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Бањманёр аз диди ман нависандаест,
ки назираш дар адабиёти мо набуда
ва њанўз њам нест.
дирам бидињам. Аттор гуфт: Мафрўш ки бењтар аз ин маро хоњанд харид. Пас аз соъате
шахси дигаре гуфт: Ин пирро макуш ки ба
хунбањои ў як киса (халта) коњ туро хоњам
дод. Шайх фармуд: бифрўш ки беш аз ин намеарзам.Муѓул аз гуфтаи ў хашмнок шуд ва
ўро аз пой даровард. Њамчунин аз таърих медонем,ки шањри Нишобур аз суйи муѓулон ба
хок яксон ва мардумонаш, ки њама тољик буданд, ќатли ом шуданд .
Ва Бањманёр ки бетардид манобеъи фаровоне хонда ва таърихро хуб фаро гирифтааст, ин достони ѓамангезро бисёр драматик,ва њаяљонбарангез ва устодона зинда карда
аст. Ин достон ба њадде њаяљонбарангез ва
љолиб аст, ки ба назари ман нависанда тавонистааст дар чанд сањифа муњимтарин ве-

низ гувоњи бањрабардорї ва ё истифодаи огоњона аз њаводиси тахрихї аст ва њар яке аз
ин достонњо ки доройи руњи бузургї миллатдўстї ва мењанпарастї мебошад, мебояд
ба китобњои дарсї барои донишомўзон шомил бишавад ва дар тарбияти насли љадид
ширкат намояд. Ишора кардам,ки яке аз вежагињои достонњои кучаки Бањманёр ин аст,ки дар аѓлаби онњо драматизм ва сањнањои
њаяљонбарангез бисёр неруманд аст,гоњо гумон мекунед,ки аз оѓоз то анљом Шумо шарики шодию ѓами ќањрамонњои достон њастед.Ва ба њеч ваљњ наметавонед бетафовут бошед. Нависанда њам аз сабки афсонањо ва
ривоятњои миллї ва њам аз асотир ва таърих
ва њам аз адабиёти реолистию романтикї ва
њатто экзистенциали?стњои ѓарбї ,амсоли

ШОЪИРЕ
(Аввалаш дар шумораи ќаблї)

А

з вежагињои забонї ва сабки Бањ
манёр яке ин аст,ки вожањо ва ё
таъобир ё таркибњо гоњо чанд
маънї пайдо мекунад ва њама
дар љои худ ќарор мегиранд. . Аслан нависанда ба њадде бо забон ишќ меварзад ва он
ќадр онро фаро гирифта ва омўхта аст,ки ту
гўйи дар ин жарфову пањно яккатозест,ки аспи
бидавро зин зада аст …Чунончї "Рахши ваќт
чоргома метохт. Табиат нобуд мекарду месохт. Зиндагї ато мекарду марг бозпас месохт. Таќдир оњанги тасодуф менавохт ва бо
ин тасниф инсонро ба вартаи иштибоњ меандохт, дар кўраи имтињон мегудохт, ки аз он
одам гање мебурду гање мебохт.
Аммо муйсафед гўё аз итоати ваќту фазо
берун буд.
Ќонуни гардун ба мулки рўњонии ў панља
намекашид,селоби ваќт ба кохи зарандуди
умедаш намедавид."!
Шумо тасаввур кунед,чунин шеваи гуфторро ва забони шеворо дар кудом нависандаи имрўз метавонед,пайдо бикунед?! Ин љо
забон сењр дорад.Ин матне ки овардам,даќиќан солњо пеш дар зењнам нишаста аст ва аз
ёдам навиштам.Ба ёди забони шево ва зебои
"Гулистон" уфтодам,ки бетардид онњое ки ба
адабиёт сару кор доранд,ин шоњкори адабиро медонанд ва дўст медоранд ва муњимтар
аз њама њар кадоми мо њикоётеро аз ин шоњкор дар ёд дорем. Забоне ки морро аз хонааш
берун мекашад,забони љодуйист! Ман шак
надорам,ки Бањманёр ошиќи "Гулистон" њам
њаст ва садњо вожаву,таъбиру љумлаву маќолу зарбулмасалњоеро аз ин шоњкори адабї
аз худ карда аст ва бетардид Саъдї яке аз
омўзгорони бузургест,ки Бањманёр аз ў омўхта аст ва хуб омухта аст! Танњо ба назарам
чунин менамояд,ки дар забони "Гулистон"
вожа ва таъобири арабї ва ба вежа истифода
аз љамъи шикастаи ъарабї бештар аст( забони насри он рўзгор чунин буд!) ,вале дар забони Бањманёр талош шуда ки таркибњо ва
вожањо порсї бошанд.Ин љо манзур танњо
забону баён аст,на муњтаво! Забон комилан
забони шеър аст .Мешавад њамин љумлањоро ба тарзи шеъри озод бинвишт.Чунончи:
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 кўраи имтињон мегудохт,
Ки аз он одам гоње мебурду гање мебохт….
Магар дар ин сатрњо таъобир њама шоъирона нест?! Саъдї яке аз бузургтарин шоъирони мо буд ва табиъї буд , ки забони насраш
њам шоъирона буд,ва ба љањон бо чашми
шоъир менигарист.Вале Бањманёр нависандаи кунунї, чї гуна ба кашфи чунин забону
баёни шигарф даст ёфт ,ин худ яке аз шигифтињои рўзгори мост! Гузашта аз ин ба назари ман Бањманёр одами бисёр њассос бо
ќалби шоъиррона ,тавонист,ба пояи як нависандаи барљаста ва халлоќе бирасад ,ки аносири шеъру достону,наќќошию, синамогариро дар осори худ ба њам омезиш бидињад ва
аз њамаи ин њунарњо барои кори халлоќии
худ,бањра бигирад. Њар достони Бањманёр як
сенориёи омода аст,барои филм.Бо камоли
таасуф на имрўз филмсози барљастае дорем
ва на кори филмсозї дар кишвари мо равнаќ
дорад.Талошњое,ки њунармандони алоњидаи
мо дар ин росто доранд,чунонки мебояд њимоят намешавад.Филмсозї барои њар кишваре
кори бисёр муњим аст,ки аз як суй дар тарбияи љомиъа асаргузор аст,аз суйи дигар давлат бо пуштибонї аз ин њунар метавонад,андешањои миллї ва њатто сиёсати худро интишор бидињад.Чунонки ин корро амрикоињо ва
њиндињо ва эронињо ва кураињо ва гурљињо ва
русњо ва фарансави ва итолиёињо ва ѓайра
бо мувафаќият анљом медињанд! Гирем достони " Нархи одам"и Бањманёрро. Ба назари
ман ин як сенории бисёр олї барои филмсозони бузург аст.Вале кў њамон филмсози бузург ва коргардони бузурге ки ин достонро
филм бисозад ва ё ба сањнаи теотри дромотик бигзорад. Магар Барзуи Абдураззоќ,ки
чанде пеш дар ин мавзўъ сўњбатњое доштем
ва ман ин достон ва достони "Пешрави дор"
ро барояш ирсол кардам ва хостам,ки барои
дар сањна гузоштани ин достонњо бияндешад.
Дареѓо,ки Барзу низ дар мењани азизи мо бо
њамон далоиле ки дар мавриди Бањманёр
ишора кардам,мавриди белутфї ва номењрубонї аст!
Мољарои марги Фаридаддини Аттор шоъир ва орифи бузурги миллати мо ,яке аз ѓамангезтарин рухдодњои таърихи пурпечухами
мост, ин достони рўзгорест,ки ба ќавли нависандае "сањафоти замин аз хуни тољик гулгун
буд" (Фазлии Њиравї). Тазкиранависон дар ин
хусус нигоштаанд ки пас аз тасаллути Чингизхони муѓул бар билоди Хуросон Шайх Аттор низ ба дасти лашкари муѓул асир гашт.
Гўянд муѓуле мехост ўро бикушад,шахсе
гуфт ин пирро макуш ки ба хунбањои ў њазор

жагињо ва шеваи вањшиёнаи зиндагии ва
аъмоли ѓосибони он рўзгорро ба таври зинда
ва бо ишора ба фалсафаи зиндагии бумиён
ва биёбонгардон ба намоиш бигзорад.Чунончї,ваќте сухан аз ќотили Аттор меравад,мегўяд "Чоќу андеша карданро хуш надошт,вай
асп тохтан,дар ѓафлат мондан,поймол кардан,хун рехтан,ѓанимат гирифтанро хуш
дошт…" Хуб ин ишора кофист,ки хонанда
бидонад,шайхи бузургвор Аттори Нишобурї
ба чї балое рў ба рў шуда аст.Вале бо ин
њама нигоњи ин пирамарди нањиф ва соњиби
"як халта риш" (ин љо ишораест ба кўса будани ќавми муѓул!) ва нерўйи азими маънавї
кофї аст,ки дар дили он марди вањшї ( яъне
Чоќуи муѓул!)шўре барпо шавад ва њаросе
падид ояд. "Тоќати дидани чунин чашмонро
надошт муѓул.Монанди ду чашми бабре,ки
барои хон туњфа карда буданд.Фаќат он
бабр бо як нигоњи мутеъ менигаристу ин
бошад бо як тарањуме менигарад,гўё на муѓул варо,балки вай муѓулро асир гирифта
бошад!".
Тамоми ин достони ѓамангез, ки бо њамон
сабки зебои шоъирона офарида шуда ва аз
саноеъи такрор,саљъ, ва тасвирњои дромотик фароянд шуда аст, ду шеваи зиндагї ва
ду характери миллиро бисёр барљаста ва
мушикофона нишон додааст. Ба ин таззод
нигоњ кунед " Ин ќавм ки чун яъљуљу маъљуљ
бар сари онњо рехт,тухми одамро ба ѓалбери
парешонї дар олам бехт,неку бадро бо њам
омехт,сазовори бовар набуд." Ва тарафи муќобил баръакс комилан рафтори мутафовут дорад. "Ваќте ки онњоро тўда тўда асир
мегирифту ба фурухтан ваќт намеёфт,ба
номи худояшон ќасам дода мегуфт,ки то
дар љояшон бошанд,вай пас аз соате сар аз
танашон људо хоњад кард ва пас аз соате
мунтазирашон меёфт,ки ларзону дуохонон
нишастаанд" Дар воќеъ муѓул чї гуна ин
тоифаро дарк кунад,ки фалсафаи зиндагии ў
комилан дигар аст! Ниёкони мо мукаррар
мефармуданд, ки: Чун теѓ ба даст орї,мардум натавон кушт, Наздики худованд бадї,нест фаромушт . Медонем,ки нависанда ин
љо аз танз низ истифода карда,вале танзи дарднокест.Љолиб ин аст,ки он чї нависанда бо
забони танз ишора кардааст , њаводисе амсоли ин ишорањо ,дар бархе аз китобњои таърих низ, омада аст.Яъне нависанда комилан
бо фазои он рўзгорони таърихї ва њаводис
ошнойї дорад ва тавониста аст,як гўшае аз
таърихи моро бо њунари хеш барои њамеша
љовидонї созад. Достонњои "Пешрави дор",
"Заринаи зарнигор", "Куштор дар Ялмо" ва ѓ.

Албер Комю ва Жан Пўл Сортр (Жан-Поль
Сартр) ва ѓайра бањра бардошта аст. Вале ў
пойбанди њеч яке аз љараёнњо ва макотиби
адабии љањон нест.Доираи омўзиш ва тавони
фарогириаш ба њадде буда,ки ба назари ман
тавонистааст , макотиб ва љараёнњои адабиро дарнавардад ва чун фарњангу тамаддуни
миллии моро жарф фаро гирифта аст ва
кораш дар ин росто амиќ ва решадор аст,
тавониста аст њар чизе ки барои кори халлоќии ў лозим аст,аз њар љое биомўзад ва ба
ин њадди халоќї ва эљоди сабки хоси худ
бирасид.,ки ин вежаи нависандагони бузург
аст. Сабки Бањманёр омезае аз реализму
романтизм аст, ки аносири аксари макотиби
бузурги адабиро дар худ омезиш дода аст.Албатта ,баррасии фарогири ин масъала ниёз
ба пажуњиши вежа дорад. Вале пайдост,ки
сабки Бањманёр ва забону баёни ў сењрофаоин аст. Ин њамон љодуии аст,ва ваќте дар
достоне иттифоќ меафтад,ки нависанда ё
шоъири њунарманд,порае аз рўњи худро дар
ќолаби вожањо ироа медињад,мисли њама
достонњои бузургони адабиёти љањон,мисли
достонњои "Шоњнома" и Фирдавси,ки ба таъбири доное ,дар ин достонњо шоъир рўњи худро бар љой гузошта аст.Ваќте ,ки нависанда
рўњи худро бар љой мегузорад кори ў мондагор хоњад шуд. Ва ба ќавли бузургворе:
Сухан к- аз сўзи дил тобе надорад ,
Чакад гар об аз ў обе надорад…
Албатта ,Бањманёр,љойгоњи худашро дар
адабиёт медонад ва ќадрношиносињои атрофро низ мебинад ва табиъист,ки чунин
муњит ва чунин рафтор нисбат ба њунар ва
њунарманд, наметавонад ба дили нозук ва
маѓзи ноороми ў асар нагзорад .Ва ѓурур ва
хўйи озодагї ба ў иљоза намедињад,ки бепарво бошад. .. Ва ин вазъ наметавонад ба
зиндагї ва саломатии рўњу љисми нависанда асар нагзорад.
Њоло бояд ба хонанда њушдор дињем,ки
нависанда ваќте аз њунаре ки њирфаи худи
ўст њарф мезанад,мутаъасиб аст. Ў хеле табиъї фикр мекунад,ки пешаи худаш бењтарин кор аст. Ва андешамандон бар онанд,ки
њар нависандаи воќеъї,он љур ки метавонад
ва он тур ки бояд,чизе менависад барои ин
ки навъи хоссе аз одамизод аст,истеъдоди
хосси худ ва хулќ хуйї вежаи худро дорад,аз ин ру ,ашёро бо шевае ки ихтисос ба худи
ў дорад мебинад ва ба диди худаш ,њамон
шаклеро медињад ,ки табиаташ ба ў тањмил
карда аст.Аз ин рў ваќте яке аз дўстон аз
ман суол кард,ки чаро њампешањои Бањманёр ,ки бетардид љойгоњи Бањманёрро дар
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адабиёт медонанд вале ба вуљуди ў ифтихор надоранд ва аз рўйи њасодат ва нотавонї ўро ќадршиносї намекунанд,ман посух додам,ки имрўз дар љањон алоќамандї
ба адабиёт ва ба нависандагони бузург коњиш ёфта аст , ва мардум гирифторанд,ва
бисёре китоб намехонанд ва кор ба љое расида аст,ки метарсам ,теъдод ё тирожи маљаллањои адабї аз теъдодии узви иттињодияи нависандагон камтар бошад. Ва ин воќеъият њам њаст,ки асбоби мухталиф дорад
.Вале , эњсос кардам,ки њарфам чандон содиќона набуд.Бояд мегуфтам,ки њасодат
вуљуд дорад ва бархе гумон кардаанд,ки
худо накарда бузургии як њамкорашонро дар
њунари нависандагї эътироф бикунанд,аз
бузургии эшон кам мешавад! Варна чї гуна
метавонанд,дар бораи нависандае бе он ки
китобњояшро хонда бошанд,њарфњои парокандае ва пеши поуфтодаеро,ки дар бораи
њар ќаламбадасте мешавад гуфт , бигўянд
ва ин њама талошњо ва офаридањои ўро нодида бигиранд?! Ва ин назари носолими худро бо љумалоти берабт ва бемаънї ва муѓризона баён бикунанд ?! Дар ин маврид ба
назари ман барои эътирофи нависандаи бузург , эътирофкунанда бояст эътимод ба
хештан медошт ва ё дорои ќудрати маѓзи

адабиётї ва шукуфоии он аз бисёр љињатњо
ба хонанда марбут аст.Њар ќадр хонанда њушманд ва љуё ва пуё бошад,барои нависанда
ба њамон андоза њушмандї ва пуёї ва офаридгорї меафзояд . Ё баръакс њар ќадр нависанда тавоно бошад, ва кори худро бо мањорат ва пуёї анљом дињад,хонандаи ў низ бояст барои фањму дарки он талош варзад .Кудом яке аз нобиѓањои адабиёт гуфта буд ки
адабиёти бузург ниёз ба хонандаи бузург дорад. Бањманёр ,чунонки ишора кардам,худ
хонандаи бузургест,ки аз адибони њамнасли
мо касеро намешиносам,ки баробари ў китоб
хонда бошад . Ў аз он хонандагонест, ки на
фаќат њар сатр,балки моварои сутурро мехонад ва њамчун нависанда достонњое офарид,ки дар бисёр маврид дар тањти онњо маъонии дигар ё ба истилоњ маъонии пайдову
пинњон љой дорад ва мухотаби достонњои ў
касонест, њастанд ,ки тавонанд моварои љумлањо ва достонњоро бихонанд..Гавњари љони
достон инсон аст ва њамаи аносири достон
њар кадом нишонае аз мост . Мавлоно дар
достони аъробї ва занаш ки кўзае аз оби олударо ба унвони њадя пеши шоњ бурданд мегўяд њама аносири достон ,мо њастем. -Њам
ъараб мо ,њам сабў мо њам малак!
Њоло достон фарќ намекунад,ки ба сура-

аст. Вале ба назар чунин мерасад,ки танњо
чизе ки андаке ба нависандаи ноороми мо
оромиш мебахшад ин аст,ки медонад дар андешањояш озод аст ва касе наметавонад ин
озодиро аз ў бигирад ё салб кунад.Аммо дар
матн лањзае фаро мерасад,ки тайи он ќањрамони аслї аз дигар шахсиятњои достонї
људо мешавад ва тамоюлашро ба манзури
ошнойї бо дунёи берун иброз медорад . Дар
њамин лањза аст,ки мани даруниаш дигар
зарфияти вуљуди ўро надорад ва бо назараш мерасад,ки бояд ба њар тариќ ки шуда
аст онро бо дунёи берун муртабит созад. Ин
аст,ки мо имкон пайдо мекунем,ки воќеъиятњоро чунонки њаст,бидуни њеч гуна пардоз
бубинем.Ин аст,ки пас аз марги модараш
кампири Майса писар бодахориро рањо мекунад ва ѓайра…
Аз њарчї бигзарем нависанда ќудрати тахайюл дорад ва агар нависандаи хубе бошад метавонад ба ќолаби рўњї ва фикрии
ќањрамонњои худ биравад ва эњсосоти онњоро ки зода ва парвардаи худи ў њастанд њис
кунад.
Чехов Мопасанро сармашќи худ ќарор
дода буд. Агар худаш ин матлабро ба мо нагуфта буд њаргиз бовар намекардем Зеро
ањдофи эшон ва шеваи корашон комилан

АЗ САРМАДДЕЊ
бењамтое мебуд, то бо коре ки мухолифи
тамойулоти ѓаризааш аст, мувофиќат кунад.Одам ваќте интиќодоти як нависандаро
дар бораи кори нависандаи дигар мехонад,бояд мувозиб бошад.нависанда мехоњад он
чизеро олї бидонад,ки ба худаш нисбат медињад,ва бояд интизор дошт барои сифоте
ки худаш фоќиди онњост, арзише ќоил нашавад. Самерсет Моэм нависандаи бузурги
инглис ва муалифи таълифоти зиёд рољеъ
ба достоннависї ва адабиёт боре ошкоро
навишта буд,ки яке аз китобњои бисёр хуберо дар бораи румон хандам ва он китоб ба
ќалами нависандаи ќобили тањсине нигошта
шуда аст,ки дар умри худ њаргиз натавонистааст як достони маваљљањ (писандида) ва
ќобили ќабул ибдоъ кунад.Аз ин ки дидам ў
румони нависандањои боистеъдодро њаќир
мешуморад,таъаљуб накардам - румоннависњое ки бо истеъдоди бузурги худ ќодиранд ба њаводисе ки наќл мекунанд эњтимоли сињатии (verisimilitude) њаяљонангез бидињанд. Ки ин кори соддае нест! Ўро аз ин
бобат сарзаниш намекунам.Мудоро сифати
бисёр хуби инсон аст,агар њамагонитар буд
,дунёи имрўз барои зиндагї кардан матбуътар аз ин буд,ки њаст,вале чандон мутмаъин
нестам ки ин сифат дар як нависанда њам то
ин њад хуб бошад. Барои он ки дасти охир ў
чї дорад,ки ба Шумо бидињад? Худашро ! Ин
хуб ас т,ки нависанда вусъати дид дошта
бошад.барои он ки зиндагї бо њама вусъат
ва доманаи худ ќаламрави ўст. Вале нависанда зиндагиро фаќат ба чашмњои худаш
метавонад бубинад ва бо аъсоби худаш,дили худаш ва эњсосоти худаш онро дарк
мекунад ва огоњии нависанда албатта ѓаразолуд аст,вале рўшан ва мушахас аст.Тарзи талаќии ў муъаян аст ва ихтисос ба худи ў
дорад. Ин андашањо комилан дуруст аст,вале бо як шарт.Шарт он аст,ки нависанда ба
њамон пояи њунарї ва ахлоќї расида бошад,ки офаридањои дигаронро ,пеш аз њама
њампешањои хешро ,бо алоќамандї ва ъишќ
бихонад ва аз дастовардњои адабї ва њунарїи ёронаш шодмон шавад,ва бо диди фарохтар ба љањон нигарад,то имрўзиёну ояндагон бубинанд,ки ин нависанда нотавонбину муѓриз нест,ва барои эътирофи њунари
њампешагонаш чашми сару чашми дилаш
боз аст …
Мо хонандагон ,ки албатта бо китоб зиндагї мекунем,эњсос мекунем,ки мо њам дар
достон њузур дорем.Мушорикати хонанда дар
офариниши достон,иртиботи хонанда ва нависанда,бисёр муњим аст. Албатта,рушди

ти мансур офарида шуда ва ё мавзун. Сухан
аз асли достон аст.
Бањманёр шахсияти мураккабе,вале бидуни шак истиснойї аст. Дар вуљуди ў як озодии ботиние нуњуфта аст,ки ў онро њаргиз бо
њеч ганље иваз намекунад. Ин рўњи озод дар
тамоми осораш њувайдост. Ин нерўи мустањкамро мо дар нигоњи рањими Шайх Аттор ба
ќотилаш мебинем,дар рафтори гўяндаву кўњистонию созанда ва ба вежа дар посухи оњангсоз ба Темури ланг,дар муносибати Умеди
ошиќи Заринаи Зарнигор ба мири Агмаддара
Бектош валади Темуртош,дар рафтори аѓлаби Сармаддењиён мебинем , њатто заноне ки
Бањманёр тасвир мекунад ба нањве занони
озода ва озоданд.Дар сатњи худ озодандешанд
ва дар рафтори худ ин озодиро нишон медињанд . Рафтори бархе истиснойї аст. Чунончї
духтари нозанине бо номи Фариштамоњ
марди нобакорро ,ки ошиќи ўро кушта буд, бо
дироят љазо медињад ва русторо тарк мекунад. Ё ќањрамони дигари ў "Шеда" ро аз достони "Зурахш" ба ёд оваред,ки чї корномањое
аз худ нишон медод ва то чї њад љасур буд,ки
барои њифзи обрў ва њайсияти хеш аз ва
хонаводааш,ки барои паймон нашикастан ин
духтари нозанинро дар бузкашї солин монда
буданд, ,чобук ба асп менишинад ва аз пањлавонони дигар дар мусобиќи бузкашї пирўз
мешавад.. Аѓлаби ќањрамонони Бањманёр,
обрў,шараф ва номуси хешро аз њама ганљи
дунё боло мегузоранд ва дар ин роњ маргро
аз бадномї авлотар медонанд. Чунончї кампири Майса аз достони "Чашми мўр" . Ва дар
бархе аз достонњояш,ба вежа достонњои ахиран офаридааш,ман аз пушти сатрњо чењаи ў
ва зиндагии ўро мебинам. Масалан дар румони "Шоњаншоњ". Ё, ваќте кампири Майса
аз њоли писари араќхўраш нигаронї дорад ва
дар достони " Чашми мўр" бо њамин содагию
бепироягї аз дил мегузаронад,ки"Одам ки
маст шуд,њама тормузњои аќлу шармаш суст
мешавад…" бетардид мо бовар мекунем. Ва
ваќте рафтору кирдори писари ягонааш
Шоњон аз "баракати" майзадагї ,ки њама касу
њама чизро фидойи майгусорї мекунад ,ва
талошњои модар барои љилавгирї суде намекунад, модар маљбур мешавад,ки даст ба
худкушї бизанад .Ва нињоят ба фарзандаш
мегўяд,ки "Ин бори охир аст,ки бо ту њарф
мезанам,дигар ту медониву шишаи пањлўят,ки љойи модар,зан ва фарзандонатро гирифта аст…"
Ва ин зани бо нангу номус чораро дар ин
мебинад,ки биравад ва худро дар шохи чаноре ба дор бикашад… Њодисаи њузнангез

мутафовут менамояд. Ба таври куллї Мопасан мекўшад достонњои худро њаяљонангез
кунад ва барои ин кор њозир буд агар лозим
шавад "муњтамил" будани њаводиси достонро фидои шўру њаяљони он созад.Дар њоле
ки Чехов амдан ва комилан огоњона аз њаводиси њаяљонангез парњез мекард. Ў мардуми оддиро мавриди бањс ќарор медод ки зиндагии оддї доранд. Чехов метавонист ба њаводисе ки васф мекунад воќеъияти хориќулъодда бидињад.Дар достонњои ў он чиро ки бо
Шумо гуфта мешавад мепазиред. Яке аз муњаќиќиони осори Чехов гуфта буд, ки "Дар
диди ъайнї (объективный) Чехов ки болотар
аз ѓамњо ва шодињои шахсї ва хусусии ў
ќарор дошт, њама чизро медид ва мешинохт,метавонист мењрубон ва карим бошад бе
он ки дўст бидорад,шафиќ ва дилсўз бошад,бе он ки дилбастагї дошта бошад, бонии
хайр бошад, бе он ки интизори сипосгузорї
дошта бошад.Ба назари ман дар достонњои
Бањманёр њам рўњи Чехов њузур дорад ва
њам рўњи Мопасан. Вале барои Бањманёр ин
ду бузургвор њар ду нозанинад, дар њадди
худ. Ва нависанда аз эшон он чиро гирифтааст, ки зарурат дошта аст.
Достонњое ки сањнаи њаводиси он дар
сарзамини дур ва ноошно ќарор дорад (экзотика!)њамеша њавохоњони фаровон дорад.
Бештари мардум зиндагии бисёр маломатангез доранд ва ба њамин љињат барои муддате ѓарќ шудан дар дунёи рангин ва мољароњои хатарнок ва гоњо афсонаомез барои
онњо њукми халос шудан аз якнавохтии зиндагиро дорад. Ин аст, ки дунёи "Сармаддењ"
дунёи љаззоб аст ва бетардид хонандаи закї
дунболи чунин дунёи поку беолоиш ва пур
аз рамзу роз аст! Вале набояд мо аз нависанда беш аз ин таваќўъ дошта бошем.Фаќат одами бисёр софу содда метавонад хаёл
кунад,ки ќиссаву достон ќодир аст дар бораи мавзўъоте,ки ба манзури идора кардани
зиндагї, огоњї аз онњо барои мо ањамият
дорад ,бояд иттилоъоти мувассаќ ба мо бидињад. Достоннавис ,дуруст ба сабаби табиъати истеъдодњои халлоќаи худ, салоњият надорад,ки ба чунин матлабе бипардозад. Кори ў истидлол нест,эњсос кардан ва
ба кор андохтани хаёл ва офаридгорї аст.
Ў мутаассиб аст. Матолибе ки нависанда
интихоб мекунад ва ќањрамонњое ки меофаринад ва тарзи талоќии ў нисбат ба онњо,
тањти таъсири таасуби ўст. Он чї ў менависад нишондињандаи шахсияти ў, таљаллии ѓароизи ў, эњсосоти ў идроки ў ва таљрибаи ўст. Тамоюли худро ба як тараф беш-
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тар мекунад, гоње намедонад чї мекунад,
вале гоњо хеле хуб медонад. Яке аз муњаќќиќони достони муосир навишта буд, ки нависандаи достон бояд матолиби худро
њаяљонангез кунад. Ин тарзи муассире гарчи шояд хеле рўшан набошад, барои баёни
ин матлаб аст, ки нависанда бояд матолиби
достони худро тавре тартиб бидињад, ки таваљљуњи хонандаро љалб кунад ва нигоњ дорад. Ин корест, ки Бањманёр солњост сарбуландона анљом медињад. Он чї аз як нависанда мемонад, осори ўст. Албатта агар
њаќиќатан осор бошад, яъне асари мондагор бошад,варна мумкин аст,касе њазорон
сафња коѓазро сиёњ кунад ва њеч љавњаре
дар он набошад. Ва боз медонем, ки њар
нависандае китоб мехонад ва фазлу адаб
касб мекунад. Аммо њар касе китоб бихонад ва фозилу адиб шавад, нависанда намешавад! Бањманёр ба тамоми маънї Нависанда аст, яъне њамон шоъир,ки ќадимиён мегуфтанд! ва достоннависест, истиснойї, ки дар адабиёти мо собиќа надошта
аст. Бетардид баррасии љиддии осор ва корномаи зиндагии ў ваќте бештаре мехоњад
ва умедворам фурсат даст дињад,то ба ин
мавзўъ баргардам ва бо далоили бештаре
ба баррасии осораш бипардозам. Хушбахтона,навиштањои Бањманёр барои андешидан маводи фаровон медињад. Њоло ин љо
иктифо мекунам, узре њам дорам. Ќасди ман
дар ин навиштањо тањлил ва баррасии достонњои Бањманёр набуд, њарчанд чунонки
ишора кардам,ин кори муњим бояд анљом бишавад,ва достонњои ўро бояд дар матну батни адабийти љањон арзёбї кард. Ин љо ман
танњо хостам, дар остонаи хуљастарўзи шастумин солгарди тавалуди ў ба ёди љавонињоямон чанде дар боѓи пурсафои афсонавии
хотирањо ва достонњои ў гардиш бикунам ва
агар дар ин гардиш аз сафои он боѓ ба ваљд
омадаам ва њарфњое гуфтаам,њама эњсоси
ман ва андешаи ман аст,ки ин љо мунъакис
кардаам. На беш аз ин…

