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I

Пиндорњо

ШЕЪР ЉАЊОНИ ШОИР АСТ
(Дар заминаи гузориш дар маљлиси Садорати
Иттифоќи нависандагон, 22.12.2002)
Раванди тањаввули шеъри имрўзи тољикї он ќадар
сода ва равшан нест, ки дар як нишасту як-ду маърўзаву
гузориш бо тамоми пастиву баландї ва камияту кай
фияташ арзёбї гардад. Хусусан ки дар дањ-понздањ соли
охир тањќиќи равандњои адабї ва таќризи китобњои шеър
таќрибан ба сатњи нестї расидааст. Биноан, њар чи ки
имрўз мо дар ин мавзўъ мегўем, ба љуз мушоњидаву
мулоњизањое нест, ки фаротар аз бардошти завќу салиќа
ва имкони мутолиаву шинохти шахсиамон бошад. Ва,
ба назари ман, тањлили хурдагиронаи эљодиёти шоире ё
шеъре низ натиљаи матлуб нахоњад дод. Зеро, ба ќавли
шўхиомези худи адибон, дар байни аъзои Иттифоќи
нависандагон ками андар каманд адибоне, ки ба истеъдоду
ќудрати адиби дигар арљ гузоранд, аксари кулл чунинанд,
ки њар кадом ба пиндори худ дањост. Аз ин рў, чунон ки
шоири зиндаёд Нодири Нодирпур гуфтааст, «агар шеър
хуб бошад, ба дифоъ ниёз надорад ва гар бад бошад, аз
дифоъи ман ё дигарон суде њосил нахоњад омад».
Ба ин маънї имрўз метавон аз њусну ќубњи шеъри
тољикї бисёр бањс кард ва ин бањс њатман хеле ва хеле
пањлўњои гуногун хоњад дошт: љанбаи њунарї, љанбаи
фаннї (вазн, ќофия, таносуби калом, мантиќ ва ѓ.),
дарунмояву мўњтавои шеър, забони шеър, шаклу ќолабњо
ва ѓайраву њоказо. Ва њар кадом аз ин љанбањо метавонад
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мавриди мунозирањои тўлонї ќарор гирад ва яќинан ба
як натиљаи дилхоњ расидани њамаи мо низ аз эњтимол дур
аст. Зеро оид ба њар кадом аз ин љанбањои бањс њар нафар
метавонад назару биниши худро дошта бошад. Албатта,
ба љуз меъёрњое, ки ба њукми муќаррароти њатмии шеър
даромадаанд.
Манзараи тањаввули бештар аз дањсолаи шеъри
тољикї, ба назару пиндори ман, он њаќиќати кўњна ва
забонзадаеро бори дигар таъйид кард, ки шеър (ва умуман
адабиёт) оинаи зиндагист. Танњо пештар мо (шахсан ман)
ин маъниро чунин мефањмидем, ки адиб дар мазмуну
мундариља, мавзўъ ва ѓояи асар бояд масъалањои замони
худ ва ё рўњияи њамзамони худро аксандоз ва тасвир
бикунад.
Воќеањои 10-15 соли охир, авзоъи зудтаѓйири љомеаи
Тољикистон дар ин давра, сатњи зиндагї, тафаккур ва
њадафњои гуногуни гурўњњову њизбњову ќавмњо, бозињои
ѓаразноки сиёсї, таѓйиру табдили мавќеъњою муносибатњо
ва ѓайраву њоказо – хулоса њамаи пасту баланд ва мадду
љазри њаёти љомеа – дар адабиёти ин замон, хоса дар
шеър, аксандоз гардид.
Мухтасаран бигўем, сатњи шуури сиёсию иљтимої
ва фарњангию маънавии љомеа ба сатњи шеър умуман
таъсиру наќши равшан гузошт.
Хусусан дар ибтидои солњои 90 кўчагиву омиёна
шудани сиёсату фарњанг ба омиёнаю кўчагї гардидани
эљодиёти як гурўњи калони шоирони тољик асар кард. На
танњо сатњи мавзўъ, арзиши дарунмоя ва ороишу пероиши
каломи шоирона, балки худи меъёрњои муносибат ба
шеър ва сухани шоирона хеле ва хеле коњиданд. Ба хо
тир овардани ба истилоњ «шеърњои майдон» кофист, ки
дар гуфтану интишори онњо аз нозимони њаваскор то
шоирони маъруфу майдондори мо фаъолона ширкат
намуданд, њатто ба китобу маљмўањои худ онњоро ворид
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карданд. Чунин навиштањо наќду мунаќќидони худро
низ ба миён оварданд.
Њоло аз нигоњи меъёрњои асили шеър бингарем,
љои шубњае нест, ки он навиштањо ба шеър муносибате
надоранд, вале ба муддати чанд соли пасоянд то андозае
тавонистанд сатњи шеърро поён кашанд, шеърро ба
майдони сиёсатзадагї ва савдогарї тела дињанд. Дар
натиља сафи ба ном шоирони китобдор хеле афзуд,
матни сурудњои сарояндагони навбаромад хароб ва завќи
хонандагону шунавандагон коста шуд. Барои хонанда
душвор шуд, ки байни шеъри воќеан иљтимої, дардомез,
довталаб аз як тараф ва фарёдњои ѓаразолуд, њазёнњои
фиребанда аз љониби дигар фарќ гузорад. Зеро дар
баробари ашъори иљтимоию таѓаззулии устоди шодравон
Лоиќ Шералї, Гулназар, Гулрухсор, Камол Насрулло,
Рањмат Назрї, Низом Ќосим, Фарзона ва чанд тани
дигар, ки аз њисси масъулияти иљтимої ва адабї сарчашма
гирифтаанду бо рўњу хуни гўяндагонашон даромехтаанд,
тањнияту мазамматњои мавсимию маъракавї, њазёнњои
фиребо, њаваскорињои бемоя хеле зиёд манзури
хонандагону њаводорони шеър гардиданд.
Бо вуљуди ин шеъри имрўзаи тољикї, агар ба
манзараи тањаввулаш бо чашми тањќиќ бингарем, бешуб
ња, дастоварду пешравињои хеле назаррас дорад. Ќабл аз
њама бояд гуфт, ки маърифати шеър нисбат ба солњои
пешин болотар рафт, забони шеър суфтатару пухтатар
шуд, ки ин падидаро бо як назари сатњї низ метавон
дид, дарунмояву муњтавои шеър фарогиртару рангинтар
гардид ва нињоят, раванду тамоюлњои хеле гуногуну
мутафовит зуњур карданд ва рушд доранд.
Дар ин љараён тамоюлњои бештар њадафманду
намоёнтар дутоянд, ки онњоро ба истилоњ суннатгарої ва
навгарої метавон номид. Як гурўњи шоирон низ њастанд,
ки ба њарду тамоюл алоќа зоњир мекунанд. Дар њардуи
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ин тамоюл асарњои хубу бад ва миёна фаровон эљод
мешаванд.
Хатари аз њама назаррас дар тамоюли суннатгарої
гаравидан ба умумигўї, ривояту тавсиф, такрору таќлид
ва дур мондан аз халлоќияту эљодкории воќеї аст. Ман
аз мисол овардан дар ин маврид худдорї мекунам, ба
ин сабаб ки мисолњо нињояту нињоят фаровонанд. Танњо
изњори умедворї мекунам, ки шоирони суннатгаро аз
кўчањои сарбастаи тайшуда худро рањо намуда, ба идома
додани роњи гузаштагони шўњратёри худ муваффаќ
шаванд, чунон ки ба устодон Абулќосим Лоњутї, Мирзо
Турсунзода, Мўъмин Ќаноат ва Лоиќ Шералї паймудани
роњи худ дар ин љода даст додааст.
Дар доираи тамоюли суннатгарої дар солњои охир
як равияи тозае зуњур кард, ки онро метавон равияи
фаннї ё тафаннунї номид. Ин равия, ба назари ман,
аслан аз достони «Гањвораи Сино»-и Мўъмин Ќаноат
љиддан шурўъ шуда буд. Дар осори шоирони ин равия
љанбањои тањќиќию маърифатї мавќеъи намоён дорад.
Хусусан, дар эљодиёти Сафармуњаммад Айюбї ин равия
аз драмањои манзуми ў оид ба шахсиятњои таърихию
фарњангї шурўъ шуда, њоло дар манзумањояш, ки ба
ёдгорињои таърихию фарњангї бахшида шудаанд, торафт
равшантар зоњир мегардад. Гароиши тафаннунї дар баъзе
ќасидањои Салимшо Њалимшо, аз љумла дар ќасидњои
маљмўаи «Хонаи офтоб» (2003) ба мушоњида мерасад.
Вале дар онњо ривояту афсона, пиндору ингор, мозиву
њол, хаёлу манол чунон даромехтаанд, ки аз гардиши
гароиш то домани идроки тафаннунї расидани хонанда
амри муњол аст. Як ќисми ашъори Мўњтарами Њотам ва
Назри Яздонро низ метавон ба равияи тафаннунї мансуб
донист.
Равияи дигареро, ки дар њамин доира сурат
гирифтааст, шартан «шеъри китобї» номидан мумкин
аст. Аксари кулли ѓазалиёти Абдулло Ќодирии Мумтоз,
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як ќисми шеърњои Салими Хатлонї, Шањноз ва бисёри
дигар шоирони ѓазалсароямон ба њамин равия наздиканд.
Њатто дар китобњои Фарзона, ки аз тавонотарин ва
хушзавќтарини шоирони имрўзаи мост, ингуна шеърњо
кам нестанд. Хусусияти чашмраси чунин шеърњо ин аст,
ки гўяндагони онњо ба ороишу пероиш ва ритму оњанги
сухан воќеан ањамияти зиёд медињанд.
Аз Абдулло Ќодирии Мумтоз:
Боз аз ѓусса фиѓон хоњам кард,
Шиква аз сўзиши љон хоњам кард.
Бе ту, эй моњваши симинсоќ,
Ашк аз дида равон хоњам кард…
Шамъсон сўхт дил аз оташи ишќ,
Ѓами дил бе ту гарон хоњам кард.
Мастам аз ѓамзаи чашмат, љоно,
Кунљи майхона макон хоњам кард…
Аз Фарзона:
Лабам гум кард истеъдоди зебои такаллумро,
Нигоњам бохт нозук рафтани фикри табассумро.
Дигар аз боми ларзони њавас афтодаам бар хок,
Дигар афшондаам аз сар хаёли фатњи анљумро…
Аз Алии Муњаммадии Хуросонї:
Гирифторам ба он дилбар, ки бовар мекунад моро,
Нињодам сар ба пое, тољ бар сар мекунад моро.
Гусастам риштаи мењру вафо аз бевафо ёрон,
Ки ањди бевафоён хору абтар мекунад моро…
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Аз Салими Хатлонї:
Золи азраќпўш бар каф мекашад паймонаро,
Менишонад дар азо ин дидаи мастонаро.
Рост рафтан пойро дандони њиммат мекунад,
Роњ меандозад охир тоби мў ин шонаро…
Ин ќабил шеърњо ба истилоњ суратиянд, камтар
гармї доранд, бо вуљуди њамаи дурустињою зебоињо аз
зиндагї зиёд бархурдор нестанд, содатар гўям, зочањои
бисёр зебоеро мемонанд, ки љон надоранд.
Аз равияи умумигўиву оддигўї, ки мањсулаш бештар
аз гапњои манзум ва тавсифњои забонзадаю кундшуда чизе
нест ва аз бофтањои ба зоњиру зоњир гўё орифона, ки хеле
роиљ шудааст, ин љо њољат ба сўњбат њам нест.
Мусаллам аст, њунари шоири асил ваќте ба зуњур
меояд, ки агар ў воќеањои хусусии зиндагї ва њолатњои
људогонаи шахси худро бо њаводиси рўзгор ва авзоъи
љомеа пайваста ва омезиш дода тавонад. Ва баёни ин
пайванду омезиш бояд чунон сурат бигирад, ки њар кас
худро шарики њиссиёту бардошти гўяндаи шеър пиндорад.
Дар ин гуна шеърњо мо ба сухани зиндаю гарм рўбарўем.
Њар мисраъ, њар таъбир, њар исту зада дар чунин шеър
љон дорад, бор дорад, њадаф дорад, мухотаб дорад.
Аз устод Лоиќ:
Чї љои шукри шукуфа?! Бањор хунин аст,
Насими шумнафас дар гузор хунин аст.
Дарахт дасти дареѓо њамезанад бар сар,
Љавона ѓамзадаю шохсор хунин аст…
Замон ба зону нишаста зи хории миллат,
Замин зи пой фитода, мадор хунин аст.
Зи осмону замин бўи хун њамешунавам,
Чї беш гўям аз ин?! Рўзгор хунин аст.
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Зи халќи хеш, ки фарњанги бостон дорад,
Чї ифтихор кунам?! Ифтихор хунин аст.
Бубинед, изњори муносибат, мавќеъ ва аќида,
дардошної ба манзарањои њазини муњити иљтимої шахси
шоирро то кадом андоза фаъол ва шеърро то куљо муассир
гардонидааст. Як њарфи туфайливу як таъбири ангал рањ
наёфта дар ин ѓазал.
Ман бисёр шеърњои Гулрухсорро низ њамин гуна
дармеёбам, дар онњо ситоишу накуњиш, шўру ѓалаён,
энергияи рўњ, муњаббату надомат, парвозњову афтиданњо,
хастагиву болидагї, пайвастану гусастанњо ва чандин
дигар тобишу љилвањои њолати шахси гўяндаро метавон
дид. Таваљљўњ фармоед ба ин пора аз шеъри «Аз паси
сад парда»:
Ман агар аз зулмати шабњои вањшат
То кунун илњоми шеъри рўшанї дорам,
Ман агар аз дудгоњи абри тира
Шомхўрда ахтаронро нури чашми диданї дорам,
Ман агар аз вартаи зуњду риё
Бар њафт пушти хасми фардо
		
номаи бахшиданї дорам,…
Хештанро, њамчунон љоми булўрин,
			
рўи каф бардошта,
То мазори хору зори сарбадорон – Тољикистон –
Ношикаста, зинда бурдан метавонам!
Ман барои зиндагонии шараф
Дар коми аждар
Зинда будан метавонам!
Охирин маљмўаи шеърњои устоди зиндаёд Лоиќ
Шералї «Фарёди бефарёдрас» аз намунањои барљастаи
њамин гуна шеър фароњам омадааст. Аз шеъре, ки
зиндагии мову шумо, рўњу авзоъи замонро бо кайфияту
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камияташ аз тариќи тавоноиву шуљоати адабї инъикос
мекунад ва, иншооллоњ, ки ин мояро ба замонњои дигар
интиќол медињад.
Чунин шеър аслан дар шууру дили хонанда ангезаи
ризоияту њамдилї ва ё инкору инсёнро њатман ба вуљуд
меорад. Мањз ба тавассути чунин шеърњо љањони шоир
офарида мешавад, ки барои хонанда низ марѓуб асту вай
ба он љањон метавонад ворид шавад, бо ѓаму андўњ ва
шодию сурури гўяндаи шеър шарик бошад, бо ў њамовоз
гардад.
Сирри мањбубият ва вирди забонњо будани ашъори
устод Лоиќ танњо дар њамин аст. Худи шоир инро
медонист, ки гуфтааст:
Асли ман шеъру ѓазалњои мананд,
На њамин шўру маѓалњои мананд…
Дар љањон бо љумла бурду бохтам
Ман љањони хешро њам сохтам.
Як-ду сухан дар њошияи шеърњои навгароён мехоњам
гуфта бошам. Чи дар Эрон ва чи дар Тољикистон ин
тамоюл аз ду равияи умда иборат аст: равияи иљтимоию
њамосї ва равияи таѓаззулї. Пояњои њарду равияро дар
Тољикистон устод Мўъмин Ќаноат гузоштааст. Њоло
дар равияи аввал Гулназар, Зиё Абдулло ва дар равияи
дуюм Доро Наљот, Абдулќодири Рањим бештар ќалам
меронанд. Инњо ва дигар шоироне, ки ба ин пайрања
гом нињодаанд, чизњои љолибе доранд, ки њама њусну
ќубњашон тањќиќу тањлили махсуси љиддї ва фурсати
дигарро таќозо мекунанд. Ин љо њамин ќадар мегўям, ки
ваќте аз шеъри ватанхоњонаи Гулназар мехонам:
Ман сафедии сабоњатро иваз њаргиз нахоњам кард
бо сад ќитъаи сўзони Африќо,
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байни «сафедии сабоњ» ва «ќитъаи сўзон» на ихтилоф
мебинам, на таносуб. Вале ваќте ў аз «ѓами девона» ё
аз «захми бонг» ва «захми лаззат» сухан мегўяд, њузури
шеърро ќоилам.
Маънињои баландмоя ва тасвиру тавсифњои
зебову гиро дар шеърњои навгароёна низ зиёд ба чашм
мерасанд.
Аз Гулназар:
Тољикистон!
Аз сабоње, к-аз замири як сухан рў мегушояд,
Рў мапеч,
Шўълаеро, к-аз дили як вожа мехезад,
Кам мабин,
Ман ба ќадри вањми як тифли мусофир
Аз шаби торики таќдири ту метарсам.
Ва пуропуранд таъбиру таркибњои ошнои бегона,
дудхўрда дар танўри шеъри њамсоя, таќлиду таќлиди
бемоя, нави хеле кўњна, ки санъати муѓлаќиро шиор
кардааст.
Аз Доро Наљот:
Насиме
		
оганда зи атри тасбењ
сабзтарин ошиќонањоро
бо фасоњати ояњои яздонї
дар мадрасаи беша
			
ба гўйиш овард.
Чаковакњо
ба самоъи забонањои сабз
ва раќси болњои зард
				
жўлиданд.
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Ба њар њол аз шоирони навгарои тавонои Эрон
Ањмади Шомлу дар равияи иљтимоию њамосї ва Сўњ
роби Сипењрї дар равияи таѓаззулї ба ин тамоюл то
охир содиќ монданд, аммо Ахавони Солис, Фаридуни
Таваллулї, Њушанги Соя, Нодири Нодирпур, Фаридуни
Муширї ва дањњо шоирони муќтадири дигар, ки њама аз
пайравони Нимоянд, дар нињояти кор ба шеъри суннатї
арљ гузоштаанд. Аз љумла Ахавони Солис дар алоќамандї
ба ин мавзўъ дар пешгуфтори нашри дуввуми «Охири
«Шоњнома» навиштааст: «… навиштани ќитъаоти бевазн
барои ман пеши худам як озмоишаке буд… Аммо баъдњо
дунбола гирифтани ин шеваи номавзунро написандидам.
Зеро дидам ва санљидам … аз ин гуна корњое «шеър ба
маънои ом» битавон суроѓ гирифт… Ин гуна суханон ба
њар њол мисли ин ки як чизе кам дорад аз шеър, албатта
«шеър ба маънои хос».
… Бале, дидам, як чизе кам дорад ингунањо аз онгу
нањо, ки шеър аст, шеъре комил ва тамом, ба њамин маъ
нии хос, на ом албатта…»
Боз њам мегўям, ки адабиёт озмоишро дўст дорад ва
ба шоирони навгаро низ таманнои онро дорам, ки љањони
шеъри худро битавонанд бунёд кунанд ва Худо кунад, ки
он љањон роѓибону муштоќон низ дошта бошад.
2005
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ШЕЪРЕ, КИ ЗАВЌ ПАРВАРАД
Адибони асил паёмбар ва паёмгузори замон ва насли
хеш њастанд. На ба он сабаб, ки осорашон ба солномаву
воќеаномањо шабењ бошанд, балки ба ин маънї, ки рўњи
замон ва умдатарин нишонањои маънавиёти њамзамонони
хешро дар офаридањояшон акс менамоянд. На ба он сабаб,
ки ба муносиботи воќеъоти расмї асаре менависанду
њамсадоии худро ба иќдомоти мусаллатини замон иброз
медоранд, балки ба ин маънї, ки дар офаридањояшон
њастии таърихї, иљтимої ва рўњонии халќро дар пайванди
гузаштаву имрўзи ў метавонанд њувайдо намоянд. Ва
нињоят, на танњо ба он сабаб, ки анъаноти адабии
гузаштаро идома медињанд, балки низ ба ин маънї, ки
метавонанд дар заминаи он анъанот мактаб ва сабки
адабии худро биёфаранд.
Аз масири њамин меъёрњо ба эљодиёти устод Мўъмин
Ќаноат бо назари тадќиќ бингарем, шахсияти халлоќї,
мањорати нигорандагї ва њунари барозандагии ў дар
манзари шеъри кунунии тољикї хеле равшану барљаста
намудор хоњад шуд.
Муњаќќиќони назми муосири тољик бар ин аќида
анд, ки шеъри мо аз нимаи солњои 50 ва бахусус аз
солњои 60-и ќарни гузашта ба марњалаи тоза ворид
шуд, ки моњияти он аз зуњури таѓайюроти сифатї дар
сохту таркиб, системаи образњо ва сатњи бадеиву эсте
тикии шеър иборат аст. Ин маљро аслан аз эљодиёти
Ѓаффор Мирзо, Аминљон Шукўњї ва Файзулло Ансорї
шурўъ шуд, вале ба чанд иллат пеш нарафт. Аввалан,
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шоирони мазкур дар тозакорињояшон асосан ба таљрибаи
шоирони насли солњои 30 (ба истилоњ насли комсомол)
ва эљодиёти шоирони рус такя карда, истеъдоду мањорати
худододашонро то тавонистанд дар њамин замина сайќал
доданд. Сониян, онњо ба назарияи реализми сотсиалистї
сахт мусаллањ буда, аз ворид шудани аносири усулњои
дигари тасвир (мисли романтизм, сентиментализм,
имажинизм ва ѓ.) ба осорашон мепарњезиданд. Солисан,
истеъдоди онњо бо вуљуди њамаи навовариву тозагўињое,
ки доштанд, аз равияи маъмули шеъри тавсифї берун
нарафта, пойбанди ќолабњои тафаккури бадеии расмї
ва нимрасмї буд. Ва нињоят, дар осори онњо рўњи
шеъри классикї, нафаси љонбахши каломи бузургони
гузашта кам эњсос мешуд, ки дуруштиву ноњамворињои
ашъорашонро суфтаву пухтатар гардонад. Ва шояд баъзе
сабабњои дигар њам дар ин миён бошанд.
Мўъмин Ќаноат аз аввалин ќадамњояш дар љодаи
шеър гўё њамин иллатњоро мехост аз пеши роњи худ
бартараф бикунад. Њанўз дар шеърњои шогирдонаи ў,
ки аслан муќайяди мавзўъњову тавсифњои маълум буданд,
кўшиши офаридани тасвирњову таъбирњои тоза ба назар
мерасид. Масалан, дар шеъри «Ду гул» (1955), ки ба
маъмултарини мавзўъњои он замон – васфи духтарони
пахтачин бахшида шудааст, банди љолибе њаст:
Яке з-он аз сафедї нуќраи хом аст, пиндорї,
Ба пояш пахтазорон чатри нилфом аст, пиндорї,
Фурўзон рўи он худ ахтари шом аст, пиндорї,
Дигар дар байни он манзар мањи том аст, пиндорї.
Чунон ки мебинем, дар њамин як шеъри шогирдона
њам ташбењот барои назми он солњо тоза ва нав бу
данд.
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Ё ки шеъри «Пири гулфурўшон»-ро (1959) бигирем,
ки шоир дар он чи хел мўљаз ва нишонрас тасвири зиндаи
манзараи бањорони кўњи Варзобро офарида:
Кўњи Варзобро чи даврон аст,
Гўиё пири гулфурўшон аст.
Љомаи беќасаб ба бар дорад.
Локии шоњї дар камар дорад,
Саллаи суф гирди сар дорад,
Сабади гул ба пеши бар дорад.
Мањорати тасвиркорињои Мўъмин Ќаноат баъдан
дар шеърњои маъруфи ў «Об мехўрад», «Обшор» такмил
ёфта, дар шоњкорињояш «Нарав, ќуи сафеди ман» ва
«Ману шабњои бехобї» ба дараљаи эъљози воќеъї расид.
Ду шеъри охир аз лињози таносуби лањну оњанг бо мазмун
ва аз љињати хамоии (пластик будани) сухан умуман дар
шеъри нави форсї камназиранд.
Назари Ќаноат ба рисолати шеър тадриљан таѓйир
пазируфта, таваљљўњаш ба мавзўъњои муњимми таърихиву
иљтимої ва маънавї бештар зоњир шуд. Манзумаи «Шоир
ва шоњ», шеърњои «Зиндаи љовид», «Эй шоири Сомон!»,
«Суруди охирин», «Ќатли Восеъ» ва мисли инњо дар
корбасти мавзўъњои таърихиву фалсафї барои офаридани
достонњои таърихимавзўъи ў «Тољикистон – исми ман» ва
«Гањвораи Сино» заминаи мусоид фароњам оварданд.
Зимнан, ин љо мехоњам як нуктаро таъкид бикунам,
ки Мўъмин Ќаноат таќрибан сї соли эљодиёти худро
пойбанди мавзўъњои љашнї ва њадафњои сиёсати замон
кард. Достонњои мазкур аслан мањсули њамон платформаи
сиёсати адабї мебошанд. Дар достони аввал панорамаи
њаёти халќ дар масири як фосилаи муайяни таърих
тасвир шудааст. Достони дуюм бошад, фалсафаи њаёт
ва фаъолияти илмиву эљодии Шайхурраис Абўалї иб
ни Синоро дар манзари таърихи пурошўби замони ў
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аз лињози бадеї инъикос намудааст. Њамин равияи
њамосаписандї самти асосии фаъолияти эљодии устод
Мўъмин Ќаноат гардид. Аз ин гаравиш љанбаи лирикии
истеъдоду эљодиёти шоир сахт осеб дид.
Мањорати Мўъмин Ќаноат дар эњсос кардани мавзўъ
њои муњимми њастии халќ ва дар ибрози мавќеъи шоистаи
гражданї нисбат ба тафсиру талќини ин мавзўъњо ќобили
тањсину таќдир аст. Бисёре аз мавзўъњоеро, ки моњияти
иљтимої, таърихї ва сиёсї доранду шоирон аз солњои 70
то имрўз ба онњо гаштаву баргашта мурољиат мекунанд,
Мўъмин Ќаноат њанўз дар солњои 60 тарњрезї карда буд.
Шеъри машњури ў «Ба њаводорони забони тољикї»-ро
ба хотир оред:
Ќанд љўї, панд љўї, эй љаноб,
Њар чи мељўї, биљў.
Бекарон бањрест, гавњар бењисоб,
Њар чи мегўї, бигў.
Форсї гўї, дарї гўї варо,
Њар чи мегўї, бигў.
Лафзи шеъри дилбарї гўї варо,
Њар чи мегўї, бигў.
Бањри ман танњо забони модарист,
Њамчу шири модар аст.
Бањри ў ташбењи дигар нест, нест,
Чунки мењри модар аст.
З-ин сабаб чун шўхињои дилбарам
Дўст медорам варо,
Чун навозишњои гарми модарам
Дўст медорам варо.
Мўъмин Ќаноат ин шеърро соли 1963 гуфта буд,
вале мо бањси се ва ё як забон будани забони форсиву
тољикиву дариро охири солњои 80 оѓоз кардем. Ў бо мењри
бепоён, нињоят ширин ва дилнишин суханашро гуфт,
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мавќеъ ва муносибаташро ба забони модарї ифода намуд,
вале рўшанфикрони мо дар гузоришу њалли ин масъала
аз бањсњои илмиву илмимаоб то низоъњои мањалливу
гурўњї расиданд. Аз шоирон низ чанд тан дар мавзўъи
ситоиши забони тољикї шеърњое навиштанд, вале бо
оњанги арбадаљўиву ситезаписандї (аз устод Лоиќ, Бозор
Собир то шоирони љавонтар).
Баъзе мавзўъњое, ки шоирони мо дар сари онњо
солњои 70-80 бисёр гиру мон ва бањсу талош карданд, низ
дар бархе аз ашъори солњои моќабли Мўъмин Ќаноат
зимни абёти лирикї хеле нишонрасу нозукадоёна баёни
худро ёфта, вале азбаски аз рўњияи пархошљўёнаву
њангоматалабона орї буданд, камтар мавриди таваљљўњ
ќарор гирифтанд. Масалан, ба мавзўъи Самарќанду
Бухоро, таќдири таърихии ин ду маркази тамаддуни
тољикон дар шеъри «Суруди охирин» чунин ишорае њаст,
ки дар он сўзу гудози нињонии шоир ифода ёфта:
Ба тундї хашми дарёям,
Ба тамкин сабри сањроям,
Ба нармї чун дили ошиќ,
Ба сахтї санги хороям,
Ба савдо рафта дунё чун
Самарќанду Бухороям,
Макун дигар ту савдоям…
Навиовариву навпардозии Мўъмин Ќаноат дар
системаи образњои шеъри тољикї, дар сохт ва таркиби
арўз, дар офаридани шаклњои тоза ва эњёи ашколи
анъанавї бо мазомини нав дар навиштањои муњаќќиќони
мо то андозае баррасї шудааст. Њамин ќадар мехостам
илова бикунам, ки дар шикастани мисраъњо, дар исти
фодаи арўзи озод Мўъмин Ќаноат ќариб њамеша аз пайи
таъкиду таъйиди маънї рафта, бо таќозои исту гардишњои
мантиќї сари ин корро гирифтааст. Шеърњои «Хоби
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ќањрамон», «Давоми нек роњатро», «Нарав, ќуи сафеди
ман», «Ману шабњои бехобї», «Гули бодом» ва достони
«Китобњои захмин» аз њамин ќабиланд.
Достонњои Мўъмин Ќаноат дар таърихи адабиёти
муосири тољик маќоми хоса доранд. Бењтарин намунањои
достони реалистии эпикї («Падар»), таърихиву фалсафї
(«Гањвораи Сино»), публитсистї («Тољикистон – исми
ман»), лирикиву њамосї («Сурўши Сталинград» ва
«Мављњои Днепр») дар назми муосири мо ба ќалами ў
мансубанд.
Наќши шеъри Мўъмин Ќаноат дар парвариши
завќи шоирони солњои 60-80 нињоят равшан аст. Баланд
шудани њисси масъулияти шоир нисбат ба шеъре, ки
мегўяд, кўшиш ба риояти таносуб ва мантиќи сухан,
бамавриду сањењ истифода кардан аз захираи луѓат ва
таъбироти рехтаи забон, эљодкорона ба кор бурдани
имконоти дохилии арўзи тољикї ва ќофия – ин њама
ба замми истеъдоду табъ ва омўзиши шоирон омилњое
буданд, ки савияи шеъри моро дар ду-се дањсолаи охир
хеле баланд бардоштанд ва дар ин љода хидмати устод
Мўъмин Ќаноат ва сањми шеъри ў шоистаи таќдиру
тањсин аст.
Барои баланд шудани завќи хонанда ва афзудани
таваљљўњи мардуми мо ба шеър расм шудани бидуни ќоѓаз
ё китоб, яъне аз ёд ќироат кардани шеър аз љониби худи
шоирон наќши муњим бозид. Дар саргањи ин кор низ
устод Мўъмин Ќаноат меистод ва дигар шоирон аз ў нек
пайравї карданд.
Умуман, агар гўем, ки љавоншоирони солњои 60-70-и
ќарни гузашта дар ибтидо њама аз мактаби шеъри Ќаноат
сабаќ омўхтаву баъдан иддае пайроњањои худро пайдо
карданд, сањв нахоњад шуд. Ба ибораи дигар, њамаашон
аз њамон лонаи шеъри Мўъмин Ќаноат (њамчунон ки худи
ў ва њамсолонаш аз лонаи шеъри Лоњутиву Турсунзода)
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болу пар бароварда, дар фазои бекарони шеъри тољикї
њар кадом самтеву роњеро интихоб кардааст.
Дунёи шеъри Мўъмин Ќаноат хеле рангин аст,
ба ќавли худи шоир, «бекарон бањрест» ва њар ѓаввос
метавонад гавњари дилхоњ аз он биёбад, агар гавњаршинос
бошад.
Роњи устод Мўъмин Ќаноат дар олами шеъри форсї
пайравони бешумор дорад. Аминем, ки ин роњ дароз
хоњад буд ва давоми нек хоњад дошт.
2002
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ПАЁМИ ДЎСТ
(ба муносибати 60-солагии
Шоири халќии Тољикистон Гулназар)
Дўсти азизам, Гулназар, инак, шастсола шудед,
шасти камолот муборак бод!
Хостам ба ин муносибат маќолае перомуни осоратон
бинависам, вале боз андешидам, ки ба чанде аз маљмўањои
ашъоратон таќризњо нашр кардааму оид ба шеъратон
дар маќолањои људогона ва суханрониву сўњбатњои адабї
изњори аќида намудаам. Аз ин рў, Гулназари азиз, хостам
бо Шумо сўњбати якљонибае дошта бошам, то озодона
битавонам баъзе аз бардоштњо ва андешањоямро оид
ба шахсияти адабї ва шеъри Шумо дар манзари рушду
тањаввули адабиёти кунунии тољик иброз намоям.
Бо њамин ният китобњоятонро рўи мизи кориам
пањн намудам, ёддоштњову маќолањоям, инчунин таъли
фоти дигар адибону мунаќќидонро оид ба шеъри Шу
мо љамъ овардам. Маљмўаи нахустини шеърњоятон
– «Расми сарбозї»-ро боз кардам. Аз вараќи аввали
китоб Гулназари љавони љавон дар манзари гулзор ба
дурињои дур нигоњи хаёломезу андешамандона афкандааст
ва мегўяд:
Агар ман чашмаам, эъљози тўфон аст њар љўшам,
Ба мушти хок, охир, кай тавонї кард хомўшам?!
Агар хокам, саропо лолапўшам дар бањори умр,
Нахоњї дод барбодам!
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Агар ман донаам, бо хок омезам љањони худ,
Зи нав рўям, биёбам офтобу осмони худ,
Нахоњї дод барбодам…
Байти охири шеърро намехонам. Ситезаолуд аст,
кайфияти мисраъњои болоро надорад. Китобро вараќ
гардон мекунам. Мехоњам шеърњоеро биёбам, ки дар
рўзномаи девории факултаи филологияи тољик ва ё
дар рўзномаи бисёртеъдодаи «Ба ќуллањои дониш»-и
Донишгоњи давлатии Тољикистон чоп шуда буданд ва
ё дар мањфили адибони љавони донишгоњ ќироат карда
бошед. Ва меёбам ќитъаеро, ки соли 1963 дар васфи
зодгоњи худ гуфтаед:
Дењаам дар домани кўњи баланд,
Њамчу лаълии пур аз шањду шакар.
Кўњ гўї дар каф онро дошта
— Марњамат,– гўяд ба њар як рањгузар.
Сода гуфтаед, вале ба тасвир кўшидаед. Шумо аз
ибтидо ба тасвир майл доштед, дунё, манзарањо, мардумро
бо чашми дил медидед, дилдодаву дилбохта будед.
Њамон соли 1963, ки мо донишљўи соли аввалу
Шумо донишљўи соли сеюм будед, дар рўзномаи «Ком
сомоли Тољикистон» шеъри «Рангњои бањор» чоп шуд.
Дар муќоиса бо анбўњи шеъри тавсифиву ситоишї, ки
он замон хеле маъмул буд, ин шеъри љавони 18–сола дар
назари мо як эъљози воќеї менамуд:
Дар дашт сањоб наќшбандї дорад,
Дар боѓ бунафша сарбаландї дорад.
Дар перањани бањор имрўз, нигар,
Олам чи намуди дилписанде дорад.
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Лола ба мисоли машъале месўзад,
То домани марѓзори дењ афрўзад,
Биншаста дар он суман чу дилдодаи ман
Дар ранги бањор локие медўзад.
Хонандаи имрўз шояд бигўяд, ки ин љо тасвири
манзара тозагї надорад, таъбирњо ва ташбењњо нав нестанд
ва ѓайраву њоказо. Вале он солњо ин тарзи нигориш аз
нављўиву тозагўї дарак медод, њатто ташбењоти содаву
воќеие, ки ба тасвири манзарае мусоидат мекарданд, хуш
пазируфта мешуданд.
Љавоншоирони насли Шумо, Гулназар, дар ашъори
ошиќона аз Аминљон Шукўњї, дар шеърњои иљтимої
аз Ѓаффор Мирзо, дар нављўињо ва хусусан дар њамоса
аз Мўъмин Ќаноат бештар пайравї мекарданд. Лоиќ
Шералї, Шоњмузаффар Ёдгорї, Ѓоиб Сафарзода, Бањром
Фирўз ва Њабибулло Файзулло, ба ќавли ноќидони љаво
намон, аз пешкисватони он насл буданд, ки ба тозакориву
навгўї зиёдтар мекўшиданд. Аз охири солњои 60-и ќарни
гузашта Шумо, Гулрухсор, Сайидалї Маъмур ва андаке
дертар Бозор Собир ба ин радиф пайвастед. Сипас њар
кадом аз пайрањаи худ рафтед.
Рањкушоиро устод Мўъмин Ќаноат, Ѓаффор Мирзо,
Ќутбї Киром, Мастон Шералї оѓоз карда буданд.
Вале, чунон ки худи Шумо борњо иќрор кардаед,
«њама он шоирони љавоне, ки баъди Лоиќ ба адабиёт
омадаанд, аз шеъри Лоиќ шеъргўиро омўхтаанд. Ё аз ў
тарзи омўзиш ва бањраљўиро ёд гирифтаанд». Шояд на
њамаи шоирони насли Шумо ва наслњои баъдина бо ин
фикр розї бошанд. Лекин таъсири шеъри Лоиќ ба раванди
шеъри тољикии сї соли охири ќарни 20 мусаллам аст. Ва
ин таъсир файзбахш ва хеле фарогир њам буд. Гузашта
аз ин, рўњияе, ки Лоиќ тавассути шеъраш ва шахсияти
адабиаш талќин мекард, тамоми љомеаи адабиву илмї,
хусусан љавононро фаро гирифта буд. Ин рўњияро метавон
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шуљоати адабї, љасорати гражданї, миллатпарастии
солим номид. Албатта, дар пањлўи Лоиќ чанд тани дигар
њам буд, вале хизмати Лоиќ дар ин љода хоса аст.
Ин мавзўъ ва ин маънї дар китоби Шумо «Лоиќе
чун Лоиќе» хеле даќиќ, холисона, бо далелу мисолњои
фаровон матрањ шудааст.
Солњои 60-80-и ќарни гузаштаро давраи рукуд ва
карахтї номиданд. Шояд. Вале муњити адабии Иттињоди
Шўравї, аз љумла Тољикистон, он солњо хеле пурљўшу
хурўш ва аз љараёнњову тамоюлоти мухталиф пурбор
буд. Аз як тараф, адабиёти ба истилоњ «расмї» хеле ва
хеле фаъолу ќавї буд, дар доирањои адабиву фарњангиву
илмї, умуман дар љомеа, таъсиру нуфузи бузург дошт ва
дар сатњи сиёсати давлатї бидуни чуну чарое дастгирї
меёфт.
Аз љониби дигар, шеъри нави форсї, ки намунањояш
аввал тавассути ашъори Нодири Нодирпур, Фурўѓи Фар
рухзод, Сиёвуши Касрої ба Тољикистон расид ва баъдтар
шумораи ин номњо хеле зиёд шуд, таваљљўњ ва самти
љустуљўњои эљодии љавоншоирони он солњоро љониби
худ мекашид.
Як нуктаро бояд таъкид бикунам, ки дар ин самт
шикастани ќолаб, вазн, ќоидањои ќофия ва дар маљмўъ
шакли шеъри анъанавї он ќадар муњим набуд, ки баъзењо
таъбир мекарданд, њарчанд ин омилро низ аз доираи назар
берун афкандан нашояд. Муњимтар он буд, ки шеъри
нав диди тоза, муносибати тозаро ба муњит ва умуман
ба мавзўъ таќозо мекард ва нињоят, тафаккури нави
адабиро ташаккул медод. Масалан, ба анъанавитарин
мавзўи шеъри 40-50 соли даврони шўравї – мавзўи Ватан
аз солњои 70-и ќарни гузашта дар шеъри тољикї назар
ва муносибати тамоман нав ба миён омад. Дар доирањои
адабиву илмї истилоњоти барои он замон батамом тозае,
мисли «Ватани кўчак» ва «њофизаи таърихї», маъмул
шуданд. Хулласи калом, љомеаи солњои 60-80-и ќарни
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гузаштаро дар соњањои сиёсату иќтисод, чунон ки мегўянд,
карахтї ва рукуд фаро гирифта бошад њам, муњити адабї
мањз дар њамон солњо хеле фаъол, љўянда ва эљодкор
буд.
Дар он муњит наќши Шумо, соњибљашни азизи мо,
низ хеле равшан ва назаррас аст. Китобњои ашъоратон
«Дастархон», «Нардбон», «Аѓба», «Пањно», «Лангар»,
«Пайи дарё», «Чашми нигин», ки дар солњои 70-80 ба
табъ расиданд, мавриди гуфтугў ва бањсу мунозирањои
љиддии адабї ќарор мегирифтанд. Яъне шеъри Шумо,
љустуљў ва бозёфтњоятон њељ гоњ аз мадди назари њамќа
ламон ва наќди адабї дур намондааст. Агар навиштањои
худ ва таълифоти њамќаламонро оид ба ин китобњоятон
мухтасаран љамъбаст бикунам, хулоса чунин хоњад буд,
ки шеъри Шумо рангин, оњанги суханатон гўшнавоз
ва мазмуни каломатон дилнишин буд. Шумо шеърро
бо мењри бепоён ва самимияти тамом гуфтаед, шеъри
лоќайдона, бофтаву сохтаро кам навиштаед, њар суха
натон парвардаи аќлу дил буд ва аз шеъри аввал касро
ба андешаву њиссиёти наљиб њидоят кардаед, чунон ки
мегўед:
Орзу чун гули мањтоб шабе
Рехт дар сурати шеър аз дили ман.
Шеъри аввал!
Зи њамон дам гўё
Љўш зад чашмаи мењр аз дили ман…
Шумо, Гулназари азиз, аз ибтидо ба мавзўи Ватан,
тарѓибу ташвиќи њиссиёти ватандўстї таваљљўњи хоса дош
тед, дар ашъори иљтимоии худ пайванди ногусастании ќањ
рамони лирикиро бо Ватан самимона таъкид мекардед:
Дардњои љонгудозу бедавои мо – Ватан,
Захмњои кории мо, нолањои мо – Ватан,
Оре, оре, ибтидову интињои мо – Ватан.
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Њамин мењру муњаббат буд, ки Шумо дар лањзањои
барои Ватан фаљеътарин – мањз аз ибтидои солњои 90 ба
баъд дар шеър симои воќеан муфрад ва хоси худро ба
зуњур овардед. Мањз аз он ваќт ба баъд, ки мавќеи њар
фард, хусусан адиб, нисбати Ватан ва љомеа равшан ба
зуњур омад, нињоли шеъри худро аз сояи дарахтони шеъри
дигарон тавонистед батамом дур кашед ва дар фазои
дигар бисабзонед. Аниќтараш, муњити иљтимоиву сиёсии
тамоман нав, муносибатњои ѓайриоддии љамъиятї назари
Шуморо ба муњит, ба љомеа ва инсон, дар нињояти кор
ба адабиёт ва кори адабї таѓйир дод.
Воќеањои ибтидои солњои 90 Шуморо гўё ба деги
љўшони имтињон андохтанду пазонданд.
Солњое, ки дар Иттифоќи нависандагони Тољикистон
бо Шумо њамкорї доштем, шояд аввалин шунавандаи
бисёр шеърњоятон будам. Хусусан солњои 1992-1997,
ки љанги шањрвандї дар Тољикистон оѓоз шуду идома
ёфт, дили Шумо баробари сўхтани ќитъањои гуногуни
кишварамон месўхт, њамроњи кушта шудани њар фарзанди
номдори халќ мемурду ба умеди баќои миллат ва Ватан
аз нав эњё мешуд. Ман ба ёд дорам, ки таќрибан њар субњ
бо чашмони аз бехобї фурўрафта, бо тани афсурдаву рўњи
хаста аз дари дафтари кориам медаромадед, ё дар роњрави
бино вомехўрдему баъди салому алейк мегуфтед: «Шаб
хобам набурд, як (ё ду-се) шеър навиштам, хонаматон?»
Мехондед, бо сўзи дард мехондед, аксаран њамроњи
Абдулњамиди Самад саропо гўш мешудему мешунидем.
Шумо на танњо дарду алами худ, балки он њиссиётеро
низ ифода мекардед, ки њамаи моро фаро гирифта буд.
Шеър мехондеду ба назарам худро андак сабуктар њис
мекардед. Хулоса, дар он айём Шумо, Гулназари азиз,
бо шеър зинда будед ва агар бигўям, ки аксари ваќтњо ба
љои нон ѓизои сухан мехўрдед, муболиѓае нахоњад шуд.
Аксари кулли он шеърњо дар китобњои «Њар мис
раъи шеър Тољикистони ман аст», «Фариштаи бомдод»,
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«Ќадањи шабнам», «Шўълаи барќади сўзони малоњат»,
«Ойинаи ташна» ба табъ расида ва дар китоби тозанашри
«Фасли оѓоз» сара карда шудаанд.
Албатта, шеърњои њар яке аз ин китобњо дар алоњи
дагї ва дар маљмўъ ба як сатњ нестанд. Манзурам њам
мўњтаво ва њам љанбаи бадеияти онњост. Ва ин табиист.
Бояд бигўям, ки аз миёни шеърњои он солњо ниёишњоятон
њам авзои ваќт ва њам рўњияи Шумо ва моро (шояд
аксари мардуми љумњурї, хоса сокинони Душанберо)
хеле муассир ифода мекарданд. Ман мўњтаво, мазмун
ва оњанги бисёри онњоро ба ёд дорам, лањни хониши
Шумо ва њолататонро њангоми хондани шеър фаромўш
накардаам. Аз љумла порањои зеринро, ки дар он айём
мехондед:
Ин сањар дар шохањо овози мурѓони сањар
ях бастааст,
Хандањои зарњалии офтоб
Дар лабаш бишкастааст…
Эй нафас, к-аз гармсери сина меої пушаймон,
Ту гусастї? Ё рамидї? Дар куљої?
Дар билоде, ки замину осмонашро
њавои мењрубонї нест,
Илтиљо дорам Худоро, к-аз забони ман
Дур н-андозад даме номи бањории туро, эй дўст,
Ях бандад (набандад – А.А.) то лабони ман!…
Ё:
Дар сари рањ
Бар тињигоњи кафи дасти гадо
Оби борон мечакид,
Аз сари мижгони ман
		
бо ашки хунин
			
Тољикистон мечакид.
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Ва ё шеъри зеринро њељ фаромўш нахоњам кард, ки
њам Шумои хонанда ва њам мои шунаванда ашки яъсу
њасрат мерехтем, ба њоли худ ва мардум, ба њоли Ватан
мегиристем:
Субњ бо лањљаи тифлона биёяд ба дарам
нонталабї,
Мани бечоратар аз ў бидињам ёд варо шеваи
армонталабї,
Эй Ватан!
Мо њама талбандаи бењосили армони худем,
Бо алам марди зарафшонии ту
Биравад хонаи њамсоя Зарафшонталабї.
Дўш дидам, ки дари бастаи даврон мекўфт
Лаъли хунгаштаву мекард Бадахшонталабї…
Эй дил, эй дил!
Ту биё, парда зи асрори куњан бардорем,
Нагзарад аз сари Сомонии ман
Њаќќи меросии Сомонталабї.
Хуни ман наъра занад дар раги афсурдаи ман,
Ваќти он аст, равам бар дари андешаи хеш
Тољикистонталабї, Тољикистонталабї…
Мањз аз он солњо Шумо ба шеъри озод бештар руљўъ
кардед, њарчанд ќаблан низ ба истилоњ «хусравонињо»
(истилоњи Ахавони Солис аст – А.А.) менавиштед. Шеърњои
озоди он солњоятон маќбултару пазиротаранд. Дар онњо
маънову њадаф равшану возењ ифода ёфтаанд, таъбирњо
пурборанд, иртиботу таносуби вожањо мустањкаманд.
Баъдтар, ба ќавли худатон, ба «шустани» вожањо бештар
майл зоњир намудед, нињоли шеъри озоди худро ба сояи
дарахтони шеъри Сўњроби Сипењриву Ањмади Шомлу
кашидед. Дўстона бигўям агар, дар сояи ѓафси дарахти
шеъри онњо нињоли шеъри озоди Шумо аз нарасидани
фазои озоду нури офтоб азият мекашаду нањиф менамояд.
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Намуна намеорам, аминам, ки худатон медонед. Хоњиш
мекунам, нињоли зебои шеъри озодатонро ба фазои воќеан
озод биншонед, то ќад афрозаду шоху барг пањн бикунад.
Ба ќавли худи Шумо, дар љустуљўи њусни ёр ба умеди
шеъри таќлидгар набояд шуд. Ба таъбири маъруф, бењтар
аст њар кас «анифи худро бигўяд». Албатта, вожањоро
бояд шуст, вале дар оби чашмаву љўйу рўди худ, то ки
онњо тозаву шаффофу хушрангу хушбў ва муњимтар аз
њама, ба димоѓу чашму зењну завќи хонандаву шунавандаи
њамватанатон пазирову маќбул бошанд. Умедворам, ки
ин мулоњизањоро на њамчун эроди як нафар мунаќќид,
балки ба сифати таманнои дўст мепазиред.
Шумо, Гулназари азиз, аслан шоири ѓазалсаро
њастед. Ин љо манзурам аз ѓазал на шаклу ќолаби шеър,
балки мўњтаво ва дарунмояи он аст. Яъне Шумо табиатан
шоири ѓаної ва ошиќ њастед. Дар яке аз ѓазалњоятон худ
иќрор кардаед, ки «Табъи ѓазалпаймои ман бо шеъри
озодам насохт». Метавонам аз ѓазалњоятон дањњо байту
порањоро ба сифати намуна биёрам, ки аз њар љињат
дилнишину хотирмонанд. Бо чанд намуна иктифо
мекунам:
Ташнагиам њаваси љоми лаболаб дорад,
Љуръае, бањри Худо, к-ин таби ман таб дорад…
Умрњо дар талаби фасли висоланд њама,
Дили ман низ дар ин ѓамкада «Ё раб!» дорад.
Шоиро, ноз макун бо сухани лабњоят,
Пайи изњори ѓамаш њар сухане лаб дорад.

* * *
Дар ин тангии сангистон, ки файзи осмон
санг аст,
Нафас тангу њавас танг аст, дил тангу ќафас
танг аст.
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Битобам дасти ќисматро, ки эљодаш
хатокорист,
Ки аз фарњанги «дилљўї» ба комам вожаи
«љанг» аст.
Зи мењнат панљаи ман менамояд хушаи ангур,
Вале киште, ки бењосил бувад ин љо, њамон
нанг аст.

* * *
Хуни мардон зи чї резед? Ватан хунсо шуд,
Тани ёрон зи чї сўзед? Ватан танњо шуд.

* * *
Дарди ману мулки ман дастобаѓаланд имрўз,
Як дида намепурсад: бемор чї мехоњад?…
Гулназари азиз, ман ба њељ ваљњ намехоњам арзи
ши ашъори Шуморо аз будаш кам вонамоям, вале бар
онам, ки бењтарин бозёфтњоятон дар рубоиву дубайтињо
рух намудаанд. Худ иќрор кардаед, ки «ин навъи зебои
адабї њамеша бо ман будааст ва бо ман хоњад монд».
Бодо! Воќеан, лаззату кайфияти рубоиву дубайтињоя
тон дигар аст. Онњо дар њар мавзўе гуфта шуда бо
шанд, таъсирбахшанд, касро ба њамдиливу њамсадої
мехонанд:
Ё оташи дил ба домани ёд занем,
Ё хирмани нанги хеш бар бод занем.
Аз дасти ману ту гар наояд коре.
Дар кишвари бедод, биё, дод занем.

* * *
Хокистари ту шарори бунёди ман аст,
Хомўшии ту забони фарёди ман аст,
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Шамъе, ки фурў нишаста дар хонаи ту,
Рўшангари шоми хонаи ёди ман аст.

* * *
Аз рози нуњуфтаам забон месўзад,
Аз доѓи шукуфтаам равон месўзад.
Рўзам пайи зиндагї гузар карду маро
Аз шеъри нагуфта устухон месўзад.
Ман ин љо аз њикояњову таронањои Шумо сухан
намегўям, дўстони њамќаламамон гуфтаанду навиштаанд
ва боз хоњанд гуфту навишт. Њамин ќадар гуфтаниам,
ки дар шинохту арљгузории осори њамќаламон Шумо
њамеша њадди эътидолу инсофро риоят кардаед, дар
мавќеъ ва аќидаи худ устувор будаед. Ёд доред, соли
1983 муњокимаи дастнависи романи Саттор Турсун «Се
рўзи як бањор» дар љаласаи васеи котиботи Иттифоќи
нависандагон чї гуна сурат гирифта буд? Мавќее, ки
Ўрун Кўњзод, Шумо ва банда дар муќобили ба истилоњ
«нањангони» њаёти адабї ишѓол карда будем, он ваќт
кори андаку осон набуд. Дар дигар мавридњо низ борњо
шоњид будам, ки Шумо дар муносибат ба асари адиб ё
ќадр кардани хизматњои адиб њамеша инсоф ва адолатро
меъёри ягона ќарор медодед.
Истеъдоди худодод, кўшишу зањмати зиёд, инсофу
адлу дод тавъамон Шуморо ба мартабаву манзалати
адиби мумтоз ва мањбуби мардуми тољик расониданд.
Гулназари азиз, бароятон љашни камолоти эљоди
ро самимона табрику тањният мегўям ва орзуманди
дастовардњои наватон њастам.
20 сентябри 2005
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СИЁСАТ БА АДАБИЁТ
БЕШТАР НИЁЗ ДОРАД
(Муњовара бо рўзноманигор Бибихонум Дарвешзода)
— Чанде ќабл дар сўњбате аз тариќи барномаи
ЛИК (барномаи русии адабиёт, санъат, фарњанг)-и
радиои Тољикистон ба пурсиши мусоњибатон аз хусуси
он ки «кадом шоирон дар сањифаи китоби шеъри тољикии
ќарни 20 наќши равшантар гузоштаанд?» шумо љавоб
додед, ки «дар шеъри тољикии ќарни 20 наќши ду «Л»
равшантар аст». Албатта, манзуратон Лоњутї ва Лоиќ
буд. Оё ин љавоб оњанги як навъ њукмро надорад ва чаро
мањз Лоњутиву Лоиќ?
— Воќеан, Лоњутиву Лоиќ дар шеъри тољикї наќши
нисбатан равшан доранд. Лоњутї дар ибтидои асри 20 ва
Лоиќ дар интињои ин аср. Ин ду нафар чун шахсиятњои
адабї ва низ бо осоре, ки аз худ боќї гузоштаанд, ба
љараёни рушди шеъри мо, ба муайян гардидани самтњои
асосии он таъсири намоён доштаанд.
Дар мавриди Лоњутї. Љои бањс нест, ки њангоме
ў ба Тољикистон омад, шеъри мо ба истиснои шеъри
устод Айнї, Аљзї, Фитрат, Пайрав Сулаймонї дар сатњи
паст ќарор дошт: њам аз нигоњи жанр ва њам аз лињози
фарогирии мавзўъ. Яъне, шеъри он рўз рў ба таназзул
дошт. Шеъри Лоњутї як њалќаи пайванде гардид миёни
шеъри классикї ва шеъри навини мо, ки бояд тавлид
мешуд ва рушд мекард.
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Мутаассифона, солњои охир дар адабиётшиносии
мо ва њам дар суханронињои расмї номи Лоњутї камтар
ба забон гирифта мешавад. Чаро чунин аст, намефањмам.
Шояд бархе бар он аќидаанд, ки ў аслан аз Тољикистон
нест, вале хизмати Лоњутї дар ташаккули шеър ва
умуман адабиёту фарњанги навини мо, дар таъсису
рушди сохторњои фарњангї, аз чопхона сар карда то ба
Иттифоќи нависандагони Тољикистон, бенињоят бузург
аст. Инро мо набояд фаромўш кунем.
Мукотибањои Лоњутиро бо устод Айнї, Абдусалом
Дењотї, Пайрав Сулаймонї, Мирзо Турсунзода метавон
мактаби шоирї номид.
Воќеан, Лоњутї шоири сатњи дигар буд. Чун
ѓазалиёти истанбулии Лоњутї, шеърњои дар Боку,
Нахљувон ва Маскав эљодкардаи ўро мутолиа мекунед,
мебинед, ки ў њамон анъанањои шеъри классикиро нигоњ
доштааст. Албатта, ин љо суол ба миён меояд, ки чаро
Лоњутї дар Тољикистон ба як навъ соданависї, оддинависї
рў овард. Шеърњое навишт мисли «Дар ќишлоќи мо»,
«Мо дењќонбачагонем» ва ѓайра.
Гумон мекунам, сабаб дар ин аст, ки охири солњои
бистум ва ибтидои солњои сиюм њама чиз барои омма
эълон шуда буд. Чун Лоњутї ба сохтмонњо, сањроњо назди
мардуми оддї мерафту шеър мехонд, медид, ки ѓазалиёти
ўро ќисми зиёди мардум намефањмад. Ва ў шурўъ кард
ба оддинависї. Шеърро ба василаи маърифатомўзии
сиёсиву идеологї мубаддал кард ва ба ќавли Сипонлу,
«умдаи ѓазалњои худро ба тарњи шиорњои маслакї
ихтисос медињад, яъне мекўшад бо шеъраш дарс бидињад
ва сусиёлисмро то он љо, ки медонад, ба форсизабонњо
биомўзонад». Шеъру манзумањои содаву оддии Лоњутї
мањсули њамин њадафњост.
— Оё ў дуруст рафтор карда буд?
— Албатта, ин ашъор меъёри муайянкунандаи шеъри
Лоњутї нест, зеро баъдтар, дар замони љанг ва баъди он,
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Лоњутї бењтарин ѓазалњо, достонњо ва манзумањои хешро
суруд. Ѓазали машњури «Мењан, эй мењан»-ро гирем. Ман
дар таърихи адабиётамон чунин шеъри ватанпарастонаро,
ки хеле олї ва самимї гуфта шуда бошад, дар ёд надорам.
Табиист, ки Лоњутї ин шеърро дар васфи Эрон гуфта
буд, зеро хеле умедвор буд, ки бо таъсиру мусоидати
Иттињоди Шўравї дар Эрон ё аќаллан дар Озарбойљони
Эрон инќилоби сотсиалистї зафар мекунад ва ў ба ватани
хеш бармегардад. Вале чун артиши шўравї аз Озарбойљон
бароварда шуд, Лоњутї эњсос кард, ки дигар ба ватан
баргаштани ў имкон надорад. Ин охирин садои дили
Лоњутї буд, ки бо дард ва сўзу гудоз гуфта шуд. Хоњиш
мекунам, гўш дињед:
Танида ёди ту дар тору пудам, мењан, эй мењан!
Бувад лабрез аз ишќат вуљудам, мењан, эй мењан!
Ту будам кардї аз нобудиву бо мењр парвардї,
Фидои номи ту буду набудам, мењан, эй мењан!
Фузунтар гармин мењрат асар мекард, чун дида
Ба њоли пуразобат мекушудам, мењан, эй мењан!
Ба њар маљлис, ба њар зиндон, ба њар шодї,
ба њар мотам,
Ба њар њолат, ки будам, бо ту будам,
мењан, эй мењан!
Агар мастам, агар њушёр, агар хобам, агар бедор,
Ба сўи ту бувад рўи суљудам, мењан, эй мењан!
Ба дашти дил гиёње љуз гули рўят намерўяд,
Ман ин зебозаминро озмудам, мењан, эй мењан!
Дигар чизе, ки мехоњам бигўям, ин аст, ки дар Эрон
дар бораи Лоњутї зиёд навиштаанд, вале њама бештар
перомуни мавќеъ ва шахсияти сиёсии Лоњутї њарф задаанд
ва ба мўњтавои ашъори дар Маскав навиштаи ў истинод
кардаанд.
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Маќолаи машњури Муњаммадалии Сипонлу «Лоњутї:
шоири дуњавої» боис гардид, ки дар бораи ў њар гуна
аќоиди манфї пањн гардад.
Лоњутї аслан як шахси табиатан ноором буд. Дар
муќаддимаи Ањмади Баширї ба девони Лоњутї, ки дар
Эрон чоп шудааст, аз сўњбат бо хонуми аввалаи Лоњутї
ёд карда мешавад? Ў аз ин хонум пурсон мешавад, ки оё
чењраи Лоњутї дар ёдаш њаст? Ў љавоби рад медињад ва
мегўяд, ки ў аслан шом дер меомад ва субњ зуд мерафт.
Њамеша ноором ва дар такопў буд. Марди хонаводагї
набуд. Шояд дар љавонї Лоњутї чунин буд: љавон,
инќилобчї, хунаш њамеша дар љўш. Ваќте дар бораи
Лоњутї чун шахсияти сиёсї ин гуна њарф мезананд, дуруст
аст, вале бањои муњаќќиќ ба шахсияти адабии Лоњутї
бояд таърихан сурат бигирад. Агар муњити иљтимої,
фазои сиёсие, ки дар он Лоњутї зиндагї дошт, ба инобат
гирифта шавад, он гоњ бањои мо воќеї хоњад буд.
Дар Тољикистон Лоњутї аз машњуртарин шоирон ба
њисоб рафта, аксари њунармандон ашъори ўро месароянд,
яъне шеърњои ў мардумї шудаанд.
Дар адабиёти нимаи аввали асри 20, бо боварї
метавон гуфт, ки Лоњутї наќши мондагоре дорад ва чунон
ки гуфтем, шеъри ў миёни мероси гузаштагон ва шеъри
муосир њалќаи пайванд буд.
Дар мавриди устод Лоиќ. Дар сї соли охири
асри 20, ба андешаи ман, Лоиќ шоире буд, ки самтњои
гуногуни тањаввулоти адабиёти моро такон медод.
Шоири маъруфи мо Гулназар дар китоби худ «Лоиќе чун
Лоиќе» менигорад, ки ба устод Лоиќ чун ба адабиёт бояд
мурољиат намуд, яъне эљодиёти ў дар сатњи як адабиёт
ќарор дорад.
— Аз лињози мавзўъ?
— На танњо мавзўъ, балки аз назари њунари шоирї
низ, ки устод Лоиќ аз худ зоњир кардааст. Лоиќ барои
адабиёти мо чї дод? Ќабл аз њама, шахсияти устод Лоиќ
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чун адиб барои адабиёти мо љуръат ва шуљоатро талќин
кард. Шуљоати адабие, ки Лоиќ дошт, як падидаи воќеан
беназирест, ки шояд худи устод Лоиќ хизматашро дар ин
роњ то охир эњсос накарда бошад.
Чунон ки мушоњида мешавад, аз солњои 70-уми асри
20 рўњияи худшиносї, миллатдўстї, ватанпарастї, ки
дар навиштањо ва суханронињои Лоиќ талќин мешуд,
на танњо ба ашъори дигарон, балки ба наср, хусусан ба
публитсистика ва романнависї таъсир гузошт ва ин рўњия
имрўз низ дар адабиёти мо идома дорад.
Пештар аз Лоиќ устод Мирзо Турсунзода доир ба
ин мавзўъ љо-љо дар достони «Љони ширин», силсилаи
шеърњои Њиндустон ишорањо карда буданд. Масалан,
дар њамон мисраи «Рўди ман, олам дигар шуд, ту њамон
астї, њамон» як фалсафаи амиќе нињон аст. Вале Лоиќ дар
баёни ин мавзўъ љасуронатар амал кард, андешањояшро
барљаставу рўшантар баён дошт. Шоирони мо, њатто
шоирони соњибтаљриба, бавосита ё бевосита зери таъсири
ин пайкору андешањои Лоиќ ќарор гирифтанд.
Њатто устод Мирзо Турсунзода шеърњои ба модар
бахшидаашонро баъди ѓазали «Ба модарам»-и Лоиќ эљод
кардаанд. Бархе шояд андеша ронанд, ки ин љо мо Лоиќро
аз устод Мирзо Турсунзода муќаддамтар гузоштаем, лекин
ин воќеият аст. Шеърњои Лоиќ дар ин мавзўъ пештар аз
шеърњои Турсунзода навишта шуда буданд.
Дигар хизмати устод Лоиќ эњё кардани шаклњову
жанрњои классикї дар адабиёти навини мост. Њељ кас
тасаввур карда наметавонист, ки ѓазал дар ин давру
замон чунин маъруфият касб мекунад. Танњо ба шарофати
ѓазалњои баландпояи устод Лоиќ ин жанр аз нав эњё ва
маъмул гардид. Талошу кўшишњои Лоиќ дар ѓанї гардо
нидани таркибу захираи луѓавии забони шеъри тољикї
мавзўи доманадор ва хоса аст.
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— Яъне, устод Лоиќ даъвои онро, ки жанри ѓазал
кўњна гардидаасту бо он наметавон шеъри нав гуфт, ботил
карданд…
— На ин ки ботил карданд, балки исбот намуданд,
ки дар њама давру замон, дар њама гуна мавзўъ метавон
ѓазали ноб гуфт, танњо њунари шоирї лозим аст. Яъне,
айб на дар жанр, балки дар њунари мост. Ѓазалњои охирин
китоби устод Лоиќ «Фарёди бефарёдрас» аз ѓазали
классикон монданї надоранд. Ва на танњо ѓазал, балки
жанрњои дубайтиву рубоиро низ устод дубора зинда
карданд, ки онњо имрўз ин ќадар мардумї шудаанд.
«Љоми Хайём», «Резаборон» бењтарин намунањои рубоиву
дубайтиянд. Мањз зери таъсири онњо дигарон дубора ба
рубої бо љиддият рў оварданд.
Агар њунари шоирї њаст, дар кадом жанре бошад,
метавон сухани ноб гуфт, яъне жанрњои анъанавии
адабиёти мо њамеша ќобили истифода њастанд.
Сеюм, мавзўе нест, ки устод Лоиќ ба он рў наоварда
бошад: аз бачагї, то ба њама лањзањои зиндагї. Дар рўзи
шодмонї, дар љашнњои арўсї Лоиќ њамнишину њамсоѓари
шумост, дар рўзњои мотам, бадбахтї Лоиќ њамдаму
њамрози шумост. Дар гуфтани рози муњаббат бењтарин
сухан ѓазалњои Лоиќ аст. Ў дар дили мардумон љой
гирифт, њамнафасу ѓамшарику шодишарики мардум шуд.
Шоири ормонњои халќ гардид. Тафаккури нав, андешаи
навро дар баёни њисси миллї љорї кард. Шеъри ў саропо
дард ва умед аст. Устод Лоиќро метавон муљассамаи
дарди зиндагизо гуфт.
Таъсири рўњияи худшиносии ашъори Лоиќ ба наср
низ беандоза аст. Дар ќисса, њикоя ва романњои Саттор
Турсун, А. Самадов ва дигарон таъсири ин рўњия баръало
намоён аст.
Ба андешаи ман, аз нигоњи њунар, мўњтавои шеър,
фарогирии жанрњо ва ќолабњои шеърї устод Лоиќ воќеан
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дастовардњои адабиёти авохири ќарни 20-и тољикро дар
эљодиёти худ таљассум кард.
Албатта, дар шеъри мо хидмати устод Мирзо Тур
сунзода, Пайрав Сулаймонї, Аминљон Шукўњї, Мўъмин
Ќаноат, Ќутбї Киром, Ѓаффор Мирзо, Мастон Шералї,
Бозор Собир ва дигарон низ андак набуда, њар яке дар
маќоми худ наќши муассир дорад ва суханони ман дар
бораи маќому манзалати Лоиќ ќадри шеъри онњоро ба
њељ ваљњ коста намегардонад.
— Муносибати дуљонибаи адабиёт ва сиёсатро чї
гуна шарњ медињед? Оё адабиёт метавонад аз сиёсат орї
бошад? Адабиёт ба сиёсат эњтиёљ дорад ё баръакс, сиёсат
ба адабиёт?
— Таљрибаи бештар аз њазорсолаи адабиёти мо
нишон медињад, ки адабиёт њамеша бавосита ё бевосита ба
сиёсат муносибат дорад. Муносибати дуљонибаи адабиёт
ва сиёсат аз он манша мегирад, ки њам адабиёт ва њам
сиёсат бо љомеа сару кор доранд. Адабиёт аз иќдомњои
сиёсати давр вокунише ба зуњур меорад: сиёсатеро, ки
ба манфиати љомеа аст, дастгирї менамояд ва ё сиёсати
номаќбулро мазаммат мекунад. Масалан, «Шоњнома»-и
Фирдавсї, ки навиштани он дар давраи Сомониён шурўъ
гардида буд, њадафи сиёсї дошт. Ќисмати бештари осори
классикони мо дар мавзўи ахлоќ аст, ки он хоњ– нохоњ
ба сиёсат бармехўрад.
— Адабиёт метавонад ба сиёсат таъсир бигузорад?
— Албатта, агар сиёсатмадорон маърифати дарки
адабиётро дошта бошанд. Чун сиёсатмадор бо мутолиа
машѓул аст ва ба ѓоя ва њадафњои асарњои адабї сарфањм
меравад, як бардоште аз он мекунад.
Таълимоти классикии Ленин дар хусуси он, ки кас
дар љомеа зиста, берун аз он буда наметавонад, комилан
дуруст аст. Адиб, ки дар љомеа зиста, аз он мавзўъ
гирифта, барои љомеа эљод мекунад, њељ мумкин нест,
ки ба сиёсат дахл надошта бошад.
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Адабиёт танњо аз сиёсати љорї (давр) метавонад
орї бошад. Масалан, ваќте Ѓанї Абдулло аз мањбас
баргашт, ба мавзўъњои таърихї рўй оварда, асарњои
љолиби драматургї эљод кард. Мавзўъњои таърихї њам
сиёсат аст, вале сиёсати бавосита. Ё худ, гирем, устод
Сотим Улуѓзодаро. Баъди воќеањое вобаста ба писараш
рухдода Улуѓзодае, ки «Ёрони боњиммат», «Навобод»ро навишта буд, якбора рў ба таърих овард. Ин гурез
аз сиёсати давр буд. Вале ба шарофати асарњои таърихї
ў тавонист нуќтаи назари хешро оид ба љомеа, сиёсати
замон, миллат ва њастї баён дорад. Бояд зикр намуд, ки
дар ин замина асарњои барљастае чун «Ривояти суѓдї»,
«Восеъ», «Пири њакимони машриќзамин», «Фирдавсї»
ба майдон омаданд.
Мисоли равшани дигар Муњиддин Аминзода аст. Бо
вуљуди истеъдоди фавќулъодаи шоирї ва саводи хеле хуб
доштан ў нињоят кам шеър гуфтааст. Бештар ба тарљума
машѓул шудааст. Ба андешаи ман, сабаби дурї љустан
аз шеър гурез аз сиёсати давр буд. Ба њар сурат, адиб
метавонад гурез кунад, лекин агар њисси ватанпарастї ва
миллатдўстии ў баланд бошад, ў метавонад ба сиёсат бо
роњу усулњои гуногун даст занад, яъне эњтиёљ ба сиёсат
њаст.
Аз Азиз Несин, адиби маъруфи турк, пурсидаанд, ки
шумо бо њукумати собиќ дар ихтилоф будед. Бо њукумати
имрўз низ дар мухолифат њастед. Агар њукумати нав сари
ќудрат ояд, бо ў њам дар ихтилоф ќарор мегиред? Посух
медињад, ки оре, зеро њукуматњо њамеша кўшиш мекунанд,
ки љомеаро дар ќолаби муайян нигоњ доранд, аммо шахси
эљодкор мехоњад берун аз ин ќолабњо зиндагї дошта
бошад. Ман низ намехоњам дар ин чањорчўба бошам.
Ва шарњ медињад, ки бе ашхоси эљодкор рушди љомеа
имконнопазир аст. Шахсиятњои адабї танњо тавассути
осорашон метавонанд ба сиёсат таъсир расонанд.
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— Мо метавонем ин љо таъсири осори устод Лоиќро
ба сиёсат зикр намоем…
— Албатта, ашъори устод Лоиќ ба сиёсати мо
бетаъсир намонд ва бовар дорам, ки ин таъсир дар
асрњои оянда низ идома хоњад ёфт. Бояд бигўем, ки ба
љуз шеърњои устод Лоиќ он ашъори Бозор Собир низ, ки
аз меъёри воќеияти объективї гуфта шудаанд, ба љомеа
зиёд таъсир дошт. Сиёсат дар навбати худ наметавонад
бидуни љомеа ва берун аз љомеа бошад. Инчунин, шеърњои
Гулназар, Гулрухсор, Фарзона, Камол Насрулло, Рањмат
Назрї, Низом Ќосим ва дигар шоирон, ки дар мавзўи
иљтимої гуфта шудаанд, ба сиёсат дахолати фаъолона
доранд.
Дар масъалаи эњтиёљи сиёсат ба адабиёт ва эњтиёљи
адабиёт ба сиёсат, чунон ки зикр намудем, сиёсатмадорони
оќил дар њама давру замонњо аз адабиёт барои татбиќи
сиёсати хеш истифода кардаанд. Сиёсат ба адабиёт бештар
ниёз дорад, нисбат ба он ки адабиёт ба сиёсат.
— Аќидае роиљ аст, ки даврони шўравї адибонро
сахт побанди сиёсати тоталитарї карда буд. Аз љониби
дигар, тамоми миллатњо ва халќиятњои Иттињоди Шўравї
иддаи зиёди адибони барљастаро ба миён оварданд, ки
ба осорашон њам дирўзу њам имрўз арљ мегузоштанду
мегузоранд ва он осор барои фардо низ мондагоранд.
Мехостам, назари Шуморо оид ба ин падидањои мутазод
дониста бошам.
— Аслан ин гап дуруст аст. Он замон сиёсати
фарњангї роиљ буд ва на танњо адабиёт, балки њама
бахшњои њаёти љомеа ба сиёсат вобаста буданд ва аз
љумла адабиёт зери сарпарастии Кумитаи марказии
ЊКИШ, Њукумат, Иттифоќи нависандагони Иттињоди
Шўравї ва иттифоќњои нависандагони љумњурињо ќарор
дошт. Ва он сохторњо як навъ василаи нигоњ доштани
адибон дар доирањову њудудњои муќарраршуда буд, то њар
адиб фикру аќидаи хешро тибќи меъёрњову принсипњои
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маќбули замон ва зимомдорони ваќт баён бикунад ва ё
асаре эљод намояд. Ба назари ман, хоњ сиёсати Ленин,
ки тавассути Луначарский дар њаёт татбиќ мешуд, хоњ
сиёсати Сталин оид ба адабиёт, ки тавассути М. Горкий
ва А. Фадеев – сарварони адибони Иттињоди Шўравї
– татбиќ мешуд ва баъдтар низ, то солњои 90-уми асри 20,
муносибати сиёсат нисбат ба адабиёт дар маљмўъ одилона
буд, ба истиснои чанд муддате дар замони Хрушчёв, ки
андак тазйиќ ба эљодкорон эњсос шуд, адибон камбудие
надоштанд. Аз њар љињат, њам аз назари молиявї ва им
тиёзњо ва њам аз лињози нашри асари адабї, ки барои
эљодкор омили хеле муњим аст, имконияти хуб фароњам
буд.
Чаро чунин буд? Сталин осори аксари адибони
намоёнро мутолиа мекард ва сипас ё нома ирсол медошт
ва ё телефонї андешањояшро ба нависанда баён мекард,
ки ин бо вуљуди тамоми гуноњњое, ки ба Сталин ва муњити
ў нисбат медињанд, нишонаи маърифати баланди вай
аст.
Сиёсатмадор бояд мутолиа дошта бошад, зеро тан
њо дар он сурат аз љониби вай метавонад ѓамхорї ба
эљодкорон ба зуњур ояд.
Дар даврони Шўравї њам, ки иддаи зиёди адибони
барљаста ба майдон омад, натиљаи њамин эњтиёљи сиёсат
ба адабиёту адибон ва ба ин сабаб муносибати ѓамхорона
ба адабиёт буд.
Масалан, адибони машњури рус М. Горкий, К. Фе
дин, Л. Леонов, М.Шолохов, насли солњои 60-ум Евту
шенко, Вознесенский, Ахмадулина, Бондарев, Астафев,
Распутин ва насли љавонтар, ки бархе аз онњоро аз наздик
мешинохтам, аз сиёсату сиёсатмадорон шиквањое кунанд
њам, барои эљод низ шароиту муњити мусоид доштанд.
Шоирону нависандагони маъруфи мо низ мањсули
ѓамхорињои њамон даврон буданд. Ба аќидаи «шоирон
пурра побанди сиёсати тоталитарї буданд» ман розї
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шуда наметавонам. Сиёсатро рахна задану аз сиёсати давр
берун омадан њамеша маъмул буд. Шахсияти адабии устод
Лоиќ, Бозор Собир њам дар замони шўравї ташаккул ёфт.
Албатта, тазйиќ ба ин њарду бештар буд, вале бо вуљуди
ин чун шахсиятњои нодири адабї ба зуњур омаданд. Шеъ
ри машњури Бозор Собир «Хонаи мўр» аз ин хусус пор
чаи хубе дорад:
Ман тугмаи садоям
Дар пушти ин дари танг,
Њар ќадр мефишоранд,
Он ќадр мезанам занг…
— Истиќлолияти давлатї ва муносибатњои нави
иљтимої ба адабиёт чї гуна таъсир расонданд? Оё дар 15
соли истиќлолият дар адабиёти тољик таѓйироти сифатие
ба вуќўъ пайваст?
— Дар оѓоз њам дар сиёсат ва њам дар адабиёт мо
истиќлолиятро нодуруст дарк кардем. Истиќлолиятро
озодии бењудуд фањмидем, ки дар солњои 90-ум он ба чї
оварда расонд, ба њама рўшан аст.
Адабиёти мо он айём на ин ки љомеаро аз паси худ
бурд, балки дар сатњи тафаккури оммаи мардум ќарор
гирифт. Ашъоре дар рўзномањои «Адолат», «Чароѓи
рўз» ва ѓайра ба нашр мерасиданд, ки њама аз дашному
њаќорат иборат буданд. Ба истилоњ «шеъри майдон» ба
вуљуд омад. Њатто Бозор Собир, ки майдоннишин буд,
сатњи шеърашро ба тафаккури омма мутобиќ кард. Ин,
албатта, каљравї ё пастравии мањз буд ва имрўз ин ба
ном ашъори майдониро касе моли адабиёт намењисобад.
Лекин дар маљмўъ истиќлолияти давлатї адибони моро
хеле рўњбаланд сохт. Он гуногунрангие, ки дар 15 соли
ахир дар шеъри мо зуњур кард, шањодати ин гуфтањост.
Шоир бештар ба «ман»-и худ рўй овард ва иртиботи
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худро бо љомеа ба усулу тарз ва шаклњои гуногун инъикос
намуд.
Гузашта аз ин, масъалањои сиёсї, ѓояњои миллат
дўстї, сулњу салоњу вањдат ва инсонпарварї дар шеър
ошкоро инъикоси хешро дарёфтанд, зеро инњо мавзўъњое
буданд, ки ваќту муњитро таќозо мекарданд. Рўњияи
созандагиро давраи истиќлолият ба миён овард. Адибон
дарк карданд, ки мо бояд худ таќдирсоз бошем. Ободии
ин марзу бум, ин миллат бар дўши мост. Ин рўњия дар
шеър ќувват гирифт ва асарњои љолиб низ эљод гардиданд.
Масалан, китоби «Фарёди бефарёдрас»-и устод Лоиќ
мањсули њамин истиќлолият аст.
Албатта, ба истиќлол расидан басанда нест. Љо
меа пур аз мушкилоту дард аст. Адибон, ќабл аз њама
шоирон, бояд ин дардњоро бигўянд, ба ислоњу дармони ин
мушкилоту дардњо љомеаро рањнамун созанд. Хушбахтона,
асарњое, ки доир ба таърих дар ин марњала эљод шудаанд,
диди наву рўњияи тоза доранд. На фаќат инъикосу тасвири
таърих, балки иртибот ба имрўз ва умед ба оянда дар ин
асарњо дида мешаванд, ки дар гузашта чунин ба мушоњида
намерасид. Яъне, як навъ болидани рўњи адиб, ифтихор аз
миллат, мерос, њарчанд дар замони шўравї оѓоз шуда буд,
дар давраи истиќлолият ин љанба ќувват гирифт. Бояд
бигўям, ки ба истиќлолият расидани собиќ љумњурињои
шўравї аслан оќибат ва мањсули сиёсати бозсозист ва
муњити ин бозсозиро пештар аз сиёсатмадорон худи
адибон муњайё карда буданд. Адабиёт љомеаро барои
навсозї омода карда буд. Аз ин рў, наќши адиб ва маќоми
адабиёт дар раванди ба истиќлолият расидани кишварњову
миллатњо хеле барљаста аст.
— Шумо бештар ба тадќиќи шеър машѓулед. Наза
ратон дар бораи тамоюлоту љараёнњои шеъри кунунии
тољикї чї гуна аст?
— Агар фарох нигарем, шеъри мо имрўз низ, мисли
солњои 70-80-и ќарни гузашта, ду тамоюли асосї дорад:
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тамоюли анъанавї ва тамоюли навгарої. Дар њардуи ин
тамоюл шоирони бисёр њунарманд дорем ва њамчунин
њаваскорони шеър низ.
Дар тамоюли анъанавї, чунонки борњо гуфтааму
навиштаам ва бори дигар мегўям, ки њамон дарди кўњнаи
умумигўї, ривояту васф бештар тасаллут дорад ва ин
дард, мутаассифона, бедаво шудааст. Аммо дар баробари
ин, чунон ки гуфтем, дар ин тамоюл шоирони барљастаи
мо, аз устод Лоиќ то Гулназару Гулрухсору Фарзона
шеърњои хубу марѓуб эљод кардаанд.
Навгароён шеърњои хуб доранд, вале таќлид дар
онњо бештар ба мушоњида мерасад. Дар ин равия Доро
Наљот, Зиё Абдулло, Абдулќодири Рањим хеле фаъоланд,
аз онњое, ки андак ба ин тамоюл мегараванд, Гулназарро
номбар кардан мумкин аст.
Умуман, шеъри имрўзи мо хеле рангоранг аст ва
ин падидаи хубест.
— Аммо чизи дигар њам њаст. Имрўз њар кас шеър
менависаду чоп мекунад. Ин магар завќи хонанда ва
обрўи шеъру шоирро коста намегардонад? Ќадри сухан
чї мешавад?
— Ин беморї дар даврони истиќлол ављ гирифт.
— Ба назари Шумо, ин муваќќатист?
— Фикр мекунам, дар њама замонњо ин гуна шеъру
шоирон буданд.
— Инњо даъвои шоирї њам доранд ва ба узвияти
Иттифоќи нависандагон талош њам меварзанд?
— Дуруст. Имрўз инчунин шароите фароњам омада,
ки як идда ашхоси сарватманд ва ё дороёни сарпараст
љилд-љилд «асарњо»-и хешро ба нашр мерасонанд. Албатта,
ин ба завќи хонанда бетаъсир намемонад. Сарояндагони
љавони мо низ аз ин гуна ашъор истифода мекунанд, ки
хеле боиси таассуф аст.
Бадтар аз ин, «ќањрамон»-њое арзи вуљуд кардаанд,
ки мехоњанд дар бораи онњо шеърњо ва повесту романњо
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навишта шаванд ва маблаѓгузорї њам аз тарафи онњо сурат
мегирад, ки сабаби эљоди асарњои каммазмуну пурнуќс
шудааст. Инњо, албатта, моли адабиёт набуда, асарњои
мавсимиянд ва танњо барои худашону пайвандонашон
ќимату эътибор доранду бас.
— Бартарият ва камбудињои шеъри тољикро дар
нисбати шеъри имрўзи Эрону Афѓонистон чї гуна арзёбї
мекунед?
— Шеъри мо ва шеъри њамзабонони мо дар Эрону
Афѓонистон аз њам хеле тафовут дорад. Шеъри Афѓо
нистон низ аз шеъри Эрон фарќ мекунад, вале умумият
дар забони шеър нисбат ба забони наср ва гуфтугўї хеле
зиёдтар аст. Масалан, шеъри Нодирпурро мо бе њељ шарњу
тафсир дарк мекунем, вале ашъори Сўњроби Сипењрї ва
Шомлуро на њама хонандаи тољик сарфањм меравад, зеро
забони шеъри нав нисбат ба шеъри анъанавї аз лињози
захираи луѓавї ва истифодаи калимот, тарзи ифода ва
системаи образњо хеле фарќ мекунад.
Њамин ќадар мегўям, ки шеъри Тољикистон аз
нигоњи мўњтаво, дарунмоя, инъикос кардани зиндагї
бо њама шебу фарозњояш ва мадду љазраш аз шеъри
Эрону Афѓонистон чанд ќадам пеш аст, зеро шеъри мо
ба зиндагї, љомеа ва инсон хеле наздик аст. Дар шеъри
мо дарду мушкилоти инсон, ормонњои ў бештару бењтар
инъикос ёфтааст.
Аз назари њунари шоирї тамйизи шеъри Эрону
Тољикистону Афѓонистон душвор аст, зеро њунар ба
мањорати шахсиятњои адабї марбут аст. Масалан, Нодири
Нодирпур, Симини Бењбањонї, Фурўѓи Фаррухзод
шоироне њастанд, ки аз онњо бояд омўхту омўхт. Сўњроби
Сипењрї, ки наќќош аст, дар шеъраш низ ин њунар наќш
гузоштааст: тасвирњои шоиронааш мисли наќќошиаш аст.
Вале оё мешавад, ки устод Лоиќ, Бозор Собир, Гулрухсор,
Гулназар, Камол Насрулло, Фарзона, Рањмат Назриро аз
шоирони Эрону Афѓонистон бо назари кам бинем? Ман
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ба худ њељ гоњ чунин иљозатро намедињам. Њар кадом
маќоми хешро доранд ва манзалаташон дар шеър муайян
аст.
— Оё адабиёти мо имрўз ба мавзўъњои умумибашарї
рў овардааст?
— Ин суоли шумо ба фалсафаи адабиёт дахл дорад.
Муносибат ба инсон аз назари фалсафаи адабиёт мавзўи
хеле муњим аст. Аз устод Рўдакї то ба имрўз инсон мавзўи
аслии адабиёт буда ва њаст. Иртиботи гуногун бо муњит,
љомеа, инсонњои дигар, муносибати инсон ба худ аз
мавзўъњое мебошанд, ки њељ гоњ мањдуд намешаванд.
Панду ахлоќ, маргу њаёт, буду набуд аз мавзўъњоеанд,
ки њељ гоњ кўњна нахоњанд шуд. Осори Рўдакї, Фирдавсї,
Мавлонои Балх, Саъдї, Њофиз, Бедил асосан ба ин
мавзўъњо бахшида шудаанд. Агар асар дар бораи як
нафар ё як мањал њунармандона ва хирадмандона эљод
гардад, он асар метавонад ањамияти умумибашарї касб
бикунад. Масалан, «Доѓистони ман»-и Расул Њамзатов
асари соф миллист, вале ба кадом забоне тарљума гардад
ва кадом халќу ќавму миллате онро мутолиа намояд, ба
зодгоњу миллати хеш њатман муњаббат пайдо мекунад.
— Ормони миллии мо имрўз бояд кадом бошад?
— Сари ин масъала хеле андеша кардаам. Дигарон
низ аз ин хусус зиёд меандешанду мегўянд. Ормони
миллиро дар ин марњилаи буду боши љомеа дар ватандорї
ва худшиносии миллї мебинам. Муќаддастар аз ин идеяи
дигареро намебинам, зеро мањз чунин ѓоя имрўз мардумро
барои рушду инкишофи љомеа муттањид месозад. Ватан
ва миллат барои њар шахс агар муќаддас бошад, ободии
аввалї ва осоиши дуввумї таъмин хоњад буд.
2006
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НАЗМРО ДАР ТАПИШ ОВАРДА…
Шўњрат ва мањбубияти Бозор Собир дар байни
мардум ба солњое рост омад, ки мо њоло давраи карахтию
бозмондагї мегўем. Оре, солњои 70 ва ибтидои 80-и ќарни
ХХ – замоне, ки расмиятбозию шўњратсозињо на танњо дар
доирањои роњбариву маъмурї ба њукми анъана даромада,
балки ба афкори бадеиву эстетикї низ сахт сироят карда
буд, Бозор Собири ба истилоњи баъзе хамќаламонаш
«имажинист», «шаклпараст», «маъюсу навмед», «мањдуд»,
«натуралист» ва ѓайраву њоказо аз як шеър то шеъри
дигар аќлњову дилњоро тасхир мекард. Аз ашъори ў нуќс
мекофтанд, поэтикаи назми ўро «сусту носарењ» эълон
менамуданд, вале бењтарин љавоншоирон шогирдии
ўро мепазируфтанд, аз поэтикаи шеъри ў дарси шоирї
меомўхтанд.
Бозор Собир аз љумлаи чанд тан аз адибони мо
буд, ки дар айёми сукуту хоболудї мунтазам мардумро
ба бедориву њушёрї ташвиќ мекард, суханаш аз ќолабњо
берун буд, ба ростгўї мекўшид. Ба ў бовар мекарданд…
Сухани ростро гоњ ошкорову гањи дигар соядор мегуфт.
Ваќтњое ки аксари шоирон ба мазмуни «Љононаи ман,
дар сари китфи ту каланд аст, Бахти ту баланд аст» аз
мењнати тоќатфарсои занону духтарони пахтакор «ба
ваљд меомаданд», Бозор Собир «Бо ту гардам рў ба рў,
аз шарм мерезам араќ» гўён, духтари дењќонро аќаллан
ба сояњои шеъри худ паноњонданї мешуд ва барои ин
сахт маломат мешунид. Ба ў гоњ номаълуму гоње ошкоро
тазйиќ меоварданд, мефишурдандаш, вале садояш боз
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баландтар мешуд. Дар шеъри «Хонаи мўр» бисёр хуб
њасби њол кардааст:
Ман тугмаи садоям
Дар пушти ин дари танг,
Њар ќадр мефишоранд,
Он ќадр мезанам занг.
Дар њамон айём буд, ки Бозор Собир ба сањнаи
«хандахезу ашковар»-и зиндагиву мењнат бо чашми
њайрату бим менигарист ва мегуфт:
Сањнаи зиндагї бувад агар ин,
Тарсам аз пардањои поёнаш,
Њамчу санъатшинос дар аљабам
Ман аз устоду коргардонаш.
Шеъри тавсифї ва эстетикаи маъмул (нормативї)
дар адабиёти мо тасаллути комил пайдо мекард, ќолабњо
на танњо дар коргузорї, балки дар афкору гуфтор роиљ
шуда буданд ва чанд тан аз адибони мо аз ќабили шодра
вон Фазлиддин Муњаммадиев, Лоиќ, Гулрухсор, Саттор
Турсун, Ўрун Кўњзод пайваста метаркиданду месўхтанд.
Бозор Собир дар њамин саф буду дарун-дарун месўхт,
дуду кўрдуди сўхтанњояш ба таъбиру мисраъу байт ва
билахира ба «шеъри бесадо» бадал мешуд:
Аз бурун хомўшам, аммо аз дарун пургуфтугў,
Чунки умре њарфњои хешро бурдам фурў.

«Шеъри ман резаи сад њамдаму
				
њамдўши ман аст»
То ин дам дар доирањои расмии маъмурї ва
адабї шеъри Бозор Собир ќадр карда намешуд, аз он
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њатто мепарњезиданд. Ашъори ба истилоњ мањрамонаи
ўро айб ва њатто љурми эљодиёташ медонистанд. Ба
шеърњои ошиќонааш аз меъёрњои сотсиологизми вулгар
менигаристанд. Ин меъёрњо дар адабиёт ва ќисман дар
танќиди адабии мо заминањо дошт: дар шеъри лирикї, ки
мушаххастарин ва самимонатарин навъи сухани бадеист,
ифода ёфтани њиссиёти мањрамонаро чун субъективизм ва
мањдудияти иљтимоии шоир шарњ медоданд. Дар тафњиму
ташрењи иљтимоият ва гражданияти шеър низ зоњирбинї,
ба эътибор гирифтани мањз унвону мавзўи шеърњо расм
шуда буд. Шеъри Бозор Собир ба ин талаботи зоњириву
расмї мувофиќат намекард, балки моњиятан ба иќтизооти
маънавии њамдамону њамдўшон љавоб мегуфт. Ман гумон
мекунам, ки Бозор Собир аз иљтимоитарин шоирони
кунунии мост, шеъри ў ифодагари афкору эњсосоти
бедортарин афроди љомеаи солњои 70-90–и ќарни ХХ
буд.
Њаст дар дидаи ман аз њама љў як ќатра,
Њаст дар мисраи ман аз њама кас як зарра…
Чанги овози касеро битакидам аз гўш,
Нафаси њамнафасеро битакидам аз шуш,
Аз яке дар вараќи шеър нињодам таби љўш,
Аз яке дар вараќи шеър нињодам лаби љўш…
Он солњо ў ќариб танњо сухан мегуфт, вале пайваста
сухани халќ, омоли мардумро ифода менамуд, ба завќу
кўшишњои солими мардум, ба замин, ба дењќон такя
мекард:
Барои ман, ки дењќонам ба фитрат,
Кање њам мекунад бўи бародар…
Дарахти шеъраш аз дарёи зиндагї об мехўрд, аз
насими шаббодањо нафас мегирифт, дар пуштањову
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кўњсорон месабзид – дарахти кўњї буд, гул њам дошту
хор њам:
Давоми шир-шири барги алафњост
Њиљою њарфи ман дар шеъри озод.
Ѓазалњои маро дар шабдаравњо
Ману шаббодањо кардем эљод.

«Дар хаёли рези кўњсори ту ман ѓам мехўрам»
Он солњо шеъри тавсифї хусусан дар мавзўъњои
Ватан, партия, инќилоб густариш ёфта, на танњо дар лафз,
балки дар тафаккури бадеї низ ќолабњо ба вуљуд оварда
буд. Дар ин мавзўъњо шеър миќдоран хеле вусъат ёфт, вале
кашфи маънии бикр, тадќиќи пањлўњои тозаи ин мавзўъњо
назаррас набуд. Пештар дар кўчањо мегуфтанд, баъдтар
аз минбарњо низ изњор менамуданд, ки њадди аксари
ин гуна шеърњо махсус барои оѓози китоб ё силсила,
барои «рањкушої» ба сўи чоп навишта мешуданд, ба
масал паровозе буданд, ки ќаторањои холиро гирифта,
ба манзили нашр мекашиданд. Бўи ѓализи савдогарї
меомад аз ин гуна навиштањо. Ва Бозор Собир аз минбари
Анљумани нўњуми нависандагони Тољикистон бо алам
гуфта буд:
Дар замони мо суханбозї њунар нест,
Эй ватанбозон, ватанбозї њунар нест!..
Тавсифњои муљарраду мавњуму маљњул ба унвони
Ватан ба якрангиву якнавохтї дар шеър сабаб мешуданд.
Дар роњи конкрет гардонидани ин мавзўъ аввалин
ќадамњоро устоди шодравон Мирзо Турсунзода дар солњои
60 бардошта, сипас Мўъмин Ќаноат, Лоиќ, Гулрухсор,
Гулназар ва љавоншоирони имрўз дар ин љода пештар
рафтанд. Аз ин миён хидмати Бозор Собир дар роњи
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мушаххас гардонидани симои Тољикистон, шинохтану
шиносонидани гузаштаву имрўзи халќу диёр, љузъиёти
махсуси маишату тафаккури халќи тољик ва бештар аз
њама дар пайвастани шахс ба зодгоњ, таърихи халќаш
нињоят чашмгир аст. Дар шеъри Бозор Собир тавсифи
мушоњидакоронаи Ватан нест, чизи асосиву дуввумдараљае
аз мављудоти Ватан вуљуд надорад, тамоми аљзову ашёи
Ватан барояш азиз асту худ бо тамоми онњо омехта:
Вуљуди туст аз ду тан –
Тани замину љисми ман.
Ману туем њамбадан,
Ватан, Ватан, Ватан, Ватан.
Бозор Собир дар ашъораш борњо фарзанди дењќон
буданашро таъкид мекунад. Ва муњаббати ў ба Ватан
чунон аст, ки муњаббати дењќони асил ба замин. Бозори
шоир бе ѓами Ватан Бозор нест, чунон ки дењќони асил
бе ѓами замин:
Њар куљо будам, набудам,
Ман њамон фарзанди дењќони туям.
Дар хаёли рези кўњсори ту ман ѓам мехўрам,
Аз барои сабзаю хори ту ман ѓам мехўрам…
Шеъри Бозор Собир дар парвариши њофизаи
таърихии халќ наќши равшан дорад. Таърихи пурфољеаи
тољикон, бурду бохтњо, корномаву шикастњо, сохтану
сўхтанњое, ки дар таърихи тўлонии ин халќ воќеъ шудааст,
дар шеъри «Ман худамро кушта-кушта…» ба тавассути
монологи пурњиссиёт ва андешањои пуралам ифода
ёфтааст:
Гўиё ман пеш аз ин њам
Солњои бешуморе зинда будам.
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То кунун будам љавону пир,
То кунун вобастаи дунёву дунёгир…
Бомиёнро сохтам ман,
Бомиёнро сўхтам ман.
Кофиён пардохтам ман,
Кофиёнро бохтам ман.
Тахти Доро дар рањи ман буд,
		
Ман кардам харобаш,
Ганљи Ќорун дар кафи ман буд,
		
Ман додам ба бодаш,
Коњи бодовардаву хоки сияњ кардам њисобаш.
Оташафшон низ ман будам, дар оташ низ ман,
Љабрфармо низ ман будам, љафокаш низ ман,
Номусулмон низ ман будам, мусулмон низ ман,
Балки шайтон низ ман будам
Ва яздон низ ман…
Бахшидањои Бозор Собир ба шахсиятњои бузурги
халќамон – Фирдавсї, Ибни Сино, Борбад, Ањмади До
ниш, Айнї, Турсунзода – њар яке драмаи шўрангезест
оид ба сањифањои гуногуни таърихи халќ.

«Шоњкоре не агар, байте…»
Бозор Собир дар «Ангалњо» ном шеъраш бархе аз
иллатњои замону њамзамононро мазаммат карда гуфта
аст:
Ман валекин бештар аз пурнависам дар шигифт,
Нав нагуфта нав ба нав аз халќ навдорон гирифт…
Худаш кам менависад. Дар маљмўаи «Бо чамидан…»
ба истиснои таќрибан дањ-дувоздањ шеъре, ки тоза нашр
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кардааст, тамоми эљодиёташ гирд омадааст. Бисёртаранд
шоирони пурнавис, ки на ягон китобашон дар њаёти
адабї арзиш пайдо кардаасту на ягон шеърашон дархўри
мардум шудааст.
Дањњо шеъри Бозор Собирро ном бурдан мумкин
аст, ки њар яке бори маънии достонњои пурарзишро
мекашад ва дар дилу хотирњо наќш бастааст.
Имрўз Бозор Собир 60-соли умри пурбаракаташро
дур аз Ватан, дар Амрико истиќбол мекунад. Вале аминам,
ки лањзае аз буду њасташ бе ёди Ватан нагузашта ва
нахоњад гузашт. Ва њоло бамаврид аст ба ў бигўем:
Эй сафаркарда, дилам бе ту бифарсуд, биё,
Ѓамат аз хоки дарат бештарам суд, биё.
Кам шавад мењр зи дурї дигаронро, лекин
Кам нашуд мењри ман аз дуриву афзуд, биё!
1988-1998

Эзоњ: Дар ин љо шеъргунањо ва маќолањои майдониву
кўчагии Бозор Собир ба назари эътибор гирифта
нашуданд, зеро муаллифи маќола онњоро моли
адабиёт намешуморад.
2005

54

МО ГУФТАЊОИ МАРДУМИ
БЕЧОРА ГУФТАЕМ
(муаррифии китоб)
Дар арафаи Наврўзи соли 1994 мањфиле барои
сабти телевизион ороста шуд ва дар он як зумра адибон
њузур доштанд, ки дар байнашон Низом Ќосим ва банда
низ будем. Низом дар он мањфил шеъре ќироат кард, ки
њолати умедпарваронаи моро дар айёми пурташвиши
баъд аз љанги шањрвандї хеле шоирона ва бо ниёиши
рўњнавоз ифода намуд. Он шеър бо андаке тањрир бо
унвони «Бањорї» дар ќатори шеърњои тозаэљоди Низом
Ќосим ба китоби «Барги саломи сабз» («Адиб», 2002)
шомил шудааст ва мехостам ин љо матни онро манзур
намоям:
Сар ба сар яхистонам, зери офтобам кун,
Эй бањор, обам кун,
Эй бањор, обам кун!
Љамъ будаам,
Поиз инчунин парешам кард,
Барг-барг љамъам кун, аз дигар китобам кун.
Эй бањор обам кун,
Эй бањор обам кун!
Тў ба тў маро бикшо, сў ба сў маро бикшо,
Љў ба љў маро бикшо, љўи даршитобам кун.
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Эй бањор, обам кун,
Эй бањор, обам кун!
Хастагии рањ дорам, рањ ба сўи чањ дорам,
Як љањон гунањ дорам, љониби савобам кун.
Эй бањор, обам кун,
Эй бањор, обам кун!
Чун зи мазраи бебар аз сару барам бигзар,
Гар нарўям аз дигар, мурдае њисобам кун.
Эй бањор, обам кун,
Эй бањор, обам кун!
Мўњтаво, шакл, оњанг, лањн, рамзњо, таносуби маф
њумњову таъбирњо дар ин шеър чунон барљову фарогир
омадаанд, ки лобаву ниёиши шоир хонандаву шунавандаи
шеърро наметавонад лоќайду бепарво гузорад. Ва њоло,
бо мурури 12 сол, ин шеърро ќироат карда, ман он њолату
рўњияи худ ва њозирини мањфилро хуб ба ёд меорам ва
шукргузорам, ки сарзамини мо аз нав њамешабањор шуд,
офтоби бањорон яхистони дилњоро об кард, мардум
сарљамъ гардид, бори хастагиро аз дўш афканд, дар
мазраи дилњо гулњои мењру муњаббату шафќат боз рўи
данду шукуфтанд.
Ва дар идомаи мантиќии шеъри боло Низом Ќо
сим дар ѓазали «Умеди эњё», акнун бо лањну оњанги дил
пуронаву суруромез, мегўяд:
Ќатра-ќатра оќибат дарё шудем,
Зарра-зарра кўњи побарљо шудем.
Сад њазорон Ман ба њам љамъ омадем,
То дар ин дањри парешон Мо шудем…
Рў ба роњи њаќ нињодем аз дигар,
Рострав чун сатри Мавлоно шудем.
56

Бин ба мо њар субњ чун бар Офтоб –
Гум нагаштем, аз дигар пайдо шудем!
Ин мавзўъ дар бисёр шеърњои солњои охири Низом
Ќосим бо оњангњову замзамањои гуногун – гање бо лањни
шодиёна, гоњ ба тариќи панд ва гањи дигар ба услуби
ошиќона – такрор ба такрор мавриди таваљљўњ ќарор
мегирад. Аз љумла дар шеъри «Рўзи умед» сухани шоир
оњанги мутантани публитсистї дорад:
Он бад гузар кард, ин нек омад,
Рўзи умеди тољик омад…
Бошед сокит, тиру камонњо,
Бахти Ватанро тањрик омад!
Шарманда шуд хасм – иќболи моро
Гуфто наояд, ў лек омад!
Шеъри «Бошед!» ба услуби хитобаи пандомез гуфта
шуда, мухотабро ба сабаќомўзї аз гузаштаи талх њидоят
менамояд:
Арзандаи номи хеш бошед,
Ќоим ба маќоми хеш бошед.
Сарсон зи пайи касон нагардед,
Дар даст зимоми хеш бошед…
Њамин мавзўъ дар ѓазали «Барги саломи сабз», агар
чи низ ба тарзи хитоба ифода шудааст, вале услубу оњанг,
истифодаи фаровони рамзњо ва мафњумњои ошиќонаву
бањорона рўњу равони шеърро нињоят љаззобу дилписанд
љилвагар месозанд:
Омад бањор, аз сари рањ хору хас бигир,
З-ин пас зи атри боѓи сањаргањ нафас бигир.
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Чун њаст асли њол басо хуштар аз хаёл,
Мурѓи хаёлро нафасе дар ќафас бигир.
Барги саломи сабз ба дастони кас бинењ,
Барги саломи сабз зи дастони кас бигир…
Дар барги гул навис дигар нома бањри ёр
В-он номањо, ки додї аз ин пеш, пас бигир!
Гирудорњо, кашмакашу валвалањо, шикасту рехт
њо, паст шудани ќадру манзалати инсон ва эътибори
сухану суханвар, хараљумараљњои сиёсиву иљтимої, ки
дар ибтидои солњои 90-и ќарни гузашта љомеаи моро
фаро гирифта буданд, дар як силсила шеърњои китоби
«Барги саломи сабз» бо лањну оњангњои гуногун – гоњ
таассуфомезу додхоњона, гањи дигар бо лобаву ниёиш
– аксандоз гардидаанд:
Ќисмато, моро нагардон бенасиб аз хушку тар,
Њалќи моро хушк манмо, чашми моро тар магир.
Љониби марг, Одамо, ин дам шиоре соз кун:
Зиндагї љони маро бигрифт, ту дигар магир…
Ё:
… Кош бар љои сари дор, эй азиз,
Љои мо мешуд сари кор, эй азиз.
Кош кам буд ин ѓами афзуни мо,
Пок мешуд хони мо аз хуни мо.
Мерасид аз њар тараф овози пир,
Љо ба љо то мегирифт овози тир.
Кош љои рўди хун дар ин диёр
Њар тараф мерафт рўди нангу ор.
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Кош љои шохањои кини мо
Сабз мешуд шохаи тамкини мо…
Намоишномаи манзуми «Амир ва асир» низ, ки аз
лињози мазмуну мўњтаво – воќеаи аз љониби халифаи Боѓ
дод ба љанг ангехта шудани Амир Исмоили Сомонї ва
Амри Лайси Саффор, асорати Амри Лайс ва футуввату
хирадмандии Амир Исмоил – њарчанд аз тасвири як лањзаи
таърихи дури халќамон иборат аст, вале моњиятан ва
тибќи њадафи ѓоявии муаллиф ба воќеаву фољеањои солњои
90-и ќарни гузаштаи љумњуриамон марбут мебошад.
Манзумаи «Нома ба шоњ дар поёни «Шоњнома»
њам руљўъ ба таърих аст ва волоияти маќому манзалати
сухан ва суханварро дар нисбати зимомдорони њамаи
давру замонњо таъкид месозад, агар сухан мондагору
суханвар асил бошад. Ин аќидаву пиндор дар шеърњое,
ки ба гиромидошти устодони сухан Рўдакї («Љои Рў
дакї»), Фирдавсї («Ќасидаи ифтихори Фирдавсї»),
Њофиз («Ба Хоља Њофиз») мансубанд, дар бахшидањо ба
олими бузурги тољикшиноси чех Иржи Бечка («Дар хонаи
доктор Иржи Бечка»), ба устоди Донишгоњи давлатии
миллии Тољикистон профессори шодравон Воњид Асрорї
(«Асрорї»), инчунин дар шеърњое, ки ќудрату арзиши
суханро меситоянд («Ќуллањо», «Бўи сухан», «Агар хо
њед…», «Ќаламњой» ва ѓ.) дар манзарњо ва шаклу усулњои
гуногун талќин гардидааст. Љоиз аст ин љо аз шеърњои
мазкур чанд намуна оварда шавад:
Бањри љову љоњ андар шеър кам даъво кунед,
Њар ќадар љое бувад дар шеър, љои Рўдакист.
Нест пайдои ману мо шеърњои хуби мо,
Шеърњои хуби мо гумкардањои Рўдакист.
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* * *
Њазор тахт нагун шуд, њазор шоњ гадо,
Ба тахти хеш бувад шоњкори Фирдавсї…
Ќабули миллату ќавми њама замона бувад
Расули номаи пайѓомдори Фирдавсї.
Як силсила шеърњои китоб ба мавзўъњои иљтимоии
рўз бахшида шудааст. Масалан, дар шеъри «Ароба»
ќисмати талхи наврасони аробакаш, падару модарони
серфарзанде, ки бехабар аз зарурати танзими оила кўда
кони бисёрро халќ кардаанду тарбияту таъминашонро ба
Худо њавола намудаанд, бо дарду алам тасвир шудааст:
Бисёр додааст Худољон туро бача,
Аммо нагуфтааст, ки дар ин љањонашон
То бар ароба роњ бувад аз аробача!
Шеъри «Пора» бо як оњанги њам дардолуду њам
танзомез одати нанговару беномусонаи ришвахўриро дар
љомеаи мо мазаммат менамояд.
Панљ фасли китоби «Барги саломи сабз» аз ашъори
ошиќона фароњам омадаанд, ки аксарашон хубу марѓу
банд. Мехоњам аз байтњои дилписанди ашъори ошиќонаи
Низом, ки аз ин китоб интихоб кардам, чандеро манзур
намоям:
Шеърњо гуфтам барои ту равону норавон,
Сўи ман ої, бењин шеъри равони ман туї.

* * *
Мо њамнафас шудему нафас дар миён набуд,
Њар бўсае ба љои нафас дар шумор буд.
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* * *
Чун панљањои нозукат андар чањор сўй
Дар зиндагї мухаммаси воло надидаам.
Дар иддаи зиёди шеърњои Низом Ќосим тасвирњои
ноб ва љаззоб њусни баёнро афзуда, манзарањоро
пеши назар хеле муассир намудор месозанд. Оё шумо
садои хиррии боди зимистонро шунида, боре аз дил
гузаронидаед, ки бод гулўдард шудааст ва ё њолати дарах
тони шохањояшон хамидаи канори роњ дар хаёлатон
манзарањои дигари њузномезро аз рўзгори одамї зинда
кардааст? Диду дарки мањз шоир чунин назокату мах
сусиятњоро доро мебошад, ки намунаашро дар пораи зер
аз шеъри «Лолахун» метавон равшан дид:
Фасли сармо буд.
Аз сармо
Бодњо
Дарди гулў буданд.
Дар канори кўчаву майдон дарахтон
Чун азодорони пеши мурдахона
Сарфурў буданд…
Дар китоби «Барги саломи сабз» ашъори солњои
гуногуни Низом Ќосим интихобан гирд оварда шудаанд ва
њар хонандаи нуктасанљ аз ин китоб аз мўњтавои эљодиёт,
тарзу услуби нигориш, гиру мон ва диду навишти шоир
метавонад бардошти худро дошта бошад.
2006
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ЉАМЪИЯТ, КЎДАК, АДАБИЁТ
Шоири шањири кўдакон устод Убайд Раљаб (19322004) яке аз шахсиятњои адабие буд, ки дилаш ба адабиёти
кўдак ва умуман ба тарбияту парвариши кўдак пайваста
месўхт. Баъди нашр шудани аввалин маќолањоям оид ба
адабиёти рўз њамеша ташвиќам мекард, ки ба масъалаву
муаммоњои адабиёти кўдак таваљљўњ зоњир намоям.
Мањз бо ташвиќу њидоят ва дастгирии бевоситаи устод
Убайд Раљаб банда моњи ноябри соли 1982 дар нахустин
семинари умумииттифоќии мунаќќидони љавони адабиёти
кўдак дар шањри Москва иштирок карда, баъдан дар
маљаллањои «Детская литература» (Москва), «Садои
Шарќ», њафтаномаи «Адабиёт ва санъат», рўзномаи «Ком
сомоли Тољикистон» оид ба хусусиёт ва мушкилоти ада
биёти кўдак ва умуман парвариши завќи кўдакони тољик
як силсила маќолањо ба табъ расонидам.
Муколамае, ки чун нишони сипос ва эњтиром ба рўњи
устоди шодравон ба ин китоб шомил гардид, 21 апрели
соли 1988 дар њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» нашр
шуда буд. Умедворем, ки мўњтавои ин сўњбат дар бисёр
мавридњо имрўз низ арзиши худро гум накардааст.
2006
А.Абдуманнонов – Дар рўзгори мо, дар замоне ки чи
аз болову чи аз поён барои ислоњи нуќсонњои кори тарбия
ва таълими кўдакон кўшишњое ба амал меояд, масъулияти
адабиёти бадеї, хоса адабиёте, ки барои кўдакон эљод
мешавад, беш аз пеш меафзояд. Ба назари ман, адабиёти
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кўдакони мо њоло он масъулияти љамъиятиеро, ки бояд
ба ўњда дошта бошад, надорад. Пўшида нест, ки на њамаи
асарњои манзуму мансури барои кўдакон чопшаванда
ба мафкура, шавќу завќ ва салиќаи бача мувофиќат
мекунанд. Умуман, чунин ба назар мерасад, ки дар чанд
соли охир робитаи ногузири байни адабиёти бачагон ва
тарбияи кўдак то андозае суст шудааст…
У. Раљаб – Аз хусуси адабиёти кўдак вобаста ба
синну соли хонандааш мулоњиза рондан бамаврид аст,
зеро ин адабиёт мувофиќи синну соли кўдак эљод ме
шавад ва се зина дорад: адабиёти барои томактабиён ва
кўдакони синни хурди мактабї; адабиёти барои кўдакони
синни миёна, яъне барои хонандагони синфњои панљу
њафт; адабиёт барои хонандагони синфњои болої ва
омўзишгоњњо. Завќу шавќ, талабу дархост ва бинишу
фањмиши њар кадоме аз ин синну сол махсусияте дорад
ва аз њам фарќ мекунад. Нависанда дар љараёни эљоди
асар ва мунаќќид њангоми тањлилу бањо додан ин тарафи
масъаларо бояд ба назари эътибор бигиранд.
А.Абдуманнонов – Шояд сухани ман ба назар
хўрдагирона намояд, вале бояд гуфт, ки аксари навиш
тањои шоиру нависандагони имрўзаи мо ё ба бачањо
намерасад ва ё маќбулу писанди онњо намешавад. Ба њар
њол аз байни онњо, масалан, барои зинаи якуме, ки шумо
гуфтед, шеърњои дилписанду хотирнишин, мисли «Бањори
кўњистон»-и устод Лоњутї, «Баррачаи ман», «Трактор
омад», «Фирўзаљон хобидааст»-и Дењотї, «Ќањрамон
мешавам», «Рост мегўям»-и Миршакар, «Очам хамир
мекунад», «Бибиљон»-и Гулчењра, «Гунљишкак»-и Ѓаффор
Мирзо, «Тўйча»-и Н. Баќозода, «Бўрёкўбон»-и А.Шарифї
ва чанд шеъри ангуштшумор аз њамин ва баъзе шоирони
дигар ками андар каманд. Вазъи насри хурдтаракон аз
ин њам бадтар аст.
У. Раљаб – Ман ба ин фикри Шумо пурра розї
шуда наметавонам. Дар адабиёте, ки барои томактабиён
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ва мактабиёни хурдсол таъйин шудааст, шеърњои хуб
бисёранд. Насри ин ќисмат нисбатан суст аст. Дар
адабиёти кўдакони синфњои болої ва омўзишгоњњо бошад,
наср пешравтар буда, эљодиёти Бањорї, Б.Ортиќов, Бањром
Фирўз, А.Самадов, Адаш Истад асосан барои њамин синну
сол аст. Ин љо назм ќафо мемонад. Адабиёти мактабиёни
хурдсол ба насри хуб ва адабиёти мактабиёни калонсол
ба назми хуб эњтиёљ дорад. Дуруст аст, ки нашриёт љои
ин холигиро аз њисоби асарњои сирф барои калонсолон
пур карданї мешавад. Ташаббуси хуб аст, аммо камтар
ба дард мехўрад. Хуб мебуд, агар ќаламкашони хосаи ин
соњањоро ба воя расонем.
А.Абдуманнонов – Албатта, агар нависандаву шои
рон ва навиштањои ононро љамъу таќсим кунем, кўдакони
ягон синну сол бенасиб намемонанд. Ин як тарафи
масъала. Гуфтан мумкин аст, љињати истењсолии масъала.
Тарафи дигар ва муњимтари масъала ин аст, ки китоб ба
хонанда дастрас ва маќбул шавад, дар тарбияи инсонї,
иљтимої ва эстетикии кўдак амалан ширкат варзад.
У. Раљаб – Дар хусуси ба хонанда расидан ё нара
сидани китоби барояш таъйиншуда бисёр фикр мекунам
ва гумонам бар он аст, ки ин китоб асосан ба дасти
хонандааш намерасад. Чаро? Эътибор дињед: адади нашри
китоби кўдак беш аз 8-10 њазор нусха нест. Аммо нисфи
ањолии љумњурї кўдак аст ва нисфи зиёди ин миќдор
асосан дар дењот зиндагї ба сар мебарад. Дар дењот
бошад, дўкони китоб нест. Дар ягона маѓозаи омехтаи
дења китоб намефурўшанд. Дўкони китоб асосан дар
шањр ва маркази ноњия воќеъ аст. Китобхонаи мактаб,
ки дар љумњурї беш аз се њазор адад аст, низ аз ин китоб
намегирад. Фурўши китоб барои мардуми дењот дар
ихтиёри Тољикматлубот аст. Супориши ин идора барои
китоби нав аз 1000-2000 нусха зиёд нест, ки ќатрае аз
бањр аст.
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Як сабаби аз ин адабиёт ѓофил мондани хонанда, ба
назарам, дар њамин аст. Хонандагон муаллифони худро
хуб намешиносанд, мукотибаи хонандаю нависанда кам
ба вуќўъ мепайвандад. Китобро, ки нахондаанд, сўњбати
хонандаю нависанда гарм намешавад. Дар ин љода корро
тамоман аз нав бояд сохт.
А.Абдуманнонов – Ба њар њол ташкили ба хонанда
расонидани адабиёти кўдакон, њарчанд масъалаи муњим
аст, мушкилотро тамоман њал намекунад. Баланд
бардоштани сифати ин адабиёт, бо масъулияти тамом
интихоб кардани матнњо барои китобњои дарсї ва
хрестоматияњо, аз «бракњои» њамарўза эмин доштани
нашрияњои барои кўдакон низ корњои заруриянд.
Борњо зимни сўњбатњои ањли адабиёт ва илм дар хусуси
хониши фарзандон суханонеро ба ин мазмун шунидаам:
муаллим аз китоби хониш ё адабиёт њифз кардани
шеъреро мефармояд, бача ба падар ё модари худ шикоят
мекунад, ки њарчанд хонад њам, њофизааш ин шеърро
ќабул намекунад, сипас падару модар шеърро хонда,
бо кўдак њамфикр мешаванд. Дар китобњои дарсї ва
хрестоматияњои мо бошад, ин ќабил шеърњои завќкуш
кам нестанд, ки љои шеърњои хуби шоирони гузашта ва
муосирро гирифтаанд. Масалан, «Хрестоматия барои
мураббиёни муассисањои томактабї»-ро («Маориф»,1986)
вараќгардон карда, ба њавсалаи мураттиби он ќоил
мешавед, ки аз тамоми шоирони имрўзаи мо, аз шоирони
ўзбек, аз адибони гузаштаву муосири рус ва хориљї
намунањои фаровони на њамеша хушсифат овардаасту
касеро наранљонидааст, ба љуз классикони адабиёти форсу
тољик, ки ягон сатри манзум ё мансуре аз онњо дар китоби
мазкур љо наёфтааст…
У. Раљаб – Албатта, интихоби адабиёти кўдакон
дар китобњои дарсї чандон матлуб ва дилхоњ нест. Ба
китоби дарсї шеър ва њикояи њамаљониба хубро бояд
дохил кард. Намунањоро њам аз адабиёти гузашта ва њам
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аз адабиёти имрўз сахт интихобан гирифтан бамаврид аст.
Агар ин порчањо пеш аз дохил шудан ба китоби дарсї аз
назари суханваре гузаранд, нуран ало нур мешавад. Ба
иловаи китоби дарсї барои хонандагони синфњои 2, 3, 4,
5 њатман гулчини назму насри классикї ва муосирро дар
шакли хрестоматияи адабиёт нашр бояд кард. Порчањоро
барои чунин хрестоматия даќиќназарона ва борикбинона
интихоб кардан лозим аст.
А.Абдуманнонов – Ба хонанда расидани адабиёти
бадеї, аз љумла адабиёти кўдакон низ, танњо ба ташкили
кор ва њатто фаќат ба баланд бардоштани сифати ин
адабиёт вобаста нест, њарчанд инњо омилњои муњиманд.
Завќи бадеии бача ва муњаббати ўро нисбат ба адабиёти
бадеї аз давраи ташаккули тафаккур ва забон баровардани
вай тарбият кардан лозим аст. Ваќтњои охир дар анљуману
пленум, маљлису машварат ва маърўзаву маќолањо дар
бораи бад будани савияи забондонии љавонони мо
бисёр мулоњизањои асоснок гуфта шуданд, хусусан оид
ба забони русиро бад донистани онњо. Дар омади гап
бояд гўям, ки танњо вобаста ба хизмати њарбї тарѓиб
кардани забони русї доираи ањамияти љамъиятї ва
маърифатии ин забонро мањдуд мекунад. Ин як мавзўи
домандор аст. Њоло њамин ќадар гуфтаниям, ки аз чї
сабаб бошад, ба хотири даъвогарони бењтар кардани
таълими забони русї як њаќиќати равшану бебањс њељ
намерасад, ки намерасад: забон аз тафаккур људо нест,
балки таљассуми воќеии тафаккур аст, то тафаккури
бача (ва умуман шахс) инкишоф наёбад, забони ў низ
сайќал нахоњад ёфт. Бинобар ин барои забондон кардани
бачагони мо аз минбарњо тарѓиб кардан ва ё кўшиши
бењтар кардани таълими танњо забони русї, ба гумонам,
натиљаи дилхоњ намедињад. Ин масъаларо ба таври
комплексї њал кардан лозим аст. То даме, ки бача ба як
забон дуруст фикр кардан ва њарф заданро ёд нагирад,
забони дигарро дуруст ёд нахоњад гирифт. Ин њаќиќати
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бебањс аст. Бинобар ин асоси омўзиши њама гуна забон
(забони русї низ ин љо истисно нест) забони модарист.
Дар навбати худ таълими забони модарї бояд аз ясливу
боѓча шурўъ шуда, дар мактаб ва донишкадањо такмил
ёбад. Он гоњ дар тарбияи маданияти нутќ, мањорати
забондониву забономўзї ва завќи бадеиву эстетикии
бачагон шояд натиљае ба даст ояд. Ман њељ намефањмам,
ки чаро пешнињодњои оид ба кушодани боѓчаву яслињои
тољикї дар шањри Душанбе* ва дар заминаи онњо ташкил
кардани хорњо, дастањои навозандагон ба гўши њељ шахси
масъул намефорад? Чаро аз таги ин гапи муќаррарї
кадуча кофтанї мешаванд? Чаро шўъбаи маорифи шањри
Душанбе боре њам ба ин масъала бо љиддият наменигарад
ва муаллифони маќолањоро љамъ карда, муддаои онњоро
пурсон намешавад? Ё њоло њам аз банди тилисми «мабодо
ягон гап шавад» халос нашуда бошанд?
У. Раљаб – Шумо ба масъалањое дахл кардед, ки ман
њам дар хусуси онњо дер боз дар андешаам. Дар њаќиќат,
завќи бадеиро дар нињоди кўдак аз ясливу боѓча тарбия
мебоист кард. Ва ин тарбия аз забономўзї сар мешавад.
Кўдак дар яслї ва боѓча баробари забони русї бояд бо
забони модарияш гап занад, ба ин забон шеъру њикоя
шунавад ва ёд кунад. Њамчунин ба забони модарї суруд
хонад, ба раќсидан, расм кашидан ва њар амали дигаре,
ки зебоипарастиро биёмўзад, машѓул шавад. Пеш аз њама
мураббиён бояд ба забони фасењи тољикї бенуќс гап зада
тавонанд. Боѓчаву яслињои мо дар ин масъала танќисї
мекашанд. Мураббиёне, ки ба забони тољикї кор баранд,
алалхусус дар шањрњо, кам њастанд. Ба тарбия карда
расонидани чунин касон махсус эътибор мебояд дод…
А.Абдуманнонов – Агар ба масъала аз рўи аќл ва
мантиќ муносибат кунем, боѓчаву яслї зинаи томактабии
*. То Истиќлолият дар шањри Душанбе ва умуман дар шањрњои
їумњурї яслї ва боѓчањои бачагонаи тоїикї вуїуд надоштанд.
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тарбия ва таълим аст, аниќтараш, заминаи мактаб аст.
Пас чї тавр мешудааст, ки мактабњои тољикии шањри
Душанбе аз чунин замина мањрум бошанд? Магар ин
ањвол ба сифати таълими бачагон дар мактабњои тољикї
таъсир намерасонад? Охир, бачањои мо то омадан ба
мактаб номи алафу гулу дарахтон, бўйу рангу маззаро
ба забони модариашон намедонанд. Пас онњо чї хел
шеър фањманду адабиёт омўзанд, забон донанду забон
омўзанд?…
У. Раљаб – Омўзишгоњи педагогии шањри Душанбе
њар сол ба ду гурўњи тољикї 60 нафар талаба ќабул
мекунад ва аз ин њисоб њар сол таќрибан 40-50 нафар
омўзишгоњро хатм карда (як ќисми онњо духтарони
душанбегиянд), ихтисоси мураббиро мегиранд. Аммо
аксарияташон аз рўи ихтисос кор намекунанд, гурўње
доя мешаванд, баъзеашон (салоњият надошта бошанд
њам) муаллимаи синфњои ибтидої мешаванд. Сабаб чист?
Сабаб набудани ясливу боѓчањои тољикист. Ќисме аз
хатмкунандагони омўзишгоњ, аз рўи вазифа кор кунанд
њам, бисёр душворї мекашанд. Дастурњои махсуси таъ
лими томактабї дар омўзишгоњ ва институтњои педагогї
намерасанд. Муассисањои масъул таълифи ин дастурњоро
бояд ташкил кунанд.
А.Абдуманнонов – Гурўњи тољикии факултаи педа
гогика ва психологияи Институти педагогии пойтахт низ
њар сол 25 методист тайёр мекунад. Бинобар ин суханони
дар бораи «набудани кадрњо» чизе беш аз бањона нест.
Кадрњоро танзим ва ташкил карда тавонистан лозим.
Љонишини директори омўзишгоњи педагогии пойтахт Л.
Ф. Коничева ва мудири кафедраи тарбияи томактабии
Институти педагогии ба номи Т.Г. Шевченко Р. И. Дере
вянко њангоми сўњбате, ки бо онњо доштам, аз нарасидан
ва набудани дастурњои методї, таълимї ва тарбиявї чи
дар гурўњи тољикї ва чї дар гурўњи русї шикоят карданд.
Мутахассисони соњаи педагогика ва психология њоло кам
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нестанд, онњоро низ љалб ва ба ин кор сафарбар намудан
даркор. Шояд Вазорати маориф ва шўъбаи маорифи
шањри Душанбе сари риштаи ин корњоро ягон ваќт ба
даст бигиранд.
У. Раљаб – Дар баъзе мањаллањои Душанбе се-чор
ясливу боѓча пањлўи њам љой гирифтаанд (масалан, дар
ноњиячаи 102). Бамавќеъ мешуд, агар ќисме аз онњо тољикї
мебуд ва дар њайаташ гурўњи русї њам медошт. Албатта,
дар боѓчањои тољикї бояд забони русї омўзонида шавад,
њамчунин дар боѓчањои русї забони тољикиро омўзанд.
Донистани забони русї шарт аст, аммо забони модариро
надонистан гуноњ. Дар боѓчањо ашъори Пушкин, Лер
монтов, Маршак, Чуковский, Барто, Михалков ва дигар
шоирони русро ба кўдакон ёд медињанд, ки хуб аст. Бад
намебуд, агар аз асарњои Рўдакиву Фирдавсї, Носири
Хусраву Саъдї, Љомиву Айнї, Турсунзодаву Миршакар
ва дигар адибони тољик њам меомўзониданд. Ин корро
њам дар боѓчаи тољикї (дунё ба умед аст, шояд ташкил
шаванд) ва њам дар боѓчањое, ки муомила ба забони русї
сурат мегирад, баробар ташкил кардан танњо ба манфиати
кор аст.
А.Абдуманнонов – Агар ин тавр мешуд, дар ин
соња он адолати иљтимоие, ки бозсозї эълон кардааст,
амалї мегардид. Мо дар њаќиќат ифтихор мекунем, ки
фарзандонамон Пушкину Лермонтов, Чехову Горкий,
Шолохову Твардовскийро ба забони асл мехонанд ва аз
он мефахрем, ки њам худамон ва њам фарзандонамон ба
тавассути забони русї бо шоњкорњои тамаддуни љањон
ошно мешавем. Њамаи ин мањз ба туфайли маќоми
маърифатомўзии забони русї ба мо муяссар мегардад
ва ин натиљаи музаффариятњои њафтодсолаи мост. Вале
забони кас намегардад бигўяд, ки фарзандони аксари
тољикони шањрнишин мероси њазорсолаи гузаштагони
бузурги моро танњо дар тарљума мехонанду мефањманд,
аз он мерос ва аз маданияти имрўзаи миллї бо айби худи
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мо канда шудаанд, таърихи халќ ва маданияти худро
намедонанд. Њамаи инро дар институтњо омўзонидан
имконнопазир аст, корро аз боѓчаву мактаб бояд оѓоз
кард.
Убайд Раљаб – Дар љумњурињои канори бањри Бал
тик усули таълим дар ин бобат ибратомўз аст. Ваќте
ки дар љумњурињои дигар таълим дањсола буд, он љо
кўдакон ёздањ сол мехонданд. Тирамоњи соли гузашта дар
љумњурии Литва мењмон будам ва дидам, ки мактабашон
дувоздањсола шудааст. Сабаб пурсидам. Гуфтанд: доираи
таълими ёздањсола, ки муќаррар шудааст, ба омўзиши
доманадори забону адабиёт ва таърихи миллии мо имкон
намедињад, як соли иловагї барои амиќ омўхтани забону
адабиёт ва таърихи миллии халќи худ аст.
Дар Тољикистон њам таълими забону адабиёт ва
таърих дар мактабњо ќаноатбахш нест. Соатњое, ки барои
таълими ин дарсњо људо кардаанд, кифоя намекунанд,
ки кўдак ин илмњоро даќиќ ва амиќ омўзад. Шояд ба
таљрибаи љумњурињои канори бањри Балтик пайравї
кардан мувофиќи маќсад бошад.
А. Абдуманнонов – Дањсолае пеш бачањое, ки мактаб
њои дењаро тамом карда, ба мактабњои олї меомаданд,
дар забондониву адабиётфањмї аз бачањои шањр бартарї
доштанд. Забони худи бачањои дењот низ суфтатару
тозатар буд. Вале, мутаасифона, солњои охир савияи
таълими забон ва адабиёт дар мактабњои дења низ хеле
паст шудааст. Ман чанд сол дар имтињоноти ќабули
мактабњои олї иштирок карда, мебинам, ки забони
бачањои дењот сол то сол олудатар, нутќашон берангу
носуфтатар мегардад.
Убайд Раљаб – Ба чунин сурат гирифтани њол чанд
сабаб њаст. Аввалан, солњои пеш, солњои кўдакии мо, дар
дењот мардони достонгўй ва ќиссахон, ки саводи ќавї
доштанд, бисёр буданд. Дар мењмонхонањо сўњбатњои
гарме барпо мешуд, кўдакон ва наврасон аз ин сўњбатњо
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бањра мебардоштанд ва бо маслињат ва ташвиќи он
касон китоб мехонданд. Сониян, дар маѓозањои дењот
дар ќатори молњои дигар китоб њам мефурўхтанд.
Њоло маѓозањои дењот китоб намефурўшанд. Саввум,
саводнокии хонанда ба муаллим вобаста аст. Муаллимон
кам китоб мехонанд. Шогирдонашон боз њам камтар.
Сабаби чањорум бештар ба корњои хољагї дар дењот банд
будани кўдакон мебошад.
А. Абдуманнонов – Муњити иљтимоии кўдакони мо,
албатта, аз бисёр љињат мўњтољи ташкилу танзим аст.
Масалан, оддитарин таљњизоти таълимї, ё ин ки сару
либоси кўдакон…
Убайд Раљаб – Либоси мактабии кўдак аз масъала
њои муњим мебошад. Дар љумњурии мо ба ин кор бисёр
вазоратњо машѓул њастанд, аммо њисоби ин масъала ёфта
намешавад. Бозорњо ташкил мекунанд, аммо падару
модарон барои кўдакон либоси мактабї пайдо карда
наметавонанд. Ба назарам, ин масъаларо ба таври каме
дигар њал бояд кард. Пеш аз њама либоси мактабии
кўдакони мо бояд ба шароиту иќлими гарми Тољикистон
мувофиќ бошад ва агар аз либоси мактабии кўдакони
љумњурињои дигар андаке фарќ кунад, бад намешавад.
А. Абдуманнонов – Мо њоло асосан ба масъалањое
дахл кардем, ки њама ба тарбият ва таълими кўдак
алоќаманданд. Вале аз хусуси љанбаи дигари мавзўъ – аз
омўхтани худи кўдак чизе нагуфтем. Њол он ки чунин кор
барои њалли тамоми масъалањои тарбияву таълим нињоят
муњим аст. Гуфтан мумкин аст, ки тадќиќи маишати
кўдакон, шароити тарбияву таълими онњо дар љумњурии
мо аз лињози сотсиология, психология ва педагогика
муаммоњои дастнозадаанд.
Убайд Раљаб – Дар љумњурии мо муассисаи илмии
махсусе, ки ба ин кор шуѓл варзад, вуљуд надорад. Чунин
марказњои илмї дар љумњурињои бародар амал меку
нанд. Њоло ки мо чунин марказ надорем, барои аз љой
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љунбонидани кор бисёр мехоњам, ки дар Институти илмњои
педагогии Вазорати маориф шўъбаи омўзиши кўдак
таъсис ёбад, дар њузури шўъбаи фалсафаи Академияи
илмњо низ гурўње бошад, ки ба омўзиши сотсиологї ва
психологияи бачањо машѓул шавад. Ваќти он расидааст,
ки дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї
шўъба ё бахши мустаќили адабиёти кўдак таъсис гардад.
Институтњои педагогии чумњурї ва Институти санъати ба
номи Мирзо Турсунзода, ки дар онњо адабиёти кўдак ба
сифати як илм дарс дода мешавад, бояд кафедраи хосаи
ин адабиётро дошта бошанд.
А.Абдуманнонов – Албатта, мўњтавои сўњбати мову
Шумо дар ќиёс бо масъалањое, ки мавзўи «Љомеа, кў
дак, адабиёт» мебоист дар бар бигирад, дар назари ав
вал хеле љузъї менамояд. Тарбияи кўдак, парвариши
завќу истеъдоди ў, бешубња, муносибати њамаљонибаву
комплексиро таќозо дорад. Умедворем, дигар ихтисос
мандоне, ки ба тарбияту таълими кўдакон алоќаманданд,
ба ин масъалаи умумиљомеавї лоќайду бепарво нахоњанд
монд. Зеро кўдакон ояндаи љомеаи мо њастанд ва ба
худамон вобаста аст, ки таќдири миллатро ба дасти кї
месупорем.
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АЗ ЌИССАИ «ШАМЪУ ПАРВОНА»
ТО ЃАЗАЛИЁТИ ИСТАНБУЛЇ
Аз соли 1911 то соли 1922, яъне аз шикаст хўрдани
њаракати машрутахоњї (1906-1911) дар Эрон то омадан
ба Иттињоди Шўравї, мураккабтарин ва душвортарин
давраи њаёти Абулќосим Лоњутї ва дар айни замон яке аз
дурахшонтарин сањифањои китоби эљодиёти ў ба шумор
меравад. Солњои муњољират ба Туркияву Ироќ, сарсониву
саргардонињо ва азобу уќубатњое, ки дар натиљаи таъќи
боти иртиљои дохилї ва гумоштагони империализми
забткори хориљї Лоњутї аз сар гузаронида буд, инчунин
шиносої ва њамкорї бо болшевикони рус, ки замони љанги
якуми љањон дар њайати ќўшунњои њукумати подшоњї дар
хоки Эрон буданд, ўро ба набардњои синфї ва озодихоњии
баъдина омодаву њидоят менамуданд. Дар ин љараён
афкору аќоиди сиёсии шоир пухтатар, маќсаду мароми
зиндагиву муборизааш равшантар мегардид. Ин роњи
вусъати назару биниши сиёсии Лоњутї боиси тааммуќи
диди бадеиву эстетикии ў гардида, дар эљодиёташ наќши
равшан мегузошт. Мањз дар њамин давра дар эљодиёти
Лоњутї равияњои гуногуни услубї – публитсистикаи сиёсї,
лирикаи публитсистї ва рамзу маљозу тамсил – ташаккул
ёфта, барои њарчи рангинтару марѓубтар ифода гардидани
мавзўъ ва мазмунњои гуногун имкониятњои васеъ фароњам
оварданд.
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1
Аз љумла дар ќиссаи манзуми «Шамъу парвона»
(1914, Баѓдод) Лоњутї роњи ноњамвор, пур аз шебу фароз ва
сўзу гудоз будани муборизаи инќилобї ва истиќлолхоњиро
ба усули тамсилу рамз хеле моњирона ва шоирона ифода
намудааст. Манзума аз се ќисм иборат аст. Дар ќисми
якум гилаи парвона аз шамъ баён гардида, зимни ин гила
парвона, аз сифоти барќи Маѓриб сухангўён, шамъро
маломат менамояд:
«Чароѓи барќи Маѓриб бў надорад,
Ту гоње дуд дорї, ў надорад.
Дар оѓўши ту ѓайр аз сўхтан нест,
Вале оѓўши ў нури таљаллист.
Дар оѓўши ту сўз асту гудоз аст,
Дар он оѓўш лутфу мењру ноз аст…
Ту норї – сўзї, ў нур аст – созад,
Ту бигдозї маро, ў менавозад».
Ќисми дуввуми манзума аз худифшоии шамъ ва
талќини чунин ѓоя иборат аст, ки то насўзї, сохтан муш
кил бувад, зеро оташи сўзони ишќ аст, ки ошиќро пухта
мегардонаду ба созандагї њидоят менамояд:
Љавобаш дод шамъи нуктапардоз,
Ки: «Эй нопухта ошиќ, ѓофил аз роз!
Ту гўї, шамъи Маѓриб њамчу мењр аст,
Вафодор асту бо ошиќ бамењр аст,
Аз ин ѓофил, ки ў сад фитна дорад,
Ба тан пироњане аз њила дорад…
Бихандад ў, чу ошиќ љон бубахшад,
Ба дандонаш бубин, чун медурахшад!
Вале ман – пайкарам сўзон зи ишќ аст,
Дилам, љонам, сарам сўзон зи ишќ аст.
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Зи доѓи марги ёрони азиз аст,
Ки донам дидаи ман ашкрез аст…
Ту то дур аз манї, аз ишќ сардї,
Дар ин оташ чу сўзї, пухта гардї.
Аз ин бигзашта, ин бегонагї чист?
Гурез аз сўхтан парвонагї нест…»
Баъди чунин худифшоиву рањнамоии шамъ пар
вона дар ќисми саввуми манзума аз шикваву гила забон
мебандад ва боз, дар гирди шамъи худ парзанон, аз
садоќату вафодорї сухан мегўяд ва дар айни замон хо
њиши дилашро баён месозад, ки ба ин мазмун аст:
«…Дилам хоњад, ки бо ин шўри шарќї
Чу Маѓриб дар ту бинам нури барќї.
Ту бо ин сидќ агар он зўр ёбї,
Ту бо ин шўр агар он нур ёбї,
Ба олам њусни ту афсона гардад,
Фалак пеши рухат парвона гардад».
Тасвири љабри шамъ бар сари парвона, ки аксар
ваќт чун киноя аз љабри маъшуќа бар ошиќ меомад, дар
шеъри гузаштагон пуропур аст. Ва умуман шамъу парвона
аз маъмултарин образњои лирикаи ошиќонаи анъанавї
ба шумор мерафт. Яъне, дар шеъри гузаштагон низ дар
таносуби образњои мазкур тобиши рамзу киноя љой дошт
ва ин образњо асосан барои ифодаи мазмунњои ошиќона
хидмат мекарданд.
Аммо дар манзумаи «Шамъу парвона» Лоњутї ба
ўњдаи ин ду образ бори тамоман нави маъноиву ѓоявї
нињодааст: шамъ – рамзи Ватан ва парвона – рамзи
ватандўст. Мувофиќан ишќ низ дар манзумаи Лоњутї ба
маънои ватандўстї ва Маѓриб чун рамзи раќиб омадааст.
Ва ѓояи асар низ бар таносуби образњои мазкур ќарор
гирифтааст.
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Ањамияти мазмуни ватандўстї ва маорифпарварии
(орзуи чун нури барќии Маѓриб нуру зўр ёфтани шамъ аз
љониби парвона) манзумаи Лоњутї њељ љои шакку шубња
надорад. Манзумаи «Шамъу парвона» боз аз як љињати
дигар дорои ањамияти махсус аст, ки мо дар њамин хусус
муфассалтар таваќќуф карданї њастем. Аз мероси матбўи
Лоњутї «Шамъу парвона» аввалин асарест, ки дар он
мазмуни сиёсиву иљтимої ба тавассути рамзу маљоз ва
дар шакли тамсил ифода гардидааст. Рамзу маљозњои
бисёрпањлуе, ки баъдан дар ѓазалиёти ба истилоњ
истанбулї ва тамсилњои пурѓунљоише, ки минбаъд
дар тўли тамоми эљодиёти Лоњутї мавќеи намоён касб
карданд, аз њамин манзумаи «Шамъу парвона» ибтидо
гирифтаанд. Ба ин маънї манзумаи «Шамъу парвона»
дар эљодиёти Лоњутї на танњо аввалин намунаи тамсил
аст, балки оѓози яке аз равияњои услуби фардии ўст, ки
бар рамзу маљоз асос ёфта, баъдан дар тамоми анвои
шеъраш, хоса дар ѓазалиёташ, маъмул гардид.
Шеъру ѓазалњое, ки Лоњутї то «Шамъу парвона»
навиштааст, албатта, ба эътибори мазмунњои инќилобиву
даъватї доштанашон, мањсули њиссиёти шўрангез ва
табъи оташбор буданашон дар эљодиёти шоир ва умуман
дар назми навбунёди Эрон маќоми шоистаро моликанд,
ањамияти таърихиву бадеии онњо дар ташаккули назми
пролетарии Эрон, дар бедоршавии шуури сиёсї ва њисси
инќилобии мардум раднопазир аст. Дар айни замон бояд
ќайд кард, ки он шеърњо оњанги публитсистї дошта, аз
лињози шеърият, дарки образнок ва махсуси воќеият,
ифодаи бадеии маќсад њанўз ба савияе набуданд, ки
аз онњо тарзу услуби хоси Лоњутї равшан зуњур карда
бошад. Ин нукта ба њељ ваљњ ањамияти ашъори то «Шамъу
парвона» гуфтаи Лоњутиро паст намекунад, балки ба он
љињат далолат менамояд, ки дар замони иќилоби машрута
эљодиёти Лоњутї асосан аз лињози ѓояву мундариља сайќал
ёфта, аз назари бадеї танњо ба шакли публитсистикаи
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пурњарорати сиёсї (масалан, ѓазали «Ё њар ду») ва наќли
воќеаву тасвири манзара («Вафо ба ањд») зуњур мекард.
Дар он шеърњо манзури асосии шоир ифодаи маќсаду ѓоя
буда, тарзи ифода камтар мавриди корбасти бадеї ќарор
гирифтааст. Худи замони инќилоб зарурати бо омма ба
забони содда, бе парда, як андоза урёну рўирост сухан
гуфтанро таќозо менамуд.
Замони њукмронии иртиљо ва таъќиби њама гуна
озодфикрї, ки дар Эрон баъди шикасти инќилоби
машрута фаро расида буд, Лоњутиро дар ибтидо ба њоли
ошуфтагиву арбадаљўї андохт ва дар натиља «Эй хуш
он рўзе, ки дунёро даруни хун бубинам» (1912) барин
ѓазал ба миён омад, ки њамон ба услуби публитсистикаи
пурњарорат гуфта шудааст:
Эй хуш он рўзе, ки дунёро даруни хун бубинам,
Ин фазоро хуну гардунро дар он ворун бубинам…
Дањр нокас, чарх хоин, халќ нодон, дўст душман,Чун бимонам, чун бихоњам,чун бисозам, чун бубинам?
Инќилоб, албатта, рўзе мешавад дар Шарќ барпо,
Орзу дорам вале он рўзро акнун бубинам…
Дар «Шамъу парвона» љои оњанги арбадаљўёнаи
ѓазали болоро як навъ садои њазину дилхарош, љои њукму
таъкидњои ошкороро андешањои хаёломезу орзўпарвар
гирифта, ифодаи ѓояи шеър – садоќати бепоён ва мењри
беандоза ба Ватан – тавассути образњо (шамъ, парвона),
дар љараёни воќеае (сўњбати шамъу парвона) сурат
мегирад. Мафњумњои ишќ, ошиќ, њусн низ аз њамин
манзума дар эљодиёти Лоњутї маънињои дубањра – зоњиран
лирикї ва аслан сиёсиву иљтимої – касб намудаанд.
Баъд аз «Шамъу парвона» образњову мафњумњои
маљозиву рамзї дар шеърњои Лоњутї вусъат пайдо карда,
баъдан як системаи махсуси образњоро ташкил доданд,
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ки њадди аксари ѓазалиёти истанбулии шоир бар њамон
системаи образњо ќарор гирифтааст.

2
Агар тамоми мероси манзуми устод Абулќосим
Лоњутї дар љилди як китоб гирд оварда шавад, яке аз
дурахшонтарин сањифањои онро, бидуни њељ шубња,
ѓазалиёти ба истилоњ истанбулии ў ташкил медињад. Дар
ин ѓазалњо, ки ба ќавли гўяндаашон, «шакли анъанавї
бо мазмуни муњими рўзмарра дар онњо тавъам аст», дар
маркази диќќати шоир мавзўи истиќлоли миллии Эрон
ва вобаста ба ин мавзўъ кўшиши ангехтани њисси ифти
хори миллии эрониён ва нафрати онон нисбат ба сиёсати
мустамликаи Англия меистод.
Шароити сиёсиву иќтисодии Эрон дар солњои 19181921 нињоят вазнин буд. Баъд аз он ки Њукумати Шўравї
ќарори ихтиёран аз хоки Эрон баровардани аскарони
русро, ки моњи декабри соли 1917 ќабул шуда буд, дар
байни се моњ – аз январ то марти 1918 амалї намуд,
саросари ин мамлакатро ќўшунњои англис тасарруф
карда, шоњ ва њукумати сарвазир Саид Зиёуддин амалан
ба лўхтакњои дасти империализми Англия табдил ёфтанд.
Мамлакат хароб, ањолї ќашшоќ ва зуњури њама гуна аќи
даи пешќадамона сахт таъќиб карда мешуд.
Лоњутї, ки дар он солњо маљбуран дур аз ватан
афтода, дар Истанбул иќомат дошт, тибќи шароити
мазкур услуби эљоди ѓазалро таѓйир дода, ба равияи
тамоман тозае дар тањаввули ин жанр асос гузошт. Дар
аксари ѓазалиёти истанбулии вай дигар даъвату хитобањои
ошкорову бепарда, њукму таъкидњои пурњарорати публит
систї, ки хусусияти асосии лирикаи гражданиву сиёсии
шоир дар давраи њаракати машрута (1906-1911) буд, ба
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назар намерасид. Балки дар ѓазалњо он равияе тасаллути
комил пайдо мекунад, ки дар эљодиёти Лоњутї аз манзумаи
«Шамъу парвона» ибтидо гирифта буд. Акнун љои даъвату
хитобањои публитсистиро асосан ифодаи рамзиву маљозии
матлаб мегирад, образи лирикаи ошиќонаи классикї
ба баёни мазмуни нави замон тобеъ гардида, бо њамин
маќсад ба таври фаровон истифода мешавад.
Дар ѓазалиёти истанбулии Лоњутї истифода аз
образњои анъанавї ба маќсади баёни мазмуни нави
сиёсиву иљтимої чунон вусъат мегирад, ки дар натиља ин
образњо ба як системаи муайяну махсус табдил меёбанд.
Ин система мањсули алоќаву таносуб пайдо кардани
образњо буда, барои маънову мазмуни иловагї ва тањтонї
касб намудани онњо имконият фароњам меоварад. Зеро
дар танњої ва берун аз иртиботи байни њамдигар њар яке
аз мафњумњо бори образи бадеиро ба ўњда дошта бошад
њам, асосан як маънову як мазмунро ифода мекунад. Гул,
булбул, хор, ќафас, сайёд, шамъ, парвона, ёр, аѓёр, гург,
шубон, мурѓ, лона, ошёна, раќиб ва ѓайраву њоказо – ин
њама мафњумњои бадеие мебошанд, ки дар лирикаи ишќиву
мањрамонаи шоирони гузашта барои ифодаи њиссиёту
њасби њоли ќањрамони лирикї ва тасвири лањзањои васлу
њаљр, ба маќсади ташбењу мушобањати объекти тасвир
ба таври фаровон истифода шуда, чи дар танњої ва чи
дар алоќамандии мутаносиб маъмулан бори як маъниро
мекашиданд.
Дар ѓазалиёти истанбулии Лоњутї ин мафњумњо,
илова бар маънињои асливу анъанавї мазмунњои тозаи
тањтонї гирифтанд. Худи Лоњутї дар ин бора чунин
навиштааст: «Ин ашъор (манзур ѓазалиёти истанбулист
– А.А.) аксаран бо рамзу киноя гуфта шудаанд, сабаби ин
њам возењ аст: агар матлабро ошкор мегуфтам, сензураи
њарбии Туркия, ки дар зери назорати англисњо буд, ашъори
зидиимпериалистии маро њаргиз ба матбуот роњ намедод.
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Ин аст, ки худамро булбул, ватанро боѓи вайрона,
Англияро гоњ зимистони манфур номидаам, ки гулњои
боѓро хазон мекунад ва гоњ сайёди берањме хондаам, ки
булбули маљрўњро ба доми худ асир кардааст».
Аз њамин љост, ки Лоњутї дар ѓазалиёташ гоњ бо
нолаву фиѓон ва зориву тавалло ба сайёд мурољиат меку
наду аз вай тарањњум мехоњад:
Аё сайёд, шарме кун, маранљон нимљонамро,
Пару болам бикан, аммо масўзон ошёнамро.
Дар шеъри гузаштагон низ шоирон вазъи бечорагиву
дилшикастагии худро ба мурѓи бе болу пар ва манзили
вайронаро ба харобаи чуѓзнишин ташбењ медоданд. Байти
машњури Сайидо ба њамин маънист:
Мурѓи бе болу паре дидам, дилам омад ба ёд,
Нолаи чуѓзе шунидам, манзилам омад ба ёд.
Аммо дар байти мазкури Лоњутї ба љуз ишора
ба њасби њол маънои муњимтаре нињон аст – маънои
тањтоние, ки матлаби аслии шоирро дар худ ѓунљоиш
додааст. Ќањрамони лирикии ин ѓазал дар симои худ
тамоми халќи љабркашу азиятдидаи Эронро муљассам
намуда, сайёд – империалистони ѓосиби Англияро
ба сари инсофу тарањњум мехонад, ки ошён – ватани
ўро насўзонад. Ин ќањрамон бо нолаву зорї мањдуд
намешавад, зимни шикваву навњањо ў сиёсати ѓосибонаи
англисњо ва ватанфурўшии сардорони њукумати Эрон,
созиши ин њар дуро бар зидди халќ ба тавассути образњои
анъанавии маљозї мањкум намудааст:
Мани бечора он рўзе ба ќатли худ яќин кардам,
Ки дидам тоза бо гург улфате бошад шубонамро.
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Ин љо барои хонандаи шеъри форсї љои шубња нест,
ки шубон – шоњ ва сардорони давлати Эрон, гург – импе
риализми Англия мебошад.
Ба зоњир бисёр ѓазалњои истанбулии Лоњутї аз
лињози мавзўъ ва таносуби образњо аз ѓазалиёти њасби
њолї ва ошиќонаи классикон тафовуте надоранд. Ин
шабоњати зоњирї ба таќозои шароити эљод шудани
ѓазалиёти мазкур ва ба туфайли ба инобат гирифтани
завќи бадеии хонандаи онњо ба миён омадааст, ки худи
Лоњутї дар ин хусус чунин навиштааст: «Амалдорони
кундфањми сензура, ки медид дар ашъорам, монанди њар
як аз ашъори анъанавии форсї, сухан аз гулу булбулу
боѓ меравад, беибо иљозат медод, ки чоп ва ба Эрон
фиристода шавад. Аммо дар Эрон касони хушфаросате,
ки сухани ман ба онњо нигаронида шуда буд, ба хубї
дарк мекарданд, ки маќсади ман аз ин гулу булбул ва
боѓу сайёд чист. Онњо давъатњои маро ба мубориза бар
зидди мустамликадорон ва њамлањоямро ба сарвазири
ваќт Сайид Зиёуддин, ки дастнишондаи инглисњо буд,
ба осонї мефањмиданд».
Дар офаридани чунин ѓазалиёте, ки бар образњои
маљозиву рамзї асос ёфтаанд, Лоњутї, бешубња, табъу
завќи баланди эљодкорї аз худ зоњир намудааст. Аз љониби
дигар, тарзи бо маљозу рамз ифода кардани матлаб, ба
ўњдаи системаи муайяни мафњумњои образбоб нињодани
бори маънињои зоњириву тањтонї дар шеъри классикии
форсу тољик, хоса дар осори шоирони мутасаввиф,
собиќаи ѓанї дошт. Ва Лоњутї, ки алифбои шеърро аз
падараш омўхта, аввалин ашъорашро дар пайравии ў
ва шуарои тасаввуфмашраби мутаќаддим машќ карда,
имконоти ифодањои рамзиро аз онњо ёд гирифта буд,
баъди мусаллањ шудан ба техникаи шеър ва малака пайдо
кардан дар пешаи шоирї дар ѓазалиёти истанбулиаш на
танњо ба истифода, балки ба тавсеаи эљодии он имконот
пардохт. Дар натиља дар ин ѓазалиёт сухани шоир нисбат
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ба он, ки дар ашъори давраи инќилоби машрутаи ў буд,
латифу мањинтар, гўшнавозу дилнишинтар садо дода, њам
тааммуќи маъноии ашъори пештараашро идомат мебахшад
ва њам аз лињози таносуби образњо ба завќи анъанавии
хонандаи шеъри форсї мутобиќу мувофиќтар мегардад.
Албатта, тафовути шароиту замони таълифи шеърњои ин
ду давраи эљодиёти шоир ба хусусиятњои ѓоявию бадеї
ва услубии онњо наќши равшан гузоштааст.
Ѓазалиёти истанбулии Лоњутї дигар анъанањои
ѓазали классикиро низ инкишоф дода, ба онњо рўњу
мазмуни тоза бахшидааст. Масалан, баъзе аз ѓазалњои
шоир бо байтњое оѓоз меёбанд, ки мазмуни сирф ошиќона
дошта, ба тавсифи мањбуба ва ё нолаву фиѓон аз њаљри ёр
бахшида шудаанд. Вале байтњои баъдина якбора мазмуни
иљтимоиву сиёсї касб намуда, дар нисбати байтњои
моќабл истиќлоли ѓоявию мундариљавї мегиранд, балки
онњоро аз љињати бадеиву эстетикї ба худ тобеъ мекунанд.
Масалан, яке аз ѓазалњо чунин оѓоз меёбад:
Акси рўи ёр дар љоми мудом афтодааст,
Ё ба дарё сурати моњи тамом афтодааст?
Ин байт мазмунан ва услубан баъзе абёти ѓазалиёти
Њофизу Њилолї ва дигар шоирони ѓазалгўи гузаштаро ба
хотир меоварад. Ва агар Њилолї дар ѓазалиёти ошиќона
аз аввал то охир асосан ягонагии мавзўъро риоя кунад,
Њофиз, чунон ки муњаќќиќон (масалан, А. Мирзоев ва
И.С.Брагинский) ошкор намудаанд, ба ѓазалиёташ зимни
мавзўъњои ошиќона байтњоеро ворид мекард, ки мазмуни
риндона, иљтимої ва фалсафї доштанд. Яъне имконоти
мавзўъ ва мазмунњои гуногунро дар доираи як шеър
ѓунљоиш додани жанри ѓазал дар назми классикии форсу
тољик ба њукми анъана даромада, аз љониби шоирони
ѓазалсарое, ки дар эљодиёташон оњангњои иљтимої
пурќувват буд, ба таври васеъ истифода мешуд.
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Лоњутї ин анъанаи услубиро низ дар замону
шароити нав барои ифодаи ѓояњои ватандўстиву инќилобї
ва тарѓиби аќидањои маорифпарварї моњирона ба кор
баст. Аз љумла, ѓазале, ки байти матлаъ аз он зикр шуд,
аз мавзўи ошиќона оѓоз ёфтааст. Вале баъди матлаъ абёте
омадаанд, ки дорои мазмуни ватандўстиву иљтимої,
њасбињоливу зиддидинї, ѓояњои муборизаи синфию
инќилобї мебошанд:
Пухтагони зањмат озоданд аз куфру зи дин,
Муфтхур дур аст аз ин оташ, ки хом афтодааст.
Бехудони љањлро бифреб, эй шайхи аљал,
Пеши мо дигар худо аз эњтиром афтодааст.
Дар ин порча истиќлоли маъноии њар байт ба шоир
имконияти васеи таѓйири фикр, аз талќини як мазмун ба
ташвиќу таъкиди мазмуни дигар гузаштанро фароњам
овардааст. Динамикаи њиссиёт ва афкори ќањрамони
лирикї њадду садде надорад, њар байт гўё талќини як
мазмуни мустаќил, аз маънои байтњои дигар новобаста
ва људогонаро ба ўњда дорад, вале тамоми байтњо ба рўњи
ягонаи ѓазал тобеъ буда, ба тавассути унсурњои шаклї
(радифу ќофия) ва рўњияи ќањрамони лирикї умумияти
том касб намудааст. Маънињои тањтонии образњо (гул,
сайёд, мурѓ) низ фаќат дар контексти умумии шеър, дар
таносуби байни њамаи байтњо ошкор мегардад.
Лоњутї дар ѓазалњои «Фаќат сўзи диламро дар ља
њон парвона медонад», «Эй, ки гуфтї ба фаќирону за
ифон ёрам», «Љоне наю саре, ки ба поят нињода нест»
ва дар дањњо дигар ѓазалњои давраи истанбулиаш, ки
њамагонї, ба ќавли худаш, ба «мавзўъњои истиќлоли
миллї, озод шудани зани эронї ва танвири афкори
халќи Эрон» оиданд, анъанањои исёнгарї ва озодихоњии
шеъри классикони бузургро мазмуни тоза бахшида,
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жанри лирикии ѓазалро ба жанри шеъри сиёсї табдил
додааст.
Мањз дар эљодиёти давраи истанбулиаш Лоњутї
ашъори сиёсиро ба савияи бадеияти баланд, бо исти
фодаи тамоми назокату латофати сухан, гўшнавозиву
дилнишинии оњанги шеъри форсї суруда, дар адабиёти
халќњои форсизабон ба жанри нав – ѓазали сиёсї асос
гузошт. Ин навоварии Лоњутї, бешубња, ба анъанањои
ѓазалсароёни пешин комилан такя дорад: унсурњои шакл
ва системаи образњо дар ѓазалиёти ў аз эљодиёти шоирони
пешин омадаанд; тафаккури бадеии ќањрамони лирикї
низ бар таносуби анъанавии образњо ќарор гирифтааст.
Вале бо вуљуди ин ѓазалиёти Лоњутї дар нисбати ѓазалњои
шоирони гузашта ба куллї як падидаи нав аст.
Аввалан, ѓазалњои ў аз лињози мундариљаи ѓоявї
наванд, дар онњо ѓояњои замони нави инќилоби иљтимої
ва њаракати миллии озодихоњї тарѓибу ташвиќ шудаанд.
Аксар ваќт Лоњутї дар доираи як ѓазал чандин пањлўи
масъалањои инќилоб ва истиќлоли миллиро бардоштаву
равшан мекунад:
Бо ин њама бемењрии љонон чи тавон кард?
Љон асту муќаддар шуда, бо љон чи тавон кард?!
Ин байти матлаъ, чунон ки мебинем, мазмуни сирф
ошиќона дорад. Вале дар байти дуюм шиква аз сайёд –
империалистони англис ва гиря ба њоли мурѓони гулистон
– њамватанони љафокаш ифода гардидааст:
Он љо ки бувад сањни чаман хонаи сайёд,
Љуз гиря ба мурѓони гулистон чи тавон кард?!
Дар байтњои баъдина њамин ѓояи ватандўстї, ки дар
байти боло бо оњанги яъсомез ва ба тавассути образњои
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мармуз ифода шудааст, ошкорову бепарда баён мегар
дад:
Вайронтар аз Эрон бувад имрўз дили ман,
Эй вой, ба ин хонаи вайрон чи тавон кард?
Донам, ки хиёнат ба ватан роњи тараќќист,
Аммо ба љилавгирии виљдон чи тавон кард?!
Сониян, дар ѓазалиёти Лоњутї ќањрамони лирикии
моњиятан нав ба майдон омад, ки њастии шахси ў бо
њастии љамъият, орзуву омолаш бо орзуву омоли халќ,
бо истиќлолу озодии ватан тавъаманд. Њиссу андешањои
ин ќањрамон дорои динамизми пуршиддат буда, на танњо
андешањо, балки њиссиёти ў низ мазмуни иљтимої касб
мекунад. Байни њиссиёту андешањои мањрамонаву шахсї
ва иљтимоиву сиёсии ќањрамони лирикии ѓазалиёти
истанбулии Лоњутї фосилаву тафриќаи муайяне нест.
Баръакс, дар њар мисраъ, дар њар образ њиссиёту
андешањои мањрамонаи ў метавонад мазмуни иљтимої
бигирад, дар айни замон зимни баёни тамоми аќоиди
иљтимоиву сиёсї њамеша њиссиёти гарму андешањои
пуризтироби мањрамонаи ќањрамони лирикї иштироки
фаъолона дорад. Масалан:
Зи шаб то бомдодон мекунам фарёду менолам,
Зи дасти бахти бадфарљом дорам доду менолам.
Чу бинам дар ќафас њам бемурувват баста
поямро,
Кунам андеша дар берањмии сайёду менолам.
Агар дар байти аввал зоњиран шиквањои мањрамонаи
ќањрамони лирикї аз бахти бадфарљом ифода ёфта бошад,
пас дар байти дуюм маънињои тањтонии образњои ќафас
(ѓарибиву дурї аз ватан), пои баста (беилољї), сайёди
берањм (империализми Англия) сабабњои иљтимоиву сиёсии
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ин бадбахтиро ошкор месозад. Дар байтњои баъдина
бошад, ин рамзњо кушода шуда, симои пархошљўёнаву
фошгўёнаи ќањрамони лирикии шеър бо тамоми њастиаш
дар пеши назар љилвагар мешавад:
Чу мехонам њадиси муфтиву як марду чандин зан,
Аз ин дини «муќаддас» мекунам фарёду менолам …
Зи фаќри зореъу дилсахтии молик бувад равшан,
Ки Эрон мешавад вайрон зи истибдоду менолам.
Хиёнатњои шоњу љањли миллатро чу мебинам,
Аз он тарсам, ки ин кишвар равад барбоду
менолам.
Раиятро фурўшад бо замин маллоку мебинам,
Ки миллат ољиз аст аз рафъи ин бедоду менолам…
Гўяндаи ин суханон, шахсе, ки дардњои љамъиятро
њамчун дарди худ ќабул ва баён мекунад, пояњову асосњои
иљтимоии нобаробарињои иќтисодиву маънавии љамъиятро
медонад ва назару мавќеи равшани сиёсї дорад, он солњо
дар назми форсизабон воќеан њам ќањрамони нав буд,
ки бори аввал мањз дар ашъори Абулќосими Лоњутї бо
чунин фаъолиятмандї арзи вуљуд намуд.
2005
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ЌАЛАМАМ УМРИ
ЉОВИДОНИ МАН АСТ
Дар идрок ва тасаввури ман Пайрав Сулаймонї
як шоири њамешаљавонест, ки имрўз низ, чун дар айёми
зиндагиаш, дар тањаввул ва рушду такомули адабиёти
мо наќши равшан дорад. Ў дар љодаи тўлонии шеъри
классикї рањнаварди љавон буд ва монд, дар пайрањаи нави
шеъри кунунї рањкушои љасуру тавоно, машъалбардору
њодии љавоншоирон гардид. Шеъри тољикї дар тайи
зиёда аз њафтод соли охир ба чї ањвол гирифтор шуд
– шиорзаниву вассофї, таќлидкориву урёнгўї пањлу ба
пањлу бо шеъри асил маъмул мегашт ва баъзан њатто боло
мегирифт. Аммо шеъри Пайрав чун насими тоза, чун
офтоби бањорон, чун чашмаи љонбахш дарахти тануманду
боровари шеъри тољикиро њамеша ѓизо ва рўњ мебахшид,
нињолони умедбахши боѓи адабиёти навинро ба он дарахт
мепайваст.
Дар хусуси шахсият ва шеъри Пайрав устод Айнї,
Бектош, Рањим Њошим, С. Табаров ва дигар адибону
адабиётшиносони тољик бисёр навиштаанд. Вале гумон
меравад, ки маќоми Пайрав дар таърихи адабиёти тољик,
наќши эљодиёти ў дар ташаккул ва такомули афкори
бадеиву эстетикии халќи мо њанўз ба дараљаи лозима
тадќиќ нашудааст.
Аввалин ќадамњои Пайрав ба адабиёт ба даврае
рост омад, ки шеъри тољикї дар шароити аморати Бухоро
рў ба инќироз оварда буд. Чанд тан шоири тавоно, мисли
Аљзї, Айнї, Фитрат, Љавњарї, Туѓрал, Тамњид, Њољї
Њусайн дар њудуди Мовароуннањр шамъи шеъри асили
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форсиро фурўзон медоштанд. Њавзањои адабии Њисору
Бадахшон, ки баъдан Амирбек Њабибов тадќиќ кард, аз
мактабњои адабии Бухорову Самарќанд канда буданд.
Табиист, ки шеърњои аввалини Пайрав аз њама љињат
машќњои шогирдона буданд, вале агар нек бингарем,
хоњем дид, ки њамон машќњои шогирдона низ аз лињози
фасоњат, мантиќ ва таносуби сухан айбе надоранд, балки
баъзе байтњои баланд дошта, аз истеъдоди комил ва таъби
саршори гўяндаашон шањодат медињанд. Устод Айнї дар
ќисми дуввуми «Намунаи адабиёти тољик» шеърњои «Бок
нест», «Чї шуд, ки?..», «Шаби њиљрон бо хаёли љонон»ро намуна оварда, башорат медињад, ки «Пайрав ошиќ
аст, шеърњои ошиќонаро аз маѓзи љон месарояд, билхоса
порчаи охирї (манзур шеъри «Шаби њиљрон бо хаёли
љонон» – А.А.) баѓоят пурсўзу гудоз аст». (сањ. 236)
Дар шеърњои ошиќонаи Пайрав њиссиёти баланд
омехта бо хаёли рангин чунон бо сўзу гудоз ифода
мешавад, ки кас гўё тапиши дили ошиќро њис мекунад,
печутоби ўро аз њаљри машуќа мебинад, њамроњи ў
месўзад, якљоя бо ошиќ ба олами изтироб меафтад:
…Шабњои дароз дар хаёлаш
Чун моргазида метапидам…
Гоње ба замин њамефитодам,
Гоње ба само њамерасидам,
Чун боди самум мевазидам,
Чун барќи ситез мељањидам,
Чун абри бањор мегиристам,
Чун бонги њазор месурудам,
Дар дашти љунун зи беќарорї
Худ бесарупо њамедавидам…
Пайрав аз аввалин шоироне буд, ки Инќилоби хал
ќии Бухороро табрику тањният гуфтаанд. Ин љо бояд
ба як гирењи печидаи тадќиќи эљодиёти Пайрав ишора
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кард, ки ин њам бошад, таърихи иншод шудани шеъри
«Ба муносибати инќилоби Бухоро» аст. Дар «Очерки
таърихи адабиёти советии тољик»(ќ.1, сањ. 57 ва ќ. II, сањ.
167), инчунин дар тамоми навиштањои С.Табаров оид
ба Пайрав ва дар маљмўањои шоир, ки фарзандонаш аз
рўи бойгонии ў омодаи чоп кардаанд, таърихи ин шеър
ба сентябри соли 1920 нисбат дода мешавад. Вале дар
китоби дарсии синфи 10-ум («Адабиёти советии тољик»)
муаллими мўњтарам Х.Мирзозода бо исрори тамом на
танњо порчаеро аз ин шеър намеоваранд, балки аз он
ёд њам намекунанд, дар диссертатсияи доктории (1968)
ў низ, ки махсус ба тадќиќи назми солњои 20 бахшида
шудааст, ин шеър аз доираи назар берун мондааст. Шояд
далели эшон ин бошад, ки шеъри мазкур солњои 20 дар
матбуот ба табъ нарасида ва ба маљмўаи аввалини шоир
низ дохил нашудааст.
Аввалан, мазмун ва рўњияи «Ба муносибати Инќи
лоби Бухоро» далели возењ аст, ки ин шеър дар њамон
айёми инќилоб ба маќсади хитобу даъват ва муждарасонї
гуфта шудааст:
…Њон, мужда шуд озодии љумњурии шоён,
Эй љамъи љавонон,
Шуд навбавти моён!
Шуд байраќи сурх аз дару девор парафшон
Чун мењри дурахшон
Њар сў шуда тобон…
Сониян, дар ибтидои солњои 20, ваќте ки шеъри
мазкур иншод шудааст, имконияти чопи осори тољикї,
чунон ки мўњтарам Мирзозода хуб медонанд, вуљуд
надошт, зеро тамоми матбуоти тољикї баста шуда буд. Дар
ин хусус устод Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» бо
њасрату алам навишта буд: «Баъд аз Инќилоби Уктобр дар
Туркистон ва Бухоро њукуматњои шўрої азбаски ба номи
89

ўзбак таъсис ёфт, рўзномањо, фармонњо, дастурамалњо,
китобњои мактабиву китобњои сиёсї – њама ба забони
ўзбакї нашр шуданд, ќавми тољик, ки соњиби маданияти
ќадима ва дорои адабиёти нафиса буд, аз адабиёти нави
инќилобї, аз мактабњои шўрої ва аз гузориши ањволи
дохиливу хориљї ва аз тарбияти сиёсї ва билљумла аз
тамоми мевањои инќилоб мањрум монд. Ќавми тољик,
азбаски аз рўзномањои ўзбакї дуруст истифода карда
наметавонист, надонист, ки њукумати шўрої ва фирќаи
иштирокиюн ба масъалањои миллї чї назар дорад…
Адибони тољик, ки умре ба адабиёт машѓулї доштанд,
дар ин ањд аз ривољи маслак ва пешаи худ ба куллї маъюс
шуда, худро ба гўшањои нокомї кашиданд ва ба забони
њол гўё ки мутаранними «Он Нили маърифат, ки ту дидї,
хароб шуд» гардиданд» (сањ. 4)
Солисан, боз њам устод Айнї дар ќисми дуввуми
«Намуна» баъд аз овардани се шеъри Пайрав, ки болотар
ба онњо ишора шуд, менависад, ки «Пайрав ашъори
инќилобї низ иншод кардааст, намунааш дар ќисми
саввум хоњад омад…» (сањ. 236) Аз ин иќтибос бармеояд,
ки аз мављудияти шеъри «Ба муносибати Инќилоби
Бухоро» (зеро Пайрав то таълифи «Намуна» дигар шеъри
инќилобї надорад) устод Айнї ё бевосита огањ буда ва
ё ба ин мазмун номае аз Пайрав ба даст доштааст. Бо
чї сабаб аз Пайрав шеъре ба ќисми саввуми «Намуна»
дохил нашудааст, маълум нест. Шояд шитоб доштан дар
кори њарчи зудтар ба нашр расидани ин китоб сабаб
шуда бошад…
Ва нињоят, бойгонии шоир, дастнависњои ашъори
ў дар дасти фарзандонаш мањфуз аст, ки санаи шеърњо
дар маљмўањои Пайрав тибќи онњо нишон дода шудааст
ва инро ба эътибор нагирифтан мумкин нест.
Дар омади сухан бояд гуфт, ки нисбат ба таърихи
иншоди шеъри «Ќалам» низ њамин гуна иштибоњ љой
дорад. Иштибоњи соли 1928 донистани санаи таълифи ин
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шеър аз «Очерки таърихи адабиёти советии тољик» (ќ. II,
сањ. 185) сар шуда, баъдан ба нашрњои гуногуни китоби
дарсии «Адабиёти советии тољик» низ роњ ёфтааст. Аслан
ин шеър моњи октябри соли 1920 гуфта шудааст.
Каљфањмињое, ки дар бањо додан ба мероси Пайрав
то рўзњои мо давом меёбанд, асосан ба эљодиёти солњои
1920-1925-и шоир тааллуќ доранд. Ин каљфањмињо аз
солњои 20 дар асари «танќидњои» вулгарии Бектош шакл
гирифта, баъдан ба ќолаб даромад ва ба тадќиќоти олимон
роњ ёфт, ки ин њол натиљаи ба инобат гирифтани танњо
љанбаи объективии эљоди бадеї ва аз назари эътибор соќит
кардани шахсияти шоир ва умуман омилњои субъективии
иншоди шеър мебошад. Мегуфтанд, ки Пайрав дар
солњои 1920-1925 «бо оњангњои лирикаи интимї, ки
бо индивидуализми зиддиљамъиятї ва формалистии
зоњирпарастї омехта шуда буд, мањдуд мешавад» ва ё
таъна мезаданд, ки «ў ѓарќи шириншамолињои НЭП
гардида, дар њаёт бо савдои пўсти ќароќулї, дар дунёи
адаб ба навиштани шеърњои ошиќонаи кўњнауслубе,
ки дар солњои 1917-1925 писанди умум набуд, шуѓл
варзидааст».
Дар навиштањои мўњтарам Рањим Њошим ин гуна
таъќиботи мероси Пайрав рад карда ва ботил дониста
шудаанд, дар љилди якуми «Таърихи адабиёти советии
тољик» (1984) низ аз ин ќабил «бањоњо» худдорї шудааст.
Аммо тањлилу тадќиќи амиќу њамаљонибаи эљодиёти
Пайрав ва бањои объективонаи осор ва маќоми ў дар
пеш аст. Ва њоло њамон ќадар бояд гуфт, ки албатта,
ашъори пурѓалаёну пурњиссиёти онваќтаи Пайрав дар
манзари навиштањои хому урёни шоир – монанди бисёр
шоиртарошони он солњо «писанди умум набуд». Вале
дар таърихи шеъри ќарни ХХ тољик он шеърњо дар як
давраи костани асолати шеър њалќае буданд, ки афкори
бадеии халќро аз канда шудан аз силсилаи арзишњои
суннатї эмин доштанд. Бубинед, магар ин абёт аз лињози
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шеърият костагие доранд ва ё аз шўру ѓалаёни њиссиёти
љавони ѓариб ва ошиќи дурафтода холиянд?
Чи
Чи
Чи
Чи
Чи
Чи

шуд, ки боз фалак мекашад ба кунљу канорам?
бахти шум, ки пайваста гаштааст дучорам?
гуфтаам, ки замон амр медињад ба сукутам?
кардаам, ки чу Мансур мекашанд ба дорам?…
таънањо, ки зи даврони нонаљиб шунидам,
захмњо ба дил аз тири рўзгор надорам?!…

Ин шеър куллан њасбињолист ва соли 1924 дар
Машњад иншод шудааст, аммо чї таъбирњои каље ба он
нисбат додаанд…
Пайрав бо савияи баланди шеъраш на танњо дар
заминаи солњои 20-30 пањлу ба пањлуи устод Лоњутї ќадам
мезад, балки эљодиёти ў баъдан дар охири солњои 50 ва
айёми мо низ дар љустуљўњои шоирони навовари тољик
муттакои асил ва намунаи ибрат буданд ва њастанд.
Пайрав дар фаъолияти эљодии на он ќадар тўлонии
худ дар тадќиќу тасвири бадеии бисёр мавзўъњо дар наз
ми шўроии тољик маќоми асосгузорї дорад. Озодии
занони Шарќ («Шукуфаи ирфон…»), «Асира ё худ исён»,
«Ба шарафи ќиёми занони Шарќ» ва ѓ.), њамдардї ба
ранљбарони љањон («Шўриши Чин ё худ воќеаи Нанкин»,
«Ду њуљум», «Якуми май ва МОПР», «Аз дасти ту буд» ва
ѓ.), њамовозї ба воќеањои замон, тасвири бунёдкорињои
зањматкашон ва табиати Тољикистон – мавзўъњои асосии
ашъори рангини Пайрав Сулаймониро ташкил дода,
баъдан дар назми тољик вусъат ёфтаанд.
Ба маънои кунунии мафњуми достон аввалин
намунаи ин жанр дар адабиёти шўроии тољик «Тахти
хунин»-и Пайрав ба шумор меравад.
Пайрав зодаи бањор, ошиќи бањор ва шоири бањор
аст. Агарчи нахли умраш бемањал хазон шуда, нињоли
шеъраш дар бўстони адабиёти тољик њамеша сарсабз
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ва љавон аст. Њоло низ, дар ин айёми найсон, китоби
шеъри Пайравро вараќ гардонем, аз сањифањои он насими
рўњафзои бањорї мевазад, нолаи найи чўпон ва оњанги
тор ба гўш мерасад. Ва беихтиёр байте аз шеъри «Ќалам»
ба ёди кас меояд:
То љањон њаст, зинда хоњам буд,
Ќаламам умри љовидони ман аст.
Дар хотимаи ин маќолаи парешон мехоњем ба
хонандагони гиромї як ќитъа шеъри номатбўи Пайравро
ба сифати тўњфае ба муносибати љашни 90-солагии
шоир таќдим бикунем. Ин ќитъаро аз архиви устод
Лоњутї сармуњофизи Музейхонаи Лоњутї мўњтарама
Фирўза Шањидї пайдо карда, лутфан ба ихтиёри банда
вогузоштанд.
Ќитъашеъри мазкур дар паси сурати Пайрав, ки
17-уми феврали соли 1931 ба устод Лоњутї таќдим ва
ирсол шудааст, чун соядаст таълиф гардида ва матнаш
ин аст:
Ба устоди адабиёти сурх Лоњутї
Дурї зи туам… ба њељ сурат
Њатто ба хаёл њам нашояд.
Инак, ба ту расми ошної
Якрангиву дўстї физояд.
Бо хеш бидор, то ки њар субњ
Таъзим ба хидматат намояд.
Пайрав
Сталинобод, 17/ II –31
Пайрав дар бањори умр аз дунё даргузашт, вале
шеъри ў чун гулњои бањорї дар бўстони адабиёти мо
атрафшонї мекунад.
апрели соли 1989
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МАЊМУДХОЉА БЕЊБУДЇ
(Такмили пешгуфтор ба тарљумаи тољикии
намоишномаи «Падаркуш»)
Њаракати маорифпарварї, ки дар Осиёи Марказї
бо ибтикороти Ањмади Дониш дар нимаи дуюми асри
Х1Х ба вуќўъ пайваст, аз ибтидои асри ХХ дар шароити
иљтимоиву сиёсии дигар, дар зинаву сатњи сифатан нав
идомат ёфт. Ањмади Дониш дар асарњои иљтимоиву
фалсафї, таърихї ва бадеии худ хиштњои аввалин ва
тањкурсии бинои маорифпарвариро гузошт. Аќидањо
ва марому нийятњои ў дар сањифањои китоб ва дар
гузоришњои расмие, ки ба дарбор пеш менињод, сабт
шуда, ба доираи мањдуде аз ањли китоб дастрас буд.
Вале аз ибтидои асри ХХ вобаста ба љунбишњои сиёсие,
ки дар Русия ва мамолики Шарќи Наздик рух доданд,
дар аморати Бухоро ва Туркистон низ оммаи васеътари
мардум фикран бедор шуд. Манфиатњои онњо аз доираи
рўзгори хонавода ва мањфилњои мањдуд фаротар рафта,
ба њаёти кулли љомеа пайваст. Мардум андак-андак дарк
карданд, ки бењбуди зиндагии њар кадоми онњо бидуни
таѓайюроту ислоњоти бисёр соњањои њаёти љамъият
умуман имконнопазир аст. Ин њаќиќатро Ањмади Дониш
хусусан баъди мусофиратњои расмие, ки ба Русия дошт,
дар осораш талќин намуда буд. Вале нахустин иќдомоти
амалї дар ин љода аз ибтидои асри ХХ шурўъ шуд. Ва ин
љараён ба мусофиратњои ањли зиё ва тиљорат ба мамолики
љањон, ба нашри китоб, хусусан ба интишори матбуот ва
94

таъсиси мактабњои усули нав дар Самарќанд, Бухоро ва
дигар шањрњои Осиёи Марказї вобастагии ќавї дошт.
Ин омилњо аќидањои маорифпарвариро ба зинаи сифатан
нави тањаввул њидоят намуданд. Таъсири як худи китоби
Мирзосирољи Њаким «Туњафи ањли Бухоро»-ро ба шууру
тафаккури ањли адаб, маърифат ва мактаб дар Бухорову
Самарќанд ёдрас шудан кофист, ки ањамияти омилњои
мазкур равшан гардад. Таконе, ки нашри рўзномањои
«Бухорои шариф», «Самарќанд», маљаллаи «Ойина»,
инчунин таъсиси мактабњои усули нав ба бедории фикри
мардум дод, гуфтан мумкин аст, ба ањамияти фавќулъодаи
иљтимоиву фарњангї молик буд.
Њамаи ин иќдомот, ки таќозои давру замон буд,
ба фаъолият ва шуљоати шахсиятњои људогона сахт
вобастагї дошт. Дар байни онњо чун Мирзосирољи
Њаким, Абдулќодир Шакурї, Сиддиќии Аљзї, Садриддин
Айнї, Абдуррауфи Фитрат ва амсоли инњо шахсони
гуногунпешаву гуногунмартаба буданд, ки дар роњи
танвири афкори љомеа љоннисорона хидмат мекарданд.
Мањмудхоља Бењбудї дар ин миён маќому манзалати
хоса дорад. Ў чи бо таълифи осори таълимї, маќолоти
публитсистї, чи бо фаъолияти рўњониву иљтимої ва
ноширии худ дар таърихи њаракати маорифпарварї
дар Осиёи Марказї наќши равшан боќї гузошт. Вале
чархи гардони сиёсат ба рўи шахсият, фаъолият ва хи
дматњои Бењбудї чунон пардаи ѓализи сиёњ андохт, ки
нишонањоеро аз онњо дидану шинохтан дањсолањо аз
имкон берун монд.
Мањмудхољаи Бењбудї соли 1875 дар дењаи Бахши
теппаи вилояти Самарќанд ба дунё омад. Маълумоти
ибтидоиро аз таѓояш Мулло Одил гирифт, ки муфтї буд.
Соли 1894 падараш аз олам даргузашт ва Мањмудхоља
бино бар мўњтољии оилаашон ќатъи тањсил кард ва дар
њузури таѓои ќозияш Муњаммад Сиддиќ ба кори мирзогї
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пардохт. Дере нагузашта таѓояш аз ќозигї маъзул шуд
ва Бењбудї низ аз кор мањрум монд. Вале душвориву
сахтињои моддиву маишї азми ўро ба тањсилу таълим
натавонист ќатъ бикунад. Ва дере нагузашта Бењбудї
дар Самарќанд аввал мирзои муфтї ва баъдтар муфтї
таъйин шуд.
Мањмудхоља аз овони наврасї аз таѓояш забонњои
арабї ва туркиро омўхта, ба нашрияњои хориљї ошної
пайдо карда буд. Дар танвири афкори иљтимоиву
маорифпарварии ў хусусан нашрияи «Тарљумон», ки дар
Боѓчасарой чоп мешуд, роли муњим бозид. Соли 1900
Бењбудї озими њаљ шуд. Дар љараёни мусофират ў дар
шањрњои Туркия ва Миср бо вазъи мактабу маориф ва
усулњои нави таълим ошно гардид. Сипас солњои 1903
– 1904 ба Русия сафар карда, дар шањрњои Петербург,
Ќазон ва Оренбург кори мактабњо, матбуот, њамчунин
адабиёти русу тоторро аз наздик омўхт, хусусан ба усули
таълими савтияи маорифпарвари машњури тотор Исмоили
Ѓаспаронї (Гаспаринский) раѓбат њосил намуд. Исмоилбек
Гаспаринский (1851–1914) нависанда ва рўзноманигор,
яке аз асосгузорони тарзи нави таълим (усули љадида)
дар мактабњои исломї буд. Таълимоти ў ба ташаккули
њаракати љадидия дар Тотористон, Туркистон ва аморати
Бухоро таъсир расонидааст. Аз ин хусус дар «Таърихи
инќилоби Бухоро» –и устод Айнї низ љо-љо сухан
меравад. Дар айни ављи Инќилоби якуми рус (1905-1907)
Гаспаринский аз љумлаи њимоятгарони манфиатњои умуми
Россия буд ва чунин тарѓибот мебурд: «Мусулмонон
бояд ба муќобили Россия инќилоб барпо накунанд ва
дар назди вай хоин нашаванд» (рўзн. «Туљљор», 1907, №
15, 14 декабр). Мањмудхоља Бењбудї низ зери таъсири
ў баъди бозгашт дар Самарќанд мактаби усули љадид
боз кард ва барои ин мактаб китобу дастурњои таълимї
навишт («Китоб-ул-атфол», «Мухтасари љуѓрофияи
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Русия», «Мунтахаби љуѓрофияи умумї», «Мухтасари
таърихи ислом», «Амалиёти ислом», «Мадхали љуѓрофияи
имронї»), њамчунин харитаи Туркистон, Бухоро ва
Хеваро тартиб дод ва нашр кард. Мањмудхоља Бењбудї
низ аз Инќилоби якуми рус умедвории зиёд дошт ва
баъди эълони Манифести шоњи Россия аз 17 октябри соли
1905 дар маќолааш «Њуррият-озодї-свобода-эркинлик»
навишта буд: «Халќамон бењад хурсанд ва муташаккир
шуданд, ки бо иродаи Оллоњ ва марњамати подшоњамон
аз як тараф ба озодї, аз тарафи дигар ба мартабаи вакил
фиристодан ба Маљлиси миллї ноил шуданд… Мо ва
тамоми ањли Русия дар як мартаба ќарор мегирем»
(«Туркистон вилоятининг газетаси», 1906, 15 феврал,
№7).
Дар љараёни омўзиши кори мактабу маориф,
хусусан баъди сар кардани кори амалии таълимї дар
мактаби усули љадид Мањмудхоља Бењбудї дарёфт, ки дар
доираи танњо мактаб ва таѓйири усули таълим наметавон
табаддулоти чашмраси фикрї ба љомеа ворид кард.
Воситањое лозим буд, ки имкони бо анбўњи васеътари
мардум алоќа ва мусоњиба карданро фароњам оварад.
Бинобар ин ў соли 1913 рўзномаи «Самарќанд»-ро
таъсис ва нашр кард. Худаш муњаррири масъули рўзнома
низ буд ва дар таълифу тарљумаи маќолаву хабарњои
рўзнома фаъолона ширкат менамуд. «Самарќанд» аз
моњи апрел то сентябри соли 1913 њафтае ду бор ба
забонњои тољикї, русї ва ўзбакї интишор меёфт. Дар
тањияи мавод ва нашри рўзнома Саидризо Ализода хеле
фаъолона иштирок мекард. Ќисми асосии маводи рўзнома
аз маќолањое иборат буд, ки мафкура ва манфиати ањли
зиё ва тиљоратро мунъакис менамуд. Дар баробари ин дар
рўзнома маќолањои фарњангиву адабї, шеъру манзумањо
низ нашр мешуданд, ки ањамияти калони маърифатї
доштанд. Аз љумла шеъри машњури Сиддиќии Аљзї «То
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ба кай?», ки мазмуни тунду тези иљтимої дорад, дар
њамин рўзнома (6 августи соли 1913) нашр шуда буд. Ба
тавассути маќолањои рўзнома хонандагони мањаллї бо
чигунагии фарњанги халќњои Аврупо, хусусан маданияти
халќи рус, ошної пайдо мекарданд. Рўзномаи «Самарќанд»
хаводорони зиёдро ба худ љалб менамуд, теъдоди чопаш ба
600 расида буд, вале баъди нашри 45 шумора баста шуд.
Яке аз сабабњои баста шудани рўзномаи «Самар
ќанд» дар моњи сентябри соли 1913 ин буд, ки аз моњи
августи њамон сол Бењбудї ба нашри маљаллаи «Ойина»
шурўъ намуд ва имконоти моддии ў ба чопи ду нашрия
кифоят намекард. Аз љониби дигар, маводи маърифатї
ва маќолоти тунду тези иљтимоие, ки дар рўзнома чоп
мешуд, ѓазабу норизоии ањли хурофотро ангехта, боиси
њамлањои ошкорову пинњонї ба рўзнома ва ношири он
гардида буд.
Маљаллаи «Ойина» аз августи соли 1913 то 15-уми
июни 1915 аввал моње як шумора ва баъдан њар моњ ду
шумора чоп мешуд. Ношир ва муњаррири он низ худи
Мањмудхоља Бењбудї буд. Ин маљалла дар як муддати
кўтоњ тавонист доираи васеъи муаллифонро ба худ
љалб кунад. Дар байни онњо Сиддиќии Аљзї, Саидризо
Ализода, Абдуррауфи Фитрат, Мирзосирољи Њаким, Сад
риддин Айнї барин чењрањои равшани он айём буданд, ки
бо маќолањои иљтимоиву фарњангї ва осори адабии худ
сањифањои маљалларо зинат медоданд. Як ќисми умдаи
маводи ин нашрия аз маќолањои илмї ва маърифатї
фароњам меомад. Ба муњимтарин воќеањои рўз маќолаву
хабарњои худи Бењбудї љавоб мегуфтанд. Масалан, 3уми январи соли 1914 муллоёни иртиљої ба тавассути
сўфї Аббос ном рўњонии зањматободї Сиддиќии Аљзиро
дар мадрасаи Улуѓбек кофир эълон карданд. Маљаллаи
«Ойина» оид ба ин воќеа ду хабар чоп кард ва муаллифи
њарду низ Бењбудї буд. Дар яке (11.01.1914, №12) ў
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баробари хабар додан, инчунин исбот менамуд, ки Аљзиро
«урус», «кофир» ва «рускунандаи» мардум хондани
муллоён асосу заминаи мантиќї надорад. Дар хабари
дуюм (18.01.1914. №13) омадааст, ки рўњониён даъват
мекунанд, ки мардум ба «Анљумани арвоњ»-и Аљзї бовар
накунанд. Бењбудї далелњои шаръї ва аќлї надоштани ин
даъвоњоро нишон дода, бо њамин исбот кард, ки шахсоне
мисли Аљзї кофир нестанд ва такфири ў асос надорад.
Сиддиќии Аљзї воќеан аз зумраи маорифпарвароне буд,
ки омўзиши забон ва адабиёти русро яке аз василањои
баланд бардоштани сатњи маърифати мардумони мањаллї,
аз љумла тољикон, медонист ва ин ѓояро дар фаъолият ва
осораш љазбмандона тарѓибу ташвиќ менамуд. Аз љумла
дар «Миръоти ибрат» гуфтааст:
Забони русро тавсиф кардам,
Барои хонданаш таклиф кардам.
Ќиссаи «Шинел»-и Н.В. Гогол ва порчаеро аз
«Ќайдњои шикорчї»-и И.С.Тургенев бо унвони «Шикор»
тарљума карда буд. Инчунин Аљзї ба талабагони мактаби
нави худ дар ќатори китобњои дигар «Афсонаи моњигир
ва моњии тилло»-и А.С.Пушкинро дар тарљума ба забони
«мусулмонї» ќироат мекард (Архиви марказии давлатии
таърихи Ўзбекистон, ф.181, делои 134, вараќи 63).
Баъди дањсолањо устод Садриддин Айнї дар мактубе
ба Муњаммадљон Шакурї аз таърихи 22 феврали соли
1950 оид ба ин самти фаъолияти Аљзї навишта буд:
«Фазилати бисёр муњими Аљзї ин аст, ки ў аз байни
зиёиёни кўњна дар замони кўњна аввалин касест, ки забони
русиро омўхтааст ва ба омўхтани забон ва маданияти рус
мардумро љиддиёна ва гарму љўшон ташвиќ кардааст».
Аљзї ба такфиркунандагони худ дар як силсила
шеърњояш љавоб гуфтааст. Аз љумла:
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Умрест ба ростї сабаќ мехонам,
Олї дарсе дар ин вараќ мехонам.
Аз њаќгўї забон кашидан куфр аст,
То љон дорам, каломи њаќ мехонам.
Ё дар љои дигар мегўяд:
Маро санги сиёсат сурмаи овоз шуд, ё раб,
Зи нолиш мондаам, ќонуни бемизробро монам.
Ба шохи њар дарахтам доми сайёде бувад, Аљзї,
Аз он, к-аз њар нигањ рам хўрдаам, санљобро монам.
Аз љониби Мањмудхоља Бењбудї, ки њамчун муфтї
ва њољї эътибори хеле баланд дошт, њимоят шудани
Аљзї дар он замон хеле муњим буд. Дар «Ойина» ба љуз
маќолањои иљтимоимазмун ва маорифпарваронаи Аљзї
18 шеъри тољикї ва туркии озарии ў ба табъ расида
буд, ки ин худ гувоњи равшани дастгирї дидани Аљзии
такфиршуда аз љониби Бењбудї ба њисоб мерафт.
Ношир ва муаллифони «Ойина» ба инъикоси масо
или мактабу маориф диќќати махсус медоданд, дар њар
шумора оид ба вазъи таълим ва роњу усулњои навсозии
мактабу маориф маќолањои дастурї ва осори адабї чоп
менамуданд. Аз љумла шеъри машњури Айнї «Нидо ба
љавонон» дар њамин маљалла (1914, №5) ба табъ расида
буд. Маводи маљалла ба ду забон – тољикї ва ўзбакї
нашр шуда, баъзан эълонњои ба забони русиро низ фаро
мегирифт. «Ойина» ба љуз Осиёи Миёна дар Ќафќоз,
Туркия, Эрон, Афѓонистон ва Тотористон низ хонан
дагону муштариён дошт.
Рўзномаи «Самарќанд» ва маљаллаи «Ойина» дар
ташаккули маданияти рўзноманигорї ба забонњои тољи
киву ўзбакї наќши нињоят равшан боќї гузоштанд. Њам
чунин жанрњои асосии рўзноманигорї – хабар, маќола,
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репортаж ба ин забонњо низ дар сањафоти њамин нашрияњо
шакл гирифтанд. Ва дар ин роњ хидмати Мањмудхоља Бењ
будї шоистаи тањсину такрим аст.
Фаъолияти рўзноманигорї ва маорифпарварии
Бењбудї дар доираи рўзномаи «Самарќанд» ва маљаллаи
«Ойина» мањдуд набуд. Ў инчунин дар матбуоти дигари
он замон, мисли «Туркистон вилоятининг газетаси»
(«Рўзномаи вилояти Туркистон»), «Шўро», «Ваќт»
фаъолона иштирок мекард, оид ба масъалањои маориф,
мактаб, тарбияи љавонон бисёр маќолањои публитсистї
ба табъ мерасонд. Дар аксари ин маќолањо хурофоти
феодалї, таълими схоластикии мадраса, љањолати
сарватмандони замон аз дидгоњи як нафар маорифпарвари
ислоњотхоњ мавриди мазаммат ќарор мегирифт. Аз ин
лињоз хусусан маќолањои «Эњтиёљи миллат» (1909), «На
ду, балки чор забон лозим» (1913), «Бухоро хонлигига
саёњат» («Саёњат ба хонии Бухоро», «Ваќт», Оренбург,
12-уми июли 1912) хеле тунду тез буданд.
Мањмудхоља Бењбудї ба сифати як шахсияти маъри
фатпарвару љањондида хуб дарк мекард, ки таќдири
халќњои Осиёи Марказї дар он шароити сиёсиву
иќтисодии мављуда танњо ба худи онњо вобаста нест. Бино
бар ин ба воќеъањое, ки дар Русия ва мамолики Шарќи
Наздик ба амал меомаданд, бо чашми тањќиќу тањлил
менигарист. Ў мисли Њамза, Алвонї, Айнї, Тавалло,
Аљзї, М. Шермуњаммадов ва бисёр зиёиёни дигари
Туркистон ва аморати Бухоро инќилоби феврали соли
1917–ро дар Русия бо табрику тањният истиќбол намуд.
Ин гурўњи зиёиён умед доштанд, ки баъди барњам хўрдани
њокимияти подшоњї ва барќарор гардидани њокимияти
буржуазиву демократї Туркистон аз занљири мустамлика
ва Бухоро аз вазъи ниммустамликаи Русия рањої меёбанд.
18-уми апрели соли 1917 Бењбудї дар Ќурултойи
мусулмонони умуми Туркистон масъалаи аз Русия људо
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кардан ва давлати мустаќили федеративї эълон намудани
Туркистонро ба миён гузошт. Баъди Инќилоби октябр
Бењбудї борњо «ба муќобили болшевикњо эътироз» карда
(Архиви вилоятии Самарќанд, ф.74, делои 6, вараќњои
23-26) изњороташро дар ин мавзўъ дар Думаи шањрии
Самарќанд баён намудааст (рўзномаи «Свободный
Самарќанд», 1917, 9 ноябр, № 111). Ў инчунин дар
воќеањои арафа ва рўзи эълони фармони ислоњот дар
Бухоро (6-7 апрели соли 1917) дар њайати вакилони
Самарќанд њамроњи намояндагони сафорати Русия ва
кумитаи иљроияи Когон фаъолона иштирок намуд.
Шўњрат ва эътибори Мањмудхоља Бењбудї ба дараљае
буд, ки амир аз њузураш ибо дошт. Аз љумла дар маљлиси
мулоќот амири Бухоро «аз дари болої даромада, бо
тамоми аврупоиён мулоќот кард. Аз вакилони Самарќанд
бо аврупої мулоќот карда бошад њам, бо Бењбудї ва
Њайдарбек мулоќот накард» (Садриддин Айнї. Таърихи
инќилоби Бухоро. Душанбе, «Адиб»,1987, сањ. 153-154).
Ба њар њол љунбиши фикрї ва фаъолиятмандии ањолии
Туркистон ва аморати Бухоро дар дили Мањмудхоља
Бењбудї шўълаи умедро ба бењбудии ин минтаќа фурўзон
карда буд.
Вале воќеањое, ки бањору тобистони соли 1917 дар
Русия, Туркистон ва аморати Бухоро (хусусан эъломи
ислоњот ва љадидкушї) рух доданд, Бењбудиро водор
намуданд, ки ин аќидаи худро таѓйир дињад ва моњи
июни њамон сол ў ба тарафдории дар њайати давлати
буржуазиву демократии Русия ба сифати давлати
худмухтор таъсис ёфтани Туркистон баромад кард.
Вазъияти сиёсї чи дар Русия ва чи дар Туркистону
аморати Бухоро чунон ба зудї таѓйир меёфт, ки фавран
тањлилу тањќиќ кардану хулосае баровардан аз онњо
барои як нафар сокини Осиёи Марказї, чи ќадар он шахс
бомаърифату сиёсатмадор бошад њам, имконнопазир буд.
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Бо вуљуди ин Бењбудї ба сифати як зиёии ислоњотхоњ
ва маорифпарвар тавонист дарк бикунад, ки Инќилоби
Октябр моњиятан як амри зўроварист, ки дар Русия
содир шуда, ба гўшањои мустамликаи Русия, аз љумла
ба Туркистон, иљборан тањмил гардид. Ин мавќеи ў дар
Ќурултойи чоруми фавќулъодаи мусулмонони умуми
Туркистон (моњи ноябри соли 1917) равшан намудор шуд.
Вай дар ин Ќурултой узви кумитаи Мухторияти Ќўќанд
интихоб гардид. Баъдтар, дар ибтидои соли 1918, ки
њокимияти шўроњо дар Туркистон барќарор шуда, дар
Самарќанд созмони «Иттифоќ» маромњои болшевиконро
бо њар роњ амалї менамуд, Бењбудї иќдомоти зўроварии
ин созмонро мањкум карда, аз љумла гуфта буд: «Ман
тараќќї ва эътидолпарварам. Аммо муносибати фирќаи
мењнаткаши Самарќанд бо болшевикон аст» («Њуррият»,
12.01.1918)
Бо вуљуди ин Мањмудхоља Бењбудї муддате дар
идорањои њукумати шўро фаъолият намуд. Аз моњи майи
соли 1918 ў дар Шўрои мусулмонони коргар ва дењќон
дар Самарќанд ба сифати комиссари маориф ба кор
шурўъ кард. Моњи июли њамон сол ба Тошканд рафта,
бо роњбарони њизб ва Шўрои РАСС Туркистон вохўрда,
дар кори тайёр кардани лоињаи декрету њуљљатњои расмї
ширкат варзид. Њангоми кор дар идораи маорифи шањри
Самарќанд Бењбудї то љое, ки метавонист, ба муаллимон
ва маорифпарварон А. Шакурї, С.Айнї, Ш.Рањматуллоев
ва њаммаслакони онњо ёрї мерасонд, мактабњо таъсис
карда, дар тањияи китобњои нави таълимї кўшиш ба харљ
медод.
Моњи марти соли 1919 Мањмудхоља Бењбудї аз
Самарќанд озими сафар шуда, баъди гузаштан ба хоки
аморати Бухоро дар Шањрисабз аз љониби амалдорони
амир ба љурми кофиру љадид хонда шуданаш дастгир
гардид. Сипас бо амри амир ба шањри Ќаршї оваронда,
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ба зиндон партофта ва дар њамон љо вањшиёна кушта
шуд. Хабари кушта шудани Бењбудї ањли маърифат ва
ќалами тамоми Осиёи Миёнаро ба шўр оварду аламзада
кард. Махсусан Садриддин Айнї ва Абдуррауфи Фитрат,
ки љабру ситами амирро ба љони худ эњсос кардаву аз
Бухоро фирорї ва дар Самарќанд паноњанда буданд, аз
ин воќеаи дањшатзо сахт мутаассир шуданд ва дар рисои
Бењбудї марсияњои љонгудоз гуфтанд. Њамчунин дигар
адибони тољику ўзбак низ дар асари ин фољеа шеъру
маќолањо навиштанд, ду шумораи рўзномаи «Шўълаи
инќилоб» ба воќеаи куштори Бењбудї ва маросими дафни
ў бахшида шуд.
То ибтидои солњои 30 дар маќомоти расмии Ўзбакис
тон ва дар матбуот аз хусуси хидматњои Бењбудї дар соњаи
маорифу маданият бисёр навиштаву гуфта мешуд, ба номи
ў дар вилояту шањри Самарќанд мањалњову мактабњову
кўчањо гузошта шуда буданд. Њар сол ба муносибати
санаи фавти Бењбудї мањфилу маъракањои ёдбуд баргузор
мегардид, дар матбуот маќолањо ба табъ мерасид. Хидмат,
маќому манзалати Бењбудиро дар болобурди маърифати
мардум баробари хидматњое мегузоштанд, ки ЖанЖак Руссо, Ломоносов, Чернишевский, Добролюбов,
Ф.Охундов, Наљафбек Вазиров, Ш.Марљонї, Ќ.Носирї
барин маорифпарварон барои халќњои худ анљом додаанд
(ниг.: Лазиз Азиззода. Бењбудї. Маљаллаи «Маориф ва
уќитувчї», 1926, №2). Вале аз нимаи солњои 30 ба шахсият
ва мероси Бењбудї (дар ќатори аксари маорифпарварон
ва адибони ибтидои асри ХХ) тамѓаи љадидї зада шуд.
Баъдан дар осори илмиву адабие, ки оид ба таърих ва
адабиёти ибтидои ќарни ХХ дар Тољикистону Ўзбакистон
нашр шудаанд, аз Бењбудї фаќат бо бадї ёд карда,
ўро њамчун намояндаи барљастаи «љадидизм», њомии
манфиатњои буржуазияи мањаллї мањкум менамуданд.
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Аз нимаи солњо 80 дар Ўзбакистон омўзишу нашри
мероси Бењбудї љон гирифт. Дар Тољикистон ин кор њанўз
љиддан шурўъ нашудааст, вале умед њаст, ки фаъолияти
маърифатпарварї, рўзноманигорї, сиёсиву иљтимої
ва адабии Бењбудї таваљљуњи олимони тољикро ба худ
љалб хоњад кард. Зеро бидуни шинохтани шахсият ва
омўхтани мероси Бењбудї як гўшаи муњимми таърихи
афкори иљтимої ва фарњанги халќи тољик дар ибтидои
асри ХХ норавшан мемонад.
Соли 1995 ба муносибати љашни 120-солагии Мањ
мудхоља Бењбудї камина намоишномаи «Падаркуш»и ўро аз туркї тарљума кард, ки дар маљаллаи «Садои
Шарќ» (1996, № 1-4) ба табъ расид. Ин намоишнома, ки
аввалин асари драматургии касбї дар адабиёти халќњои
Осиёи Марказї ба шумор меравад, соли 1911 навишта
шудааст. Марњум Рањим Њошим њикоят карда буданд, ки
«дар Самарќанд Мирвафо ном бой буд ва ўро соли 1911
писари њарису ношудаш бо дасти авбоше кушта гардонид.
Мирвафобой почтаи Самарќандро созонда буд. Воќеаи
кушонда шудани ў аз љониби писараш дар байни мардум
шўру ѓавѓое барпо кард. Њамин воќеа барои навишта
шудани «Падаркуш»-и Бењбудї асос шуд» (аз сўњбати
Рањим Њошим дар њузури банда ва Аслиддин Низомов,
15 июни соли 1990).
Ба сабаби тунду тез будани мазмун ва мавзўи
намоишнома чоп кардан ва ба сањна гузоштани он
душворињои бисёре ба миён овард. Аз як сў муллоњову
бойњои љоњил, аз сўи дигар сензураи Руссия дар ин роњ
монеањо бунёд мекарданд. Бењбудї намоишномаро аввал
ба генерал-губернатори Туркистон фиристода, барои чоп
ва гузоштани он ба сањна иљозат хост, вале љавоби рад
гирифт. Сипас чораву тадбирњои дигар љуст. Билохира
дар муќоваи дастнавис ба забони русї «Ба љашни озод
шудани Русия аз истилои Фаронса ва ба хотири љанги
105

машњури Бородино мебахшам» навишта, ба шўъбаи
тифлисии сензураи Руссия фиристод. Баъд аз мурури ду
сол 23 июли соли 1913 нусхаи иљозатшудаи намоишнома
ба дасти муаллиф расид, ки рўи муќоваи он чунин
навишта шуда буд: «Разрешено цензурою Тифлисского
комитета по делам печати к постановке на сценах
кавказского края. 23.03.1913 г.» Худи њамон сол намоиш
нома ба номи «Падаркуш» дар Самарќанд дар матбааи
Газаров ва Сиянов ба забонњои тољикї ва туркї ба табъ
расида, дар як муддати кўтоњ дар Самарќанд, Бухоро,
Тошканд, Каттаќурѓон, Ќўќанд, Андиљон, Намангон ва
дигар мањалњо аз љониби театрњои њаваскор ба сањна
гузошта шуд. Матбуоти он давра аз ин хусус хабарњо
чоп кардаанд.
Мутаассифона, нусхаи тољикии намоишномаи
«Падаркуш» имрўз дастрас нест. Дар тарљума аз туркї
кўшиш ба харљ додем, ки услуби матни асл њатталимкон
риоя шавад.
2005
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СИРРУ СЕЊРИ СУХАН
Њаким Абулфатњ Ѓиёсиддин Иброњим Умари Хайём
(1040-1112) аз ситорагони осмони илму адаби тољику
форс буда, ному шўњраташ тамоми љањони мутамаддинро
тасхир намудааст. Чархи гардони таърих ба таќдири ў
чунин њукмеро раво дид, ки осори гаронбањои илмиаш
камтар мавриди таваљљўњ, тањќиќ ва бањсу талошњои
ворисон ќарор гирифта, баръакс, рубоиёте, ки ба ќавли
аксари муњаќќиќон, њангоми фароѓати Хайём аз бањсу
мутолиаи илмї навишта шудаанд, мояи ифтихори миллии
ворисон ва боиси бањсу мунозирањои тўлонї гардид.
Нависандаи барљастаи Эрон Содиќ Њидоят дар
муќаддимаи китоби «Таронањои Хайём» (1934) оид ба
сарнавишти рубоиёти Умари Хайём чунин навишта
буд: «Шояд камтар китобе дар дунё монанди маљмўаи
Хайём тањсин шуда, мардуду манфур буда, тањриф шуда,
бўњтон хўрда, мањкум гардида, њаллољї шуда, шўњрати
умумї ва дунёї пайдо карда ва билахира ношинос монда.
Агар њамаи китобњое, ки рољеъ ба Хайём ва рубоиёташ
навишта шуда, љамъоварї шавад, ташкили китобхонаи
бузургеро хоњад дод».
Аз ин навиштаи Содиќ Њидоят бештар аз 70 сол
сипарї шуд ва бањсу мунозирањо дар тўли ин солњо идома
ёфта, миќдори китобњову маќолот дар бораи рубоиёти
Хайём ва тарљумаву нашри ин рубоиёт ба забонњои
гуногуни дунё афзуд. Аммо њанўз њам наметавон гуфт,
ки ду нуктаи асосии бањсу талошњои олимону адибон
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дар хусуси рубоиёти Умари Хайём батамом равшан шуда
бошад.
Нуктаи аввал ин аст, ки кадомњо аз рубоиёте, ки
дар давоми таќрибан 900 сол ба Хайём мансуб дониста
шудаанд, воќеан ба ќалами Умари Хайём тааллуќ доранд.
Миќдори чунин рубоиёт аз 13 то 764 ва њатто аз ин њам
бештар дониста мешавад. Аммо то њол пажўњиши инти
ќодие, ки асолату миќдори воќеии рубоиёти Умари
Хайёмро дар сатњи эътимодбахш муайян карда бошад,
сурат нагирифтааст.
Нуктаи дувуми бањс ин аст, ки рубоиёти Хайём
мазмунан ва моњиятан тасаввуфианд ё дунявї? Оё Хайём
дар рубоиёташ фалсафаи моддигароиро талќин кардааст
ё маънињои тасаввуфиро? Оё шахсияти Умари Хайём то
куљо озод аз мавњумоти хурофї будааст ва дар рубоиёти
ў чї њадафњое нињонанд? Дар китоби «Ахборулуламо
би ахборулњукамо», ки ба соли 646 њ. (1247 м.) таълиф
шудааст, доир ба ашъори Умари Хайём нуктае њаст, ки
ба сабаби наздик буданаш ба замони Хайём шояд ба
суолњои боло равшанї андозад: «…ботини он ашъор
барои шариат морњои газанда ва силсилаи занљирњои
залол (гумроњї) буд. Ваќте ки мардум ўро дар дини худ
таъйиб карданд ва макнуни хотири ўро зоњир сохтанд,
аз кушта шуданаш тарсид ва инони забону ќалами худро
бозкашид ва зиёрати њаљ рафт».
Содиќ Њидоят бо истинод ба ин нукта ва аз тањлили
муфассали рубоиёти Хайём чунин натиља мегирад, ки
«гўяндаи рубоиёт тамоми масоили диниро бо тамасхур
нигариста ва аз рўи тањќир ба уламо ва фуќањое, ки аз он
чи худашон намедонанд, дам мезананд, њамла мекунад. Ин
шўриши рўњи ориёиро бар зидди эътиќоди сомї нишон
медињад ва ё интиќоми Хайём аз муњити пасту мутаассибе
буда, ки аз афкори мардумонаш безор буда».
Муњаќќиќони эронї Муњаммадалии Фурўѓї ва
доктор Ќосим Ѓанї дар ин хусус чунин ибрози назар
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крдаанд.: «ин ки Хайёмро сўфї дониста ва ба рубоиёташ
маънии тасаввуфї додаанд, иштибоњ аст».
Аслан, тамоми бањсу мунозирањо дар бораи аз ањли
тасаввуф будан ё набудани Хайём дар рубоиёташ, мазњабї
ё таносухї будан ё набудани ў бар шарњу тафсирњои
мафњумоту таъбироти марказии рубоиёти вай асос
ёфтаанд, ки шароб, соќї, май, кўза, хум, майкада… аз
њамин љумлаанд ва дар адабиёти сўфия низ ба сифати
рамзњо зиёд истифода шудаанд. Дар «Наврўзнома»-и
Хайём, ки як фаслаш махсуси манофеъи шароб аст, чунин
омада: «Њељ чиз дар тани мардум нофеътар аз шароб нест,
хосса шароби ангурии талх ва софї. Ва хосияташ он аст,
ки ѓамро бибурад ва дилро хуррам кунад».
Ва дар љои дигар меафзояд: «Њама муттафиќ гашта
анд, ки њељ неъмате бењтару бузургвортар аз шароб
нест».
Тањќиќи фалсафаи рубоиёти Умари Хайём пажўњиши
љиддии домандореро таќозо мекунад, ки аз доираи
тахассус ва вазифаи мо берун аст. Њамин ќадар метавон
гуфт, ки арзиши адабї ва фалсафии ин рубоиёт дар
ибрози њаяљони рўњ, ѓалаёни тафаккур, шўриши њиссиёт ва
исёни хиради инсон аст. Ин њаяљону ѓалаён ва шўру исён
бо оњанги дилфиреб, назари мўшикоф, вусъати ќарења,
зебоии баён, истењкоми мантиќ, ташбењоти олии содда
ифода гардида, дилњо ва аќлњоро тасхир кардаанд.
Инак, асрњост, ки рубоиёти Умари Хайём барои
мухлисон мўниси беминнатест ва ихлосу иродаташонро
ба нафосату ќудрати шеъри ў пайваста меафзоянд, чунон
ки худ дар «Наврўзнома» фармудааст: «таъсири ќалам
салоњу фасоди мамлакатро коре бузург аст ва худовандони
ќаламро, ки мўътамад бошанд, азиз бояд дошт».
Р.S. Ваќте ки ин маќолаи кўтоњ ба сифати пешгуфтор
ба китоби «Умари Хайём. 100 рубої» (Душанбе, «Адиб»,
2000) аз чоп баромад, дўсти шоирам Зиё Абдулло
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китобчаеро мутааллиќ ба љаноби Г. Серебряков дастрасам
намуд, ки дар он тамоми рубоиёти оламшумули Умари
Хайём ба кадом як «шоири» ќарни 19-и яњудї Эмир
Хайм нисбат дода шудааст. Мо то ин дам борњо дидаву
шунидаву хонда будем, ки баъзе аз ањли сиёсат, илм ва
эљоди миллияту халќиятњои гуногун ба мансубияти шахс
ва мероси бузургони илму фарњанги мо, тољикон, бо
сабабу бањонањои бофтаву сохта шак овардаву дастдарозї
намудаанд. Онњо воќеияти таърихиву замонї ва асосњои
шайъиву илмиро пушти по зада, танњо ба марзбандињои
њудудии давлатию миллии замони шўравї такя мекарданд.
Далелњои љаноби Г. Серебряков бошад, ба ягон аќли
солим тамос намегирад, биноан он китобчаро сазовори
баррасиву интиќод њам намедонем. Ба њар њол ањли
ќалами на танњо Тољикистон, балки дигар љумњурињои
собиќ Иттињоди Шўравї низ алайњи тањрифкории бесо
биќаи љаноби Г.Серебряков садои эътирози хашмолуд
баланд карданд. Аз љумла Шоираи халќии Ќирѓизистон
Светлана Суслова маќолае бо дифоъ аз Умари Хайём
тањти унвони «Тайна великой души» («Асрори рўњи
бузург») фиристодааст, ки дар дасти чоп аст ва мо аз
хонум С.Суслова миннатпазирем.
2004
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ТАНЊОЇ*
(Очерки њуљљатї)

—1—
Дар яке аз рўзњои бањори соли 1982 шўрои Хонаи
адибони ба номи Мирзо Турсунзода барои гузаронидани
шаби эљодии драманависи номии тољик Ѓанї Абдулло
тараддуд дошт. Шомгоњон дар назди толори Хонаи
адибон кормандони телевизион бо мошину дастгоњњои
сабт такопў мекарданд, дар толор низ як-яку ду-ду мардум
љамъ меомаданд. Соњибљашн бо њамсар, фарзандон ва
наздиконаш либоси идона ба тан дар даромадгоњи толор
рост истода, ояндагонро истиќбол менамуданду хайра
маќдам мегуфтанд. Ѓанї Абдулло ба муборакбодии
њамкасбон, шогирдон ва мухлисон асосан бе сухан,
тавассути табассуми мањину пурмаъно љавоби сипосгузорї
ва миннатпазирї менамуд.
Наздикон ва њамсўњбатони Ѓанї Абдулло шояд ба
хотир дошта бошанд, ки табассуми вай сермаъно буд,
њар кас аз он табассум ба таври худ маънї мебардошт.
Касеро хоњ таъриф кунї, хоњ нањ занї, аз воќеае изњори
хурсандї ё ѓамгинї намої, Ѓанї Абдулло муносибати
худро ба он кас ё воќеа бо табассуме иброз медошт. Ин
табассум њар касро ба њар хулоса мебурд. Оё гурез аз
изњори аќида буд?!.. Ва ё нешханд ба воќеият?!...
*. Дар љамъоварии маводу њуљљатњои ин очерк хонум Фирўза Шањидї
ёрї расонид. Муаллиф аз ў сидќан миннатпазир аст.
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Он шом аз ваќти муайяншудаи оѓози шабнишинї
ќариб як соат гузашт. Мардум безобита мешуданд. Одам
кам буд. Кї медонад, аз дили соњибљашн дар он лањзањо
чињо мегузашт… Нињоят яке аз ходимони телевизион
эълон кард, ки толорро дар ин њолати камодамї ба навор
намегирад. Масъули шўрои Хонаи адибон ба назди Ѓанї
Абдулло, ки њамоно дар ињотаи ањли хонавода ва хешу
аќрабояш дар даромадгоњ меистод, омаду узрхоњона гуфт,
ки шаби эљодиро ба ваќти дигар мавќуф мегузоранд. Боз
аз хусуси сессияи имтињоноти донишљўён ва бањонањои
дигар чанд њарфи маъзаратомез мегуфт, ки Ѓанї Абдулло
бо њамон табассуми мастур сухани ўро бурид: «Њељ гап
не, писарам, мардум кам омада бошанд, чї илољ? Мо ба
танњої одат кардаем…»
Танњої!.. Чї вазъу њолати нохушест! Хоса барои
шахси эљодкор, ки бояд њамеша бо мардум бошаду аз
зиндагии мардум бинависад. Шояд њамин танњої боис
шуд, ки Ѓанї Абулло баъди баргаштан аз «муњољират»
батамом ба мавзўъњои таърихи дуру наздик рўй овард,
аз зиндагии љорї чизе нанавишт. Шояд барояш рўбарў
шудан бо ашхоси таърихї, иштирок дар воќеањои
гузашта (оре, адиб дар њар воќеае, ки тасвир мекунад,
ноаён ширкат меварзад) матлубтар буд? Шояд... агар
худи ў то замони бозсозиву ошкорбаёнї зинда мебуд,
аз танњої, аз маънињои табассуми мастураш, аз њамќис
матону њамзамонону њамќаламон, аз «муњољират» ва
саргардонињои баъди бозгашт ва нињоят аз таќдири падар,
бародар ва язнањояш, ки аз «муњољират»-и соли 1937
дигар барнагаштанд, њикоятњои «аљибе» барои мо мегуфту
менавишт. Вале њайњот!… Навиштае дар ин мавзўъњо аз
ў намонда. Ба љуз хотирае дар бораи Рашид Абдулло,
ки он њам ба табъ расид («Адабиёт ва санъат», 30 марти
соли 1989). Маводе, ки дар дасти мо њаст, њуљљатњо,
мактубњо, аризањо, таќризу тавсияномањое мебошанд,
ки шояд тафсиру нашри онњо барои пурратар тасаввур
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намудани шахсияти Ѓанї Абдулло, муњит ва таќдири ў
мадад расонад.
Аслан маќсад аз навиштани ин очерк ёфтану фош
кардани гунањкорони бадбахтињои Абдулло Абдухолиќов
(падари Ѓанї ва Рашид Абдулло, падарарўси М.Расулї ва
Абдуњаким Ќосимов) ва фарзандони ў нест. Барои мо он
чи муњимтар менамояд, ки аз муњити сиёсиву иљтимої ва
фарњангиву адабии солњои 30-50, аз фаъолияти дастгоњњои
зўроварї ба инсон, аз вазъи психологии шахсиятњо
дар шароитњои фаљеъ, аз таќдири касони љабрдида, аз
муносибати њамкасбон, доирањои эљодї, маќомоти њизбиву
шўравї ва маъмурии он солњо ба чунин шахсон бештару
бењтар огоњї ёбем ва сабаќи талх гирифта бошем. Ва боз
ба хонандаи имрўз имконе пеш гузорем, ки аз таќдири
Ѓанї Абдулло, аз таърихи фољеаи як оилаи зиёиён, аз
азоби танњоие, ки солњои мудњиши зўроварї мардумро ба
он гирифтор карда буд, андеша намояд. Инак, аз таќдири
сарвари ин оила сухан оѓоз месозем…

—2—
Таќдири Абдулло Абдухолиќов барои кушодани
бисёр гирењњои мавњумоти солњои 30, барои тасаввур
кардани љараёни гунањгузорї ба мардумони бегуноњ
метавонад мисоли барљаста бошад. Дар гирдоби воќеањои
он солњо њаёти худро зери хатарњои мудњиш гузоштан, дар
хидмати фарњанги халќ будан, ба маќсади љон ба саломат
бурдан аз ќурбон намудани дигарон њазар кардан дар
симои ин шахси фозил, зариф ва поквиљдон хеле равшан
таљассум ёфтааст.
Устод Рањим Њошим њикоят карда буд: «Абдуллољонака (Абдулло Абдухолиќов дар байни мардуми Самар
ќанд бо ин ном маъруф буд) аз машњуртарин одамони
Самарќанд ба шумор мерафт ва дар зарофатгўї, маъра
каорої, покизагиву фазилати инсонї камназир буд.
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Касе, ки як бор дар сўњбаташ менишаст, бо вай такроран
њамсўњбат шуданро орзу мекард. Шеърдону шоиртабиат
буд, латифањои бисёр медонист ва эљод мекард. Инсони
беозору раиятпарвар, мењмонпазиру дилнавоз буд».
Нависандаи маъруфи тољик Љалол Икромї низ дар
хотирааш «Абдуллољон-ака ва фарзандонаш» («Тољи
кистони Советї», 5 феврали соли 1989) њамин хислатњои
А.Абдухолиќовро таъкид кардааст.
Шарифљон Њусейнзода шиносоии аввалинашро бо
А.Абдухолиќов ба ёд оварда навиштааст: «Абдуллољон
марди соњибзавќ, адабдўст ва шеършинос буд. Он рўз
њама аз сўњбати гарм ва зарофатњои он кас њаззе вофир
мебурдем. Ба назар мерасид, ки Абдуллољон шахси бисёр
фурўтан, вале хеле назарбаланд буда, аз пайи љоњу маќом
намедавидааст, нўњ курсии фалакро зери пои Ќизил
Арслон наменињода будааст».
Њоло барои ошно шудан бо шахсияти ин марди
бузурги хокї шиносномаи ўро аз назар мегузаронем.
Парвандаи ўро вараќ мегардонем. Ин шиносномаи №22
фаъолияти А.Абдухолиќовро танњо дар Китобхонаи
давлатии Тољикистон ба номи Фирдавсї аз 12 августи
соли 1935 то 17 сентябри соли 1937 – то рўзи сиёњи ба
њабс гирифта шудани ў дар бар мегирад (дар шиноснома
амри аз кор озод кардани вай ба санаи 20 сентябри соли
1937 сабт шудааст).
Ин шиноснома, ки танњо аз амрњои маъмурияти
китобхона, ариза ва роњхатњои хизматї (командировка)
фароњам омадааст, дар назари аввал як маљмўи ќоѓазњои
расмї менамояд. Вале агар он порањои ќоѓазро мазмунан
ва моњиятан ба муњиту шароити таърихии солњои сї
бипайвандем, бисёр љињатњои фаъолият ва шахсияти
Абдулло Абдухолиќов равшантар ба фањм мерасад.
Масалан, дар вараќи аввалини шиноснома ќайд шудааст,
ки «Абдухолиќов Абдулло аз 12 августи соли 1935 ба
вазифаи роњбари шўъбаи дастнависњо ќабул шуд».
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Фавран ба ёд мерасад, ки њамон солњо мањз дастна
висњо сўзонда, гўронда ва ба об партофта мешуданд.
Њарчанд њукумати љумњурї дар њузури Китобхонаи
давлатї шўъбаи махсуси дастнависњо таъсис намуда,
ба љамъоварии китобњои ќадима кўшид, вале баъди
таъќиби муллоњо (ва умуман шахсоне, ки китобњои
ба њуруфи форсї навишташуда доштанд) ва «бадном»
шудани алифбои форсї чун «алифбои Ќуръон» бисёр
китобдорон ба одамони њукумат бо назари шубњаву
њарос менигаристанд, китобњои доштаашонро ё аз онњо
пинњон мекарданд ва ё ба боди фано месупурданд. Бино
бар њамин ба чунин вазифа таъйин шудани Абдулло
Абдухолиќов барин шахси бомаърифат, китобдўст,
хушсалиќаву хушмуомила, зарифу дидадаро барои аз
шањид шудан эмин мондани бисёр дастнависњо ва ба
тавассути шўъбаи дастнависњои китобхона ба хидмати
мардум гузоштани онњо сабаб шуд. Ва мањз њамин кори
хайраш њангоми њабс шудану «гунањгор» гардиданаш яке
аз сабабњои «фаъолияти зиддисоветии» ў дониста шуд.
Абдулло Абдухолиќов дар љараёни фаъолияти
дусолааш дар шўъбаи дастнависњои Китобхонаи давлатї
мувофиќи њуљљатњое, ки дар шиносномааш мањфузанд, 24
маротиба ба муддатњои њар дафъа аз 15 рўз то 2 моњ ба
шањру дењоти Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон
барои харидани дастнависњо ва китобњои чопи кўњна
мусофират кардааст.
Марњум Шарифљон Њусейнзода дар сўњбате наќл
карда буд, ки бисёр дастнависњо ва китобњои чопи сангии
пурарзиши Китобхонаи Фирдавсї мањз њамон солњо ва
мањз ба туфайли кўшишу љадалњои Абдулло Абдухолиќов
гирд оварда шудаанд.
Он солњо дастнависњову китобњои форсињуруф чун
нишонаи сохти кўњна, чун боќимондањои идеологияи
диниву феодалї мањкум мешуданд ва барои нест кардани
онњо «муборизаи синфї» эълон шуда буд. Дар љараёни
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ин «мубориза» на танњо китобдорону китобхонон, балки
пеш аз њама худи китобњо шањид мешуданд. Ин буд,
ки гули зиёиёни мамлакат, аз љумла бомаърифаттарин
касони миллати мо, аз байн рафтанд, пурарзиштарин ва
нодиртарин китобњо нобуд гардиданд.
Духтари А. Абдухолиќов Музаффара Ќосимова
(ёдаш ба хайр, њамсари Абдуњаким Ќосимов), ки њангоми
таълифи ин очерк 83-сола ва дар ќайди њаёт буд, наќл
мекард: «Падарам марди равшанфикр буданд, бино бар
њамин моро пеш аз инќилоб на ба мактаби кўњна, балки
ба мактаби нави Шакурї ба хондан монданд. Мо њамроњи
писарбачањо тањсил мекардем, бо Рањим Њошим њамдарс
будем».
Дар матбуоти моњњои сентябрь ва октябри соли
1937 таќрибан дар њамаи маќолањое, ки ба мазмун ва маќ
сади «душманфошкунї» аз байни зиёиёни эљодкор чоп ме
шуданд (масалан, мурољиат шавад: «Ќизил Тољикистон»,
2 сентябр; њамон рўзнома, 28 октябр; «Тољикистони сурх»,
30 сентябр; њамон рўзнома, 2 октябр; њамон рўзнома, 18
октябр; «Барои адабиёти сотсиалистї», №7-8 ва ѓ.), дар
радифи Маъруф Расулї, Њаким Карим, Ѓанї Абдулло,
Рашид Абдулло, Алихуш, Љалол Икромї, Њаким Ќосимов,
Рањим Њошим, Дайламї ва ѓ. номи А. Абдухолиќов низ
њатман зикр меёфт. Ба ў гоњ тамѓаи «аксулинќилобчии
фаъол» мезаданд, гоњи дигар ба «њаракатњои зиддисоветї»
гунањгораш менамуданд. Вале ягон муаллиф дар ягон
маќолаи «душманфошкунї» ягон айби мушаххасе ба ў
часпонда натавонистааст, њарчанд ба њабс гирифтанду
абадан аз озодї мањрумаш карданд.
Музаффара Ќосимова наќл мекард: «Падарам бо
Абдурашид ва Абдуѓанї (Рашид Абдулло ва Ѓанї Абдул
ло – А.А.) дар як хоначаи бинои нависандагон, ки дар
кўчаи Орљоникидзе воќеъ буд, зиндагї мекарданд. Соли
1937 омаду ба сари оилаи мо бало омад… Як шаб (ман
зур шаби 17 сентябри соли 1937 – А.А.) омаданду аввал
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шавњари ман Њаким Ќосимовро бурданд. Пагоњї барваќт
ба хонаи укем Абдуѓанї мешитофтам, ки сари роњ кадоме
аз њамсояњо – Аминзода буд ё каси дигар – гуфт, ки њамин
шаб омада дадетону укетон Абдуѓаниро гирифта бурданд.
Абдурашид дар курорт буд. Маълум шуд, ки аввал
шавњарамро, баъд сари роњ даромада дадем ва укемро
якљоя гирифта бурдаанд. Баъдтар Абдуѓанї њикоя мекард,
ки дадем бечора рањбарањ мегуфтаанд: «Абдуѓанї, боз
гапњои дурўѓа нагўї, будагеша гў, росташа гў…» Моњи
январи соли 1938 буд магар, ки дадемро этап карданд,
аввал ба Тошкент, баъд ба Сирдарё бурданд. Либоси
зимистона надоштанд, як чиз-ним чиз барам, коргарњои
НКВД сагњоро сар медоданд. То нимањои шаб дар гирди
њабсхона мегаштам. Дадем бечораро чї ќадар заданд, ба
хорињо андохтанд…».
Ба њамин минвол А. Абдухолиќов баъди таќрибан
чор моњи дар мањбаси Комиссариати халќии корњои
дохилї азобу хорї кашидан, љазову шиканљањои љисмонї
дидан моњи январи соли 1938 бидуни муњокимаи суд аввал
ба Тошканд, баъд ба лагери №4-и мањбусон ба совхози
«Малик» ба мўњлати 10 сол бадарѓа карда шуд. Дар
давоми зиёда аз 3 сол ў ба маќомоти суд, прокуратура
ва адлия аризањои бисёре навишта, мехост, ки мурофиа
барпо бишаваду бегуноњии худро исбот бикунад. Вале
њайњот, ба додаш касе нарасид. Ў мисли миллионњо
мањбусони њамтаќдираш бовар дошт, ки ба мањбас
афтиданаш натиљаи хатои кадом касонест ва намедонист,
ки дар ин гирудори оммавї ќонунмандии сиёсие нињон
аст. Ќонунмандие, ки сиёсатмадорони давр соз карда
буданд, ќонунмандие, ки аз сиёсати зўроварї ба «инсони
озоду хушбахти советї» бармеомад. Аммо вай ба адолат
бовар мекард, додрас мељуст, умедвор мешуд… Ин љо
мехоњам бидуни шарњу эзоњ як аризаи додхоњии А.
Абдухолиќовро манзур гардонам, то ки бисёр ишкелњои
муњит, коргардонї ва ќонунгузории он солњоро хонандаи
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имрўз равшантар тасаввур карда бошад. Асли ариза ба
забони русист.
«Ба нозири корњои дохилии РСС
Тољикистон, шањри Сталинобод.
Аз Абдулло Абдухолиќов, ки аз
љониби тройка (сегона-А.А.) ба 10 сол
мањкум шуда, дар лагери №4-и мањбусон
дар совхози «Малик» иќомат дорад ва
раќами шиносномааш 190072 аст.
АРИЗА
Ман дар соли 1878 (61-сола) дар мањалли Хайрободи
гузари Сўфї Розиќи шањри Самарќанд таваллуд ёфтаам.
Саводам паст аст, танњо ба забонњои тољикї ва ўзбекї
хонда ва навишта метавонам. Дар хориља набудаам. На пеш
ва на баъд аз инќилоб хидмати њарбиро нагузаштаам. Суд
њам нашуда будам. Собиќаи фаъолияти мењнатиам аз соли
1896 то соли 1937 41 солро ташкил медињад (ба истиснои
3 сол, ки аз соли 1922 бо баззозї шуѓл меварзидам). То
инќилоб дар магазин ва анборњои якчанд соњиби корхонањои
бофандагї кор мекардам. Баъди инќилоб се сол дар
Ўзбекматлубот (аввал дар Самарќанд, сипас бо роњхат
дар шўъбаи навташкили Ўзбекматлубот дар Сталинобод),
чор сол дар магазини Тољикнашр ва се сол, то ба њабс
гирифта шуданам, дар Китобхонаи марказии Тољикистон
кор кардаам. Љамъан дар Тољикистон 10 сол – аз соли 1927
то соли 1937 кор кардаам ва ягон тини давлатро бењуда
ба харљ надодаам, боре њам эрод нашунидаам, озода ва аз
рўи инсофу виљдон мењнат мекардам. Аз њама корхонањо
барои мењнати софдилонаам танњо ташаккурнома ва
мукофотњои пулї гирифтаам.
17 сентябри соли 1937 маро органи НКВД-и РСС
Тољикистон дар шањри Сталинобод њабс кард. Тахминан
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охирњои октябри соли 1937 маро ба истинтоќ даъват
намуданд. Муфаттиши ман њуљљат ва далеле надошт,
то ба ман бигўяд, ки ту фалон ё бењмадон љиноятро
содир кардаї. Зеро ин гуна њуљљату далел умуман дар
дунё вуљуд надорад, чунки ман љинояте содир накардаам.
Муфаттиши ман метавонист танњо бо суханони умумии
беасос бигўяд, ки ту аксиинќилобчї њастї, иќрор шав, кї
туро ба фаъолияти аксиинќилобї тарѓиб мекард ва ту
киро, кадом корњои аксиинќилобиро иљро мекардї. Ман ба
ў љавоб додам, ки њељ гоњ аксиинќилобчї набудаам, кори
аксиинќилобие накардаам ва аз аввал то њол бар зидди
њокимияти советї сухане нагуфтаам.
Маро бетанаффус 8 шабонарўз истинтоќ карданд.
Дар давоми ин 8 шабонарўз намегузоштанд, ки лањзае хоб
равам, чунон мезаданд ва азоб медоданд, ки тоќати кас
тоќ мешуд. Хусусан як бегоњ маро таќрибан 6 нафар чунон
заданд, ки аз дањону биниам хун рафт, чунон ба биќинњоям
заданд, ки нафас кашидан муњол шуд. Тамоми баданам
кабуд гашт, пойњоям варамиданд ва њангоме ки тоќатам
тоќ шуду фарёд кашидам, дањонамро бо кулоњ бастанд.
Дигар њељ илољи тоб овардан набуд. Ман њазор бор ба
мурдан розї будам, то ки аз ин азоби тоќатфарсо халос
шавам. Бино бар њамин аз онњо зориву тавалло мекардам,
ки маро фавран бикушанд ё бипаронанду ин ќадар азоб
надињанд. Онњо дар љавоби ман гуфтанд, ки «мо туро
намекушем, намепаронем, балки чунон азобат медињем, ки
аз марг вазнинтар бошад. Мо туро ба устухон, ба халтаи
ахлот мубаддал мекунем. Ва агар хоњї, ки дигар азобат
надињем, бигўй, туро кї тарѓиб кардааст ва ту киро. Вале
азбаски ман њељ гоњ амали аксисоветї накардаам ва то
њабс шуданам њатто истилоњи тарѓиби аксисоветиро
(вербовка) намедонистам, маљбур будам, ки боз ин њамаро
рад бикунам. Онњо аз нав задани дастаљамъонаро шурўъ
мекарданд. Нињоят баъди чандин карат такрор шудани ин
гуна заданњои дастаљамъона ман маљбур шудам ба онњо
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бигўям, ки «майлатон, њар чї хоњед, нависед, ман имзо
мегузорам». Ин суханони ман онњоро ќонеъ накард, зеро чї
навиштан ва киро ба ман пайвастанашонро намедонистанд
(ба ин маънї, ки маро кї тарѓиб кардаасту ман киро) ва
боз ба задани ман даромаданд. Ба њамин тариќ, азбаски ман
инсон будам, на санг (санг њам тоб намеовард, мешикаст),
барои халос шудан аз ин азоби тоќатфарсо маљбур будам
суханони тамоман дурўѓе бигўям, ки бар зидди худам ва
дигарон буданд.
Маро барои рафтан ба ин роњ чунин шароит низ
водор намуд, ки касони дар камераи мо буда ва то ман
ин азобњоро чашида ба ман ва ба дигарон мегуфтанд, ки
њељ љинояте содир накарда бошї њам, ба ѓайр аз суханони
тамоман дурўѓро бар зидди худ ва табъи дили онњо
гуфтану имзо гузоштан роњи халосие аз ин азоби алим
нест. Ман њам баъди шахсан чашидани ин азобњо ва роњи
дигареро ба халосї надидан маљбур шудам, ки табъи дили
онњо маълумоте бидињам, ки дурўѓи мањзанд.
Ман маљбур будам ин дурўѓро бигўям, то ки халос
шавам ва баъд дар суд дурўѓи мањз будани гуфтањоямро ба
исбот расонам. Аввалан, агар ман ба онњо номи шахсони
зиндаро бигўям, фавран ба њабс мегирифтандашон ва ба
азобу шиканља гирифтор карда, ба љавобгарї мекашиданд,
ки ба ин виљдонам роњ намедод. Бинобар ин ман номњои
касони фавтидаро мегуфтам. Масалан, ба саволи «Кї
туро тарѓиб кард ва кай тарѓиб кард?». Ман ба онњо љавоб
додам, ки маро Бењбудї соли 1920 тарѓиб кард. Њол он ки
Бењбудї соли 1918 аз љониби беки Ќаршї кушта шуда буд.
Яъне ки маро тарѓиб кардани ў дурўѓ аст.
Аз шахсоне, ки гуфтам ман онњоро тарѓиб кардаам,
яке бародари худам Абдухолиќов Абдурањим буд, ки њанўз
соли 1926 фавтидааст. Ба замми ин вай ба дараљае кар
буд, ки агар дар наздаш тўп њам паронї, намешунид. Ва
азбаски ў кар буду бо касе гап зада наметавонист, њамеша
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дар хонааш менишаст, бо касе муомила надошт ва ба љое
намерафт.
Каси дуввум – Мирмансуров Миркамол, ки соли 1932
вафот карда буд. Вай соли 1932 бисту панљ сол дошт. Ман
гуфтам, ки ўро соли 1921 ба таъсири худ гирифтаам, яъне
ваќте ки вай њамагї 14-сола будааст.
Каси севвум – Оймуњаммадов Абдусамад, мўйсафеди
70–сола, тамоман бесавод, аз сиёсат бакуллї бехабар,
нашъаманд. Касбаш мўзадўзї буд, тамоми умр пойафзоли
кўњнаи мањаллиро тармим мекард ва аз њамин њисоб рўз
мегузаронид. Чанд сол пеш фавтида буд.
Ба њамин тариќ, аз тавсифњои шахсони мазкур
шумо итминон њосил мекунед, ки ин одамон ба сиёсат ягон
муносибат надоранду њама фавтидаанд ва аз ин бармеояд,
ки ман њељ гоњ аксиинќилобчї набудаам, касе маро ба ин
роњ тарѓиб накардаву ман њам каси дигареро ва барои ман
исбот кардани ин њама дар суд душворие надошт. Аммо
њазорон афсўс, ки кори маро ба суд намедоданд ва бидуни
эълон кардани моддаи гунањгузорї маро њамроњи 850 нафари
дигар моњи январи соли 1938 ба Тошканд рањсипор намуданд.
Сипас дар роњ эълон карданд, ки кадоме аз мо ба чанд сол
мањкум шудааст. Њама 8-солї ва 10-солї гирифтанд, маро
ба 10 сол мањкум карда, ба совхози «Малик» №1-Сирдарё
фиристоданд. Яъне ки ман аллакай ќариб ду сол дар ин лагер
њастам. Дар давоми ин ду сол ман бисёр азобњо кашидам,
даврони пиронсолиам ба азият мегузарад. Комиссияе, ки ба
ќарибї аз Тошканд омада буд, маро маслуќ донисту аз ин
хусус акт њам тартиб дод. Ба њамин тариќ агарчи ман
ба мењнати љисмонї машѓул нестам, вале азоби ќалбиам
нињоят вазнин аст, зеро њељ наметавонам розї шавам, ки
заррае љинояти аксисоветї содир накарда, аксиинќилобчї,
миллатчї, душмани њокимияти советї ном бардорам,
њол он ки ман њељ гоњ чунин набудаам ва њоло низ чунин
нашудаам. Ман њамеша кўшидаам, ки ба њокимияти советї
на зарар, балки фоида расонам…
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Ба њамин тариќ, ман аз рўи имкон кўшидаам, ки ба
фоидаи халќ, ба фоидаи њокимияти советї кор кунам. Ман
душмани халќ, душмани њокимияти советї набудаам ва аз
њамаи касоне, ки маро мешиносанд (маро њам дар Самарќанд
ва њам дар Сталинобод бисёр касон мешиносанд), бипурсед
ва агар онњо бигўянд, ки ман одами бад њастам, маро нобуд
кунед ва агар онњо ба фоидаи ман сухан гўянд, ки ман ба ин
бовар дорам, пас хоњиш мекунам, аз ман гуноњеро бардоред,
ки номамро доѓдор кардааст, аз лагер озодам кунед, то
айёми пириамро дар озодї гузаронам…»
Дар ариза санаи китобат гузошта нашудааст, вале
аз «аллакай ќариб ду сол дар ин лагер њастам» гуфтани
муаллиф маълум мешавад, ки таќрибан дар охири соли
1939 ё ибтидои соли 1940 навишта шудааст. А.Абду
холиќов бовар дошт, ки арзаш ба додрас мерасаду ба
додаш мерасанд. Вале њайњот!.. Азобњои љисмонї ва
хусусан аламњои рўњонии мўйсафед, ки синнаш аз 60
гузашта буд, аз мактубњои ў ба духтараш Музаффара
њувайдоанд. Вай то охирин дами умраш итминон дошт,
ки мањбусии ў натиљаи сањву хато ва тўњматњои касони
људогона аст. Умедвор буд, ки Нозири корњои дохилї
адолатро нисбати ў барќарор мекунад. Аризаи мазбур
бе љавоб монд, вале Абдухолиќов ин дафъа њам ноумед
нашуд. Тобистони соли 1940 ба номи Прокуратураи
Тољикистон боз ариза навишт, ки 16 июли њамон сол
тањти раќами 8/1128 ба ќайд гирифта, барои тафтиши
иловагї муќаррар карда шуд. Рўзњову њафтањову моњњо
дар азоби интизориву умедворї мегузаштанд, вале аз
прокуратура низ љавобе намерасид. Њар ариза барояш
мисли хаси рўи об буд, ки шахси ѓарќшаванда бо њазорон
умед даст ба сўяш дароз мекард. Ин рўњияи умедвории
ўро яке аз охирин мактубњо ба духтараш Музаффара хеле
равшан акс менамуд, ки матнаш ин аст.
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«Духтари мењрубонам Музаффара-хонум!
Баъд аз салом чунон расонида мешавад, ки ман њанўз
зинда буда, сињњату саломатии шумоњо, фарзандони ази
замро њамеша хоста ва хоњонам. 3 сентябр фиристодагї
посилкаатонро, ки як дона курта, як сачоќ, 2 пар носкї,
чойи фомил, чойи кабуд, як халтача шакар, як ќадар нон,
ду сум пул, як собуни дастшўї будааст, 10 сентябр расид.
Аммо хате, ки ба даруни посилка монда будед, њанўз
нагирифтам, чаро ки агар ваќти посилкаро кушодан хат
бошад, нигоњ дошта, аз назар гузаронида, баъди чанд рўз
медињанд. Ман 3 сентябр ба Муњаррама навишта, ин
чизњоро фиристонед гуфта, илтимос карда будам: як дона
мањсии кўњна њам бошад, мешавад, як дона курта, лозимї…
30 сўм пул, як ремент барои брукро бастан, як дона собуни
љомашўї… Агар њанўз нафиристода бошед, 30 сум пулро
нафиристонед, чаро ки аввалан, њоло даркор не ва дигар
ин ки ба даруни посилка пул монда фиристодан мумкин
не гуфта, манъ кардаанд. Гапи дигар ин ки 18 сентябр
як извишенї (извещение)… дар лагер омада ба ман расид.
Мазмунаш ин ки «Маълум карда мешавад ба Абдухолиќов
Абдулло, нумери 190072, заявлении онро прокуратур
тобистони 16/VIII соли 40 нумери 8/1128 дида шуда, чора
дида шуд барои аз нав дидан. Баробари љавоб гирифтан
натиљааш зуд маълум карда мешавад». Бинобар ин ки аз
он таърих њоло аз ду моњ зиёд гузашта, натиљаи он ба
ман маълум нашуд, илтимос аз шумо менамоям, ки агар
мумкин бошад, ба идораи прокурор рафта пурсед, ки њамин
кори маро дида тамом карда бошанд, илтимос намоед аз
тарафи ман, ки зудтар дида шавад, чаро ки дилам бисёр
танг мешавад, барои ин ки њељ гуноњ надорам. Аз се сол
њам зиёд шуд, ки дар њабс нишастаам, синнам ба 62, ќариб
ба 63 расида, он ќадар касалњоба гирифтор шудагї, ки
агар ин љо нависам, гап бисёр дароз шуда, ба мехондагї
ва тарљума мекардагї зањмат мешавад… Инвалид шудагї
ва дигар ин ки агар мумкин бошад, аз тарафи ман ба
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прокурор гўед, ки дар ваќти кори маро дидан худи маро
њам бурда гап пурсанд, то ки ман њам ба бегуноњ буданам
фактњо нишон дода, дурўѓ будани гапњои ба протокол
будагиро исбот карда, худамро озод кунам. Фактњои ман
аз барои бегуноњ будани худам бисёр аст. Ба ариза кам
навиштагї, чаро ки худам ариза навишта наметавонам,
касе ки аризаро навишт, «гапи бисёр даркор не» гуфта,
њама гуфтањои маро нанавишта, камтар навишта буд.
Падаратон Абдулло. 21 сентябри 1940».
Мегўянд, ки одамї њамеша ба умеди рўзи нек зинда
аст, вагарна кўшишу љадал, сабру тоќат, инсофу ќаноат
аз нињоди инсон бадар мерафт ва зиндагї аз маънову
мазмуни аслиаш тињї мешуд, моњияти инсониашро
гум мекард. Абдулло Абдухолиќов низ то охирини на
фас ба умеди рўзи нек, ба умеди озодї ва дидори фар
зандону пайвандони азизаш мезист. Вале ба он рўз нара
сид, ба ташкили мурофиа муваффаќ нашуд, дурўѓњои
протоколро фош кардан барояш муяссар нагардид, далелу
бурњонњоеро, ки барои озод кардани худ дошт, њамроњи
орзуву армонњои ширинаш дар дил бурд.
Аз Абдулло Абдухолиќов, ки дар радифи зиёиёни
эљодкор љурми «душмани халќ»-ро ба номаш баста
буданд, навиштаи бадеие боќї намонда, балки номи нек,
хотираи некаш дар дили зиёиёни тољик – устод Айнї,
Шарифљон Њусейнзода, Рањим Њошим, Љалол Икромї,
Ѓанї Абдулло, Расул Њодизода, ки њар кадом дар сатре
чанд аз ў ёд кардаанд, инчунин дар дилњои авлодаш,
дар љилдњои кутуби ба шўъбаи дастнависњо бо њазор
азоб гирдовардааш зинда монд. Ва ин сањифањое, ки мо
аз рўзгори талхи он мард пур кардем, агар равшание ба
симои ў андохта бошад, худро сарфароз хоњем пиндошт.
Чунон ки Саъдии бузург фармудааст:
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Зиндаву љовид монд њар ки накўном зист,
К-аз аќибаш зикри хайр зинда кунад номро.
Баъди 15 соли фавт, 4 августи соли 1956 Суди Олии
РСС Тољикистон ќарори њукми сегонаро аз 10 декабри
соли 1937 дар нисбати Абдухолиќов Абдулло аз эътибор
соќит донист.

—3—
Хонандаи нуќтасанљ шояд ба њайрат афтода бошад,
ки дар номаи иќтибосшуда А.Абдухолиќов аз фарзан
дони дигараш пурсон намешавад – аз писараш Ѓанї
Абдулло, ки он ваќт аллакай дар шимоли Шарќи Дур
азоби алими љисмониву рўњонї мекашид; аз домодаш
Абдулњаким Ќосимов, ки њангоми иншоди он нома дар
озодии муваќќатии сесола буд; аз домоди дигараш Маъ
руф Расулї, ки дар љараёни истинтоќњои вањшиёна то
мурофиаи суд нарасида, зимистони соли 1938 вафот
карда буд ва нињоят аз фарзанди марњумаш Рашид
Абдулло…
Рашид Абдулло… Ин ном дар матбуоти солњои
сї аз машњуртарин ва маъмултарин номњои адибони он
айём буд. Ў аз зумраи нависандаву шоирони ба истилоњ
насли комсомол буда, бо њазорон орзуву умед, бо як
олам љањду љадал ва эътиќоду бовар ба идеалњои олии
сохтмони сотсиализм ба роњи навини адабиёти куњан
ќадам гузошт. Шеъру достон эљод мекард, лавњаву маќола
менавишт, котиби масъули маљаллаи «Барои адабиёти
сотсиалистї», мудири шўъбањои адабии рўзномањои
Љумњурии Тољикистон буд, дар дењоти водии Вахш бо
роњхати Комитети Марказии комсомол муаллимї мекард.
Сарбози сипоњи маданият буд. Ба забонњои тољикиву
ўзбекї шеър ва маќолањо менавишт. Соли 1933 дар бораи
корномаи сохтмони Вахш ба забони ўзбекї достоне эљод
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кард, ки соли 1934 дар тарљумаи Мунзим дар маљаллаи
«Барои адабиёти сотсиалистї» (№3-4, сањ. 15-16) ва худи
њамон сол дар Нашриёти давлатии Тољикистон ба шакли
китоби алоњида чоп шуд (дар рањнамои тољикиву русии
«Адибони Тољикистон», ки то кунун ягона сарчашмаи
маълумот оид ба Рашид Абдуллост, соли нашри достони
«Вахш»-и ў сањван 1936 омадааст). Тадќиќи эљодиёти
Рашид Абдулло дар пеш аст. Њоло биравем ба соли
1937…
Болотар ишора шуд, ки шаби 17–уми сентябри соли
1937 Абдулло Абдухолиќов, писараш Ѓанї Абдулло ва
домодаш Абдуњаким Ќосимовро ба њабс гирифтанд.
Рашид Абдулло он ваќт дар Сталинобод набуд. Вале
дар сањифањои матбуоти љумњурї ў дар ќатори падару
бародар ва язнањояш, инчунин як зумра нависандагони
«душмани халќ» яке аз «ќањрамонон»-и маќолањои
«танќидї» гардида, барои мањбус шуданаш баъди омадан
ба Сталинобод заминаи «мусоид» омода буд. Масалан, 22
сентябр рўзномаи «Ќизил Тољикистон» маќолаи Ќ. Ањрорї
ва М.Юлдошевро тањти унвони «Душманони ашаддии
халќро аз пайу решааш нест мекунем» чоп кард, ки дар
он аз љумла навиштаанд: «Миллатчиёни буржуа одамони
худ Абдурањим Шоњмансур, Рауф Расулињоро ба давлатњои
хориљї фиристода ба воситаи онњо бо разведкањои
давлатњои хориљї алоќаи мустањкам доштанд. Мисли
ана њамонњо Бектош њам, Абдурањим Солењ, Акрам, Р.
Абдулло, Ѓ. Абдулло, Комилї ва дигарон дар рўњияи хизмат
кардан ба гурўњи миллатчиёни буржуазии аксиинќилобї
тарбия ёфтаанд. Инњо њаќиќатан њам ба сифати љосусони
мамлакатњои хориљї хизмат кардаанд»…
Дигар на ягон далелу на ягон бурњон! Тамѓа задан
бидуни далелу бурњон дар он замон яке аз усулњои
маъмули гунањгузорї ба мардум буд. Кас дар матбуот
(ё дар маљлис) бадном мешуд, бо њамин роњ гўё афкори
умумро ба вуљуд меоварданд, замина тайёр мекарданд
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ва сипас меомаданду мегирифтанду мебурданд. «Ќоида
њамин буд, ки пас аз чоп шудани маќола, – ёдовар шудааст
Љалол Икромї, – шабона аз НКВД бо мошина меомаданду
сарсахтони бегуноњро даст баста гирифта мебурданд».
Усули дигари айбгузорї чунин буд, ки дар матбуот
(ё дар маљлис) касро дар радифи касони њабсшуда ном
мегирифтанд ва бо њамин ў ба ќатори «душманон»
медаромад. Ин роњи маъмултарини айбгузорї буд, ки
мисолашро аз маќолаи беимзои «Душман ва њомиёни
онњоро то охир фош кунем» («Ќизил Тољикистон, 28уми сентябри соли 1937; таваљљўњ фармоед, ки унвонњои
маќолањо чи ќадар ба њам монанданд. Шўхї нест – услуби
ягона ба вуљуд меомад!) ва тарљумаи он – «Душман ва
њомиёни онњо дар Союзи нависандагони Тољикистон»
(«Тољикистони сурх», 30-юми сентябри соли 1937, бо
имзои «Ду рафиќ») равшан дидан мумкин аст: «Барои
нависандагони љавони талантнок ва њаваскорони адабиёт
дари Союзи нависандагон пўшида аст. Аммо Улуѓзода,
М.Рањимї, Алихуш, Турсунзода, Ѓанї Абдулло, Рашид
Абдулло, Љалол Икромї, Њаким Карим ва Дењотї барин
нависандагон Союзро ба хонаи гарме табдил дода, њар чизе
ки хостаанд, бо худсаронагї кардаанд».
Он рўзњо аз ин миён Алихуш, Ѓ. Абдулло, Љ. Ик
ромї ва Њаким Карим мањбус буданд. М. Рањимї гуреза
буда, Улуѓзода ва Дењотї маљбур шуданд, ки дар рўз
номаи «Тољикистони сурх» (2-ми октябр ва 18-ми октябр)
маќолањо навишта, худро мудофиа кунанд. Албатта,
чунин шуд, ки онњо зимни мудофиаи худ ба дигарон осеб
низ расониданд.
Боз як роњи «душман кардани» кас ин буд, ки падар,
бародар ва хешони нафаре њабс шуда бошаду дар маќолае
пайванди хунї ва табории ў таъкид шавад, кофї буд,
ки биёянду бубаранд. Ва гуноњи азиме, ки дар он айём
ба Рашид Абдулло аз љониби маќоланависон часпонда
мешуд, низ њамин буд, ки падар, бародар ва язнањояш
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«душмани халќ» эълон ва њабс карда шуда буданд.
Масалан, таваљљўњ фармоед, ки дар маќолаи С.Улуѓзода
«Зараррасонињои миллатчиёни буржуазї дар соњаи
адабиёт» («Тољикистони сурх», 2-юми октябри соли 1937)
Рашид Абдулло ба чї ваљњ «гунањгор» дониста мешавад:
«Бародари Ѓанї – Рашид Абдулло дар тамоми корњои
зиддисоветии бародар ва падари худ, инчунин хешонаш
Расулї ва Ќосимов шарик буд. Лекин вай дар маљлиси
нависандагони комсомол на танњо худ, балки бародар ва
падари худро сафед карданї шуд. Рашид Абдулло њамчун
миллатчии дурўя аз комсомол ва аз ИНС (Иттифоќи
нависандагони советї – А.А.) ронда шуд».
Мо аз осори бадеї ва асноди њуљљативу таърихї
медонем, ки дар замони гўё «ќувват гирифтани муборизаи
синфї» бародаркушиву падарфурўшї бањри идеал
ва мароми иљтимоиву сиёсї иќдоми «нек» ва њатто
«ќањрамонї» дониста мешуд. Дањсолањо фарзандони
мардуми советиро мекўшиданд дар намунаи Павлик
Морозов тарбия кунанд ва њељ намеандешиданд, ки
истењкоми ахлоќи љамъият ба истењкоми ахлоќи шахс
ва оила вобаста аст, аз байн рафтани мењри таборї
ба касодии маънавии умум мебарад, пояњои љамъияти
солимро суст мегардонад, адоватро бар мењру муњаббат
боло мегузорад. Њоло, албатта, ба касе «бародар ва
падари худро сафед карданї шуд» гўён айб монед,
хандаовар менамояд, лекин он солњо ин кор «гуноњи
азим» њисоб мешуд. Ва «гуноњи» Рашид Абдулло низ мањз
аз њамин иборат буд, ягон муаллифи маќолањои зиёди
тирамоњи соли 1937 ба ў айби мушаххасе намондааст.
Танњо Самад Ѓанї бе тањлилу далел «Муњаббат» ном
асари ўро ба символизм айбдор кардааст: «Рашид Абдулло
њам маќсадњои худро дар зери пардаи символизм пинњон
мекард. «Муњаббат» ном асари охирини вай айнан ба њамин
шакл тартиб дода шудааст. Роњбарони собиќи нашриёт…
Дайламї, М. Расулї, Ќосимов ва дигарон барои њамин гуна
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асарњои аксиинќилобї оѓўши худро калон кушода пешвоз
мегирифтанд…». (БАС, 1937, №7-8, сањ.56).
Акнун бубинем, ки симои инсонї ва адабии Рашид
Абдулло дар ёддошту хотирањои њамќаламону наздиконаш
ба чї тарњ љилва мекунад.
Љалол Икромї навиштааст: «…Рашид аз падар баъзе
хислатњоро – озодагї, дилтангї, некхисолї, ахлоќи нек,
шоирї, донишљўиро гирифта буд. Вай љавони ќадбаланд,
хушрў, мењрубон ва улфат буд; шоирмиљоз, як дараља содда,
ошиќ ва њассос буд… То як дараља ринд буд… Шеърњояш
низ мисли худаш нафис буданд, пур аз эњсос буданд, ишќї
ва лирикї буданд»… («Тољикистони советї», 5-уми феврали
соли 1989).
Марњум Шарифљон Њусейнзода, ки аз овони ља
вонї бо Рашид ва Ѓанї Абдулло ошноии наздик дошт,
шиносоии аввалинашро бо ин хонавода ба хотир оварда,
дар бораи Рашид Абдулло чунин навиштааст: «Абдурашид
– бародари Ѓанї низ як љавони дилљў, хеле шакибо ва њалим
буда, дар вуљудаш бештар иборањои шоирона мисдоќии
босазо дошт. Гоње мо бо вай дар зимни сўњбат ашъори
наѓзу љонпарвар, ки дар латофат чун борони бањорї ва
сафои чашмаи зиндагї менамуд, радду бадал мекардем.
Дар њаќиќат Абдурашид он рўз шамъи фурўзони сўњбат
ва гули хандони љамъомадагон буд; зудошно ва мањфилоро,
бовафову бериё буд»…
Ѓанї Абдулло дар «Суруди нотамом» шахсияти
бародарашро чунин ёдовар шудааст: «Бародарам табиатан
марди нек, мулоим ва одами бисёр зудмутаассиршаванда
буд. Баъзењо ўро ринд њам мегуфтанд… Вай ба њаќќу
њаќќоният ва адолату адолатпарастии љамъияти мо
боварї дошт ва онро дар эљодиёташ акс менамуд».
Мегўянд, ки аз эътиќод то яъсу навмедї ва њатто
беэътиќодї фосилаест њам нињоят дароз ва њам нињоят
кўтоњ. Аз ин рў барои Рашид Абдулло, ки шахсияти
њассос буд, аз самими дил ба ѓояњои замони сохтмони
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сотсиализм бовар ва эътиќод дошт, њабс ва «бадном»
шудани падару бародар ва хешонаш, ки ў њамаи онњоро
бењтар аз кулли гунањгузорони маќоланавис медонисту
мешинохт, фољеаи пурдањшат буд. Ва мо њељ тасаввур
карда наметавонем, ки чунин шахс дар маљлиси комсо
молї, дар суд – дар њар куљое бошад ва њар гуна љазое ба
љону номусаш тањдид кунад, дурўѓ бигўяд, бародару падар
ва хешонашро ба хотири эминии љони худ бифрўшад. Ба
аќидаи гунањгузорони он замон, ў агар падару бародар
ва наздикони хешро сиёњ мекард, нањ мезад, аз онњо
рўй мегардонд, «одами пок», «комсомоли ростќавл»,
«гражданини советї» мебуд ва шояд њабс њам намешуду
зинда њам мемонд. Вале Рашид Абдулло шарафу номуси
инсонї ва адабии хешро аз зиндагии бешарафона авлотар
донист ва шууран тўъмаи аждањои замони зўровариву
бедодї гардид.
Аз фољеаи Рашид Абдулло њуљљате ба даст наомад.
Вале мо кўшидем дар асоси наќлу њикоятњои Музаффара
Ќосимова, ки шоњиди он њама воќеањо будааст, манзараи
фољеаро тасавв ур карда, рўи ќоѓаз оварда бошем.
Сўњбатњои мо бо М.Ќосимова нињоят шавќангез ва дар
айни замон хеле вазнин љараён меёфт. Барои пиразани
83–сола, ки айёми зўроварї падар, ду бародар, шавњар ва
хоњаршўяшро ба коми бало партофта буд, аз он воќеањо
ёдовар шудан осон набуд. Вай њангоме ки овони бачагї,
бо додарону хоњараш њамроњ ба воя расиданашон,
мактаби Шакурї ва солњои аввали хонадориашонро
бо Абдуњаким Ќосимов ба ёд меовард, ба ваљд меомад,
мешукуфт, механдид, гўё худро дар њамон лањзањо ва дар
њалќаи азизонаш тасаввур мекард. Аммо њамин ки сухан
аз он айёми шуми соли 1937 мерафт, зор-зор мегирист,
садо дар гулўяш мепечид, фиѓон мекард…
Инак баргардем ба моњи сентябри соли 1937.
Музаффара Ќосимова наќл мекунад. Наќл аз сабти тасмаи
магнитафон айнан оварда мешавад:
130

«Таќрибан баъд аз 5-6 рўзи ба њабс гирифта шудани
падарам, Абдуѓанї ва Абдуњаким Ќосимов аз курорт
Абдурашид баргашта омад. Зиќ шуд, хафа шуд. Як дам дар
љояш нишаста наметавонист. Дар Иттифоќи нависандагон
муњокима карданд, аз Иттифоќ ва аз комсомол хориљ
намуданд. Худи вай як аљиб буд: нињоят нозук, нарм,
батамкин, мўрчаро озор намедод. Њис мекард, ки анамана нагуфта ўро низ мегиранд. Як рўз гуфт, ки биёед,
ойтї, ман ба шумо аз касса камтар пул гирифта дињам.
Ба кассаи амонатї рафтем. Абдурашид даромада, пул
гирифта баромад, ман дар берун нигоњ карда истодам.
Баромада буд, ки мошини НКВД омаду гирифта бурд.
Мани њайратзадаву кулфатзада мондам. То њол ба худ
намебахшам, ки чаро бо вай нарафтам, аз пасаш нада
видам. Хайр, ман фикр кардам, ки боз почош ин туру он
тур гуфта, ба вай аз тарафи ман бадие нарасад (шавњари
М. Ќосимова– Абдуњаким Ќосимов, яъне почои Рашид
Абдулло он ваќт аллакай мањбус буд – А.А.). Бинобар ин
ќатї нарафтам. Укем бечора чї ќадар умедвор шудагист
(гиря). Ягон бори дигар ўро надидам.
Баъд як рўз маро аз комсомол бароварданї шуданд.
Гуфтанд, ки дар бораи падарат, шавњарат, додарњоят, дар
бораи гуноњњои онњо – њамаашро мегўї. Ман фикр кардам.
Фикр мекардаму ягон бадие аз онњо ёфта наметавонистам.
Дурўѓ њам гуфта наметавонистам. Хайр, маљлис сар шуд.
Тоњирова њам омада буд. Хайр, њама шиштем. Навбати ман
омад. Гуфтанд, ки гўед айби падару шавњару укањотона.
Гуфтам, ки айб надоранд, хато рафтааст. Гуфтанд,
ки шумо ба орган бовар надоред? Љавоб додам, ки бовар
дорам, лекин хато рафтааст. Таклиф карданд, ки маро
аз комсомол бароранд. Як русдухтар гуфт, ки ин кас дар
ячейкаи мо будаанд, корашон тафтиш шавад, њоло монда
истем. Њамина гуфту ба бало монд. Ўро низ њамроњи ман
хориљ карданд. Он духтарро намешинохтам, номашро њам
намедонам. Вайи бадбахт њам дар бало монд.
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Маро аз кор њам ронданд. Кор мекофтам, ба куљое
равам, хурсанд мешуданд, одами даркорї мегуфтанд,
маоши калон ваъда мекарданд. Чунки он ваќтњо аз занњои
тољик босаводашон кам буданд, боз ман дар Маскав хонда
будаму русиро њам хуб медонистам. Лекин ваъда медоданду
баъди ду рўз аз фикрашон мегаштанд, чунки њабс шудани
падарам, шавњарам ва додарњоямро мефањмиданд. Ќоида
он замон њамин хел буд…
Корам ба њабсхона тугунчабарї буд. Инњо, ки чор
нафар буданд (мањбусонро дар назар дорад: падар, шавњар
ва ду бародар – А.А.), ба њар якашон тугунчаи алоњида
мебурдам. Аз они се нафарашонро мегирифтанд, лекин
њамин ки навбати Абдурашид мерасиду савѓоро дароз
мекардам, назоратчї мегирифту ба дур њаво медод. Чизњо
чиркин мешуданд. Аз нав шуста мебурдам. Барои дигарњо
мегирифтанд, барои Рашид не.
Баъд фањмидам, ки Абдурашид аз рўзи њабс шуданаш
ба ин бедодиву беадолатї эътироз карда, гуруснагиро
ихтиёр карда будааст. Вайро бисёр азоб доданд. Бечора
укема касали рўњї њам эълон карданд, ба њамин маќсад
муоина њам гузарониданд. Як рўз як кас гуфт, ки укетона
ањволаш бад. Ман касалхонањоро кофтам. Дар касалхонаи
беморињои сироятї гуфтанд, ки як-ду рўз шуд аз ин љо
бурданд. Як њамшира гуфт, ки се рўз пеш мўи сарашро
тарошиданд, мўйи бисёр зебо доштааст ва афсўс хурд, ки
њамин як нишони зебоиро њам намонданд, ки бо худ барам…
Маълум шуд, ки вафот кардаасту љасадашро бо ахлот
бароварда партофтаанд. Дар сањни касалхона як тўда
мурда хоб буд. Барф меборид, њаво хунук буд. Одамони
сафедпўш мурдањоро бор карда ба куљое бурданд. Аз паси
мошин давидам, меафтидам ва боз хеста медавидам…
(гиря).
Баъди чанде Њамробоев ном як марди конибодомї
аз њабс халос шуд. Бо Абдурашид дар як камера будааст.
Њикоя карда буд, ки Абдурашидро бисёр азоб додаанд,
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аз се-чор соат то як шабонарўз мебурдаанду зада-зада
бењуш карда оварда мепартофтаанд. Ба њуш меомадаасту
мегуфтааст, ки кушанд њам, дурўѓ намегўям. Дурўѓу
дурўѓгўйњо, риёву риёкорњоро чашми дидан надошт. Њамро
боев њикоя мекард, ки вайро мекўфтанд, мезаданд, девона
мегуфтанд. Вале ў аз ман зориву тавалло мекард, ки љон
бародар, шумо коре карда зинда монед ва баъди аз ин љо
баромадан ба наздикони ман шањодат дињед, ки ман девона
нестам…
Баъд як-ду либосашро ба ман доданд, дидам, ки пури
хун, аз дањону биниаш хун омада будааст. Ба ман гуфтанд,
ки вай дар роњ ваќти ба этап рафтан мурд. Лекин ман
аниќ медонам, ки вай њамин љо мурд. Бечора укем, њамту
як омаду рафт, ношукуфта хазон шуд. Ба падарам њам,
ба шавњарам њам, ба Абдуѓанї њам, ба почоям Расулї њам
хуб сўхтам. Вале доѓи Абдурашид дигар, барои вай то
њол месўзам».
Аз Музаффара Ќосимова пурсидам, ки оё падаратон
аз марги писарашон Рашид Абдулло хабар доштанд ва
агар бохабар бошанд, чаро дар номањояшон боре њам аз
ў ёд намекунанд? Ва ё дар мулоќотњое, ки Шумо бо он
кас доштед, аз ин хусус пурсон мешуданд? М. Ќосимова
оњи пурдарде кашид ва љавобаш ба чунин мазмун сурат
гирифт:
…Падарам шояд аз марги Абдурашид, аз таќдири
Абдуѓанї ва домодњояшон бохабар бошанд. Вале њељ
чиз намепурсиданд ва аз ин хусус гап њам намезаданд.
Мумкин набуд, чунки дар бораи ягонтои онњо гап за
нанд, њам ўро ва њам худро ба балои бадтар гирифтор
мекарданд. Дар он мањбасу лагерњо ќоидањои махсуси
хабарёбиву хабарфиристї буд. Лекин дар мактуб ва ё
њангоми сўњбат мањбусон аз њоли њамдигар ошкоро наме
пурсиданд. Ман гумон мекунам, ки падарам то охир аз
фавтидани Абдурашид бехабар буданд. Ва агар хабардор
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бошанд њам, ба мо изњор наменамуданд. Як воќеаи
аљибро мехоњам наќл кунам. Баъд худатон мефањмед,
ки мањбусон барои чї на танњо аз наздикони мањбуси
худ намепурсиданд, балки умуман аз сўњбат бо њама кас
худдорї менамуданд. Метарсиданд, ки мабодо бо касе
сўњбат кунанду ўро низ ба бало монанд. Соли 40-ум буд
магар, ки ман ба дидори падарам, ба совхози «Малик1» рафтанї шудам. Хешовандонам гуфтанд, ки ба он
лагер танњо рафтани як худи ту – каси заиф хуб нест. Ва
маро набераи аммаам Иброњимљон-ака, бародари Фотењ
ва Шавкат Ниёзињо, њамроњї карданд. Хайр, то назди
падарам расидем. Он касро дидем. Дадем бо ман хеле
пурсупос карданд, вале бо Иброњимљон-ака њамин тур бо
ишораи сар, чун бо бегонае салом карданду дигар гап њам
назаданд, напурсиданд њам. Ман аз ин рафтори падарам
бисёр дар хиљолат мондам ва њангоме ки баргаштем,
худамро дар назди Иброњимљон-ака барои рафтори
дадем хиљил њис мекардам. Иброњимљон-ака инро зуд пай
бурданду ба ман гуфтанд: Музаффарахон, шумо бењуда
ѓам мехўред, дадетон тамоман дуруст рафтор карданд, он
кас ѓами маро њўрданд, ба худашон, ба «душмани халќ»,
каси наздик будани маро зоњир нанамуданд…
Маълум мешавад, ки мањбасњои солњои сї мардумро
на танњо љисман аз љамъият берун мекард, балки аз хешон,
падарро аз фарзандон ва фарзандонро аз падар бегона
менамуд, риштањои пайванди одамиро мебурид. Чунин
дањшат ба њадди тасаввурнопазир аст, ки на Абдулло
Абдухолиќов ва на Ѓанї Абдулло њатто њаќ надоштанд,
ки ба марги фарзанд ва бародари худ Рашид Абдулло
мотам бигиранд, изњори ѓуссаву алам кунанд.
Шоњиди вафоти Рашид Абдуллои ноком духтуре
будааст, ки Ѓанї Абдулло ин манзараро дар «Суруди
нотамом» («Адабиёт ва санъат», 1989, 30-юми март) ном
ёддошташ овардааст:
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«…Хоњари шафќат баромада рафт. Дигар дар
духтурхона ѓайр аз ману худи духтур каси дигар набуд.
Вай пасу пеш ќадам заду рост ба назди ман омад ва бо
овози паст гуфт:
— …Шумо бародар доред?
— Ња, дорам.
— Рашид Абдулло ном дорад?
— Ња, бале. Чї буд?
Духтур ќиёфаашро дигар накарда, ба гапаш давом
кард:
— Ман мўяшро гирифтанї шудам. Наздаш рафтаму
њамин ки мошинкаро андохтанї шудам, як овози аљибе
шунавидам:
— Духтур, фоида надорад. Мўямро мегиред, ё ришу
мўйлабамро, њељ фарќ надорад. Ман маргро интихоб
кардаму онро мардона ќабул мекунам… Шумо духтуред,
духтурњо душман надоранд. Аз шумо хоњишмандам,
охирин як илтимосамро ба љо оред…
— Канї, гўед, чї илтимос доред, – гуфта пурси
дам.
— Додаре дорам, ки – гапашро давом кард барода
ратон,– дар камераи 14 мебошад. Ба сари вай њам муќар
рар балоњои зиёде омадагист. Лекин вай љавон аст…
Љавон бошад њам, тоќатовар аст… Ба вай гўед, ки ман
дигар тоќат карда натавонистам… Аммо вай бояд тоќат
кунад. Вай зинда монаду шоњиди бегуноњ будани баро
дараш шавад…
Гапњои охиринашро канда-канда гуфту чашм пў
шид…».
Оре, ин воќеа моњи декабри соли 1937 дар касал
хонаи беморињои сироятии шањри Сталинобод рўй дода
буд. Вале на санаи вафоти Рашид Абдулло маълум асту
на гўри ў. Баъди зиёда аз 20 сол мувофиќи такопўву
мурољиатњои Музаффара Ќосимова суди халќии ноњияи
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Роњи Оњани шањри Сталинобод 6-уми майи соли 1958
маълум кард, ки:
«Абдуллоев Абдурашид (Рашид Абдулло) соли
1937 фавтида њисоб карда шавад». Он ваќт «фавтида»
дониста шуда буд. Вале њоло мо медонем, ки Рашид
Абдулло, мисли садњо «гунањгорони» бегуноњ, дар натиљаи
шиканљаву азобњои вањшиёна њалок гардид. Ваќти он
расидааст, ки дар њузури Маљлиси Олии Тољикистон,
Вазорати адлия, Прокуратураи Љумњурї ва Суди Олии
Тољикистон комиссияи махсусе таъсис гардида, сабабу
њолатњои «фавтидагон»-и он солњоро муайян кунад ва бо
кадом роње бошад, гўри онњоро ёбад, хотираи торикаш
онро равшаної бахшад.

—4—
Ба таќдири Абдулло Абдухолиќов, Рашид Абдулло
ва Ѓанї Абдулло дар гирдоби воќеањои он солњо таќдири
ду нафар аз зиёиёни намоёни тољик – Маъруф Расулї ва
Абдуњаким Ќосимов сахт вобастагї дошт. Ин ду нафар
домодњои Абдулло Абдухолиќов ва язнањои Рашид ва
Ѓанї Абдулло буданду ќариб дар њамаи маќолањои
«гунањгузорї» дар як радиф бо онњо номбар мешуданд.
Бинобар ин лозим аст, ки чанд сухан дар бораи эшон
гуфта шавад, то тасаввури хонанда аз љараёни воќеањои
мавриди тасвир равшантар ва пурратар гардад.
Маъруф Расулї яке аз зиёиёни номии тољик дар
солњои сї буд. Дар бораи ин шахси фозилу фидокор теле
визиони тољик соли 1989 филми њуљљатие намоиш дод.
Вале бояд гуфт, ки корномаи маърифатии ў шоистаи
тадќиќи љиддиву муфассал аст. Мутаассифона, номи
ин шахсияти барљастаи таърихи маданияти мо њатто
ба «Энсиклопедияи советии тољик» дохил нашудааст.
Умед њаст, ки муаррихон ва адибони мо дар оянда аз
њаёт ва фаъолияти Маъруф Расулї навиштањои љолибе
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ба миён мегузоранд. Њоло, хушбахтона, дар Тошканд
китобе дар арафаи ба итмом расидан аст ва муаллифи ин
китоб бародари Маъруф Расулї, доктори илми филология
Масъуд Расулист*. Марњум Ѓанї Абдулло низ дар бораи
Маъруф Расулї навиштае аз худ ба ёдгор гузошта, ки
дар он оид ба шахсияти инсонї ва љамъиятии ў чунин
сатрњо њастанд:
«… Язнаам одами аљибе буд. Ба маънои томаш зиёї
буд… Њавлии вай њамеша пур аз мењмон буд… Аз Вадуд
Мањмудї, Чўлпон, Фитрат, Абдулло Алавї сар карда то
Ромизу Боту, Зиё Саид, Комил Алиев ва Муњиддин Ќорї,
Тамара-хонум, оќои Уйѓур – тамоми зиёиён, ањли адаб ва
санъат дар хонаи ў омаду рафт доштанд. Симпозиум ки
мегўем, ба маънои томаш дар ин њавлї мегузашт. Шабњои
адабї, мусиќї ва суруд барпо мешуд…
Расулиро одамони зиёде дўст ва рафиќи худ медонис
танд. Вай ба бисёр одамон дастї ёрї дароз кардаасту
мушкилашонро осон намудааст. Вай он љое, ки некї
бошад, бадиро раво намедид. Он љое, ки сулњ бошад,
љанг чї лозим мегуфт. Ин хусусиятњои вай буд, ки соли
1932, ваќте ки ташкилотњои адабї аз нав сохта шуд,
бисёр ба кор омад. Ваќте ки КМ Компартияи Тољикистон
мувофиќи ќарори КМ ВКП(б) дар бораи аз нав сохтани
ташкилотњои адабї ќарори худро баровард, дар бораи
ба кї супоридани ин кор хеле ба фикру андеша афтод.
Дар сари ин кори нав, ин коре, ки нависандагони
парокандашудаи моро ба як марказ љамъ орад, онњоро
иттињод намояд, бисёр мушкилињо буд. Комитети Марказї
чунин шахсеро пайдо кард, ки вай бо аќлу дили худ ба ин
талаби партия љавоб дода метавонист. Ин Маъруф Расулї
*. Нусхаи дастнависи ин китобро мо дорем, вале баъди пош хўрдани
Иттињоди Шўравї хабаре аз муаллиф, нашр шудан ё нашудани
асараш ба мо нарасидааст.
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буд!.. Ба њамин тариќ Расулї ба ѓайр аз он ки мудири
нашриёт буд, раиси оргкомитети Иттифоќи нависандагон
ва муњаррири журнали «Барои адабиёти сотсиалистї»
таъин гардид.
Аз миён солњои зиёд гузашта бошад њам, рафиќон
хусусияти кори он давраро ба ёд оварда, хизмати Расулиро
таќдир мекунанд. Ўро зиёии њаќиќии замонаш медонанд.
Расулї дар њаќиќат одами накў буда, накўкориро барои
худ шиор медонист».
Аз устод Рањим Њошим, ки солњои сї аз фаъолони
нашриёт ва нашрияњо буданд, оид ба Маъруф Расулї
пурсон шудам. Наќлашон (аз 6 июни соли 1989) ба ин
мазмун буд:
«Маъруф Расулиро метавон гули сари сабади зиёиё
ни он замон шумурд. Забондон буд, тољикї, русї ва
туркиро хуб медонист. Шахси нињоят одил ва покизакор
буд. Њайф шуд…»
То он љое, ки маълум аст, кори Маъруф Расулї
ба суд нарасид ва ўро дар мањбаси истинтоќу шиканља
охирњои соли 1937 нобуд карданд.
Абдуњаким Ќосимов низ аз зиёиёни намоёни тољик
дар он солњо буд. Забонњои тољикї, русї ва туркиро хуб
медонист, солњои 20 дар Москва тањсил карда, њамсараш
Музаффара Ќосимоваро низ ба тањсили илм дар он љо
љалб намуда будааст. Сипас дар тарљума ва тањрири
осори классикони марксизм–ленинизм фаъолона ширкат
карда, шаби 17–уми сентябри соли 1937 њамроњи Абдулло
Абдухолиќов ва Ѓанї Абдулло ба њабс гирифта шудааст.
19–уми июни соли 1939 ба сабаби набудани далелњои
кофии љиноят аз мањбас озод гардид. Вале баъди озод
шудан хомўш намонд, балки аз беадолатињое, ки нисбати
мардуми бегуноњ содир мешуд, ба маќомоти њизбї ва
советї аризаву номањо менавишт, додрас мељуст, гумон
мекард, ки он њама воќеањо натиљаи хатои танњо як
гурўњест. Аз амали мошини зиёикуш ё бехабар буд ва
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ё наметавонист онро иќрор кунад. Ин љо мехоњем як
аризаи Абдуњаким Ќосимовро ба унвони котиби КМ
ЊК Тољикистон Протопопов бо андаке ихтисор биёварем,
зеро ин ариза низ метавонад ба муњити торики сиёсї,
маданї ва ќисман адабии он солњо равшание андозад.
Ариза соли 1939, баъди аз мањбас озод гардидан навишта
шудааст (аслаш русист):
АРИЗА
14/1Х с.37 ташкилоти ибтидоии партиявии Тољик
нашр маро аз сафи партия хориљ кард.
17/1Х с. 37 ман аз тарафи маќомоти Коммисариати
халќии корњои дохилии РСС Тољикистон дар Сталинобод
ба њабс гирифта шудам.
23/Х с. 38 сессияи сайёри коллегияи њарбии Суди
Олии СССР дар асоси «материалњои» тафтиши пешакї
ба ман њукми парон дод.
Пленуми Суди Олии СССР ин њукмро бекор кард
ва тафтиши нав таъйин намуд.
19/1V с. 39 ба муносибати мавќуф гузоштани корам
аз њабс озод карда шудам.
Ба комитети партиявии шањри Сталинобод ариза
навишта будам, ки маро дар сафи ВКП(б) барќарор
кунад. Комитети партиявии шањр ин масъаларо дар бюро
муњокима намуда, бо чунин далел (ба љои далели кўњна:
миллатчии буржуазї) хоњиши маро рад кард:
Барои тањрифи осори рафиќ Сталин дар тарљума
ба забони тољикї, барои алоќааш ба ташкилгари дастаи
босмачиён Бектош, инчунин барои он ки Бектошро
њамчун ташкилгари дастаи босмачиён медонисту инро
пинњон медошт.
Нукта ба нукта таваќќуф мекунам.
1) Оид ба тањрифњо дар «Масъалањои ленинизм».
То гузаштани ман ба Тољикнашр китоби «Масъа
лањои ленинизм»-и рафиќ Сталин аз љониби як ќатор
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тарљумонњо ба забони тољикї тарљума шуда буд. Бо
пешнињоди шўъбаи маданияту тарѓиботи КМ ПК(б)
Тољикистон Расулї, Тошпўлодов ва ман ба тањрири ин
тарљумањо камар бастем ва корро анљом додем.
Ваќте ки с. 1932 нусхаи назоратї аз тарафи мо таф
тиш карда шуд, як ќатор носањењињои тарљума, хатоњои
техникие, ки аз мошиннавис дар Семфиропол ва аз
мусањњењ дар Ленинград гузаштаанд, ошкор гардиданд.
Маълум шуд, ки мо њангоми тањрир носањењињои
тарљумаро ислоњ намуда, бо сабаби набудани таљрибаи
кори тањриру нашр ва надоштани тахассуси кофї њамаи
ин хатоњоро ислоњ карда натавонистаем ва баъзе аз онњо
номаълум аз чашми мо гузашта, ислоњ нашуда мондаанд.
Ваќте ки ин носањењињоро маълум кардем, худи мо КМро аз ин огоњ намудем ва КМ соли 1932 дар бюро ин
масъаларо аз рўи гузориши Расулї муњокима карда, ба
Расулї, Тошпўлодов ва ман танбењ (выговор) дод. Яъне
ман ва дигарон дар ваќташ барои он хатоњоямон љазо
гирифта будем. Гузашта аз ин ман њамчун коммунист
барои чунин оѓози номаќбули корам ѓам мехўрдам ва
то њол низ ѓам мехўрам. Аз ин бармеояд, ки барои мани
коммунист ин азоби рўњї љазои дуюм ва на камтар аз
танбењи КМ буд.
Оё баъди ин лозим аст, ки он хатоњои њафт-њашт
сол пешина барои аз партия хориљ кардан асоси гуноњ
дониста шаванд?
Гумон мекунам, ки лозим нест.
2) Ба њамин тариќ, гўё алоќаи ман бо Бектош ме
монад, ки барои хориљ кардани ман аз партия далел шуда
буд.
Ман ќаблан бояд бигўям, ки кормандони Комитети
шањрии партия бењуда маро ба Бектош мепайванданд,
онњо барои пайвастани ман ба ў њељ асос надоранд, зеро
чунин асос умуман нест.
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Ман на танњо ягон алоќае бо Бектош надоштам,
на танњо ўро пуштибонї накардаам, балки баръакс, ўро
фош менамудам, бо ў то тавонистанам ва то љое, ки
ўро мешинохтам, мубориза бурдаам. Ман ваќтњое бо
Бектош мубориза мебурдам ва ўро фош менамудам, ки
на танњо кормандони шўъбањои КМ (Глазнов – собиќ
мудири шўъбаи маданият ва тарѓиботи КМ, Гусейнов
ва Бройдо) ўро дастгирї мекарданд, балки эътиборашро
баланд мебардоштанд.
Охир чунин шуда буд, ки Трегулов бо супориши
Гусейнов дар маљлиси умумии тантанавии нависандагон
(с. 1932) дар хонаи матбуот баромад карда, ба Бектош
таърифу тавсиф хонда, бо тањдид ман ва Расулиро танќид
карда буд, ки мо бо исрори ман китобчаи Бектошро
дар бораи Айнї ва эљодиёти ў чоп накардаем, зеро
чунин мешумурдем, ки ў барои бањо додан ба эљодиёти
нависандагон ва шоироне мисли Айнї ва Лоњутї салоњият
надорад. Трегулов дар њамон љо ба Бектош ваъда дод,
ки ба воситаи КМ тамоми чорањоро мебинад, то ки
«чаправињои бемаъние, ки дар Тољикнашр љой доранд,
зуд барњам дода шаванд». Инро њама иштирокдорони
маљлис, аз љумла рафиќон Улуѓзода ва Њилол Каримов,
медонанд ва ба ёд доранд…
Зимнан бояд арз кунам, ки ман ўро (Бектошро – А.А.)
њамчун иштирокчии њаракати босмачигї медонистам, аз
ин хусус ќариб тамоми ташкилоти партиявї ва матбуот
низ медонист, вале дар бораи он ки вай ташкилгари
дастаи босмачиён бошад, ман чизе намедонистам ва то
њол низ намедонам…
Ин аст муносибати ман ба Бектош. Вале, новобаста
ба ин њама, чї касе буд, ки бо њар роњ маро ба ин душман
пайвастанї мешуд?
Чунин кас дар навбати аввал собиќ муфаттиши ман
Сидоренко буд, ки дар давоми «пурсиши» 22 шабонарўзаи
пуразоб, дар шароити тамоман тоќатфарсо мекўшид бо
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њар роњ маро ба Бектош бипайвандад. Вай партия ва
њукуматро фиреб дода, сохтакорона дар рўи коѓаз, бо
зўри истинтоќњои тоќатфарсо мехост маро ба «миллатчии
аксулинќилобї», «душмани халќ» табдил дињад.
Оё ў дар роњи ин маќсадњои худ ба чизе ноил шуд?
Не, ба њељ чиз ноил нашуд. Зеро ман розї будам дар
он шароити тоќатфарсо аз шиканља бимирам, то ки
протоколи тамоман бардурўѓи аз љониби ў сохташудаи
«пурсиш»-ро имзо кунаму худро њатто дар рўи коѓаз
бо Бектош бипайвандам ва дар рўи коѓаз бошад њам,
доѓи барои коммунист ва њар гражданини поквиљдон
ношустании «миллатчии аксулинќилобї», «душмани
халќ»-ро ба худ раво донам.
Чунин каси дигар муфаттиши дуввуми ман Гаритский
буд – душмани ошкорнашуда, ки ба коммунистон, ба
болшевикони поквиљдони партиявиву бепартиявї дандон
дошт ва бо роњњои фиреб ба маќомоти Комиссариати
халќии корњои дохилї љойгир шуда буд.
Ин душман Бектошро маљбур мекард, ки ба
коммунистон, ба болшевикони поквиљдони партиявиву
бепартиявї тўњмат занад ва баъд ба њабс кардани он
касони тўњматзада муваффаќ мешуд. Бектош бошад,
парвои садњову њазорон коммунистонро надошт ва
агар медид, ки дар ќатори ў дар мањбас болшевикони
поквиљдони партиявиву бепартиявии тўњматзада нишаста
анд, дарди худро сабуктар њис мекард.
Гаритский мањз бо њамин роњ муваффаќ шуд, ки ман
аввал аз сафи партия хориљ ва сипас њабс карда шавам.
Ин душман барои он ки мани коммунистро ба
Бектоши босмачї бипайвандад ва барои он ки дар
рўи коѓаз зўран маро ба «душмани халќ» бадал созаду
нобуд гардонад, бар зидди ман дастаи панљнафараи
ситамгаронро бо сардории худаш ташкил намуд. Ин
даста маро бетанаффус дар давоми чандин соат мезаданд,
маљбур мекарданд, ки борњо аз њуш равам. Агар ин
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шиканља боз чанд даќиќа давом мекард, њаёти маро
мерабуд. Аммо ў (Гаритский – А.А.) низ ба чизе ноил
нашуд. Чунки ман ин дафъа низ ќатъиян ќарор додам,
ки бењтар аст аз шиканља бимирам, то дурўѓи мањзро бо
имзои худ тасдиќ бикунам, номи покамро доѓдор намоям
ва душманони баттолтарину ѓаддортарини коммунизмро
шод гардонам. Ва кори ман бо имзоњои ќалбакии худи
Гаритский ба суд дода шуд.
Ба њамин тариќ, њатто дар чунин вазъият маро
ба Бектош, ба ин тўњматчии душман, натавонистанд
бипайванданд. Ва ба шарофати тантанаи њаќиќат, тантанаи
ќувваи партия ман сафед ва озод карда шудам…
Бинобар ин дигар суханро кашол надода, аз Шумо
хоњиш мекунам, ки масъалаи маро дар КМ дида, ба сафи
ВКП(б) барќарорам кунед…»
Оё Абдуњаким Ќосимов тавонист њаќќонияти кору
мароми худро ба субут расонад? Албатта, не! Оќибат
бењуда будани ин њама кўшишњояшро фањмид, муддате
ба сифати љонишини муњаррири «Газетаи муаллимон»
кор њам кард. Вале озодии ў дер давом накард, касони
«дандондор» бањона мекофтанду пайт мепоиданд. Ва
нињоят бањонае њам ёфт шуда, пайт њам расид.
Њамсари Абдуњаким Ќосимов – Музаффара
Ќосимова наќл мекунад:
«Охирњои соли 1942 буд магар, ки шабе омаданду
дубора шавњарамро бурданд. Сабаби ин дафъа њабс
карданашон ин будааст, ки вай њангоми тамошои шоњмот
бозии ду нафар дар њузури тамошобинон гўё гуфта бошад,
ки «сафедњо бозиро мебуранд». Њамин гапи гуфта ва ё
нагуфтааш бањона шуду ба бало монд. Як кас аз наздаш
халос шуда омада гуфта буд, ки ўро бисёр мезаданд,
17 шабонарўз дар пояш рост нигоњ доштаанд, 40 рўз
дар камераи яккаса хобидааст, њар рўз чоркаса омада
мезадаанд. Ду-се моњ нагузашта гуфтанд, ки шавњарат
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аз белокровие (камхунї) мурд. Не, вай касал набуд,
мемурдагї набуд, вая куштанд, зада-зада куштанд…»
Баъд аз 14 сол – 8-уми майи соли 1957 Коллегияи
Суди Олии РСС Тољикистон оид ба корњои љиноятї
ќарори машварати махсуси Комиссариати халќии корњои
дохилии СССР-ро аз 10-уми феврали соли 1943 дар хусуси
Ќосимов Абдуњаким ба сабаби набудани нишонањои
љиноят бекор ва ќатъ намуд…

* * *
Оре, воќеањои солњои зўроварї аз «мошини
ќимасози гўшти одамї» бењтарин зиёиёнро мегузаронд,
мисли морони Зањњок буд, ки майнаи халќро мехўрд. Аз
як оила, аз панљ марди мањбус чор нафар љисман нобуд
шуд, зану фарзандони онњо ба бадбахтї ва мотами якумра
мањкум гардиданд. Танњо як нафар аз он панљ тан аз
«мошини ќимасози гўшти одамї» љон ба саломат бурд.
Љон ба саломат бурду азоби алими љисмонї ва рўњонии
њам худаш ва њам чањор азизи шањидашро тани танњо
кашид. Зањри танњої чашид…

—5—
Ў то лањзањои охирини умраш ният дошт, ки драмаи
зиндагї ва саргузаштњои талху љонгудози худро бинависад.
Ё љуръат намекард (моргазида аз ресмони ало метарсад!),
ки дар замони рукуд ва «музаффариятњои сотсиализми
мутараќќї» он воќењои дањшатангези пурљиноятро рўи
коѓаз биёраду ба рўњияи њукмрони ѓолибиятпарастї сояи
яъс афканад ва ё аз фарљоми умр бехабар монд. Ба њар њол
саргузашти пуралами худро нанавишт. Танњо њуљљатњо,
наќлњову њикоятњои људогона, инчунин ёддоштњояш дар
бораи баъзе шахсиятњо ва лањзањо боќї мондаанд, ки як
ќисми онњо дар матбуоти љорї ба табъ њам расидаанд.
144

Шояд имрўзњо зинда мебуд, худаш саргузашташро хеле
муфассал, аниќ ва даќиќ менавишту дилашро холї
мекард… Мо танњо метавонем аз рўи њуљљатњо, баъзе
ёддоштњо, ки аз ў монда ва инчунин дар асоси сўњбат
њо бо Музаффара Ќосимова ва дигар наздиконаш аз
зиндагии он марди таъќибдидаву љафокашида чанд
сањифаро пур бикунем, то аз роњи нињоят ноњамвори
умр, аз муњити нињоят мураккаби зисту эљод ва таќдири
талхаш хонандаро андаке њам бошад, иттилои тозае дода
бошем.
Ѓанї Абдулло дар ёддошташ «Зиёї», ки ба ёди
язнааш Маъруф Расулї бахшидааст, чанд лањзаи љолибро
аз овони бачагии худ оварда, ки барои шинохтани роњи
ташаккули шахсияти ў хеле муњиманд: «Мо бародарон
(худ ва Рашид Абдулло манзур аст – А.А.), – навиштааст,
– аз модар хеле хурд монда будем. Њамин ки модарам
аз дунё чашм пўшид, моро падарам ба дасти хоњарам,
дурусттараш ба дасти язнаам, супорид ва худаш ба
Душанбе омад…
Язнаам ба њама мењрубон буд. Њар як навовариро
дўст медошт ва дастгирї мекард. Ман ва бародарам дар
ишќи газетаи деворї баровардан афтода будем. Мазмуни
газета њолу ањволи њавлї будагонро инъикос кардан буд.
Дар вай махсусан масъалаи тарбияи бача ва озодагарї
ањамияти махсусро касб мекард. Инчунин дар ќатори
шеърњои иљтимої шеърњои њаљвї њам буд, ки камбудињои
њавлї будагонро танќид мекард.
Мо кружоки драмавї доштем ва њайати он аз бача
њои њавлї иборат буд. Ман барои ин кружок менавиштам
ва ба вай мудирї мекардам… Росташ, ки сањнаро дўст
доштани ман, драманависии ман њанўз аз њамон солњои
бачагиам сар шудааст…».
Музаффара Ќосимова низ њикоят мекунад: «Абду
ѓанї аз бачагиаш хеле фаъол ва эљодкор буд. Песањо
менавишт ва мо ролњоро бозї мекардем. Дар байни мо
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Мушаррафа Усмонова, ки њоло актрисаи машњур аст,
низ ролњоро бозї мекард».
Дар мукаммалтарин тарљумаи њоле, ки Ѓанї Абдулло
9-уми июли соли 1962 ба муносибати дохил шудан ба сафи
КПСС навиштааст, сањифањои муњимтарини зиндагии
худро инъикос намудааст, ки мухтасаран чунинанд:
аз соли 1920 то 1925 дар мактаби ибтидоии шањри
Самарќанд, аз соли 1925 то 1927 дар мактаби миёнаи
шањри Боку тањсил карда, соли 1929 ба сафи комсомол
дохил шуд. Аз тирамоњи соли 1929, баъди хатми институт,
дар донишкадаи адабиёти Академияи педагогї хондааст.
Соли 1932 аз курси охирини академия ўро ба муддати
як сол ба таљрибаомўзї фиристоданд. Њамин тавр ў ба
Душанбе омада, бо исрори Комиссариати маорифи халќ
ва шўъбаи маданияти КМ ПК Тољикистон дар соњаи
адабиёт ва санъати тољик ба кор шурўъ намуд. Як сол дар
институти тадќиќоти илмї, аз соли 1934 то 1937 муддате
дар идораи Иттифоќи нависандагон ва чанде дар Театри
ба номи Лоњутї ба вазифаи ходими адабї кор кард.
Баъд соли 1937 фаро расиду гўё замин аз зери
пояш бадар рафт. Осмон ба сараш фурў афтод. Даљљол
бо хараш омаду ўро дар радифи њазорон њамтаќдираш
ба паллаи оташбори хурљин андохт ва тану љонашро ба
азоби алим гирифтор кард. Дањ соли азобу шиканљаи
љисмониву рўњонї ва боз чанд соли дигар… Њазорон
шабу рўз пайи њам мегузаштанд, њазорон шабњои бехобї,
њазорон рўзњои ормонї бо таассуфу тањайюр сипарї
мешуданд. Њазорон бор тамоми рўзњо, соатњо, даќиќаву
сонияњои гузаштаро бо тамоми љузъиёташон ба хотир
меовард, сабаби гирифтории худро љўё мешуд…
Ў аз бачагї пуртакопў буд, ба муњити атроф бо
чашми њайрат ва иштиёќи тамом менигарист. Нињоят
њассос буд. Аз навсозиву ибтикороти мардум ба ваљд
меомад, шеър мегуфт. Њамагї 19 сол дошт, ки аввалин
маљмўаи шеърњояш ба забони туркї ба табъ расид: Ѓанї
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Абдулло. «Ќурулиш сатрлари» («Сатрњои сохтмон»),
Тошкент – 1931– Боку (дар рањнамои тољикиву русии
«Адибони Тољикистон» соли нашри ин маљмўа сањван
1932 омадааст). Баъди ду сол маљмўаи дуввуми ашъори
ўзбакияш тањти унвони «Бо номи Ведуинг» чоп шуд.
Шеърњои тољикї низ эљод мекард (маљмўаи «Садо», 1935
ва достони «Ду соњил», 1935), маќолањои интиќодї ва
адабиётшиносї њам менавишт: «Устоди бузурги мо» (дар
бораи М.Горкий –«БАС», 1932, №2), «Љалол Икромї ва
эљодиёти ў» («БАС», 1932, №5; 1933 ба шакли китобчаи
алоњида чоп шудааст), «Дар бораи баъзе масъалањои
драматургия» («БАС», 1935, №4) ва ѓ. Албатта, шеърњои
њам туркиву ўзбакї ва њам тољикї тибќи рўњияи он замон
асосан аз шиорзанињо таркиб ёфта, љињатњои зоњирии
воќеиятро тавсиф мекарданд. Маќолањои адабиётшиносї
ва интиќодї, аз як тараф, мувофиќи таќозои давр нињоят
тунду тез, аз мавќеи сотсиологизми вулгар иншо шуда,
аз љониби дигар, дар онњо хусусиятњои шахси муаллиф
– андак дуруштї, тундхўї ва пархошљўии ў – наќш
гузошта буданд. Баъдтар мањз баъзе нуктањои њамин
маќолањо аз љониби «рафиќон» боз њам даѓалонатар,
вулгартар, тањрифомез тафсир ёфта, дар «гунањгузорї»
ба Ѓанї Абдулло боис шуданд, ки аз ин хусус поёнтар
сухан хоњад рафт.
Навиштани шеъру маќолањо барои Ѓанї Абдулло,
чунин ба назар мерасад, ки дар роњи маќсади асосї
– драманависї як зина ва манзари эљоди бадеї буд.
Аввалин песаи ў «Вахш» соли 1933 навишта ва соли
1934 тањти унвони «Водии бахт» ба сањна гузошта шуд.
Сипас дар мавзўъњои осори классикон асарњои сањнавии
«Рустам ва Сўњроб» (1935, бо њамќаламии Абдушукур
Пирмуњаммадзода), «Хусрав ва Ширин» (1937, бо
њамќаламии А. Дењотї ва М. Турсунзода), инчунин дар
мавзўи таърих песаи «Шўриши Восеъ» (1936)-ро таълиф
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кард. Фаъол буд, пайрањаи мушаххаси худро мељуст, то
ба шоњроњи адабиёт барояд. Аммо…
Аммо шаби 17–уми сентябри соли 1937 фаро расиду
он пайрањаи Ѓанї Абдулло, ки ба шоњроњи эљоди бадеї
ќариб пайваста буд, ба муддати тўлонї ќатъ гардид.
Болотар, дар мавриди њикояти ба мањбас бурдани Абдулло
Абдухолиќов, Ѓанї Абдулло ва Абдуњаким Ќосимов
гуфтугўи байни падару писарро дар мошини Комиссариати
халќии корњои дохилї аз забони Музаффара Ќосимова
оварда будем. Айни њамин суњбатро Ѓанї Абдулло ба
писараш Рашид Абдуллоев ба мазмуни зайл наќл карда
будааст, ки баъди нашр шудани порчае аз ин очерк
(«Омўзгор», 25–уми сентябри соли 1989) Р.Абдуллоев
аз Димишќ дар мактубаш чунин навиштааст: «…дадем
табиатан одами сентименталї ва мулоим буданд. Дар
характерашон дуруштї бештар маълум шуда меистод…
Айни њамин ваќеаро ман аз дадем дар варианти дигар
шунида будам. Ба гуфти дадем, њангоме ки баъди њабс
онњоро ба тарафи зиндон ё њабсхона мебурданд, дар
мошин бобом гўё пурсида бошанд: бачањо (ё Абдуѓанї
– Р.А.), агар ягон гуноњ дошта бошетон (дошта бошї
– Р.А.), росташро гўед (гўй). Дадем гўё гуфта бошанд, ки:
не, ман гуноње надорам ва худро гунањкор намедонам. Дар
он сурат бобоям гуё гуфта бошанд: дар ќавлат устувор
бош, њар воќеае ба сарат ояд, аз сухану ќавлат нагард,
дурўѓ нагўй.
Аз дадем ман ана њаминро шунида будам. Дар ин љо
ба ин нукта ањамият додан даркор аст, ки пеш аз њама худи
бобоям фарзандашонро истинтоќ карда, пас аз он ки дар
бегуноњии фарзанд яќин њосил намудаанд, ба ў матонат
ва устувориро њам вањй ва њам тарѓиб кардаанд. Амалан
бошад, бо ин суханон дар дилу замир ва њастии Ѓанї
Абдулло, ки аслан шахси хеле тобовар буд, матонат ва
ќувваи идориро пайдо кунониданд. Шояд мањз дар њамин
ваќт дар замири Ѓанї Абдулло љавњари он устуворї,
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субот ва иродаткорї ташаккул ёфт, ки тўли солњои дароз
њамаи рафторашонро дар њабсхонањо, лагерњо ва баъдтар
низ муайян мекард. Ба њар њол ба яке аз нависандагон
гуфта буданд: мо кучола хурдагї бошем њам, ба њар њол,
Љ…хон, Шумо барин… нахўрдаем, яъне ягон касро зери
дору тиру њабсхона наовардаем… Суханњое, ки ман аз
дадем шунидаам, бобоямро ќавитар нишон медињанд,
ном, номус, суннати худ ва фарзандон барояшон маќоми
хеле баланд доштанд»…
Ѓанї Абдулло баъди њабс шуданаш яке аз «ќањра
монони» марказии маќолањои гунањгузорони соли 1937
ќарор гирифт. Дар маќолањое, ки дар рўзномаи «Ќизил
Тољикистон» 22–юми сентябр бо имзои Ќ. Ањрорї, М.
Юлдошев, 28–уми сентябр бо имзои «Ду рафиќ» чоп
шуда, болотар аз онњо иќтибосњо овардем, Ѓ. Абдулло чун
яке аз «душманони ашаддии халќ ва њокимияти советї»
мањкум шудааст. Аз љумла бо суханони умумї, бе њељ
гуна тањлилу далел эълон намуданд, ки «душмани халќ
Ѓанї Абдулло дар «Водии бахт» ном асараш њукумати
советї ва коммунистонро айбдор кардааст… «Восеъ» низ
асари зиддисоветї мебошад»… («Ќизил Тољикистон»,
22.09.1937). Дар ин маќолањо на танњо Ѓанї Абдулло
ва дигар нависандагоне, ки то он дам ба њабс гирифтор
буданд, мањкум мешуданд, балки муаллифони корчаллон
мехостанд њар чи бештар касонро ба «душманон»
пайванданд. Лошахўрњоро мемонданд онњо, ќурбонї
њар ќадар бисёр бошад њам, ба назарашон кам менамуд.
Масалан, навишта буданд: «Турсунзода бо Ѓанї Абдулло
ва Дењотї чандин маротиба ба Самарќанд рафта, он ваќтњо
њамаашон майхўрї ва сўњбатњо кардаанд. Турсунзодаи
дурўя то њол аз ин хусус дањан накушодааст». Ба њамин
тариќ, ба Турсунзодаву Дењотї низ хавфи «душмани
халќ» ва ё аќаллан «думи душмани халќ» шудан тањдид
мекард. Ин буд, ки Дењотї маќолаи «Доѓњои шармовар»ро («Тољикистони сурх», 18.10.1937) навишта, кўшида
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буд, ки он «доѓњоро» бишўяд. Аз љумла дар хусуси
«гуноњи» њамкорї бо Ѓанї Абдулло навишта буд: «Ман
ва Турсунзода бо Ѓанї Абдулло песаи «Хисраву Ширин»ро навиштем. Барои ин кор якуним моњ дар Самарќанд
дар хонадони ў истиќомат кардем. Дар њаќиќат дар ин
муддат, чи тавре ки «Ќизил Тољикистон» ќайд мекунад,
бо ў майнўшї ва зиёфатхўрї њам кардем, аммо дар ин љо
њам кўрии сиёсии мо иборат аз ин аст, ки бо вуљуди ин
ќадар наздикї њаракатњои зиддисоветии Ѓанї, падари ў
ва бародари ўро њис карда натавонистем…»
Дар маќолаи Дењотї факти «њаракатњои зидди
советї» ва «душмани халќ» эълон шудани Ѓанї Абдулло
ва дигар њамтаќдирони ў ќайд гардида, ба њар њол маќсади
асосии муаллиф сафед кардани худ, баъди маќолаи
мазкури «Ќизил Тољикистон» коре карда аз мањбас эмин
мондан буд. Инро касе, ки маќоларо бо диќќат мехонад,
њам аз оњанг ва њам аз мазмуну услуби он метавонад пай
барад.
Дар айни замон он рўзњо, ки Ѓанї Абдулло дар
мањбаси Комиссариати халќии корњои дохилї гирифтори
истинтоќу шиканљањои вањшиёна буд, дар матбуот
маќолањое низ чоп мешуданд, ки ошкоро мазмуну
оњанги мањкумкунанда доштанд. Аз љумла Самад Ѓанї
дар маќолаи «Оќибатњои зараррасониро барњам дода,
њушёрии синфиро ба дараљаи баланд бардорем» («Барои
адабиёти сотсиалистї», 1937, №7-8) Ѓанї Абдуллоро
чунон ба гирдоби бало мањкум карда буд, ки баъди ин
гуна «гунањгузорї» он солњо метавонистанд касро бе суду
муњокима ба дорулфано фиристанд: «Аксиинќилобчї
Ѓ. Абдулло тамѓаи «драматургї»–ро ба гардан овехта,
зарарњои бисёре расонид. «Водии бахт», «Восеъ» ном
асарњои зиддисоветии он, ки фаќат ба душманон фоида
расонида метавонанд, бо ёрдами директори собиќи театр,
душмани халќ Бобољонов ба сањна гузошта шуданд.
Душманони халќ Шотемур, Рањимбоев, Махсумов,
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М.Расулї ўро бардор-бардор карда, ба мукофотњои
баланд соњиб кунонданд. Душмани халќ Бобољонов ба
корњои Ѓ. Абдулло ёрмандї мекард. Њарчанд дар назари
халќ бо њамдигар «муноќиша» карда бошанд њам, лекин
дар амал њар ду аз як гиребон сар бароварда буданд.
Лекин мо то њол њам башараи эљодии ин муртадњоро дар
чашми омма кушода надодаем».
Кас имрўз њазорон бор афсўс мехўраду ангушти
њайрат мегазад, ки ин гуна «айбгузорињо» на аз љониби
намояндагони суду прокуратура ё Комиссариати хал
ќии корњои дохилї, балки аз тарафи адибон нисбат
ба њамќалам ва рафиќи њамкори худ сурат мегирифт.
Баъзан мо шояд аз рўи соддалавњї бошад, чунин њам
меандешидем, ки чї тавр ва чаро он солњо адибон ба
њимояи њамдигар намекўшиданд. Маълум мешавад, ки
баъзе аз онњо на танњо ба дифоъ аз рафиќи њамќалами
худ намекўшиданд, балки ба намояндагони Комиссариати
халќии корњои дохилї бо маќолаву баромади худ дар
кори њабс кардан, мањкум намудан, табъиду парондани
онњо «бањонаву сабабу далел» пеш мегузоштанд ва њатто
ба маќомоти расмї маълумот низ медоданд.
Аз байни маќоланависон касоне низ ёфт мешуданд,
ки бо айбгузорї ба «ќурбонии худ» ќаноат намекарданд,
балки ба Иттифоќи нависандагон, рўзномањои њизбї
ва ташкилотњои роњбари соњаи маданият тањдидњо
мекарданд, ки «душманони халќ»-ро кам фош менамоянд,
онњоро дасисаангезона ба «душманфошкунї» тањрик
медоданд.
Ин нукта аз иќтибоси зерин аз маќолаи «Душман
ва њомиёни онњо дар Союзи нависандагони Тољикистон»
(«Тољикистони сурх», 30.09.1937) ба таври хеле равшан
ошкор мегардад: «Душмани халќ Ѓ. Абдулло бо асари
«Водии бахт» аз номи худ ба њукумати советї ва Пар
тияи коммунистї бўњтонњо зад. Ў бо ин асари худ
коммунистонро яксара њаќорат мекард. Барои њамин
151

«асар» Ѓ. Абдулло бо ёрмандии Махсум, Њољибоев ва
якчанд нависандагони хушомадгўй 10 њазор сўм мукофот
гирифт.
Ин асари вай то рўзњои аз тарафи газетаи «Ќизил
Тољикистон» фош карда шудан дар сањна монда мешуд.
Чаро дар Союзи нависандагон будагињо дар бораи ин
асар то фош шудани он чизе нагуфта омаданд, чаро онњо
барои дар сањна гузошта шудани ин асар имкон доданд?
Албатта ин бечиз набуд.
Ѓ.Абдулло «Восеъ» ном асари дуввуми худро њам ба
театр дод. Вале ин асар њам аз љињати мафкура зарарнок
буд. Ин асар ба реализми советї тамоман муќобил
буда, иборат аз ба омма ќалбакї карда нишон додани
ќањрамонони халќ буд. Дар ин асар тарѓиб намудани
миллатчигии буржуазї ва љабр-зулмњои давраи гузаштаро
ќалбакї нишон додан мављуд буд. Дар ин масъала њам
Союзи нависандагон хомўш нишаста омад…»
Дар чунин љараёни айбгузорї кор ба љое мерасид,
ки «душман» каси андак не, балки ба тарѓиботчии
«мафкурањои зиддисоветї» табдил ёфта, бо шахсиятњои
умумииттифоќиву љањонї пайваста мешуд ва бо њамин
роњ «хавфу хатари ў ба сохти советї» дањчанду садчанд
меафзуд ва гўё ба исбот мерасид: «Ба муќобили ба
адабиёти советї кашида даровардани мафкурањои ифлоси
Овербах ва Бруно Ясенский ва идеяњои тротскичигии
Киршон, ки Ѓ. Абдулло мекард, муборизаи ќатъї ва
пайдарпай набурданд. Дар ин љо њаминро њам ќайд
кардан лозим аст, ки газетањои «Тољикистони сурх» ва
«Ќизил Тољикистон» дар бораи ин асар («Восеъ»–и Ѓанї
Абдулло – А.А.) бо фикри ќатъї ба майдон набаромаданд.
Њатто душмани халќ Бобољонов муваффаќ шуд, ки
маќолаи дар бораи песаи «Восеъ» навиштаи худро дар ин
газетањо чоп намояд. Ин маќола њам моњияти песа ва рўи
сиёсии Ѓ. Абдуллоро руст мекард. Газетаи «Коммунисти
Тољикистон» бошад, дар ин бора чизе нагуфт».
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Натиљањои њамин гуна тањдиду тањрикњо ва да
сисањ ои ошкорои сиёсї буд, ки баъзе кормандони
масъули Иттифоќи нависандагони Тољикистон водор
шуданд нисбат ба њамќаламони худ маќолањои сар то по
тўњматомез, тањрифкорона ва мањкумкунанда бинависанд.
Аксари ин маќолањо аз рўи мазмуну оњанг бештар ба
њукмномањои суд шабоњат доштанд, на ба асарњои
интиќодї. Дар онњо ќабењтарин бўњтонњо ба шахсияти
«душман», даѓалтарин тањрифњо дар њаќќи осори ў бе
њељ ибову изо раво дониста мешуд. Масалан, С.Улуѓзода
дар маќолаи «Зарарзанињои миллатчиёни буржуазї дар
соњаи адабиёт» («Тољикистони сурх», 2.10.1937) ба њамин
усулу минвол Ѓанї Абдуллоро ба хоки сиёњ яксон карда
будааст: «Чанде пеш аз ин дар ташкилоти комсомолии
Иттифоќи нависандагони советї масъалаи корњои
зиддисоветї, бадахлоќї ва хулиганињои Ѓанї Абдулло
дида шуд. Як унсури тамоман зиддисоветї, миллатчии
буржуазї, бадмаст ва хулиган будани Ѓанї бо фактњо
ба исбот расида буд. Лекин бо вуљуди ин Мавлонбеков
тамоми нуфузи худро ба кор дароварда нагузошт, ки
Ѓанї аз комсомол ва аз ИНС ронда шавад. Ѓанї бо як
огоњии хушк халос шуда рафт… Миллатчии буржуазї
Ѓанї Абдулло бо њимояи љосус Рањимбоев, Абдинов ва
Мавлонбеков дар муддати чандин сол њам дар асарњо
ва њам дар маќолањои худ мафкурањои аксиинќилобии
тротскийчигї–овербахчигиро таблиѓ ва тарѓиб намуда
омад…
Ѓанї бо аксиинќилобчиёни фаъол Бектош, Муин
зода, падари худаш Абдухолиќов алоќаи мањкам дошта
ва њамшишаи онњо будааст»…
Чї кас ва то кадом андоза «аксиинќилобчии фаъол»
будани А. Абдухолиќовро мо болотар дида будем, лекин
дар иќтибоси мазбур нуќтаи аз ин њам аљибтар њаст:
ба фарзанд алоќаи мањкам доштан бо падари худ айб
дониста шудааст! Муњим он буд, ки айб гузошта шавад,
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он тарафашро касе тањќиќ намекард, ба мазмуну мантиќи
айбгузорї касе коре надошт.
Дар маќолаи мазкура ба ѓайр аз айбгузориву бадном
кунињо нисбат ба шахсияти Ѓанї Абдулло «кўшише»
дар роњи «интиќоди» осори ў низ ба харљ рафта, ки дар
мисоли он сабабњои якрангиву якнавохтї, мањдудият
ва ќолабсозињои адабиётамонро дар солњои сї ва чанд
соли баъдина равшан тасаввур кардан мумкин аст: «Ѓанї
дар соли 1932 дар сањифањои журнали «Барои адабиёти
сотсиалистї» ба мудофиаи Бектош мебарояд. Дар соли
1934 дар шумораи 4-уми њамин журнал маќолаи дигари
ў дар бораи драматургия чоп мешавад. Дар сар то
сари ин маќола Ѓанї назарияи Овербахро гузаронида,
ба нависандагон њамин фикрро талќин менамояд, ки
онњо бояд дафъаи аввал ба нишон додани камбудињои
ќањрамонон ва хусусан коммунистон њаракат кунанд.
Худи Ѓанї дар песаи худ «Водии бахт» њамин тавр њам
кардааст…»
Њоло мо, ваќте ки асарњоеро аз адибони рус ме
хонем, ки солњои сї навишта шуда, ба сабаби ѓайри
ќолабї будани тасаввуру тафаккур дар он айём ба чоп
нарасидаанд, њазорон афсўс мехўрем ва њайрон мешавем,
ки чаро адибони мо чунин асарњо нанавиштаанд, ё
аќаллан дастнависе аз ин ќабил осор боќї нагузоштаанд?
Албатта, дар манзари таърихї ва сиёсиву мадании он
солњо сабабњои психологии ба як маљро, ба як ќолаб
даромадани нависандагони тољик тасаввурпазир аст.
Вале заминањои аниќу мушаххаси чунин ќолабписандї
ва ќолабгироии тафаккури бадеиро, ба назари мо,
аз њамин гуна навиштањо бояд љўё шуд. Ба адибон
тавсифу таърифи нишондодњои расмї, љињатњои зоњирї
ва болописанди воќеият ошкоро талќин карда мешуд,
дидану тасвир намудани нуќсонњову тарафњои манфии
зиндагї ва хислатњои ношоями «инсони советї» ќатъиян
мамнўъ буд. Ба њамин минвол андак-андак ба адабиёт
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конфликти сохта (ќањрамонони мусбат дар симои
инсонњои советї, персонажњои манфї дар тимсоли
«боќимондањои табаќоти доро», «љосусони кишварњои
хориљї», «хоинон», «душманони халќ» ва ѓ.) ва баъдтар
умуман ѓояи беконфликтї роњ меёфту маъмул мегардид.
Агар адибе ба хислатњои манфии њамзамонони худ ишорае
мекард, мисли Ѓанї Абдулло, чунон ки аз иќтибоси
мазбур дидем, мањкум карда мешуд. Хусусан агар чунин
адиб «душмани халќ» эълон гардида ва њабс шуда бошад,
«интиќодгараш» бе њељ андешаву тааммул метавонист
фикрњои ўро тањриф бикунад, симои ўро дар оинаи
каљи ѓаразњои худ нишон бидињад. Масалан, дар давоми
маќолаи мазкура чунин иќтибоси ошкоро тањрифомез аз
навиштаи Ѓанї Абдулло оварда ва мувофиќи маќсади
муаллиф шарњ дода шудааст: «Дар маќолаи мазкур Ѓанї
дар бораи характер дар драматургия сухан меронад. Ин
тротскийчї, миллатчии буржуазї дар инсонњои советї
кадом хусусиятњоро мебинад ва характер меномад? Ин
аст характерњои људокардаи ў: «лаќќї, хасис, тарсончак,
худбин, худбовар, танбал, хаёлпараст, мешчан, бадќањр
ва даѓал» ва монанди њамин ёздањ хусусият».
Акнун бубинем, ки аслан сухани Ѓанї Абдулло чї
сурат дошта ва оппоненти ў ин суханонро чї гунаву ба
чї маќсад бидуни њељ аломати ишора «ихтисор» кардааст.
Ѓанї Абдулло: «Маълум аст, ки дар зиндагонї инсонњои
гуногун мешаванд ва њар кадоми онњо сифати махсус
доранд. Масалан, лаќќї, хасис, тарсончак, худбин,
худбовар, танбал, боѓайрат, хаёлпараст, мешчан, бадќањр,
даѓал, мулоимќалб, нотарс (таъкидњо аз мост – А.А.)
ва ѓайруњу» (БАС, 1935, №4, сањ. 17-18; дар маќолаи
С.Улуѓзода соли нашри ин асари Ѓанї Абдулло сањван
1934 зикр шудааст).
Чунон ки мебинем, дар матни Ѓанї Абдулло на
«ёздањ хусусият», балки сездањ хислати на «инсонњои
советї», балки умуман инсонњо дар зиндагї номбар
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шудаанд. Ва хусусиятњое, ки дар иќтибос «ихтисор»
гардидаанд (боѓайрат, мулоимќалб, нотарс), ба муаллифи
маќолаи «Зарарзанињои миллатчиёни буржуазї дар соњаи
адабиёт» барои хулосаи сохтаву тањрифомез баровардан
халал мерасонанд. Ва он «хулоса» чунин аст: «Бўњтонгари
тротскичї Ѓанї Абдулло хусусиятњои њаќиќии характери
њаќиќии инсонњои советиро, ки партияи бузурги Ленин–
Сталин тарбият намудааст: нотарсї, фидокорї, садоќати
бењад ба ватани худ, ѓаюрї, ба манфиатњои иљтимої
тобеъ кунонидани манфиатњои шахсии худ, самимияту
шикастанафсї ва монанди онњоро њаргиз намехоњад
бинад».
Чунин ба назар мерасад, ки ин гуна «танќидњо»
на танњо шахсияти Ѓанї Абдулло ва ў баринњоро аз
лињози сиёсиву идеологї «мањкум» мекард, балки, шояд
ѓайри ихтиёри муаллиф, ба маќсадњои «бузургтар», барои
иљрои вазифањои «муњимтар» хидмат менамуд: тафаккури
эљодиро душманї, шуљоати адабиро мамнўъ медонист,
ба ќолабњо на танњо дар эљоди бадеї, инчунин дар
тафаккури инсон роњи васеъ мекушод, аќидаву андешањои
ѓайриќолабиро ќабулнопазир ва њатто љиноят эълон
мекард, тарсу њарос ва вањму гумонбариро чун шакли
мутлаќи шуури љамъият талќину таблиѓ менамуд.
Ба њамин тариќ шахс, инсон, ки танњо дар љамъият,
танњо бо инсонњо метавонад рўњану маънан зинда ва
фаъолиятманд бошад, дар љамъияте, ки бар иттифоќњо
асос ёфта буд, – Иттифоќи Советї, иттифоќи синфи коргар
ва дењќон, иттифоќи нависандагон ва ѓайраву њоказо – ба
танњої мањкум мешуд, аз љамъият истисно мегардид. Бо
«айбњои» худ, бо ѓаму аламу дардњои бедавои худ танњо
ба танњо мемонд…
Ва Ѓанї Абдулло бо њамин ва бисёр «айбњои» сиё
сиву идеологиву адабиву шахсї шаби 17–уми сентябри
соли 1937 ба њабс гирифта шуд.
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Азобу шиканљањои мањбаси Комиссариати халќии
корњои дохилї, лагерњои консентратсионї, сарсониву
саргардонињое, ки Ѓанї Абдулло баъди озод шудан аз
њабсу бадарѓа аз сар гузаронидааст, таъќиботи расмиву
ѓайрирасмии шахсияти инсониву адабї ва эљодиёти ў дар
солњои 1947–1955, муносибатњои бадхоњонаву хайрхоњонаи
ашхоси гуногун ба шахсият ва эљодиёти нависанда як
ќиссаи махсусу тўлониест, ки дар њаљми ин очерк ѓунљоиш
надорад ва ният њаст, ки шомили китоби алоњида гардад.
Њоло ин љо њамин ќадар бояд гуфт, ки Ѓанї Абдуллоро
аз рўзи њабс шуданаш ишќи зиндагї, бовар ба ќудрату
имконоти љисмониву рўњонии хеш, њирси озодї ва маќсади
исбот кардани бегуноњии худ ва наздиконаш ќуввату умед
мебахшид, ба сабру бурдборї ва тоќату умедворї њидоят
менамуд. Ин рўњияву ин маќсад дар як шеъре, ки Ѓанї
Абдулло аз бадарѓа дар покети номае ба Музаффара
Ќосимова фиристодааст, акси равшан дорад:
Ба машѓулони дарди субњгоњї,
Ба маќбулони даргоњи илоњї,
Ба рўзи тираи дилњои сўзон,
Ба шабњои сиёњи тирарўзон,
Ба љони бегуноњи хурдсолон,
Ба шоми бечароѓи тангњолон,
Ба мањбусе, ки умраш рафт дар банд,
Ба ѓамноке, ки бо ѓам гашт хурсанд,
Ба беморе, ки бекас мурду бадњол,
Бад-он кўре, ки дар рањ гашт помол,
Бад-он вайронањои мењнатобод,
Бад-он дилњо, ки аз мењнат бувад шод,
Дар ин навмедиям умеди нав кун,
Умедамро ба коми дил гарав кун.
Ѓанї Абдулло аз лагер соли 1947 баргашта бошад
њам, дар чанд нусхаи тарљумаи њоле, ки дар архиваш
157

њаст, солњои 1947–1955–ро чун солњои озодии худ зикр
накардааст. Дар он айём, ба ќавли худи нависанда, «њамаи
дарњо ба рўяш баста буданд». Ва танњо аз 14–уми августи
соли 1956, баъди аз љониби Трибунали њарбии округи
њарбии Туркистон таљдиди назар шудани дафтари аъмол
ва бегуноњ дониста шуданаш ў оњи сабуке кашид, худро
андак озод њис кард ва барои баровардани ќусури солњои
барњадаррафтаи умр бо тамоми вуљуд ба кори эљодї дода
шуд.
Дар рўи мизи мо нусхаи Таъйинномаи Трибунали
њарбии округи њарбии Туркистон аз 14–уми августи
соли 1956 хобидааст, ки онро духтари Ѓанї Абдулло
– Абдуллоева Фирўза Ѓаниевна лутфан ба ихтиёрамон
доданд ва матнаш ин аст:
«ТАЪЙИННОМАИ ТРИБУНАЛИ ЊАРБИИ
ОКРУГИ ЊАРБИИ ТУРКИСТОН»
Дар њайати: раисикунанда подполковники адлия
Николайчик ва аъзоён: подполковники адлия Иванов ва
майори адлия Никитинский дар маљлиси аз таърихи 14–
уми августи соли 1956 эътирози прокурори њарбии Округи
њарбии Туркистонро нисбат ба ќарори машварати махсуси
назди Комиссариати њарбии корњои дохилии СССР аз
8–уми майи соли 1938 муњокима кард, ки мувофиќи он
Ѓанї Абдулло, мутаваллид ба соли 1912, зодгоњаш шањри
Самарќанд, барои фаъолияти зиддисоветї ба мўњлати
њашт сол аз озодї мањрум ва ба лагери тарбиявиву мењнатї
мањкум карда шудааст.
Трибунали њарбии округ маърўзаи подполковники
адлия Иванов ва истинтољи ёвари прокурори њарбии Округи
њарбии Туркистон майори адлия Кореевро дар бораи ќонеъ
гардонидани эътироз шунида,
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МУЌАРРАР КАРД:
Ѓанї Абдулло ба он гунањгор дониста шудааст, ки
ў соли 1932 дар Тољикистон ба ташкилоти миллатчигии
зиддисоветї дохил шуда, бо супориши он дар соњаи адабиёт
зараррасонињо кардааст, песаи «Водии бахт»–ро, ки
мазмуни ошкоро миллатчигї дошт, навиштааст, инчунин
тарѓиботи зиддисоветї бурдааст.
Прокурори њарбии округ дар эътирози худ нишон
медињад, ки Ѓанї Абдулло беасос суд карда шудааст.
Гунањгузорї ба Ѓанї Абдулло дар фаъолияти зидди
советї бар маълумотњои иќроршавии ў њангоми тафтиши
пешакї, инчунин бар маълумотњои Икромї Љалол ва
Иброњимов, ки аз рўи аъмоли дигар ба љавобгарии љиної
кашида шуда буданд, асос меёфт.
Њангоми тафтиши њамин дафтари аъмол соли 1956
Ѓанї Абдулло маълумоти ќаблан додаи худро рад кард
ва арз намуд, ки он маълумотро њангоми тафтиш дар
асари зўроварии љисмонї додааст, тамоми навиштањои
протоколи пурсиши соли 1938 ба њаќиќат мувофиќат
намекунад.
Икромї ва Иброњимов, ки маълумоти тасдиќкардаи
худро ба мављудияти ташкилоти зиддисоветие, ки гўё онњо
њамроњи Ѓанї Абдулло ба он дохил бошанд, њанўз соли 1938
рад намудаанд ва вобаста ба њамин дафтари аъмоли онњо
соли 1938 баста шуда буд.
Узви вобастаи Академияи улуми Тољикистон Раљабов
(манзур Зариф Шарифович аст – А.А.) ва Улуѓзода, ки
соли 1956 ба њайси шоњидон пурсида шудаанд, инчунин
артистони халќии РСС Тољикистон Валаматзода ва
Бурњонов, ки Ѓанї Абдуллоро аз тариќи њамкорї медонанд,
ўро чун инсони хуб, ба њокимияти советї содиќ ва корманди
боистеъдоди адабиёт тавсиф намудаанд.
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Дар дафтари аъмол њељ гуна исботи гунањгории
Ѓанї дар фаъолияти зиддисоветї мављуд нест, бино бар
ин дар эътироз аз хусуси бекор кардани ќарори машварати
махсуси назди Комиссариати халќии корњои дохилии СССР
аз таърихи 8-уми майи соли 1938 дар нисбати Ѓанї Абдулло
ва бастани дафтари аъмоли ў бино бар набудани нишонањои
љиноят масъала гузошта шудааст.
Трибунали њарбии округ маводи дафтари аъмолро
баррасї намуда ва бо далелњои дар эътироз омада розї
шуда, Укази Президуми Совети олии СССР –ро аз 19 –уми
августи соли 1955 ба роњбарї гирифта,
муайян кард:
Ќарори машварати махсуси назди Комиссариати
халќии корњои дохилии СССР аз таърихи 8–уми майи соли
1938 дар нисбати Ѓанї Абдулло бекор карда, дафтари
аъмоли ў бино бар набудани нишонањои љиноят баста
шавад…».
1990

II

Ингорњо

ФИРЕБИ ОИНА
Ба њамсабаќи шоирам Гулрухсор
Шаб дар чамани оинаи синаи сўзон
Бо чашми дилам рўи накўи ту бидидам.
Махмурии чашмони сиёњи њавасатро,
Лабњои ба лабњои сабўи ту бидидам.
Аз ваљд дилам сахт биларзиду таб овард,
Њам моили майхонаи он оина гардид.
Оње зи вуљудам бадар омад, ки саросар
Аз гармияш он манзара дар оина таркид.
1982
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МАШЌИ ЃАЗАЛ
Чашми дил дар роњи дил боз аст, дилбозам, биё!
Нозанини нозанинон, нозаниннозам, биё!
Гуфта будї, мефиристам муждае то ними шаб,
Дам ба дам шаб њам гузашт, њамрозу дамсозам, биё!
Рози дил гуфтам ба ту, девонаам пиндоштї,
Авф кун девонаро, эй мањрами розам, биё!
Дил ба дил додам, агар бошад пазиро арзи дил,
Нози ту бар љон пазирам, ёри таннозам, биё!
1989
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ТАМАННО
Булбули ман, гули ман, ишќи ману љони манї,
Њастиам садќаи ту, марњаму дармони манї.
Рўзу шаб аз ѓами њаљри ту паёпай сўзам,
Шамъи ман, шўълаи ман, оташи сўзони манї.
Хонаи дил зи њаводис шуда буд тираву тор,
Равшании дили ман, моњи шабистони манї.
Сарнагун гашта буд аз лашкари ѓам имонам,
Бахти фирўзи ману шавкату имони манї.
Дар ѓаму шодиям андар назарам ѓайри ту нест,
Шоми торики ману кавкаби рахшони манї.
Гар маро айб ба нопокии виљдон бикунанд,
Ба Худо, шукр кунам, покии виљдони манї.
Гарчи таќдир туро бар дигаре бахшидаст,
Дар дили содаи ман боз ту аз они манї.
Рамаќе то бувад андар дилу андар љонам,
Бандаи ишќи туям, то ки ту султони манї.
1989
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ЛАЊЗАИ ЉУДОЇ
Булбуле рахти сафар барбасту рафт
Дар хурўши навбањори зиндагї,
Пеши чашм ин лањза гулњои чаман
Љо ба љо гаштанд хори зиндагї.
Пардаи торики вањмангези ѓам
Чењраи хуршеди уммедам бубаст,
Риштаи пайванди ноќилњои дил
Дар замирам лањзае гўё гусаст.
Ман мисоли шабнами афтодае
Бар кафи барги нањифу пурнишеб:
Дар нињодам тарси лаѓжидан ба хок,
Дар нигоњам илтиљои бешикеб…
Булбуле рахти сафар бардоштаст
Аз гулистон дар хурўши навбањор.
Як гуле афтода андар роњи дил
Булбули худро њамеша интизор…
1989
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БОЃИ ХАЁЛ
Дар боѓи хаёли ман, ки дишаб
Гулњои њавас шукуфта буданд,
Ѓамњои фироќи ошиќона
Дар барги гуле нуњуфта буданд.
Боде зи диёри фурќати ту
Дар боѓи хаёли ман вазон шуд.
Бўе зи бањор чун наовард,
Гулњои њавас њама хазон шуд.
Эй кош, бањори орзуњо
Дар шохаи дил шукуфта мемонд.
Ишќи ману ту чу накњати гул
Дар ѓунчаи гул нуњуфта мемонд.
1990
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НИЁИШ
Бодо ба фасли навбањорон
Дар бўстон биншаста бошем.
То лаб ба лаб, дида ба дида
Аз банди ѓам вораста бошем.
То дам ба дам, љуръа ба љуръа
Бода зи љоми лаб бинўшем,
То пай ба пай, лањза ба лањза
Њарфи дилу љонро ниюшем.
Ду навдаи як ток бошем
Дар печу тоби ошиќона.
Ё раб, чунин гар метавонї,
К–ин лањза созї љовидона,
Бўсе зи дигар лаб нахоњам,
Бар чашми кас дида надўзам,
Майле дигар бо кас насозам,
Бо ёди рўи кас насўзам!
1990
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ГИРИФТОРЇ
Гирифтори банди хаёли туям,
Саропой мањви љамоли туям.
Туро њељ њољат ба банде мабод,
Ки дил бастаи хатту холи туям.
Њамехоњам аз ту, бинозї ба худ,
Ба парвози нози ту боли туям.
Ба чоњи малолат њам, эй пурљафо,
Дуогўи љоњу љалоли туям.
Љањоне асир аст бадри туро,
Мани зор лоли њилоли туям.
1991
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ГУРЕЗ АЗ СИЁСАТБОЗЇ
Илњом аз Ахавони Солис
Дар ин пањно барои худ фазои дигаре дорам,
Ба зоњир байни халќам, лек љои дигаре дорам.
Нигоњи дўст торик асту дар дил рўшної нест,
Љањоне бесафо шуд, ман сафои дигаре дорам.
Дар ин шањри пур аз ѓавѓову ин дањри пур аз иѓво
Ба пайвандони бепарво вафои дигаре дорам.
Њаёњу мекунад мардум сари майдону минбарњо,
Ман андар худ ба худ хилватсарои дигаре дорам.
Чарову чун макун бо ман, сиёсатбози афсунгар,
Ки ман бо хайли ту чуну чарои дигаре дорам.
Ба дод омад замину осмон аз доду фарёдат,
Биё, биншину бишнав, ман навои дигаре дорам.
Навозиш мекунад ёрам њариферову ман бо дил
Зи шаб то бомдодон мољарои дигаре дорам.
Зи сўзи рўз ин шабњои бехобї писандидам,
Вагарна бо хаёлаш хобњои дигаре дорам.
1992
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ЃАЗАЛИ ДАРЁ
(Назира ба ѓазали шоири Афѓонистон
Абдулањади Адо)
Шунидам аз Адои мўњтарам афсонаи дарё,
Шудам мафтуни дидори рухи љононаи дарё.
Парии гул њамоил карда буд гесўи мушкинаш
Ба сўи мављи дарёву ба рўи шонаи дарё.
Чу дар оинадарё љуз гули рўят намебинам,
Магар аз чашми ман пинњон шуда гулхонаи дарё?
Чи рўз аст, эй азизи ман, ки умре бе шаби мўят
Маро бар дида нанмояд яке дурдонаи дарё.
Биё бар соњили уммеду аз рўят њиљоб андоз,
Ки аз васлат ба раќс ояд дили мастонаи дарё.
Сари мўе зи њоли мову дил воќиф шудан хоњї,
Назар кун бар туланги мављ дар кошонаи дарё.
1992
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ПАДРУД
Ба Ф.Ш.
Фазо дар пеши чашмам мисли хокистар,
Нигоњам зери поямро намебинад.
Ту гўї тирамоњи умри ман омад,
Чи сон дил лек мехоњад, ки гул чинад!
Бањори рўзгори ман хазон гашта,
Дарахти умрро рангеву боре нест,
Гули уммедро бингар, ки пажмурда,
Саробустони ишќамро бањоре нест.
Гумон кардам, ки ишќи безавол омад,
Барои сўзи ширинам дилам сўзад.
Ќасам бо номи покат, эй Худои ишќ,
Дигар ошиќ шавам, обу гилам сўзад!
Бас аст, охир, бирав аз ман, ки тобам нест,
Њавасњои туро чун ишќ пиндорам.
Љавонї њам гузашт, афсўси дилпирї
Ва падруд, эй гули хушбўи пурхорам.
1994
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АЉЗ
Лабони хушки дилам
Ташнаи оби њаёт аст,
Аммо чї кунам,
Ки чашмаи об дар ављи нигоњ аст
Ва мурѓи дил
Ќудрати парвоз надорад.
2001
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ЯЪС
Туро ошуфта дидам дар хиёбон,
Ки аз оњи дили худ мерамидї.
Магар дар рўи зарди барги гулњо
Нишон аз ишќи худ ногоњ дидї?
Дилатро панљаи берањми њасрат
Гиребонгир гашта мефишорад?
Ва ё рангин хаёли ошиќона
Ба лавњи хотират пай мегузорад?
Љилои чашми фаттонат куљо шуд?
Нигоњи пур зи эњсонат куљо шуд?
Ба рўи дил њама ин сояи яъс
Чаро омад, нигањбонат куљо шуд?
2003
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ФАРЁДИ ЛОЛ
Ба навои резаборон дили ман наво надорад,
Ба њавои навбањорон њавасу њаво надорад,
Ба нишот љо надорад.
Ба саройи бесаробон њама дардаму фиѓонам,
Ба куљо равам, надонам, ки ба лаб расида љонам,
Аламам садо надорад.
Сари соликони рањгум сухан аз ирода гўяд,
Ба њавои бода гўяд, ба Худо, ки сода гўяд,
Суханаш баќо надорад.
Ба бањори нобањангом зи хазон њамекунам ёд,
Ки ба бод додаст он њама неъмати худодод,
Хабар аз Худо надорад.
Чи кунам, сари баландам нашавад ба назди кас хам
Ва худ аз гаронии ѓам ба дарун кашидаам дам,
Нафасам фазо надорад,
Аламам садо надорад…
2004
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ПАЗМОНЇ
Ёд кардам накњати мўи туро,
Эй гули хушбўи ман, дер омадї.
Дида бар роњи ту, сабри дил намонд,
Эй мањи хушрўи ман, дер омадї.
Бе нафасњои шарарборат кунун
Рўњи оташзои ман хомўш монд.
Канда шуд аз осмон истораам,
Хуни гармам сард шуд, аз љўш монд.
Бенишоту холї аз айёми ид
Монда таќвими дили сарсони ман.
Бетаваќќуф сўзад ин бечора дил
Бар ману бар ёди саргардони ман…
2004
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ХУМОРИ ЁР
Бањори умри ман, биё, ки навбањор омада,
Ки фасли бўсаву канор бо нигор омада.
Ѓубори хотиру дилат ба боди рањгузар бидењ,
Ки пайки нек аз насими рањгузор омада.
Сабўи васли ошиќон ба дасти боди маст буд,
Гузашт лашкари шитоъ, даври ёр омада.
Зи дурди љоми њаљри ту басо, ки нўш кардаам,
Расо хурўш кардаам, дами ќарор омада.
Навои уди ман куљо, садои рўди ман куљо,
Набуду буди ман куљо? Маро хумор омада…
Хумори ёр омада…
2005
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БА ДЎСТ
Эй он ки дўст дорамат аз љон зиёдатар,
Оё шабонгање ту маро ёд мекунї?
Печидаам ба худ зи ѓами бемурувватат,
Боре дилам рањонда зи ѓам, шод мекунї?
Ман тоирам,
Вале нарасам то ба осмон,
То оќибат рањо шавам аз хешу чанги ту.
Ман бандаям,
Нишастаи бар хок интизор,
Кай мерасад садои телефони занги ту?!
Хондам туро бањори дили хештан,
Вале…
Њайфо, камари сабзи дилат боѓи дигар аст.
В-он рўшанї, ки буд ба хоби парешабам,
Як шўълаи чароѓи дили доѓи дигар аст…
2005
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А.П.Чехов

БЕУНВОН
Дар асри V низ, чун њоло, офтоб њар сањар тулўъ ва
њар шом ѓуруб мекард. Субњ, ваќте ки нурњои аввалини
хуршед рўи ќатрањои шабнамро мебўсид, замин љон
мегирифт, њаво аз садоњои суруромез, њаяљонангез,
умедбахш пур мешуд, шомгоњ бошад, худи њамин
замин ором мегардиду ба ќаъри торикї фурў мерафт.
Рўз ба рўзу шаб ба шаб мемонд. Гоњ–гоње абри сиёње
пайдо шуда, раъду барќ садои ќањролуд мебаровард, ё
ситораи ѓафлатзадае аз осмон канда мешуд ва ё роњиби
рангпаридае аз роњ мегузашту ба ихвон њикоят мекард,
ки дар ќарибии дайр паланге дидааст – вассалом, сипас
боз рўз ба рўзу шаб ба шаб мемонд.
Роњибон кор мекарданду Худоро шукр мегуфтанд,
муршиди мўйсафеди онњо арѓунун менавохт, шеърњои
лотинї менавишт ва оњангњо эљод менамуд. Ин мўйсафеди
аљиб истеъдоди фавќулъодае дошт. Арѓунунро чунон
моњирона менавохт, ки њангоми аз њуљраи ў расидани
садои арѓунун њатто куњансолтарин роњибоне, ки гўши
начандон шунаво доштанд, оби дида мерехтанд. Ваќте ки
аз ягон хусус, њатто дар бораи оддитарин чизњо, масалан,
оид ба дарахтон, њайвонот ё бањр сухан мегуфт, ўро бе
табассум ва ё бе оби дида гўш кардан имконнопазир
буд ва чунин ба назар мерасид, ки торњои дилаш низ
мисли торњои арѓунун садо медињанд. Вале агар ќањр
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мекард, ё бењад хурсанд мешуд ва ё дар хусуси ягон
чизи дањшатангез ва бузург сухан оѓоз менамуд, њаяљони
беандозае фаро мегирифташ, дар чашмони дурахшонаш
ќатрањои ашк њалќа мезаданд, рухсорааш сурх мешуд,
садояш мисли раъд меѓуррид ва роњибон ўро гўшкунон
њис менамуданд, ки њаяљону илњоми вай ба дилашон чї
тазйиќе меоварад; дар ин гуна лањзањои аљибу њайратангез
соњиби њокимияти бењадду каноре мегардид ў ва агар ба
мўйсафедонаш фармон медод, ки худро ба бањр андозанд,
њамаашон бидуни истисно мекўшиданд, ки њарчи зудтар
ва бо дилу љон њукмашро ба љо оваранд.
Мусиќї, овоз ва шеърњое, ки вай дар онњо Худо,
осмон ва заминро меситуд, барои роњибон манбаи сурури
њамешагї буданд. Баъзан чунин мешуд, ки аз якрангии
зиндагї дарахтон, гулњо, бањор, тирамоњ ба дилашон
мезад, садои бањр гўшашонро хаста мекард, аз хониши
мурѓон ѓашашон меомад, вале истеъдоди муршиди
мўйсафед, мисли нон, њар рўз лозим буд.
Дањњо сол мегузашт ва њамоно рўз ба рўзу шаб ба
шаб мемонд. Ба љуз мурѓону њайвоноти вањшї дар наз
дикии дайр љонзоде наменамуд. Наздиктарин манзили
одамї дар дуродур воќеъ буд ва барои аз дайр то он љо ва
ё аз он љо то дайр расидан таќрибан сад чаќрим аз биёбон
роњ рафтан лозим меомад. Ба убури биёбон танњо касоне
љуръат мекарданд, ки аз зиндагї безор шудаву онро тарк
гуфта, ба дайр, чун ба гўр, рањсипор мегардиданд.
Аз њамин рў, ваќте ки дар яке аз шабњо шахсе
дарвозаи дайрро кўфт ва маълум шуд, ки он кас аз
бошандагони шањр, як осии зиндадил ва њаётдўст будааст,
тааљљубу њайрати роњибон њадду канор надошт. Ин шахс
пеш аз он ки аз муршид дуои хайр бигирад, шаробу таом
талаб намуд. Ба суоли роњибон, ки ў чї хел аз шањр ба
биёбон афтидааст, бо њикояти дуру дарози шикорчиёна
љавоб гардонд: ба шикор рафта, аз меъёр зиёдтар нўшида,
рањгум задааст. Ба ташвиќи роњибиро ихтиёр намуда,
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гуноњњои худро шустан ў љавобан табассуме карду гуфт:
«Ман ёри шумо нестам».
Вай баъди шикамсерї хўрдану нўшидан ба роњибон,
ки хизматашро адо менамуданд, як чашм давонд,
маломатомезона сар љунбонд ва гуфт:
— Шумо, роњибон, бекорхўљаед. Фаќат хўрдану
нўшиданро медонеду бас. Магар љонро аз гуноњ њамин
хел мерањонанд? Як фикр кунед: тамоми муддате, ки шумо
дар ин оромгоњ нишаста, мехўреду менўшед ва дар ќайди
роњату њаловат њастед, муќаррабини шумо љон ба даргоњи
Худованд месупоранду ба љањаннам рањсипор мешаванд.
Як бубинед, ки дар шањр чї воќеањое рух медињанд!
Гурўње аз гуруснагї мемирад, гурўње дигар ба чи роњ
харљ кардани зару зеварашро надониста, худро ба дарёи
фасодат мезанад ва чун магасњои ба асал дармонда њалок
мешавад. Одамон на дин доранду на диёнат! Кї бояд
онњоро наљот дињад? Кї бояд онњоро ба роњи њаќ андозад?
Оё ман, ки аз субњ то шом масту аластам? Магар рўњи
осуда, ќалби пурмењр ва эътиќодро Худо ба шумо барои
он ато намуд, ки ин љо даруни чор девор нишинеду коре
накунед?
Суханони мастонаи шањрї аз доираи одоб берун ва
густохона буданд, вале ба тарзи аљибе ба муршид асар
карданд. Мўйсафед ба роњибони худ назаре афканд, ран
гаш парид ва гуфт:
— Ихвон, охир, ў рост мегўяд! Воќеан њам одамони
бечора аз беаќливу сустї дар гирдоби фасоду бедиёнатї
њалок мешаванд, вале мо аз љой намељунбем, гўё ин ба мо
дахле надошта бошад. Пас чаро ман нараваму Масењоро,
ки онњо фаромўшаш кардаанд, ба ёдашон наорам?
Суханони шањрї мўйсафедро ташвиќ карданд; рўзи
дигар вай асояшро гирифт, бо ихвон хайру маъзур намуд
ва ба шањр рањсипор гашт. Ва роњибон аз мусиќї, аз
нутќњову шеърњои ў бенасиб монданд.
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Онњо як моњу ду моњ бесаброна интизорї мека
шиданд, вале мўйсафед барнамегашт. Нињоят пас аз се
моњ садои гўшошнои асои ў шунида шуд. Роњибон ба
пешвози вай шитофтанду суолборонаш карданд, вале ў
ба љои он ки аз дидори эшон хурсанд шавад, талх гирист
ва њарфе ба забон наовард. Роњибон пай бурданд: вай
бисёр пир ва лоѓар шудааст; чењрааш хаста буду андўњи
бузурге ба он соя меафканд ва њангоме ки ў инони гиряро
сар дод, аз ваљоњаташ шахси тањќирдидаро мемонд.
Роњибон низ гиристанд ва њамдардона ба пурсиш
даромаданд, ки чаро мегиряд, аз чи сабаб чењрааш
чунин ѓамгин аст, вале вай њарфе дар љавоб нагуфт ва
ба њуљраи худ рафту дарро баст. Ў њафт рўз дар њуљрааш
нишаст, чизе на хўрду на нўшид, арѓунун наменавохт,
мудом мегирист. Ба даркўбї ва хоњиши роњибон аз хусуси
он, ки барояду дарди дилашро ба онњо холї кунад, бо
сукути пурдавом љавоб мегардонд. Нињоят ў баромад.
Тамоми роњибонро гирди худ љамъ кард, бо чењраи гирёну
пурандўњ ва нафратбор аз хусуси он, ки дар се моњи охир
чињоро аз сар гузаронд, ба наќл шурўъ намуд. Ваќте ки
вай роњи худро аз дайр то шањр тавсиф мекард, садояш
орому чашмонаш пурнаќши табассум буд. Дар роњ, мегуфт
ў, барояш мурѓон мехонданд, љуйборон наво мекарданд,
умедњои ширину љавон ба дилаш њаяљон мебахшиданд;
вай роњ мерафту худро аскаре мепиндошт, ки ба љанг
меравад ва ба ѓалабаи худ итминон дорад; ў хаёлманд
роњравон, шеър мегуфту суруд мехонд ва пай набурд, ки
чи тавр роњ ба охир расид.
Вале садои ў ларзид, чашмонаш дурахшиданд ва
њамин ки аз шањру шањриён сухан оѓоз кард, тамоми
вуљудашро њисси ѓазаб фаро гирифт. Он чизњоеро, ки вай
баробари ба шањр ворид шудан дид, дар умраш надида
буд ва њатто ба тасаввурашон љуръат намекард. Танњо
ин љо, бори аввал дар зиндагї, дар пиронсолї ў дид ва
фањмид, ки иблис чи гуна тавонову зиштї чи гуна зебост,
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одамон чи гуна махлуќи нањифу тарсуву ночизанд. Аз
тасодуфи носозгор аввалин хонае, ки вай ворид шуд,
хонаи фисќу фањш буд. Таќрибан панљоњ каси серпул бе
њељ гуна меъёр хўрок мехўрданду шароб менўшиданд.
Онњо масти шароб шуда, сурудњо мехонданд, бебокона
чунон суханони ќабењу хунук мегуфтанд, ки шахси
худотарс ба гуфтанашон љуръат намекунад; бењад озод,
бардам, хушбахт буданд онњо, на аз Худо, на аз иблис, на
аз марг метарсиданд, балки њар чи мехостанд, мегуфтанду
мекарданд, њар љо дилашон мехосту пояшон мекашид,
мерафтанд. Шароби арѓувонї бо љилои тиллоиаш дилу
њуши ин тоифаро ба ќайд гирифта ва, аз афташ, нињоят
лазизу хушбўй буд, зеро њар кас баъди нўшиданаш
ќаноатмандона табассум менамуд ва боз нўшидан
мехост. Ба табассуми кас шароб низ бо табассум љавоб
мегардонд ва ваќте ки онро менўшиданд, хушбахтона
љило медод, гўё медонист, ки чи лаззати ањриманонае
дар худ нуњуфтааст.
Мўйсафед њамоно бештар ба шўр омада, аз ѓазаб
гириста, чизњои дидаашро наќлу тавсиф мекард. Дар
рўи миз, дар байни айёшон, мегуфт вай, зани гумроњи
нимбарањнае меистод. Махлуќе аз он зеботар ва дилкаш
тарро тасаввур кардан ва дар табиат пайдо намудан амри
муњол аст. Ин махлуќи њаром љавон, мўйдароз, сабзина
буд, чашмони сиёњу лабони сергўшт дошт, лоќайдонаву
бешармона дандонњои барф барин сап–сафедашро намоиш
дода табассум менамуд, гўё мехост бигўяд: «Бубинед, чи
бењаё ва чи зебоям ман!» Ќабатњои шинами шоњиву парча
рўи китфони ў мехобиданд, вале зебої намехост зери
либос пинњон бимонад ва чун сабзаи навхези бањорон
аз зери хок, аз зери ќабатњои либос зўран бадар меомад.
Зани бењаё шароб менўшид, суруд мехонд ва худро ба
ихтиёри њар касе медод, ки ўро мехост.
Сипас мўйсафед бо дастони аз шиддати ѓазаб ларзон
аз хусуси пойгаи аспон, љанги говон, театрњо, коргоњњои
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рассомон, ки он љо сурати занони барањнаро мекашанду
аз лой месозанд, њикоят кард. Ў бо њаяљон, нињоят бо
шавќ ва лањни аѓонї сухан мекард, гўё ба торњои ноаёне
нохун мезад, роњибони њайратзада њар сухани ўро бо
тамоми вуљуд гўш мекарданд ва аз шиддати њаяљон њатто
нафас намекашиданд... Мўйсафед тамоми наљобати иблис,
дилкашии бадї, љаззобияти бемисоли љисми њароми занро
тавсиф карду иблисро лаънат хонд, сўи њуљрааш роњ
гирифт ва аз пасаш дарро баст...
Ваќте ки ў субњи рўзи дигар аз њуљрааш бадар омад,
дар дайр аз роњибон касе намонда ва њама ба шањр фирор
карда буданд.
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Элчин
(адиби озарбойљонї)

ИШЌИ АВВАЛИ БАЛАДАДАШ
Дар Обшорон, дар худи соњили бањр, дењае воќеъ
буд. Дар осмони ин дења офтоб медурахшид ва чунон
гарму чунон сўзон медурахшид, ки њама дар хонањояшон
панањ бурда буданд.
Албатта, ба ѓайр аз хонањои якошёнаву дуошёна,
инчунин њавлињое, ки бо чўбдевор ё сангдевор ињота карда
шудаанд, ба љуз хушањои ранговардаи ангур, мевањои
сурхи анор, дарахтони анљиру тут, ба љуз офтоби сўзон
боз бањр њам буд ва њоло резамављњои он нарму ором
рўи регњои соњилро мешустанд.
Дар дења воќеан њам ба љуз Балададаш гўё касе
набуд; Балададаш зери дарахти тут, дар бари роњи байни
колхозї менишаст ва гўё аз гармии тоќатфарсои нимарўз
парвое надошт; сояи на он ќадар калони дарахт кайњо
аз љое, ки ў менишаст, ба љои дигар лаѓжидааст, вале
Балададаш љои нишасташро дигар намекард, њамоно
зери офтоби сўзон пинак мерафт, ба тан куртаи рахрахи трикотаж, шалвори васеъ ва ба пойњои луч шиппак
њамоно менишаст. Боз њатман бояд гуфт, ки сарашро
кулоњи калоне зеб медод ва њар замон ќатрањои араќ
аз таги ин кулоњ шорида, чењраи хароби Балададашро
шуста поён мечакиданд.
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Мошини боркаше, ки болояш пур аз бочкањои
пиво буд, тараќ-туруќкунон гузашта рафт ва Балададаш
чашмонашро, ки аз асари бехобии дишабаи дар мубориза
бо кўрпашањо гузаронида сурх шуда буданд, кушод, аз
паси мошин нигоњ кард, сипас бо чашмони нимпўш ба
офтоб, ба сояи аз ў дуршудаи тут нигарист, вале аз љой
наљунбид. Фаќат хамёзае кашид.
Аз паси сангдевор сари писарбачае намоён шуд.
Балададашро дида писарбача ѓайб зад, вале худи њамон
лањза дарбачаи дарвозаи нилгуни њавлї боз шуд ва
писарбача љониби Балададаш равон гашт; дар як дасти
ў нону панир, дар дасти дигараш чўб буд; вай ба назди
Балададаш омад, бозистод, луќмае аз нону панир газид
ва чўбро дароз кард:
— Њамин чўба тарошида те, хай!..
Балададаш хомўш монд. Писарбача боз нонро газид
ва ѓурунгос зад:
— Хай, тарошида те!..
Боз садое дарнаёмад. Писарбача кавшакунон боз
хоњиш кард:
— Хай, акнун…
Балададаш чашмонашро нимпўш карда, ба писар
бача чунон назар кард, ки гўё ўро бори аввал медида
бошад ва гуфт:
— Рав, ѓам нате!
Писарбача нињоят луќмаро фурў бурду саросема
ба гап даромад:
— Ваќте ки Ањмадоќоро ба армия мегирифтанд,
магар нагуфта будї, ки ба љои вай барои чавгонбозї чўб
тарошида медињї?
Балададаш љавобе надод.
— Дирўз аз Ањмадоќо хат омад, – суханашро давом
дод писарбача, – пурсидааст: «Балададаш ба ту чўб
тарошида медињад?» Ва боз навиштааст: «Аз номи ман
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ба Балададаш саломи оташин расон». Ба худо! Саломи
оташин!
Боз Балададаш чизе нагуфт. Вай даст ба киса бурду
ќуттии «Аврора»-ро берун овард, сигаретае гирифту
пушти гўшаш гузошт, ќуттиро аз нав ба киса монд ва
танњо акнун дасти дигарашро ба кисаи дигараш бурд, аз
он кордчаи сафариеро берун овард, кушод, теѓи кордчаро
ба нохунаш бурда, тезии онро санљид ва гуфт:
— Биёр ин љо.
Писарбача саросема ба ў чўбро дод. Балададаш
онро гирифт, аз њар тарафаш синчакунон нигарист ва
ба тарошидан сар кард. Боз дарбачаи дарвозаи рўбарў
кушода шуд, зане берун омад ва писарбачаи дар назди
Балададаш истодаро љеѓ зад:
— Оќонаљаф, њо Оќонаљаф!
Оќонаљаф љониби модараш нигарист:
— Ња?
— Биё, бачањо ќатї шин, ман бозор меравам.
Оќонаљаф аввал ба модар, баъд ба Балададаш
нигаристу охирин луќмаи нону панирро ба дањан андохта
гуфт:
— Тамом ки кардї, љеѓ зан, омада мегирам, хай?
Балададаш машѓули кор буд ва гуё чизеро нашу
нид.
Оќонаљаф давон ба њавлї рафт. Занак аз пањлуи
Балададаш гузарон ќадаммониашро сусттар кард.
— Корњо чї хел, Балададаш, модарат чї хел?
— Наѓз, – љавоб дод Балададаш, сарашро набар
дошта.
— Кай аскарї меравї?
— Тирамоњ.
— Иншоолоњ! Ањмадоќо он љо барои хондан ба
курс даромадааст.
Балададаш сарашро бардошту ба занак нигарист.
— Ман њам медароям.
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— Иншооллоњ!
Занак ба роњаш рафт, Балададаш бо чўб машѓул
шуд ва ногањон аз паси ў фарёд кард:
— Ба Ањмадоќо аз ман салом расонед, саломи
оташин. Ин хел нависед: «Балададаш ба ту саломатї
мехоњад!»
Занак табассумкунон сар љунбонд.
— Ташаккур, менависем, њазор ташаккур, – гуфт
вай ва дар хамгашти кўча ѓайб зад.
Ва боз дар дењаи бекас њамон офтоби сўзон буду
Балададаш, ки зери дарахти тут нишаста, бо диќќат чўб
метарошид.
Ва боз бањр буд, ки дар масофаи на он ќадар дур
ба осмон мечаспид.
Осмон софу беѓубор, бањр орому беѓаш, бинобар
њамин њам чунин менамуд, ки њељ гоњ дар олам на борон
будаасту на бўрону тўфон ва умуман на њељ чизе ба онњо
монанд.
Аввал садои мотор ба гўш расид, сонї мошини
боркаш намоён шуда, аз пањлуи Балададаш гузашта рафту
таќрибан бист ќадам дуртар таваќќуф кард.
Болои мошин аз бистару кўрпањо, курсичањои
чўбин, љевони калони либосмонї, миз пур буд ва умуман
ба назар мерасид, ки касе кўч бастааст.
Ронанда моторро хомўш кард, хез зада ба замин
фуромад, ба атроф чашм давонду гуфт:
— Ња, њамин љо.
Зани фарбење базўр аз кабина баромада, дуру дароз
ба бањр нигарист.
— Худо умри Муродро дароз кунад, – нињоят гуфт
вай. – Дар љои аљиб дача гирифтааст.
Ронанда аз кисааш калид баровард, ќулфи калони ба
дарвоза овезонро кушод ва ба њавлї нигарист. Дарахтони
анљир, бињї ва анор њавлии хурдакаки дилкашро зери
сояи худ гирифта буданд. Дар паси хонаи якошёна токи
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ангур, дар бари он шипанг воќеъ буд ва њоло дар сояи
ин шипанг панљ-шаш сор чањ-чањ мекарданд.
Зани фарбењ муддате дар дами дар истод.
— Севил, азизам, бин, ин љо чї ќадар зебост! –
Занак ба ќафо нигарист ва андаке бо њайрат ба ронанда
чашм дўхт.
Ронанда атрофро аз назар гузаронду гуфт:
— Њељ чизро намефањмам…
Дар ин муддат занак гирди мошинро як давр зада
баромад.
— Севил! Ту куљої, Севил?
— Сева-хонум! – дод зад ронанда, ба нўги пой хест
ва ба болои мошин назар кард.
Балададаш, ки дер боз дар зери дарахти тут мени
шасту тамоми ёду њушаш ба чўбтарошї банд буд, сарашро
бардошт, љониби мошини боркаш нигарист ва аз нав
машѓули кори худ шуд.
Зани фарбењ, нафасгир шуда, давон худро ба
ронанда расонд:
— Рафту бача дар роњ аз мошин афтида монда
бошад-чї, а?
Ронанда нороњат шуд, ба болои мошин нигарист,
занак бошад, акнун бо тамоми овоз фарёд мезад:
— Севил! Севил!
Нињоят овози мањини духтарак садо дод:
— Ња, очаљон?
— Зани фарбењ, чашмонаш аз косахона баромада,
ба ронанда нигарист. Ў бошад, китф дарњам кашид ва
ин даъфа хам шуда ба зери мошин нигоњ кард.
Занак боз дод зад:
— Севил!
Ва њамин дам якбора дари љевони либосмонї, ки
дар болои мошин буд, шараќќї кушода шуду духтари
нозукандоме дар лабонаш табассум, бар тан куртаи сафед,
тамоман офтобнахўрда, мўйњояш хурмої намоён шуд.
189

Зани фарбењ дастонашро ба ќафаси сина пахш
кард.
— Ба ту шўхї… Ман ќариб гурдакаф шуда будам,
– гуфт вай ва табассум намуд.
Ронанда гўё навакак фањмида бошад, ки зери
офтоби сўзон истодааст, аз љайбаш дастрўймоли калоне
бароварду араќи рўяшро пок кард.
Севил чун саќои пинг-понг аз болои лабаи мошин
љањида фуромад ва Балададаш, ки аз ў чашм намеканд,
фавран њис кард, ки тамоми вуљудашро аланга фаро
гирифт. Вай аз љояш хест ва ин дафъа ба соя гузашта
нишаст.
Севил ба њавлї сар халонду якбора ќарсак зад:
— Вањ! Чї хел зебо! Чї хел назаррабо!..
Зани фарбењ њавличаи дилкашро, ки дар он мебоист
тобистонро мегузарониданд, бори дигар аз назар гузаронд
ва бори дигар табассум намуд – вай њам худаш ва њам
барои духтараш хурсанд буд.
— Хайр, биё, чизу чораро дарорем, љобаљо кардан
даркор.
Ронанда лабаи мошинро фуровард ва ба даровардани
борњо ба њавлї шурўъ намуд. Севил ва модараш сумкањо
ва дигар майда-чайдањоро мекашонданд. Баъзан зани
фарбењ ба Балададаш, ки бепарвоёна зери дарахти тут
менишаст, нигоњи хашмолуд мепартофт. Гўё мегуфт, ки
магар намебинї, мардум кўчида омадаанд, ба љои ёрї
расонидан дар соя дами беѓам мезанї.
Балададаш нигоњњои норозиёнаи зани фарбењ ва
ронандаро, ки куртаи сафед ба баданаш часпида кор
мекард, њис менамуд, вале Балададаш Балададаш буд,
вай њељ кас, њатто падарашро намегузошт, ки дар нисбати
ў њукмфармої кунад, балки кардани он кореро афзал
медонист, ки табъи дилаш бошад.
Зани фарбењ нафасгир мешуд, њарчанд шояд барои
вай ин кори љисмонї он ќадар њам зарарнок набошад.
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Севил бошад, чун гунљишкаке чањ-чањкунон давида
омада, китобе ё буѓчаеро мегирифту ба хона мебурд ва
боз бармегашт.
Нињоят ронанда дар болои мошин ба ѓељонидани
љевони кўњнаи либосмон шурўъ кард. Зани фарбењ дигар
тоќат карда натавонисту ба Балададаш гуфт:
— Ње, бача, камтар ёрдам кун, намебинї, ки мо аз
њол рафтаем?
Балададаш сарашро бардошт, ба зани фарбењ нигоњ
кард ва пурсид:
— Шумо ба ман гап задед?
— Ња … Набошад ба кї?
Балададаш сар то пои ўро аз назар гузаронду
гуфт:
— Бо худатон њаммол њам меовардед, мешуд.
Дањони зани фарбењ боз монд, ронанда бо ѓазаб
љониби Балададаш нигарист, хост чизе бигўяд, вале њамин
дам Севил, ки дар назди дар меистод, ба Балададаш нигоњ
карда, ќиќирос зад ва ронанда хомўш монд.
Балададаш аз зери лапари калони кулоњи худ бо
диќќат ба Севил нигарист, сипас чўбро ба замин гузошта,
аз љой хест, кордчаро баст ва паси шалвори васеъашро
афшонда, оњиста ба назди мошин равон шуд.
Севил бо њайрати хурсандиомез ба кулоње, ки дар ин
гармо сари Балададашро зеб медод, ба сигаретаи пушти
гўши ў нигоњ карду боз ќиќирос зад.
Балададаш ба духтар як песонида нигаристу дигар
ба вай ањамият надода, пуштакї ба мошин љафс шуд ва
дастонашро бардошт.
Ронанда аввал дудила шуд, чунки љевон нињоят
калон буду бача, аз афташ, на он ќадар баќувват, вале
њисси боварии Балададаш ба ў низ асар намуд ва вай зўр
зада, љевонро ба пушти Балададаш тела дод.
Балададаш љевонро бо дастонаш дошта, ба по ис
тода тавонист, вале пеши чашмонашро торикї пахш
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намуд ва аз дилаш гумоне гузашт, ки агар њозир аз зери
ин бор худро халос накунад, на армияро хоњад дид ва на
курсњоеро, ки Ањмадоќо ба хондан даромадааст.
Љевон аз пушти Балададаш ѓељида фуромад ва
тараќќоскунон ба роњрави мумфарш бархўрд.
Севил дид, ки Балададаш сињату безарар аст,
ќоњ-ќоњзанон баланд хандид ва садои хандаи вай зани
фарбењро гуё аз хоб бедор намуд:
— Вањсей-е!…*
Балададаш аввал ба љевони чаппашуда, ба дари
шикастаи он, баъд ба Севил нигаристу ѓурунгос зад:
— Њељ гап не, таъмир мекунем.
— Чиро таъмир мекунем, – оромона гуфт модари
Севил, – чиро таъмир мекунем? Бин, ки чї кор кардї!
Севил боз ќоњ-ќоњзанон хандид.
Ронанда бо њайрат аз боло ба Балададаш менигарист,
лабонаш бесадо мељунбиданд.
Балададаш бошад, нигоњашро аз љевон канд, аз нав
ба Севил нигарист ва ногањон фањмид: ин духтар, ки вай
њамагї ним соат пеш дидааст, каси барояш нињоят азиз ва
наздик аст; ин њиссиёт тамоми вуљудашро фаро гирифт ва
нохост ба ў чунин намуд, ки вай дар бањр шино мекунад,
ўро мављњои бањр навозишкорона ба оѓўш мегиранд ва
каси дигареро, ки мисли Балададаш бањрро эњсос кунад,
фањмад ва дўст дорад, ёфтан кори нињоят душвор буд.
Ишќи аввали Балададаш ана њамин тавр оѓоз шуд
ва рўзи аввали ин ишќ бо воќеаи љевон анљом ёфт. Бала
дадаш аввал паси шалвори васеъашро афшонд, сипас,
гўё воќеае рўй надода бошад, баргашт ва чунон оњиставу
бепарво дур шуд, ки танњо Балададаш метавонист ин
тавр роњ гардад.

*. Вањсей – мухаффафи «Вањ Њусейн». Њусейн номи яке аз писарони
шањиди Алї буд (мутарљим).
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Дар чунин ваќти рўз дар бањр, ба ѓайр аз моњињо,
танњо Балададаш шино мекард: моњињо наменамуданд,
аммо сари Балададаш дар рўи об сиёњї мекард, нест мешуд,
падид меомад; Балададаш чунон ором шино мекард, ки
хамўшиву оромии бањр заррае халал намепазируфт.
Балададаш ба пушт гашт ва осмони обї, аниќтараш,
чашмони обии духтари чењрасафеду хурмоимўйро дид.
Вай Севил ном дошт.
Ин духтари хандон њоло дар њавлии нави худ зери
дарахти калони анљир менишаст, вале дигар намехандид.
Вай панљањои њарду дасташро аз байни мўйњои хурмоии
пушти сараш гузаронида, чашмони калон-калонашро ба
осмон дўхта буд; ба осмон менигаристу шеър мехонд:
Ањд карда будем њангоми видоъ
Бар ишќи љовидон…
Нуњуфта буданд асрори дилњо
Дар наѓмаи мурѓон…
Њангоми хайрбод гитор гирифтам,
Нохун задам ба тор,
Як-як бигуфтам асрори худро
Бо ќалби беќарор…
Чун лашкари ѓам ѓолиб биёмад,
Он тор канда шуд…
Љонон, ту бингар, ба ёдат чї сон
Дил умре банда шуд!
Ёде бикун зи ман, дорам илтиљо,
Ёде зи ман бикун,
Ба хотири ишќ дар фасли бањор
Сайри чаман бикун…
Сипас вай дастњояшро ба ду тараф дароз карда,
хамёза кашид ва танњо њамин дам Балададашро дид, ки
болои девор менишаст. Духтар аввал андаке шармид,
сипас пурсид:
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— Ту њам шеърро дўст медорї?
— Набошад чї?
— Бисёр шеър аз ёд медонї?
Балададаш ба аломати тасдиќ сар љунбонд.
— Наход? – Севил аз љой як ќад парида хест. Вай
гўё ба суханони Балададаш бовар накард. – Канї, ягон
чиз хон-чї.
— Чї, ин љо мактаб аст магар?..
Албатта, Балададаш чанд шеър аз ёд медонист, вале
Балададаш онро низ медонист, ки ягонтои ин шеърњо
сазовори Севил нест, яъне онњо шеърњое набуданд, ки
дар њоли њозир барои Севил хонда шаванд; Балададаш
инчунин медонист: бо духтаре, ки њамин тавр худ ба
худ, ба осмони соф назаркунон шеър мехонад, зарифона,
навозишкорона ва нињоят оќилона бояд гап зад, вале
њамаи гап њам дар сари он буд, ки вай, Балададаш,
зарифонаву навозишкорона ва ба замми ин нињоят
оќилона гап зада наметавонист.
Умуман, Балададаш инро танњо њамин њозир фањ
мид, њамин њозир фањмид, ки вай љавони мактабро дар
њаждањсолагї хатмкарда, устои машњури чўбтарошї ба
рои љавгонбозї, ќобилияти бо духтар зарифонаву наво
зишкорона гуфтугў кардан, дар сўњбат гапњои оќилона
гуфтан надорад
Оре, албатта, Балададаш њис мекард: духтаре, ки
аз девори ў болояш нишаста њамагї дар масофаи дањ
метр истодааст, дар асл аз олами вай нињоят дур аст,
вале дар умќи дили худ Балададаш онро низ њис мекард,
ки рўзе мерасаду дар соњили бањр, дар шаби пурситораи
тобистон, ки њатман шаби салќин бояд бошад, ин масофа
метавонад нињоят мањдуд шавад, њатто тамоман аз байн
равад ва ин духтари зебо метавонад ўро навозиш бикунад,
чунонки мављњои бањр навозишаш мекунанд, метавонад
аз лабонаш бибўсад.
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Ва Балададаш гўё њаќиќатан њам ин бўсаро дар
лабонаш њис намуд, як ќад парид ва гунањгорона ба
духтар нигарист.
Дуруст аст, ки Севил дар бораи андешањои Бала
дадаш чизе намедонист, вай аз он тамоман бехабар буд,
ки лањзае ќабл аз ин чењраи харобу офтобхўрдаи ўро
бўсид. Севил кулоњи калони Балададашро ба завќ тамошо
мекард ва Балададаш фањмид, ки њамин њозир барои ў
шеър нахонданаш кори нињоят бад шуд.
Дар айвон модари Севил лўбиё мешуст. Вай љониби
плита гашта, газро даргиронданї шуду дар болои девор
Балададашро дид.
— Њей, ту он љо чї кор мекунї? – дод зад ў. – Ту
барои чї болои девор баромадї?!
Балададаш парида поён фуромад, шалвори васеъаш
ро афшонд ва бо нўги шиппакаш регро телакунон ба
кўча рафт.
Модари Севил ба болои лўбиё тухми хом рехт,
оташро нињоят паст карду ба реза кардани панир
даромад. Ногањ дарвозаи чўбин ѓичиросзанон кушода
шуд, Балададаш ду сатили пур аз обро базўр дароварду
дар мобайни њавлї гузошт.
Модари Севил ба Балададаш бо њайрат менигарист.
Балададаш низ муддате ба ў нигаристу сипас гуфт:
— Оби Шоллар. Мана, барои шумоён овардам.
Истифода кунед.
— Рав, бача, рав, – гуфт зани фарбењ. – Аз ту касе
чизе илтимос надорад, рав, хоњиш мекунам, аз пайи кори
худат шав…
Балададаш, ки аз зери кулоњи лапаркалони гарм
ба рўяш љўяњои араќ мешориданд, баргашт ва мехост
сатилњоро гирифта аз њавлї бадар равад.
Ўро овози модари Севил боздошт:
— Ин воќеан њам оби Шоллар аст?
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Балададаш ќадаммониашро суст кард ва ба аќиб
рўй оварду гуфт:
— Ба кулоњам ќасам, оби Шоллар, бовар наме
кунед?
Модари Севил гўё чизе нашунид.
— Чї?
Балададаш сатилњоро ба замин монд, бо кафи даст
ба лапари кулоњаш як силї зад:
— Э-э, ба кулоњам ќасам, оби Шоллар, чиба бовар
намекунї?
Ногоњ Севил аз хона сар бароварда ба њавлї нига
рист.
— Чї, чї? – пурсид вай. – Ба кулоњам ќасам?.. – ва
бо завќи тамом ќоњ-ќоњзанон хандид.
Балададаш нафањмид, ки Севил њоло барои чї
механдад; умуман хандаи вай маъќулаш буд, вале кулоњ
ба ин чї муносибат дорад? Не, ў наметавонист аз ин
духтар биранљад.
— Хайр, бисёр хуб, модом ки овардаї, ин љо биёр,
вале дигар худатро азоб надењ, илтимос, – гуфт зани
фарбењ.
Балададаш сатилњоро ба айвон бурда, обро ба зарфи
калони тунукагї рехт. Дар њамин ваќт «Москвич»-и сурхе
назди дарвоза омада истоду садо дод. Модари Севил аз
шодї дасту по гум карда монд.
— Мурод омад! Сева, Мурод омад!
Севил аз хона давида баромад. Модар, њузури
Балададашро фаромўш карда, дастони тарашро бо сачоќ
хушккунон низ ба њавлї фуромад.
Мурод марди ќадбаланди таќрибан сисола, хушрўву
чењракушод буд. Ваќте ки вай аз мошин баромада ба
њавлї медаромад, аз тамкину оромї ва эътимоде, ки аз
ваљоњаташ бармеомад, њама чиз дар атроф гўё таѓйир ёфт.
Сабаби ин таѓйиротро Балададаш намефањмид.
196

— Хайр, чї хел? – пурсид Мурод. – Чї хел љойгир
шудед?
— Олиљаноб, – гуфт Севил ва аз зери баѓали Мурод
гирифт; агар њузури модараш намебуд, вай гардани ўро
оѓўш мекард.
Ва модари Севил инро њис карду дасту по хўрда
гуфт:
— Ин љо бисёр наѓз… Бисёр њам олиљаноб…
Мурод ба атроф чашм давонд ва маълум буд, ки
аз муњит розист.
— Дар шањр чунон гарм, – хабар дод ў, – ба
нафасгирї њаво намерасад.
Севил ба чашмони ў нигарист.
— Ту хаста нашудї? – гуфт вай ва чунон гуфт, ки
модараш боз гўё дасту по хўрда монд; духтар ошкоро ба
Мурод мечаспид.
Дар ин лањза касе фикр њам намекард, ки дар олам
Балададаш ном одам њаст ё нест, лекин ваќте, ки ин
Балададаши аз ёди њама фаромўшшуда, сатилњои холї
дар даст, аз бари онњо гузаштанї шуд, Мурод пурсид:
— Ин кї?
Севил ба Балададаш як назар партофт – аз зери
кулоњи ў љўяњои араќ ба рўяш мешориданд – ва ќоњ-ќоњ
занон хандид.
— Вай ба мо ду сатил оби Шоллар овард, – эзоњ
дод модари Севил.
Севил бошад, њамоно механдид.Балададаш бозистод
ва ба Севил нигарист. Балададаш парво надошт, ки дар
бари ин духтар марде истодааст, ки чењрааш аз мўйлаби
сиёњ њељ накостааст ва ин мард «Москвич»-и наппа-нави
сурх дорад ва шояд ба ў маъќул нашавад, ки Балададаш
ба дилбари вай чашм дўхтааст; Балададаш фаќат мехост,
ки ба ин чашмони обии ногоњ барояш азизгашта, ба ин
мўйњои хурмої, ба ин рўи сафед нигараду нигарад. Ва
ў менигарист.
197

Мурод аз кисааш тангаи яксўмае бароварду ба
Балададаш дароз кард:
— Гир.
Балададаш аз мўйњои хурмої, чашмони обї, рўи
сафед нигоњашро канд ва ба он яксўма назар кард.
Ваќти дигар мешуд, Балададаш, албатта, њаќорат
медод, ё ин тангаро гирифта ба осмон њаво медод, умуман
ягон кори ба њамин монанд мекард… Вале гап дар сари
он буд, ки дар ин лањза Балададаш тамоман худашро
гум карда монд, чунки ин дам дар бари вай духтари
зебое меистод, ки метавонист ба осмони соф нигариста,
шеърњои олиљаноб бихонад ва њоло ин духтар ба тангаи
яксўма чашм дўхта буд.
Модари Севил гуфт:
— Вай њамту овард, Мурод, медонї, бепул.
Мурод табассум кард.
— Њељ гап не, бигзор рафта пиво нўшаду ташнагиша
шиканад.
Балададаш сатилњои холиро бардошта, хомўшона
аз њавлї баромад.
Аз ќафо овози Мурод шунида шуд:
— Кам нест?
Сипас њамон духтаре, ки чашмони обї, рўи сафед
ва мўи хурмої дошт, боз ќањ-ќањзанон хандид.
Ду моњ буд: яке дар осмону дигаре дар бањр ва
он моње, ки дар бањр буд, рўи резамављњо мераќсид.
Балададаш дар соњил менишаст.
Дар тамоми соњил ба љуз Балададаш, ки кайњо боз
аз моњи бањр чашм намеканд, каси дигаре набуд.
Нињоят Балададаш аз љой хест, шалвори васеъи
худро афшонд ва аз бари харсангњо гузашта, аз соњил
оњиста љониби дења рафт.
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Аз хонаи Оќонаљаф садои баланди мусиќї меомад:
Ќодир Рустамов «Сона булбул»-ро* мехонд ва Балададаш
ба оњанги њамин мусиќї ба болои девори сангине, ки
њавлии Севилро ињота мекард, баромад ва аз торикї ба
айвони равшан нигарист.
Севил, модари ў ва Мурод дар айвон гирди хонтахта
нишаста чой менўшиданд.
— Ба њаќќи худо, мошина оњиста њай кун, – мегуфт
модари Севил.– Дили ман бо ту мешавад. Ин љо телефон
њам нест, ки баъди ба шањр расиданат занг бизанї.
Мурод табассум кард:
— Ман бе ин њам оњиста њай мекунам. Хавотир
нашавед.
— Хайр, њамин љо мон, – гуфт Севил.
— Не, наѓз намешавад, – баъди лањзае гуфт Му
род.
— Тезтар тўйи шумоя мекардем, – оњ кашид мо
дар.
Балададаш аз болои девор парида фуромад ва
шалвори васеъашро афшонда, хомўшона аз њавлии Севил
дур шуд.
Боз нимарўз ва боз њам њаво нињоят гарм буд. Танњо
дар соњил ва дар бањр одам бисёр буд – рўзи шанбе!
Балададаш навакак аз об баромад: нимэзори сиёњу
дароз, ки то зонуњояш мефуромад, ба ронњои харобаш
часпида буд.
Оќонаљаф бо чўби тарошида регро кофта-кофта ба
ў наздик шуд.
— Мо имрўз аз Ањмадоќо хат гирифтем. Вай ба ту
салом мерасонад. Мегўяд, ки ба назди ман ба вилояти
Амур биёяд. Мегўяд, ки ин љо ба курсњои наѓз ба хондан
медарояд. Аз он љо бошад, мегўяд, ба академияи њарбї
*. Сона булбул – навои булбул.
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даромадан њам душвор нест. Ман худи њамин рўз ба вай
љавоб навишта гуфтам, ки Балададаш ба ту саломи гарму
љўшон мерасонад.
— Хайр, ба ту чї? – ногоњ ба гап даромад Бала
дадаш. – Барои ту чї фарќ дорад?!.. – Сипас болои рег
хамёза кашид, ба офтоб назар кард.
Писарак аз Балададаш ин хел суханонро интизор
набуд, бинобар ин оњиста аз ў нигоњашро гурезонд. Баъд
«Москвич»-и сурхеро, ки ба соњил меомад, нишон дода
гуфт:
— Сардор меояд.
— Кї? – пурсид Балададаш.
— Сардор-дия, – љавоб дод Оќонаљаф.
— Кї ин сардор?
— Њу, ана, дар «Москвич»-и сурх.
Балададаш ба оринљњояш такя кард, нимхез шуд.
— Мо њамсоядухтари нав дорем, – давом дод бача. –
Ин шавњаршавандаи њамон. Онњо барои тобистонгузаронї
ин љо омадаанд, тирамоњ мераванд. Модари вай мегўяд,
ки ин сардор аст. Медонї, модари вай чї ќадар вазн
дорад? Худи вай чи хел зебо, модараш бошад, ќариб сад
кило.
Балададаш нимхез шуда ба Севилу Мурод назар
кард.
Мўйњои хурмоии Севил рўи китфони сафедаш
хамида буданд. Пойњои лучи Севил, кафњои пои лучаш
регро гўё навозишкорона сила мекарданд. Муроди
бўзбалаву мушакњояш дамида Севилро кашолакунон
худро ба об зад ва њарду аз соњил ба бањри кушод шино
карда рафтанд.
Балададаш дар бањр буд ва дар бањр ба љуз Бала
дадаш ва Севил каси дигаре набуд. Севил дар болои об
рўи дасти Балададаш мехобид. Балададаш ба рўи сафеди
Севил, ба торњои дар рўи об парешони мўйњои хурмої, ба
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лабони пуртабассуме, ки пичиросзанон шеър мехонданд,
менигарист.
Ин њолат хеле идома ёфт, баъд Севил дасташро
дароз карда, рўи ўро сила намуд ва кафашро ба лабони
вай пахш кард. Балададаш ин кафи аз асари оби бањр
шўртаъмро мебўсид, мебўсиду ба дуродур менигарист.
Хати хираю обии уфуќ ба ин бахти бањрї гўё њад
мегузошт.
Балададаш љониби Севил, ки рўи дасташ мехобид,
хам шуду мўйњои хурмоии ў ва бањрро бўсидан гирифт.
— Пору њаст барои боѓ, даркор нест?
Балададаш нигоњашро аз бањр канд, ба мўйсафеди
дар ароба нишаста, ба хари пашмрехтае, ки аробаро
мекашид, нигарист.
— Мегўм, ки барои боѓ пору даркор нест?
Балададаш њайрон монд, ки ин мўйсафед якбора
аз куљо пайдо шуд, боз ба бањр нигарист, вале он љо
дигар на Севил буд, на мўйњои хурмоии ў. Вай аз љой
хест, шалвори васеъи худро афшонд ва ба мўйсафеде, ки
мунтазири љавоб буд, чизе нагуфта, аз соњили аллакай
бекас љониби дења равон шуд.
Ароба бошад, чархњояш ѓиљиросзанон, ќад-ќади
соњили нимторики Обшорон роњашро давом медод.
Ваќте ки Балададаш болои сангдевор баромада,
ба айвони чароѓони хонаи Севил назар кард, аллакай
тамоман торик шуда буд. Духтар дар курсии аз ќамиш
бофта танњо менишаст, дар дасташ китобе буд.
Ногањ Севил чашмонашро аз китоб канд, ба торикї,
ба љонибе, ки Балададаш болои девор менишаст, бо
диќќат назар карда гуфт:
— Ту боз болои девор баромадї?
Дили Балададаш канда шуд ва ба замин афтод – то
ин дам њељ гоњ бо Балададаш чунин њолат рух надода
буд.
201

— Ман медонам, ки ту дар болои девор нишастаї,
– гуфт Севил. – Дина њам он љо нишаста будї. Гумон
мекунї, ки намедонам? Њоло Мурод биёяд, гўям, медонї,
ањволи ту чї мешавад?
Балададаш хомўш буд. Танњо ќурбоќањо ваќ-ваќ
мекарданд – аз афташ, борон меборад. Ва боз малахњо
чиррос мезаданд – чунон баланд, ки садояшон тамоми
дењаро пур карда буд. Аз хона садои кадом як мусиќї
ба гўш мерасид – аз афташ, аз телевизор кино нишон
медоданд ва модар тамошо мекард.
Севил боз ба гап даромад:
— Намефањмам, ба ту чи даркор? Магар ман муно
сиби туям? Ту як дар оина ба кулоњат назар кун… Ой,
булаљаб… Аз рўи он ба моњ парвоз кардан мумкин. – Ва
Севил ќањќосзанон хандид.
Аз хона модараш сар баровард:
— Ту бо кї гап мезанї?
— Бо њељ кас. Худам бо худам. – Севил боз хандид.
– Чї, магар мумкин нест?..
Балададаш фањмид, ки ваќти ба замин фуромадан
ва аз ин љо рафтан расидааст, инчунин ањд кард, ки дигар
њељ гоњ болои ин девор нахоњад баромад. Балададаш
њамаи инро наѓз фањмид, вале дасту пои ў гўё фалаљ шуда
буданд, њамаи гап њам дар сари њамин буд, ки дасту пояш
ба вай тамоман итоат намекарданд…
Севил дигар намехандид. Нињоят вай бо ќањр дод
зад:
— Чї, ќантар карда мондагї барин шиштан мегирїчї? Мехоњї, ки ман ба касофати ту дар ин гармї дар
хона шинам?
Севил аз љой бархост, ба хона даромад ва аз паси
худ дарро тараќќос занонда пўшид.
Балададаш боз муддате ваќ-ваќи ќурбоќањо ва чирчири малахњоро гўш карда нишаст, сипас нињоят аз болои
девор фуромад.
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Ин дафъа вай фаромўш кард, ки паси шалвори
васеъи худро афшонад.
То дења роњ дур буд ва Балададаш њар ду дасташро
ба киса андохта, зери офтоби сўзон рост аз байни роњи
мошингард ќадам мезад.
Аз паси ў «Москвич»-и сурх расида омад, истод ва
Мурод аз тирезаи мошин сар бароварду гуфт:
— Шин, бурда мемонам.
Балададаш аввал ба «Москвич»-и сурх, баъд ба
дењаи дур нигарист, дар кисааш чизеро тагурў кард, сипас
назди мошин омаду дар пањлўи Мурод нишаст.
«Москвич»-и сурх роњашро давом дод.
Мурод нигоњашро аз роњ наканда, пурсид:
— Мехонї?
— Акнун намехонам. Мактабро тамом кардам.
— Кор њам намекунї?
— Тирамоњ ба армия меравам. Ваќте ки бармегардам,
баъд кора сар мекунам.
— Ба армия? – изтењзо кард Мурод. – Чї, худат
рафтан мехоњї?
— Ња, худам. – Балададаш ба Мурод чунон назар
афканд, ки агар ў дар ин лањза ба роњ нигоњ намекард,
шояд дасту по гум карда мемонд.
Мурод гуфт:
— Кори ту ванг, йигити безан, ба њар љое, ки дилат
хоњад, рафтан мегирї. Метавонї њар рўз бо як духтари
нав гардї. – Сипас дасташро дароз кард, чизмонаки
мошинро кушод ва ќуттичаи хурдакакеро баровард.
Дар ќуттича гўшворњои тилло мехобиданд.
Мурод суханашро давом дод:
— Кошки ѓаму ташвиши ту ба ман мебуд. Мана, ба
тўй тайёрї дидан даркор. Як худи тўњфањо чї ќадар. Ѓайр
аз ин боз… – Вай суханашро тамом накард, гўшворњоро аз
ќуттї баровард, онњоро ба кисачаи пеши синаи куртааш
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гузошт ва ќуттии холиро ба Балададаш дароз кард. – Гир,
ба њар њол ќуттичаи зебо. Вагарна ваќте ки тўњфаро дар
ќуттича пешкаш мекунї, гумон мекунанд, ки гўё чанд пул
харљ карданатро нишон доданї бошї. Дар рўи ќуттича
њама ваќт нархашро менависанд.
Балададаш хомўшона ќуттичаро гирифт, сипас
оромона гуфт:
— Њамин љо нигоњ дор, ман мефуроям!
«Москвич»-и сурх дар даромади дења, дар љое, ки
пайрањаи регпўш ба љониби бањр оѓоз мешуд, истод.
Балададаш аз мошин баромад, даст ба киса бурд, се
тангаи бисттина баровард ва онњоро як-як ба курсии
мошин партофту гуфт:
— Ин њаќќи оварда монданат. Њазор рањмат,– дарро
пўшид ва паси шалвори васеъи худро афшонда, љониби
бањр равон шуд.
Мурод аз паси ў ким-чињо гуфта дод мезад, вале
Балададаш баргашта нигоњ накард.
Вай бо пайрањаи регпўш мерафту мерафт, баъд ќут
тичаро рўи рег партофт ва чунон бо нўги пояш онро лагад
зад, ки ќуттича ба осмони њафтум парида рафт. Ба куљо
афтида бошад – номаълум.
Балададаш роњравон кулоњи аэродромашро аз сар,
куртаи рах-рахи трикотаж ва шалвори васеъашро аз тан,
шиппакњояшро аз пой кашида, љониби бањр тохт ва, ана,
ў алакай рўи об хобид, баданашро ба оѓўши резамављњо
андохту ба осмон нигарист: осмон ранги обї дошту бузург
буд ва дар ин лањза ин осмони бузург ва ин бањри беканор
танњо ба вай тааллуќ доштанд.
Таърихи ишќи аввали Балададаш ана њамин тавр
ба охир расид ва ин таърихи ишќро вай танњо як бор ба
хотир оварда буд – ваќте ки поезд ўро ба вилояти Амур
мебурд, ба хотир оварду дар лабонаш таъми мўи хурмоии
тарро эњсос намуд.
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ОХИРСУХАН
Дар ду соњили болооби дарёи Чирчиќ, дар байни
кўњсорон, бештар аз 20 дењаи хурду калони тољикнишин
воќеанд. Яке аз калонтарини онњо дењаи Боѓистон аст, ки
сокинонаш худро аз ќавми Шайх Умари Валї – падари
Шайхантањури Чочї ва бобокалони Хоља Убайдуллоњи
Ањрори Валї – медонанд. Маќбараи Шайх Умари Валї,
ки дар овони кўдакиву наврасии ман зиёратгоњи тољикону
ўзбекњо, туркманњову ќирѓизњову ќазоќњо буд, њоло
маќоми Мамнўъгоњи давлатии Љумњурии Ўзбекистонро
дорад ва дар даромадгоњи дењаи Боѓистон воќеъ аст.
Модарам мегуфт, ки ман ваќти гули зардолу дар
ганљина (анбори хўроквориро дар гўиши мо ганљина
мегўянд) ба дунё омадаам ва таъкид мекард, ки ризќам
аз азал бо худам аст. Яъне, ман 6-уми апрели соли 1947
дар дењаи Боѓистони ноњияи Бўстонлиќи вилояти Ќазо
ќистони Љанубї таваллуд ёфтаам. Соли 1956 ноњияи
моро ба вилояти Тошканди Љумњурии Ўзбекистон гуза
рониданд.
Бобои падариам Муњаммадризо ва бибиам Ќурбон
љон аз ањли Тўси Эрон буда, дар солњои 80-и ќарни 19
њангоми яке аз таъќиботи мазњабї њамроњи се оилаи
љавони дигар аз Бухоро фирор карда, оќибат дар дењаи
Боѓистон маскун шудаанд. Модарам наќл мекард, ки
ваќте бобову бибиат байни худ сўњбат меоростанд, мо
суханони онњоро ками андар кам мефањмидем.
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Бобои модариам мулло Рафиќ тањљої ва аз ањли
китоб буд. Дар байни мардуми дења эътибори калон дошт.
Ман саводи ибтидої ва аввалин оятњои Ќуръонро то 5солагиам аз ў омўхтаам.
Падарам марди љисман хеле ќавї, малламўй ва чашм
кабуди зоњиран бадќањр, вале аслан нармдил буд. Мо,
фарзандон, ки 10 нафар будем, аз бархўрд ба нигоњи падар
метарсидем. Азбаски њаќгўву адолатпеша ва носењтабиат
буд, ањли дења ўро «падар» лаќаб гузошта, дар ѓайбаш ин
лаќабро ба номаш илњоќ мекарданд. Модарам зани хеле
њалим, беозор, камгап ва мењрубон буд. Ман, ки фарзанди
кенља будам, аз тарбия ва мењрубонињои модар бештар
бархурдор гардидаам.
Аз кўдакї сўњбатњои тўлонии падарам бо дўстони
тўсиаслаш дар бораи Мањдии охирзамон, Даљљол ва
хари ў бештар дар ёдам мондааст. Онњо шомњои дарози
зимистон аз расидани ќиёмат ва хари Даљљол чунон
ривоят мекарданд ва ман ба андозае метарсидам, ки гўё
ќиёмат худи њамин шаб ќоим мешаваду ман фирефтаи
Даљљол шуда, аз паси хари ў ба љањаннам равон мешавам.
Биноан, шабњо дарбачаи тањхонаро боз мемондам, то
њангоми омад-омади Даљљол зуд худро ба тањхона занаму
пинњон шавам.
Дар 6-солагї ба мактаби миёнаи дења рафтам. Баро
дарам Абдуќодир факултаи забон ва адабиёти тољики
Донишгоњи Хуљандро хатм карда буд ва ба мо аз ин
фанњо дарс мегуфт. Ман аз синфи 8-ум ба ў дар тафтиши
иншои њамсинфонам ва талабагони синфњои 9 ва 10 ёрї
мерасонидам. Таќрибан 10-12 сол доштам, ки дар клуби
дењаамон филми њиндии «Љаноби 420»-ро нишон доданд.
Дар он филм сањнае њаст, ки хонум Ритаи муаллима ба
кўдакон бо суруд дарси чистон мегўяд, ки таќрибан чунин
садо медињад:
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И чи, ки дана, и чи, ки дана?
Дана њу пур дана,
И чи, ки дана?...
Баъди тамошои он филм кўдакони њамсол ва аз
худам хурдтари мањалларо шомгоњон љамъ мекардаму
дар бехи девор шинонда, ин сурудро мехондем, вале
давомашро намедонистем. Ман, ки саркардаи ин њангома
будам, њамеша дилу хотирам ба њавои пайдо кардани
давоми ин суруд ё чизи тољикии ба ин монанд банд
буд. Ва рўзе тасодуфан дарёфтам, ки худи чистони Рита
аслан тољикист. Баъдан ин чистонро дар шакли тољикї
ва бо истифода аз чистонњои китоби хониш ба ин тарз
мехондам:
Ин чї, кї донад? Ин чї, кї донад?
Донад, ў пур донад.
Ин чї, кї донад?
Об дар об чї бошад,
Њавзи гулоб чї бошад?
Оташ расад, ях кунад,
Онро љавоб чї бошад?
Ин чї, кї донад?..
Ва кўдакон бо як овоз љавоб медоданд: «тухм!»
Њамин тавр, «Уштуркуланги бедум» ва дигар чистонњоро
ба шакли суруд дароварда мехондем.
Гумон мекунам, ки кўшиши шеърро фањмидану
донистан дар нињодам аз њамон овони кўдакї пайдо шуда
буд. Шояд ба њамин сабаб баъдњо фаъолияти илмиву
адабиамро асосан ба тадќиќу наќди шеър пайвастам.
Бародарам мехост, ки ман инженер ё табиб шавам,
вале ѓайри ихтиёри худаш дар замини дилам тухми
муњаббатро нисбат ба сухан мекишту мепарварид.
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Ман мехостам журналист шавам. Он ваќт факултаи
журналистика фаќат дар Донишгоњи давлатии Тошканд
буд, ки шўъбаи тољикї надошт. Ман бошам, адабиёти
ўзбекиро нахонда будам, забони ўзбекиро ба дараљаи
навиштани иншо ё диктант намедонистам. Бинобар ин
ба Душанбе омада, њуљљатњоямро ба шўъбаи филологияи
тољики факултаи таъриху филологияи Донишгоњи дав
латии Тољикистон супоридам. Аз имтињоноти 4 фан 19 хол
гирифтам ва комиссияи ректорат ба ман пешнињод кард,
ки агар хоњиш дошта бошам, ба шўъбаи шарќшиносї
мегузаронанд. Хурсандии маро њадду канор набуд,
зеро он ваќтњо шўъбаи шарќшиносї шўњрату эътибори
беандоза дошт.
Ба њамин тариќ, соли 1963 донишљўи шўъбаи шарќ
шиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ва сокини
шањри Душанбе шудам. Дар ин шањр мани 16-сола на
хеш, на шинос, на њамдењае доштам, ки ќабл аз ман омада
бошад.
Донишгоњро соли 1968 бо дипломи аъло хатм
намудам ва бо маслињати устодони донишгоњиам Акбар
Зореъ ва Худої Шарифов ба аспирантураи Шўъбаи
(баъдтар Институти) шарќшиносии Академияи илмњои
Тољикистон дохил шудам. Азбаски дар даврони салтанати
Н. С. Хрушчёв дар мактабњои олї кафедрањои њарбї баста
шуда буданд, моњи ноябри соли 1968 маро ба хизмати
њарбї даъват карданд. Баъди як соли хизмат дар шањри
Советски вилояти Калининград ба Душанбе баргаштам
ва барои барќарор шудан дар аспирантура ба мушкилоте
бархўрдам, ки агар дасти ёрии мудири аспирантураи
Академияи илмњо Гулрўз Наврўзов намебуд, мани бекас
ба истилоњ дар кўча мемондам. Нињоят ба тањсил дар
аспирантура барќарорам карданд, вале таќрибан як соли
мўњлати тањсил бидуни роњбари илмї ва мавзўи тањќиќ
гузашт. Директори Институти шарќшиносї академик
Абдулѓанї Мирзоев дар айни замон мудири шўъбаи мо
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буд ва њар њафта аз ман конспекти асарњои Бартолд,
Бертелс, Саид Нафисї, Ризозодаи Шафаќ, Рашид Ёсимї,
Забењуллои Сафо, Абдулњусейни Зарринкўб ва дигар
олимонро оид ба таърих ва адабиёти Эрон талаб мекард.
Дар ибтидо сахтгирии ўро нисбат ба худ хўрдагирї мепин
доштам ва меранљидам, вале баъдњо фањмидам, ки ин
њама мањз ба фоидаи ман будааст.
Моњи сентябри соли 1970, њангоми дар рухсатї
будани А. Мирзоев, мудири бахши Афѓонистон Сайфулло
Саидов ва муовини директор Шарафбону Пўлодова
бо эроншиноси маъруф аз Институти шарќшиносии
Академияи илмњои ИЉСШ Вера Борисовна Кляшторина
маслињат карда, барои роњбарии илмї ва идомаи тањсили
ман дар Москва розигии ўро гирифтанд. Соли 1973
рисолаи номзадиамро дар мавзўи «Ќасида ва анъанањои
он дар эљодиёти Маликушшуаро Бањор» дифоъ карда,
барои кор ба Институти шарќшиносии Академияи илмњои
Тољикистон баргаштам.
Фаъолияти таќрибан сесолаам дар ин Институт
маро водор кард ба хулосае оям, ки дар он муњиту шароит
љиддан машѓул шудан ба тањќиќи шеъри муосири форсї
имконнопазир аст. Аввалан, матбуоти адабии Эрон, ба
истиснои баъзе шуморањои маљаллаи «Сухан», инчунин
осори адибону олимони адабиётшиноси он кишвар ба
китобхонањои Душанбе намерасиданд. Яъне коре, ки
дар ин самт мо мекардем, аз доираи такрори тањќиќоти
эроншиносони Москва фаротар намерафт. Бо вуљуди
ин чанд маќолаи шогирдона дар мавзўи шеъри нави
форсї таълиф намудам. Сониян, шояд бо айби љавонї
ва ѓурури нозарури ман бошад, ситораамон бо академик
Абдулѓанї Мирзоев аз аввал он ќадар мувофиќ наомад
ва ман барои фаъолияти илмиам дастгирие аз љониби
эшон њис намекардам.
Биноан, бо маслињати устоди зиндаёдам Носирљон
Маъсумї, њамзамон бо кори илмии эроншиносї, ба
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тањќиќу наќди адабиёти тољик шуѓл варзидам. Ба ин
самти фаъолият дар оѓози кор аз љониби устоди шод
равон Шарифљон Њусейнзода, корманди онваќтаи маљал
лаи «Садои Шарќ» Фотењ Абдулло ва махсусан адабиёт
шиноси маъруф Атахон Сайфуллоев низ љалб ва ташвиќ
шудам.
Баъди интишори ду-се маќолаву таќризам оид ба
масоили адабиёти имрўз ва назарияи адабиёт моњи ноябри
соли 1975 А. Сайфуллоев, ки сармуњаррири Энсиклопедияи
советии тољик (ЭСТ) буд, маро ба кор даъват намуд. Аз
њамон ваќт то охири соли 1978 дар Сарредаксияи илмии
ЭСТ дар вазифаи мудири редаксияи таърихи Тољикистон,
археология ва этнография кор кардам. Солњои фаъолият
дар ЭСТ илова ба тавсеаи доираи дониш кўшидам, ки
кори тањрир ва тарљумаи бадеиро њатталимкон биомўзам
ва дар ин љода тарљумони соњибзавќ Љумъабой Азизќулов
њидоятгарам буд.
Дар оѓози соли 1979 аз тариќи озмун ба Институти
забон ва адабиёти ба номи Рўдакии Академияи илмњо
ба кор гузашта, дар он љо то моњи апрели соли 1991
дар вазифањои ходими калон, ходими пешбари илмї ва
муовини директор оид ба илм фаъолият кардам. Дар ин
боргоњи илм бо олимони варзида Муњаммадљон Шакурї,
Раљаб Амонов, Расул Њодизода, Абдуќодир Маниёзов,
Раззоќ Ѓаффоров, Владимир Капранов, Лариса Демидчик,
Рањим Њошим, Тўраќул Зењнї, Хуршеда Отахонова,
Њамроќул Шодиќулов, Юсуф Акбаров њамкор будам ва
њар кадоми онњо дар такмили донишу тавсеаи биниши
ман наќше гузоштаанд.
Охири моњи марти соли 1991 дар анљумани нависан
дагони Тољикистон муовини аввали раиси Иттифоќи
нависандагон интихоб шуда, дар ин вазифа то моњи марти
соли 1998 фаъолият намудам. Ин давра барои тамоми
љумњурї, аз љумла барои Иттифоќи нависандагон, замони
хеле ноором ва имтињоноти љиддї буд. Дар њамдастиву
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њамкорї бо аксари кулли адибони љумњурї мо кўшидем
ягонагиву иттињодро дар ин созмони эљодї њифз намоем.
Дар ин марњила устодон Мўъмин Ќаноат ва Лоиќ Шералї,
адибони маъруф Аскар Њаким, Абдулњамид Самад, Убайд
Раљаб, Гулназар, Саттор Турсун, Мењмон Бахтї, Рањмат
Назрї, Ўрун Кўњзод ва дањњо њамќаламони дигарро
бештару бењтар шинохтам ва аз ёриву маслињатњои онњо
њам дар кори роњбарї ва њам дар фаъолияти илмиву адабї
бархурдор шудам.
Аз 16 марти соли 1998 то 22 ноябри соли 2005
бо амри Президент Эмомалї Шарифович Рањмонов
мудирияти шўъбањои иттилооти омма, иттилоотию
тањлилї ва фарњанги Дастгоњи иљроияи Президенти
Љумњурии Тољикистонро ба ўњда доштам. Кор дар
Дастгоњ бароям мактаби бузурги сиёсї ва роњбарї буд.
22 ноябри соли 2005 ба вазифаи муовини аввали раиси
Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон таъйин шудам. Фаъолиятам дар муассисањои
илмиву адабї ва вазифањои масъули давлатї аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон бо унвони Корманди
шоистаи Љумњурии Тољикистон (1994), орденњои Шарафдараљаи I (2003) ва Дўстї (2005) таќдир карда шуд, ки
хеле сипосгузор ва сарафрозам.

* * *
Дар куљое ва дар кадом вазифае кор карда бошам,
худро аз доираи илму адабиёт берун надонистаам ва
пайваста кўшидаам, ки фаъолиятамро дар риштањои
адабиётшиносї ва наќди адабї идома дињам.
Аксари навиштањоям ба шеъри даврони шўравї ва
имрўз алоќаманд аст. Агарчи аз љавонї андак завќи шеър
гуфтан доштам, њељ гоњ њавасу даъвои шоирї накардаам.
Чанд шеъре, ки дар ин китоб љой додам, бо ташвиќи
дўстони шоирам Камол Насрулло, Рањмат Назрї ва
Низом Ќосим сурат гирифт.
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