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Бањманёр аз диди ман
нависандаест, ки назираш дар
адабиёти мо набуда ва њанўз
њам нест.

ШОЪИРЕ
АЗ САРМАДДЕЊ
Сафар
АБДУЛЛОЊ

Ваќте мо нависандаеро беназир мегўем
бояд биандешем, ки чї зарофате ва чї вежагињое дар кори ў њаст, ки кори ўро аз кори
дигарон тафовут бахшида ва мумтоз карда
аст?! Ќабл аз он ки ба ин суол посух бигўям,
мехоњам сайре дар зиндагии ин нависанда
дошта бошем. Ман аз оѓози љавонї шоњиди
зањамот ва талошњои рўзафзуни ў дар љодаи
сангини адабиёт будаам ва медонам, ки њамин
Бањманёр -нависандаи тавоно ва барљаста,
ки имрўз дорем, истеъдоди фитрии хешро зуд
шинохт ва чї зањматњо кашид, то онро сайќал дињад ва чї ќадр кор кард то дар њирфаи
нависандагї мањорати комил ба даст биёварад. Замоне ки мо донишљў будем, аѓлаб касоне ки сарашон ба танашон меарзид китоб
мехонданд ва талош мекарданд, ки бо бењтарин шоњкорњои адабиёти љањон ошно шаванд.
Пайдост, ки аз сабаби адами тарљумањои хуб
ба забони форсии тољикї ва дастрас набудани китобњои чопи Эрон мо бењтарин намунањои адабиёти љањонро ба забони русї мехондем. Дар он замон дар шањри Душанбе
дањњо китобфурўшї буд ва њангоме ки пуле
ба даст меовардем ба китобфурўшињо медавидем ва китоб мехаридем. Маљаллањои маъруфи "Иностранная литература", "Новый Мир",
"Дружба Народов" , "Литературная Газета"
ва ѓайра, ки тирожи бархе аз онњо ба чанд
миллион мерасид, њамвора мавриди алоќамандии мо буд ва мо бо шавќу завќ мутолиъа мекардем. Бањманёр дар ин росто низ
пешсафи ёрон буд. Ў пайваста китоб мехонд
ва мутолиъа мекард. Бархе аз нависандагони бузургро гаштаю баргашта мехонд ва нукоти муњимашро барои худ ёддошт мекард.
Дар бораи аѓлаби нависандагони бузурги
љањон назар дошт ва бењтарин шоњкорњои
адабиёти љањонро ба таври љиддї мутолиъа
мекард. Шевањои кори нависандагони мавриди алоќа ва ситоиши хешро тамрин мекард,
ёд мегирифт, ба мо тавзењ медод ва ба ин
васила сабкеро, ки хосси худаш аст, ба тадриљ ба вуљуд овард ва такмил бахшид. Ва
њоло њарчи аз зери ќалами ин нависанда берун меояд бо вежагињои хосси худ њам дар
сохтори достонњо ва њам дар дарунмояи онњо
ва њамчунин бо вежагињои забонї ва баёнии
хеш бетардид аз њамаи нависандагони дигари мо тафовут дорад. Пайдост, ки талошњои
пайвастаи Бањманёр бар њадар нарафта аст.
Ва њам акнун Бањманёр достоннависи соњибсабк ва соњибном аст. Ў аз пешкисватони
достоннависї ва ба вежа достони кучак, дар
Тољикистон аст. Бањманёр дар даврони љавонии мо низ бароямон нависандаи бузург ва
дастнаёфтанї буд. Осори ў чї дар солњои
њаштодуми ќарни гузашта ва чї дар оѓози
садаи бисту як дар достони кутоњ беназир
буда ва ман њеч нависандаи дигареро аз
назари њунарї бо ў ќобили ќиёс намедонам.
Навиштањои Бањманёр ба вежа он бахше ки
"достонњои Сармаддењро" ба хонанда интиќол додааст, монанди як риштакуњи мустањкам ва муташахисанд, ки масоили муњими
зиндагии мардум, мењвари аслии онњоро таш-

кил мекунад Аѓлаби навиштањои Бањманёр ба
далели зеру бами масоили рустойї ва фарњанги миллї тањсинбарангез аст ва аз бештари осори ў метавон ба унвони марљаъи муњими мардумшиносї низ истифода кард. Њарчанд аѓлаби достонњои Бањманёр достонњои
тахайюлї буда зоњиран реолистї наменамоянд, вале дарунмояи достонњояш њама мардумї буда аз зиндагии мардумони оддии рустойї баргирифта шуда аст.
Бањманёр даќиќан дар рўзи марги устоди устодон Садруддини Айнї , дар шањри
Панљекат зода шуд ва ин тасодуф худ як
нуктаест, ки хоњу нохоњ дар зењни одамї
гирењ мехурад ва фикр мекунам, њеч чизе ва
њеч рухдоде дар љањон тасодуфї нест ва ё
њеч тасодуфе бечиз нест! Худованде ки љон
медињад ва љон мегирад, њама кораш њисобшуда аст!
Ў, 60 сол пеш, дар шањр, дар хонаводае ба дунё омад, ки реша дар русто доштанд
ва зиндагии рустойї аз кудакї барояш ошно
буд ва дар байни рустоиён бузург шуд. Аз
баракати њуши саршор ва диди зебои шоъирона ва зењни истисноии хеш, одобу русуми
миллиро бо њама фарозу фурудњояш ба хубї
фаро гирифт ва достонњои ў бештар заминаи мардумї дорад ва ба назари ман чунин
мерасад, ки донишу биниши мардумро ва
ќиссањою афсонањои онњоро аз худ кард ва
онњоро бо њунари хеш љовидона сохт ва дар
шакли достонњои зебо ва ба таври ањсан
тавонист дубора ба мардум бозгардонад…
Шумо ба ќиссаву достонњои румони "Сармаддењ" таваљљуњ намоед. Ба хубї дармеёбед,
ки ман чиро дар назар дорам. Бањманёр ќиссаву достонњои љолибе навишта аст, ки бо
номњои "Ишќи сайёд".(1984),"Аспи обї"
(1988),"Дуди њасрат" (1994),"Сармаддењ"
(2002), ва ѓайра ба чоп расидаанд. Достонњои
ў ба забонњои мухталиф низ тарљума шудаанд. Романи ў "Шоњаншоњ" низ ба чоп расида аст, вале ба назари ман ба иллати заъфи
наќди адабї дар кишвар, на танњо ин румон,
балки достонњои кучаки Бањманёр низ чунонки мебояд наќд ва баррасї нашудаанд! Зеро
аз як суй наќди адабиёт дар кишвари мо мутаассифона бисёр заъиф аст ва аз суйи дигар барои арзёбии як асари воќеъї бояст мунаќиддин салоњият ва донишњои теорї ва
ошнойї бо чунин падидањое аз адабиёти
љањонро дошта бошанд ва меъёрњоеро барои арзёбї чунин достонњо дар назар бигиранд, ки тавонанд асари њунариро арзёбї
кунанд. Ва дар воќеъ навиштан њам дар бораи падидањои нави адабї ва њунарї кори
осоне нест. Бо ин њама гилаи ман аз наќќодон
ин аст, ки нисбат ба арзёбии падидањои адабї
бетавофут њастанд. Ва онњое ки дар ин росто
кори њирфаи анљом медињанд, масъулияти
хешро ба хубї анљом надодаанд!
Талоши беш аз сию чандсолаи Бањманёр дар њавзаи адабиёти достонї, њамчунин фаъолиятњои фарњангїю иљтимоъї ў,
на ќардршиносї шуда аст, на чунонки мебояд арзёбї шуда аст! Бешак ў ва осори гаронсангаш сазовори он аст, ки мавриди таваљљуњ ва ќадршиносии бештаре бошад. Вале
чї гўям, ки мо њамонем, ки њастем!
Ва Бањманёр танњо нест ,афроди барљастаи дигаре чун Барзуи Абдураззоќ ,Сиёвуш, Исфандиёри Назар, Рустами Вањоб,
Ќодири Рустам ва дигарон низ, ки синни бархе ба шаст мерасаду бархеи дигар аз панљоњ гузашта, на ќадрдонї шудаанд ва на

касе ѓам дорад, ки ин бузургон њастанд ё
на!? Ваќте ба бетаваљљуњї мувољењ мешавем, ба худ суол медињем, ки оё ин афрод
сазовори он нестанд наќди адабї ба осорашон таваљљуњи бештаре дошта бошад, шинохтномањояшонро бинвисад ва ин чењрањои
таъсиргузорро дар адабиёт муъарифї бикунад?! Њоло Бањманёр бо далоиле ба назари
ман беш аз њар касе мавриди бетаваљљуњї
ќарор гирифта аст. Манзурам ин аст, ки дар
заминаи достони кучак, дар адабиёти кунунии мо, китобе бењтар аз "Сармаддењ"и Бањманёрро намеёбем, вале љолиб ин аст, ки
афроде ки сад сол њам хомазанї бикунанд,
дар сатњи як достони кучаки ин китоб чизе
офарида наметавонанд, мавриди таблиѓ, соњиби љавоизу тањсинњои расмию ѓайрирасмї
шудаанд, ва бархе аз эшон ба истилоњ "нависандаи мардумї" њам њастанд, вале яке аз
мардумитарин нависандаи тољикро, ки Бањманёр аст, нодида гирифтанд…
Шояд сарнавишти њамаи бузургон шабоњатњое дошта бошад, вале ба назари ман чунин менамояд, ки сарнавишти Бањманёр ба
нањве бо сарнавишти Фирдавсї ва бархе аз
бузургони дигари миллати мо гирењ мехурад,
ки ин ќадр мавриди белутфї ва бемењрї ќарор
гирифта аст.... Вале дар ин маврид ду эњсоси
комилан мутафовут дорам. Яке ин ки чаро
марде бо ин бузургї инчунин мавриди белутфї ва номењрубонї ќарор мегирад? Чаро,
ки љавњари ў дур аз тамаллуќ ва дар масоили
мухталиф андешаи худро дорад ва њаргиз
ин тоифа хилофи виљдон ва шарафи миллию
инсонї коре намекунад. Шояд ин ба нањве
сарнавишти бузургони миллати мо бошад, ки
то ваќте дар ќайди њаёт њастанд ва фаъолият
мекунанд мавриди бемењрї ќарор мегиранд
ва гоњо азият њам мешаванд, сарнавишт, устодон Айнї, Лоњутї, Улуѓзода, Муњаммадљон
Шакурї, устод Лоиќ, устод Муъмин Ќаноъат
ва ѓ .ро низ гоњо ба чунин бемењрињо ва белутфињо рў ба рў карда аст. Вале боз њам
онњо то њадде ќадршиносї ва мавриди лутф
ќарор гирифтаанд! Дигар ин ки шак надорам
, ба ќадри чунин бузургон пас аз садсолањо
низ хоњанд расид ва онњо мавриди ќадршиносї ва мењрубонї хоњанд шуд!
Дар гузашта њам чунин буда ва метавон
ин љо дубора аз сарнавишти Фирдавсї ва
Буъалии Сино ёдовар шуд. Вале дар њаќќи
Бањманёр ин бемењрї идома дорад.
Ман мўътаќид њастам, ки зарурат дошт ва
мебоист, наќди адабї дар ковишњои худ, бо
шинохти љомеъу комил, аз зиндагї, осор ва
шахсияти ин нависандаи нотакрор мерасид
ва то кунун ин падидаи арзишмандро чунонки
мебояд муъарифї мекард. Зарурат дошт ќадршиносї ва таблиѓи осори Бањманёр дар њадду
андозаи ному шаъни ин нависанда дар остонаи шастсолагиаш низ сурат мегирифт. Вале
чї гўям ки аз он ногуфтанам бењ…
Шояд ин муносибат ба фарзандони бузурги
хеш хосси милати мо шуда, ки дар гузаштањо
низ борњо бо чунин рафтор рў ба рў будаем.
Њоло баргардем сари достонњои Бањманёр. Гуфтем достонњои Бањманёр бештар
љанбаи тахайюлї доранд ва Бањманёр яке аз
бењтарин хаёлпардозон дар адабиёти кунунии мост. Ва ин бечиз нест. Зеро достон њар
ќадр бештар тахайюлї бошад, ба њамон андоза љозиба дорад ва мавриди алоќамандї
ќарор мегирад. Бертрон Росел (Бертран Рассел) файласуфи бузурги ќарни бист, рисолаи
маъруфе дорад бо номи "Дарки Таърих". Дар

ин рисола ў, таърихро ба чанд гуруњ дастабандї мекунад. Аз љумла таърихњое ки тахайюлї њастанд ва воќеъият надоранд, ва ба
истилоњ бар бунёди дурўѓ ва афсона навишта шудаанд. Росел мегўяд: аммо шигифт ин
аст, ки хонандагон гарчи медонанд, ки он чи
мехонанд воќеъї нест ва дурўѓ аст, аммо
гироиши онон ба ин гуна китобњо на танњо
кам намешавад, балки баръакс афзуда њам
мешавад. Мо дар њамин рўзгоре ки ба сар
мебарем шоњиди онем, ки алоќамандї ва дилбастагї ба достонњои хаёлпардозона беш аз
њар замони дигаре рушд карда аст, ва кофист
сар ба китобфурўшињо бизанем ва мебинем,
ки мардум беш аз њама ба достон ва бо румон алоќамандї нишон медињанд. Чаро чунин гироише вуљуд дорад? Чанде пеш яке аз
донишмандон далели ишќи фаровони мардуми љањон ба "Маснавии маънавї" - ро дар он
дида аст, ки дар он достонњои тахаюлї фаровон истифода шуда. Мисли достони "Подшоњу
канизак", достони Тўтї, ва амсоли инњо… Ва
чунонки мо медонем, бахши ќобили таваљљуње
аз оёти Ќуръони Маљид ва Тавроту Инљил низ
достон аст. Ва ин њама таваљљуњ ва тафсил
нисбат ба достон дар китобњои муќаддас бечиз нест! Мавлоно дар дафтари сеюми Маснавї ба њамин нуќта, яъне наќши достон ва ё
аносири достонї дар Ќуръон ишорањо дорад
ва посухи ањли њасадро низ дода аст:
Харбуте ногоњ аз хархонае,
Сар бурун овард чун таъонае
К- ин сухан паст аст яъне Маснавї,
Ќиссаи пайѓамбар асту пайравї…
Чун китобуллањ биёмад њам бар он,
Инчунин таъна заданд он кофарон.
Ки асотир асту афсона нажанд,
Нест таъмиќеву тањќиќе буланд…
Зикри Юсуф, зикри зулфи пурхамаш,
Зикри Яъќубу Зулайхову ѓамаш.
Зоњир асту њар касе пай мебарад,
Ку баён ки гум шавад дар вай хирад
Гуфт агар осон намояд ин ба ту,
Инчунин осон яке сура бигў.
Аз суханони Мавлоно чунин бармеояд, ки
дар достон љодуйї ва љаззобият вуљуд дорад
ва ин вежагї хонандаро маљзуб ва асири худ
мегардонад ва ўро то поёни достон мекашонад. Гўё дили хонанда дар дасти достон аст,
то бубинад чї иттифоќе меафтад. Љодуии
достонњои Бањманёр ниёз ба таъкид надорад,
мисли бўйи хуш метавон онро эњсос кард,
мисли зебойї ки ниёзе ба ороиш надорад, ва
ба ќавли Саъдї, -Ту симинтан, чунон хубї, ки
зеварњо биёройї ! Љодуии достонњо ба ќавли
доное падидаи ѓарибе њаст. Њаст ва нест,
мисли пардае аз мењ (абр)аст, ки гоњ худро
нишон медињад ва гоњ чењра пинњон мекунад, аммо дар тўли достон њамроњи шумост
ва аз љинси хаёл аст. Мавлоно ваќте падидор
шудани табиби илоњиро дар достони "Подшоњу Канизак" матрањ мекунад, мегўяд: "Мерасад аз дур монанди њилол, Нест буду њаст
дар шакли хиёл. Нест в ѓаш бошад хийол
андар равон, Ту љањоне бар хиёле бин равон". Ин њамонест, ки имрўз дар адабиёт
љодуии сиёли хаёл гуфтаанд, яъне љорї шудан ва ё равон шудани хаёл. Гобриел Горсио
Маркес (Габриэль Гарсиа Маркес), ки яке аз
достоннависони бузурги рўзгори мо буд ва
Бањманёр дар љавонї ба ў ишќ меварзид, аз
љумлаи љодугарони бузурги достонсаройї буд,
ва боре дар яке аз мусоњибањояш гуфта буд,
орзу дорам, ки китобе бинвисам ки дар њар
сафњаи он як иттифоќе биафтад ва ба њам-
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суњбаташ рў оварда мегўяд: Медонї, ки чунин китобе навишта шуда аст, китобе ки аз
оѓоз то поён дар њар сафњаи ў як, ё ду иттифоќ меафтад. Китобе, ки унсури љодуии достон ба нањви њайратангез дар он мављ мезанад. Китоби "Њазору як шаб" аст. Ва ин китобест, ки ганљинаи љодуии адабиёти достонї
аст. Иттифоќан, ба ин китоби бузург, ки
яке аз бузургтарин ганљинањои адабиёти
љањонист ва реша дар фарњангу тамаддуни
мо дорад, Бањманёр низ ишќ меварзид ва
бузургоне амсоли Борхес ва Герман Гессе
низ ошиќ буданд ва дар навиштањояшон
ишорањое кардаанд.
Метавон аз унсури кашиш, ё љозиба ёдовар шуд, ки як кашише дар достонњои Бањманёр њаст, ки хонандаи закиро ба суйи худ
мекашонад ва он марбут ба баёни шоъирона,
муњтавои муњим ва устодї дар суханварии
нависанда аст. Чунончї метавон аз њамон
достони бисёр зебойї ў, ки "Ваќти гули Бобуна" ном дорад, ёдовар шуд. Ин достон ба
њадде љаззоб ва гушнавоз ва дилангез аст, ки
агар як соњибзавќ ба хондани он шурўъ бикунад, имкон надорад, ки то охир нахонад. Ин
достон ба назари ман мўъљиза аст. Њоло таваљљуњ бикунед. " Ман дар сояи санг, дар сояи
хаданг , дар сояи заранг, дар ин куњсори беќулфу маданг, интизорам варову вай мекунад даранг". Ин оѓози достон аст ва аз њамин
сатри нахуст то охир бо чунин шеваи зебо
идома меёбад ва њама тасвирњои шоъирона
ва ъошиќона аст. Сухан аз забони ошиќ аст,
ки интизорї мекашад, аз забони мири кўњ, ки
саъодати дидор барояш соле як бор имконпазир аст ва ў интизор мешавад ва ўст, ки
мегўяд: "Вай Бобунаву ман мири куњам , вай
ошиќи куњу ман ошиќи ўям". Ва њамеша интизор аст. Ва нависанда ривоят мекунад, ошиќ
"он ќадр чашм медўзад, ки риштаи нигоњи
чашмонаш калоба мешавад…" Ва инчунин
тасвири зеборо њатто дар ашъори бузургонамон њам надидаам, ки калобаи риштаи нигоњ
ѓелон- ѓелон ба суйи дарвозаи Бобуна биравад, вориди дарвоза бишавад ва "Бобуна аз
њайрат шах мешавад ва ба худ меояду мири
куњро ба ёд меорад ва бо оњу воњ калобаро
мебардорад ва ба суйи ошиќ , калобаро печон- печон аз пайрањаи … боло мешавад. Ин
достон ба њадде зебост ва шоъирона аст, ки
амсолашро ман дар адабиёти њазорсолаамон
њам надидаам ва чунон маљзуб аст, ки ба яке
ду бор хондан дар зењни инсон љой мегирад.
Достонњои Бањманёр он ќадр љозиба дорад,
ки гоњо мисли буйи ъатр ё тобиши хуршед
ќобили дарку дарёфт аст, ва ин њамон љодуйї
аст, ки моро ба суйи худ мекашад ва ба зењн
менишинад. Гирем сатрњоеро аз достони дигари Бањманёр :
" Рахши ваќт чоргома метохт.Табиат
нобуд мекарду месохт. Зиндагї ато мекарду марг бозпас мехост. Таќдир оњанги тасодуф менавохт ва бо ин тасниф инсонро
ба вартаи иштибоњ меандохт, дар кураи
имтињон мегудохт, ки аз он одам гоње мебурду гоње мебохт". (Чашмаи Ният)
Шояд бо љуръат битавон гуфт, ки Бањманёр танњо нависандаи тавоност, ки метавон
достонњои кучаки ўро бо бењтарин шоњкорњои
адабиёти љањон дар ин навъи адабї муќоиса
кард. Ў агарчї нахустин гўяндаи достони
мудерн дар адабиёти мо нест ва пеш аз ў низ
устодоне дар ин навъи достон ќувва озмудаанд ва осоре барљой гузоштаанд, боз њам
Бањманёр бо интихоби огоњонатар ва бархур-

дорї аз зењни пўянда ва кошифи худ тавонист бархе аз санъати достоннависии Ѓарбиро ба сурати мондагор ва огоњона ба адабиёти мо ворид кунад, ки ќаблан чунин намунањоро ёд надорем. Ва намунаи боризи он румони "Шоњаншоњ" аст. Румони "Шоњаншоњ"
ду хатти сужа (сюжет!) дорад. Нависанда дар
мусоњибае мегўяд: "Дар он сурат ва дар он
муњтаво, ки ман романи "Шоњаншоњ" -ро навиштам дар адабиёти тољик ќаблан (чунин
румон )набуд. Лекин дар адабиёти ѓарб ба ин
мафњум маъруфу машњур буд. Аввал дар
Амрико чанд тане ба ин жанр рў оварданд.
Аслан ин як жанреаст, ки њамаи унсурњо дар
он омехта мегарданд:- њам асотир, њам афсона ва њам таъриху ва ѓайраву ва ѓайрањо
ба њам омезиш ёфта њамдигарро пурра мекунанд. Солњои шастуми асри гузашта дар
Амрико пайдо шуд:- Генри Миллеру баъдан
Вонгуту Апдайк ба он пайравї карданд. Баъдан ба Аврупо кўчид". Ва барои адабиёти мо
нав аст. Бањманёр ба дурустї мефармояд,
ки "ин роман дар роман аст -як романи таърихї ва як романи муосир, ки њардуи онњо
пайињам меоянд ва њамдигарро пурра мекунанд. Як унсури дигараш ин аст, ки ман љумлањоро чунон ба охир мерасонам, ки охири
он љумла сарлавњаи њамон пайомади худ
мегардад. Ду хати сужет меравад, лекин њамдигарро пурра мекунад".
Ин румон дар воќеъ њам барои адабиёти
мо сухани тоза аст ва њам барои худи нависанда. Ин љо дигар макону замону фазо таѓйир карда аст. Дигар сухан аз Сармаддењи самбулики нависанда нест, ки чењрањои бароямон ошно ва рафторњои вежаи ќањрамононе,
ки мо медонистему тасаввур мекардем, ки
масалан њоло Мулло Бузургзода чї каромоте
мекунанду, кампири Осуда чї љодуйие, Фармони Мурод чї мўъљизае, Бабраки Лўлї чи
найрангею, Холдори чилдурўѓ чї муболиѓае
ва ѓайра… анљом медињанд. Воќеъа дар шањр
сурат мегирад. Дар дафтари кории ќањрамон,
ки прототипи он, худи нависанда аст ва масофаи рафтуомади ў то хонааш ва ресторани назди хонааш, ки ровии мо дар он љо барои
ѓазохурї меравад… Ин хати воќеъї ё реалистии достон аст, вале боз хати дигаре њаст,
ки дар он нависанда бо истифода аз тахайюли фавќулъодаи хеш моро ба љањони дигаре
мекашад, ки пур аз рамзу рози таърихї ва
устурайї аст…
Бањманёр нависандаест халлоќ; ривоятгари инсони андешаманди муосир. Ровии гўёи
руњия торик ва бемори рўзгораш аст. Ровии
инсони танњое аст, ки ба далели ъавомили
ошкору пинњон бо љомиъа бегона шуда, дар
худ фурў рафта ва дар љустуљуйї рањойї аз
ин фурўрафтагист. Аз нобудї дар ин муњит
метарсад ва гоњо барои рањойї ба шароб рўй
меоварад, њарчанд медонад ки ин роњ инсонро ба суйи торикии бештар мекашад ва рањойї аз ин вартаи муњлик сангинтар аст! Ровии инсони парешони имрўз аст, ки њарчанд
аз худ хоста ва бархоста, аммо нерўи љабрро
пазируфта ва тан ба фаромўшї супурда ва аз
ин љост, ки Бањманёрро ба Содиќи Њидоят, нависандаи бузурги њамтаборамон наздик месозад. Ва як шабоњатњое миёни дидгоњи ин
нависандагон бо Хайём ва њатто Жан Пол Сартр
аз назари љањонбинї њувайдо мешавад, ки ин
нуктаро бояд дар оянда баррасї кунем.
Дардову дареѓо, ки ба иллати заъфи
њунарї ва ахлоќї ва фарњангї онњое, ки бояд
ѓамхори адабиёту фарњанги мо ва љонибдори

шукуфойии он њастанд, ба халлоќият ва ќалами њунармандонаи ў ё бетавофутанд, ё онро
намебинанд. Чунонки ба њунари Сайф Рањимзод, Муњаммадзамони Солењ, Искандари
Хатлонї, Муаззама, ки аз њамнаслони Бањманёр буданду имрўз бо дарду дареѓ ёдовар
мешавем, ки бархе кушта шуданду бархе бо
далоиле ин љањони хокиро тарк карданд, бетафовут буданд. Бањманёр аз он нависандагонест, ки тасвири иљтимоъашро барои мо
барањна ва урён мекунад. Аз ин љињат ў бо
бисёре аз нависандагони бузурги љањон шабоњат пайдо мекунад ва хонандае ки аз адабиёт огоњї дорад инро ба хубї пай мебарад.
Бањманёр дар осори худ тасовире аз зиндагии мардуми соддаи рустойиро сохта, аммо
ин тасовир ба ќадре зинда ва љондор аст, ки
хонандаро дар пиндори хеш бо онњо њамзот
мекунад. Яъне ъайни худро дар он ќањрамонњо мепиндоранд. Гоњ мисли ду рўњ дар як
бадан тасаввур мекунанд. Бо эшон њамдилу
њамнаво мешаванд... Гоњо тасовире ки хонанда дар он пастї ва заъфи инсонро мебинад ва ламс мекунад..
Бањманёрро ман аз зумраи навгаротарин
нависандагони Тољикистон медонам. Баррасии достонњои кучаки Бањманёр ба вежа бо
таваљљуњ ба бурњаи замоние ки ин достонњо
дар он навишта шудаанд, гувоњи он аст, ки ў
аз текникњо ва шевањое истифода кард, ки
дасти кам то ин замон дар адабиёти достонии
навпойи Тољикистон собиќа надорад. Намунаи бисёр рўшанро, ки ба назари мо гувоњи
талошњои Бањманёр барои фаротар рафтан
аз шевањои марсуми достоннависї ва эљоди
чањорчубњои навро метавон дар мисоли достонњои кутоњи ў " Ваќти гули Бобуна" , "Заринаи Зарнигор", "Дуди њасрат" ва ѓ пайдо кард.
Ва ба вежа дар румони "Шоњаншоњ", ки ба
назари ман сазовори сўњбати алоњида аст.
Гуфтори дарунї, ки дар бархе аз достонњои Бањманёр, ривояти љолибе ба вуљуд
меоварад, ки бо шеваи модернистї (яъне бо
намоиш додани фарояндњои зењнї, ва на бо
гузориши мустаќими як ровии њамадон) эњсосот ва истинботњои ќањрамонњо аз руйдодњои
перомунашонро ба хонанда илќо мекунад.
Маслан дар достони "Заринаи Зарнигор" мо
ин шеваро ба хубї дармеёбем. Наќли ќавли
зер аз такгўйињои ќањрамонон гувоњи мањорати нависанда дар истифода аз тадоъї барои нишон додани дунёи дарунии ин шахсиятњо аст. Такгўйии дарунї ё гуфтори дарунї
яке аз шигардњои адабиёти достонї аст. Шевае дар ривоят ва он бозгўи афкори дарунї
ва ъотифии шахсияти достон аст, ки дар як ё
чанд сатњи зењн љараён меёбад ва ба ќавли
донишмандон то сатњи пеш аз гуфтор мерасад. Ин гуфтори бар забон наёмада, бидуни
дахолати нависанда, аз тариќи тадоъии маъонї, ё соддатарин љумалот, ки ѓолибан аз назми мантиќї низ бебањра аст, зиндагии дарунии шахсият ва гоњ ториктарин завоёи зењни
вайро менамоёнад. Чунончї Бектош валади
Темуртош мири Агмаддара, ки бо зўр ва палидї ба духтари Мири Сахї, мири Сармаддара, издивољ карда буд. Вале баробари издивољ, ки дар умри худ занеро бо ин зебойї надида буд, ба њарос афтод ва ўро назарбанд
кард, зеро метарсид ки агар ў як лањза аз
ќалъа берун ояд "њатман зани ў хоњиши љавонтару зеботареро дидан пайдо хоњад кард". Ва
ин аст, ки ў мудатест, аз машѓулияти дўстдоштаи худ, яъне ба сад рангу ба сад ранљ куштани "муљримонро" фаромўш када буд ва њоло

аз дил мегузаронд, ки "Кош њамаи Сармаддараро ќатли ом мекардаму ту њам байнашон
кушта мешудї, Заринаи Зарнигор! Кош санге
ки ваќти омаданат аз баѓали кўњ канда шуду
яке аз хидматгоронатро ба рўд афканд, туро
меафканд, Заринаи Зарнигор! Э кош аз модар зода намешудї, ё аз бодпеч афтода гарданатро мешикастї, Заринаи Зарнигор!" Ин
ќисса яке аз шоњкорњои адабии Бањманёр аст,
ки дар он тасвири зиндагї, сарнавишт ва
руњияи ќањрамонњо ба њадде моњирона ва
устодона аст, ки хонанда фаромўш мекунад,
ки ин шахсиятњо офаридаи нерўи тахайюли
нависанда аст. Забони Бањманёр забони бисёр сода ва бепироя аст ва њамзамон бисёр
зебо ва шоъирона .Ва ба назар чунин мерасад, ки ин забони бисёр гўшнавоз ва дилангезро аз баракати мутолиъоти љиддии адабиёти гузашта ва шеъри классики форсї ва ковишњои љиддї ва дарозмуддат дар луѓатномањо ва дар забони мардум ва достонњои
ривоятии гузаштагон ва насри мусаљљаъ ва
татбиќи онњамаро бо достоннависии љадид,
ба даст оварда аст. Ишора кардем, ки забони
Бањманёр њамроњ бо танз аст .
Виктор Шкловский мутмаин аст, ки достони кутоњ ба маънии мутлаќ як њунар аст, ки
хеле аз бузургон низ натавонистаанд онро
моњирона фаро бигиранд. Бисёре бар ин аќида
њастанд, ки аз миёни анвоъи нигориш, достони кутоњ њунари бештаре мехоњад. Аммо агар
аз як хонандаи оддї бипурсем, ки достони
кутоњ чист, мусалламан дар посух ба њамон
кутоњ будани асар ва ин ки ваќти камеро барои мутолиъа мегирад, ишора мекунад. Вале
барои хонандаи огоњ ин посух наметавонад
ќонеъкунанда бошад. Зеро достони кутоњ нахуст бояд сохтори њисобшуда дошта бошад,
ки барои расидан ба ин њадаф, яъне халќи
чунин сохторе, нависанда ниёз ба коргирии
роњбурдњое дар нигориш дорад, то битавонад, бо кумаки онњо ба њадафи аслї, ки њамоно офаридани достони хуб аст, даст ёбад.
Яке аз вежагињои достоннависии Бањманёр дар он аст, ки ў тавонист, мудернтарин
шевањои достоннависииро вориди адабиёти
мо кунад ва онро бо суннати дерини насри
куњани порсї пайванд занад. Забони шоъиронаи гоњо њазин ва гоњо танзомезро барои
осори худ баргузида аст ва он њам танзи бисёр зебо ва зиракона, њамон танзе ки Мавлоно "дигарханд" хонда буд ва Бањманёр ин гуна
танзро њам дар халќи шахсиятњо ба кор гирифта аст ва њам дар забони нигориш; танзи
сарењу рўшан ва дилнишин. Ин танз њатто
дар номи бархе аз достонњояш омада аст.
"Тобути маро кї мебардорад," "Пирию хартозї", "Холи девзўр", "Хукхона", "Каромоти
Мулло Бухоризода", "Чилдурўѓ" ва ѓайра.
Ман чунин мепиндорам, ки нависандагони наслњои пешини мо бо бањра гирифтан аз
адабиёти рус саноеъи достоннависиро бо
шеваи љадид ба адабиёти мо ворид карданд.
Мо дар адабиётамон достонњои хубе дорем,
ки бархе аз онњо бисёр хуб ва ќобили ситоиш
аст. Вале Бањманёр аз нахустин нависандагоне буд, ки бо бањрагирї аз бењтарин намунањои адабиёти Урупо ва Амрикои лотин достонњое офарид, ки бархе аз онњо ба назари
ман шоњкор адабї њастанд. Аѓлаби достонњои
китоби "Сармаддењ"ро бетардид бењтарин
намунањои достони кучак дар адабиёти мо
бояд донист. …

(Идома дар шумораи оянда)

