Сиришки ждҳо...

Нисфи шаб гӯж маро касе бедор кард.Чашмонамро боз намудам, вале дар
торикии сокиту ором дар пацлӯям касеро надидам. Дар пеши назарам Ту пайдо
шудк. Симои зебову табассуми малеци танцо хоси худат дар рӯ ба рӯям, бо цам
хеле сӯцбат намудем.
Пас аз рафтан барои дидани ту боз меоям,
Чу мурғи аз қафас озод дар парвоз меоям.
Хабар мегирам имрӯзу пагоци зиндагиятро
Чу як паррандаи зебои хушовоз меоям.
Рӯзцое ба шумор монда, то чун парастуцои бацорк ба ватан баргардем. Аз
рӯи одати цамешагк аз тайжра фаромадан замон сӯи мазори Ту мешитобем. То ки
гулдастаи хотираву андешацо ва сидқу сафоро бароят ифшо бикунем. Пас аз чанд
рӯзаке фасли дӯстдощтаи Ту-бацор ба мулки нозанини мо қадам мегузорад, бо
омад-омади фасли зебопайкар эцсос менамоям, ки боз соле сипарк гаштаву аз
Туи азиз хабаре нест. Боз як соли дигар бар он зам мешавад, ки ба дунжи дигар
кӯч бастак...

Чк қадар фасли бацорро дӯст медоштк. Бо куртаи атлас, ки ба танат хеле
зебанда буд, аз ҷамъомаду вохӯрицо бо даста-даста гулцои зебо шукуфону хандон
меомадк. Шукрона аз он мекардк, ки боз ба бацори нав расидем.
Бо дуои кӯцсорон зиндаем,
Бо навои обшорон зиндаем.
Гар нагирад ҷони мо парвардигор,
Аз бацорон то бацорон зиндаем.
Гумон мекунам, ки пешомади хешро гӯиж медониста бошк, мисрацои
болоиро эҷод намудак. Мутаассифона, фасли бецтарини умри одамиро бо оғӯши
кушодаву лабрези фарацу шодк пешвоз гирифтиву пасон онро ба зудк падруд
гуфтк.
Маро бо дардцоям зери хоки сард гӯронед,
На болову на пожну на дур аз дард гӯронед.
Ба ташвишу тараддудцо тамоми умр саргардон,
Чу як фарзанди унвондори яктогард гӯронед.
Замину осмон дигар саробонк нахоцад кард,
Агар бо дидаи тар, рангу рӯи зард гӯронед.
Садои ошно ояд агар аз олами боло,
Зи цар як нолаи дил бохабар як гард гӯронед.
Сари царфи каломе, ки расида аз Худовандам,
Чу бадбахтеву хушбахте, ки дорад вард гӯронед.
Сари савдои дил шӯру мағалро дур андозед,
Дар оғӯши замини сабзи беогард гӯронед.
Ба исжну туғжне, ки дорам дар ницоди хеш,
Ҳақиқатгӯ, цақиқатҷӯ чун як мард гӯронед.
Бецуда дар маросими хайрбодк бо Ту Бицоҷал Фатциддиновна Рацимова
нагуфта буд: “ - Норинисо зане буд оташмиҷоз, мубориз, матинирода,
цақиқатҷӯй, цақиқатгӯй, адолатпарвар ва дар хотири мову сафцацои таърих ӯ
доиман цамин хел мемонад...”.
Мегӯянд, ки эцсосоти зан цамчун модар хеле баланд аст. Ин гуфта дар он
зоцир гардид, ки дар дами вопасин цам, айжми бо ин дунж бидруд гуфтан беист ва
якмаром “Дил, Дил”, “Калонк” - гӯжн садои цазину ноумед баровардк. Шояд бо
цузури ман дарди ту камтар мегашт??? Шояд уқдаи нуцуфтаи замиратро бароям
пеш аз сафари абадк ошкор намудан мехостк???
Эцсос мекунам, чк қадар дардцои ошкору пинцонро, ки ғайри ман ба касе
гуфта наметавонистк, бо худ бурдк. Цеҷ гумон надоштам, ки ба зудк Туро аз даст
медицам. Туеро, ки дар цама цолати зиндагк барои ман дарси ибрат будк.

Мардсифат будиву тамоми мушкилоти зиндагиро новобаста аз саддцову
монеацои бепожн бо ҷисми нозукат паси сар намудк, ки худ дар ҷое хеле бадард
овардак:
Офарин бар пайкари хурду назарногири ман,
К-ин цама бори гарони зиндагонк мекашам.
Киштии уммедро то социл аз навмедицо
Гоц осону гаце бо сад гаронк мекашад.
Дасти сахти зиндагонк гӯшмолам дода боз
Ҳамчу дасти модари пирам навозиш мекунад.
Пайкарам бо ин цама буду набуди рӯзгор
Гоц тӯфон, гоц исжн, гоц созиш мекунад.
Баъд аз ин бояд, ки бишносам цудуди хешро,
Баъд аз ин бояд, ки донам ман каму афзуни худ.
То касу нокас нагӯяд цар куҷо афсонаам,
Бо царири ханду пӯшам хотири мацзуни худ.
Ман нанолам цеҷ аз бемецрицои рӯзгор
То даме к-андар дили ман оташи эцсос цаст.
Халқи ман бо шоирк овоза дорад дар ҷацон,
То даме, ки шеърцои Ҳофизи Шероз цаст.
Ғайр аз дардцои ницонк боз дарди Ватан, ғами миллат, мацалгарок Туро
ягон лацза ором намегузошт. Нисбати ин дардцои ҷомеа цеҷ гоц бешарафу
бетараф набудк. Мисоли зиндаи он солцои пурошӯбу пурфитнаву иғвоангези
навадуми асри пешин аст. Дар цамон шабу рӯзцо дар пацлӯи халқи азизат будиву
дар байни обу оташ, дар даруни тиру туфанг, дар майдони озодихоци “Озодк”
цамаро ба сулц, осоишу оромиш даъват мекардк.
Даруни хонаи худ хонавайронам, чк мепурсед?
Ба цоли тифлакони хеш гиржнам, чк мепурсед?
Ба тан пӯшида будам курта аз гулцои рангоранг,
Сияцпӯшам кунун сар то ба домонам, чк мепурсед?
Ба шодк дар фазои зиндагк парвоз мекардам,
Чу мурғи паршикаста дар бижбонам, чк мепурсед?
Чу тобути ҷигарбандони худро дида бигристам,
Ба хун олуда шуд чоки гиребонам, чк мепурсед?
Ба цоли мурдацову зиндацо пайваста месӯзам,
Заминам, модарам, кокулпарешонам, чк мепурсед?
Ба тақсими замини пойтахти худ чк мекӯшед?
Зи рафтори шуможн синабиржнам, чк мепурсед?
Намезебад, азизонам, барои мо мацалбозк,

Зи Хатлонам, Хуҷандам ж Бадахшонам, чк мепурсед?

Мардуми шарафмандат ба нишони арҷгузорк Туро Гурдофариди асри XX ном
мебурд. Магар он рӯзцо аз лавци хотир фаромӯш мешаванд? Он соату лацзацои
дацшатбор. Он рӯзцои нацс?! Дар рӯзцои сахт Ту цамдаму цамдарду цамрози
миллати тоҷик будиву аз шацри Душанбе берун по наницодк. Ҷони азиз дар
хатар, вале дар лаб “Ватан” гуфтк.
Дар цама цолати замон тарки Ватан накардаам,
Чу мурғакони ломакон тарки Ватан накардаам.
Пойи пижда рафтаам то ба дижри хуррамк,
Дида ба дидаам камон, такри Ватан накардаам.
Хуни ҷавонони ҷацон рехт агар ҷацон-ҷацон,
Байни замину осмон тарки Ватан накардаам.
Рафтаам аз ҷудоицо, то дили ошноицо,
Ҳамватанони ҷони ҷон, тарки Ватан накардаам.
Нола зи ман ҷудо шуда, ба гиря цамнаво шуда,
Дар талаби кавну макон тарки Ватан накардаам.
Ҳар қадаре, ки зиндагк дар хатарам ницода буд,
Байни азизони ҷацон тарки Ватан накардаам.
Норинисои оламам, косаи лабрези ғамам,
Шукри Худои мецрубон, тарки Ватан накардаам.

Мардуми шацри Вацдат то ба имрӯз бо мецру ихлос аз ҷоннисорицову
сарсупурдагии Ту царф мезананд. Нақл мекунанд, ки дар яке аз рӯзцои кулфатбор
ту бо хоцарам Дилафрӯз аз байни танкцои бешумору сарбозони даст ба силоц
гузашта, бо мардуми ин дижр цамдарду цамошно будк.
Барои чунин мардонагк, барои сина сипар намуда, ҷони худро дар хатар
гузоштан, шацрдори шацри Душанбе Мацмадсаид Убайдуллоев Туро цамчун
Шацрванди Фахрии шацри Душанбе ва Вакили мардумк (дар цақиқат мардумк!)
эълон намуд. Цатто соли 2014 вазифаи Кумутаи кор бо занон ва оилаи назди
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро пешницод кард, вале нахостк, ки садди роци
ҷавонони болажқат бошк. Нисбати шахсияти Ту цамчун инсони эҷодкор,
сарсупурдаи миллат, цамдарду цамовои мардум, ки дарду цасрату ғами эшонро
дар офаридацоят инъикос менамудк, эцтироми самимк дошт. Мутаассифона,
имрӯзцо, ки фазои сулцу осоиш дар қаламрави Тоҷикистон цукм меронад ва
Душанбешацреро, ки аз ҷону дил дӯсташ медоштк ба таври шинохтанашаванда
зебову дилрабо шудааст, бо чашми сар дида натавонистк. Вале мо-ворисони
арзандаи ту шацди ҷоннисорицои туро чашида истодаем. Ифтихор аз он дорем,
ки бо вуҷуди зан-мушти пар, заиф буданат, цеҷ гоц рӯцан заиф набудк ва бо сари
баланд гуфта метавонем, ки як қадам берун аз Тоҷикистони азиз нагузоштк.
Талош варзидиву мубориза бурдк.
Дар таърихи 10.11.1982 сол, ки ба рӯзи Иди бошарафи милитсия рост
меомад, дар маросими бошукӯци таҷлили он дар шацри Хуҷанд генерал Қодир
Цобилов туро бо нишони сарисинагии “Аълочии милитсияи советк” қадрдонк
карда буд.
«-Дар байни мову шумо номбардори миллат, давомдицандаи корцои
шоистаи Ходими Ҷамолак, Мастура Авезова, Цамроц Тоцирова, Мағфират
Дадобоева ва дигарон Норинисои ҷавон фаъолият дорад, ки ба андешаи ман
ташвиқу тарғиби маърифатро хеле пеш мебарад. Ӯ дар сари мо як ситораи
хурдакаки дурахшон асту хоцад буд»,-гуфт ӯ дар ҷашнвора.
Дар цамон лацзацои мудциш куҷо буданд он “мардцо”-и майдон,
хонашерони майдонғариб, он шербачацое, ки чун муши дупо ба сӯрохицое, ки
рост омад, паноцк ҷустанд? Он вақт ғами миллатро шахсони ангуштшумор
мехӯрданду хол-хол монда буданд, ки ба дифои Ватан сина сипар кунанд. Ва то ба
имрӯз ба як суоли худ ҷавоби мувофиқу дуруст даржфт карда наметавонам: Чаро
он мушцо имрӯзцо мушт сари сина мезананду аз ватандории хеш тақаллубкорк
мекунанд? Куҷо буданд нафарони “мецанпарасту ватандӯст”, ки бе ибову
истицола дар мавриди истиқлолияту хештаншиноск царф мегӯянд?! Таърих то ба
цол чизеро фаромӯш накардаасту намекунад. Хоц нек бошаду хоц бад, афродеро
низ, ки ҷонфидо буданд ва ҷумла нафаронеро, ки асиру бандии ҷони ноарзандаи
хеш.
Цанӯз солцои 80-уми асри пешин цини ба Душанбе кӯч бастанамон
шодравон, шоири мацбуб Қутбк Киром, ки бо ӯ дар нашрижти “Ирфон” цамкор
будк, бо ифтихор мегуфт: “Шарафманду мамнун аз онам, ки бо Мацастии асри ХХ
дар як ҷо зацмат мекашем”.

Ёдам меояд, гӯж дирӯзакак буд. Рӯзе, ки барои хайрухуш назди Ту омада,
ангушти цайрат газидем. Во аҷабо! Гулдони зебое, ки болои мазорат буд, ба яғмо
бурдаанд. Ё тавба...Гулдастаи садбарги сафед дар даст моту мабцут лацзае пацлӯи
марқадат истодем. Аҷабам аз он аст, ки мардум то кадом андоза худобехабару
худонотарс гаштаанд?! Шояд эшон фаромӯш намуданд, ки цар амал подоши
арзандаи хешро дорад?
Имрӯзцо, ки аз Туи азизу мецрубон фарсахцо дур цастам, баръало эцсос
менамоям, ки шахси ягонаву наздиктаринам дар барам нест. Касе аз цоли ман
кунун пурсон намешавад, вазъи саломатиамро намепурсад... Вале медонам, ки
рӯцан дар тамоми цолатцои зиндагиам бо ман цастк...

Худои
заминии ман! Медонк, дар дурицо беш аз цама ман чиро пазмон мешавам? Децаи
Раззоқро. Цамон децае, ки пасопеш мову ту бо қадамцои аввалин асрори оламро
шинохтем. Дар кӯчацои “пурчангу ғубори” он лӯхтакбозк мекардем. Цамасола
цамин, ки аз шацри Тула ба Хуҷандшацр бармегардам, пас аз туро зижрат
намудан ба децаи Раззоқ мешитобам, зеро даврацои бебозгашти кӯдакиам дар
цамон ҷо паси сар шудаанд. Хушбахтона, дар он ҷо цамсари вафодору
мецмоннавози тағоиям Савринисо моро доимо бо рухи хандону лаби шукуфон ба

оғӯш мегиранд. Ягон маротиба нашудааст, ки чецраи ӯро гирифтаву норизо дида
ж боиси малоли хотири нозукаш гашта бошем. Дар маҷмӯъ, ҷони одам аст. Дар
хонаводаи авлодк ид болои ид мешавад, зеро дар рӯзи Наврӯзи цумоюнфар
мавлуди ягона тағоиям Саъдуллоҷон, ки аз хурдк вазифаи падариро низ бароям
иҷро менамуд, цамакаса ҷашн мегирем. Зеро падар падару тағо ба ҷои цафт падар
аст охир. Ба назарам чунин метобад, ки андар ин даргоци муқаддасу қадамҷои
бузургон каме цам бошад, хуморам мешиканад. То даме, ки цастам, аз янгаам
Савринисову тағоиям Саъдуллочон хабар мегирам, зеро дар тарбияи хуби ман
эшон бедареғу беминнат сацми чашмрас гузоштаанд.
...Духтарчаи пахмоқмӯвӯ шӯху қайсар будам. Баробари чашми рӯз кафидан
ба болои дарахтону токи ангур маймунвор ҷастухез мекардам. Тамоми аъзои
баданам цамеша аз шохацо харошидаву ярадор буд, вале парво накарда аз шӯхиам
намемондам. Дар боғча мураббияи ғамхорамон, Антонина Васильевна, ки хеле
дӯсташ медоштем, афсонаи машцури руск “Колобок”-ро
хондаву аз рӯи он
сацнача бозк намудем. Дар рӯзи истироцат ба хона омадаму ба цама изцор
намудам:-Я хочу есть колобок!!!. Ду поямро дар як мӯза дароварда, беист талаби
“Колобок”-ро менамудам. Ман чиро дар назар доштам, касе намефацмид.
Тамоми анвои хӯрданиро аз аввал то ба охир номбар менамуданд, вале камина аз
эркагиву инҷиқии доимии хеш мондан намехостам. Ницоят, чк хел шуду асли
дархостам маълум гардид. Дилам кулчаи танӯрк кашида будааст...
Дар синни 5-солагк ба лелаи калони пои ростам мехи калон даромада, ба
шарофати шӯхигицои пайвастаам он газак гирифт. Маро назди пизишкон бурда,
онро тоза кунониданд. Пас аз он бечора тағоии хурдиам Саъдуллоҷон цар рӯз
мани лӯндаякаки фарбецакро пушторакунон барои ҷароцатбандк ба масофаи
тахминан 10-12 истгоц бардошта мебурданд. Як рӯз, баъди аз ҷароцатбандк
баргаштан ба рӯи замини цавлк нишастаму поямро кушода, аз даруни ковокии
лелаам докаи тиббии малцамдорро кашола карда баровардам. Аниқ намудан
мехостам, ки аз цаҷми гелос барин сӯрохк чк миқдор боқк мондаасту боз чанд
рӯзи дигар бояд назди пизишкон равем.
Тахминан 6-сола будам. Айни авҷи фасли тобистон. Чун цамешагк аз
назари ман ягон чиз набояд пинцон мемонд. Аснои бозикунк дар рӯи цавлии
Раззоқ чашмам ба бидони сӯзишворк-бензин фаромад. Рацматии тағои калониам
Муцаммадҷон ронанда, ки буданд, сӯзишвориро барои ба баки мошин рехтан
тайжр карда монда буданд. Ман бошам, чк кор кардам? Ба цеҷ ваҷц намежбед...
Онро гирифтаму ба тамоми аъзои баданам молидам. Аз кори кардаам хушбахту
масрур гоц ба нардбон мебаромадаму гоци дигар дар рӯи цавлк тохтутоз
мекардам. Баданам дар зери нури офтоби сӯзон ҷилои царранга медод, ки аз ин
завқу шавқам зижда мегашт. Ба исрори пажпаи модаркалону тағоицоям дар хусуси
шустушӯ намудан ягон зарра ацамият намедодам. На аз шаби тор метарсидаму на
аз деву дад-қацрамонцои манфии афсонацои халқк. Хеле нотарсу бебок будам.
Ба бахти неки эшон цамсоязан бо коре ба назди модаркалонам омада монд.
”Зебоии” маро дида, як лацза лаб газида монд. Тағоиям Муцаммадҷон асли
воқеаро гуфта, аз сахт якрав буданам шикоят намуданд. Цамсоязан ба тарафам рӯ
оварда бо мулоиматк гуфт:-Дилбарҷон, тез рафта баданатро шӯй, вагарна аз

таъсири офтоб сижц гашта, сӯхта меравк. Баъди ин суханон хокаи айнаро
гирифтаму ба сӯи об шитофтам.
Аз “қацрамоницо”-и пай дар пайи банда ҷони тағоиям Саъдуллоҷон бар
лаб омада, бо қацр ба сарам дод заданд: -Исми ту, офати охиратзамонро Дилбар
неву бояд Балобар мемондем, ж ақаллан писар ба дунж меомадк. Дар он сурат
худро таскин медодему бало ба пасат мегуфтем.
Ба синну соли мактабк расидаму ҷони модаркалонаму тағоиям камтар
осоиш гирифт. Дар синфи мо писари тағокалонам Мирзобаходур мехонд.
Азбаски ӯ ҷисман заифу лоғарандом буд, бачацои мактаб ӯро азоб медоданд. Ман
бошам, дар навбати хеш, ӯро тарафгирк намуда, тамоми писарбачацои
дабистонро мезадам, ки ин цолатро хешон то ба имрӯз ждоварк менамоянд.
Хешбачаам Мирзобацодур имрӯз социби 3 нафар фарзанду бобои 7 набера
гаштааст.
...Модарам, ки хеле зижд сафар мекард, аз сафарцои эҷодк бароям бецтарин
либосцоро тӯцфа меовард. Ҷузвдону қаламдон, либосцои хориҷк танамро зеб
медоданд. Царчанд камина ба ин чизцо на он қадар эътибор медодам, (хислату
атворам писарона бад) вале баъдтар фацмидам, ки маро дар дабистон бо лақаби
“Дилбари сатанг” ном мебурдаанд...
Цеҷ аз лавци хотирам намеравад. Цар рӯз баъди мактаб аз дарвозаи цавлк
медаромадаму бодиққат ба хокрацаи зери поям менигаристам. Агар дар он
нақши пошнаи пойафзоли Туро дармежфтам, хушбахттарини хушбахтон
мешудам. В-агар на, пас рӯзи дигарро интизорк мекашидам. Боре пас аз кадом
ҷамъомад бо куртаи атласи саропо ҷим-ҷимак (плиссировка) ба мисоли цури
бициштк зебову дилоро омадк, ки чашми цар бинанда аз цусну ҷамоли Ту хира
мегашт.
Ягон маротиба ба сӯи модаркалонаму дигарон лаб ба шиква боз
наменамудам, ки Туро жд кардам ва ба жди Ту дилам гум мезанад. Дарди дуриро
дар дилам мацфуз нигоц медоштам. Хеле худдор будам. Аз хурдк эцсосоту
циссижти хешро идора карда метавонистам. Орзуи кӯдаконаам чунин буд, ки як
шабаке дар бағали Ту сарамро монда бихобам. Аз бӯи диловезат маст шавам. Вале
цайцоту сад дареғ!!!! То ба кунун мекобаму меҷӯяму дар ждат дилам гум мезанад.
...Хотирацо. Хотирацои талху ширин. Фаромӯш набояд кард, мусиқиву
оцанги зебо низ аз тугмачацои сафеду сижц ба вуҷуд меоянд, зеро зиндагк ба чунин
тарз офарида шудааст. Цолатцое мешаванд, ки аз муваффақияти кӯчаке меболиву
менозк, вале дар ноомадии кор ашкони цасрати туро танцо болишти сарат
мебинад.
Дар як сӯцбати хоссаамон, (ин ибораро зижд истифода мебурдк), ки дар
бисжр цолат то посе аз шаб гузаштан кашол межфт, боре ба ман нақл намуда будк,
ки туро модаркалонам Бимуцаррам дар иди Сари сол ба дунж овардааст. Бо
сабаби он, ки бобоям Алимуцаммад-домулло дар синни 15-солагиат аз дунж
мегузаранд, Ту маҷбур мешавк, ки санаву соли тавлидатро тағир дода ба кори
мустақилона барок. Аз ин ҷицат, таърихи мавлуди Ту дар шиноснома на
07.03.1950-ум сол, балки 25.03.1949-ум сол омадааст.

“Бахти духтар тири фалахмон будааст”- мегӯянд, ки рост будааст. Баъди дар
шацри Хуҷанд оиладор шуданам, хамасола дар фасли бацор бо шавцарам
Зокирҷон ба пойтахт меомадем. Дар он солцо, ки алоқа ба мисоли имрӯза
пешрафта набуд ва цамдигарро новобаста аз хоцишамон тез-тез дида
наметавонистем, дар зери фурӯзонкунаки қандили хонаи хобат расми каминаро,
ки дар синни 3-солагиам дар даст офтобпараст табассумкунон ба сӯят назар
дорам, часпонда будк.

Азбаски
сафарамон ба милоди Туву Наврӯзи дилафрӯз рост меомад, маро ба Наврӯзиву
чорабиницои ҷашнк мебурдк. Дар яке аз цамин гуна ҷашнцо чавонзане назди мо
омада, хеле гарму самимона пурсу пос намуд. Ту исми ӯро “Салима”- гӯжн, аз цолу
ацволаш ҷӯжн гаштк. Дар ҷавоб Салима ба цозирин муроҷиат намуда гуфт: -

Муаллимаи азизи мо, шоира Норинисо ҷони ману 4 нафар кӯдаконамро
харидаанд. Кореро ба анҷом расонидаанд, ки шахси наздиктаринат аз ӯцдааш
намебарояд. Ин кас ба ман манзили якцуҷрагиашонро тақдим намуданд, зеро пас
аз ҷангцои пурошӯб мо дар кӯчаи сарсониву нодорк монда будем. Аз шумои
ғамхору мецрубон аз замин то бар само миннатдорам...Хулоса, шодиву фараци
Салимаро цадду канор набуд, ӯ беохир васфу ситоиши Туро мекарду мекард.
Бале, на танцо бори қалам, балки “бори дилхоро баробар кашидан” барои
ҷисми нозуке, ки чандин маротиба аз зери теғи ҷарроцк баромадааст, осон набуд.
Дарди мардуми бечораро ба дил наздик мегирифтк. Бо онцо баробар месӯхтиву
месохтк.
Дар кӯчабоғи шацр қадамзанон дар цар мавзӯъ сӯцбат менамудем. Бехабар
аз он мондем, ки ҷавонзане аз рӯ ба рӯямон бо мецр, ба мисоли он, ки ҷавони
ошиқ ба мацбубааш менигарад, ба мо наздик омада, бо шарму истицола гуфт: Мебахшед, ки ба сӯцбати шуможн халал ворид сохтам, вале имконияти бо шоираи
дӯстдоштаам вохӯрдан бароям цар рӯз даст намедицад. Шахсияти шуморо, ки
саропо аз мецру вафо иборат аст, мепарастам. Дар рӯзцои мо шоираеро бо чунин
хоксориву заминиву самимияташ баланд даржфт намудан хеле душвор гаштааст.
Шеърцоятон ба мисоли худатон соддаву равону оммафацманд, ки цатто мардуми
оддк ба зудк аз асли маънк бохабар мегардад. Мухлиси ашаддии ашъори ноби
шумо цастам.
Бегуфтугӯ, мухлисонат аз тамоми гӯшаву канори кишварамон бароят
номацои пурмецр равон мекарданд. Мардум бо ташнаҷонк суханони Туро ақлу
цуш мешуданд. Дари хонаату дари дилат бацри цама парасторони шеъру суханат
доимо боз буд. Ходими ҷамъиятиву сижск, дорандаи ордени “Шараф”, “Аълочии
милитсияи советк”, Узви фахрии Кумитаи бонувон ва оилаи назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон, 3 даъват вакили мардумии шацри Душанбе, раиси
шацраки № 24 -и шацри Душанбе, қатор-қатор ифтихорномаву дипломцои фахрк
буданат, далел аз ҷоннисориву сарсупурдагии Туст дар назди халқу мецани
дӯстдорат.
Бацои цақиқиро цалқ ба Ту кайцо додааст, ки аз тамоми мукофоту унвонцо
волотару бецтар аст. Бо маънои на маҷозк, балки аслиаш Ту дӯстдори мардуми
азияткашидаат будк. “-Тоҷикистон хонаи умеди ман, ӯ бе ман вуҷуд дошта
метавонад, вале хештанро бе Тоҷикистон тасаввур карда наметавонам” - мегуфтк.
Кунун, ки аз молу маноли дунж цама чизро дорам, дар назарам бе Ту цеҷ аст.
Дар олам боиси шодмониам танцо фарзандонам цастанду бас. Нилуфар маро
модарвор парасторк менамояд ва дар ин бобат шукронаи Худованд, ки бароям
бахти модариро арзонк доштааст. Диловаршо чун падар ғамхори ман аст.
Фурӯзонфар бо комжбицои цамарӯзаи кӯдаконааш маро шодоб мегардонад. “ Духтарчаи нозпарвари мо имрӯз чк цол доранд?”-гӯжн Диловаршо цолу ацвол
мепурсад. Цар боре, ки ба шацри Тула меравам, аз цавопаймо фаромадан замон ӯ
ба ихтижрам мошинаву ронандаи шахск медицад, то ки дар муддати он ҷо
буданам ба ҷои мехостаам бемалол рафта оям.
Дар жд дорк, Диловаршо хурдакак буду цамеша ваъдаи онро медод, ки
вақте ба воя расид, ба ману ту ҷавоцироти писанду дӯстдорамонро харида

медицад. “ -Ман калон шавам, дасту поятонро аз “андуштарин” пур мекунам,
бувакалон” -мегуфт бо лацни ширини кӯдакона.
Имрӯз фарзандонам ба воя расида, шацсутуни боқуввати дили ман
гаштаанд, вале қалби маро бо новақт рафтанат сактадор намудк. Ин дардест, ки
захми онро вақт на дармон мешаваду на ҷароцати онро малцам.
Азбаски Ту мацбуби халқ будиву дар байни эшон қарор доштк, дил
мехоцад, ки васияти охирини Туро ба ҷо бижварам. Цамеша мегуфтк, ки яке аз
хонацоям осорхона мешаваду ту роцбари он. Дар назди рӯци поки Туи азиз ваъдаи
қатък медицам, ки то ҷон дар рамақ дорам, новобаста аз зиддиятцои даруниву
берунк кӯшишу ғайратамро бацри амалк гаштани хоциши охиринат роцандозк
менамоям.
Аз пештар медонистам, ки дунж дунжи бӯқаламун гаштааст, вале бо чашми
сарам дар рӯзи ждбуди Ту зумраи бӯқаламунцоро дидам. “ - Норинисо шоираи
тавонои тоҷик....” - гуфтанду ба эҷодижтат бацогузорк намуданд. Шахсан худи ман
шоциди зиндаи борцои зижди ба пешравии эҷодижтат пешпо заданцои онцо
будам. Инцо мехостанд, ки бо пастфитратиашон рӯци туро заиф гардонанд,
хотиратро малул созанд. Вале бехабар аз он буданд, ки бо оташ бозк доранд, зеро
Худованд ҷабини туро бо нори азалк офаридааст.
Нориж, царгиз маҷӯ оромк дар дунжи мецр,
Оташему кори оташ сӯхтан будасту бас.

Зацри забону нешцои бархе аз одамакон бидуни шакку шубцае инсонро
бацри тайжр будан ба бархӯрдцои беохири зиндагк ба монандаи зацри позацр
омода месозанд. Дар дунж одамк чизеро, ки кишт, албатта цамонро мебардорад.
Фарқият дар он аст, ки умри инсони поктинату некбин абадиву манзалату мақоми
вай дар зиндагк бе чуну чаро дар арши аълост. Аммо ба рағми бадхоцон,
бахилону дурӯяцо гуфтаниам, ки гоцо сукут бажнгари тамоми ногуфтацост, пас ба
эцтироми сукут боз цам сукут! Хомӯш будан аллакай нишонаи ғолибият аст.
Зиндагк худ тарозуи бо адлу инсоф буда, цамаро бо гузашти рӯзгор оциста-оциста,
ҷо ба ҷо мекунад.
Манам Норинисои дацр зидди бухсу бадбинк,
Зи инсофу адолат дар ницоди худ сипар дорам.
Бецуда “ аз дӯсти хушомадгӯй цазар кун, ки маккор аст ” нагуфтаанд. Дар
цама давру замон цамеша чоцканро чоци бетагу беохири бадбахтицо дар пеш аст.
Аз дурӯғу ваъдахилофие, ки мардум мекунанд, танцок цамдаму цамрозу
дардошноят гашта буд.
Аз мурдан не, аз зиндагии бесамар гузашта бояд царосид. Цангоме, ки аз
қафо ба ту корд мезананд, бояд ифтихор кунк, зеро аз онцо пешрафта цастк ва дар
цақиқат чунин цам цаст.

Дар кунҷу канори дацр бо номи Нисо бисжр,
Аммо чу мане дигар Нории нисое нест.

Хомаи ӯро
цамчун рӯци тавонояш касе натавонист, ки баршиканад. Шеърцову сурудацояшро
чандин наслцои ояндаи бомаърифат чун парчами партавафшону зебои адабижти
оламшумулу ҷацонии тоҷик ба ташнагон хоцанд расонд. Ба “ғамхорону
дилсӯзакон”-и боғи адабижт гуфтаниам: - Фаромӯш насозед! То замоне, ки
фарзандону ворисони “Гурдофариди асри XX” цастанд, номи Норинисо бо нуру
нори хеш ҷовидона зинда хоцад монд!
Аз бацри рафтагону ояндагони фардо,
Норинисо ба нуре аз нор мекашад боз.

Дилбар Воцидова - узви Иттифоқи
рӯзноманигорони Ҷумцурии Тоҷикистон,
Аълочии маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон,
Аълочии фарцанги Ҷумцурии Тоҷикистон.
20.02.2020 сол. Шаҳри Тула
Теги: китобхона

