
 Аҳрон Шаламаев 

Шалом дӯстони кироми 

Ин конференция бахшида ба 100 солагии  

шоир, нависанда, драматург ҷамиятчи ва 

файласуф Аҳрон Шаламаев мебошад  

 

Темаи асоси камина дар бораи назми Худораҳмати Аҳрон Шаламаев 

 

Аҳарон Шаламаев мегӯянд:  

1                                                           

Китоби ҳаёт ҳазор сабақ дорад, 

Онро ҳар сабақ ҳазор варақ дорад. 

Китоби ҳаёт ҳазор дарс дорад, 

Ҳар дарси он ҳазор варақ дорад. 

Книга жизни имеет  тысячи уроков,  

И каждый его урок имеет тысячи страниц. 
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Нутқи оқилон - роҳати ҷон аст, 

Нутқи нодон - офати ҷон аст.  

Гапи доно - роҳати ҷон, 

Гапи нодон - балои ҷон.  
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Ҳа! Хар ҳамеша хар аст, 

Гарчи тӯқумаш зар аст. 

Осёл остоётся ослом 

Если наденеш его золотим седлом 
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Зи сери ҳанг задан - кори хараст, 

Ба нодон ёр шудан - дарди сараст. 

Касе аз сери ҳанг занад -  он хараст,  

Ба нодон ҳамхона шудан - дарди сараст. 

  

Саргузашти Худораҳмати Аҳрон Шаламаев 

 

Солҳои 1937-1938 даври аҷоиб буд. Дар он солҳо ман дар мактаби 29 

и яҳудиёни бухори муаллими  черчения ва математика шуда кор 

мекардам, ҳам аъзои секцияи  нависандагони бухори будам...            
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Он солҳоро дертар "Ежовщина" номиданд яъне "Душмани халқ" 

"Враг народа" номиданд. Ҳар рӯзи Худо як нависандаю раҳбару 

бойро "Душмани халқ" гуфта ҳабс мекарданд.                                   

                                   

Дар ҳамин ҳангом ман як достон яаъне поэма навиштам ва онро 

"Магас " "Муха" ном додам. Дер вақт нагузашт. Падарамро соли 

1938 бо тӯҳмати бало - сионист ва шипиони Англия гуфта ба ҳабс  

гирифтанд. Баъд аз он маро аз комсомоли фарзанди душмани халқ 

гуфта пеш карданд.  Маро ба он айбдор кардани шуданд, ки ман 

душманони халқро ба магас баробар намуда, бо ҳамин ҳушёрию 

зеҳни халқро кунд кардани ҳастам.                                                      

Кор ба ҳамин дараҷа расид, ки ман ба Москва, ба Союзи 

нависандагон, ба Абул Қосим Лоҳути мактуб фиристондам ки дар 

барои достони "Магасам" фикру мулоҳизаи худро нависанд. 

 

Мактуб ба рафиқ Лоҳути  

Падар! маро ишқ ба ашъор чун ишқи Амнун ба Томор чун ишқи 

Лайли ба Маҷнун, чун Фарҳод ба Ширин аст. Аммо нокасон роҳ 

намедиҳанд ва ман то алвақт дар соҳаи адабиёт чу сайёди бе тиру 

камонам.                                                                                                 

Аз ҳамин сабаб як чанд шеърҳои худро ба шумо азизам равона 

менамоям, ки шумо камбудиҳои онро таҳлил кунед ки эҷоди 

ояндаам мактаби оли шавад                                                                  

Илтимос, алалхусус дар бораи шеърам"Магас" ёрдами худро дареғ 

надонед.                                                                                                 

Бо умеди калон шогирду мухлисатон  Аҳарӯн Шаламӯев                   

Соли 1939 моҳи декабр.                                                                       

Ҷавоби устод Лоҳути                                    

Домулло Арон Шаламӯев!                                                                    

Мактубатон расид. Балле. То дили шоир дард наёбад ашъор дар 

куҷост...?                                                                                                

Достони "Магас"навиштатон хело  маъқбул. Мо ба журнали 

Адабиёти Совети фикру мулоҳизаи худро ҳавола намудем.                 

                                       

Қаламатон доимо чунин тез бошад.  Абул Қосим Лоҳути. 

 

Хайрият дар яке  аз маҷлисони калони соли 1939  сардори 

Ӯзбекистон рафиқ Усмон Юсупов душманони халқро ба парандаи  

читак  монанд намуду "гуноҳи" ман бардошта шуд.                            

Сонитар соли 1940 бегуноҳ будани падарам  исбот шуду аз ҳабс ба 

хона омаданд ва номи фарзанди "душмани халқ" бардошта шуд.      
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Магас  

Шунидам, ки магас коре накард бар зидди башар, 

Дилро беҳузур кардасту валек на аз ин дигар. 

 

Ҳаминро дар ҳаёт дида ман бигуфтам офарин, 

Ба соҳибсухан, ба он лутфу каломи ширин. 

 

Офарин, албатта офарин, ба ту, э ширинроз, 

Оре, суханат  рост аст ва на лофу пардоз. 

 

Саргузаштам бигӯям шунавед э дӯсту ёрон, 

Шавад далел саргузаштам бар сухани он пурдон. 

****                                       

Дар ин бӯстони зебо, ки ҳаргиз намемирам ман, 

Дар ин бӯстони зебо, ки мавҷуд аст илму-сухан. 

 

Ҳамезист якчанд магаси хурду-калон, ғурмагас.  

Ки бар сари ҳар чиз менишаст бо орзую-ҳавас,  

 

Баъд аз он, ки гӯристон шуд боғзору гулистон, 

Магасон нест шуданд, валек, ҷавқият(гурӯҳ) бигашт пинҳон.  

 

Бигуфтанд: - "Мо магас бошем гарчанд, мекунем яксон, 

Ин  гӯристониро карда рӯ ба боғзору гулистон". 

 

Ҳаминро гуфтанду ба кори худ монданд қадам, 

Ба ҳар кори хароби шуданд коркуни "калахам". 

****  

Магар магас офтобро бо тани худ пӯшондаяст, 

Магар, ки магас қалъаи сангинро ғалтондаяст. 

 

Гар тавонанд-ку маълунон мекунанд, лек нотавонанд, 

Гар тавонанд, ҳақиқатро ниҳон кунонанд. 

 

Не ва не намерасанд ба мақсад, гарчи ҷонканонанд, 

Гар боз чунин хоҳиш кунанд расвои ҷаҳонанд. 
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