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Тангрим, бир юрак бер, оташ бер қайноқ 

Меҳру муҳаббатим билмасин поён. 

Шу элни, шу юртни алқаб беадоқ, 

Севиб яшай ҳар он, ҳар кун, ҳар қачон! 
 

 Муҳаммад ИСМОИЛ 

 

 

 

МУҚАДДИМА ЎРНИДА 
 

Ижодкор ҳақида ёзиш қийин. 

Сабаб — ҳар бири бир дунё. Ҳар бирининг ўз олами, ўз 

дунёқараши, ўз нуқтаи назари бор. Баъзан ижодкорнинг бир 

асари ёқса, иккинчиси ёқмаслиги, бир фикри кўнглингизга 

ўтирса, иккинчиси ўтирмаслиги мумкин. 

Шу маънода, “реал шахс”, боз устига “ижодкор” ҳақида 

бирон-бир жўялик гап айтиш — машаққат. Константин Па-

устовскийнинг — Пушкин ва Лермонтов, Виктор Шкловс-

кийнинг — Лев Толстой, Ирвинг Стоуннинг — Жек Лон-

дон, Валентин Катаевнинг — Иван Бунин, Саид Аҳмаднинг 

— Ойбек ва Ғафур Ғулом, Шукур Холмирзаевнинг — 

Ўлмас Умарбеков ҳақидаги асарларини ўқиган кезларим 

ана шу мураккаб жараённи ички бир туйғу билан ҳис 

қилгандек бўлгандим.  

Йўқ, қуйида сўз юритадиган ижодкор дўстимиз 

Муҳаммад Исмоилни бундай буюк, маълум ва машҳур 

шахсларга менгзамоқчи эмасман. Аммо, у ёзганлари 

ўқувчини бефарқ қолдирмайдиган нозиктаъб шоир, ўзига 

хос носир ва истеъдодли журналист сифатида мустаҳкам 

мавқега эга ижодкор эканлиги барчага маълум. 

Уни кашф этмоқчи эмасман. Фақат бир инсоннинг 

Ижодкор сифатида шаклланиш жараёнига холис нигоҳ 

ташлаш истагим бор.  

“Муҳаммад Исмоил” деган исм-шарифни биринчи 

марта қачон, қаерда учратганим ҳам эсимда... 

Ўшанда у “Оила ва жамият” газетасининг Бош муҳар-

рири бўлиб ишларди ва турган гап, мен “Шундоқ машҳур 

газетанинг бош муҳаррири... ёши улуғ, тажрибали 
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журналист бўлса керак” деган хаёлда юрардим. Йўқ, адаш-

ган эканман. У ёшгина йигитча бўлиб чиқди... 

У билан илк маротаба Ўзбекистон телевидениесида иш-

лаб юрган йилларим рўбарў келдим. Муҳаммадни менга 

ўша кезлари телевидение дирекциясида ишлаган машҳур 

режиссёр Мираббос Мирзааҳмедов таништирди. 

– Танишиб қўйинглар! – деди икковимизни юзлаш-

тириб. – Бу йигит Муҳаммад Исмоил, бу укамиз Эркин Ус-

монов бўладилар. Ҳар қалай, бир кемада сузиб бораётган-

лар бир-бирини билиб қўйсалар ёмон бўлмайди!..  

Шу-шу, Муҳаммад билан яқинлашиб кетдик. 

Негадир ўшанда Муҳаммадни журналист сифатида қа-

бул қилгандим. Кейинчалик билдимки, у яхшигина шоир 

экан. Бора-бора уни ёзувчи, публицист, киносценарист си-

фатида кашф этдим...  

Майли, булар энди кейинги гаплар...  
Муаллиф 
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ШОИРУ ШЕЪРУ ШУУР... 
 

То тирикдирки табиат,  

То қуёш сочгайки нур, 

Уч эгиз бордир тушунча,  

Уч бу сўз ёндош бўлур.: 

Моҳиру меҳру маҳорат, 

Олиму илму амал, 

ОшиҚу ишқу машаққат, 

Шоиру шеъру шуур... 
 

 Эркин ВОҲИДОВ 

 

Муҳаммад Исмоил шеъриятига мурожаат қилган киши энг 

аввало унинг бағрида МУҲАББАТ мавзуси устувор эканлигига 

гувоҳ бўлади. Диққатга сазовор томони шундаки, бу 

МУҲАББАТ ошиқ йигитнинг севгилисига қилган дил изҳори, 

оҳ-воҳлари-ю илтижолари эмас. Бу шеърларга озуқа бахш эт-

гувчи муҳаббат — ҳаётга, дунёга, табиатга, одамларга, Ватанга, 

миллатга муҳаббат бўлиб, эзгулик, яхшилик, иймон-эътиқод 

шаънига айтилган қўшиғ-у мадҳиялар янглиғ жаранглайди. 
 

Қўлни қўлга бергин,  

 қадрдон, олға! 

Дилни дилга боғла,  

 ортга йўл йўқдир! 

Юксак кўтар сенга  

 ишонган чоғда 

Олға! Мустақиллик,  

энг буюк туғдир...  
 

 – деб Она-юртни улуғлайди шоир. 
 

Букун, олам узра бошимдаги қарз – 

Она-Ер шаънига битмоқлик достон...  
 

– дея хитоб қилади бошқа шеърида. 

Шоирнинг: 
 

Кун санадим, ўтаётган кунга қараб, 

Сўнгги кундай бўлиб қолди, ҳар келар кун. 
 

Ёки: 

То туғилдим, тарк этмади минг бир савол, 

Ҳаёт нима, умр нима, ўзим кимман?  
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сингари сатрлари эса ўзининг фалсафий мушоҳадаларга йўғ-

рилганлиги билан кишини ўйлантириб қўяди. Ва бу шеърлар 

ўйчанлиги, дарди, оғриғи ва гўзал кечинмаларга бойлиги билан 

кишини сеҳрлайди. 

Айни чоғда, айрим шеърлари халқона оҳангларга пайвас-

талиги, ўйноқилиги, соддалиги ва жўшқинлиги билан мафтун 

этиб қўяди. Гоҳо уларда халқимизнинг ардоқли шоирлари Тўра 

Сулаймон, Омон Матжон, Ҳалима Худойбердиева, Усмон Азим 

ва Муҳаммад Юсуф шеърларига ҳамоҳанглик, ошуфталикни 

туйгандек бўламан.  
 

Йўрға отим, йўрғалаб тур, чўккалама, 

Оғриқ бору, яра жойни тополмасман.  

Ўнта қашқир изимдадир, ўпкалама, 

Ўнгланмайсан, қолсанг агар чополмасдан... 
 

Ёки: 
 

Ёзни кўриб қиш дема, 

Қишда нима ишинг бор? 

Сен ўзгани излама – 

Сени йўқлар кишинг бор... 
 

Ва ёки: 
 

Ёрнинг остонасига  

Борган эдим уриб бош. 

Юрагимни қон қилди, 

Манглайимга теккан тош... 
 

Ана шундай халқчил, содда ва равон сатрлар қадимий халқ 

қўшиқларини, термаларини, ўлмас халқ достонлари-ю бах-

шиёналарини эслатмайдими? Юрагингизни жизиллатмайдими? 

Айтишларича, Муҳаммаднинг катта бобоси Эгамшукур ота 

шоир бўлган, қўлида дўмбира билан йўл-йўлакай шеър тўқиб 

кетавераркан. У қайси қишлоққа борса, одамлар ғуж-ғуж қур-

шаб олар, қайси уйда тўхтаса, шу уйга одамлар ёпирилиб кела-

вераркан... 

Ким билсин, балки “қонида бор” деганлари шудир?! Ҳар 

қалай, “шоирлик” унга бегона эмаслиги яққол сезилиб турибди. 

Мана бу сатрларга диққат қилинг-а! 
 

Ранг-рўйим бўлди сомон, 

Қийналиб кетдим ёмон. 
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Қолмасам керак омон, 

Сирни сақласам бўлмас. 

Яшириб келдим қанча,  

Бўғзимдан жон қайтганча, 

Сизга биров айтганча, 

Ўзим айтмасам бўлмас... 
 

Бундай сатрлар устоз Миртемир ёки Эркин Воҳидов шеър-

ларини ёдга солмайдими? 

Муҳаммад Исмоил шеъриятида ана шунақа халқона, устоз-

ларга ҳамоҳанг ва бахшиёна шеърлар кўпки, бу унинг халқ оғ-

заки ижодидан анчайин баҳраманд эканлигидан дарак беради.  

Шунга қарамай, шахсан менга “воқеабанд шеърлар” кўпроқ 

ёқади. Бу хил шеърларнинг энг диққатга молик томони 

шундаки, улар бирон бир сюжет асосига қурилади ва ўша воқеа 

ё ҳодиса шеърий усулда баён этилади. Бир қараганда, бу 

“енгилроқ” шеърдек кўриниши мумкин. Аслида эса, воқеабанд 

шеър ўз шакли ва мазмунига кўра, “шеърий новелла”ни 

эслатади. 

Шоир ижодидан олинган қуйидаги бир неча мисолларга 

диққатингизни қаратаман. Бу ўринда унинг “Хато”, “Драматик 

ҳазил”, “Севги бекати”, “Муҳокама”, “Кечки савдо”, “Пахтада”, 

“Эълон” сингари қатор шеъларини назарда тутаяпман. Улар 

ниҳоятда содда ва ширали тилда ёзилган бўлиб, шеърларида 

тилга олинган “воқеалар” фавқулодда қизиқарли ва қисқа 

тарзда ифода этилади. Масалан, мана бундай: 
  

МУҲОКАМА 
 

Баланд уйнинг бағрида 

Яшарди юз хонадон, 

Бир бола, уй тагида 

Кимнидир излар сарсон. 
 

Ишқни қилмоқлик изҳор, 

Эскирмаган сингари – 

Тун бўйи юрди бедор, 

Қўлларида гуллари. 
 

Тонг ҳам отди, у эса, 

Гоҳ юрар, гоҳ тўхтайди. 

Кимдир: – Бу — севги, – деса, 

Кимдир ҳамон ухлайди. 
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Шу кеч аёлу эркак 

Бўлинди икки томон. 

Эркаклар дер: – Бу — тентак... 

Аёллар дер: – Қаҳрамон!.. 
 

Тўғри, шеърият қонун-қоидаларини яхши тушунмаслигим 

мумкин. Ҳақманми ёки ноҳақ — билмадиму, бироқ, назаримда, 

ҳақиқий шеър қофия-ю бўғин, вазну туроқ каби ўлчов 

бирликларига бўйсуниш билан эмас, эркин оҳанг, ўзининг куйи 

билан туғилади. Ўша оҳанг, ўша куй — қофия, вазн ва 

туроқларни ясайди. Фикримча, чинакам шеър ошиқнинг маъ-

шуқасига айтишга улгурмаган, пинҳоний ва сирли, ҳаяжонга 

тўлиқ дил сўзларига ўхшайди. Сабаб, бундай дил изҳорини на 

ёзиб, на ифодалаб, на таҳлил қилиб бўлади. Яъни, юракдан 

отилиб чиққан сўзгина ўзга юракка тўсиқсиз етиб боради. 

Хўш, шеърнинг ўзи, шеъриятнинг ўзи нима, деган савол 

туғилиши табиий. Жавоблар, жавобларнинг ўз сиёҳига эга 

изоҳлари-ю таърифлари саноқсиз, бироқ барибир аниқ жавоб 

бериш қийин... 

Ардоқли шоиримиз, устоз Эркин Воҳидов “...Инсон юраги 

ҳам бир олам. Унинг ҳам баҳор ва кузлари, тонг ва тунлари, 

ором ва зилзилалари бор. Шеърият юрак садоси бўлганидан ана 

шу мураккаб туйғулар оламини ифода қилади. Шунинг учун ҳам 

бир шеърни ўқиб қувонсак, кўксимиз сурур ва ифтихор туйғу-

ларига тўлса иккинчи бир шеърни ўқиб хаёлларга бериламиз, 

инсон дардларига ошино бўламиз. Шоирлик ўша туйғуларнинг 

табиийлиги ва ҳақиқийлигига шеърхонни ишонтира олишдир”, 

дейди. 

Яна бир атоқли шоиримиз Абдулла Орипов эса: “...Шеъ-

рият киши қалбига, энг аввало, руҳий ташналик, чексиз 

эҳтиёж, ажиб бир сеҳр тариқасида кириб келади. Шунинг учун 

мен шеъриятни эҳтиёж фарзанди деб атайман”, – деб изоҳ-

лаган эди. 

Умуман, шеърият ҳақида тасаввур ҳам, фикр ҳам, мулоҳаза 

ҳам кўп. Бир вақтлар қадимги француз файласуфи Гелвеций 

“Шеър ё юксак чўққиларда ёки ғорларда яратилади” деган 

экан. Қизиқ-а? Бу сирли ва сеҳрли санъатни яна қандай 

таърифлаш мумкин? Ҳақиқатдан ҳам яна Абдулла ака 

айтганидек, “Шеър инсон руҳининг бирмунча ғайритабиий, 

айрича ҳолатидан туғиладиган, чинакам шоирни умр бўйи 

таъқиб этадиган зарурат, эҳтиёж” эмасмикан?.. 
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Ҳикоямиз қаҳрамони Муҳаммад Исмоил бўлса, қисқагина 

қилиб, “Шоирликни Ота эмас, Худо беради” дейди ва шундай 

давом этади: “Шоирлар севишдан тўхтаган заҳоти шеърият 

тўхтайди. Дунёда ҳамма нарса эскириши мумкин, меҳр-

муҳаббат эса, олмосга ўхшаб, янгидай тураверади. Фақат 

муҳаббатгина Ер юзини қутқариб турибди. Шоирни ҳам 

ёзолмай қолишдан  муҳаббат қутқаради...” 

Бир замонлар шоир Хувайдо: 
 

Муҳаббат туфайли олам бўлди пайдо, 

Муҳаббатсиз кишидан қоч, Хувайдо...  
 

деб хитоб қилган экан. 

Бу муҳаббатни тўғри тушунмоқ керак. Агар одам боласи 

миллион кун ибодат қилса-ю, Яратганга муҳаббати бўлмаса, 

тавбаси қабул бўлмасди. Лекин юқорига, аввало, пастдан чи-

қилгандай, пастдаги ҳаётни, табиатни, одамзотни севмасдан 

арши аълодаги Аллоҳни севиб бўлмайди. 

Бу ерда ана шундай илоҳий бир муҳаббат ҳақида гап 

кетаяпти. Бундай муҳаббатни эса Яратганнинг ўзи дилга 

солади. Шоирлик ана шу дилга жо бўлган муҳаббатнинг 

инкишофидир. Бунга эса ҳаётдаги бирон воқеа-ҳодиса, қўйинг-

чи, бирон қувонч ё ташвиш, тўғрироғи, ҳаётнинг аччиқ ҳақиқа-

ти билан юзма-юз келганда юракнинг ларзага тушиши ва ўша 

лаҳзалардан эътиборан теварак-атрофга бефарқ ва бепарво 

қараёлмаслик туйғуси сабаб бўлиши мумкин. 

Шу ўринда бир “лирик чекиниш” қилсак-да, Муҳаммад 

Исмоилнинг бир газета мухбири билан қилган суҳбатига диқ-

қатни қаратсак: 

“– Адабиётга кириб келишингиз қандай бўлган? Бирор 

воқеа сабабми ёки бир кунмас бир кун барибир шоир 

бўлармидингиз?” – деб сўрайди мухбир. 

“– Менимча, барибир бир кунмас бир кун шоир бўлардим, 

– дейди Муҳаммад. – Чунки, эсимни таниганимдан буён ҳеч 

қачон бошқа касбни орзу қилмаганман. Тўғриси, бир воқеа ҳам 

сабаб бўлган. 

Болалигим Мирзачўлда, пахта далаларида ўтган. Бир кун, 

самолётдан пахтага сепилаётган пестицидни ўйнаб, ёқиб 

ўтириб, заҳарли дорилар омборини портлатиб юборганмиз. 

Икки киши эдик. Аланга ичида қолдик. Сочимиз, қошимиз, 

кипригимиз, кийимларимиз бир зумда жизғанак бўлиб ёниб 

кетди. Юзимиз, баданимизнинг териси қоп-қорайиб, одамлар 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/837 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/837 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/837


