Досым екеуіміз кітапханаға
барамыз деп шештік. Барсақ, бір
қауын жұрт жиналып қалыпты.
Кітапхана жұмысымен таныстырып
жатыр. Абонемент бөліміне кірдік.
Кітап ақтарып тұрғанымда, «поэзия
клубы бар» деген сөзді құлағым
шалып қалды. «Талантым» бойыма
сыймай, «ұлы ақын» болып жүрген
кезім. «Менің «шедеврлерімді»
тыңдап таң-тамаша болатын
болды» деп қоям іштей. Қысқасы,
клубқа мүше болдым. «Арқаның
арқалы ақындары келеді, қатыс», деді. «Тірі ақын ба?» - деп қоям жер
бетінде өзімнен басқа ақын жоқтай.
Мұным қате екен.

«Кел» деген соң, жетіп бардық. Қолымда
- «шедевр». Бір кітапқа жетіп қалған. Досым екеуіміз кітап шығарамыз деп те жоспарлап қойғанбыз. Баспамен де келісіп
қойдық. Ол суретін салатын болды. Бірақ
бұл жоспарымыз аяқсыз қалды. Арманымды күлпарша қылған - «Жыр-Жауһар».
Поэзия клубының атауы осындай екен.
Ақындар бірінен соң бірі өлең оқыды.
Аналардың өлеңдеріне бір, «шедевріме»
бір қарап қоям. Шығарға есік тапқанмен,
кірерге тесік таппадым, Жазғаным қыздың
жүрегін жаулауға да жарамады. Ақымақ
біреу болмаса. Күніне он шақты «өлең»
жазып жүретінмін, осы оқиғадан кейін
бірнеше айға демалыс алдым.
Содан, не керек, аптығым басылып,
тәубеме келген соң, елден биік емес екенімді
түсінгеннен кейін барып басқа ақындарға

бет бұра бастадым. Бұл кезеңді «айығу» деп
атадым. Айыққан соң жан-жағымды барлап, «шпиондыққа» көштім. Үндемей жүріп
үйдей бәле тудыру керек болды. Ол - енді
басқа әңгіме.
Міне, сол «Жыр-Жауһар» поэзия клубына
биыл 15 жыл. Содан бері өзгерген түгіміз
жоқ. «Ұлы ақын» - әлі сол «ұлы ақын».
Гоголь атындағы кітапхананың жанынан құрылған клубтың тұсауы Мұқағали
Мақатаевтың 75 жылдығында кесілді.
Мұзбалақ ақынның туған күнімен тұспатұс келуі - заңдылық. Себебі Мұқағали
жас толқынның әліпбиі іспеттес. Әліпбиді
тауысып біткендер әрі, тауыспағандар кері
кетеді...
Клубтың кітапхана директоры (ол кезде
абонемент бөлімінің меңгерушісі) Дина
Базарбайқызының ұйытқы болуымен
құрылғанын айтпай кетуге болмайды.
Алғашқы мүшелері Ерғанат Кеңесбек,
Алмаз Мырзахмет, Қуаныш Медеубаев,
Берікбол Амангелдиев, Панзат Жұмағұлова
болды. Клубты кейіннен Рауан Қабидолдин,
Жадыра Байбұланова, Жәлел Шалқар сынды ақындар басқарды. Қазір аталғандардың
кітабы шығып үлгерді. Қысқасын айтқанда,
«Жыр-Жауһар» үлкен әдеби ортаға айналды. Әдеби-мәдени шаралардың алды осында
өтеді.
Тағы не берді? Әрине, өлең жазып берген
жоқ. «Ақын» деген паспорт та бермеді. Бере
алмайды да. «Жыр-Жауһар» делдал бола
білді. Таразыға айналды. «Жыр-Жауһар»
маған таразылауды үйретті.
Халықаралық"Алаш" әдеби сыйлығының
иегері, қазақтың адуынды ақыны Серік
Ақсұңқарұлы мен Халықаралық «Алаш»
әдеби сыйлығының иегері, қазақтың айбоз
ақыны Абзал Бөкен ағаларымыз бастаған
Арқаның арқалы ақындары, әдебиетші
ғалымдар мен қаламы қарымды журналистер, дүлдүл әншілер мен күйшілер, талант-
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ты актерлер мен басқа да өнер адамдары,
әдебиетіміз бен мәдениетіміздің жанашырлары "Жыр-Жауһар" поэзия клубының
ұйымдастыруымен өтетін барлық шараға
қатысып, қолдарынан келгенше қолдау,
демеу көрсетіп келеді. «Жыр-Жауһар»
поэзия клубының бүгінгі қарқыны көз
қуантады. Клуб мүшелері қала мен облыста
өткізілетін барлық әдеби шараға атсалысып, республикалық, облыстық деңгейдегі
мүшәйраларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Республикалық, облыстық баспа беттерінде өлеңдері жиі жарияланып,
алғашқы жыр жинақтары да жарық көрді.
Атап айтсақ, Мирас Асанның «Соңғы раушан», «Бекзат», Қуаныш Медеубаевтың
«Жан-Арым», «Қара жәшік», Алмаз
Мырзахметтің «Ханшайым», Рауан Қабидолдиннің «Ақ қайың болсын
есімің...», Жәнібек Әлиманның «Серт» атты
кітаптары жарық көрді. Жуырда «Жылдың
үздік ақыны» атанған Жәлел Шалқардың
кітабы да жарық көретін болады. Ақынның
абыройы клубтың мәртебесін көтермесе,
төмендетпейді.
Сондай-ақ «Қазақ эндиклопедиясы» баспасынан республикалық жас ақындардың
«Жаңа ғасыр жырлайды» атты антологиясы, «Тұран» баспасынан Қарағанды облысы
жас ақындарының «Сарыарқа сазы» атты
жыр жинағы жарық көрді. Аталмыш жыр
жинақтарға енген жас ақындардың басым
бөлігі - «Жыр-Жауһар» поэзия клубына
мүше.
Клуб мүшелерінің шығармалары
«Сарыарқа кітапханасы» 100 томдығының
«Арқадағы арда жыр» атты жинағына енді.
Әлі де алда атқарылар игі істер жетерлік.
«Жыр- Жауһар» талай «ұлы ақынның»
арманын күлпарша қылатынына
сенемін.
Ерболат ҚУАТБЕК

