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Өнер саңлақтары
культетінің доценті, филология
ғылымының кандидаты Құрманғазы Сембиев:
— Бүгін қос аруақ орнынан аунап
түсіп жатқан шығар. Базекеңнің
Қарағанды радиосына сіңірген еңбегі зор. Базекең де кетті, Қарағанды радиосы да кетті ғой...
ҚарМУ -дың физика - математика ғылымының докторы Есмұхамбет Смайылов:
— ҚарМУ - да табан аудармай 33
жыл жұмыс істеймін. Небір жақсылар
мен жайсаңдар көз алдымыздан өтті

сінші Жаубасар Қалиев жылы лебіздерін білдірді.
Елдің құлағын елең еткізген Базардың артында қалған тұяғы Мерей болды. Ол әкесінің шығарған
өлендерін жатқа айтып шыққаннан
кейін, өзінің әкесіне арнап шығарған «Әкеме» атты тырнақалды өлеңін оқыды. Баланың жүрегінен лықсып шыққан әкесіне деген сағыныш
өлең жолдарымен өріліп жатқанда,
отырған жұрт «Ат тұяғын тай басар»,
«Орнында бар оңалар» деп көңілдері босап, көздеріне жас алды.

Жазушы Жайық және
ақын Базарға ашылған мұражай
Жазушы Жайық Бектұров атындағы балалар мен жасөспірімдер
кітапханасында сөйлесе телегей теңіз болып төгілетін Жайық ағамыздың мұражайының ішінен күні
кеше ғана арамыздан кеткен белгілі
ақын, Қарағанды телерадиокомпаниясының білікті журналисі, «Зерде» хабары арқылы қазақ тарихының шежіресін насихаттаушы Базар
Мамырға арналған шағын мұражай
ашылды. Онда ақынның жазу машинкасы, көзі тірісінде мүсінші
Жаубасар Қалиевтің тарту еткен
Базкеннің өз мүсіні, белгілі ақын жазушылармен және студент жылдары бірге оқыған жолдастарымен
түскен суреттері, жазған өлеңдері
мен материалдары орын алған.
Сөз басында осындай тамаша
бастаманы көтеріп, арамыздан
шыққан ақын - жазушыларымызды
ардақтап, дәріптеп жүрген Жасөспірімдер кітапханасының директоры
Гауһар Абушахманқызы мен кітапхананың бөлім меңгерушісі Жадыра Сембекқызына зор алғысымызды айтамыз.
Мұражайдың ашылуының басы
- қасында Жайық ағамыздың үйіндегі апамыз Жаукен мен Базардың
жары Рауза Әбдіразаққызы болды.
Еске алу кешіне ақыны мен жазушысының шығармасын сүйіп оқып, көзі
тірісінде жақсы жолдас, сыйлас
болған аға - іні, қарындастары келіп,
сыр бөлісті. Солардың біразының
сөзінен үзінділер келтірейік.
Базкеннің кітабын компьютерде
теріп, макетін жасап қамқор болған
рухани ағасы, облыстық тілдерді
дамыту бөлімінің меңгерушісі
Бақытқали Мұсабеков:
— Әр аптаның бейсенбі күндері
Базардың «Зерде» хабарын соңына
дейін тыңдаймын деп жұмыстан
кешігіп жүретінмін. Мен Базардың
құлаққа жағымды қоңыр үніне ғашық болдым. Оның даусынан ұйқың
шайдай ашылады. Даусының құдіреттілігі сол, бір қазақы әдемі леп
есіп тұрушы еді. Ал Жайық ағамыздың бір қасиеті жасының сексенде
екеніне қарамастан жастарды өзінің
қатарындай қарап, әзіл - қалжың
айтып, керек жерінде ақыл - кеңес
те беріп отыратын.
ҚарМУ-дың филология фа-

ғой. Марқұм Жәкең сөйлесе телегей
- теңіз еді ғой. Ғұлама ғалым Евней
Бөкетовпен бірге жүретін. Енді бүгін
сол күндердің бәрі сағыныш...
Аталмыш кешті жүргізуші, ҚарМУ-дың журналистика бөлімінің
оқытушысы Мартбек Тоқмырза:
— Телевидениеде істеп жүрген
кезім. Бірде Жайық аға жөнінде хабар түсіруім керек болды. Жәкең
маған бірден көп қылып кассета
алып келуімді тапсырды. Біз бардық.
Жәкең сөйлеп жатыр, біз түсіріп жатырмыз. Көп білетіндігі сондай соңында біз шаршап ұйықтап қалыппыз. Сонда мен Жәкеңнің жады мықтылығына таң қалдым. Әңгіме арасында 30-40-ыншы жылдардағы машиналардың номеріне дейін жатқа
айтатын.
Кеште Базармен бірге оқып, жалын жырларды жарыса жазған курстастары әрі жақын достары Төрехан
Майбас, Әли Тойжігітовтер сөз
сөйлеп, Базармен бірге жүрген кездерін сағына еске алды. Сонымен
қатар Базкеңнің соңынан еріп келе
жатқан ақын інілері: Руслан Нұрбай,
Қайрат Асқаров және ҚарМУ -дың
оқытушысы Омар Жәнел, белгілі мү-

Еске алу кешінде ҚарМУ-дың
студенттері Базар Мамырдың өлеңдерін нәшіне келтіріп оқыды.
Екі қаламгердің де жарына сөз
берілді. Сөз бастаған Жаукен апа
«Жайық ағаларыңның атына көше
берілсе» деген тілегін білдірді. Ал
Рауза болса кітапхана қызметкерлеріне Базардың «Саңылаудан
түскен сәуле» атты жыр жинағын тарту ете тұрып, Базкеннен қалған жәдігерлер болса, мұражайға табыс етуін
өтінді.
Жұртшылыққа танымал, жүрегі
нәзік, сыршыл ақын Базар Мамыр
тірісінде:
Бесік - бейіт арасын тұрақ
қылып,
Түрлі арман мен түрліше
мұрат қуып.
Тірлік етіп келеміз жылап күліп,
Жылқы тектес журтпыз ғой...
Бар асылын жоғалтқасын
жоқтайтын бірақ біліп...- деген.
Ақын жырлағандай асылымызды жоғалған соң жоқтамай, барында саф
алтындай сақтай білуді үйренейікші!
Жұлдыз ТОЙБЕК.

