоям... Аз рӯзи таваллуд то он вақте маро ба шифохона 

бурданд, ман бист цазор рӯз умр дидаам. Аз цамаи ин рӯзцо 

ман кӯшиш кардам, бецтаринцояшро ҷудо намоям... ва ме-



160 

донк, бароям муяссар гардид, ки рӯзи хушбахттарини умри 

худро ба хотир бижрам. Ба фикри ту он кадом аст? Муайян 

карда  метавонк? Не, ин рӯзи тӯйи ман нест... ва сажцати ба 

хориҷи кишвар нест... ва цатто рӯзи дохил шудани ту ба 

донишгоц нест. Ва на рӯзи оиладоршавии ту низ нест. 

Майлаш ман мегӯям: ин рӯзи ба хок супоридани бобоям аст. 

Ту шояд донк, ки дар замине, ки цоло калисо истодааст, 

пеш қабристон буд. Ман тамоман хурд будам ва дар назди 

тобути бобоям қарор доштам ва тобутро бо матоъи сижц 

печонида буданд... баъд ман суруд хондам ва цама ба 

сурудхонии ман бацои баланд доданд, вале гап дар сари ин 

намеравад... намедонам, ож ту маро фацмида метавонк...  Дар 

ин маврид дар бораи хушбахтк ва ж бадбахтк сухан гуфтан 

мумкин нест... Дар он рӯз ман худро чунон цис кардам, ки гӯж 

тани ман бояд цамин лацза об шавад; дар тамоми умри паси 

сар кардаам, ин циссижт аввалин маротиба буд. Шояд ман аз 

марги бобоям ницоят цаяҷонк будам ж ба ман фазои калисо 

ва ж мусиқии арғунунк таъсир карда буд... Вале цамаи ин 

муцим нест. Медонк, ман чиро дар назар дорам, вақте 

мегӯям, ки “бадани ман бояд цамин лацза об шавад”? Ман 

цис кардам, ки гӯж мулоим... шуда истодаам, ғайб мезанам, 

дар фазо мисли ана... о-он пуфакцои идона бӯғ мешавам. 

Тасаввур мекунк, ман метавонистам ба тани одамон дароям, 

ман метавонистам парвоз кунам. Эцтимол цар як кас боре дар 

зиндагиаш инро эцсос кардаю аз сар гузаронидааст... 

Зан ноажн табасссум мекунад. Дар тамоми бадани вай 

танцо дандонцояш сафед мондаанду халос.  

 

        **                                   **                               ** 

– Нигоц кун, ман медуза (ҷонвари бацрк)-ро доштам, – 

фаржд мекунад Фуини. Вай дар дасташ ким-чизи зиндаи 
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шаффофро нигоц медорад. Як чизи атоламонанд дар офтоб 

медурахшад, он ба гулдонмонаки калони селофани моеъгк 

монанд аст. Ман царисона ба вай нигоц мекунам, гӯж мехоцам 

барои як умр дар хотирам нигоц дорам.  

– Хайр чк, ту расми маро кашидк? Ман инро медонис-

там! Ту цамоно ба он ҷо нигоц дорк? Майлаш, майлаш, аз 

рӯйи чашмонат мебинам... 

– Ту аз таъсири кокаин чунин шудк? Оц-цо, чашмони ту 

тамоман сурх шудаанд-ку! 

Вай цақ аст: дар чашмони сурхшудаи ман он шацри дур 

инъикос мегардад, он гӯж дар ицотаи аланга қарор дорад, гӯж 

тамоми сокинони он дар хуни худ ғарқ шуда истодаанд...  

Бале, дарздӯз цақ баромад: ба ин шацр на ид, балки ҷанг 

даркор аст. Цама ҷоро оташ фаро гирифтааст, одамони хуно-

луд дар кӯчацо давутоз доранд, онцо бо тамоми қувва бо уме-

ди пайдо кардани паноцгоце мегурезанд. Ман хонаеро 

мебинам, ки аз хишти сурх сохта шудааст: полковник дар 

назди қатори аскарон сухан меронад: 

– Ман на якбору ду бор мурдани аскаронро дидаам! Он-

цое, ки тир ба қисмати шикамашон расидааст, бисжр оцистаю 

бо азоб мемуранд. Ин мудциштарин цодисаест, ки метавонад 

бо ҷанговарон рух дицад. Онцо ташнаи марги царчи тезтари 

худ мебошанд, вале зиндагк онцоро сахт дар оғӯши худ нигоц 

медорад. Онцо аз цад зижд ташна мебошанд, ташнагии тоқат-

фарсоро аз сар мегузаронанд! Вале, тавре шумо медонед, касе 

ба онцо об намедицад. Фақат ба беморони дар дами маргис-

тода як коса об додан мумкин аст.  

Як лацза ва онцо худро дар осмони цафтум цис мекунанд 

ва ба назарашон чунин менамояд, ки цамин лацза ба олами 

бецтарин кӯчида мераванд. Цатто аскарони аз цама ҷангара 

хеле ором ва табассум дар лаб мемиранд! Духтурон ва цам-
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хизматони зиндамонда ба онцо нигоц карда, чизеро намефац-

манд. Агар аз аскари мурдаистода пурсанд, ки дар ин лацза 

вай чиро эцсос мекунад, ӯ ба шумо чизе намегӯяд, фақат 

дасташро боло бардошта, базӯр мегӯяд: “Хайр! Ман мему-

рам!” Аз марг натарсед, ба шумо мегӯям ман, аз вай нацаро-

сед. Дар он ягон чизи дацшатнок нест! Цамчунин пеш аз 

рӯзцои охир одамро метавон бо истифода аз маводи мухад-

дир ончунон кард, ки вай цатто ҷунбидан наметавонад. Дар 

маҷмӯъ ин царду яке аст... Шумо рӯзи якшанбе дар боғ 

будед? Шумо мӯйсафедцоро дидед, ки дар рӯйи харакцо 

нишастаанду бо сари цам рӯзнома мехонанд? Ин мӯйсафедцо 

– дар байни онцо шояд бобои шумо цам бошад – аз касе 

чизеро интизор нестанд. Онцо айнаки линзацои ғафсдор 

мегардонанд – ғафстар аз  таги шишаи ширгирк мебошанд. 

Цамаи он чизе, ки онцо метавонанд иҷро намоянд, ин варақ 

задани рӯзномацо, бо нонрезацо зижфат додани кабутарцо ж 

саросема нашуда, ба якдигар суцбат кардан аст. Дар бораи 

чк? Дар бораи гузаштаи худ! Дар бораи он ки чиро шумо 

цозир эцсос менамоед: оид ба майхорагицои собиқ, дар бораи 

он ки чк гуна бо духтарон цамхобк карданд ж бурд дар 

лоторея; дар бораи сажцати якҷоя бо мошин; оид ба хӯроки 

шом дар тарабхонаи фаронсавк пеш аз рафтан ба кино, дар 

бораи сафари фаромӯшнашаванда ба хориҷа ж дар бораи 

китоб, ки дар болои алафзор дароз кашида, хонда буданд... 

Ана цамин тавр онцо гузаштаи худро хоида-хоида тацлил 

менамоянд. Агар шумо цам айнан цамин амалро анҷом 

бидицед, дер ж зуд мисли онцо ин корро мекунед! Бале, цамаи 

шумо мацз барои он зиндагк мекунед, ки баъд дар гӯшаи 

дури сояи боғ рӯзцои паси сар кардаатонро ба хотир био-

варед. Ва шумо бо муцаббат дар як гӯшаи хотираатон 

лацзацоеро, ки дар рафти зиндагии якрангатон ҷилодор ба 
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назар мерасиданд, нигоц медоред, то ки дар пиронсолк 

мисли гов дар чарогоц чалп-чалп хоида лаззат бубаред. Вале 

ман мебинам, ки цамаи шумо бачацои хуб цастед ва омодаед 

тақдири худро тағйир дицед! Шумо бо роци дигар меравед ва 

ин ягона роци дигару фарқкунанда аз пиронсолии цайвон-

монанди бобожни шумо хоцад буд! Ин роц иборат аст аз 

мацорати куштан, куштан бо хавфи барои цажт, албатта... Ва 

ин қонун аст! Ин қонун аз куҷо омад, кк онро фикр карда 

баромад, маълум нест.  Фақат як чизро ба шумо гуфта мета-

вонам: он ба талаботи табиии одамизод тааллуқ надорад.  

Одам аз рӯйи табиаташ бадқацр нест. Шояд вай ягона 

махлуқи зиндае ба цисоб равад, ки муборизаро тацаммул 

карда наметавонад. Вай аз рӯйи рӯцияи худ нозук аст. Ин як 

гармии оддк аст. Вақте шумо пагоцицо риш метарошед, цис 

мекунед, ки ин гармк дар тамоми ташноб пацн мегардад; 

вақте шумо маъшуқи худро ба оғӯш гирифта, дар кӯча қадам 

мезанед, эцсос менамоед, ки аз баданатон цамин гармк цамин 

лацза бадар меояд... Шабеци нафаскашии растанк мо зиндагк 

карда, гармк ба берун мебарорем.Ож шумо ба рафти фикр-

ронии ман назорат бурда истодаед? Он оғози цама чиз аст! Ва 

вақте олам ба порчацо пароканда мешавад, вақте цама чиз аз 

байн меравад, цатто вақт, ин гармк боқк мемонад. Вай боқк 

мемонад, то ки цама чизро ба тартиби наву ягона бижрад. 

Агар мо дар назди худ вазифа гузорем, ки ба цамин мӯй-

сафедони ором мубаддал гардем, ин танцо энтропия (цолати 

царорати ҷисм)-ро зижд мекунад ва дар як рӯзи хуб касеро 

зарур мешавад, ки вазъияти баамаломадаро ислоц намояд. 

Мо, мо цамон интихобшудагон цастем! Шумо, сарбозон, ба-

рои он зоида шудаед, ки рисолати баланди худро иҷро намо-

ед! Бале,  ҷанг чизи дацшатнок аст. Тақрибан цама цамин хел 

фикр мекунанд, рости гапро гӯям, онцо цақ цастанд. Ҷанг ин 
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дацшат ва марг аст. Цатто ман цангоми фикр кардан дар 

бораи ҷанг меларзам, шабцо дар рахти хобам пешоб меку-

нам! Вале фикр кунед, ки дар паси ин тарс чк аст? Цаяҷон, 

ҷунунк? Дар рафти ҷанг вақти ба жд овардан ва ғам хӯрдан 

нест. Дар бораи чк тавр гузаронидани шоми имрӯз дигар 

фикр кардан даркор нест. Бадани одам нарму мулоим аст, 

шумо инро тасаввур цам карда наметавонед!  

Ин циссижн аз шацват дида цаловати бецтар хоцад овард. 

Цис кунед, ки чк гуна корд бадани қурбонии шуморо сӯрох 

мекунад! Ин амал ягон умумияте ба корцои ба ном циссижти 

шиддатнок аз қабили бо суръати баланд рондани мотосикл-

ро надорад. Шумо ягон маротиба захми кушодаеро дидаед, 

ки аз он хун мешорад? Ин аз хонумча омодаи амали шацвонк 

дида бештар касро ба ваҷд меорад. Цамин, ки ин амалро як 

маротиба анҷом додед, ин таассуротцо дигар цеҷ гоц фаро-

мӯш нахоцед кард. Ва ягон чиз ба вай баробар шуда наме-

тавонад! Ба шумо дигар зарур нест, ки шабу рӯзро болои хон-

дани китобцо гузаронед, то ки ба мактаби хуб дохил шавед. 

Цамчунин барои он ки шуморо аз кор пеш накунанд, зарур 

нест, ки пеши цар касу нокас таъзим намоед. Шумо маҷбур 

нестед, ки шабонгоц дар автобусу троллебусцои пур одам 

царакат намоед. Барои маъқул шудан ба ягон ҷалабу фоциша 

маҷбур нестед, ки хушомадгӯй кунеду суханцои дилнавоз 

интихоб кунед. Дигар шумо шабона дар кӯчацо масту аласт 

нахоцед гашт. Ин партобгоци бузургро, ки ба он ҷацони мо 

мубаддал гаштаааст, аз байн бардоред ва аз он фақат 

майдончаи цамвор ва тозаро боқк монед! Мисли хӯкцо хоб 

рафтан дар ахлоттӯдацоро бас кунед, тарсу царосро аз тана-

тон дур намоед! Эй, ту! Ана он зани дар даст кӯдакро меби-

нк? Корди тези худро ба он бизан, гардани вайро бибур! Ин 
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амалро такрор ба такрор анҷом бидец! Дер накун, ягон 

сонияро аз даст надец, дар акси цол хеле дер мешавад!.. 

Аскар бо як ҷациш ба назди зани дигар, ки дасти 

духтарчаи куртаи чин-чиндоро медошт, цозир мешавад ва бо 

зарбаи корд гардани занро мебурад... 

   

**                           **                               ** 

– Агар дар дастцо низ ранги осмониро илова намоем-

чк? 

Фуини бо эцтижт ранг кардани нохунцояшро идома ме-

дицад. Офтоб ба хати уфуқ мавқеи худро дигар кард, сояцо 

дароз шуданд. Ба бинк бӯйи тези атсетон мезанад. Ман 

сигорро ба рӯйи рег мепартоям ва бо дасти озодшудаам дух-

тарро ба оғӯш мегирам. Вай бо пояш шишаи рангро чаппа 

мекунад ва моеъи кабуд ба даруни рег даромада меравад. 

Дар канори цар як нохун вай ранги хокистарк, ки ранги 

абрцоеро, ки осмони шацрро ицота кардаанд,  илова намуд.  

Борон сар мешавад. Духтари дар тан пироцани чин-

чиндор бо цайрат ба модараш, ки дар рӯйи роци мумфарш 

ба дарозо хобида буд, нигоц мекард. Дар майдон ҷасадцо 

мисли куц чида шудаанд ва барон аз сару рӯяшон хунро ме-

шӯяд. Дар майдончаи сацна дар бандцо кӯдакони ба дор 

овехташуда, ки дар бар либоси идона доранд, алвонҷ мехӯ-

ранд, аз мӯзачацои пӯстиашон қатрацои борон мешорад. Ба 

назар мерасад, ки ба шацр на камтар аз сад бомба партоф-

таанд. Дар кӯлмакцо порчацои узвцои бадани одамон шино 

мекунанд. Дарздӯзи бетолеъ цамон хел дар фарши цоҷат-

хонаи ҷамъиятк афтида монд: бар асари бомба сар ва дасти 

росташ канда шуданд. Аз ошиқу маъшуқ, ки дар утоқчаи 

цамсояи цоҷатхона буданд, танцо қисмати пожни танашон 

боқк монду халос. Ба шифохона тири тӯп омада зад ва 
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плитаи арши хона афтида, модари дарздӯзро маҷақ кард. 

Вай то охирин сония, то он лацзае, ки порчаи бетон қафаси 

синаашро зада нашикаст, танашро мехорид. Калисо тамоман 

хароб шуд; фақат дар хижбон якчанд дарахт боқк монд. Ба 

гӯши гвардиячии ҷавон як тир омада зад ва акнун вай дар 

пацлуи писараш хоб аст. Цамсари ӯ цоло нафас мекашад, 

вале тани вай кам-кам сард шуда истодааст. Ӯро якчанд 

маротиба бо корд заданд ва царду шушашро сӯрох карданд. 

Аз бехудк зан сангцои тарро, ки майдон бо он  чида шудааст, 

мелесид. 

 

        **                                   **                                 ** 

Эй, ту чк ном дорк?  

Фуини тани худро ба дастони ман такя медицад ва 

мӯйцояшро, ки дар паси сараш чун бандча баста буданд, 

кушода, сар медицад. 

– Мебахшк, чк гуфтк? 

– Туро чк хел ном мебаранд? 

Дар мӯйцояш рег дармонда буд, дар дастонаш бошад, 

нишонацои медуза мондаанд. Вай гӯши худро ба қафаси сина 

ман мегузорад ва чк гуна тапидани дили маро гӯш мекунад. 

Гӯшцои вай гарм ва цатто тафсонанд – ба мисли регцои дар 

зери офтоб тафсида, цамчунон месӯзонанд.   

– Ту каме безобита барин... 

– Ин асари кокаин аст. 

– Ту чк, боз ба цамон тараф нигоц мекунк? 

 

        **                                   **                               ** 

Тири тӯп дар наздикии истгоци роци оцан таркид ва аз 

филу падари гвардиячк танцо теппачаи гӯшт, ки аз он дуд 

мебаромад, боқк монду бас. Дар рӯй фарши хонаи худ бо 
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сари шикастаю маҷақшуда девона бо либосцои даридаи 

арӯск хобида аст. Модари пир ва бемори вай зинда монда аст 

ва намедонист, ки чк гап шудааст, бо тамоми қувва аз хонаи 

вайроншуда мегурехт. Ва, умуман цамаи он касоне, ки зинда 

монда буданд, аз вай он қадар фарқе цам надоштанд. Се 

писарбачае, ки дар партовгоц шафтолу ҷамъ мекарданд, низ 

мурда буданд; сари яке аз онцо аз тан парида, ба ғарами 

бананцои пӯсида афтида буд. Сагцо, ки цанӯз чизеро нафац-

мида буданд, чун тӯдацои бешакл хобидаанд; дар байни кал-

лацои карам болу пари зоғон дида мешавад. Дар цама ҷо 

фаржди бачацои тарсида ба гӯш мерасад. Дуд оциста парокан-

да мешуд ва ба назар наможн мегардид, ки чк тавр сарбозцо 

дар боғ бо найзацо мӯйсафедонро ба цалокат мерасониданд. 

Ба назар чунин мерасид, ки шиллики яроқ бо мусиқии ор-

кестри дар ҷуқурии сацна қарордошта, мутобиқ карда шуда-

аст. Аз зангулахонаи харобшуда бо садои мацзун зангулацо ба 

замин меафтиданд – ин садо цатто дар ҷойи офтобхӯрии 

лаби бацр шунида мешуд.  

 

        **                                   **                               ** 

– Ту то цол нагуфтк, ки чк ном дорк. Ту маро ба оғӯш 

мегирк, ман бошам, цатто намедонам, ки ту кк цастк. Ман 

мехоцам туро бо номат ҷеғ занам.   

Дар ронцои ӯ цанӯз изи резинка мушоцида мешавад. 

Макони офтобхӯрии лаби бацр босуръат аз одамон холк 

мешавад ва мо танцо мемонем. Фуини андешамандона регро 

аз як кафи даст ба кафи дасти дигар мерезад, баъд бо дастони 

мацинаш тани маро молиш дода, масц мекунад.   

– Ту чк, оббозк накардк? 

– Барои чк ту чунин қарор додк? Чк магар намак эцсос  

намешавад? 
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– Забони ман тамоман карахт шуд.   

 

 **                                   **                               ** 

Дастцо, пойцо, чашм ва гӯшцо – цама чиз яксар ба 

анбӯци ниммоеъ мубаддал гашта буд. Шахси кепкапӯшро ба 

мисли ғӯлаи чӯб дар рӯйи замин кашола карда мебаранд. 

Дар мавриди он нобакори дандоншикаста бошад, вай барои 

аввалин ва охирин маротиба дар зиндагиаш тавонист 

бубинад, ки чк гуна дилаш метапад. Ҷасади сӯхтаи барандаи 

консерт дар байни косацои аз таркиш пацну парешонгашта, 

партофта шудааст. Ҷасадцои масхарабоз, велосипедрон ва се 

варзишгар то цолати шинохтанашаванда сӯхта сижц шудаанд. 

Ҷавони метис, ки барои шерцо гӯшт майда мекард, ницоят 

цайратзада шуд, вақте аз байни абрцои бороновар ногацон 

офтоби чашмхиракунанда бадар омад, рухсорацои ӯро 

сӯзонд ва чашмонашро сӯрох кард. 

 

        **                                   **                               ** 

– Ман намедонам барои чк, вале вақте ба ин шацр нигоц 

мекунам, дилам ширинк мехоцад. Гулӯям хушк шудааст... 

Дилам ширинии сарди малина мехоцад. Модари ту онро 

тайжр карда метавонад? 

– Ож ту боварк дорк, ки ин шацр воқеан вуҷуд дорад? 

– Аз он ки вай дар чашмони ту инъикос мегардад, ин 

маънии онро дорад, ки ту онро мебинк, чун ту онро мебинк, 

яъне он вуҷуд дорад. 

 

Ман доду фаржди кӯдаконро фарқ мекунам. Ман дида 

истодаам, ки ба гӯши одами даступо баста дацони мили 

туфангчаро мемонанд. Аз болои тарошацои сӯхта духтарчае 

бо пушти чок-чок қадам мезанад. Аскарон пиронсолонро бо 
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симцои роял бӯғк мекунанд. Манзара дар пеши назари ман 

баръало намудор мегардад, гӯж ман аз тариқи дурбин ин 

цамаро дида истодаам.  

– Охир ин цама на ба ту ва на ба ман дахл надорад, – 

мегӯяд Фуини.  

Сарбозон ба узвцои мацрамонаи занон сими барқро 

пайваст мекунанд. Цатто аз ин ҷо дида мешавад, ки лойдони 

хунин то зонуи одам мерасад.  

 

        **                                   **                               ** 

 

– Пагоц мехоцам кӯшиш кунам халиҷ ва социли бацрро 

аксбардорк намоям. Ту бошк, тавре ман фикр мекунам, ба 

расмкашк машғул хоцк шуд?  

Пойи рости Фуини дар даруни реги гарм қарор дорад; 

дастонаш бошад, тани маро мацину ором масц мекунанд.   

Ман мебинам, ки чк гуна аз болои шонацо сари кӯдак 

мепарад ва аз паси он сари модари вай... 

Фуини бо дастони аз нишонацои медуза часпак шудааш 

гардани маро ба оғӯш мегирад.  

– Ман бетақатона тамошои намоиши давидани харчанг-

цоро интизорам! 

 

 Сарбозон ҷуқурии калон мекананд ва ба он ҷасади 

куштацоро мепартоянд. Захмижн бо мушкилоти зижд меха-

занду узвцои ба берун баромадаи худро кашолакунон пеш 

мебаранд ва аз дарди тоқатфарсо бо овози баланд нолиш 

мекунанд. 

– Ту ба он тараф нигоц карданро бас намекунк? 
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Аз мӯйцо ва зери бағали Фуини ким-чк хел бӯйи ширин 

ба машом мерасад, ки накцати самбӯсацои модари маро ба жд 

меорад. Оре, забони ӯ низ бӯйи хуши ванилк мекунад.  

Офтоб дар уфуқ баланд шуд ва бацр ранги норанҷиро 

гирифт. Насими бегоции бацр пӯсти одамро бо навозиш 

мехорад. Дар истакони Фуини пашшаи ғарқшудаи хокис-

таранг шино мекард.  

– Чк қадар хуб мешуд, агар цамаи ин ҷасадцо то пеши 

мо шино карда меомаданд. Тасаввур мекунк, чк қадар одам 

дар ин ҷо ҷамъ мешуд?  

– Бале, воқеан, чк мешавад, агар цамаи ин мурдацои 

вайроншудаи хунолуд ба социли мо омада расанд? Не охир, 

гумон аст, ки ин имкон дошта бошад: моцицо ба зудк онцоро 

мехӯранд, устухонцояшонро бошад, намаки бацр об мекунад. 

Бацр бо эътимоди комил моро аз он замин ҷудо менамояд ва 

эмин нигоц медорад. 

– Гӯш кун, аз бацри ин аксу суратцоят гузар! Бецтараш 

биж пагоц заврақсаворк кунем... 

Фуини майкаи худро таранг кашида, мепӯшад ва бо 

аломати ризо сар меҷунбонад. Сояи вай ба мисли чуқурича 

дар регзор майда мешавад... 

... Ва офтоб ницоят бозии худро бо бацр қатъ мекунад.  
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