


Біздің балалық. одан кейінгі жастық ша- 
ғымызаың үмытылмас жылдарында жастар- 
дың әдебиетке деген ықыласы ерекше 
болатын. Бүгін баланы да, үлкенді де арбап 
алган көгілдір экран ол кезде жок. “Ле- 
ниншіл жас" — республиканың әр түкпірінде 
колдан колға т\’спейтін басьыым. Очерк, 
әңгіме, топтама өлеңдердің үтір-нүктесіне 
дейін астын сызып оқып алып, шағын 
хабарлар мен соңғы беттегі әзіл-сыкак кор- 
жынын актарып шыққанша асығатынбыз.

Бір ғажабы, “Қазақстан пионері” , 
“Пионер" басылымдарына шыққан шағын 
макала, бірер шумақ өлең авторлары ескі 
таныстардай бір-бірін сырттай “танып”, 
өздерімен кездесіп көрмесе де, ағайындай 
іш тартып жүретін.

Кейін өзіміз есейе келе әдебиет деп 
аталатын ауылға бет алуға түрткі болған 
журналистік жазбаларымыз еді. Газет- 
журналдың қазанында кайнап шығу — 
өдебиеттің алғашқы баспалдағы...

“Лениншіл жастың” Қазақстанның 
батыс облыстарындағы тілшісі қызметінде 
ж\ріп, жылына екі-үш рет Алматыда редак- 
цияда өтетін жиындарға келіп-кететінбіз.

Осындай бір редакциялык жиынға кел- 
генімде Әнес Сараев, Серік Әбдірайымов,

— •  Есімі слге елеулі
повесі гой деймін. Ауыл баласынын психоло- 
гиясы, мүғальм мен окушының, ата-ана мен 
баланың қарым-катынасы, Жанаттың 
каламынан теңіз бойының күмды ауылында 
балалығымыз өткен бәрьміздің басымыздан 
кешкен өміріміз каз-калпында, айна-катесіз 
қылкалам шеберінің суретіндей өрнектеледі. 
Әлемдік проблемаға айналып бара жаткан 
еліміздің байлығы — Арал мен Балкаштың 
көзі суала бастаған күдыкгай көз алдымызда 
тартылып бара жатқанын, баяғы түяғынан 
жел ескен жәудір жанар жануар —киік 
тобының да бүл күнде кәрі қойдын тісіндей 
сирегенін Жанат өз шығармаларында кара- 
пайым тілмен нанымды да шебер суреттейді. 
Окып отырып, казак жерінің күзгі селеудей 
оңып бара жатқанын, баяғы жал-жал тол- 
қындары жағаны үрғылап жататын теңіздің 
де бас үйренген асаудай жуасыган келбетін 
елестетесің, жүрегін сыздап, мүңға батасың.

Әдебиет деген қүдіреттін басты касиеті де 
сол — не кайғыртып, не куантып, адамның 
жан дүниесін бейжай калдырмай, әйтеуір бір 
сезімдерге бөлейді.

Жанатгың өңгіме-хикаяттарынын тілі де, 
окиғасы да өте қарапайым, кәдімгі өмірде 
күнде көріп жүрген жәйттер. Қарапайым- 
дылық даналыктың белгісі деседі ғой.

Белгілі қаламгер, “Егемен Қазақстанның” жауапты хатшысы 
Жанат Елшібектің шығармашылығы төңірегінде бірер сөз

Фариза ОҢҒАРСЫНОВА,
Қазақстанның халық жазуиіысы.

Кәрібай Ахметбеков, Болат Бодаубаев, 
Көдірбек Сегізбаев секілді сокталдай- 
соқгалдай жігіттердің арасында талдырмаш 
денелі, қағылез келген, бүйра шашты, 
қалың көзілдірікті балаң жасты көргенім 
бар. Түла бойына қарасаң, мектепті жаңа 
бітірген жасөспірімге үқсайды. Ісіне, жүріс- 
түрысына қарасаң. “Лениншід жастың” өз 
адамы тәрізді. Редакциядағы әдеби 
қызметкерлер арасындағы жалғыз кыз 
Мағира Қожахметовадан:

— Мына бата кім? — деп сүрадым бірде.
— Апай, ол бала емес, “Лениншіл 

ж асты ң” білдей кызметкері Ж анат 
Елшібеков деген жігіт, — деді көп сөйлеуге,

| не біреуді мактауға қүлқы жок Мағира. 
Онын бет-жүзінен ерекше сүйсінген сезімі 
көрініп түрды.

— Ә-ә,  Жанат екен ғой, — деп 
күбірледім, әуелден бшетін адамымдай. 
Б\рынырақ “Кдзақстан пионерінде”, соңғы 
жылдары “Ленинш іл ж аста” мақала, 
хабарлары жиі шығып жүретін таныс есім.

Ол жылдарда журналистердің ізденісі, 
ешіом айтпай-ақ өз бетінше окып-үйренуге 
деген ыкыласы ерекше болатын. Газет не 
журнал бетіне калай болса, солай жазьшған 
күлдібадам дүниемен шығу мүмкін емес. 
Оның үстіне “Лениншіл жастың” мектебі 
тіпті бөлек. Ол кезде пөленше кокесінің 
редакция басшысына телефон шалуымен 
емес, журналистің каламынан туған үл- 
кенді-кішші хабар-макзлаларынын мәні ар- 
қылы татанты бағ&іанып, жүмыска ірікте- 
ліп кабылданады. Біздін түсымызда Шерхан 
Мүртаза. кейін Сейдахмет Бердіқүлов 
ағаларымыз басқарған бүл газетте жүмыс 
істеу екінің бірінің қолы жете бермейтін

!биік түғыр болып есептеледі және мүнда 
шеттерінен қазактың әр аймағынан жинал- 
ған ығай мен сығайлар өздерін жалы күді- 
рейген жазушыдан кембіз деп есептемейтін 
ылғи “сен т\р — мен атайын” жігіттер.

Міне, сол қазанға кайнап шыққан Жа- 
нат бауырымыз талантын еңбегімен шың- 
дап, “Лениншіл жаста” кез келгенге қүлдық 
үра бермейтін. таіантты тану жағына кел- 

I генде алдына жан салмайтын маркүм Сей-

дахмет ағаның қарауында аттай оншақты 
жыл қызмет істеп, күнде шығатын көлемді 
газет жүмысының қызығы мен шыжығына 
әбден күйіп-пісе жүріп, казакгың сөз өнері 
казынасына да өз үлесін қосып келеді.

Сейдахмет аға алтыншы кабаттағы “Пио- 
нер” журналының редакциясында отыратын 
мені кейде өзінің жетінші кабаттағы 
бөлмесіне шақырып алатын. Қоғамдағы, 
комсомолдың орталық комитетіндегі болып 
жататын жаңалық, өзгерістерді айтып, кейде 
бір нәрсеге сүйсінсе балаша қуанып, 
жадырай рахаттанып, келеңсіздіктер жайлы 
дымы калмай ренжіп акгарылатын.

Шіркін, ол жылдар да бір мамыражай ке- 
зең екен-ау... Қазір ондай өңгіме шертіп, пі- 
кір алысатын кісі де қалмапты: әркім өзімен- 
озі, мүрнынан шаншылыгі жүрген біреу.

Бірде Сәкең екеуміз өдеттегідей әңгіме 
соғып отыр едік, терілген бетті алып Жанат 
кірді.

—Мына Жанат -- Б/ішібековті айтам, 
“Сопиалистік Қазақсташа” қызметке ша- 
қырады, іштей “барғым келіп еді” деп күбір- 
лейді. Өзі іскер, газетті безендіруге келгенде, 
бүкіл редакцияда бүның алдына түсетін 
ешкім жоқ. Жібермедім, — деді Жанат қол 
қойғызып шығып кеткесін.

— Сіз “Қазақстан пионерінде” редактор 
болған кезіңізден макалаларын, созжүмбақ- 
тарын қүрғатпай жариялайтын өзіңіздің төл 
шәкіртіңіздің өскені жақсы емес пе, аға? 
“Социалистік Қазакстан” аға газет кой, — 
дей беріп ем, Сәкең риза сезіммен күлшсірей 
сөйледі:

— Дүрыс айтасың... Бөлім меңгеруші- 
лігіне, немесе жауапты хатшылыкка шақыр- 
са, сөз жоқ, жіберер едім. Ондағы тапжылмай 
сіресіп отырған кәрі тарландардың арасында 
қолбала болып жүре ме деп ойлағаным 
ғой.

Кдйран ағалардың айткызбай қамқорлап 
жүретін ак ниеті-ай!..

Жанат ініміз газеттің қым-куыт шаруата- 
рының бел ортасында жүріп, шығармашылы- 
ғын үмьіткзн жоқ. Жастар баспасы “Жалын- 
ның” ол жылдары балалар мен жасөспірім- 
дерге арналған шығармаларға бәйге жария- 
лайтын тамаша дөстүрі бар еді. Қазылар 
алқасының қүрамында мен де бар болатын- 
мын. Сол бәйгенің бір жүлдесіне осы Жанат 
Елшібеков ие болды. “Қош бол, теңіз...”

Мен балаларға арналған дүниелерді мүм- 
кіндігім келгенше окып, қадағатап жүремін. 
Жанаттың туындылары баспасөзде көріне 
калса, жібермей окитыным сондыкган.

Бізге (журнатистер, жазушылар. ақын- 
дарды айтам) іздену жетіспейді. Дүниенің 
барлық күпиясын баяғыда-ак бітіп койған- 
дай, өзімізден басканы окымаймыз. 
Өркениет дәуірінің ғылымы мен техникасы 
неше түрлі таңғажайып қүбылыстарға 
адамзатты куә етіп келеді. Бірақ сонын бәрін 
қадағатап, ой елегінен өткізуге ерінбейтін 
ізденімпаздық, еңбекқорлык кез келген 
адамнын маңдайына жазылмаған.

Бүл жағына келгенде біздін Жанат аідына 
жан салмайды. Түрлі басылымдарда мезгіл- 
мезгіл жарық көрген танымдық туындылар, 
табиғаттағы адам таңданарлық окигалар, 
хайуанаттар мен жануарлар дүниесінің 
өміріндегі ғажайыптар, шаң басып. қүмға 
сіңген тарихтың беттері — осынын бәрін 
жиып-теріп оқырманға жеткізетін де Жанат. 
“Ежелгі дүние ескерткіші” деп аталатын 
мына жаңатық хабарды окып көріңізші:

“Маңғыстау облысының аймағынан 
ежелгі дүниенін ескерткіші табыдды. “Онды” 
деп аталатын жерде тастарға бейнеленген 
жануарлар сүлбалары үшыраскан.

Бір кызығы, олар күн батып бара жаткдн 
кезде ауа райы ашык болғанда ғана айкын 
көрінеді. Осы тәріздес бейнелер кезінде аты 
әлемге жайылған Испаниядағы Альтамира 
үңгірінен табьыған еді”.

Маңғыстаудағы Онды — Әбіштін туған 
жері. Кдншама жылдан сол аймакга болып 
жүріп, мен бүл ескерткіш жайлы естімеппін!

Осындай танымдық дүниелер бүгінгі 
қазақтың жасына да. жасамысына да өте 
керек екенін Жанат бауырым доп басып. 
үнемі жинап-теріп жүреді.

Жанаттың атдыңғы буын апалары мен 
ағаларын куып жетіп, атпыс деген асуға иек 
артып қалғаны тандандырады. Өмір деген 
осы — таудың тасындай доматап етіп жатыр. 
Кешегі талдырмаш келген, біреуді “ағатай” 
деп. енді бірін “көке” деп айтуды үят көретін 
ізетті, қарапайым да кішіпейіл жігіттің 
соңымыздан қуъіп. атдындағы бізсекілді аға- 
апаларының қатарына косылганына 
“япырай” деп танданасың. Таңданасың да 
тәубаға келесің. Біреу жетіп, енді біреулер 
жете алмаған белеске әдемі, жас қалльінда.

ешкімнен жаман сөз естімей, үлкенгс 
бауыр, жаска аға болып жетү де шүтсіршпік 
сезіміне бөлейтін жай.

Менің Ж анат бауырыма срекше 
күрметпен, өзіме жақын тарта карайтын 
себептері.м бар.

Біріншіден, екеуміз де теңіз жаг&іаган 
казақы ауылда туып-өскенбіз. Екеуміздің де 
шығармашылыкгағы стихиямыз — теңіз. Ол 
Б&лкаштың бойында, мен Каспий теңізінің 
жағатауында баташғымызды калдырыппыз.

Екіншіден, Жанаттың да, менің де тутан 
ауылымыз “Қызылб&тық” деп ат&тады.

Екеуміздің де журнатистік жолымызды 
ашкан атгын босағамыз — “Лениншіл жас” 
және үстазымыз — Шерхан аға Мүртаза!

Менің кереметтей кадірлейтін жанрым 
— күнделік. Жарык дүниедегі әр күнің 
кайтатанбас тарих кой. Көбіміз оған мән 
бере бермейміз. Ж анаттын күнделік 
дәптерінен көңійме қонған бір үзіндіні мен 
де күнделігіме гуртіп койыппын.

Әңгіме еліміз тәуелсіздік туын көтеруге 
үмтылып жаткан түстағы мемлекетіміздің 
“Социашстік Кдзакстан” атанып келген бас 
газетіндегі лездеме жайлы:

“... Осы уакьпта көп телефондардың бірі 
шар ете түсті. — Ало-о! Иө, Өзеке... Кол- 
лективті жинап, жан&тықты айтып отыр 
едім ғой... — Кенет Шерағаңның дауысы 
әлгіндегіден гөрі каткыл шыкгы. — Немене, 
бізді қайтарып жіберіп, өздеріңіз шеше 
салғансыздар ма?! Ендеше, девизін жаңаша 
өзгертіңіздер. “Азаттық” деген сөзді кіргізу 
керек. Бірде-бір сөзіміз өтпесе, негып 
отырам. Отставкаға кетем!

Енді газетіміз “Социалистік” деген 
аныктауыштан қүтылып, “ Егеменді 
Қазақстан” деп аталатын болды...”

Міне. күнделік жазбадағы осы кішкене 
үзіндіден бас редактор Шерхан, жоғарыдан 
телефон соккан Өзбекәлі ағамыз екені және 
Шерағаңның бар болмысы каз-к&тпында 
көз алдыңа келе қалады. Журналистің 
шеберлігі деген осы.

Жатпы. жазушының көбі дерлік жур- 
налистік жазбалармен бастап, көркем 
прозаға сосын кадам басады. Жазушы деген 
атакка ілініп атғасын, олардың дені журна- 
листік дүниелерді менсінбей ме, өйтеуір 
күиделікті өмір тынысына үн қосып оты- 
руға жаисау. Ал Жанат “Қош бол, теңіз”, 
“Жазылмайтын жара”, “Жетім жүрт” секілді 
проз&іык шығарм&іары арқылы оқырман 
жүртшылыкка таным&і. Қазақстан Жа- 
зушылар одағының мүшесі болса да, журна- 
листік катамының сиясын кептірмей келеді.

“Лениншіл жас” (“Жас Алаш”), “Егемен 
Кдзақстан” секілді сүйіп окитын көп тираж- 
ды газеттердін күиде күіііп-жанып жататын 
бас штабын баскарып, секретариаттын 
кайнаган көрігінде қызмет аткара жүріп, өлі , 
күнге дейін донау 20 жастағы журн&шстік I 
ж&іынын, ізденгіштігін, сәбидей сезімт&і- | 
дығын сол күйінде сактағандай. Бүл — өте | 
сирек қасиет. Періште көңілді, өзі 
каршадайынан кдлаған мамандыкка деген 
баяғы кірш іксіз адалдыкты алпыска 
келгенше шан түсірмей сактап жүру тек I 
шынайылыкпен. таз&іыкпен қоректенген | 
адамның мандайына жазыдуы мүмкін.

Алдында түрғандарлы итеріп тастап, 
көзге түсуте үмтылатын. өйтеуір “жақсы” 
көрінуте тырысатын. казактың мүн-мүкта- 
жын жалгыз өзі гана ойлайтындай кейіп 
көрсететін ж&іган зиялылар көбейген кезде 
қандай жерде жүрсе де қанына сіңген 
карапайым болмысынан ауыткып көрмеген, I 
түла бойынан нағыз казакы тәрбиенің иісі 
анкып түратын халкы.мыздың біртуар 
азаматы Жанат Етшібекке:

— Шерхан агамыз “алпыс деген — 
таттүс” атты кагиданы жиі айтады. Сол 
татгүсін күтгы болсын. шығармаларыңнан ' 
шашыраған күн сәулесіндей шуақты 
үшкындар сен сүйетін, сені сүйетін елдің 
үрпактарына жылу шапағатын шаша берсін! • 
Жар сүйдің, отау тіктің, ортана қадірлі ( 
болдын, Фараби, Шокан. Қүр&іай, Алтынай ! 
секітді сүнкі.мді б&і&іарынды тәрбиеледің. ! 
Сенін де, немерелеріннің де тітеуқоры | 
Төлеуғайша апамыздай анан бар. Адам 
баласы армандайтын Бакыт деген осы! I 
Жақсы б&іа ананын күрсағынан дейді дана і 
х&іык. Сенін бойындағы жаксы касиеттін 
бәрі арқалы кобызшы Қайшыбай на- [ 
ғашыннын киесінен дарыған шығар. Өз I 
каламыңмен төуелсіз еліміздін шаңырағын 
көтерістің, әлі де сол жолда енбек етіп 
келесің. Х&ікынмен бірге жаса, бауырым! I 
— деймін.


