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Ўрун Кўњзод, 2005 с.

Пайвандгари асрњо
(Ба љои сарсухан)
Ваќте сухан аз боби хислатњои эљодии мутриб ва сарояндаи
мумтози мардумии Тољикистон, устод Ака Шариф Љўраев меравад,
аз чи бошад, ки ба пеши назар ќабл аз њама нияти муќоиса бо
эљодиёти устод Айнї пайдо мегардад.
Маълум аст, ки маќоми таърихии устод Айнї дар адабиёти
советии тољик хеле назаррас буда, љанбањои зиёд ва гуногунранг
дорад. Яке аз ин љанбањо, пайванд карда тавонистани суннатњои
пешина ва риояи таќозои замон ба шумор меравад. Дар ин љода
устод ба сохтакорї, зоњирпарастї ё худ, чи тавре ки мегуфтанд,
ба «конюктура» умуман роњ намедоданд ва њар пораи эљодиашон
табиатан самимї ва љавобгўи замон буд. Забони он кас – забони
суфта, зоњиран содда, вале хеле фањмову дардошно буд.
Ака Шариф дар овони кўдакї ва наврасї дар назди устодони
шеъру мусиќї – Иззатшоњ (шоир ва амалдори Дарвоз) ва Мирзо
Ѓулом (чангнавоз ва сароянда, яке аз шогирдони Њољї Абдулазиз)
таълими касбї мегирад. Бояд таъкид намуд, ки мањз њамин омил дар
сайќали њунари ў наќши асосї ва њалкунандаро бозидааст. Яъне Ака
Шариф истеъдоди бузург ва фитрї дошт ва дар айни замон ў назди
устодони њунари мусиќї таълими комил гирифтааст.
Ин таълим аз як тараф боиси рушди мањорат гардид, аз тарафи
дигар бошад ба мазмуни суруду таронањои Ака Шариф бахшњои нав
– навоњои Бухорову Самарќанд ва Бадахшону Њирот ворид мешавад,
зеро таърихан маълум аст, ки устоди Ака Шариф – Мирзо Ѓулом
аслан марди бадахшї буд, вале ў чанд муддат дар Самарќанд дар
назди Њољї Абдулазиз дарси мусиќї омўхта буд.
Пас маълум мешавад, ки дар нињоди Ака Шариф ба садо
омадани кулли навоњои аслии тољикї замина дошт, ва њамин буд, ки
ў баъдан маќомњои «Ироќи Дарвоз», «Ушшоќи Дарвоз», «Талќини
Дарвоз» (дар пайравии «Ироќи Бухоро», «Ушшоќи Самарќанд»)
ва монанди онњоро офарид. Эњёи Шашмаќом дар кўњистон (таъкид
мекунем: мањз эњё, на интиќоли он!) – иќдоми бузурги таърихии Ака
Шариф мебошад, зеро ваќте ки Бухорову Самарќанд вориди давлати
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дигар шуданд, гўё худи таърих амр намуда буд, ки дар сарзамини
Тољикистони навин садои маќомњо баланд гардад.
Бидуни муболиѓа гуфтан мумкин аст, ки Ака Шариф мероси
мусиќии њамаи манотиќи кишвари тољикро ба пуррагї аз бар
намудааст. Сурудњои мавригї, ки имрўз порањои шикаста ва ќариб
ношиноси онњо дар мавзеи Бухоро боќї мондаанд, дар эљодиёти Ака
Шариф ба пуррагї дар шакли сюитаи «Чорзарб» мањфузанд. Маълум
аст, ки Мавригї ё аниќтараш, «мавригихонї» яке аз бобњои бузург ва
ќадимии мусиќии суннатии тољикон ба шумор меравад, ки он аслан
дар муќоиса бо суннатњои мусиќии Њироту Марв алоќаманд аст.
Барои исботи ин аќида метавон ба сохтори Шашмаќом
мурољиат кард. Дар силсилаи Шашмаќом ин намуд бахшњои
«љуѓрофї»-и оњангњо хеле васеъ, маъмул мебошанд: «Ќашќарча»,
«Муѓулча», «Ироќ», «Њиљоз», «Мавригї», «Ушшоќи Самарќанд»,
«Ироќи Бухоро», «Фарѓонача» ва ѓ.
Дар эљодиёти Ака Шариф бошад, гўё њамаи ин оњангњо ба
тариќи синтез ба њам омаданд ва ў тавонистааст ин услуби наљиби
эљодиро идома дињад. Ин њунар ва ин маслаки тозабунёди Ака
Шариф дере нагузашта барои чанд лањзаи таќдирсози миллат ба
кор омад. Дар рўзњои нахустин Дањаи адабиёт ва санъати тољик дар
Москва, ки соли 1941 баргузор гардида буд, муаммоњои зиёди эљодї,
сиёсї ва билхусус фарњангї ба њам печида буданд ва фавран тарње
зарур буд, ки наќши хоси тољиконро дар фарњанги мардумони Осиёи
Марказї равшану аён созад.
Чун ки соле ќабл дар Москва Дањаи Ўзбекистон баргузор
гардида буд ва дар консертњои бошукўњи он гўё њамаи услубњои
мусиќии асили тољиконаи Бухорову Самарќанд дар он љо намоиш
дода шуд. Акнун зарур буд, ки симои њунарии Тољикистони имрўза
нишон дода шавад. Хушбахтона, ана дар њамин лањза, дар риштаи
њамин мазмун, кулли сурудњо ва таронањои Ака Шариф падидаи
аълои њунарї ва таљассумгари лањни тољиконаи мусиќї ба шумор
мерафтанд.
Бояд гуфт, ки сурудњои ў (чи тавре ки мегўянд) «фолклорї»
набуданд (яъне сатњи оммавї, аниќтараш авомона надоштанд),
гарчанде ки (инаш хеле муњим аст!) барои тамоми мардум азиз
буданд. Ана њамин ќудрати бузурги эљодї ва хислати нозуки мутрибї
– яъне барои тамоми мардуми тољик пайдо кардани суруде, ки
тавонад дар нињоди онњо њисси ягонагиро бедор кунад, њамон солњо
мањз дар њунари Ака Шариф пайдо шуд.
Ў эљодкори зирак ва тавоно буд, ва мисли њар як эљодкори
асил ва соњибэъљоз аз бузургии хеш дарак надошт. Ў танњо месуруду
месуруд…
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Маъхазњои таърихии боэътимод хабар медињанд, ки њанўз дар
замони Сосониён, сарвари дастаи мутрибони шоњ Хусрави Парвиз,
Борбади Марвазї (ў њам дар Марв ба воя расидааст ва њанўз аз овони
наврасї аз сурудњои мавригї бањраманд гардида буд!) сурудеро
офаридааст бо номи «Дилангез».
Дар катибањои баъдї ин сурудро чун «маќоми Дилангез»
ёдовар шудаанд. Ин мўъљизаро бинед, ки пас аз 1400 сол дар эљодиёти
Ака Шариф гўё худ аз худ суруде пайдо шуд бо номи «Дилангез»
(«Як даст-у бар сар, як даст-у бар дил…»). Дар таърихи мусиќии
олам то имрўз ин гуна мисолро пайдо кардан имкон надорад. Бењуда
нагуфтаанд, ки дар байни кулли аносири тамаддуни ин ё он миллат
унсури љонсахттаринаш – ин оњангу сурудњои мардумист, њељ ќудрат
ва њељ лашкар онњоро аз дили халќ берун наметавон кард. Рўи ин
муаммо бояд кор кард то тавонем ташхиси мусиќї ба љо оварему
пайванд будани ин ду оњангро собит созем…
Инро бинед, як марди одии кўњистон, мисли як академики
бузург, соњирона, самимона ва бо овози хушу лањни форам бинои
нави мусиќии суннатии як миллатро обод кардааст.
Чорзарби Ака Шариф бо услуби маќомњо офарида шудааст
(яъне силсилаи ба њам пайванди суруду таронањо) ва айнан бахши
маќоми муайянро ба хотир меорад.
Ака Шариф сурудњои ўзбекиро хеле хуб месароид ва нињоят
дўст медошт. Баъзе муњаќќиќон дар он аќида њастанд, ки гўё ин танњо
ба хотири дар тўйњо барои њама суруд хонда тавонистани њофиз
бошад. Дар асл ин тавр нест, зеро як силсила сурудњои тољикиву
ўзбекї (мисли Мунољот, Бозургонї, Ушшоќ, Тулќун ва ѓ.) азбаски ба
шеърњои баробарвазн офарида шуда буданд (махсусан бар ашъори
Навої) зери системаи ягонаи оњангњо ќарор гирифта буданд ва аз
љониби Фарѓона ба Ќаротегин ва баръакс, аз Ќаротегин ба Ќуќанду
Фарѓона (бо садои њунармандони мардикор) навоњо аѓбањоро ба
осонї убур мекарданд.
Ин пайвандї симои соф тољикона дошт, зеро дар водии Фар
ѓона њанўз аз нимаи дуввўми ќарни 19 иддаи бузурги муњољирони
тољик умр ба сар мебурданд, ба замми он, ки таърихан, аз замонњои
хеле ќадим дар ин мавзеъ тољикон зиндагї мекарданд.
Гап дар сари он аст, ки айнан ба мисли устод Айнї Ака Шариф
низ ин пайвандии таърихиро гўё бо тамоми вуљудаш њис мекард ва
дар амалу њунараш онро ба алњон ифшо месохт.
Ака Шариф њамчун устод ва мураббї метавонист аз миёни
садњо њунармандони наврас дар як лањза асолати ботинии истеъдоди
онњоро муќаррар созад. Њамон тавре ки устод Айнї тавонистанд
таи умри бобаракаташон ба як зумра љавонон мењрубонона ќудрати
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эљодї бахшанд, Ака Шариф низ масалан, дар яке аз сафарњои худ
ба ноњияи Данѓара Абдуфаттоњ Одинаи хурдсолро пайдо кард ва
ўро љониби пойтахт овард. Имрўз А.Одина – яке аз композиторони
маъруфи замон, муаллифи симфония, садњо сурудњои олї ва
достонњои мусиќї мебошад.
Дар дасти Ака Шариф созњои гуногуни мусиќиро мебинед:
Сетор, Танбўр, Дутор. Баъдан маълум мешавад, ки барои њар суруд
ва њар услуб ў сози муайянро истифода мебарад. Он танбўре, ки Ака
Шариф бо он услуби маќомњоро месарояд, баъдан дар дасти устод
Маъруфхўља Бањодур пайдо мешавад, њамон услуби якканавозї,
њамон нолањо, вале суруди дигар ва роњи дигар. Гуфтан мумкин аст,
ки Маъруфхўља дар мусиќии суннатии минтаќаи Хуљанд айнан њамон
вазифаеро иљро намуданд, ки Ака Шариф дар Ќаротегин.
Андешаи банда чунин аст, ки њунари ин сарояндаи мумтози
мо дар маљмўъ сањмгузори вањдати миллат гардидааст. Мазмуни ин
китобчаи пурмењронаи нависанда Ўрун Кўњзод низ аз њамин иборат
аст: аён намудани наќши Ака Шариф дар вањдати миллати тољик ва
обод намудани олами маънавии халќ. Факту раќамњо ва андешањои
муфидеро дар сањифањои он пайдо кардан мумкин аст ва умед аст, ки
њамин тавр, зина ба зина, мо аз ањвол ва осори фарњанги бузургамон
бохабар мегардем.
Аслиддин Низомї,
доктори илмњои санъатшиносї,
январи соли 2004
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Љўраи халќу њофизи халќї,
Дўст медорадат туро аз љон.
Њар кї љояш дили касон бошад,
То абад зинда асту љовидон.
Пас ба бахти диёру халќи азиз,
Љовидон Љўраю Шариф бимон!
АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ

— 1 —
Дар муњити сиёсати тоталитарї, бо аќидањои демократї зис
тан, аз корњои осон нест – сар мешиканад, миён мешиканад! Аммо
хирад ва фаросати Акашариф Љўраев то ба љое буд, ки нафаќат сару
миёнашро ба шикастан надод, балки аз њамаи гирудорњо сарбаланд
берун омад ва миёни худашу миёни њунарашро бардаму баќувват
нигоњ дошт.
Номи вай дар њуљљатњо Шариф аст. Вале Шариф бигўйї касе
намешиносад, ва намедонад њам, ки сухан аз кадом Шариф меравад
ва ў кисту чи кора аст. Агар Акашариф бигўйї, дар саросари
Тољикистон ва тољикзабонњои берун аз марзњои он, зуд мешиносанду
медонанд, ки мутриби машњур ва њофизи овозадор ва эљодкори
намоён аст.
Бо њамин сабаб калимаи эњтиромии Ака чунон ба номаш час
пидааст, ки онро њатто људо наменависанд. Аз ин рў дар байни хосу
ом њамчун Акашариф шўњрат ёфтааст.
Акашариф Љўраев рўзи таваллуд надорад. Умуман дар ватани
мо, одамоне, ки пеш аз Инќилоби октябр ба дунё омадаанд, рўзи
таваллудашон аниќ нест – навишта мондан расм набудааст. Фаќат
солро ба њисоб мегирифтанд. Ва сабт шудааст, ки Шариф соли 1894
дар дењаи Ќалъаи Хум, дар лаби рўди Хумбов, дар оилаи миёнањоле,
арзи вуљуд кардааст ва кўдакиву наврасияш дар њамин љо гузаш
тааст.
Дењаи Ќалъаи Хум дар ињотаи кўњњост. Ба њар тарафе чашм
давонї ба кўњ бармехўрад. Кўњњои баланд, шахњои аррадандон ва
теѓањои тез ва доманањояш сангрезу санглох ва тасмањои хок ва
буридагињое, ки об мефарояд ва ќадќади ин обњо, ки пуртуѓён ва
љўшон ва софу беѓуборанд, дарањои сабзу хуррам ва љангали фарку
заранг ва боѓот ва заминњои корам ва дењот. Якеи аз он дењањо
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Ќалъаи Хум, ки гўё дар ќаъри дара воќеъ аст ва рўди Хумбов аз
дарунаш мегузарад ва канори дигараш ба дарёи Панљ часпидааст.
Дар замонаш Ќалъаи Хум «пойтахти» шоњони Дарвоз будааст
ва ин шоњигарї дар васиќањои кўњна бо номњои Кумед ва Њумия ёд
шудааст. Бино ба шањодати Шоири мардумии Тољикистон Мўъмин
Ќаноат «дар нимаи аввали асри ХVI сулолаи шоњони Дарвоз таъсис
ёфт, ки љуѓрофияи таърихии он аз Кафтаргузар ё њавзи Посун то
Шпади Рўшон, аз самти Кўлоб аз Шоњуни Дашти Љум, аз ќисмати
Афѓонистони Дарвоз аз Толиќон то овринги Дарѓ, густариш ёфта
буд». Водиву дарањои Вахиёи боло, Вахиёи поён, Ванљи боло, Ванљи
поён, Язѓулом, Журмарч, Порёви боло, Порёви поён, Хумдара,
Љайдара, Нусай, Мои май, Роѓ, Куф ва атрофи он мутаалиќ ба ин
шоњигарї буд. Ва корвонњо аз Ќаротегину Балљувону Кўлобу Њисор
ба Бадахшону Афѓонистону Покистону Њиндустон аз роњи Ќалъаи
Хум рафту омад мекарданд. То ба имрўз боќї мондани мањалњое бо
номњои Ќалъаи Њусайн, Ќалъаи Саѓирдашт, Ќалъаи Ќањќања, Ќалъаи
Барпанљ, Ќалъаи Лабиоб ва Ќалъаи мир, худ гувоњи зиндааст, ки
он замонњо ин роњи тиљорат, муносиб ба шароити худаш, маќоми
риштапайванде дар муомилаи мардум, халќњо ва давлатњо доштааст.
Ва илова бикунем, ки масалан, ба Њисор аз Самарќанду Бухоро ва
ба Самарќанду Бухоро аз Хоразму Фарѓона ва ѓайраву ѓайрањо
зангўлаи корвонњо пайваста садо медод, бо осонї тасаввур метавон
кард, ки рўзгор дар мулки Дарвоз, аз ќадимулайём, даруни деворњои
азими силсилакўњњояш мањдуд набудааст, балки доду гирифти молї
ва маънавї бо љањони васеъ њамаваќт мављуд будааст.
Айёми наврасии Акашариф Љўраев навоњии Дарвоз ба ду
ќисм људо шуд. Бузургдавлатони љањонгир – Русияи Муќтадир ва
Бритониёи Кабир – дар талоши васеъ кардани мустамликањояшон, ки
аз ин тараф ба хоки Осиёи Миёна ва аз он тараф ба хоки Афѓонистон
даромада буданд, соли 1895 дар Помир вохўрданд. Дар ин вохўрї
байни худ ањду паймон бастанд, ки «минбаъд рўди Панљ сарњад аст.
Ин тарафаш ба манфиати Русия, он тарафаш ба манфиати Бритония.
Мо ба манфиатњои шумо дахолат намекунему зарар намерасонем.
Шумо ба манфиатњои мо дахолат накунеду зарар нарасонед.» Ва
нисфи навоњии Дарвоз дар тобеъияти аморати Бухоро монд, ки
худаш тобеъи Русия буд. Нисфи дигараш ба њудуди Бадахшони
Афѓонистон даромад, ки Англия фармонфармойи мекард.
Аз њамон соли 1895 ба баъд, то ба имрўз, њудуди љуѓрофии ин
мулк таѓйир ёфт, умумияти иќтисодї ва иљтимойї пароканда шуд,
ќуввањои фарњангї парешон гардид. Дењот дар ин тарафу он тараф
монд, ойилањо ва мардум аз хешу табор људо шуданд. Мардуме, ки
ќаблан як љомеъаи яклухт буданд, акнун дуздона ва бо таваккал
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ва бо машаќќат ба дидори якдигар мерасиданд. Баъди Инќилоб
назорат дар сарњад то рафт сахттар гардид ва оќибат имконоти
рафту омад тамоман аз байн рафт. Касе, ки сарњадро вайрон кунад,
аз ин тараф бошад, хоини ватан ба њисоб мерафт, аз он тараф бошад,
њамчун љосус љазо медид… Лекин заруратњои зиндагї боќї монд. Ва
маълум, ки агар зарур бошад, инсон ногузир аз пайи љустуљўйи чорае
мешавад. Ва мардуми ду соњили дарёи Панљ, ки аз якдигар зиндаљудо
шуданд, вале заруратњои зиндагї ба муомилаи байни авлод ва хабар
ёфтан аз њолу ањволи хешу табор њамеша вуљуд дошт, роњњои нав ва
ѓайри муќарарї љустанд ва ёфтанд. Роњашро ёфтанд, ки агар сухан
гуфтан мумкин нест, боре, суруд хондан мумкин аст; ва агар ба он
тарафи дарё дуру дароз нигоњ кардан манъ аст, ба љониби кўњу
камари тарафи худат, њар ќадаре ки дилат мехоњад, нигоњ кардан
бигир. Ва одами корафтода ба домани кўњ мебаромад, сари харсанг
ва ё гардани шахчае рост меистод ва ё менишаст ва ба баландињои
кўњсор нигоњкунон гўё суруд мехонд: «Њо-о-ой Акбаршо, дирўз дар
хонаи мо мењмони нав ба дунё омад-о-о!» Ва аз он сў Акбаршо низ
рўи боми хона ва ё болои калонтарин харсанги нишебињо мебаромад
ва тарафи ќуллањои љониби худаш рў оварда, бо суруд љавоб
мегардонд: «Муборак шавад-о-о, боз чи хабарњои нав дорї ё-оо!».
Бо вуљуди ин њама ноњинљорї ва ноилољї рўњу касбу кор
барљо монд – оњангарон дос месохтанд барои дарави ѓаллаву
алаф, бофандањо карбосњои гуногун мебофтанд барои либос ва
дуредгарон танбўру дутор метарошиданд барои созу наво. Бо њавои
даврони шоњдорї, ба њукми анъана, дар ќалъаи мирнишин фозилону
мутрибону њофизон ѓун меомаданд. «Дар њар бахши Дарвоз як сабки
хос ва равияи махсус вуљуд дошт. Дар ќишлоќњои атрофи Ќалъаи
кўњна (Ќалъаи Ќањќања ва Шањшања) сабки мавригї ва маддоњї роиљ
буд. Мардуми Мадраса ва мутрибу сарояндагон, аз хонаводањои
авлодї, бо њунари волои хеш, барои обод ва тафсон гирифтани
тўю маъракањои хурду бузург, ба сафарњои њунарї, ба водии Ѓарм,
Кўлоб, Афѓонистон, водии Фарѓона, водии Њисор, мерафтанд ва
маоши зиндагии худро таъмин мекарданд. Дар Порёби боло ва
Ванљ доирабазм, сабки хиргоњї, роѓї ва фалак маъмул буд. Дар
Порёби поён, Нулванд, Ёгед, Дашти Љум, Мўминобод, сабки шикої,
ки аз савтњои базмї, роѓї ва фалакї иборат буданд… Дар Дарвоз
мусиќї дар зиндагии мардум то љое наќш дошт, ки дар маросими
гўштингирї, бо зарбу савти Найрез, пањлавонон дар майдон давр
мезаданд ва талош мекарданд.» (Мўъмин Ќаноат).
Акашариф Љўраев дар њамин муњити табиаташ мураккаб аз
душворињову дилнишинињо, заминаш каму талаботаш зиёд, маиша
таш тангу фарњангаш васеъ, ба арсаи вуљуд омад ва парвариш ёфт.
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Ваќте ки Шариф ба дунёи равшан омад, падараш Љўра, ба
дасттангї нигоњ накарда, тўй дод. Урфу одат чунин буд, ки касе
фарзанд ёбад ва хоса он фарзанд нарина бошад, бояд њатман моле
мекушт ва ба мардум зиёфат медод. Ва ин зиёфати мардона људову
занона људо, ду-се рўз, баъзан як њафта давом мекард. Агар зиёфат
намедод, айб мекарданд ва ба маломати дигарон гирифтор мешуд.
Љўра њамаи суннатњоро ба љо овард – гўсфанд кушт, дастархон кушод
ва базми савту суруд орост ва љумлаи ошнову бегонаро хабардор
гардонид, ки писардор шудааст ва ин писар давоми умри ўст,
номбардори хонаводааст ва ин хољагї минбаъд сару соњиб дорад.
Ва зиёфатхўрон, мард људо, зан људо, падари хушбахтро дуову сано
гуфтанд, ки «умри фарзандаш дароз бишавад ва худашу фарзандаш
ба муродашон бирасанд».

— 2 —
Кўдакон дар кўњистон тез дастёр мешаванд. Шароит њамин
хел – роњрав, ки шудї, бояд паси коре бигардї. Кор бошад, дар
кўњистон бисёр аст – ба гов алаф те, оѓилро тоза кун, њезум шикан,
бузу бузѓоларо сар те, алафдаравї рав, гунљишкон арзанро нахўранд,
гов аз пода намонад, досро тез кун, чорухатро дарбењ зан, барфи
бомро рўб… њазору як ташвиши рўзгор дорад хонавода. Ва Шарифи
Љўра, аз чор-панљсолагї ба баъд, дар њамаи ин такопў ва ташвиши
рўзмараи рўзгор шарик ва дастёри хона буд. Вай, сарбории ин њама
љунбуљўл, як дутори аз ќади худаш баландро бардошта мегашт.
Дар ин хона мутрибиву сурудхонї собиќае дошт – бобояш Исо
дар маъракањои сур машшоќї мекарду месуруд. Падараш Љўра
низ, фориѓи корњои дењќонияш, тор мезаду тарона мехонд. Вай аз
пушти ин њунараш бешу андак манфиати моддие њам медид – дар
тўю маъракањо њаќќи ќадам ва хидматонае барои савту сурудаш
медоданд, ки мададе ба сарфи рўзгораш мешуд. Нахустин оњангњо ва
садоњо ва савтњо ва њарфњои каломи мавзун, дар хонаи худашон, аз
дасту дањони падар, ба гўшу њуши Шариф расидаанд.
Он замон, дар оѓози асри бист, њанўз мактабхонї њатмї ва
њамагонї набуд. Ва мактаб, ба маъно ва пањнои имрўзааш, вуљуд
њам надошт. Шариф ба мактаб намерафт. Дафтару ќалам нахарида
буд, хондан ва навиштан наметавонист. Ягона илољ њифз кардан ва
дар хотир нигоњ доштан буд. Ва ў шеъру тарона ва оњанги замзамае,
ки дар хона аз падар ва дар сўњбатњо аз дигар њофизону мутрибон
мешунид, дар лавњи хотир нигоњ медошт ва гоњо дар дил ва гоњи
дигар бо овоз, такрор мекард, ки аз ёд набарояд.
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Табиати инсонї ва хислати хоси Акашариф чунин буд, ки ба
њар коре даст занад, ниму нимкора карданро ор медонист. Њамин
табиат ва њамин хислат, дар ботини ў, як амри азалї ва абадї
будааст. Дар хурдї, њангоми бозї бо њамсолон, сањлангорї намекард,
сањмашро њалол ва пурра ба иљро мерасонид.
Бозињои маъмулу машњури дења рустшавакон, пуштљињакон,
гўштингирї ва чиллику даста (дангалбозї) буд, ки њар кадоме мавсим
дошт, ва дар бањору тирамоњ, хусусан, бозии чилику даста ављ
мегирифт ва як шохаи онро зубарак (субарак, зувкашї) мегуфтанд. Ва
ќоидааш ин буд, ки ду тараф, ду даста, бо њам мусобиќа мекарданд ва
тарафе, ки ѓолиб омадааст, чилликро, аз рўи шумори дастбурдаш, аз
пиллаљо мезад, то ба куљое равад; ва тарафи маѓлуб аз њамон љоњо зув
гўён тарафи пилла медавид ва агар бо як нафас, зуваш канда нашуда,
ба пилла мерасид, бозиро мебурд. Шариф дар давидан чолок ва дар
зукашї батоќат буд – сабук медавид ва дуру дароз, то дамгир шудан,
зув кашида метавонист, ки аз шиддати нафас, лунљњояш дамида
мебаромад ва хуни гирди чашмонаш сиёњча мешуд. Варзиши рагу
нафас дошт ин бозї ва Шариф бе он ки назарияи ин фанро донад,
мушакњои по ва рагњои шушашро машќ медод; ва ин машќњо, дертар,
дар кору амали ў, хоса, дар гўштингирї ва сурудхонї, хеле зиёд ёрї
расонидаанд. Ва ин бозиро дўст медошт вай.
Агар њезум чинад, пасту баланд ва дарозу кўтањ дарза
намебаст, балки бо тартиб рах мезад, хушрў мебаст ва сипас пуштора
мегирифт. Дар гўштингирињои бачагона, ки дар регзорњои лаби
рўди Панљ, бо ёрони бозї, барпо мекарданд, чусту чолокї, усули
дастакзанї ва њалукандозии (попечак) пањлавонони номдори диёр,
доим пеши назараш меистод ва њаракат мекард, ки худаш њам дар
майдондорї истифода бубарад ва наѓз истифода барад!
Дар њама кору рафтор Шариф њамин хел озодакор буд. Вале
дар мутрибї ва таронахонї ин хислат гўё маќоми дигаре дошт
– маќоми волотаре. Зеро ки ба дилаш наздик буд – калимањои
њар мисраъ ва садои њар пардаро даќиќу амиќ њифз ва њис мекард.
Ба хотир месупорид ва такрорашро дўст медошт. Ва одамоне, ки
шоњиди навохтану сароидани ў мешуданд, њунару овозашро таъриф
мекарданд: «ќобилияти хубе дорад ин бача». Кўњансолони Дарвоз
њикоят мекунанд, ки пири «Њофизони ќалъа», ба фањмиши имрўза
«Раиси њофизони давлатї» Хотирхушбош ба истеъдоди модарзодии
Шарифи хурдсол ќоил будааст ва ба санъатдонони машњури замонаш
васият кардааст, ки «аз тарбияи ин наврас ѓофил набошед».
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Ба ќавли худи Акашариф устодони бевосита ва воќеъияш
Иззатшоњи тўќсабо ва Мирзоѓуломи чангї будаанд. Гардиши айём
чунин омад, ки умри падараш Љўра вафо накард ва Шарифи хурдсол
бе сарпараст монд. Иззатшоњ ўро ба хидматгорї гирифт. «Ваќте ки
дањсола шудам, ба хидмати мансабдори Дарвоз Иззатшоњтўќсабо
даромадам. Ў назм ва мусиќиро хуб медонист. Асосан сетор
менавохт. Марди тануманди љоѓарї буд. Соњибдевон ва шоири
тавоное буд. Њатто сад буна мардумро ихтиёрдорї мекард» (Дона
Бањром)
Боре ба Дарвоз аз Балх ва Ќошѓар мењмонон омаданд. Њур
мати мењмонро нигоњ доштан ва иззаташро ба љо овардан, яке аз
одатњои машњур ва писандидаи мардум аст, ки дар сартосари ин
кишвар риоя мекунанду пос медоранд – худат нахўру ба мењмон дењ!
Ин одат дар њама љо њаст, вале дар кўњистон сидќ, вафо, тобиш ва
гармиву нармии дигаре дорад – ба ѓояти мењрубонї ва кушодадилї
ва лутфу марњамат. Ва мири Дарвоз ба шарафи мењмонон, дар ќалъа
базми зиёфат орост, ки ба ќавли мардум «валвалааш кўњу камарро
пур кард» Дар њамин базм панљ нафар сеторї ширкат доштанд ва
бањсмабањс њунарнамойї мекарданд. Ва дар анљом мир хилъати
миронаро ба Иззатшоњ пўшонд. Гўйи сабќатро вай бурда буд. Ва
Шариф шарафи шогирдии ўро дошт. Дар љашнњои бузурги миллї
Иди Наврўз ва Иди Мењргон, ки бо тантана ва дар майдонњои васеъ
мегузашт ва бењтарин ромишгарону овозхонњо даъват мешуданд,
Иззатшоњ Шарифи наврасро њамроњаш мебурд ва ба сањна ме
баровард – ёд гирад маъракаороиро!
Иззатшоњ тўќсабо дар илми адаб ва мусиќї каси роњгузар
набуд. Ба ибораи њамдиёрон «дари сарой дида ва хоки мадраса
лесидааст.» Яъне дар сафарњо одоби мусофират омўхта ва дар
мадрасањо таълиму тарбият гирифтааст. Вай солњои 1887-1892 дар
Самарќанд ва Бухоро зиндагї карда, таълими мадраса дида, аз
афкори нави замонаш бањра бардоштааст.
Дар шинохти савти калом вай то љое вуќуф дошт, ки худаш
шеър мегуфт. Вай дар мутрибї ба рисолањои мусиќї такя мекард. Ва
дар кору бори рўзгор аз роњи адолат берун намебаромад. Ривоятњое
дар байни мардум њаст, ки њангоми ситонидани молиёт, тарафи
бебизоатонро мегирифтааст ва аз ин боис бо мир туву ман њам
кардааст ва љабру љафоњо низ дидааст. Ба њар њол номи некаш дар
забонњо боќист.
Вай ба шогирдаш Шариф аз ду дар таълим медод – аз дари
назария ва амалияи савту калом дар якљоягї ва аз дари ибрати
шахсї дар корњо. Дари аввал шогирдро водор мекард, ки шеър бисёр
донад ва ба ѓаври маънии сухан бирасад ва њарфу калимањоро озод,
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буррою равшан, талаффуз намояд ва оњангашро нигоњ дорад. Ва
дар машшоќї пардањоро дуруст гирад, садоњоро љўр кунад, мавќеъи
наѓмаро бишносад ва ба мутобиќати комили матну суруд љиддан
эътибор бидињад ва муносиби њолат ва таќозои маъниву мантиќ, аз
овозњои гулў, димоѓ ва дил, моњирона истифода бурда битавонад.
Аз дари дуюм, дар симои худаш, расми одаму одамгариро нишон
медод, ки дар њама мавридњои зиндагї инсон бояд иззати нафси худ
ва иззати нафси дигаронро нигоњ дорад ва бояд мавќеъшинос бошад.
Устоди фозил ва сахтгиру серталаб буд Иззатшоњ ва Шариф
дар хонаи ў ба корњои рўзгор дастиёрї мекард ва сабаќ мегирифт.
Иззатшоњ ба навоњињои дуру наздик равуои зиёде дошт, бештар
бо таќозои мансаби тўќсабоияш ва дар навбате, аз сафар баргашта
бо табассуми малење ба Шариф рў овард:
— Дирўз аз тамошои дараи Паткнов баргаштам. Марѓу маконе
ва дилрабову дилнишин љоест. Шавќангез. Шаб хоб накардам. Як
ѓазал рўи ќоѓаз омад. Мехоњам, ки ту, то фардо, ба ин ѓазал оњанг
бубандї. Аввал аз назди Мирзоѓулом бигзарон, баъд пеши ман биё.
Шариф фањмид, ки устод ўро имтињон мекунад. Изтиробе
вуљудашро фаро гирифт – масъул корест! Ба хона омад, дарро аз
дарун баст ва ба кор сар кард. Дастони ў буду пардањои сетор.
Байти матлаъи ѓазалро зери лаб мехонд ва оњанг љўр мекард, вале
њељ набуд, ки оњанг љўр шавад. Вай як рўз ва як шаб зањмат кашид,
аммо ягон оњанги ба дилаш мувофиќ наёфт. Мўњлат буд шуд, пеши
устод њисобот додан лозим буд, вале аз оњанг дараке нест. Дасти
холї рафтан, ба шаъни ў намезебид ва эњтимоли маломат шунидан
њам дошт.
Бори аввалу охир буд, ки Шариф сухани Иззатшоњро ду кард
– дар ваќти ваъдагї ба назди ў нарафт. Дар сараш фикри дигаре
чарх мезад ва бо њавои њамон фикр, вай сари субњ харро зин зад ва
роњи дењаи Зуѓарро пеш гирифт. Дар Зуѓар дўсте дошт ва ў машшоќи
хушзавќ буд. Умед ба ёрии ў баст, ки шояд бо маслињат ва њамкорї,
илоље ёбанду аз вартаи ноилољї берун биёянд. Дар хонаи дўсташ,
дукаса машќ карданду машќ карданд – бо дутор санљиданд, бо
танбўр санљиданд, дафро истифода бурданд ва нишастанду хестанд,
андеша карданду фикр давониданд ва аз байн чањор рўз гузашт, вале
мурод њосил нашуд, ки нашуд. Дўстон пакар шуданд, ноумед шуданд.
Ба якдигар бо дили нозењ хайру хуш карданд ва Шариф харашро пеш
андохта ба роњ баромад. То аз дења баромадан, аз дунболи хар пиёда
омад – аз байни дења, аз пеши одамони кўча савора гузаштан беодобї
буд он ваќтњо. Баъди аз дења берун рафтан харро савор шуд. Харрања
танг ва димоѓи савор гирифта буд. Ин роњаки пасту баланд аз лаби
љарњо ва байни харсангњо, печ зада мегузашт ва одаме, ки дар водињо
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калон шудааст, аз дидани љаркандањо дар поён ва селкандањо дар
рўбарў ва регрези шахњои овезон дар боло, вањм мекашид ва њатто
ёрои гузаштан надошт. Аммо бачаи кўњистон, гўё дар дашт бошад,
бепарво мерафт, савор мерафт ва чашмонашро пўшида, фикри
оњанги ѓазал мекард. Ѓазалро дар дил такрор мекард ва яке дар
сараш оњанге чарх зад ва ба дилаш нишаст. Чашм кушод ва атрофро
равшан дид ва харро хала зад ва давонид, то хонаи Мирзоѓулом.
Ба њавлии Мирзоѓулом бо як шавќу завќе даромад, Мирзоѓулом бо
либосњои хонапўшї дар боѓаш дањанаи обро мегардонд:
— Биё Шарифљон, биё.
Ва Шариф сабаби омаданашро гуфт. Мирзоѓулом ўро ба хона
бурд. Аз тоќча чангро гирифт.
— Ку такрор бикун.
Шариф ѓазалро бо оњанги ёфтааш хонд.
Мирзоѓулом чанг зад. Баъд онњо хондани ѓазалу задани чангро
чор панљ маротиба такрор карданд. Оќибат Мирзоѓулом аз љои
нишастааш бархест:
— Оњанг бад набаромадааст.
Вай либосашро иваз кард – салла баст, љома пўшид:
— Рафтем, назди Иззатшоњ меравем.
Ваќте ки онњо ба њавлии Иззатшоњ расиданд, вай дар дами дар
рост истода бо ду одам гуфтугў дошт. Одоби салом ба љо оварданд.
Мирзоѓулом, барои он ки пеши ќањри Иззатшоњро бигирад, ба ў
фурсати гапзанї надод: — Шумо аз Шарифљон наранљед. Ин гуноње надорад. Њамаи
айб ба гардани дарозгўш. Вай харро зин зада, хостаст, ки пеши ман
равад. Лекин хари якрав ўро кашида Зуѓар бурдааст.
Њама бо завќ хандиданд ва сардии дилмондагї аз байн
бардошта шуд. Иззатшоњ тарафи Шариф нигоњ кард:
— Ба Афѓонистон њам мерафтї, кофта меёфтам!
Боз њама хандиданд ва Иззатшоњ аз Шариф пурсид:
— Хайр, ягон чизи хуб ёфтї?
Шариф шармолуд сар хам кард.
Њамаи њозирон ба хона даромаданд. Иззатшоњ аз мех сеторро
гирифт, љўр кард ва ба дасти Шариф дод. Шариф мизроб зад ва
байти матлаъро хонд. Оњанг ба Иззатшоњ хуш омад ва давоми
сурудро нашунида, аз љой хест ва Шарифро оѓўш кард ва бўсид.
Минбаъд ин оњангу ѓазал Ташниз ном гирифт ва машњур гашт.
Акашариф дар давоми умраш борњо онро хондааст. Гоњо њамин
оњангро дар матни ѓазале аз ѓазалњои Њофизи Шерозї низ истифода
бурдааст.
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— 3 —
Дар охири асри нуздањ ва аввали асри бист, њаёти сиёсї,
иќтисодї ва фарњангии Осиёи Миёна ба таѓйиротњои муњим рў
ба рў омад. Ќисми калоне аз ин хок пурра ба тасарруфи Русияи
императорї даромад. Дар ин ќисм роњњои оњан сохтанд ва фабрику
зовудњо ба кор даромад ва дастгоњњои чопу телеграф пайдо шуд ва
хољагидорї тобиши бозоргонї гирифт ва савдо ба њудуди пањнотаре
баромад. Сиёсати давлат ва тартиботи њуќуќї дигар шуд. Ба аморати
Бухоро, ки аслан мустамлика ва расман ниммустамликаи Русия буд,
файзу баракате аз ин навигарињо ва пешрафтњо, ќариб намерасид.
Вале таъсирњо ба афкорњо дошт. Фикрњо бедор мешуд, донишњо ба
зиндагї бештар таваљљўњ мекард. Бинишу фањмиш таѓйир меёфт.
Аммо рўзгор њанўз рў ба бењбудї наоварда буд, ва мардум, ба њукми
аксарият, рўзгори сахте ба сар мебурданд – на њамеша нон меёфтанд,
ки ба серї бихўранд. Ќањтии нон, алалхусус дар дењоти дурдаст ва
аз шањрњо дури дур, бештар эњсос мешуд. Ва навоњии Дарвоз аз ин
љумла буд. Мардум дењќонї мекарданд, чорводорї мекарданд, боѓњо
доштанд ва њунарњои хонасозиву матоъбофиро медонистанд, лекин
њосил ба таъминоти рўзгор намерасид.
Чунки дарањо танг ва замини кишт кам буд. Ва на њар зироат
мерасиду мепухт. Дар љое, ки гармї кифоя мекард, замини корам
намерасид. Дар љое, ки замини хокї бештар аст, гармї кифоя
намекард. Кас мебоист, ки чандин њунар медошт, то ки нонашро
ёфта тавонад. Ва Шариф, муносиби имкону талаби муњит ва дастраси
дења, њар хел њунар дошт ва алоќадри њол нонашро ёфта мехўрд. Вай
замин љуфт карда метавонист, боѓдорї аз дасташ меомад, аз ўњдаи
чўпонї мебаромад ва њамон солњои љавонї устои хуби деворзан
ва гўштингири боѓайрат њам буд. Зарур афтад њамаи ин корњоро
мекард. Вале хости дилашу майли хотираш њамеша гирди савту суруд
мегашт – шеър аз ёд мекард, оњангњоро дар хотир нигоњ медошт ва
машќи мутрибиву њофизиро пайваста давом медод. Ва њолатњое
мерафт, ки дар давоми кор ба ногоњ, мусиќии маъмулро такмил
медод, пардањоро дигар мекард ва овоз таѓйир меёфт – савту суруди
кўњна нав мешуд.
Баъди воќеъаи пайдо шудани оњанги Ташниз Мирзоѓулом,
ба њар тўю тамошо даъват шавад ва ба њар љое ба сафар барояд,
Шарифро њамроњ мегирифт ва њамроњ навозандагиву сарояндагї
мекарданд. Худи Мирзоѓулом нўњ сол дар Самарќанд аз устоди
Шашмаќом, аз Њољї Абдулазиз, таълим гирифта буд ва мегўянд,
ки чанги бобулиро бењтар аз ў каси дигаре «ба забон дароварда»
наметавонист. Вай ќариб њамаи њофизони машњури Самарќанду
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Бухороро мешинохт – дар сўњбатњояшон нишастааст, базмњояшонро
дидааст, мусиќї ва сурудашонро шунидааст, сабку усулашонро
фарќ карда метавонад ва аз њар якеи онњо ибрате гирифта ва чизе
омўхтааст.
Сафарњои онњо ба гирду атроф асосан бо даъвати корафтодањо
ба вуќўъ мепайваст ва албатта дар паяш манфиати моддї ва молиявї
њам дошт.
Ромишгарон бисёр буданд дар Дарвоз. Метавон гуфт, ки њар
як дара ромишгари дар мањали худ машњуре дошт. Бо вуљуди ин
дар сартосари навоњї ва дигар водињои дуру наздик, талабгорони
Мирзоѓулом ва Шариф бисёр буданд ва аз сол ба сол бештару
бештар мешуданд. Ва сафарњои ба истилоњи имрўз, њунарии онњо
берун аз Дарвоз, дар њавзањои Дашти Љум, Балљувон, Кўлоб, Ѓарм ва
Њоит бомувафаќият мегузашт, ки барояшон њам ном меовард ва њам
нон медод.
Он сафарњо расмияти њукуматї, сањнањои театрї ва чароѓу
микрофон надошт. Артист људову мардум људо набуданд, чунонки
њоло њастанд. Њунармандон ва тамошобинон ва сомеъон ба якдигар
пайваст буданд ва камукости якдигарро пурра мекарданд ва
пастубаланди рўзгорро якљоя њамвор менамуданд. Осонаш, мардум
аз савту суруди соњибњунар лаззат мегирифтанд, роњат мекарданд
ва лањзае чанд душворињои рўзгор ба фаромўшї мерафт ва гўё
ромишгарону сомеъон ба њам мепечиданд, омезиш меёфтанд ва як
шавќу завќ ва фароѓати рўњии яклухт ба вуљуд меомад, ки кайфу
сафои инсонї ном дошт. Соњибњунар, дар навбати худ аз тарзи
нишаст ва гўш фаро додани њозирон рамуз мегирифт, кайфияти
мардумро меомўхт ва оњангу садои њофизони мањалро мешунид ва ба
хотир месупорид; ва аз базм њарду тараф бањра мебардоштанд.
Акашариф аз устодонаш, ба хусус, аз Иззатшоњ ва Мирзо
ѓулом, ки мактаби ромишгарї доштанд, аз мусиќии классикї дарс
гирифта буд, саводе аз ин боб баровардааст. Ба зами он дар сафарњо
ба мусиќии мардумї аз дари ибрат менигарист –гўш медоду меомўхт
ва масалан аз мардуми Роѓ, Куф ва Зуѓар усули сурудани роѓиро
ёд мегирифт ва наътхонињои сокинони Вахиёро њифз мекард, ва
дар Ќалъаи Саѓирдашту Ќалъа Њусайн зењн мемонд, ки сурудњои
ќалъагиро чи тавр мехонанд ва доирабазми Ванљу Язѓулом ўро ба
ваљд меовард.
Дар он солњо нотанависї набуд, њатто касе номашро нашунида
буд. Матну оњанги суруду таронањо аз дањон ба дањон, аз насл ба
насл, мегузашт ва ягона роњ дар хотир нигоњ доштан буд. Шарифи
љавон дидаву шунидањояшро дар хотир нигоњ медошт. Хотираи
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ќавї њам дошт. Бадин минвол хотираашро машќ медод ва усулњои
гуногуни ромишгариро њифз мекард ва он њама омўзишу таљриба
дертар заминае шуд, ки Акашариф, дар ављи камолоти мутрибиву
њофизиаш, ба тани мусиќии анъанавї ва мардумии халќи тољик, дар
асри бистум, љони наве ворид карда тавонист. Ин кашфиёт баъдтар
мешавад.
Алњол Шариф ва устодаш Мирзоѓулом даъватњоро ќабул
мекарданд ва ба дењоту ба ноњияњо мерафтанд ва ваќти мардумро
хуш нигоњ медоштанд ва њаќќи хидмат мегирифтанд.
Вале њар рўз тўю тантана нест. Имрўз меъёрњо дигар шудаанд.
Њар кас њар ваќте хоњад суру маъракае барпо кардан мегирад ва
миёни корњоро мешиканад ва баракаи зањматро мепаронад. Пештар
урфу одат ин хел набуд. Њар кор мавсим дошт. Тўю тантанањо фаќат
дар охири тирамоњ ва зимистон, баъди анљоми кори сањро, барпо
мегардид. Дар дигар фаслњои сол мардум аз пушти кишту дарав ва
њосилрўёниву њосилѓундорї мегаштанд ва касе ин тартибро вайрон
кунад айб буд.
Шариф дар ин фаслњо, ќатори мардум, ба ташвишњои рўзгор
машѓул мешуд-љўи обро тоза кардан, шохи хушки дарахтонро
буридан, деворњои афтидаро бардоштан, замини рўи њавлиро побел
карда тухме пошидан, аз кўњ њезум овардан барои зимистон ва дар
њашарњое, ки њамсояњо ба њамворињои ёнањо рафта, ба рўи барф хок
мепошиданд, ки тезтар об шаваду киштбоб гардонад, ёрї додан ва
карбосу меваи хушки Иззатшоњро тарафњои Саѓирдашт бурда, ба
ѓалладона иваз намудан ва аз он тараф гўсфанди ўро бо пордуми хар
баста овардан…
Э, магар кам аст даву този рўзгор? Лекин шавќи дутор задан
ва суруд хондан, доим дар дилу сараш чарх мезад. Ва баъзан шабњо,
дар халќаи ёру дўст, менавохту месуруд. Гоњо дар сањро њам, њан
гоми фориѓи кор барои њамкорон, базм меорост, ки кўфтагиашон
барояд…
Бўи борут то Дарвоз намеомад, аммо касофаташ мерасид. Дар
паси аѓбаи Хобуработ1, дар кадом як гўшаи дури замин, љанг мерафт.
Мардуми Дарвоз садои тўпу туфангро намешуниданд, албатта. Вале
аз хабарњое, ки мардикорон аз Самарќанд, аз Тошканд, аз Ќўќанд,
меоварданд ва аз забони сарњадбонони рус, ки дар соњили рўди Панљ
буданд, чанд сол боз мешуниданд, ки русу гермон љанг кардаанд, ба
љанги онњо давлатњои дигар шарик шудаанд ва рўи љањонро љанг
гирифтааст. Дар њама љо ќиматию гуруснагї. Одамон барои як бурда
1. Ин ном таркиб ёфтааст аз номи ду дења — Хоб ва Работ.
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нон хуни якдигарро мерезанд. Худо паноњ дињад, љоњое будааст, ки
гўшти одамро мехўрдаанд.
Дар Осиёи Миёна чунин њодисањои дањшатовар нашудааст,
вале даму нафаси ќањтї ба њама љо расида буд. Аз љумла бо навоњии
Дарвоз њам. Ризќу рўзии аслан на чандон фаровони мардум, рўз
ба рўз тангтару тангтар мешуд. Аз берун ѓалла намеомад, равѓан
намеомад. Тутпис1 ба љои нон истеъмол мешуд. Решаи рустанињоро
љўшонда мехўрданд. Мардњо даста-даста ба мардикорї ба вилоятњои
дигар мерафтанд ва дар он љоњо низ баракат парида, фаровониро
љанг балъида буд.
Дар ин миён, љояш љаннат шавад, Иззатшоњ тўќсабо аз олам
гузашт. Ва Шарифу устодаш Мирзоѓулом азми сафар карданд.
Њамон рўзњо чањордањ марди сафарї, дар роњ, дар аѓба зери тарма
монданд, воњимаи ин хабар дењотро пур кард, бисёр сафаракињо
тарсиданд, лекин онњо сафарашонро мавќуф нагузоштанд.

— 4 —
Шўњрате, ки «як бачаи дарвозї баромадааст, хуб мутрибї ва
хуш сурудхонї мекунад» аз Дарвоз ба гирду атроф ва Ѓарм расида
буд ва аз Ѓарм ба тамоми водињои тољикнишин пањн гардид.
Дар Ѓарм Шариф бо устодаш Мирзоѓулом бо даъвати эњтиёљ
мандон, ба тўю тантанањои дењот мерафт ва маъракањоро бо созу
навои дилнишин обод мекард, ба ваљд меовард ва мењрубонї медид.
Боре онњоро як бой ба тўяш даъват кард. Вай Давлатбек ном
дошт ва бойи овозадор буд. Ба тўяш одами зиёдеро хабар дод ва аз
Њисору Бухорову Ќўќанд бењтарин сарояндаву навозандањоро овард.
Тўю тантана дањ рўз тўл кашид. Дањ рўз гўсфандкушї, дегмонї,
нонпазї, њезумшиканї, гулханафрўзї ва бузкашиву базм.
Айвони дароз барои њофизони номдор. Ин њофизон бо забон
њои тољикї ва ўзбакї ва ќирѓизї, бо навбат суруд мехонанд. Халќи
аросоте дар тамошо ва даву ѓељ. Бому бомгўша пури аёлу бача.
Баъди як њафта ба Шариф навбат доданд. Либос ва ќаду басти
ў, нисбат ба њофизони овозадор хеле фаќирона ва бекаруфар буд. Вай
фурўтанона ба айвон баромад, панљторро љўр кард ва суруд:
Зулфи мушкинро ба рўи худ парешон кардаї,
Рў чу мањ андар шаби торик тобон кардаї…
1. Тутпис — талќони тут.
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Садои соф ва мусиќии њамвори зарбдор ва гўиши ороми рав
шан, ба гўши њозирон форам расид. Анбўњи одамї, ки то њол чандон
ором наменишастанд – мељунбиданд, мехестанд, менишастанд, ва
баъзењо байни худ фичиркучур гап мезаданд, пас аз як байти ѓазалро
хондани Шариф, хапу дам шуданд ва то охири суруд аз ягон гўшае
садои ѓинге набаромад. Ва даме, ки Шариф сурудро ба итмом
расонду мизробро аз торњо бардошт, садоњои тањсин баланд шуд:
— Шоњ бош!
— Боракалло!
— Дастат дарда набинад!
Шариф дасти рост ба сари сина гузошт ва таъзим кард. Аз
баковулони Давлатбек яке ба айвон баромад ва ба китфи ў як љўра
атлас партофт:
— Љуфт шавад!
Шариф боз як суруд хонд ва садоњои тањсин боз баланд гардид
ва сомеъон талаб карданд, ки боз бихонад ва ў боз тарона хонд ва
ин бозњо такрор шуду такрор шуд ва Шариф аз ѓазалњои асили
классикї ва таронањои шўхи мардумї, њафт суруд хонд ва ѓолиби ин
базми чандрўза донистанд ўро. Ва ин ѓолибие набуд, ки њайати ин ё
он комиссия медињад, балки ѓолибие буд, ки ањли маърака – хурду
калон, олиму омї, ба вай лоиќ донистанд.
Ва баъд аз ин эътирофи њамагонї «дар барномаи њофизони
Ѓарм суруду тарона, дубайтињо, бадењањои бисёре љой доштанд, ки
сароянда, оњангсоз ва њатто муаллифи баъзеи онњо, Акашариф буд
(Ш.Сокин).

— 5 —
Ѓарм. Мавзеъи Сари пул.
Иди Наврўз.
Њукумати нав, њукумати коргару дењќон, ѓалаба кард ва дар
њудуди СССР њокимиятро ба дасти шўроњо дод. Ва як шарти асосиаш
ин буд, ки дар шўроњо бою муллоњо набошанд. Раисони шўроњо
фаќат ва фаќат аз љумлаи камбаѓалон ва зањматкашон интихоб
бишаванд.
Ба муроди дили мардуми бебизоат ва азиятдида буд ин тар
тиботи нав. Аксарияти мардум онро хуш ќабул карданд ва ба
хидматаш даромаданд. Шариф њам дар орзўи бењбудї рўзгори њалќ
буд ва ин бењрўзї, ки оѓоз гирифт, ба хидмат камар баст. Силоњи
вай дар ин набард, танбўр, сухан, оњанг ва овози форам буд, ки дар
сўњбатњо ва маъракањо моњирона ва устодона истифода мебурд:
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…Ба синфи душманонат боз њангоми азоб омад,
Мадењ рањ дар ќатори хеш бою синфи муллоро,
Ки бар он ќавм ваќти рафтанаш зери туроб омад,
Њамин шўроњо, њамин њукумати камбаѓалпарвар, ки дар воќеъ
ѓами раиятро мехўрд ва «мо њар коре бикунем, бо маслињати халќ
ва ба манфиати халќ мекунем», - мегуфт, бемаслињат, аз пеши худ,
љашни Наврўзро, одати боиву феодалї, гуфту манъ кард. Ва фозили
замон Садриддин Айнї, ки худ љабру љафои аморати Бухороро дида,
ба рўзњои пирўзї расида, «Инќилоб офтобро монад», гуфта буд, ба
умеди нигоњ доштани ин анъана, маќола навишту чоп кунонид, ки
агар Наврўз гуфтан манъ аст, биёед онро љашни Гули сурх бигўем
ва Ид бикунем. Ва соли як њазору нўњсаду бисту чорум дар Ѓарм низ
одамони дурандеш, бо њар эњтиёт, Љашни Наврўзро ба шукронаи
таъсиси Љумњурии Мухтори Тољикистон пайвастанд, ки «њам лаъл
ба даст ояду њам ёр наранљад» - њам мардум суннатњои наврўзиро
ба љо биёваранд ва њам дасти айбљўён кўтоњ бошад. Гардишњои
аљибе дорад замон-гоњо хирадмандонро лозим меояд, ки дар сояи
«расмият» асолатро зинда нигоњ доранд.
Љашнро дар майдони Сари Пул барпо карданд. Ин майдон дар
соњили рости рўди Сурхоб воќеъ аст ва тарафи рўд љари баландест,
тарафи муќобил се зина адирча ва баъди адирчањо доманакўњи
Мундапул ва баъди он ќуллањои аррадандон. Дар вилояти Ѓарм
дашти Сари Пул њамвории њамвор ва бењтарин љои гузаронидани
маъракањои мутантан буд.
Ба Сари Пул аз њар тараф одамон меомаданд – аспсавор, хар
савор, пиёда.
Ду сутун устувор карда, болояш саррав гузошта, дарвоза
сохтанд ва дар тоќи дарвоза, дар алвони дарозе, бо оњак «Зинда бод
Љумњурии Мухтори Тољикистон!» навиштагї. Боќї дигар тартиби
љашн аз рўи суннату анъанаи Иди Наврўз ва сайру гашти Наврўзї.
Аввал пойга шуд – аспи кї пештар мебиёяд? Бањс, ѓавѓо, одамон
селвор пеш мераванд, поён мефуроянд, боло мебароянд… Баъд
бузкашї барпо гардид – дар пиллаљо баковулњо, мурдакаш маслуќро
мебарад, човандозон аспњоро бозї доронда, аз дунболаш мераванд.
Аз он тараф пои буз ба дасти касе, дасти буз дар дасти дигаре, шохи
буз ба дасти касе, тўда шуда меоянд. Сарњо бо рўймолњо бастагї,
ќамчинњо пеши рўву болои сар ва дар дањан бо дандон газидагї...,
тамошобини анбўњ мехезад, мешинад, фарёд мекашад, њаво медињад,
дашном њам медињад…
Нињоят гўштингирї. Аз њама ноњияњои вилоят пањлавонон ома
даанд. Дар пешгоњ мењмонони азиз, роњбарони Љумњурї Нусратул
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ло Махсум ва Абдурањим Њољибоев нишастаанд. Гирди майдони
гўштин одамдевор шудагї. Пањлавонон давр мегиранд, мечаспанд,
њалук меандозанд, чапу рост мегардонанд, хаму рост мешаванд,
мебардоранд, мефуроранд ва оќибат яке ѓолиб меояд, дигаре маѓлуб
мешавад. Њакамњо ба ѓолиб тўњфа медињанд.
Дар маъракаи гўштини имрўза ѓолиби майдон ду бародар
аз Њоит буданд. Онњо ин ду бародар, њар пањлавоне, ки аз дараи
Камароб, Ѓарм ва Ќалъаи лаби об, довталабшуда ба майдон баромад,
пушташро фарши замин карданд. Ва аз дењаи Шул, ки наздиктарин
дења ба љашнгоњ буд, пањлавонон Раљабсаркор ва Абдусаттор ва
Ятимполвон, бо даъвои соњибони маърака ва соњиби имтиёз, ки
гўштин дар замини онњо барпо мегардад майдондорї карданд, вале
њар сеяшон довро бой доданд – Њоитињо ѓалаба карданд. Мусобиќа
гўё ба охир мерасид ва довталаби дигаре њам гўё ба назар намерасид
ва доварон дар тараддуди љамъбасти бозї буданд. Дар њамин лањза
Шарифи њофиз аз љо хест ва ба майдони гўштин рафт.
— Њаминаш намерасид, ки њофиз гўштин гирад!, - писханд зад
як тамошобин – кори худатро карда гардї, намешавад?!
Зоњиран ањвол њамин хел буд. Вале Шариф ин нидоњои но
розї ва зањрдорро ношунида гирифт ва дар гўшаи майдон истод.
Аз ин рафтори ў Нусратулло Махсум низ нороњат шуд. Вай, ба
меъёри њамон ваќтњо, одами љањондида буд – Фарѓона, Тошканд ва
Самарќанд рафтааст ва дар он љоњо дар фабрикањо ва роњи оњан,
кор кардааст, гўштингирии пањлавонњои зиёдеро дидааст, лекин
ин хелашро ёд надорад, ки як љавони машќнадида, ба муќобили як
пањлавони варзида барояд, - «хуб нашуд, худашро шарманда меку
над!»
Ќувваозмойї сар шуд. Њарифон давр заданд, дастонашонро
љавлон доданд ва часпиданд. Шариф сабук, чолок, пањлавони њоитї
вазнин ва бо тамкин. Вай Шарифро сари рон кашид ва хост, ки ба
пушт партояд, аммо Шариф рањо хўрд – рост истод. Њоитињо нидо
њои хурсандї баланд карданд ва каф кўфтанд.
Пањлавонњо боз давр заданд ва боз панља ба бозу ва тахта
пушти якдигар заданд. Ин майдон, ба монанди майдонњои гўштин
гирии Дарвоз, мусиќї надошт, вале дар гўши Шариф хаёлан оњанги
Найрез садо медод, - њамон оњанги мутантан ва рўњбаланд ва мар
дона, ки пањлавонони Дарвоз, бевуљуди он гўштин намегирифтанд.
Ва пањлавони њоитї боз пои Шарифро аз замин канд ва тоб дода
ба замин афкандан хост ва Шариф њалук андохта ўро ба тарафи
хамхўрдаи вазнаш пахш кард ва ў бо шонањояш ба замин бархўрд. Ва
тамошобинон бо њаргуна садоњо по кўфтанду каф кўфтанд – аксарият
ба «офарини» Шариф ва фаќат мардуми Њоит бо эътироз:
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— Њисоб не, њисоб не! Аз нав гўштин гиранд!
Њакамон бурди Шарифро њалол донистанд ва райъ надоданд,
ки онњо аз нав гўштин бигиранд. Њоитињо њакамњоро гирд гирифтанд
ва шўру ѓавѓо бардоштанд:
— Нодуруст!
— Тасодуф!
— Майдон дињед, њалол гўштин гиранд, ѓирромї накунед!..
Ва теладињиву муштбардорї сар шуд. Ќариб буд, ки одами
бисёре, тараф ба тараф, ба љанг дароянд. Мењмонони олиќадр, на
мояндањои њукумати Љумњурї Нусратулло Махсум ва Абдурањим
Њољибоев, даруни тўда рафтанд ва њакамњоро аз муњосира баровар
данд ва шўру ѓавѓоро таскин доданд:
— Љашнро ба љанг табдил надињед, рафиќон!..
Ва тўда, дилу бедилон, тунук шуд – њар гурўњ ба тарафе роњ
кашид ва мардум рафтанд паи кори худ.
Ѓармињо ба хусус мардони дењаи Шул, Шарифро гўё сари даст
бардошта мебурданд. Чунки Шариф дар дењаи Шул зиндагї мекард
ва мањз пас аз маѓлубияти пањлавонони ин дења ба номус омада,
довталаби гўштингирї шуд ва дар мусобиќа ѓолиб омад; ва бо њамин
сабаб мардони Шул ўро одами худї ва номусбардори дења донистанд
ва иззату икромашро ба љой оварданд ва њамон шаб то рўз базм
карданду зиёфат доданд.

— 6 —
Дар солњои аввали њукумати шўравї ба њар як ном сифати сурх
мечаспонданд ба мисли аскари Сурх, байраќи Сурх, Тољикистони
Сурх, китоби Сурх ва њатто террори Сурх.
Чойхонаи Сурх њам аз ќабили њамин хел номњо буд ва бино ба
андешаи таъсисдињандагон, мебоист љои масљид ва мењмонсаро ва
хонаќоњро мегирифт ва бояд маркази маданиву маърифатие мешуд,
ки ѓояњои њукумати нав ва њаёти навро тарѓибу ташвиќ мекард. Ва
дар айни замон вазифаи клубу кинотеатрро иљро менамуд, зероки
ин муассисањои навбаромад, алњол дар ќарорњо ва дар забонњо роиљ
вале дар амал вуљуд надошт. Ва дар шањраки Ѓарм бо њамин маќсад,
чойхонаи Сурх таъсис доданд ва Шарифро, ки акнун шахси машњур
буд ва хурду калон бо эњтиром Акашариф мегуфтанд, мудири ин
чойхона таъин карданд. Ин як касби нав буд, ва монанди њар як
иќдоми нав, душворињои зиёде дошт. Осонаш, одамон дар чойхона
ѓун намеомаданд, яктаву дута ва гоњу бегоњ меомаданд, ки љомеъа
гуфтан рост намеомад; ва мавриду сабабе шаваду одами бештаре
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биёяд, дар сўњбат дилгарму часпон нестанд – њар кадоме аз чизе ва
ё касе мулоњизаю худдорї мекунад; ва њатто касоне њастанд, ки аз
омадан ба ин љо њазар мекарданд. Лекин чойхонаи Сурх супориши
давлатї дошт, наќшаи кор дошт ва масъулони ин соња њисобот талаб
мекарданд; ва Шарифро зарур буд, ки супоришњоро иљро бикунад ва
њангоми њисоботњо сурху сафед нашавад.
Коре кардан даркор буд, ки мардум бо майли дил ва озод
омаду рафт кунанд. Бо дили нохоњам не, бо гардани баста не!
Њар рўз ин корро кардан имкон надошт ва лозим њам набуд. Вале
аз маврид ба маврид зарур мешуд. Ва дар ин мавридњои зарур
Акашариф асбобе аз асбобњои мусиќиаш ба даст гирифта, ба айвони
чойхона мебаромад ва суруд мехонд ва ё оњангеро менавохт; ва садои
ўро, ё мусиќии ўро шунида, мардон љамъ меомаданд. Ба чойхона
медаромаданд, суруд мешуниданд ва сўњбат гарм мешуд ва дар рафти
гуфтугў аз хабарњои љањон воќеъањои Љумњурї ва рўйдодњои водї,
ва буду набуди рўзгор наќлњо мекарданд; ва дарди дил мегуфтанд ва
дарди дил мешуниданд.
Чойхонаи Сурх ба тадриљ мавќеъ меёфт ва Акашариф дар
рафти кор њунари касбиашро такмил медод ва таљрибаи корњои таш
килї ѓун меовард. Ва онњо, Шарифу устодаш Мирзоѓулом, мањфиле
низ таъсис доданд. Мањфили њунар барои њавасмандон, алалхусус
љавононе, ки ба шеър, ба мусиќї ва ба машшоќиву сарояндагї шавќ
доранд, шароит муњайё карданд, ки биёянду дарс бигиранд. Ва њар
касе, ки хоњиш дошта бошад, меомаду дарс мегирифт. Ва баъдњо, аз
байни шогирдони ин мањфил, санъаткорони хубе ба воя расиданд ва
соњибшўњрат шуданд.
Ба меъёри њамонваќта маркази фароѓат ва манбаъи хату
хабарњои наву кўњна буд чойхонаи Сурх. Ва роњбарону мубалиѓоне,
ки аз Сталинобод ба водии Ѓарм сафар мекарданд, дар ѓолиби
мавридњо аввал ба њамон љо меомаданд ва дар корњои тарѓибу
ташвиќоти сиёсати нав аз ќувваи фаъолони он истифода мебурданд.
Ва дўстии Нусратулло Махсум бо Шариф Љўраев дар њамон вохўрињо
ва њамкорињо таќвият ёфта буд.
Нусратулло Шарифро дўст медошт. Барои фањму фаросаташ,
барои њунари волои машшоќиву овозхониаш, барои масъулият
шиносиаш, дўст медошт. Ва њозиру ѓоиб аз њолу ањволаш мепурсид.
Дар ин навбат аз Мирзоѓулом пурсид:
— Чаро Шариф тўй намекунад? Масъалаи зангириаш чї шуд?
Мирзоѓулом њазломез љавоб дод:
— Зангирї дар Ѓарм кори осон аст?!
— Медонам, осон нест. Лекин ягон сабаб дорад?
— Тарафи духтар розї нест.
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Ва Мирзоѓулом ба Нусратулло ќисса кард, ки Шариф ба хонаи
духтардор чанд маротиба хостгорон фиристонд, вале хостгорон аз
он тараф дасти холї баргаштанд. Хешовандонаш мегўянд, ки «мо
духтари дар роњ монда надорем, ки дар ѓарибињо ба шавњар дињем.
Шариф аз Дарвоз, дар байн дањ аѓба. Арўсро барад, зиндаљудову
мурдаљудо мешавем. Духтари бечора мусофир мешавад, ѓариб
мешавад». Лекин њамаи ин гапњо бањона. Асли гап дигар. Асли
гап дар ин ки духтар падар надорад. Ба наздикї ќазо кард. Калони
хонавода Муњаббатшо, акои духтар. Њамин Муњаббатшо ќатъан розї
нест. Гапаш якта: «Шариф њофизи њарљогард. Мо ба њарљогардњо
духтар намедињем».
Муњаббатшо дар Шул марди бообрў ва боэътибор буд ва Нус
ратулло бо ў рафоќат дошт. Нусратулло, бино ба таомули мардум,
ду каси дигарро њамроњ гирифт ва ба хонаи Муњаббатшо барои
хостгорї рафт. Вай медонист рўњияи одамони мањалро – Муњаббатшо
асилзода аст ва бо њар рањгузаре хешу табор шудан намехоњад. Бино
бар он ба Муњабатшо гуфт:
— Мо эњтиёљ назди шумо овардем. Шариф селоварду рањгузаре
нест. Вай барои ман ба мисли писарам. Ният кардем, ки хешу табори
шумо бишавем.
Муњаббатшо баъди љашни Наврўз муносибаташ ба Шариф
таѓйир ёфта буд – аз тарафи шулињо номусдорї кард, ѓолиб омад,
обрўяшонро бардошт. Боз хостгоре чунин мўътабар ва ёру рафиќ. Ва
ў хомўшона розї шуд.
Тўю тамошо дар дењаи Љоноро бинти Шариф, дар Шул барпо
гардид. Баковулњо раиси ноњия ва раиси љамоъа буданд. Ёри домод,
дўсти ќадрдон ва сирдон ва ёрирасони Шариф, бойбача Ќаландар,
ки молшумурон дар як шумурдан панљсад гўсфандашро кашида
гирифтанд, миёнашро сахт баста буд, ки дар харљу харољот, ба њељ
ваљњ камиву костие нашавад.

— 7 —
Таќсимоти маъмурї ва марзї дар Осиёи Миёна расман ба
итмом расид- ќарорњо бароварданд, ба њар як халќ Љумњурї доданд
ба номи худаш. Аммо љангљоли марзї ва маќомгирї давом дошт.
Мактубњо ва даъвоњо аз Душанбе ба Тошканд, аз Тошканд ба
Москов мерафт ва аз Москов ба Тошканд ва аз Тошканд ба Душанбе
мерасид. Душанбе аз маќоме, ки ба Тољикистон доданд, розї набуд
– хоки тољикон ба Тољикистон дода нашуд. Љумњурї бояд мустаќил
бошад, на тобеъи Ўзбекистон, ба тољикон љабран шиносномаи ўзбак
24

медињанд, мактабњои тољикиро мебанданд… Ва љавоб мегирифтанд,
ки дар њамворињо ва шањрњо тољик нест, тољикон фаќат дар кўњистон
боќї мондаанд, ки ба ихтиёратон додем. Ва ин масъала то ба имрўз
пурраву равшан тањлилу тадќиќ нашудааст, ки чаро чунин шуд ва
решаи кор дар куљост, ки тољикони дастандаркор ба пантуркизм
гаравиданд ва мављудияти таърихии як халќи тањљоиро, то ба
дараљае инкор карда тавонистанд? Ва имрўз њар ќаламкаш ва умуман
њар касе, ки менависад, мегўяд ва њатто аз дил мегузаронад, ки танњо
ањолии кўњистон тољик њасту бас ва ин хел майлњо вуљуд доранд, кўри
таърих, бехабар аз љуѓрофия, ѓофил аз фарњанг ва инкоргари миллат
аст, ки ба осиёи пантуркизм об мерезад ва аќидањои ифротии онро
таблиѓу тарафдорї мекунад.
Он солњо аќидањои ифротии пантуркистї роиљ буд ва нуфуз
њам дошт, ки хирадмандон ба мисли Садриддин Айнї, Нусратулло
Махсумов, Абдуќодир Муњиддинов, Шириншо Шотемур, Чинор
Имомов ва њамсафону њаммаслакони онњо, алайњи ин тањрифкорињо
муборизаи шадид мебурданд. Ва Акашариф Љўраев, дар боби санъат,
њамон кореро мекард, ки онњо дар боби таърих, забон, адабиёт ва
сиёсату љомеъашиносї мекарданд.
Акашариф дар касби худ, як падидаи нодир буд, ки мероси
њазорсолаи савту наво ва оњангњои машњури касбиву мардумї ва
дардњои замонњои гузаштаву орзуњои имрўзаро ба њам пайваст ва
равишу услуби нав дар мусиќиву сарояндагї эљод кард. «Аввалан,
санъати Акашариф фитрист. Сониян, ў дар сари зонуи1 падар устухон
шах кардааст ва аз айёми тифлї савту калом дар дил ва гўши ў
нишастааст». (Боќї Рањимзода). Ва «Акашариф санъати халќиро дар
мурури солњо ба хубї омўхт ва ба он хеле моњир ва машњури умум низ
гардид. Заковати хос, зиракї ва мањорати хос дар омўхтани санъати
мусиќї дошт. Ў табиатан гўё бо мусиќї муљассам гардида буд, хеле
устодона менавохт ва хеле латиф месуруд» (Фазлиддин Шањобов,
Муњаммадљон Рањимї). Ва «Ў бо њунармандии тамом савтњои марѓуб
ва дилошўби гузаштагони дур ва њам наздики тољикро бо завќи хеш
ороиш дода, ба њам васл кард ва дар сурати зебои Чорзарб ба имрўз
ва фардоиён таќдим дошт» (Мењмон Бахтї).
Ва «Одатан њофизон кўшиш мекунанд, ки зебоии овоз, васеъгии
диапазони он, санъати нафасгириро нишон дињанд, аз ин сабаб усули
ноларо истифода мебаранд. Акашариф Љўраев оромона, бе ягон
нуќс, суруд мехонад… Ў ќариб усули ноларо истифода намебарад,
дар диапазони боло овозро баланд намекунад, санъати сурудхониаш
хусусияти сўњбати самимона бо дўстон, бо сомеонро дорад. Ба ў
1. Падараш ромишгар буд.
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љозибаи сањнавї хос аст. Ў метавонад дар ваќташ табассум кунад,
њаљви оддиро истифода намояд ва њељ гоњ аз њад намегузаронад»
(Цветаев М.А.) Ва «њофизи љавон танбўрро љўр карда, ба хондани
таронањои халќї сар кард. Овози афсунгараш њамаро мафтун намуд.
Сонї бо мањорати баланд аз Шашмаќом ѓазалњои Њофиз ва Саъдї
ва Бедилро иљро кард. Њамаи ин на танњо аз овози хуши Акашариф,
балки аз маданияти ќадимаи халќи тољик шањодат медод (Ш.Сокин).
Ва «Аммо шахс њофизи хуб на аз он сабаб мешавад, ки ќобилияти
фитрї дорад. Ё Иззатшоњ, Мирзоѓулом, Лаълшоњ ва дигар ровиёну
њофизони машњури шарќ дониши худро ба ў омўзонидаанд. Инчунин
бояд халќи худро беканор дўст дошт, ѓаму хурсандї, орзу ва ниятњои
хуби ўро донист ва њамаи инро ба одамон, бо њиссиёт, наќл карда
тавонистан лозим аст.1 (И.Нисневич)
Акашариф њам ќобилияти фитрї дошт ва њам аз устодони
донишманду њунарманд таълим гирифта буд; ва њам касби худ,
зиндагии хушу хурсандона ва ободии рўзгори мардум ва обу хоку
сангу њавои ватанашро дўст медошт ва њам орзуву ормони халќро
мешинохту њис мекард ва њам бо мавќеву ба маврид, бо оњанги
дилнишин ва овози фораму забони бурро, ифода карда метавонист.
Мирзоѓулому Акашариф ба гурўњи санъаткороне, ки дар Ѓарм,
дар Чойхонаи сурх, љамъ оварда буданд, аз њамин дидгоњ муносибату
муомила доштанд. Ба онњо таълим медоданд, ки дар касби худ
сањлангор набошанд, аз машаќати зањмат нагурезанд ва дар њама
њолатњо мутобиќати матну оњангро нигоњ доранд ва њаракати узвњои
бадан бояд, ки ба матну оњанг муносибу шинам бошад.
— Ин њунар осон-осон даст намедињад, - мегуфтанд онњо
– зањмат мехоњад, ба монанди њама корњои њалол. Як чўбтарош
пайваста машѓул нашавад, чўбро каљ метарошад. Шумо ба санъат
сару кор доред. Ин њунари нафистарест. Чўбтарошї нест.

— 8 —
Акашариф, бо чунин захира, бори аввал соли 1924 ба Душанбе
омад. Бо даъвати роњбарони Њукумат, њамроњи устодаш Мирзоѓулом
омад. Дар Душанбе анљумани намояндагони мардуми Тољикистон
мегузашт. Намояндагон аз масоили рўз ва фардои Љумњурї бањс
мекарданд, ки хољагии халќ дар чї вазъ аст ва бояд ки чигуна бошад;
роњбарон аз ўњдаи кори худ баромаданд, ё набаромаданд, њосили сол
ба зимистонгузаронї мерасад ё на; мактабњо бо китобу парта таъмин
шуд…
1. Дар иќтибосњо ба услуби љумла дахолат накардем.
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Ва албатта анљуман тантана њам дошт – аз њама навоњї артист
даъват карда буданд, ки шаъну шукўњи онро таъмин намояд.
Дар њамин базми њукумат, њунари мутрибї ва сарояндагии
Акашариф вирди забонњо гардид, - ќандаша хўрад, хуб садое дорад!
Бар падараш рањмат, њамаро ќоил кард!..
Акашариф њамаро ќоил кард, барои он ки мактабдида буд ва
таљрибаи ќариб бистсола дошт ва дар атрофи сесад шеъру тарона
аз ёд медонист ва худаш гоњо бадоњатан, шеър мегуфт ва аз оњангу
овозаш нафаси тозае медамид. «Дења ба дења гашта таронањои
дилошўби мардумро мешунид ва бо њунари волои хеш ба онњо тозагї
ва бўю таровати нав мебахшид. Аз доираи танг ба олами фарохтар
парвоз медод» (Мењмон Бахтї). Ва усули созу навою лањне дошт,
ки фаќат хоси худаш буд. «Синну солам ба љое рафту завќам низ ба
љое расид ва имрўз бар онам, ки Акашариф мутриби бузург њам буд
– касе мусиќии ўро чун худаш навохта наметавонисту наметавонад».
(Фаттоњ Одина). Мусиќињое, ки Акашариф дар сурудхониаш
истифода мебурд мероси классикї ва аз бойгонии мардум мегирифт
ва дар баробари он, худаш њам ба матнњои нав ба нав, оњангњои нав
ба нав мебаст. Вай одами ба зиндагї хушбин буд – хуш менавохту
хуш мехонд, ки табъи шунаванда болад, на ин ки коњад.
Зиндагии сахт ва бардавом, њанўз чандон ба сомон наомада
буд. Њанўз роњњои мошингард насохта буданд ва телефону телеграф
ба оммањо дастрас набуд ва аѓбањо шаш моњ баставу шаш моњ
кушода мешуданд ва дарёњо пули устуворе надоштанд ва касе, ки
асп дошта бошад, марди доро ба њисоб мерафт ва хар назди мардум
азизтарин њайвон буд. Бадин сабабњо, ба масал, одаме, ки аз аѓба ўрў
гузараду бозгардад вайро љањонгаштаву љањондида медонистанд ва
шахсе аз як дења ба дењаи дигар афтад, худро ѓарибу бекас њис мекард
ва шабњои дароз рубоињои ѓарибї мехонд. Китобњои фолклорро
хонед, пуропури шикоят аз ѓарибист. Ва шояд дар дунё халќи дигаре
набошад, ки дар ватани худ зиста, ин ќадар бисёр аз дасти ѓарибї
нолида бошад. Ва боиси ин њама дарду аламњо ва шикояту нолањо,
њамоно мављуд набудани роњњои обод ва дигар воситањои рафту омад
ва доду гирифт ва муомилаву муколима будааст.
Алњол он њама мушкилињо осон нашуда буд ва бар асари он
мардуми зањматкаш аз рўзгори ноњамвор шикваю шикоятро айб
намедонистанд ва дар рўзгор оњангњои яъсу ноумедї, афтодагиву
бечорагї, бештар ба гўш мерасид ва дар рубойї, тарона, ѓазал ва
оњангњои ѓамангез аксандоз мегардид. Вале дар эљодиёти Акашариф
чунин оњангњо ба нудрат роњ ёфтаанд. Оњангњое, ки ў интихоб
кардааст ва оњангњои маъмуле, ки вай такмил додааст ва оњангњое,
ки эљоди худаш аст ва матни сурудњое, ки ў аз осори шоирон ва
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фањлавиёт, аз жанрњои ѓазал, рубойї, тарона ва бадења, чинда гириф
тааст, саросар болидарўњ, њаётдўстона, тарабангез, шавќовар ва шўх
њастанд, ки ба зудї дар хотир наќш мебанданд ва хотири хонандаву
шунавандаро шоду масрур нигоњ медоранд.
Мањсули кори њар як одам, мутобиќи хислат ва дилу нияти
худи ўст. Хислати Акашариф зоњиран нарм ва дар бунёд устувор
ва дар рўзгор хушбин ва дар муомила мавридшиносу зариф аст.
Дилу нияташ софу беѓубор ва майл ба њалолкорї ва дастгирї ва
манфиатрасонї ва бедор кардани шавќу завќ ба зиндагї будааст. Ва
эљодиёташ моломоли њамин гуна хислатњо ва чунин дилу ниятњост,
ки ба дилњо роњ ёфт ва байни мардум мањбубияти зиёде дорад ва дар
њар љо ва дар њар ваќт, оњанги сетор ва садои суруди ў ба гўш расад,
шунаванда ба ваљд меояд, њузур мекунад, бадан ва рўњаш ќувват
мегирад.
Баъди њамон сафари нахустин, минбаъд њар љамъомаде, ки
дар миќёси љумњурї барпо гардад, њатман Акашарифро даъват
мекарданд ва мањз дар њамон маъракањои њунарнамойї «шиносоии
ў бо Абдуќодири Нойї, Саидхон Њисорї, Абдумаљиди Њомид,
Муњиддин Мавлон, Мухтор Ашрафї, Шоњназар Соњибов, Фазлиддин
Шањобов, Бобоќул Файзуллоев, устод Шодии Азиз, Домулло Њалим
ва муњаќиќони мусиќї Н.Миронов, В.Успенский ва дигарон сурат
гирифт.» (А.Раљабзода).
Љашну тантанаю фестивал шавад, Акашарифро даъват карда,
аз Ѓарм ба Сталинобод меоварданд ва сурудашро шунида кафкўбињо
мекарданд ва ба истеъдоди фавќуллодааш ќоил буданд, вале дар
пойтахт нигоњ намедоштанд. Маърака ки мегузашт, то маъракаи
дигар, суроѓаш намекарданд. Худи Акашариф одат надошт, ки
ба мисли як ќисм њампешагон гирди мансабдорон парвона шавад
ва даъво њам намекард, ки ман ину онам ва дар ташвиќи њунараш
кўшише надошт ва лоф њам намезад, ки фалону фалон бартарињо
дорам. Вай ингуна корњо ва ин хел рафторњоро айб медонист. Ва
бармегашт ба Ѓарм ва машќ мекард бо шогирдон, эљод мекард дар
хона ва дар роњ ва дар зиёфатњо. Ва аз дењањо ба суроѓаш биёянд,
мерафт њамроњашон, суруд мехонд барояшон.
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Њукумати нав, корњои нав мекард.
Идорањои давлатї нав шуд, ќонуну ќарорњо нав шуд. Исмњое
ба монанди амир, ќўшбегї, ќозї ва муфтї аз муомилот баромад ва
ба љойи онњо комиссариат, шўро, суд ва прокурор барин номњо
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маъмул гардид. Мактабњои нав мактабњои ќўњнаро иваз кард. Почта,
телеграф, телефон, чопхона, нашри китобу маљаллаву рўзномањо
ба фаъолият даромад, ки дар замони амирї, аслан ному нишон на
дошт. Њатто номи шањрњо нав шуд ва шањри Душанбе ба шањри Ста
линобод табдил ёфт.
Насими нав ба мулки мутрибиву сурудхонї њам расид. Аввалан
ба нота гирифтани оњангњо сар шуд. То ба ин ваќт оњанг, дар мулки
мо, аз хотир ба хотир мегузашт. Акнун гуфтанд, ки оњангро низ
навиштан мумкин. Оњанг њам њарф дорад. Ва ба мусиќишиноси рус
В.Успенский супориш доданд, ки оњангњои Шашмаќомро ба нота
гузаронад. Успенский ба Самарќанду Бухоро омад ва бо ёрї ва
овози устодон Бобо Љалол Носирзода ва Бобо Ѓиёс Абдуѓанизода,
порчањои људогонаи Шашмаќомро ба нота гирифт ва ин китоб
соли 1924 дар шањри Москва чоп шуд. Ва худи њамон сол бо роњ
барии мусиќишиноси рус Н.Н.Миронов, дар шањри Самарќанд «инс
титути мусиќї, театр ва раќс» таъсис ёфт. Ба ин маркази њунарї
бузургмардони мусиќии мардумию классикии тољик Њољї Аб
дулазиз, Бобо Љалол, Бобо Ѓиёс, Домулло Њалим, Содирхон, Њољї
Абдурањмон, Усто Шодї (Азиз),Ќорї Сирољ, Ќорї Камол ва дигарон
ба тадрису омўзиши асосњои амалии мусиќии тољик сафарбар
шуданд», (А.Раљабзода). Баъдан, њукумат талошу тараддуд дошт, ки
савту наво ва мутрибону њофизонро, ки њар кас ба сари худ мегашт,
тобеъи идорањои давлатї бикунад ва дар тарѓибу ташвиќи ѓояњои
нави њукумати нав истифода барад.
Дастаи санъаткорони Ѓарм, ки Мирзоѓулом ва Акашариф
таъсис дода буданд, бино ба талабот, барномањои тарѓиботї дошт
– шукри њукумати шўравї ва озодиву ободии халќи зањматкашро
васф мекарданду месуруданд. Акашариф дар дењаи Шул зиндагї
мекард ва љои кораш Чойхонаи сурх, дар дењаи Ѓарм буд. Аз Шул то
ба Ѓарм, њоло дар пеши мошин, як ќадам роњ. Он ваќт роњи дур буд.
Як рўз сарф нашавад њам, ним рўз ваќтро мегирифт. Њар рўз рафтану
омадан кори душвор буд албатта. Акашариф дар як њафта ду бор
ба чойхона мерафт. Рўзњои дигар ёру дўст ба хонаи вай меомаданд.
Хабаргирї меомаданд, ба мењмонї меомаданд, сурудшунавї ме
омаданд ва њамкорон машќкунї меомаданд ва ташвишу тараддуди
мењмондорї ба ўњдаи Љоноро буд.
Маълум, ки худи Акашариф бекор наменишаст. Њамаи ин
омаду рафт ва дарову буро ва нишасту хезро сомон медод. Сўњбатро
гарм нигоњ медошт, пешвоз мегирифт, гусел мекард. Арзашонро
мешунид, навохтану сурудани њавасмандонро гўш мекард, пардагирї
ва љўр намудани асбобњои мусиќиашонро нишон медод, худаш
танбўр мезаду суруд мехонд… Лекин њамаи ин, ба масал, «корњои
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тоза ва мардона» буданд. Вазнинии бор бештар ба китфи бародари
бузурги Љоноро Муњаббатшо ва худи Љоноро меафтод. Љоноро чун
бонуи хона, мебоист намаду пўстаку кўрпачаву болишт муњайё нигоњ
медошт; об мељўшонду чой дам мекард, таом мепухту табаќ мекашид
ва намаду пўстаку кўрпачаро метакиду хонаву њавлиро мерўфт ва
дегу табаќу чумча ва чойнику пиёла мешуст…
Дар оилаи одами бообрў ва доро ба дунё омада буд Љоноро ва
тарбияи хуб дошт. Дар њавлии онњо ба одоби дарову баро, нишасту
хест, ќабулу гусели мењмон ва њунари пухту паз ва рўбучини даруну
беруни њавлї, сахт ањамият медоданд ва талаботи ашрофонае
доштанд дар нисбати иљрои ин корњо. Љоноро аз ўњдаи њамаи ин
корњо ба хубї мебаромад. Ва хона ва дастархон ва асбобу анљом
ва кўрпачаву болишти озода дошт. Аз сањар то шом мељунбид
ва фурсати як нафас бекор нишастан надошт. Шоњиди он рўзњо
додарарўси Акашариф сиёсатмадор ва ходими давлатї, Манзар
Шариф ёдовар шудааст, ки «хонаи ў њамеша серодам буд. Давоми
ин солњо ман ўро њељ ором надидам. Хобу хур надошт. Хонааш пур
аз мењмон буд. Шабњои дароз бо шогирдњову ќадрдонњои худ машќ
мекард, суруд мехонд.» Ва Љоноро ин «хонаи пур аз мењмонро»,
саришта мекард – асбобу анљоми мењмондорияш доим тайёр ва
ороста буд. Одати шикваю шикоят кардан њам надошт. Њељ ваќт,
ба ќавли мардум «ќошу ќавоќ намекард». Доим чењрааш кушода ва
дар лабу чашмонаш ханда буд. Боре, баъди гусели мењмонон ва пас
аз рўбу чини даруни хона, дар айвон бо ќањру ѓазаб не, ба лутфу
назокат, ба Акашариф хитоб кард:
— Бо чоруќашон рўи кўрпача мешинанд, гирем, ки кашиданаш
душвор. О ба таги намад шаммаи чой партофтану нос туф
карданашон чї маънї дорад?
Акашариф хандаи њиљолатомез кард:
— Одаташон њамин хел будагист.
— Мурад њамин хел одат. Худат об намебиёрї, њезум
намешиканї, лоаќал, ба онњо гўй, ки ин хел корњояшонро накунанд.
Акашариф хомўш истод.
— Мегўї, ё намегўї?
— Гуфтан даркор будагист.
— Аз афтад маълум, ки намегўї.
Дар њамин њолат аз Ѓарм одам омад, ў хабар овард, ки аз
Душанбе фиристодањо омаданд ва маро фармуданд, ки шуморо ёфта
барам.
Онњо аспсавор ба роњ баромаданд.
Фиристодањои Душанбе ба Ѓарм барои он омада буданд, ки
халќро ба алайњи њуљуми Фузайл Махсум бархезонанд. Фузайл дар
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Њойит муаллимањои мактаби навро ба дор овехт ва тарафи Ѓарм
њуљумашро давом медод. Каримбойбача ба љамъ омадани мардум
халал мерасонд, иѓво меандохт, ки «рўзи шўроњо ба шумор мондагї.
Њар кас тарафи инњоро гирад, фардо њалќаи дор ба гарданаш
меафтад». Мардум дудила шуданд ва ба майдон набаромаданд
– равем чї шавад, наравем чї шавад? Ва фиристодањо дар њолати
ногувор монданд – халќ набиёяд, дастур иљро намешавад! Бадтар
аз ин мардум ахбори даќиќе намегиранд ва њар хел овозањо пањн
мегардад. Воњима ва нодурустфањмињо шуданаш љой дорад. Илоље
бояд ёфт.
Ва илољро дар эътибор, обрў ва мањбубияти Акашариф диданд.
Ва Акашариф сетор ба даст гирифту ба майдони калон баромад.
Садои сетор ва овози башираи ў ба кўчањо даромад, ба гўшњо расид.
Ва мардум, яктову дуто ва чортою панљто, ба майдон меомаданд. Ва
њангоме ки майдони калон аз одам пур шуд. Акашариф суруде хонд,
ки маќсади њамин маъракаро ифода мекард:
Байраќи озодї – гулбоѓи Ленин,
Мањкам андар дастњои оњанин.
Њаст моро лашкари сурхи кабир,
Зинда бодо байраќи сурхи азим,
Зинда бодо ленинизм – роњи Ленин.
Митинг барпо гардид, як митинги пуршўр ва тарафдори шў
роњо ва умедбахш ба рўзи бењии фаќирону азиятдидањо. Фиристо
дањои Душанбе аз кори худ розї ва аз ѓайрату мањорати Акашариф
миннатдор шуданд. Ва Каримбойбача, худро хами девор гирифта,
риш каф зад: «дар дањонат равѓани доѓ нарезам, Каримбойбача
набошам!»
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Соли 1931 аз 12-ум то 25-уми моњи феврал, дар шањри Сталин
обод (Душанбе), барои њофизон ва мутрибон ва раќќосони тољик, ки
дар Осиёи Миёна њастанд, бори аввал Олимпиада барпо гардид.
То ба имрўз дар Тољикистон таѓйироти муњиме ба вуќўъ
пайваст. Љангњои миллї ва марзї, њарчанд ки одилонаву холисона
њал нашуд, то андозае таскин ёфт гўё. Бухороро надоданд. Самар
ќандро гуфтанд, ки муваќатан, то анљом ёфтани љанг бо босмачињо
ва бехатар гардидани роњњо, дар дохили Ўзбекистон истад. Баъд
ин ќазияро фаромўш карданд. Аз Москов ќарор бароварданд, ки
31

вилояти Сурхандарё ба Тољикистон дода шавад, вале ин ќарор дар
рўи ќоѓаз монд ва дигар касе паяш нагашт.
Фаќат Хуљандро доданд ва Тољикистонро Љумњурии советии
сотсиалистї эълон намуданд, ки ба таркиби СССР дохил шуд.
Босмачигарї барњам хўрд. Њаёти осоишта оѓоз гирифт. Мардум бо
дасту дили гарм ба кор часпиданд, ки вайронањоро обод бикунанд,
каљињоро рост гардонанд, биёбонњоро ба боѓу бўстон табдил дињанд.
Акашариф њамаи ин муддат дар дењаи Шул зиндагї мекард.
Аниќтараш хонаву дараш дар Шул буд, вале худаш њар љо мегашт.
Бењудаву сар-сарї намегашт – аз паси коре мерафт ва ё барои иљрои
коре мефиристоданд. Ва ба њар куљое, ки мерафт, њам омўзгор буд
ва њам омўзанда – медонистагиашро ба талабгорон ёд медод ва
медонистагии онњоро ёд мегирифт.
Дар равоншиносї машњур аст, ки одам ботинан озод набошад,
осори гаронбањое боќї гузошта наметавонад. Табиист, ки дар
зиндагї муросову мадоро мешавад, вале озодии ботинро нигоњ
бояд дошт. Дар акси кор вай зотан, эљодкори асил нест. Акашариф
дар њама њолатњо – хоњ сабукї бошад ва хоњ вазнинї, озодии
ботинро њифз мекард. Агар дар љое мартабаашро нашинохтанд ва
агар коре муносиби касбу њунараш надоданд ва агар истеъдодашро
ќадр накарданд, ба мисли одамони дар забон њаќталаб, вале дар
асл тамаллуќкор, арз бардошта ба дари идорањо намерафт ва дар
маљлисњо шикояту ѓайбат намекард ва айбро бори дўши дигарон
намегузошт, ки халал мерасонанд – кори одами боњунар нест ин
корњо. Вай њунарашро сайќал медод. Ба њар коре, ки банд бошад
дар сараш ва дилаш андешаи созу суруд давр мезад. Таќозои
њамин хислат буд, ки гардиши айём ўро ба водии Њисор овард ва ў
дар мактаби Ќаротоѓ аз мусиќї ва суруд дарс дод ва бо њофизони
маъруфи ин диёр шинос шуду њамкорї кард. Сипас, ба Ќўрѓонтеппа
рафт. Обод кардани заминњои бекора ва ботлоќу найзори водии
Вахш ба тадриљ сурат мегирифт. Дарѓотсозї, каналбарорї, ботлоќ
хушкунї, найсўзї ва дасти кор овардан ва манзил бино кардан ва
ба одамон ихтисосњои нав ёд додан, рўз ба рўз суръат мегирифт. Ва
дар рўзномањо менавиштанд, ки дар ин водї наваду ду њазор гектар
замин коршоям ва обї ва корам мешавад. Ба ин маќсад сенздањ њазор
километр канал меканем. Барои ин бисту шаш миллион метри мукааб
хоку сангро кандан лозим, ки зиёда аз дусад њазор метри мукаабаш
шахбурист. Ва шаст њазор метри мукааб оњану бетон рехтану хо
бонидан даркор…
Акашариф дар Вахшонзамин як «артели хољагии ќишлоќ» таъ
сис дод, ки њафтод нафар аъзо дошт. Аъзоёни артел одамони њаркора
буданд. Хишт мерехтанд, похса мезаданд, девор мебардоштанд,
32

чўб метарошиданд. Даста-даста њамроњи як-ду усто кор мекарданд.
Акашариф аз љумлаи устоњо буд ва гоњо шабонаву гоњо рўзњои
истироњат ромишгарї мекард, ки ёрон ва мардуми дења љамъ ме
омаданд гўш медоданд:
Эй њузури маќдамат дар зиндагї бурњони ман,
Мурда будам, зиндаам кардї, биё эй љони ман.
Њар куљо мехўрд овозе ба гўши нозукат,
Бо тапиш сар мекашид он љо дили нолони ман…
Вай дар як нишаст метавонист дам нагирифта як соат – ду
соат тор бизанаду суруд бихонад. Ва оњангу овозаш як лањне дошт
омехтаи гўишњо ва маќомњои дерсолу маъмулу машњур. Ва ин усул
кашфиёти ў буд. «Вай гимни муассири кўњу камарро бо суруди
шодмонии майдонњои пахтазор, бо суруди мењнату кор, пайваст
месохт ва њамин тарз устодона суруди њаёти мо, гимни зиндагии
хушбахти моро мегуфту менавохт. Њамин аст, ки ин суруди ў, созу
навои ў, хурсандии дилњо ва шавќу њаваси хотирњо буда, ба њар як
шунавандаи худ њамеша таъсири эстетикию маънавї, њиссиёти
самимии миллї, рўњи тоза ва ѓизову шодмонии бењад, ато месозад»,
(Љўрабек Назрї).
Маъмулан, маъмурон, аз маърака ба маърака, зарурати њузури
мутахассисро дарк мекунанд. Дар дигар мавридњо аќле надоранд,
ки њоли ўро бипурсанд. Дар дафтар ва дар хотири маъмурони соњаи
санъат Акашариф мудири Чойхонаи сурх буд, вале хабар надоштанд,
ки чи њолу ањволе дорад ва таъминоти рўзгораш аз куљост. Ва
њангоме ки масъалаи гузаронидани олимпиада пеш омад, ўро ба ёд
оварданд ва ба суроѓаш баромаданд ва аз водии Вахш ўро ёфтанд ва
даъват карданд. Ва Акашариф, бо чанд нафари дигар аз дастаи Ѓарм
ба Олимпиада омад.
Олимпиада шаъну шукўње дошт. Дар кўчањо, дар пештоќи мењ
монхонањо ва театру клубњои шањри Сталинобод, шиорњои калонкалон часпонидаанд: «Санъат азони халќ аст». «Салом ба вакилони
Олимпиада»
Ањли санъат аз тамоми гўшаву канор даъват шуда буд ва ба
истилоњ, бењтаринњоро интихоб карда оварданд. Шањр ба базмгоњ
шабоњат дошт. Њар шомгоњ бинои Хонаи дењќон пур аз тамошобин
мешуд ва дастаи як, ё ду ноњия, њунарашонро нишон медоданд.
Дар байни њакамњо, ќатори маъмурону мутахассисони тањљойї, аз
шањрњои Москов, Ленинград ва Тошканд, оњангсозон, санъатшино
сон ва муњаќќиќон буданд…
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Шаби љамъбасти Олимпиада њамин њакамони босалоњият ва
боњашамат, якдилона Акашарифро ѓолиби мутлаќи озмун эълон
карданд. Ѓолиби мутлаќ, вале дар пойтахт нигоњаш надоштанд…

— 11 —
Комиссариати маорифи халќи Тољикистон соли 1925 таъсис
ёфт ва яке аз љонишинони ин комиссариат масъули корњои маданиву
– маърифатї буд, ки фаъолияти Чойхонањои сурх, клубу кинову
театрњоро низ назорат мекард. Ёрї њам медод албатта. Дар соли
1935 дар курсии ин мансаб Абдуќодир Алимуњаммадов менишаст
ва комиссариат ўро сардори гурўњ таъин намуда ба вилояти Ѓарм
фиристонид. Ин гурўњи панљнафара мебоист дар вилоят кон
ференсияи муаллимонро мегузарониданд ва баъд дар районњо гашта,
озмуни њаваскорони санъат барпо мекарданд ва бењтарини онњоро ба
олимпиадаи Сталинобод меоварданд.
Конференсияи муаллимон анљом ёфт. Ва Абдуќодир, ки овозаи
њунари Акашарифро шунида буду худашро надидааст, ба воситаи
роњбарони вилоят ўро ёфт, шинос шуд ва хоњиш кард, ки дар кори
аз назаргузаронии њаваскорони районњо ба гурўњи онњо њамкорї
бикунад. Акашариф розї шуд. «Ўро њам ба њайати жюрї њамроњ
карданду ба Ќалъаи Лабиоб, Њойит, Љиргатол ва дигар мањалњо
бурданд, олимпиада гузарониданд. Дар њама љо њаками асосї Ака
шариф буд». (Њољї Содиќ).
Олимпиада дар маркази вилоят, дар шањраки Ѓарм, љамъбаст
шуд. Акашариф бо дастаи Ѓарм, дар консерти љамъбастї-вилоятї
ширкат кард ва худаш њам суруд хонд. «Њамон шаб дар консерти
олимпиада љойи нишаст он тараф истад, имконияти рост истодан
набуд. Њангоме ки конферанс баромади њофизро эълон кард, ќар
сакзании пурмављ залро фаро гирифт. Акашариф бо чењраи хандон
ба тарафи халќ нигоњ карда, далерона ба сањна баромад. Дар даст
асбоби танбўрмонанди ёздањтора дошт. Хушќаду ќомат менамуд.
Дар тан љомаи беќасаби њисорї, ба сараш тоќии чоргули сафед дошт.
Дар њамон консерт ман сурудњои «Эй њузури маќдамат», «Усмат
намехом», «Љўраљонам», «Агар ба гулшан» ва «Нозанин»-ро бори
аввал дар иљрои ў шунида будам», навиштааст Зиёдулло Шањидї аз
забони Абдуќодир Алимуњаммадов.
Дар вилоятњо ин чорабинї ба охир расид. Ва дар Сталинобод
Олимпиадаи дуюми ромишгарони Осиёи Миёна оѓоз гирифт. Ба
ин базми азими љумњурї њамон дастањое, ки дар озмуни вилоятњо
ѓолиб омадаанд, даъват шуданд. Дар ќатори дигар дастањо, дастаи
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Акашариф њам ба Сталинобод омад. Ва дар ин Олимпиада, ки ба
ѓояти серталаби ва шањомати суруду мусиќї гузашт, Акашариф, ба
мисли Олимпиадаи якум, ѓолиби мутлаќи Олимпиада дониста шуд.
Шўњрат ва мањбубияти Акашариф ба маротиб афзуд. Аслан,
то ба ин Олимпиада њам, Акашариф овозадору шўњратёр буд, вале
баъди ѓолибият дар ин Олимпиада, аз як тараф љуѓрофияи шўњ
раташ васеъ шуда то Шањри Сабзу Фарѓона расид ва аз тарафи
дигар, роњбарони давлату њукумат, ба шахси ў ва санъати ў, бештар
таваљљўњ карданд – аввал ўро роњбари гурўњњои њунарии Радио
таъин намуданд ва муддате нагузашта таклиф пеш оварданд, ки дар
баробари кори Радио, боз дар театри давлатии драмавии ба номи
Лоњутї аз мусиќї ва суруд дарс бидињад. Вай дар ин ду муассиса
њам њофиз буд ва њам мураббї, яъне навбати худаш бошад, мутрибї
мекарду суруд мехонд ва навбати дигарон бошад, ба онњо дарс
медод. Усули таълимаш чунин буд, ки ягон оњангу матни машњурро
њамроњи шогирд зам-зама мекард ва баъди тараннуми байти аввал
ба машшоќї ва софии талаффузи калимањо зењн мемонд. Агар машќ
расову матн равон бошад, бо ишораи сар «баракало» мегуфт. Ва
агар нуќсе дошта бошад, њамон мисраъ ё байтро такрор мекунонд.
Албатта, бо њамовозии худаш…
Њамзамон дари наве дар дунёи васеъи санъат ба рўи Акашариф
кушода шуд. Ўро ду бор, пай дар пай, ба пойтахти СССР, ба шањри
Москов фиристониданд. Як бор барои ширкат дар радиофестивали
мусиќии халќњои СССР. Ва бори аввал буд, ки садои сетори ў ва
садои суруди ў, аз Радиои марказї ба гўши њамаи халќњои Иттифоќи
Шўравї расид. Ва ин овозхонї ба забони тољикї аз радиои
умумииттифоќ, њам эътирофи санъати миллии Тољикистон ва њам
эътирофи њунари волои Акашариф буд. Ва бори дигар ба слёти
ромишгарону сарояндагони мардуми саросари СССР рафт. Ва њунари
ў ба њакамони салоњиятдор он ќадар писанд омад, ки дувоздањ суруди
бењтаринашро ба ќартаи грамафон сабт карданд, ва дар он сурудњои
«Усмаш намехом», «Соќсоќиљон» ва «Рок»… љой дода шуда ва ин
офаридањо воќеан дар таърихи мусиќии устодонаю мардумии тољикї,
аз лињози рангомезии савтї, ифодаю нашида, тањрироту тазйиноти
овозї, таркибњои созї, ки ба суннатњои асили тамаддуни мусиќии
бостониамон пайванди таърихї пайдо кардааст, падидаи муассиру
бозтоби њунарие буд. Ва ба маърази доварон сурудњои «Чорзарб»,
«Уфари Ироќ», «Уфари Сохта», «Ироќи Дарвоз» ва чанд таронаро
дар танзими мусиќии мардумї пешбарї ва иљро намуд. Пайдост,
ки дар ин сурудањои Шариф Љўра таъсир ва њамоњангї тавъамии
мусиќии классикии тољик, махсусан маќомњо ва мусиќии классикии
њиндї, рокњо, наќши барозандагї гузоштааст. Таносуби созу овоз
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дар сабки сознавозї, овозхонии Шариф Љўра, бо гўётарин ифода,
таркиботу тањрироти тараннумї, хеле муассир падид омада, хориќаи
фитрию нотакрори иљрокунандагии ў, бо суннатњои волои мусиќии
асили мо, дар иртибот бо каломи ноби форсии тољикї, њамнаво
танин медињад. Тањрироту чањчањањои махмалини овози ромишгар
хеле соф орї аз ифодањои маснўъии созию овозї ба гўш мерасанд.
Воќеан Шариф Љўра суннатњои Борбадию Рўдакиворонаро барои
сомеъ, бо лањну марѓулањои нафиси овозї, эњдою эъљоз менамояд»,
(А.Раљабзода).
Ва он ќартањо дар њама Љумњурињои СССР пањн гардид. Ва дар
Эрон ва Афѓонистон садо дод. Ва боз кї медонад, кушодани кадом
дарњо дар пеш буд?
Аммо…

— 12 —
Аммо оламу одам ба як ќарор намеистодааст. Беќарории
дунё барои Акашариф кори нав набуд. Вай дар хурдї дида буду
медонист ин равишро. Ва дар њамин солњои охир њам нишонањояш
ба чашм мерасид. Дар хонаи касе китобе бо њуруфи арабї ёбанд,
душмани халќ, мегуфтанд ва њабсу бадарѓа мекарданд. Суруде дар
матни шоирони классик бошад, дар маъракаву радио хонданашро
манъ карда буданд, ки ташвиќи идеяњои феодализми пўсида аст. Бо
касе «мулло» гўён мурољиат намудан раво набуд, ки дар љомеъаи
мо «муллову омї» нест «мулло» нагўед, «рафиќ» гўед. Ва њамаи ин
таъзиќ дошт, албатта. Вале мисли њозира дањшатовар набуд.
Њозир фаќат одамони машњур, соњибмаќом ва номдорро меги
рифтанду мебурданд. Нусратулло Махсум, Шириншоњ Шотемур,
Абдурањим Њољибоев, Чинор Имомов барин роњбарони баланд
маќомро душмани халќ, гуфтанду бурданд. Китобњои Садриддин
Айниро кўча бароварда сўхтанд. Рашид Абдулло, Ѓанї Абдулло,
Рањим Њошимро ба Сибир бадарѓа карданд. Холиќ Мирзозода,
Њаким Карим, Љалол Икромї дар њабс хобидаанд. Мирзо Турсунзода
тарафњои Хуљанд рафтааст. Сотим Улуѓзода љониби Фарѓона…
Шариф њам бояд дар ѓами љони худ бошад. Гуноње накардааст, лекин
кадоми инњо душмание ба халќ карданд?
Ин савол њамон замонњо барои Акашариф љавоби аниќ
надошт. Ва имрўз, баъди шасту шаш сол њам, касе ба ин савол љавоби
даќиќ ва њуљљатї надодааст. Дар мамлакатњои мутамаддин њуљљатњои
махфиро баъди бист-бисту панљ сол рўшод мекунанд. Мехонанд,
меомўзанд ва њаќќу ноњаќашро мегўянд. Мо мардум, барои чї бо
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шад, ки чунин расму одате надорем. Њуљљатњои махфї, њамон тавр
махфї мемонанд.
Ба гардани Акашариф кадом айбу гуноњро бастанї буданд,
дастрас нашуд. Наќлњои шифоњие њаст, вале далелу њуљљат нест.
Лекин аниќ аст, ки номашро дар рўйхати «душманони халќ» даровар
даанд. Баъзе њолдонњо ин хабарро ба гўши Акашариф расониданд.
Худаш њам њис мекард. Аз муносибати идоранишинон ва муомилаи
њамкасбону њамкорон њис мекард, ки воќиъае рўйдоданист. Хўљаинњо
ва њатто шофёрони онњо сардмуомила шудаанд. Њамкорон аз сўњбат
мегурезанд. Баъзе ёру рафиќон, ки лофи дўстї мезаданд, акнун рўя
шонро гардонида мегузаранд.
Акашариф њарчанд медонист, ки душмание ба халќ накардааст,
вале хафву хатар эњтимол дошт, чунки замона намепурсиду мекушт.
Бањона бошад, бисёр. Чи ќадаре хоњанд, ёфтан мегиранд. Устои
оњангаре пораи оњане аз ќисмњои трактор гирифта дос сохтааст.
Садриддин Айнї дар романаш њамин хел навиштааст. Барои њамин
душмани халќаш гуфтанд. Гуфтанд, ки душмани ниќобпўш аст. Ба
душманон роњ нишон додааст, ки хољагии колхозро вайрон кунанд,
ба њаёти сотсиалистї зарар расонанд. Њатто гўшаш бод дода буд,
ки дар Ќазоќистон ё Ќирѓизистон, як одам ба мансаб ва мартабаи
дигаре њасад мебурдааст. Ваќте ки ин њодисањо сар шудааст, ин њасуд
сурати Сталинро аз газета бурида, мавридашро ёфта, зери астар,
даруни кафши он одами мўътабар мондааст ва рафта ба «тройка»
хабар додаст- фалонї сурати доњиро таги по монда мегардад! Рафта
бинанд гапаш рост. Гирифтанду бурданд. Бо њамин беному нишон
шуда рафтааст. Аз бало њазар бењтар.
Ба дења, ба Шул рафт Акашариф. Се рўз истод. Рўзи чорум ба
Љоноро гуфт:
— Ман ёру рафиќи бисёр дорам. Дўстону муридон њам кам
нестанд. Лекин манро ба гирдоби ин бало кашанд, њељ кас, њељ кор
карда наметавонад. Хубаш, ба ягон тараф баромада равам.
Ба дили Љоноро дард даромад, вале сир бой надод:
— Ба куљо?
— Ба ягон тараф. Мулки худо васеъ.
Зану шў бесухан, бефарёду нола, дарун-дарун алам мекаши
данд. Кўдакон – Ќандили њаштсола, Муќими шашсола ва Муддини
чорсола ва Дарвозии дусола, даруни алафњо, таги дарахтњо, бепарво
хокбозиву оббозї мекарданд.
Љоноро сари по нишаст:
— Мо ба зуд рафтану дер омаданњои ту одат кардаем. Соќ раву
саломат баргард.
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Роњи Самарќандро пеш гирифт Акашариф. Дар Самарќанд низ
ањвол чунин буд, ки дар Сталинобод њаст. Дар њама љои Иттифоќи
Шўравї њамин хел буд ањвол. Ва љо бегона кардан фаќат як бартарї
дошт, ки касе туро намешинохт ва мартабаву маќоматро намедонист
ва њасад намебурд ва маълум, ки тўњмат намебофту наменавишт. Вай
дар Самарќанд њунари мутрибиву њофизиашро дар љоеву ба касе,
намоиш надод. Баракс, кўшиш мекард, ки атрофиён кї ва чикора
будани ўро надонанд бењтар. Вале дар кор чолок буд. Бо шавќ ва
њалол кор мекард. Ва њамин хислаташ ба њамкорон хуш меомад. Зуд
ба њам унс мегирифтанд ва эњтиромашро нигоњ медоштанд. Асосан,
девор мезаданд, ё бом андова мекарданд ва ё хона мепўшонданд.
Шабњо озод буданд.
Рўзњое њам буд, ки кор ёфт намешуд ва Акашариф ваќти хо
лиашро дар тамошойи хиёбонњо, мадрасањо, ќасру кўшкњои кўњ
наву нав, зиёратгоњњо ва мењмонхонаву чойхонањо мегузаронид.
Ва дар њама љо ба мусиќї ва суруд бештар таваљљўњ мекард. Дар
даромадгоњи бозор ољизе нишаста ѓижжак навозад ва замзамае
бикунад, дар наздаш истода гўш медод; ва дар зиёратгоњњо ба
оњанги «њаќ дўст» гуфтанњои ќаландарон зењн мемонд ва дар
чойхонањо ва тўйњо савту садои њофизони машњурро шунида дар
хотир нигањ медошт. Ва ба њамин тартиб, аввал дар Самарќанд ва
баъд дар Бухоро ба усулњои гуногуни мусиќї ва овозхонї шинос
шуд. Хотираи наѓз ва гиро, ки дошт, он савту сурудњо, ќабат ба
ќабат дар зењнаш наќш мебаст. Ва њангоми шунидани Шашмаќоми
Самарќанд ва Мавригии Бухоро гоњо њолате мерафт, ки оњанги
наве дар сараш чарх мезад ва дилаш мехост, ки сетор бигирад ва
он оњангро машќ бикунад ва беибову озодона суруде хонад, вале
љову мавридро муносиб намедид ва эњсосашро фурў мебурду дар
дил нигоњ медошт. Ва хаёлаш ба Ѓарм мерафт ва дар орзуи рўзњое,
ки бепарво суруд хонда мегашт, дилаш гум мезад ва хонаву дараш,
њамсару фарзандонаш, пеши назараш омада, хонаи чашмонашро пур
мекард…
Акашариф як муддат дар Самарќанд ва баъд дар Бухоро,
бо њамин тартиб, зиндагї кард, ваќт гузаронд. Ваќт ба душворї ва
хеле оњиста мегузашт. Лаванд шуда буд ваќт. Ва ў боре бо њамкорон,
гирди боѓеро девор мекарданд. Љои хоб ва хўрду хўрокашон њам
њамон љо буд. Шабњоро ба саргузаштгўйї ва латифагуї кўтоњ
мекарданд. Ва Акашариф нуќли маљлис буд, албатта – байти шўхе
мехонд, ривояти хандаоваре мекард; ва бад ин сабаб, ба назари як
мардикори рометанї одами бедард менамуд. Боре вай тањпурсї кард:
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— Усто Шариф, хонаву дар, бачу кач, доред?
— Дорам.
— Дар куљо?
— Дар Ѓарм.
— Боз ин ќадар њазлу шўхї ба дилатон меѓунљад?!
— Дар кўњистон хар азиз њайвонест. Ду одам бо ду хар бозор
мераванд. Харид мекунанд, ба харњо бор мекунанд. Хари якеаш
сабукбор, бори хари дигар вазнин. Ба роњ мебароянд. Хари камбор
озод роњ меравад, хари сербор тобхўрдаву калавида. Соњибаш мегўяд:
«хироми хари акаатро тамошо кун!». Даруни кўњњо медароянд – роњ
борик, каљу килеб, љару љў, сангу дарахт. Ваќти аз як камаррања
гузаштан хари камбор бемалол мегузараду меравад. Хари пурбора
хўрљини сарбориаш ба шах дака мехўрад ва аз зарбаи он, хар ба љар
меафтад, њарра мешавад ва рафта ба љўши дарё мезанад. Соњиби
хар, бо чашми хандон, ба њамроњаш хитоб мекунад: «ѓутазадани
хари акаатро бин!». Мо мардум, бародар, аз фољиа, мазњака сохта
метавонем.
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Акашариф дар мусофират мегашт ва мутрибу њофиз буданашро
пинњон медошт, вале сурудаш аз карнаи радио ва ќартаи патефон
садо медод ва ба хонаи мардум медаромад ва ба зењнашон менишаст
ва аз ёд мешуд ва он сурудњоро дар тўю тамошоњо мехонданд. Ва
муњаќќиќони илми мусиќї, ки аз Русия омада буданд, таърихи
мусиќии тољикро меомўхтанд ва љамъ меоварданд ва дар нота
менавиштанд; ва ба њавсалаю масъулияти мардуми тањљойї њайрон
мемонданд, ки «њама корашон шифоњию таваккалист – њифзи њо
физаи таърихиро намедонанд, умедашон ба хотира аст ва љамъу
сабт намекунанд фарњангашонро. Фарњанги як насл ба насли дигар
њуљљат намешавад. Дар хотири иддае монад, боќї мемонад, аз
хотирњо барояд, несту нобуд мешавад. Ва ин хислату ин муносибат
хоси ањолии Осиёи Миёна будааст. Олимону шоироне, ки дар асрњои
њабдању њаждању нуздањ, дар ин мулк зистаанд, на осорашон ба дасти
халќ расидааст ва на хонаашон обод мондааст ва њатто љои дафнашон
маълум нест» Ва ин олимони бегона, аспсавору пиёда, дар роњу
бероња ва дар шањрњову дењањо гашта, аз дањони гўяндагон таронаву
рубойї ва аз машќи машшоќон оњанги мусиќї ѓун меоварданд. Ва
В.А. Успенский, соли 1924, дар Москов, порањое аз Шашмаќомро
нашр кард, ки «Шашмаќоми Бухоро» ном дошт. Дере нагузашта,
соли 1931, Н.Миронов дар шањри Самарќанд китоби «Тафсири
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мусиќии мардумони шарќ»-ро чоп кунонид, ки аз њунар ва мањорати
мусиќии Акашариф низ сухан меравад. Баъд аз як сол, яъне соли 1932
њамин муаллиф рисолаи «Мусиќии тољикон»-ро дар Сталинобод
ба нашр расонд. Дар ин китоб фасле аз ромишгарии Акашариф
наќл мекунад. Ва маљонан таъкид шудааст, ки дар таълифи ин асар
Акашариф маќоми мушовирї доштааст… Ва сурудњои Акашариф то
љое байни мардум машњур буд, ки эљоди халќ медонистанд. «Бештар
аз сурудњои ў чунон оњанги мусиќии халќии мањаллиро аз худ
кардаанд, ки бо фолклор омехта шудаанд ва халќ ононро азони худ
кардааст. Суруди «Љўраљонам»-ро муаллифи ин сатрњо, чун намунаи
эљодиёти халќ, дар ноњияи Њисор сабт карда буд ва танњо пас аз чанд
сол, маълум гардид, ки муаллифи ин суруд Ш.Љўраев мебошад»,
(Цветаев М.А.)
Дар асари мањдуд будани муомила бо забони тољикї бошад ё
таъсири хурдии Љумњурї ва ё камфарњангии мансабдорону њакамон,
ѓолиби ваќтњо, мо истеъдодњои бумиамонро шинохтаву ќадр карда
наметавонем. Аз берун, аз Москов, шиносанду ќадр бикунанд,
баъд ба мо маълум мешавад, ки фалон олиме будааст, ки кашфиёт
доштааст, ё фалонї достоне навиштааст, ки мислашро дигарон,
то њол нагуфтанд… Ва мусиќишиносони бегона тањќиќу ташвиќ
карданд, ки Акашариф дар касби худ падидаи нодир аст. Ва ин
њунарманди нодирро, ки деворзаниву хонапўшонї карда мегашт ба
ёд оварданд ва ба Сталинобод даъват намуданд. Вай омад. Ин дафъа
кўчашро бардошта омад.
Деги Тройка аз љўш монд, вале воњимаи он њама њабсу бадарѓа
карданњо ва њукми паррон доданњо, дар сару дили ањолї зинда буд
– чуну чаро намегўяд ба корњои њукумат! Ва акнун њар шиоре, ки
њукумат мепартофт, олиму омї, аз чуну чаро гуфтан, њазар мекард.
Ба њар љое, ки њукумат даъват менамуд, олиму омї, «якдилона
мепазируфт ва рўњбаландона мерафт». Ва даъватњо, дар њаќиќат,
бузург ва умедбахш ва ба манфиати мулку давлат буд – роњњои
мошингард месохтанд, каналњои азим мебароварданд, нерўгоњњои
барќ месохтанд, заминњои ботлоќро мехушкониданд, ба даштњои
лабташна об мебароварданд, колхозњои пахтакор даъвои миллионерї
доштанд… Ва Акашариф бо дастааш, аз гастрол ба гастрол мегашт.
Як њафта-дањ рўз барои зарбдорони канали калони Њисор консерт
медод; бо њамкоронаш Саидхони Њисорї, Абдумаљиди Њомид,
Нуруллои Ниёз, Чоли Сулама ва дигар ёрон, ба назди коргарони
канали бузурги Фарѓона мерафт ва понздањ – бист рўз базми раќсу
суруд меорост; ба вилоятњои љумњурї сафар мекард; ва на фаќат дар
маркази вилоятњову районњо, балки дар колхозњову дењањои алоњида,
танбўр мезаду суруд мехонд.
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Дар ин сафарњои тўлонї вай хонаву ойилаашро фаромўш
намекард, албатта. Вале рафтораш њикмати «то аз худ нагузарї,
ба касе нарасї»-ро ёд меовард. Вай гўё зиндагии шахсї надошт. Аз
дунболи он намегашт, ки рўзгор ѓор аст – обу алов дорад, хўрданиву
нўшиданї дорад, пўшиданиву густурданї дорад ва касе бояд њамаи
ин корњоро бикунад. Пулу молро, маълум, ки вай меёфту меовард.
Аз ин љињат камбудие набуд. Аммо пулу мол, худ ба худ, асбобу
анљоми рўзгор намешавад. Дасте мебоист, ки истифодаи оќилонаи
онро донад. Ва њамин хел даст Љоноро буд, ки буду набуди рўзгорро
саришта мекард. Ва тартиб дар њавлї – аз љои љорўб мондан, то муњаё
кардани хўрданиву нўшиданиву пўшиданї ва одоби ќабулу гусели
мењмонон дар ин хонаи сердарову баро, бо кўшиш ва дониш ва
фаросати ў оѓозу анљом меёфт. Вай аз зиндагї шикоят надошт – розї
буд. Ва гоњ – гоње агар Акашариф имрўз ба хона биёяд ва пасфардо
танбўру љелакашро гирифта барояд, ки ман ба гастрол меравам, вай
њазломез мегуфт:
— Ту, Шариф, дар ин хона мењмон. Мегардї, мегардї ва
мебиёї ба ин љо ба мењмонї.
Њазли ў, дар замир ва оњанг, тобиши мењрубонї, ѓамхорї ва
гилаву шикоят дошт.
Акашариф механдид-лаб, чашм ва рухсорањояш механдид, вале
љавобе намедод, чунки љавобе надошт. Гапаш рост. Ба гапи рост, чи
њам мегўйї?!
Консертњои Акашариф њамеша одами зиёдеро ѓун меовард.
Касе, дар куљое шунавад, ки Акашариф омадааст, њамаи корашро як
тараф партофта, ба консерт мерафт.
Консертањои ў, чунон ки имрўз њаст бо орову торо ба суфаи
сањна баромадан ва воситаи микрафон оњангеву овозе баланд кардан
ва навбат гузаронидан набуд. Балки як базми гарми раќсу суруд, як
пора ваќти хушу фароѓату њаловати бинандаву шунавандагон буд,
ки ваљду сурураш солњо фаромўш намешуд. Вай њамчун як нафари
њозирон сањна мерафт ва аз сањна њамчун як њофизи бемисл поён
меомад ва мењраш дар дилњо мемонд:
Мењнат шараф аст, ќудрати дастони ман ин аст,
Њам санъату њам ќуввату дармони ман ин аст.
Аз мењнати озод, чунин шуд Ватан обод
Боиси зафармандии даврони ман ин аст…
Ман њофизи халќам, бишунав халќи азизам,
Љўши дилу хурсандию илњоми ман ин аст.
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То љон ба танам њаст, кунам кор ба халќам,
Њам ќавламу њам ањдаму паймони ман ин аст.
Ва халќ ўро пазмон мешуд. Садои дутору овози дилнишину
чењраи гарму табассумњои ширини ўро пазмон мешуд. Ва дастаи ў
ба њар гўшаи Љумњурї биравад, бо нону намак, бо шодиву хуррамї,
бо дафу дойра, ва дар районњои назди сарњад, бо оркестри њарбї,
пешвоз мегирифтанд. Ва чойхонањои сурх ва клубњои навтаъсис,
мухлисони ѓуномадаро ѓунљонида наметавонист – тангї мекард. Ва
ў дар майдонњои кушод дар рўшании машъалњои дастї, - ба латта
керосин рехта, сари хода баста, даргиронидаанд, - консерт медод. Ва
ин консертњо, њамон ваќтњо љойи кулли тамошоњоро мегирифт. Љойи
радио, љойи кино ва љойи сиркро…
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Пасту баландињои сиёсї ва иќтисодї ва идеологї як дараља
њамвор шуд – Њукми њизби коммунист устувор гардид, хўрданиву
пўшиданї мерасид ва сосиализм «пурра» ѓалаба кард; ва акнун
фарњанги «шаклан милливу мазмунан сосиалистї»-ро ривољу равнаќ
додан лозим буд, ки санъат љузъи муњими он ба шумор мерафт.
Бино бар ин њукумат ќарор баровард, ки филармонияи давлатии
Тољикистон таъсис дода шавад. Ва соли 1939 Филармония ба кор
шурўъ кард. Ин муассиса мебоист санъаткорони парокандаро дар
як марказ муттањид мекард ва фаъолияти онњоро ба низоми муайяне
медаровард ва барномањояшонро зери назорат мегирифт. Дар айни
њол, мебоист, ки мактаби касбї бошад ва ба артистон дарси мањорат
дода тавонад – мањорати мутрибї, мањорати сарояндагї, мањорати
истифодаи овоз ва мањорати фањми сухан.
Акашариф акнун чун устоди касби худ, нафаќат байни мардум
шўњратёр буд, балки њукуматдорон њам бо устодии ў ќоил шуданд
ва дар мавридњои њалли мушкиле аз ин бобат, бо ў машварат
мекарданд, ва ё иљрояшонро ба ў месупориданд, ки вай бо сифати
баланд анљом медод. Ва ўро љалб намуданд ба корњои ташкилї
ва эљодии Филармония. Вай, ба истилоњи имрўза, дар ин муассиса,
њам мушовир буд ва њам устоду режиссёру њакам. Дастањои созу
наворо мураттаб месохт, матну оњанг интихоб мекард, тартиби
иљрояшро мегуфт, ва аз мањорати мутрибї ва сарояндагї дарс
медод. Дарсњои вай аёниву назарї сурат мегирифтанд, ки «истеъдод
як атои табиат аст. Шуморо истеъдодатон ба ин боргоњ овардааст.
Акнун зањмат кашидан даркор, ки ин истеъдод бар њадар наравад.
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Агар ба истеъдоди модарзод ѓарра бишавед ва гумон бикунед, ки дар
санъаткорї њамин ќадараш кифоя аст, сахт фиреб мехўред».
Худи Акашариф аз шўњрати њунараш њељ гоњ ѓарра намешуд
- њар рўз, мунтазам, машќ мекард, фикр мекард, такмил медод,
такрор мекард, ба тањлил мегирифт. Ва аз дигарон њам чашмдор буд,
ки чунин бикунанд ва чунин бошанд: «Биёед, як сурудро њамаамон
баробар мехонем. Мехонему гўш мекунем». Ва мехонданду гўш
мекарданд, месуруданду гўш фаро медоданд… Ва талаффузи калима,
то рўшан ва бо оњанг мувофиќ набошад, то матну оњанг мутобиќу
муносиб наафтад, то шавќу суруре бедор накунад, ва то аз забон
баромада, ба дил нанишинад, аз машќ фориѓ намешуданд… «Акнун
раќсро бинем». Ва медиданд. Ва Акашариф маслињат медод: Раќс њам
забон дорад. Ин забон њаракати узвњои бадан ва имому ишора аст.
Ваќте ки гарданак мезанед, ё хаму рост мешавед, ё абрў мепаронед,
ё по мекўбед, ё китф мељунбонед, бояд ки бо зарби мусиќї таќвият
ёбад ва ба андоматон зебад ва шинам бошад ва шавќу завќ бедор
бикунад. Агар њамаи ин набошад ва риоя нашавад, он љунбонданњо
ќурбе ва назокате ва нафосате надорад. Бењуда чизест, ки ба касе
намефорад»…
Бо њамин хел талабот ва тайёрињо байни мардум мерафтанд
онњо – дар толори филармония консерт медоданд, барои радио
оњангу суруд сабт мекарданд, дар шањрњо ва дењањо бо ањолї
вомехўрданд; ва Акашариф, бубахшанд дигарон, њамеша дар сафи
аввал ва мадди аввал меистод ва агар ў ширкат надошта бошад,
базм андаке берўњ, бешўр ва бевалвала мегузашт, гўё шавќу завќу…
намедонам боз чињое намерасид, ки он намоиш комилу устодона
бибошад, чунон ки Акашариф барпо мекарду анљом медод.
Зинаи якуми кор дар Филармония бад ин сурат давом мекард,
ва зинаи дуввум ин шуд, ки «соли 1940 тањти сарварии ў ва устоди
мусиќии устодонаи тољик Саидхони Њисорї, дастањои Хонумњои
рубобї, Дастаи њофизону мутрибони кўњистон, таъсис дода шуд
ва бењтарин навозандагон, хонандаю раќќосон, ширинкорон, аз
манотиќи Тољикистону Ўзбакистон, њатто Ќирѓизистон, сафарбар
шуданд. Ба њайати ин дастањои њунарии филармония Ашўра Но
сир (раќќоса),Муњиддин Мавлон, Абдумаљид Њомид, Кимсан
Мањкам, Чол Сулама, Пир Садир, Фотима Куин, Раъно Ѓолиб,
Мирбобо Зиё, Нурулло Ниёз ва дањњо њунармандон сафарбар шу
данд», (А.Раљабзода). Ва ин дастањои яккачин, баробари ба сохт
монњои зарбдор ва бузург рафтану ањли зањматро «боракалло,
монда нашавед!» гуфтанњо, ва хуш кардани ваќти онњо, ва баланд
бардоштани рўњи онњо, боз ба Дањаи адабиёт ва санъати тољик дар
Москов омодагї мегирифтанд.
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Дастовардњои адабиёт ва санъати љумњуриро Москов бурдан
ва дар миќёси СССР маъруфї кардан ва намоиш додан, дар таърихи
Тољикистон, бори аввал воќеъ мегардид, ва маълум, ки масъулияти
зиёде њам дошт. Адибон тайёрї медиданд, санъаткорон тайёрї
медиданд, маъмурон тайёрї медиданд, коргарони њаркора тайёрї
медиданд…
Акашариф низ тайёрї медид. Вай барномаи хосе мехост му
њайё бикунад, ва дар айни замон, барои мутрибону овозхонони Фи
лармония ва Радио ва театрњои мусиќї, сурудњои нав меёфту мебофт
ва оњангњои нав эљод мекард, ва рўи сањна баровардани он суруду
таронањо низ ба ўњдаи худаш буд. Дар ду «Фронт» кор мекард вай.
Ва ин ду фронт аз толори Филармония то рўи њавлии ў тўл кашида
буд, ва хонаи ў, ба як филиали Филармония табдил ёфт, -- худаш
ину онро даъват мекард, барои њамовозї, ва ё нигоњ доштани зарби
оњанг; дигарон меомаданд, барои маслињат пурсидан, матни сурудеро
гирифтан, ё нишон додан…
Соли 1941 Дања дар шањри Москов, дар пойтахти Иттињоди
Шўравї, барпо гардид. Маљлисњои мутантан, вохўрињо дар фабрику
заводњо ва муњокимаву бањсњо, гузашт, ва рўзи љамъбасти кор фаро
расид. Дар базми ботантана, ки њусну ќубњи фаъолони адабиёту
санъат, дар њузури њакамони олирутба, љамъбаст мешуд, роњбарони
олимаќоми њизб ва њукумат, аз зумраи тамошобинон буданд. Ва дар
ин базм, аз ањли санъат бењтаринњо њунарнамойї бояд мекарданд.
Ва шарташ ин буд, ки њар кадоме ба сањна даъват шавад, як суруд
мехонад.
Акашариф дар консертњои рўзњои пеш бо хондани Чорзарб ва
чанд суруди дигар дар толори азим он ќадар шўру валвала афканд,
ки тамошобинон намехостанд ў аз сањна биравад – пайваста каф
мекўфтанду каф мекўфтанд. Ва ў, албатта, дар шумори бењтарин аз
бењтаринњо буд.
Акашарифро даъват карданд. Вай бо се писараш Ќандил (ёз
дањсола), Муќим (дањсола), Дарвозї (шашсола), ба сањна барома
данд. – Акашариф мизроб ба панљтор бурд. Муќим таблак зад. Ва
њамаашон баробар суруданд:
Дидам андар як чаман як ошён,
Ошёни пурсафои булбулон.
Булбулони нуктапардози накў,
Ишќбозони гули хушрангу бў…
Њамин ки суруд итмом ёфт, садои кафкўбї гўё саќфи толорро
метарконд. Дар ложаи њукуматї аъзоёни бюрои сиёсї, бо сарварии
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Котиби Генералии њизби коммунистии болшевикон, И.В.Сталин
нишаста буданд. Сталин, њамон Сталине, ки бино ба овозањо, касе
агар ба сураташ бењурматї кунад, беному нишон гум шуда мерафт,
ба њурмати њунари Акашариф аз љои нишастааш хест, ва каф кўфт.
Ва њамаи толор ба по хест ва каф кўфт. Ва маъмурони консерт
шарташонро риоя накарданд, - њар як артист бояд як суруд мехонд,
ва се даќиќа ваќт дошт, вале ба Акашариф имкон доданд, ки чор
суруд хонад, ва дувоздањ даќиќа ваќтро гирад.
Њукумати марказї ва њукумати љумњурї, хидматњои Акаша
рифро ќадр карданд, - ба ў Ордени нишони фахрї ва унвони Артисти
хизматнишондодаи РСС Тољикистонро лоиќ донистанд. Ва фармони
њукумати марказї шуд, ки Акашариф ва фарзандонаш, бо самолёт
дар баъзе шањрњои СССР саёњат бикунанд. Аммо љанг монеъ гардид.
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Дар даврони Њокимияти Шўравї расме буд, ки аз Марказ
ба љумњурињо, барои ёрї расонидан ба корњо, мутахассисон ме
фиристониданд. Сарвати маънавї дар Тољикистон асрњои аср ву
људ дошт, вале соњибони ин сарват, дар асари тартиботи бефар
њангї манѓитиён, ки саду њафтод сол тўл кашид, нисбати илму
адаби фарзандони худ, то њаде бепарво шуда буданд, ки љамъ
намеоварданд, китоб намебароварданд, истифода намебурданд,
ташвиќу тарѓиб намекарданд, ва ба назари бегона чунин менамуд,
ки ќобилият надоранд, аз ўњдааш намебароянд, ва каси дигаре лозим
аст, ки ин корњоро бикунад. Ва чунин касонро мефиристониданд ва
ба онњо мансабњо медоданд, иморатњо месохтанд, маблаѓњо људо
мекарданд. Ва онњо меомаданд, ба сиёсат, ба ѓоя, ба иќтисод, ба
илму амал роњбар мешуданд. Ва дар њаќиќат њам, илмро ба амал ёр
мегардониданд; ва азбаски бехабар аз истилоњоти тољикї буданд,
истилоњоти худашонро ба муомилот медароварданд, ки баъдњо хеле
роиљ шуд, ва оќибат як забони «бихону надон» насиби насли мо
гардид.
Аз љумла оњангбандон ва мусиќишиносон ва муњаќќиќони
савту суруд низ ба Тољикистон омаданд ва ба љамъ овардан ва
омўхтан ва нашр кардани осори мусиќї машѓул шуданд. Худамон,
ки то ба њол, ин корњоро намекардем, ба њунар ва дониши онњо
ќоил будем. Онњо низ ба сарвати пурѓановати мусиќии тољик ќоил
шуданд, ва бино ба заминаи илми худашон, ки аз муњити дигар буд,
барои худ яќин карданд, ки фаро гирифтан ва сарфањм рафтан ба
ин сарват, бе ёрии донишмандони тањљойї, њељ имкон надорад. Ва
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онњо рў оварданд ба устодони савту суруд, ба њофизони номдор, ба
донишмандони таърих, ба моњирони мусиќии халќ.
Ва яке аз чунин одамон Акашариф буд. Онњо дар шахси Ака
шариф мушовир ва муаллиферо ёфтанд, ки њам хуб медонад, њам
наѓз менавозад, њам муассир мехонад, њам худаш эљод мекунад. Ва
њамкории онњо сар шуд, ва хеле дер давом кард, ва босамар буд.
Мутахассисони омада, дар аввал ният доштанд, ки њарчи
ёбанд, ѓун мекунанд ва менависанд, яъне дар ин мулк њама чиз
шифоњист, онро бояд ки гирифту китобї кард! Баъде ки шинос
шуданд, ва сурудњои Акашарифро гўш карданд, дар мусиќии тољик
навоњо ва гардишњо ва маънову мазмунњое кашф карданд, ки агар
дар асарњои калони мусиќї истифода шавад, бозёфте хоњад буд, ва
мусиќии љањониро ѓанї хоњад гардонд.
Ва онњо, бо њамкории Акашариф, камар бастанд, ки ин муси
ќиро ба увертюра, сюита, опера ва балет, ворид бикунанд – ба
аврупоиён бишиносонанд. Бино ба тадќиќоти Аскаралї Раљабзода
(мазмунан): Оњангбанд Л.Книппер ваќте ки увертюраи Вахиёи
боло ва сюитаи Ванљро эљод мекард, ифодањои мусиќиро аз Ака
шариф меомўхт ва ба маслињати ў мавзўъњои мусиќии мардумиро
интихоб менамуд ва дар асараш истифода мебурд. Ва композитор
П.Б.Степанов, њангоми офаридани операи Дараи Дарвоз, бо
Акашариф нишаста, панљоњ суруду таронаи ўро сабт кард ва баъд
дар операаш њамчун бунёди мусиќии асар ба кор бурд. Композиторон
С.Баласанян ва С.Урбах, дар операи Шўриши Восеъ ва либреттои
Лола, аз услуб ва сабт ва равиши эљодиёт ва сарояндагии Акашариф,
илњом гирифтанд ва мазмуну маънои онро, њамчун мавзўъ, ба
таркиби ин асарњо дароварданд. Минбаъд, С.Баласанян, ки ќариб
њамаи сурудњои Акашарифро сабт карда буд, дар операаш Коваи
оњангар ва балеташ Лайлї ва Маљнун таљрибаи собиќашро давом
дод, ва аз савту аз зарбу аз банду басти мутрибии Акашариф,
фаровон истифода бурд. Оњангбандони тољик, ки нав ба воя
мерасиданд – «Ш.Бобокалонов, Ф.Солиев, Ф.Шањобов, Ш.Соњибов,
З. Шањидї ва дигарон, тањти таъсир ва илњом аз суруду оњангњо, сюи
тањои раќсиву овозии Шариф Љўра, ба эљоди суруду оњангњои тоза
муваффаќ шудаанд»…

— 17 —
Баъди гиру тозњо, баъди нест кардани боќимондаи босмачињо,
баъди мубориза ба муќобили кулакњо ва барпо кардани колхозњо,
баъди фош намудани гурўњњои зидди њизб ва душманони халќ ва
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думравони онњо, ки куштору њабсу мусодираву бадарѓа дар пай
дошт ва сояи тарсу њаросаш љисму рўњи мардумро таъќиб мекарду
таъзиќ меовард, зиндагї нав ба як ќарори устувор одат мекард, ва
оромиву осоиштагї доман мегустурд, ва сериву пурї ба хонаву ба
чашми мардум медаромад; ва роњњо, шањрњо, колхозњо, зовудњо,
обод мешуданд, ва сохтмонњои азим суръат мегирифт. Ва дар ављи
пешрафти њамин корњо, фашизми Германия, ањди дўстиро, ки баста
буд, бе хату хабар шикаст, ва дар торикии субњи ќозиб ба СССР
њуљум овард. Љанг сар шуд. Дар он бист соли гузашта, ки Њукумати
Шўравї ѓами фаълаву дењќонро мехўрд ва рўзгори онњоро аз рўз ба
рўз бењтар мекард, мафњуми Ватанам СССР дар дилњо нишаста ва
дар зењнњо љо гирифта буд. Ва мардум ба њифзи ин Ватан бархестанд.
Ва њатто одамоне, ки аз дасти ин њукумат љабру љафо диданд, ва
медонистанд, ки гуноњи нобударо бадкорон ба гарданашон бастаанд,
барои исботи садоќати худ ба ѓояњои сосиализм, ихтиёран ариза дода
ба фронт рафтанд.
Бо чунин биниш ва ба чунин ирода, аз адибон Њаким Карим,
Њабиб Юсуфї, Лутфулло Бузургзода, Њабиб Ањрорї, Абдушукур
Пирмуњаммадзода ва амсоли онњо, пешу ќафо ба фронт рафтанд; ва
Акашариф дар аќибгоњ дастаи мутрибону њофизон таъсис дод, ки
ба раѓми душман ташвиќот бибарад ва бо наѓмаву суруд дилу рўњи
зањматкашону размандагонро бубардорад ва дар сафи муборизони
озодии Ватан бошад.
Аз таљриба гузаштааст, ки як фављ аскар, ба масал, рўзи дароз
дар сањро машќи њарб бикунад, ва чунон кўфтаву монда шавад, ки
маљоли рост истодан ва ќадам задан надошта бошад, командир саф
меорояд ва фармон медињад:
— Запевала, запевай!
Ва фављ ба роњ медарояд ва сархон сари сурудро мегирад, ва
фављ суруд мехонад:
Мо ватан дорему онро посбонї мекунем…
Ва баданњои лакот љон мегиранд ва китфњову сарњо бардошта
мешаванд, ва кори душвор осон мегардад… Сурудњои Акашариф,
дар он рўзњои сахти мардум, айнан њамин хел таъсир дошт. Вай
бо гурўњаш дар шањр, ноњия ва дењот мутрибиву њофизї мекард
ва дилњои ѓамзадаро шод мегардонд ва ба кор гарм менамуд, ва
ёрии аќибгоњ ба фронт бештару бобаракаттар мешуд. Дар зовуд
ва иншооти бузург консерт медод ва рўњи бунёдкории коргаронро
баланд мебардошт ва њосили зањмат меафзуд. Ва маблаѓе, ки ба
даст меомад, ба фронт мефиристонид – аввал бисту ду њазор сўм ба
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фонди њифзи Ватан супурд. Баъд аз њисоби моли худаш боз дувоздањ
њазор сўм ба ёрии фронт дод. Ва ваќте ки масъалаи сохтани самолёти
љангии Артисти Тољикистон пеш омад, вай понздањ њазор сўм
вомбарги давлатие, ки дар даст дошт, ба самолётсозон тўњфа кард.
Дар солњои љанг, илова ба корњои тарѓиботї ва мадади моддї
бевосита ба фронт, Акашариф асарњои тоза ва даъватмазмун эљод
кард, ва он асарњоро худаш дар маъракањо ва дар радиову ќартањо
сабт кунонид.
Ва сурудњои ў «Ба капитан Гастелло», «Халќи далер», «Эй, Ва
тан», «Ба Москва», «Аэроплан», «Байраќи озодї», «Суруди мењнат»,
«Дар майдонњои кор», дар майдонњои корзор ва дар клубу чойхона ва
хонањо, садо медод ва ба љанговарон далериву мардї талќин менамуд
ва мардуми аќибгоњро ба ѓалаба умедвор мекард. Ва патефон, ки
кайњо боз ихтироъ шудааст, вале ба дењоти Тољикистон акнун роњ
меёфт, ва ќариб дар њар дењае як патефон ёфт мешуд, ки мардуми
дења гирди ин мошини ѓазал љамъ меомаданд ва суруди Акашарифро
мешуниданд. Ва дар Вахш як зани миёнасол, ки ду писараш ба фронт
рафтаанд, ва як патефон ба модар нишона мондаанд, наврасони
дењаро љеѓ мезад, патефонро берун мебаровард ва ќарта мемонд,
ќартањои Акашарифро. Акашариф аз даруни мошини ѓазал суруд
мехонд, ва наврасон њаловат мебурданд ва шавќашон меомад. Њамин
ки шавќашон ба ављ расид, соњиби патефон онњоро коре мефармуд:
— Акнун писаронам, алафи боѓро даравидан лозим.
Ва бачањо дар як соат алафро медарвиданд.
Мисли њамин чормаѓзашро чинда медоданд ё ягон кори дига
рашро иљро мекарданд.
Ва дар Китоб одамони калонсол аз ќартањои Акашариф суруд
шунидан пас, патефонро љое руст мекарданд, ки дасти бачањо нарасад
ва вайрон накунанд. Лекин бачањо муштоќи дидори Акашариф
буданд ва чашми калонсолонро хато карда, патефонро мегирифтанд
ва ба љои аз чашм дуртар мебурданд ва сандуќашро кушода чор
кунљашро мекофтанд, ки «Њофиз дар куљо пинњон шудааст?»
Ва дар Ѓарм шахсоне, ки Акашарифро мешинохтанд ва дар
сўњбаташ нишаста буданд, аз даруни патефон суруд хондани ўро
шунида, оњи сарде мекашиданд:
— «Бачаи оча, як гап шунидам, илоњї, дурўѓ бошаду… Аз
маърака хеста, рост пеши ту омадам. Меган Шарифи Муша1 љоду
кардиян. Дар ќуттии патефон љой кардиян. Калида ки тов бидињї,
мехона агар не, дамаш гирифтагї, хап»… (Холназар Муњаббатов).
1. Муш — лаќаби Акашариф
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Ва дар Уротеппа њарифонахўрон байни худ шарт мегузоштанд,
ки «ќартаи Акашарифро ин навбат Шумо мебаред! Барои як шаб. Аз
як шаб зиёд нигоњ доред, як зиёфат ќарздор».
Ва дар Фарѓона ќартањои Акашариф «Ташниз», «Усмат на
мехом», «Љон додаракам», «Рок», ба нархи гов бо гўсолааш ва ё асп
бо зину лаљомаш, хариду фурўш мешуд…
Ва худи Акашариф, дар њайати бригадаи консертии Тољи
кистон, дар фронти Волхов, барои љанговарон суруд мехонд, ба
оњанге суруд мехонд, ки бўи ѓалаба ба димоѓашон бирасад ва ба
захмњои бадану захмњои дилашон марњам бишавад.
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Шахсони наљиб наљобати одамонро зуд мешиносанд, ва оли
ми асил асолати дигаронро зуд пай мебарад, ва санъаткори холис
хислати њаваскоронро зуд муайян мекунад. Акашариф низ њамин
фаросатро дошт. Вай дар интихоби шогирд, ва ё љалб кардани
талабгорон ба кори радио ва филармония, њамеша ба њамин фаросат
такия мекард, ва ќариб њамеша натиљаи хуб медод. Аз шогирдони ў
ќариб њамаашон, дар таърихи санъати тољик, наќшу номе доранд, ва
унвони Артисти шоистаи Љумњурї гирифтаанд. Барои намуна, яке аз
онњо Фаттоњ Одина аст.
Њамон Фаттоње, ки дар Кангурт, бўи шир аз дањанаш нарафта,
марди калони хона ба шумор мерафт, ва баъди љанг азоби гуруснагї
мекашид, ва дар барфу тўфон, аз пуштањо дарзаи њезум пуштора
карда меовард, ва суруди «Ман доѓ»-ро, ки шабдаравњо мехонданд,
шунида дилаш об мешуд; њамон Фаттоње, ки аз тунука ѓиљљаке дошту
шабу рўз онро менавохт, ва Акашарифи машњур дар як сафараш бо
он тарафњо «саѓирањои бањунар» суроѓ мекард, ва њунари ўро диду
шинохт ва аз дасташ гирифта ба мактаби саѓирањои бањунари шањри
Сталинобод овард, ва ў аз миннатдорї ин рўзи фирўзи умрашро,
њамчун рўзи таваллудаш ќабул кард; њамон Фаттоње, ки дар Москов
маълумоти олии мусиќї гирифт, ва имрўз композитори маъруф
аст, дар хотирааш овардааст: «Бо мурури замону афзудани малака,
њунарро умуман, ва аз љумла њунари бузурги Акашарифи Љўраро,
бештару бењтар дарк кардам. Дарёфтам, ки ў тамоми гардишу
печутобњои мусиќии кўњистонро бо созу навои дигар мањалњои
Тољикистону кишварњои тољикнишин омехта, мусиќии билкул тозае
офаридааст. Мусиќии ў соф дарвозї нест, балки маљмўи савту сози
Бухоро, шимоли Тољикистон, Мавригї ва Шашмаќом аст. Дар
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Чорзарб, масалан таъсири дуи охир (яъне Мавригї ва Шашмаќом)
хуб эњсос мешавад».
Порањоро љамъ овардан, васл кардан, такмил додан ва дар
њамин замина асари нав офаридан, хоси эљодиёти Акашариф аст. Ва
ў дар ин усули эљод мањорати фавќулодда дошт – аз чизи оддї, чизи
олї сохта метавонист. Њолдонњо гуфтаанд, ки таронаи «Аз дараи
Камаров», дар водии Ѓарм, пеш аз Акашариф њам маълум буд ва як
таронаи ќаторї ба шумор мерафт, ки њофизони мањал дар маъракањо
мехонданд. Вале мањз бо оњанг ва овози Акашариф, дар сартосари
хоки тољикнишин шўњрат ёфт, ва маќбули хосу ом гардид, ва имрўз
њам яке аз машњуртарин ва бењтарин таронањост, ки дар њар маврид
ва аз њар тараф ба гўш мерасад. Ва сабаби ба таронаи олї табдил
ёфтани таронаи оддї, њунари Акашариф аст, ки зарб ва сабк ва садои
наве додаст, ва њаловатбахшу дилнишину тарабангез кардааст.
Бисёранд ин хел мисолњо дар эљодиёти Акашариф. Ва чунин
пайванд додани парокандагињо на фаќат дар эљодиёт, балки дар
зиндагии рўзмарраи Акашариф одати маъмулї ва хислати табиї
будааст. Њавлии ўро, чунон ки дар дењаи Шул буд, дар шањри
Сталинобод низ њамеша пури одам ва сердарову баро медиданд.
Одами ношинос гумон мекард, ки дар ин њавлї ќариб њар рўз тўй, ё
маъракае њаст. Дар асл ояндагону равандагон хешу табор, ёру дўст ва
њамкорону шогирдони Акашариф, ва дўстону њамдарсони писарони ў
буданд, ки яке аз Ѓарм омадааст, дигаре аз Бадахшон: яке аз Фарѓона
омадааст, дигаре аз Њисор; яке аз Вахш, дигаре аз Бухоро… Ва
табиати одамї чунин аст, ки ба як хона ду-се бор болои њам равад, ва
дар он љо доим одамљўшак бинад, хиљил мешавад ва худро ноњинљор
њис мекунад. Аммо муњит дар хонаи Акашариф чунин буд, ки њар
касе биёяд ва дар њар ваќте ки биёяд, худро озод њис менамуд, ва
табъаш хуш мешуд ва шиносони нав пайдо мекард, ва њамаи ин аз
шарофати чењраи кушод ва сўњбати ширини Акашариф ва ањли аёли
ў бармеомад, ки одамњоро бо одамњо мерасонид, ва дилњоро ба дилњо
мепайваст.
Илова ба ин, дар хонаи Акашариф, дар тамоми тўли умраш,
як навъ мањфили ањли адаб ва санъат барпо мегардид. Ингуна
мањфилњо бо ташаббуси соњибхона, ба ягон муносибат – масалан,
маслињатошии тўї, ва ё ба њурмати ягон мењмон аз роњи дур, ва ё
бино ба хабаргирї омадани ду-се нафар ёру дўст, љамъ меомад. Ва
азбаски аксарияти адибону санъаткорон бо ў њамгузар буданд,
одатан сўњбаташон то нисфи шаб, ва гоњо то сари субњ давом мекард.
Мењвари сўњбат Акашариф ва сетораш ва сурудаш ва зако
ваташ ва зарофаташ буд. Ва Тўњфа Фозилова он мењварро чарх
мегардонд, ва Муњаммадљон Рањимї ѓазали наве мехонд, ва Фаз
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лиддин Шањобов, дар маќомхонї ба ў њамовоз мешуд, ва Мирзо
Турсунзода аз хўшањои санъати љањон, ки дар сафарњояш дидааст,
ќиссае мегуфт, ва Шоњназар Соњибов танбўр мезад, ва Зиёдулло
Шањидї оњанги тозаэљодашро њадия мекард, ва…, ва Боќї Рањимзода
ривояти њикматдоре муносиби њол ва маврид шоњид меоварду хулоса
мебаровард:
— Як соат пас субњ медамад. Расм ин аст, ки субњ дамад, нањор
мехўранд. Як ќурутоби хоњарзодаро мехўрем, баъд љони ту аз мо
халос.
Хоњарзода, Љоноро, бедор аст. Њазли таѓояшро мешунавад, ва
дасту оринљ барзада тарафи ошхона меравад. Асилзода аст Љоноро.
Ва ин асилзодагї дар ваљоњат, дар ќаду ќомат, дар рафтору кирдор
ва гуфтори ў баръало намоён аст. Ва Тўњфа Фозилова ба виќору кору
сухани ў гаштаву баргашта зењн мемонд: - агар офаридани наќши
малика ва шоњдухтар даст бидињад, аз Љоноро нусха хоњад гирифт.
Аммо Љоноро фикре аз ин бобат дар сар надорад. Вай бо
таќозои табиаташ рафтор мекунад, ва бори рўзгор мекашад, ва лозим
бошад, шаб хоб намеравад, то ки иззати мењмононро нигоњ дошта
бошад. Серташвиш ва сертарадуд аст вай. Ва шукр мекунад, ки
писарон калон шудаанд, дастёр шудаанд, ёриашон ба корњои рўзгор
мерасад, њарчанд ки бе дахолати ў сомоне дар хонаву дар нахоњад
буд. Шариф умраш дароз шавад, ба кору ба сафарњои худаш машѓул,
намедонад, ки бачањояш дар кадом синф мехонанд, боз сарбории ин
њама ташвишњо, дар оѓил гов ва се-чор гўсфанд нигоњ медорад, ки
нигоњубинашро ба гардани ў партофта аст. Хулоса, файзу баракати
њавлї Љонорост, ки Акашариф медонад ва ќадр мекунад:
— Ту њастї, ки ин њавлї булбулхона шудааст. Ту набошї, љуѓз
хона мешавад.
Ба мисли њама корњое, ки Акашариф мекунад, образи ёфтааш
низ даќиќ аст – булбулхонааст њавлии ў ва мањфили булбулон, бе
эълон, бе таъин ва бе такаллуф, њамту худбахуд, барпо мегардад.
Ва ин мањфилњо њамеша унверсалї буд, - шоирон, носирон, муси
ќидонон, њофизон, мутрибон ва артистони театрњову кино, љамъ
меомаданд ва њар кадоме дар ин сўњбатњо барои худ њамдиле ва
њамфикре ва њамкоре меёфт. Ва дар ин мањфилњо шеъри наве, тарњи
њикояе, њавои мусиќие, матни суруде… ба вуљуд меомад.

— 19 —
Радио ягона минбари баланди тарѓиботї буд он ваќтњо. Дар
театрњо консертњо нишон медоданд ва ба дењот сафарњо мекарданд,
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вале минбаре чун радио, ки толораш шунавандаи њама гўшањои
љумњуриро фаро бигирад, дигар вуљуд надошт. Ва Акашариф, аз соли
1943 ин љониб дар ин минбари баланд хидмат мекард, ва сарвари
гурўњи мутрибони мусиќии халќ буд.
Устодони касби худро љамъ оварда буданд дар ин љо. Ва
Акашариф бо онњо – Саидхони Њисорї, Шоњназар Соњибов, Муњид
дин Мавлон, Абдумаљид Њомид, Пир Садир, - њамкорї дошт, ва
њамаашон якљоя талош доштанд, ки савту суруди миллиро софу
беѓубор ташвиќ бинамоянд, ва оњангу сурудњои нав эљод бикунанд,
ва санъат хидмате бикунад, ки дархўри талаботи замон бошад.
Бунёди замон ба орзуву ормонњои мардум мувофиќ ва ба
оммавї кардани санъат мусоид буд. Вале андак тангназарї ва
каљравињо низ дошт. Сурудани ѓазалњои ирфониро мањдуд мекард
ва ба матн тањрир медаровард, ва назми авомонаро меписандид,
ки васфи зарбдорони зањмати коммунистї бошад. Дар њалќаи ин
мањдудиятњо бадтаринаш ин буд, ки мусиќии меросии тољиконро
моли бегонагон медонистанд. Ба ин сабаб, ки матни он сурудњо
ба забони ѓайр буд. Гардиши фалак омад, ки ќитъаи бузурге аз
сарзамини тољикон дар њудуди љумњурии дигар монд ва мероси
фарњангиаш, гўё фарњанги њамон љумњурї ба њисоб рафт, ва ба он
оњангњо ѓазалњое аз забони худ насб карданд, ва ќарта бароварданд,
ва ба радио дароварданд, ва густариш доданд; ва азбаски мусиќї
дар асл тољикона буд, бо лафзи бегона ба гўшњо нишаст, ва дар
тўю маъракањо маъмул гашт, ва бехабарон ба он мусиќињо тамѓаи
бегонагї заданд – «моли мо нест!» - гуфтанд. Ба фойдаи ѓосибон кор
карданд, ва ѓосибон шод шуданд», ва љор андохтанд, ки моли мост,
бовар накунед, аз худи њамонњое пурсед, ки ин молро ба онњо нисбат
медињед. Ва оњиста-оњиста, ба мурури ваќт ва ташвиќи муддавом, дар
зењни мардуми зиёд нишаст, ки ин мусиќї тољикї нест. Акси садои
он даъвоњои кўркўрона ва ѓосибии бешарафона, мутаассифона, њоло
њам дар афкори баъзењо боќї мондааст.
Аммо Акашариф, дар њамон ваќтњо, ин даъвоњои пуч ва
бепояро ќабул накард ва ба сарњадњои маъмурие, ки мункирони
халќи тољик сохта буданд, фирефта нашуд. Вай муборизаи огоњона
ва мардона ва хирадмандона бурд. Њамон хидмати таърихиеро, ки
устод Айнї дар боби њифзи забон ва адабиёти тољик кард, устод
Акашариф дар риштаи мусиќї ва суруд ба анљом расонид. Ва љавњари
користони ин ду устод, дар он замони њардамбарњам, «пайванд карда
тавонистани суннатњои пешина ва таќозои замон ба шумор мерафт…
Акашариф истеъдоди бузург дошт, ва дар айни замон, ў назди
устодони њунар таълим гирифтааст… Дар нињоди Акашариф гўё
кулли навоњои тољик ба садо омаданд ва бесабаб набуд, ки ў баъдан
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маќомњои Ироќи Дарвоз, Ушшоќи Дарвоз ва монанди онњоро
офарид. Эњёи Шашмаќом дар кўњистон, иќдоми бузурги таърихии
Акашариф мебошад, зеро Бухорову Самарќанд вориди давлатї дигар
шуд, ва гўё худи таърих амр намуда буд, ки дар дохили Тољикистон
садои маќомњо баланд гардад… дар Москва Дањаи Ўзбекистон
барпо гардида буд ва гўё њамаи услубњои асили тољиконаи Бухорову
Самарќанд, дар шакли ўзбекиаш, дар он љо намоиш дода шуд. Акнун
зарур буд, ки симои Тољикистон нишон дода шавад. Дар риштаи
њамин мазмун кулли сурудњо ва таронањои Акашариф падидаи аълои
њунарї ба шумор мерафт. Сурудњои ў барои тамоми мардум азиз
буданд. Њамин хислат, яъне барои тамоми мардуми тољик пайдо
кардани суруде, ки тавонад дар нињоди онњо њисси ягонагиро бедор
кунад, дар њунари Акашариф пайдо шуд… Як марди оддии кўњистон,
мисли як академики бузург, соњирона ва самимона ва бо овози
хушу лањни форам, бинои нави мусиќии суннатии як миллатро обод
кардааст» (Аслиддин Низомї).
Акашариф, бо чунин як хазинаи пур аз њунар, дар радио ва
филармония фаъолият дошт. Њукумати СССР ва њукумати љумњурии
Тољикистон, барои мањорати сарояндагї ва тарѓиби мусиќї ва
тарбияи њунармандони љавон, ба ў ордени Нишони фахрї ва
унвонњои ифтихории Артисти халќии РСС Тољикистон ва Њофизи
халќи РСС Тољикистон доданд. Унвони њофизи халќї нав таъсис
шуда буд ва нахустин касе, ки ин унвонро гирифт, Акашариф аст. Вай
баробари њама унвонњои воло, боз истеъдодњои љавонро ѓун овард.
Ва ин љавонони њунарманд Зулфиќори Исмоил, Абдуллои Назрї,
Иброњим Кобулї, Шумќор Одинабек, Муќим Љўра, Барот Яхшї,
Зулайхо, Абдурањмон Ёр,Саломатшо Назрї ва монанди инњо, ки дар
мактаби њунари Акашариф сабаќ гирифтаанд, минбаъд хидматњои
арзандаву шоистае ба санъат ва фарњанг карданд.
Њамзамон, њамон ваќтњо буд, ки таърихшинос ва сиёсатмадор
ва ходими давлат, Бобољон Ѓафуров китоби Таърихи мухтасари
халќи тољикро нашр кард; ва сабти Шашмаќом ба нота оѓоз гирифт,
ки устодон Шоњназар Соњибов, Фазлиддин Шањобов, Бобоќул
Файзуллоев ва мусиќишиносон И.Рогалский ва В.Беляев, шоир
Муњаммадљон Рањимї ва адабиётшинос Абдулѓанї Мирзоев, ба он
машѓул шуданд; ва чопи мухтасари девони баъзе шоирони классик
равнаќ ёфт; ва суруди миллии (гимни) Љумњурии Тољикистон, дар
матни Абулќосим Лоњутї ва оњанги Сулаймон Юдаков, ба арсаи
вуљуд омад;… Ва таъсири љамеъи ин њама хидматњо буд, ки суруду
мусиќии тољик, аз фишори лафзи бегона оњиста-оњиста берун меомад,
ва ин муомила, бо љањду љадали наслњои нав бо нав, то ба њол боќї
мондааст.
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Паймудани ин роњ кори осон набуд – бадхоњон ва њасудон, ба
рў ниќоби њизбї кашида, худро муборизони адлу адолат вонамуд
карда, ва аз маќоми мансабдорони каммаърифат истифода бурда,
мункирони халќи тољикро ба по хезонида, дар њаќќи ин хирадмандон
ва бузургони миллат, тўњматњо мебофтанд, ѓайбат мекарданд, халал
мерасониданд, роње мељустанд, ки аз кор дур партоянд. Ва таърих
номи онњоро медонад.

— 20 —
Сурати калони Акашариф, дар девори долони калони бинои
Иттифоќи композиторони СССР, дар шањри Москва, ќатори оњанг
бандони машњур, дар девор задагист. Муњаќиќони илми мусиќї, дар
Москову Ленинграду Тошканду Сталинобод, дар тадќиќотњояшон
осори ўро иќтибос меоваранд, ва тањлил мекунанд. Хонаи эљодиёти
халќи Тољикистон ба љамъ овардани савту сурудњои ў машѓул аст…
Гўё њама ќуллањои санъат фатњ шудааст, дигар ваќти кайфу сафост…
Аммо Акашариф саргарми омўхтан ва омўзондан.
Маъмулан, бисёре аз њунармандон ба чунин мартабањо бира
санд, ва орденњову унвонњо низ дошта бошанд, дигар фалакро
баробар ба чалак медонанд. Фўкашон боло мешавад, рањгардиашон
таѓйир меёбад, шиносони ќадимро нодида мегузаранд, ба њамкасбон
ба ѓурур ва ё нописандї менигаранд ва худро аз дигарон боло
мегиранд.
Машќ кардан ва сайќал додан ва такмили њунарашонро ба
фаромўшї медињанд, ва оќибат ба њамон пояе, ки вориди сањнаи
санъат шуда буданд, дар њамон поя шахшуда мемонанд, ва њатто
пасттар мефуроянд. Бисёр воќеъ гардид, ки каси боистеъдоде ба
майдони санъат омад, сайди дилњо кард, номе баровард, аммо
истеъдодашро оќилона истифода бурда натавонист, ва бо шўњрати
андаке, аз худ рафт, ва дере нагузашт, ки худаш њам аз дањон монд ва
аз сањнаву аз дилњо рафт.
Акашариф дар солњои баъд аз Љанги Бузурги Ватанї, ба мар
табае расида буд, ки њамаи он чизњоро дошт – обрў, эътибор, ор
денњо, унвонњои фахрї, ифтихорномањои дохиливу хориљї, ва шўњ
рату мањбубият дар байни мардум, вале дастовардњои мутрибї ва
њофизиашро њанўз комил намедонист; ва пайваста машќ мекард, ки
њарчи дорад, ба камол расонад, ва равиши наве ёбад, ва муносиб ба
маврид суруди тозае бихонад.
Метавон бигуфт, ки машќ кардан талаботи ботинї ва хислати
доимии Акашариф будааст. Аз овони наврасї, аз њамон ваќтњое,
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ки Иззатшоњ ва Мирзоѓулом ба ў дарси санъат медоданд, то ба ин
рўзњо, ки худаш ба шогирдон дарс мегўяд, њељ гоњ аз машќи касб
фориѓ нашудааст. Вай пайваста дар талош буд, ки касбашро такмил
бидињад. Ва машќ мекард. Дар толорњои радио ва филармония ба
њамкорон ва шогирдон ва дар хона бо писараш Муќим.
«Дар девори яке аз њуљрањои хона танбўр, дутори парда, сетор,
дунбураю тавлак овезон буд, ва худи устод њар рўз, тахмин аз соати
ду то панљ, бо Муќим, дар он хона машќ мекарданд», (Холназар
Муњаббатов). Дар давоми ин машќњои пайваста Акашариф, аввал
ба худаш, ва баъд ба дигар њамкору њамнишастњо, талќин мекард,
ки суруд нуќсе дошта бошад, назди мардум баровардан айб аст.
Бењурматї мешавад. Бењурматї ба њунар, бењурматї ба оњангу
ѓазал, бењурматї ба шунаванда… Вай дар озмунњои савту суруд, ки
дар миќёси Љумњурї, дар шањри Сталинобод барпо мегардид, яке
аз њакамњои доимї буд, ва аз бемасъулиятињо, ки довталаб шеърро
ѓалат мехонад, ва оњангу сухан фањш дорад, ва овоз суфта нест
ва лањни форамро наёфтааст, ва асбобашро љўр накардааст, сахт
дилтанг мешуд, азоб мекашид, - оддитарин чизњоро ёд нагирифтааст,
аммо шарм накарда ба сањна баромадааст?! Ё тавба!!!
Худаш дар умраш, агар андак фањше байни сухан ва оњанг ва
овоз њис бикунад, он сурудро ба сањна намебаровард, - меваи хом
таъм надорад!» Ў торњоро дар хилќати садоњои форам, зери фармони
худ мегирифт. Дар хониши сурудњо низ хеле шўхоњанг ва шириншево
буд.
Хислатњои шахсии Акашариф бошад, хоса барои љавонони
соњаи санъат, аз чандин љињат пандомез ва марѓубанд. Ў чунон ки
маълум буд, марди хуштавозўъ, хушкалом ва то дараљае шўхтабиат
њам буд, ки сўњбати ўро шиносонаш дўст медоштанд. Ў ба одамон,
монанди як рафиќи наздик, баробар муносибати одамиёна дошт. Боз
як хислати хуби ў ин буд, ки касбу њунари худро, ва баробари он,
касбу њунари њампешагонашро низ, эњтиром мекард. Ў фолклорро,
санъати мусиќии њамсоямамлакатњо, адибону ањли фазлу камол ва
њамкоронашро дўст медошт. Дигар ин ки дониши худро аз толибони
навнињоли санъат њељ гоњ дареѓ намедошт», (Ф.Шањобов, М.Рањимї).

— 21 —
Шумори сафарњои Акашариф дар дохили Тољикистон њисобу
китоб надорад, вале шумораи сафарњояш берун аз Тољикистон, дар
маќола ва ёддошти санъатшиносону дўстон зикр гардидааст.
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Дар асл аз нисф зиёди умри ў дар сафар ба ноњия ва дењоти
Тољикистон гузашт, гўем, чандон муболиѓа намешавад. Он ваќтњо,
ки вай ба сафар мебаромад ва ба мардум пайѓоми суруду мусиќї
мебурд, роњњои Тољикистон нообод буд – роњи њавої нав ба шањрњои
калон роњ меёфт, ва асосан дар хидмати њарбиён меистод; роњи оњан
вуљуд надошт; роњњои мошингард, ба даруни дарањо ва гардани
аѓбањо, ќадамњои ноустувор мегузошт. Дар асари бероњї вилоятњо
ва ноњияњо, ва њатто дењоти як ноњия, аз њам то дараљае дур ва људо
буданд, ва зимистонњо аз як дења ба дењаи дигар рафтан азоби алиме
дошт. Мардум дар њудудњои танг зиндагї мекарданд, ва рафту омад
ва доду гирифт мањдуд буд, ва ин тангиву мањдудї ба хислат, ба
маърифат ва ба афкори онњо таъсирњо мегузошт. Хидмати бузурги
Акашариф аст, ки њамин роњи душворро пиёда, харсавор, аспсавор,
ва баъди ба сомон омадани роњњо, бо мошин, бо поезд ва бо самолёт,
тай кард, ва дурро наздик овард ва људоро пайваст. Ба ин маъно, ки
њамон доду гирифти мањдуд, ва њамон дурии бошандагони дарањои
душворгузар аз њамдигар, ва њамон људоињо аз њамќавмон, вусъати
назари одамонро танг ва густариши санъатро беравнаќ гардонида,
созу навои яклухти миллиро пораву парча карда буд, ки њар дара
ба деги худ мељўшид; ва дар водие «макорга ўхшайдї» хонда тўй
гузаронанд, дар водии дигаре, дар тўй аз мотами дашти Карболо мўя
мекарданд.
Акашариф, он порањову порчањоро ѓун овард, ва ба дониши
худ, ба мусиќии асили миллї, ки ба шохањои мардумї ва маќомњои
Бухорову Марву Њирот ва маќомњои Самарќанду Фарѓонаву
Хоразм, људо шудааст, такия намуд ва равиши мусиќии наве офарид,
ки дархўрї ормонњои миллат дар асри бистум шуд. Ва Садриддин
Айнї аз минбарњо гуфту дар дафтарњо навишт: «Санъаткори
машњури халќи тољик Шариф Љўраев анъанаи устод Рўдакиро аз
худ акс мекунонад, ва ў дар ваќти навохтани панљтор, бо танбўри
садафкории худ, шеърњои классикона мегўяд».
Њукумати шўравї, бо шиори «санъат азони халќ аст» мусиќиву
сурудро аз ќасри шоњон ва кўшки ашрофон берун овард, ба дасти
оммањои халќ дод. Ва Акашариф, бо мањорат ва фаросаташ, асолати
њунари волои ќадимасосро барќарор кард, ва «овозхониро аз
дараљаи кўчабозорї рањонид, ва ба ин рукнњои авваливу азалиашро
баргардонид – маъниву мазмуни дилрас бахшид», (Фаттоњ Одина).
Роњњоро низ њукумати шўравї кушоду васеъ кард, ва сафарњои
Акашариф, нисбат ба пеш, осонтар шуд. Ва ў, њамчун мубалиѓи
фарњанги пурѓановат, сафар мекарду сафар мекард – ба Шањристону
Хуљанд мерафт, ба Конибодому Исфара мерафт, ба Кангурту
Сарихосору Даштиљум мерафт, ба Њисору Вахш мерафт, ба Ѓарму
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Љиргатол мерафт… Ва боре дар сафари Дарвозу Ванљ, дар Ќалъаи
Хумб, ањолї ўро бо оркестри њарбии сарњадбонон истиќбол кард, ки
чунин эњтиром, то ба њол, фаќат ба генералњои Москва хос буд.
Вайронањои замони љанг, ба тадриљ обод мешуд. Ва Акашариф,
гоњи фароѓат аз вохўрињову консертњо, ба тамошои кўчањои зод
гоњаш баромад. Дар регзори соњили рўди Панљ бачањоро дид, ки гўш
тингирї доранд. Бачагињои худаш пеши назараш зинда шуд, ва пеши
онњо рафт, њол пурсид:
— Мактаб мехонед?
— Њов, мехонем.
— Наѓз хонед. Дар замони мо ин хел мактабњо набуд. Наѓз
хонед. Њарчи ки муаллим гўяд, ёд гиред.
— Ёд мегирем. Сурудњои шуморо аз ёд медонем.
— Субарак1 њам мекунед?
— Фаќат дар бањор.
— Субарак машќи нафас аст. Нафасро дароз мекунад.
Ва шарњ дод:
— Мо њам дар бачагї намедонистем. Баъд фањмидем. Агар дар
субарак бой дињем, бисёр су мегуфтам. Баъд дар хонаи устодам Иззат
шоњ ављи сурудњои классикиро чунон тоза ва ба осонї мегирифтам,
ки устод њайрон мемонд.
Ва дар роњи баргашт ба мењмонхона, ба магазини сари роњ
даромад. Рафњои пур ва ќутињои конфети рангорангро дид, ва та
бассум кард – боре модараш як каллаќанд дод. Нахойид, лесид.
Ќариб як њафта њам худаш мелесид ва њам љўрањояш мелесиданд…
Сафарњое, ки Акашариф, бо дастањои яккачини филармония
ва радио, берун аз Тољикистон кардааст, то андозае аниќ аст. Вай
шаш маротиба, дар солњои 1936, 1937, 1941, 1946, 1949, 1957 ба Фе
дератсияи Русия, ба шањри Москва; чањор бор, солњои 1947, 1950,
1952, 1954, ба љумњурии Ўзбекистон; чањор маротиба, солњои 1942,
1950, 1952, 1954, ба љумњурии Туркманистон; се бор солњои 1950,
1952, 1954, ба љумњурии Ќирѓизистон; ду маротиба, солњои 1942, 1957,
ба Эрон ва як бор, соли 1958 ба Афѓонистон рафтааст.
Њамаи сафарњо ба Москва, ки пойтахти давлати абарќудрати
шўравї буд, тобиши даъватї ва мусобиќа дошт – кї бењтар? Дања
њои адабиёт ва санъат ба њамин маќсад гузаронида мешуданд, ки
бењтарин адиб ва бењтарин санъаткорро ёбанду шиносанд; ва ба
њама халќњои СССР бишиносонанд. Ва Акашариф дар се Дањаи
адабиёт ва санъати Тољикистон дар Москва ширкат дошт, ва њар
дафъа барномаи наве пешнињод кард, ва њамеша ба ў аз мартабаи
1. Субарак — зувкашї, як намуди бозии Чиллику даста (дангал).
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бењтаринњо љой доданд ва ўро шинохтанд эътироф карданд, тарѓиб
намуданд ва ба њамаи халќњои СССР шиносониданд; аз љумла, ба
худи Тољикистонињо њам.
Озмуну слётњое, ки умумииттифоќї буданд, ва маќоми мут
рибон, њофизон ва гўяндагони халќро муайян мекарданд, ва дар
радиои марказї ва муассисањои фарњангї барпо шуданд, ба Ака
шариф унвони ѓолиби мусобиќањо ва устоди мусиќии тољикро лоиќ
донистанд.
Дар љумњурии Ўзбекистон Акашарифу њамроњонаш, дар сохт
мони машњуру зарбдори замон Фарњод ГЭС, консертњо доданд;
ва навад рўз дар Марѓелон, Чуст, Андиљон, Фарѓона, Риштон,
Намангон, ноњия ба ноњия гашта, ба мардум сўњбатњо ороста ва
њунари худро ба онњо намоиш дода, аз мењрубонї ва мењмондўстии
дўстон ба мисли њунарманди машњури ўзбек Маъмурљон Узоќов,
бањра бардоштанд.
Ва Усмон Юсуфов, Котиби якуми њизби коммунистии Ўзбекис
тон1, баъдњо дар як маврид, ба Акашариф гуфт:
— Шумо њофизи ду халќ. Ба Тошканд биёд. Дар ин љо ба Шу
мо њамаи унвонњои фахриро медињем. Артисти Халќии СССР њам ме
шавед.
Акашариф табассум кард:
— Ташаккур. Шумо мењрубон њастед. Агар як бор оби ширини
Камаровро мехўрдед, лаззаташ дар ду дунё аз дањонатон намерафт.
Ва Бобољон Ѓафуров, Котиби якуми њизби коммунистии То
љикистон, ки дар Москов ин муколимаро аз забони худи Усмон
Юсуфов шунида буд, як рўз Акашарифро ба мошинаш савор кард, ва
то хонаи Радио бурд, ва њангоми фаровардан дасташро сахт фушурд:
— Ташаккур барои њамон љавоб.
Акашариф надонист, ки он кадом љавоб аст. Ѓафуров њам
шарњ надод, вале дар китобаш навишт: «Шариф Љўраев дар мусиќии
касбии тољик бозёфти бузург аст ва њунарманде мисли ў, ба ин
ќудрат ва тавонойї ва ба ин эљодкорї, асолати миллии мусиќии
моро ба шунаванда нарасонидааст. Њунари ў хотирнишин ва фаро
мўшнашаванда буда, ва аз рангинтарин сањифањои таърихи тамад
дуни навини тољикист».
Гастролњои санъаткорони тољик, бо роњбарии Акашариф,
дар Љумњурињои Туркманистон ва Ќирѓизистон њам, ба мардуми
он љоњо дили гарму сурудњои дилнишин бурд, ва барои гуфтугўи
фарњангии байни халќњо сањми арзандае гузошт. Ва њукумати ин се
1. Њизби коммунист яккањукмрон буд.
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љумњурї, барои санъати баланди сарояндагї ва мањорати мутрибї,
ба Акашариф Ифтихорномањо доданд.
Сафари нахустини Акашарифу гурўњи санъаткоронаш ба
Эрон, асосан хидмати фарњангї ба аскарони шўравї буд, ки дар
он љо ќароргоњ доштанд. Ва онњо дар шањрњои Машњад, Тењрон,
Гургон ва Сорї, ба аскарон ва ќисман ба бошандагони он шањрњо,
зиёда аз њафтод консерт нишон доданд. Дар сафари дуввум, ки
замони оромиву осоиштагї буд, консертњои онњо дар байни мардум
барпо гардид, ва ин аввалин сафари созу навои тољик аст, ки баъди
људоии садсолањои сарњадї ва давлатї, дар хоки Эрон садо дод. Ва
аввалин бор артистони Тољикистон, бо устодони мусиќии Эрон устод
Ѓуломњусейни Банон, Тољи Исфањонї, Хонум Марзия, Бону Дилкаш,
ва амсоли онњо шинос шуданд. Пайванди хубе буд байни ду халќи
њамзабону шарикмерос, вале, бо сабабњои идеологї, ривољ наёфт.
«Сухан аз боби рўзгори Акашариф мерафт ва артисти театру
кино, ровии машњур Абдусалом Рањимов чунин њикояте кард: Соли
1943, мо, як гурўњ њунармандони тољик сафари Эрон доштем. Аз
дењаи сарњадии Бољгирон бо автобус ба сўи Тењрон њаракат намудем,
ки хело роњи тўлонї буд. Лайло Шарифова њамаи мардонро ба
байтбарак даъват кард. Ин зани зебо ончунон шеъру ѓазали бисёре
медонистааст, ки њамаи мардон ва њатто баъзе шоиртабъонро мот
кард. Акашариф дар ќафои автобус бо танбўраш, чизеро замзама
мекард, ва аз кору бори ин мањфил бехабар буд. Ваќте мо ин хабарро
расондем, вай танбўрро як тараф гузошту ба мо пайваст ва бо
табассум гуфт:
— Лайло хонум, биёед, ки мо њам аз сўњбати гарму ширини Шу
мо бенасиб намонем.
Лайло, ки аз нишоти ѓолибият меболид, маѓрурона гуфт:
— Ман тайёрам, ки боз бо њазор мард, бањсу байтбарак бику
нам.
Ва дарзамон байте хонд. Акашариф, дар љавоб, як байт аз
Саъдї хонд. Байтбарак, баъди чанд лањза, чунон тафсид, ки њозирон
ба ду гурўњ људо шуданд, - њаводорони Лайло ва њаводорони Акаша
риф.
Баъди пешин дар як шањрак таъом хўрдем, ва њамин ки автобус
ба роњ даромад, боз онњо байтбаракро давом доданд. Сањарии рўзи
дигар мо нањор хўрдем ва роњбалад гуфт, ки баъди як – ду соат љан
гали Мозандарон сар мешавад, ва ќариб 300 км роњ аст. Вале дар
гармии байтбарак њељ чиз ба назари мо наметофт… Хуллас, байт
бараки онњо ќариб се рўз давом кард. Ва дар ёдам њаст, ки Акашариф
дар охир ин мисраъњоро хонд:
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Ало духтар, ду холатро бањо кун,
Закоти моли девона људо кун.
Закоти моли девона чї бошад?
Буте бўса, таввакал бар худо кун.
Баъди ин мисраъњо Лайло каме сукут кард, чењрааш шукуфт, ва
ба Акашариф гуфт:
— Илоњо гўрат сўзад, ту маро мот кардї». (Холназар Муњаб
батов).
Дар Афѓонистон њангоме ки Акашариф суруди Кўњу бањмани
Кобулро сароид, ањли толор, аз ваљд, ба по хеста, дурудароз каф
кўфт. Ва муаллифи шеър Зиё Ќоризода ба сањна баромад, ва
Акашарифро сахт ба оѓўш кашид:
— Ба ин шеър оњанг набастаї, балки љон ато кардаї, љон.
Ва рўзи охири сафар дастаи њунармандони тољикро шоњи
Афѓонистон Муњаммад Зоњиршоњ, ба дарбор даъват кард ва сўњбати
хоса орост. Дар њузури шоњ ва ањли рикобаш базм барпо гардид.
Дар базм мардњо дар толор нишастанд, ва занњо, ки рўпўш буданд,
дар пушти парда гўш мекарданд. Базм тафсид. Артистони тољик
яка якаву даста –даста менавохтанд, месуруданд, мераќсиданд…
Акашариф, бо њамовозии Муќим, аввал ду суруди шўх хонд. Баъд,
маќом гардонд, оњанг таѓйир дод, ва суруди Алларо сар кард. Айни
ваќти ављи суруд, парда ба љунбиш омад, алвонљ хўрд, ва занњо бару
ќади пардаро ќату рост мекарданд, то ки рўи Акашарифи машњурро
бубинанд…
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Бино ба тадќиќоти олими санъатшинос Аскаралї Раљабзода,
аз осори Акашариф бисту њафт суруд бо адвор (нота) нашр шудааст.
Ва дар хазинаи бењтарини Радиои Тољикистон сабти сиву чор суруди
ў мањфуз аст, ки ќисме нашр шудаанд ва ќисме то ба њол нашр
нашудааст.
Мо як мардуме њастем, ки њавои дањонамон бисёру баракати
корамон кам. Бузургонамонро ном гирифта, лоф зада, фахр карда
метавонем, вале осори онњоро њифз намуда, пайваста ба хонандаву
шунаванда расонида, манфиате аз он бардошта, фикру аќидаи он
њоро байни оммањо бурда, ва афкори онњоро афкори оммавї кардан,
ками андар кам муяссарамон мегардад. Ин дарди кўњна аст ва дар
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мавриди шинохти Акашариф њам вуљуд дорад. Аввалан, он осори
ба нашр расида ва сабт шудаи ўро, оќилона истифода намебарем,
бисёр кам тарѓиб мекунем, асрорашро намеомўзем ва дар мактабњову
муассисањои касбї намеомўзонем; ва таќлидкорони навбаромад,
ки аз асолати эљодиёти ў огоњ нестанд, сурудњояшро шикаставу
бешира мехонанд, ва мусиќињояшро ба динг-дингу тинг-тинг табдил
додаанд.
Баъдан, он чи ки имрўз ба даст дорем, куллиёти осори Ака
шариф нест, балки осори мунтахаби ўст, ва кї медонад, шояд
мунтахаби мунтахаб бошад. Маъхазњо хабар додаанд, ки Акашариф
дар њар як Дањаи адабиёт ва санъати тољик, ки дар Москва
барпо гардидааст, ќаблан тайёрї медидааст, ва бо барномаи хос
мерафтааст. Яъне, суруду таронањои нав ба нав мебурдааст. Алњол,
аниќ нест, ки њамаи он суруду таронањо сабт доранд, ё надоранд, ва
мањфуз мондаанд, ё намондаанд.
Писари Акашариф Муќим, ки аз нўњсолагї, то охири умр,
дар сурудхонї бо падар њамроњу њамовоз буд, шањодат додаст, ки
соли 1954 дар љашни бисту панљсолагии Тољикистон, Раиси Шў
рои вазирони њамонваќтаи Иттињоди Шўравї Н.И.Косигин ва
сарони њама љумњурињои Иттифоќ, ба Сталинобод омаданд. Ва дар
бўстонсарои шўрои Вазирон, ба ин муносибат, шаббазми азиме
тартиб доданд. Ва Акашариф бо Муќим, дар навбати худ, пайињам
се суруд хонд. Усмон Юсуфов, сардори њукумати Ўзбекистон аз
Бобољон Ѓафуров, сардори њукумати Тољикистон, хоњиш кард:
— Агар тавонанд, Акашариф ягон суруди ўзбекї хонанд.
Бобољон Ѓафуров љониби Акашариф нигоњ кард, вале њанўз
матлабро нагуфта буд, ки Акашариф як оњанги ба Муќим ношиносро
навохт, ва суруде ба забони ўзбекї хонд. Ва фосила надода боз як
суруди ўзбекиро сар кард…
Бобољон Ѓафуров, бо ханда, ба Усмон Юсуфов гуфт:
— Маъмурљон Узоќов њам ягон суруди тољикї хонанд.
Маъмурљон даст пеши бар гирифт:
— Ман ин оњангњои дилошўбро, ки Акашариф ба ѓазалњои На
вої бастаанд, бори аввал шунидам. Ваъда медињам, ки дар сисолагии
Тољикистон, бо Акашариф, сурудњои тољикї ва ўзбекї мехонем.
Он «оњангњои дилошўб» то ба имрўз ба гўши шунавандагони
сершумор нарасидааст.
Дар љашни бузургдоште, ки ба ифтихори 800-солагии Низомии
Ганљавї барпо шуд, Акашариф сурудњое, дар матни ин шоир муњайё
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кард ва хонд. Кадом ѓазалу чигуна оњанг буд, наслњои баъдина
нашунидаанду намедонанд…
Холназар Муњаббатов, аз хешони наздики Акашариф, дар
хотирааш аз як сўњбату базме, ки дар шањраки Навобод, ноњияи
Ѓарм, дар хонаи онњо, то нисфи шаб давом кардааст, ёдовар мешавад,
ки «муаллим Ќоризода аз Акашариф суол карданд, ки магар
шоирони љавони имрўзаи мо, дар пояи шоирони кўњансол, шеър
офаридаанд, ва дар барномаи Шумо ягон шеъри шоирони љавон њаст
ё не? Вай дар љавоб гуфт, ки бо сарпарастии Мирзо Турсунзода як
зумра шоирону нависандагони болаёќат ба воя расидаанд. Ва чанде
пеш мо бо Муќим, ба шеъри Бобо Њољї «Сарафроз» оњанг бастем. Бо
хоњиши ањли нишаст, Акашариф танбўрро гирифта, њамроњи Муќим
ин шеърро суруданд:
Сарафрозам, ки дар олам чунин зебо Ватан дорам,
Дар оѓўши вафояш бањрањо аз илму фан дорам.
Ин ѓазалро, бо сабки классикї, он чунон фораму равон су
руданд, ки њама ањсану офарин гуфтанд. Ман њамеша аз он афсўс
мехўрам, ки чаро ин суруду оњанги зебо, ягон бор аз тариќи радио
садо надодааст»…
Як хислати Акашариф ин буд, ки њангоми сурудхонї, ба шавќ
омада, оњанги маъмулро такмил медод, ва ё бадоњатан ба њамон
суруд оњанги нав мебаст. «Боре дар мењмонхонаи амакам Ман
заршоњ, ба хотири талбони падарарўси Дарвозї, мањфили пуршукўње
баргузор шуд, ки дар ќатори Мирзо Турсунзода, боз як ќатор
ходимони давлатї ва мењмонони олиќадр аз шањрњои Самарќанду
Конибодом ва Тошканд иштирок доштанд. Бе ягон муболиѓа,
гуфтаниам, ки банда бори аввалу охир, чунин сурудану илњоми
баланди Акашарифро дидам. Вай бо танбўр чунон мутрибї кард, ва
ѓазалњое хонд, ки ќариб навад фоизи онро бори аввал мешунидам…
ин шабнишинї то соати чори шаб давом кард ва нишастагон аз
сурудани вай њељ сер намешуданд…
Рўзи дигар назди устод рафта, хоњиш кардам, ки унвони
оњангњоеро, ки шаб хондаанд, ба ман гўянд, то ки дар ёд бигирам.
Вале, садњо афсўс, ки ягон оњанги дилошўби шаб хондаашонро ба
ёд оварда наметавонистанд. Аз Яша Бободўстов шунида будам, ки
«Акашариф дар њар консерташ, ба оњангњое, ки мо омўхта будем,
тобишњои нав ба нав медод». Вай дар рафти сурудхонї, худ аз худ
илњом гирифта оњанг эљод менамуд.
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Чанд рўз пас, ман тааљљуби худро ба акаи Муќим изњор кар
дам. Ў хандид:
— Ман аз нўњсолагї бо падар суруд мехонам, вале барномаи
ўро фаро гирифта натавонистам. Хусусан дар мањфилњои хурд, вай
оњангњое меофарид, ки ман њељ дар ёд гирифта наметавонистам»
(Холназар Муњаббатов).
Тору пуди Акашариф мусиќиву суруд будааст, ва риштаи
умри бобаракаташ, оќибат, зери мусиќиву суруд канда шудааст:
«Акашариф то вопасин лањзањои умр ѓурур, зиндадилї ва зарофат
гўињояшро нигоњ дошта буд. Ёд дорам, амакам Манзар Шариф, ки
солњои чилу панљоњ яке аз сиёсатмадорони машњури љумњурї буд,
чоштгоњї оши палав фармуд, ва маро фиристод, ки Акашарифро
биёварам.
Дар айвон Акашариф њамроњи писараш Њисорї нишаста буд.
«Табиб фањмад, чї мегуфта бошад?», бемадорона аз љо хест. Дар
њаќиќат он шабу рўзњо табибон, аз њаракату гардиши зиёдатї ва
хўрокњои вазнину серравѓан, манъу парњез фармуда буданд ба ў.
«Хайр, табибон дурбин надоранд, ки бинанд. Гоњ-гоњ агар як дањан
ош нагирем, биллоњ дигар маљоли пойбардорї намемонад».
Мо њар ду аз пањлўи Акашариф, дасташро гирифта оњистаоњиста ќадамзанон, то њавлии амак овардем.
Дар айвон њамсояи наздики њарду оила, олими соњаи тиб Барот
Рањмат, олими машњур, фарзанди Акашариф, Ќандил Љўра ва чанде
аз наздикони дигар, даври дастархон нишаста буданд. Аз афти кор,
соат аз ду гузашта будааст, ки аз радио овози суруд бараълоина
ба гўш мерасид. Магар омадани Акашарифро интизор буданд, ки
табаќи ошро рўи дастархон гузоштанд. Њамин дам аз радио овози
Боймуњаммад Ниёз ва суруди нави ў «Эй љони ман асират!» ба гўш
расид. Он айём Боймуњаммад Ниёз навакак аз Хуљанд омада, дар
њайати сарояндагони радио адои вазифа мекард. Акашариф чанд
сония ба суруди њофиз диќќат дод ва пасон, бо табъи болида оњанг
ва сабки хониши њофизро тавсиф кард. Њама даст ба ош бурданд.
Акашариф низ луќмаи хурде ба дањон бурд ва њамон лањза ба пањлуи
чап афтида, сар ба зонуи духтур Барот Рањмат монд. Духтур ба тезї
донањои биринљро аз дањони ў гирифт ва бо дарозии якандоз ўро
хобонд. Њама бесаранљом буданд. Касе ба љониби телефон давид.
Њанўз њам суруди њофиз идома дошт. Акашариф љон дода буд»…
(Мењмон Бахтї). Он рўз якуми октябр ва соли як њазору нўњсаду
шасту шаш буд.
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Рўзи дигар «Тобут дар театри академии ба номи Лоњутї
гузошта шуд. Сели одамї ба сўи тобут беист равон буд… то ки бо
њофизи дўстдошташон Алвидоъ! Гўянд: Бо ин ният аз Дарвозу
Ќаротегину Кўлобу Вахш ва водии Њисору Бадахшон ва Хуљанд фи
ритодагони махсус омада буданд…
Њамон рўз дар сари тобути Њофизи халќї, аз номи роњбарияти
њизбу њукумат, Љаббор Расулов, Абдулањад Ќањњоров ва Мањмадулло
Холов, ба нишони њурмат, пос истоданд ва ба ањли хонаводаи ў
таъзия изњор намуданд», (Холмурод Шарифов).
Ва љасади Акашарифро, дар водии хомўшони Саросиё, ба хок
супориданд, ва осорашро ба хидмати миллат ва мулк вогузоштанд.
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Байни мардум, аз рўзгор ва осори Акашариф, наќл ва ри
воятњои зиёде њаст. Ин наќлу ривоятњо аз забон ба забон мегардад,
ва аз хислатњои хоси ў ва аз истеъдоди нодири ў, њикоят мекунад. Ва
Дона Бањром дар рисолааш овардааст, ки:
1. Мардуми Дарвоз, агар дар оила писар таваллуд шавад,
маросими пос мегузарониданд – се рўз одамон омада, мењмони нав
муборак!, гўён, базм меоростанд ва зиёфат мехўрданд. Ба хонаи
Љўра, барои муборакбоди мењмони нав, Шарифи навзод, устоди
њофизони ќалъа Хотирхушбош њам меояд, ва сеторашро љўр мекунад,
ва мегўяд:
— Илоњо, њамин писари навзод, ки ба ў Шариф ном мондаї,
Шариф ва мањбуби мардум бошад. Ва мисли ман пир шавад. Њофиз
ва њунарманди ќалъа шавад. Омин!...
2. Бачањо гаштак доштанд – бо навбат дар хонаи яке зиёфат
хўрда, сўњбату базм мекарданд. Боре навбати Шариф буд, вале ў
пул надошт, ки зиёфат дињад. Ночор роњи ќалъаро пеш гирифт.
Дар ќалъа марде буд, ки њар рўз, дар соати муайян, хирсеро ба боѓ
мебаровард. Хирсро Пањлавони ќалъа, мегуфтанд, ва њар кас хирсро
дар гўштин афтонад, ду танга мукофот мегирифт. Ва Шарифи
хурдсол ба хирс гўштин гирифт. Хирсро афтонд ва тангањоро гирифт,
ва сарфи гаштак кард.
3. Як замонњо дар ќалъаи Кўњна, њар сари субњ, рўзњои беабр
дувоздањ зани зебо ва сафедпўш, (ва рўзњои абрдор шаш зани зебои
сафедпўш) сари девор баромада, дафзанон тулўъи офтобро истиќбол
мекардаанд. Њар як даф як ному як наѓма доштааст – рез, резабозї,
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яксара, чандин, кумбакгардонї… Љаззобу ѓулѓулаафкан будааст са
дои он дафњо. Ва Шарифи љавон он садоњоро мешунид ва эњсос ме
кард, ва илњом мегирифт…
Муболиѓа. Бунёди воќеъї надоранд ин наќлу ривоятњо. Ба
зоњир ва тарзи ифода, ба афсона шабоњат доранд, аммо ба рамз,
ва маънї, таљрибаи рўзгор ва фалсафаи њаёт њастанд. Аз ривояти
якум рамузгирон чунин маъно мебароранд, ки касе бетарбия ба љое
нарасидааст, ва тарбия њамон ваќт муфид аст, ки агар тарбиягир
ањл бошад, ва агар ноањл бошад, зањмати мураббї зоеъ мешавад.
Яъне истеъдоде мебояд, ки истеъдодро шиносад ва роњу равиши
минбаъдаашро нишон дињад. Фотињаи Хотирхушбош ба њамин
маъност, худаш истеъдод дошт ва истеъдоди Шарифро дарёфт, ва
сари ваќт дастгирї кард.
Дар ривояти дуюм Шарифи наврас, бо хирс, бо пањлавони
ќалъа, аз зарурат гўштин мегирад ва ѓолиб меояд – њиммати баланд
дорад, ба душворї тан намедињад, роњњои осон кардани душвориро
мељўяд ва меёбад. Њамин хел хислатњо дорад Шариф ва барои њамин
назди мардум азиз аст ва одамон ўро дўст медоранд.
Ривояти сеюм – ќалъаи Кўњна, занони зебо, ки даф мезананд
ва садои љаззобу ѓулѓулаафкан, ки аз тулўъи офтоб хабар мерасонад,
рамзест аз истеъдоди мусиќї ва садошуанвї ва овозшиносии Шариф,
ки танњо хоси ўст, ва каси дигаре, монанди вай созу навои тарабовари
њаётро шунидаву њис кардаву ба садо оварда наметавонад.
Аз ќадимулайём наќлу ривоятњои фавќултабиї вуљуд доранд,
ва мардум ба њамин восита, ба шахсони машњур ва маќбул, арзи
сипос мекунанд, ва хотираи ўро зинда нигоњ медоранд, ва ќоил
њастанд, ки фалон кас, одами оддї набуд – вай одами фавќуллода
буд, ва нерўву истеъдоду фаросати модарзоде дошт, ки дигарон он
нерў, он истеъдод ва он фаросатро надоранд. Ба таљрибаи таърих
нигоњ бикунем, бараъло мебинем, ки чунин наќлу ривоятњо фаќат
ба номи бузургони зиндаёд – Абўабдулло Рўдакї, Абўалї Сино,
Фахриддин Розї, Њофизи Шерозї ва амсоли инњо, сабт аст.

— 24 —
Соли як њазору нўњсаду навад Борбади Марвазиро љашн гириф
танд. Чунин бузургдошти он ромишгари зинданом, баъди як њазору
чорсад сол барпо гардид.
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Ва рўзгору осори Борбад, дар тасвири Абулќосими Фирдавсї,
чунин аст:
Њаме њар замон шоњ бартар гузашт,
Чу шуд соли шоњиш бар бисту њашт.
Касеро набуд бар дараш кори бад,
Зи даргоњаш огоњ шуд Борбад.
Бад-ў гуфт њар кас, ки «шоњи љањон,
Гузидаст ромишгарон аз мењон.
Ки гар бо ту ўро баробар кунанд,
Туро бар сари Саркаш афсар кунанд».
Чу бишнид мард он, биљўшид оз,
Агарчи набудаш ба чизе ниёз.
Зи кишвар бишуд то ба даргоњи шоњ,
Њаме кард ромишгаронро нигоњ.
Чу бишнид Саркаш, дилаш тира гашт,
Ба захми суруд андарун хира гашт,
Биёмад ба наздики солори бор,
Дирам карду динор чанде нисор.
Бад-ў гуфт: «Ромишгаре бар дар аст,
Ки аз ман ба соли њунар бартар аст.
Набояд, ки дар пеши Хусрав шавад,
Ки мо кўњна гаштему ў нав шавад».
Зи Саркаш чу бишнид дарбони шоњ,
Зи ромишгари содда барбаст роњ.
Чу рафтї ба наздики ў Борбад,
Њамаш кор бад буд, њамаш бор бад.
Чу навмед баргашт аз он боргоњ,
Або Барбат омад сўи боѓи шоњ.
Яке боѓбон буд Мардўй ном,
Шуд аз диданаш Борбад шодком.
Бад-он боѓ рафтї ба Наврўз шоњ,
Ду њафта бибудї бад-он љашнгоњ.
Сабук Борбад назди Мардўй шуд,
Њамон рўз бо мард њамбўй шуд.
Чунин гуфт ба боѓбон Борбад.
Ки гўё ту љониву ман колбад.
Кунун орзу хоњам аз ту яке,
Ки он њаст назди ту сахт андаке.
Чу ояд бад-ин боѓ шоњи љањон
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Маро роњ дењ, то бубинам нињон.
Ки то чун бувад шоњро љашнгоњ,
Бубинам нуњуфтї яке рўи шоњ.
Бад-ў гуфт Мардўй: «эдун кунам,
Зи мењри ту, андеша берун кунам».
Чу Хусрав њамехост к-ояд ба боѓ,
Дили мизбон шуд чу равшанчароѓ.
Бари Борбад шуд, бигуфт он ки «шоњ,
Њаме рафт хоњад бад-ин љашнгоњ».
Њама љомањо Борбад сабз кард,
Њам он барбату руди нангу набард.
Бишуд то ба љое, ки Хусрав будї,
Бањорон нишастангањаш нав будї.
Яке сарв буд сабзу баргаш гашан.
Бару шох чун размгоњи Пашан.
Бар он сарв шуд Барбат андар канор,
Замоне њаме буд, то шањриёр,
Аз айвон баромад бад-он љашнгоњ,
Биёрост полезбон љои шоњ.
Биёмад паричењрае майгусор,
Яке љом бар каф бари шањриёр.
Љањондор бистуд зи кўдак набид,
Булўр аз майи сурх буд нопадид.
Бад-он гањ, ки хуршед баргашт зард,
Њаме буд, то гашт шаб ложвард.
Зананда бад-он сарв бардошт руд,
Њам он сохта пањлавонї дуруд.
Яке наѓз дастон бизад бар дарахт,
К-аз он хира шуд марди бедорбахт.
Суруде ба овозе хуш баркашид,
Ки акнун ту хониш Додофарид.
Аз он захма Саркаш чу бењуш гашт,
Бидонист к-он кист, хомўш гашт.
Ки чун Борбад, кас чунон захми руд
Надонад, на он Пањлавони суруд,
Бад-он номдорон бифармуд шоњ,
Ки «љўед сартосар ин љашнгоњ».
Фаровон биљустанду боз омаданд.
Ба наздики Хусрав фароз омаданд.
Љањондида Саркаш сухан баргирифт,
67

Ки аз бахти шоњ, ин набошад шигифт.
Ки гардад гулу сарв ромишгараш,
Ки љовид бодо сару афсараш!
Биёвард љоме дигар майгусор,
Чу аз хубрух бистуд ин шањриёр,
Зананда дигаргун биёрост руд,
Баровард ногоњ дигар суруд.
Ки Пайкоргурдаш њаме хондаанд,
Чунин ном аз овози ў рондаанд.
Чунин ромишї гуфту Хусрав шунид,
Ба овози ў љоми май даркашид.
Бифармуд, к-инро ба љой оваред,
Њама боѓ яксар ба пой оваред.
Биљустанд бисёр њар сўи боѓ,
Бибурданд зери дарахтон чароѓ,
Надиданд чизе љуз аз беду сарв,
Хиромон ба зери гул андар Тазарв.
Шањаншоњ пас љоми дигар бихост.
Бар овози он сар баровард рост.
Баромад дигарбора овози руд.
Дигаргунатар сохт бонги суруд.
Њамон Сабз дар сабз хонї кунун,
Бар ингуна созанд мардон фусун.
Чу бишнид Парвиз бар пой хост,
Яке љоми май гулшанорой хост.
Ки буд андарин љом як ман набид,
Ба як дам майи равшан андар кашид.
Чунин гуфт к-«ин фаришта будї,
Зи мушку зи анбар сиришта будї,
В-агар дев будї, нагуфтї суруд,
Њамон низ нашнохтї захми руд.
Биљўед дар боѓ то ин куљост,
Њама боѓу гулшан чапу дасти рост.
Дањону бараш пур зи гавњар кунам,
Бар ин рудсозон-ш мењтар кунам».
Чу бишнид ромишгар овози ўй,
Њамон хубгуфтори дамсози ўй.
Фуруд омад аз шохи сарви сањї,
Њамерафт бо ромишу фаррањї.
Биёмад, бимолид бар хок рўй,
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Бад-ў гуфт Хусрав: «чї мардї, бигўй».
Чунин гуфт: «Шоњо, яке бандаам,
Ба овози ту дар љањон зиндаам».
Саросар бигуфт он чи рафт аз буна,
Ки буд андар он якдилу яктана.
Ба дидори ў шод шуд шањриёр,
Ба сони гулистон ба гоњи бањор.
Ба Саркаш чунин гуфт, к-«эй бадњунар!
Ту чун њанзалї, Борбад чун шакар,
Чаро дур кардї ту ўро зи ман?
Дареѓ омадат руд аз ин анљуман?!»
Бар овози ў шод май баркашид,
Њамон љоми ёќут бар сар кашид.
Бад-ингуна то сар сўи хоб кард.
Дањонаш пур аз дурри хушоб кард.
Бишуд Борбад шоњи ромишгарон,
Яке номдоре шуд аз мењтарон.
Ва ба шарафи Љашни бузургдошти ў, Њукумати Тољикистон
Љоизаи Борбад таъсис дод, ва бинои боњашамати санъаткоронро, ки
дар шањри Душанбе, байни кўли љавонон ва мањаллаи Ќарияи боло,
воќеъ аст, Кохи Борбад номид ва яке аз кўчањои шањр кўчаи Борбад
ном гирифт.
Ва Акашариф барандаи аввалини Љоизаи Борбад шуд. Вай
бисту чор сол пеш аз ин рењлат карда буд, ва маблаѓи љоизаро пи
саронаш Ќандил ва Дарвозї гирифтанд. Гирифтанду хона бурданд
ва ба дасти модарашон Љоноро доданд. Љоноро пулро нагирифт – ин
хабарро шунида, аввал оби чашм кард, ва баъд шукргузорї:
— Дар арвоњат мурам Шариф. Арвоњат њам маро хор шудан
намемонад.
Ва устоди Донишгоњи санъат, донишманди таърихи мусиќї,
Аслиддин Низомї, њангоми таълим, ба шогирдон таъкид кард:
— Бидонед, дар замони Сосониён Борбади Марвазї, сурудеро
офарид бо номи «Дилангез», ки дар катибањои ќадим чун маќоми
Дилангез ёдовар шудааст. Пас аз 1400 сол дар эљодиёти Акашариф,
худ аз худ, суруде пайдо шуд бо номи Дилангез: «Як дасту бар сар,
як дасту бар дил»… Рўи ин муаммо бояд њоло кор кард, то тавонем
ташхиси мусиќї ба љо оварем, ва пайванд будани ин ду оњангро
собит созем.
69

Ва сад сол аз рўзи таваллуди Акашариф гузашт. Соли як њазору
нўњсаду наваду чор ин санаи муборакро љашн гирифтанд. Дар муњит
ва шароите љашн гирифтанд, ки Тољикистон гирифтори бўњрони
сиёсї ва иќтисодї ва иљтимої шуда буд. Зеро ки Иттињоди Шўравї
(СССР) барњам хўрд, ва собиќ љўмњурињои шўрои сосиалистї худро
мустаќил эълон карданд ва њар кадоме давлати боистиќлол гардид.
Аз љумла Тољикистон њам. Лекин дар Тољикистон неъматњои истиќ
лолро саришта карда, ва бањра бардошта натавонистанд. Њаргуна
ќуввањои тундрав пайдо шуд ва ба майдон баромад, ва даъвоњое
пеш гузошт. Даъвоњое, ки мухталиф ва носанљида буд, мардум, бо
умедњои ширин ва пуч, саргум шуданду роњгум заданд. Ва ин њол
оќибат ба љанг кашонд. Хунрезињои зиёде ба вуќўъ омад, ва водї
ба водї, ноњия ба ноњия, дења ба дења ва њамсоя ба њамсоя, душман
шуданд, хунталаб шуданд.
Баъди вайронкорињои фаровоне њукумати ќонунї барќарор
гардид ва раиси Њукумат Эмомалї Рањмонов ба номи Сулњ ќасам
хўрд, ва тараддуди мусолињаи миллиро пеш гирифт, ва љанги
мусаллањонаро хобонид, вале љанги рўњияњо давом дошт. Дар њамин
хел як њолати парешон ва ноустувор, Љашн гирифтани садсолагии
зодрўзи Акашариф, дар назари аввал як кори бељо барин менамуд.
Аммо ваќте ки Љашн сар шуд ва дар рўзномањо маќолањо, ва
дар нашриёт китобњо чоп шуду пањн гардид; ва мањфилњо барпо
гардид, ва дар Кохи Борбад маљлиси боњашамате гузашт; ва дар
гузаронидани Љашн њама ќуввањои мављуда, даст ба даст доданду
хидмат карданд, ба хурду калон ва ба дўсту душман маълум ва
равшан гардид, ва маъќул афтод, ки суруди Акашариф ва номи
Акашариф, радифи сулњу салоњ ва Љашни Акашариф пайвандгари
дилњост. Ва раиси Њукумат Эмомалї Рањмонов, аз минбари баланди
Кохи Борбад, дар рўзи тантана, аз њамин бобат сухан ронд, ва
таъкид кард, ки Акашариф дар солњои душвор дар аввалин солњои
Њокимияти Шўравї, дар хидмати адолат ва бењбуди њаёти халќ буд.
Имрўз номи ў, ва суруди ў, ва ибрати рўзгори шахсии ў, барои салоњи
кори зарардидаи мо, барои якдигарфањмии њамаи ќуввањо, барои
вањдати миллї ва ободиву маќоми Ватани мо, хидмат мекунад.
25 феврали соли 2004.
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