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استاد »بقا« ی نیکوکار و رسودن شعر،
 درحاشیه زندگی
رضا افضلی*

 حدود سال 1346 بود که بندۀ نگارنده، با ترس و لرز به انجمن فّرخ پا نهادم 
و با دانشــوران و شاعران خراسانی ازجمله علی باقرزاده متخلص به )بقا( 
آشنا شــدم. درآن زمان جوانی نوزده -بیست ساله بودم که بدون داشتن 
همراه و تنها با نشانی هایی که از زنده یاد احمد کمال و دوستان شاعر در 

»قهوه خانۀ داش آقا« شنیده بودم، به انجمن رفتم.
 پیش ازین درمقاله ای فضــای انجمن فرخ و ماجرای رفتن خود را به آن 
جا چنین تصویر کرده ام که پاره ای از آن را نقل می کنم: از ساعت هشت 
و نیم به بعِد صبح هاي جمعه هر عابــري که از جلو این منزل در خیابان 
جهانبانی نرسیده به سه راه جم مشهد عبور مي کند، دِر بزرگ آهنِي خانۀ 
فرخ را مي بیند که الي آن کمي باز اســت و درختان ســبز و باغچه هاي 

سرشار از گل هاي رنگارنگ آن دیده مي شود.
 اگر که قصد شرکت در انجمن ادبي فرخ را داشته باشي آهسته دِر حیاط 
را فشار مي دهي و وقتي داخل شدي، َدر را پشت سرت مثل قبل، به اندازه 
دو وجبي باز مي گذاري. وارد حیاط می شــوی و در هر فصلي که از سال 
باشــد باغچه هاي منزل را تر و تازه و گل ها و درختان کهنسال و جوان را 
شــاداب و با طراوت مي بیني. حتي در زمستان هم کم و بیش پرندگاني 

ازآنجاکه وی در جوانی به سفر حج رفته بود 
بیشــتر اهل انجمن به او »حاج آقا« خطاب 
می کردند. وی شــخصیتی خوش برخورد 
داشــت و به کوچــک و بــزرگ احترام 
می گذاشت و خود او نیز مورداحترام اهل 

انجمن قرار می گرفت.
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در گوشه و کنار جست وخیز مي کنند و درخت هاي کاج برایت دست تكان 
مي دهند و در راهت برف مي پاشند.

 در سمت راست بنا، دو سه پلّۀ سنگي و دِر ورودي پیداست. از چند پلّۀ روبه 
رویت باال مي روي و در را باز مي کني و داخل راهروي کوچك مي شــوي. 
دو ســوي آن راهرو، دو در وجود دارد که دِر سمت راستي، همان دِر ورود به 

انجمن ادبي محمود فرخ است.
 دِر انجمن را که باز مي کني، انگار دلت باز مي شود. اگر دیرتر رسیده باشي 
شــاعران و ادیبان بســیاري را گرداگرد انجمن نشسته مي بیني. سالم مي 
کني و از جمع حاضر صداهاي کوتاه و بلند »علیك الســالم« را مي شنوي. 
سالِن معطر، گویي از ُمشك و عنبر خوشبو شده و آفتاب از پنجره ها به درون 
انجمن تابیده و فضاي آن را روشن ساخته است. استاد محمود فرخ از پشت 
میزش که در طرف راســت سالن و نزدیك دِر ورودي قرار دارد، به احترامت 
برمي خیزد و خوشامد گویان تو را با اشاره به باالي مجلس هدایت مي کند. 
حاضران پیر و جوان به اقتضاي سن و سالشان گاهي جلو پایت بلند و گاه »یا 
اهلل« گویان نیم خیز مي شوند. دورتا دوِر هر دو اتاق بزرگ و تو درتوی انجمن 
فرخ، درون قفسه هاي چسبیده به دیوار، کتاب هاي خطي و چاپي گوناگون 
و دوره های مختلف مجالت ادبِی جلد شــده با نظمي خاص صف کشیده و 
چند تایی تابلو نقاشي و یك تمثال از جوانی استاد فرخ بر دیوارهاي انجمن 
نصب شده است. مبل ها و صندلي هاي محفل، براي حدود چهل و پنج نفر 
جا دارد. همین که بنشیني، خدمتكاري مودب و آراسته، مي آید و استكان 

چاي خوشرنگ و خوشبو را با سیني در مقابلت مي گیرد.
 آقاي »جواهري« برادر محمود فرخ که لبخندي شــیرین بر لب دارد، جلو 
مي آید و با خوشــرویي و مهربانِی تمام و گفتن سالم به تو نُقِل مغز بادامي یا 
سوهان و بیسكویت تعارف مي کند. محمود فرخ با جالل و جاذبۀ یك استاد 
واقعي، پشِت میزش، ُمشِرف به اهِل محفل نشسته است. او به توصیف موَجِز 
دکترغالمحسین یوسفي: »قدي بلند، چهره اي روشن و دلپذیر، مویي سپید 
و حشمت افزاي، نگاهي نوازشگر و مهربان، همراه با متانتي در رفتار و تانّي و 

مالیمتي در گفتار« دارد...)1(
 در فضای توصیف شدۀ باالبود که برای نخستین بار رو به روی علی باقر زاده 
متخلص به »بقا« قرار گرفتم. در آن انجمن چشم را که می چرخاندی، شاعران 
و ادیبانــي را می دیدی که برخي از آن ها را ندیده بودي. باید ســال ها عضو 
انجمن می بودی تا نام همه را از ادیب یا شاعر پیش کسوت کنار صندلی ات 
می پرسیدی و به تدریج با آنان آشــنا می شدی. زیرا در هر هفته ممكن بود 
افراد تازه ای را مالقات کني. باآنكه اعضاي ثابت انجمن شــامل: ابوالقاسم 
حبیب اللهی، گلشن آزادی، دکتر یوســفی، دکتر فیاض، دکتر رسا، احمد 
کمال، قدسي، صاحب کار، قهرمان، باقر زاده، غالمرضا صدیق، دکتر مجتهد 
زاده، تقي بینش، دکتر حجازی، دکتر حسین شهیدي، دکتر احمد علوي، 
حبیب بی گناه، تقي فتوت و ... می شد، هر بار در انجمن شاعر یا ادیب نوآمده 

دیگري را مالقات می کردی.)2(
 آن زمان اســتاد علی باقرزاده مردی جاافتاده بود که سنش 19 یا 20 سالی 
از این بنده بیشــتر به نظر می رسید. آن ادیب شیك پوش و منظم همواره از 
یقۀ آهاری پیراهن سپیدش کراواتی آویخته بود. ازآنجاکه وی در جوانی به 
سفر حج رفته بود بیشتر اهل انجمن به او »حاج آقا« خطاب می کردند. وی 
شــخصیتی خوش برخورد داشت و به کوچك و بزرگ احترام می گذاشت و 
خود او نیز مورداحترام اهل انجمن قرار می گرفت. شعرها و لطایف بسیاری را 

در حافظه داشت و وقتی نوبِت شعرخوانی، به او می رسید، تقریباً 
تمامی اشعار خود و حتی شاعران دیگر را از بَر می خواند. همواره 
از اهل انجمن می شنیدم که او ادیبی تاجر پیشه و بسیار نیكوکار 
است. خوِد او بعدها در مجامع می گفت و به صراحت در پیشگفتار 
دفتر دوم اشعارش به نام »آب بقا« نوشت: »بااینكه در تمامی عمر 
شیفتۀ ســخن منظوم بوده ام، سرودن شعر را در حاشیۀ زندگی 
قرارداد و معتقد بوده و هســتم که مسائِل دیگری از قبیِل تالش 
معاش، سازندگی، تربیت فرزند، خدمت به جامعه و سیر آفاق و 
اَنُفس درزندگی زودگذر ما وجود دارد که شایسته است فرصت 

هایی مصروف آن گردد«)3(
 قبال با گزیدۀ شعرهای علی باقرزاده درکتاب »شعر امروزخراسان« 
گردآورِی »م.آزرم« و »م.سرشك«)4( آشنا بودم و بعدها نام او را 
در شماِر شاعران موجود در »سفینۀ فرخ« نیز مشاهده کردم. با 
مالحظۀ اسامِی سخنوران معاصر، در »سفینۀ فرخ« و خواندن 
اخوانیات استادفرخ و دوستانش، می توانی دریابی که آشنایان 
و رفقای فــرخ در روزگاری که نگارنده این مقاله به دنیا نیامده و 
یا کودکی خردسال بوده اســت چه کسانی بوده اند. اخوانیات و 
مناظرات محمود فرخ با ملك الشعرای بهار، امیری فیروزکوهی، 
محمد حسین شــهریار، حكمت، رضا گنجه ای، افسر، عباس 
اقبال، کاظم پزشكی شیرازی، عبدالحسین احمدی، فروزانفر، 

شخصیتی خوش برخورد داشت و به کوچک و بزرگ 
احترام می گذاشت و خود او نیز مورداحترام اهل انجمن 

قرار می گرفت. شعرها و لطایف بسیاری را در حافظه 
داشت و وقتی نوبِت شعرخوانی، به او می رسید، تقریبًا 

تمامی اشعار خود و حتی شاعران دیگر را از بَر می خواند
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دکتر ناتل خانلری، محمد علی ناصح، حبیب یغمایی، 
جمشــید امیر بختیار، علی بزرگ نیا، ابوالقاسم نوید، 
مهرداد اوستا، اسماعیل امیرخیزی، اقبال آشتیانی، نّیر 
سعیدی، رهی معّیری، جواهری وجدی، علی باقرزاده 
بقا، محمودمستشاری، کمال زین الدین، ابراهیم صهبا، 
ابوالقاسم حالت، سیف اهلل وحیدنیا، معینی کرمانشاهی 

و دیگران در کتاب »سفینه فرخ« آمده است.)5(
ایــن بنده که از اقبال بلند خانۀ فــرخ را به عنوان اّولین 
انجمن برگزیده بودم، رفته رفته در جلســات »انجمن 
قلــم« و »انجمن قهرمان« نیز شــرکت می کردم و در 
شعرخوانی های عمومی در کنار شاعران خراسانی شعر 
می خواندم که بیشــتر اوقات یكی از آن شاعران جناب 
بقا بود. باقرزاده را بارها در »انجمن قلم« که آن زمان در 
باشگاه دانشگاه مشهد و در فصل تابستان بر روی چمِن 

پشت باشگاه برگزار می شد مالقات می کردم.
 این بنده که ازسال 1346 به استخدام دانشگاه مشهد 
درآمده بودم، در ســال 1359 طبق ابالغی از ســوی 
دانشگاه فردوســی به عنوان کارشــناس به دانشكدۀ 
ادبیات و بعد از آن به دفتر کتابخانه منتقل و با اســتاد 
محمد قهرمان همكارشــدم، آقایاِن کمــال، باقرزاده، 
قدسي، صاحبكار و سایر شاعران گاهي برای دیدِن آقای 
قهرمان یا به امانت گرفتن کتاب به کتابخانه مي آمدند. 
اصراردوستاِن شــاعر و دعوِت مهرآمیِز آقای قهرمان از 
من باعث شد که از آن پس این بنده نیز به طور مرتّب در 
جلسه هاي سه شنبۀ منزِل آقای محّمدقهرمان شرکت 
کنم. این امر سبب گردید که دوباره به طور مرتب جنابان 
کمال و قدســی و صاحبكار و علی باقرزاده را ببینم و هر 
هفته اشعار تازه شان را بشنوم. جایی نوشته ام که علي 
باقرزاده )بقا( که داراي حافظه اي قوي است در یادآوري 
زندگي شاعران و تاریخ ادبّیات و در ُسرایش شعر و نظم 

بویژه در قالب قطعه ید طوالیي دارد.)6(
 بنده روز جمعه یازدهم آبان ماه 1369 در جلسه ای که 
انجمن فرخ از شــاعر پیشكسوت و ادیب گرامی جناب 
علی باقرزاده )بقا( تجلیل کرد حاضر بودم. انجمن از وی 
در خواســت کرد که زندگی نامه و تعدادی از شعرهای 
خود را برای حّضار بخواند. بقا که به اخوانیه ســرایی و 
قطعه پردازی مشهور اســت بعد از گفتن خالصه ای از 
داستان زندگی خود به خواندن چند قطعه از اشعارش 
نیز پرداخت. آن روز دوســتان باقرزاده در تجلیل از او 
شعرهایی را قرائت کردند که در بیت یا ابیاتی از آن ها، نام 
و یاد »بقا« آمده بود. باقرزاده که خود از مدیران برجسته 
و ارشد شرکت قند ثابت فریمان بود، در پایان جلسه آن 
روز به تك تك حاضران در انجمن َکلَّه قند زیبا وکوچكی 
که به اندازه یك لیوان بزرگ حجم داشت اهداکرد. دیوان 
شعر »زالل بقا« که مشتمل براشعار عمدۀ علی باقرزاده 

می شــود و با مقدمۀ دکتر محمد جعفر یاحقی در سال 
1373 انتشــار یافته است، که بهترین مرجع آشنایی با 

شیوه شاعری و سروده های وی است.)7(
بقا اگر در مشهد می بود غالبا خود را به جلسات انجمن 
مي رســاند. غیبت هاي طوالني یا چند هفته اي وي، از 
انجمن به خاطر دیدارهای مكّرر تجارتی و یا سیاحتی او 
از برخي کشورهاي جهان بود. علي باقرزاده لطیفه پرداز 
و حاضر جواب نیز بود. در یكی از جلساِت چند سال پیش، 
دوستان از تعداِد کشورهایي که باقرزاده دیده است مي 
پرسیدند. من از وي پرسیدم سفر بعدي شما به کجاست. 

پاسخ داد: »آخرت«.)8(
 جناب باقرزاده با بســیاری از بزرگان علم و ادب مراوده 
و حشر و نشرداشته و هرسال یكی دوبار برخی از آنان را 
به ِملِك شخصی خود به نام »خان حاکم«)=مسعودیه( 
دعوت می کرده اســت. جنابان باقرزاده و قهرمان شرح 
ســفرهای خود و دوستانشان به خان حاکم را برای من 
تعریف می کردند. البته باورق زدن دیوان شــعر »زالل 
بقا« می توان اسامی بسیاری از روندگان به خان حاکم 
را دید. جالب این جاســت که باقرزاده وقتی به روستای 
خــان حاکم می رفته و میهمان می برده اســت، بعد از 
فراهم کردن وسایل پذیرایی و آسایش دوستانش خود 
به کارهای مربوط به کشاورزی و دامداری اش رسیدگی 
می کرده و فقط ظهر برای صرف ناهار به محل استراحت 

میهمانانش می آمده است.)9( 
در یك سفر دسته جمعی که با تعدادی از اعضای انجمن 
قهرمان )کمال، صاحبكار، قهرمان و...( به شیرگاه و منزل 
دوستم دکتر سید محمد فاطمي شاعر معاصر خراساني 
ـ 1377( رفته بودیــم، نزدیكی های غروب،  )1304ـ 
فاطمی تشكی برای استراحِت علي باقرزاده )بقا( روي 
بالكِن بلند و خوش منظرۀ ویالی خود گســترد. کمال، 
قهرمان، صاحبكار، سّیدي، خاوري، فاطمي و پیراموِن 
ایوان نشسته بودیم و از هر دري سخن مي گفتیم... آن 
شب در منزل فاطمی شبی خوش را گذراندیم. صبِح روِز 
بعد همگی فشرده سوار بر ماشین پاترول علی باقرزاده 
شــدیم و از جاده اي صعب به آالشت سوادکوه رفتیم. 

پیاده شدیم و منزل و زادگاه رضاخان را دیدیم.)10( 
 زنده یاد باقر زاده دوستی بســیار مهربان و صمیمی و 
مبادی آداب بود در جشــنی که برای پسر دومم گرفته 
بودیم رأس ساعت مقرر آمد و به من افتخار داد. او اولین 
میهمانی بود که وارد باغ تاالر شد. بعد از وی بود که استاد 

محمد قهرمان و دیگران سر افرازمان کردند.
 هنگامی که توت مشهد می رسید، استاد باقر زاده طبق 
قرار تلفنی قبلی با راننــده اش آقای نوکندی در حالی 
که یكی دو دوســت دیگر را سوار ماشینش کرده بود به 
در خانه ما می آمد و از راه لطف من و دوســتان دیگر به 

 هنگامی که توت 
مشهد می رسید، 
استاد باقر زاده 
طبق قرار تلفنی 

قبلی با راننده اش 
آقای نوکندی در 
حالی که یکی دو 

دوست دیگر را سوار 
ماشینش کرده بود 
به در خانه ما می 
آمد و از راه لطف 

من و دوستان دیگر 
به ویالیش واقع در 
خادر که نزدیک 

شاندیز است وروی 
تپه ای بلند قرار 

دارد می برد
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ویالیش واقع در خادر که نزدیك شاندیز است وروی تپه 
ای بلند قرار دارد می برد. در ویالیش وســایل پذیرایی 
مرغوب فراهم بود: از نان برشته و پنیر و آجیل گرفته تا 
چای و قهوه و غیر از آن. ویالیش مجهز به مبل و وسایل 
استراحت بود. دوسه ساعتی می نشستیم و بعد از این که 
توت تكانی توسط باغبان مهربانش صورت می گرفت و 
پس از صرف آن نقل های تر شیرین و نوشیدن دوغ تازه، 
قدم زنان تا نزدیك در بزرگ آهنی باغ گام می زدیم و با 
اتومبیل وی به مشهد برمی گشتیم. او ازراه لطف یك یك 
مارا تاخانه هایمان می رساند. بعداز پایان جلسه قهرمان 
هم دوستان بی وسیله را به خانه هایشان می رساند. واقعا 
او دوستی بسیار رفیق دوست و مهربان و حق شناس بود.

باری، اســتاد باقر زاده از سر لطف آثار چاپ شده خود را 
به همه دوســتان از جمله این بنده تقدیم می کرد. بعد 
از اهدای نامۀ فرزانگان فی البداهه ای ســرودم و ایشان 

هم پاسخ داد:
نامة فرزانگان

برای دوسِت شاعِر پیش کسوت: جناِب آقای علی 
باقرزاده »بقا«

دیدم کتاِب نامۀ فرزانگاِن* تو
خواندم جواِب همدِم پیر و جواِن تو

ازآن نوشته ها و خبرهای بیش و کم
شد آشكارهمچو عیانت، نهاِن تو

هرنامه باز کرد، َدری تازه را که من
چرخی زنم به فكِر تو و دوستان تو

من بوده ام کناِر بسی شان به انجمن
شایدکه بوده اند به شب، میهمان تو
شد زنده، یاد و خاطره های جوانی ام

درآن متوِن چاپِی ُخرد و کالن تو
دانستم ای »بقا« که ازین منزِل فنا
شاید سخن به جای بماند به جان تو
گردد تماِم باغ زمین ِملك باقی ات
چرخد اگر به جوی، سروِد رواِن تو

دل خوش بدار زانكه گهی شعر یا کتاب
مانا کند به دفتِر گیتی نشاِن تو

کرده قریحه رشتِۀ این نظِم را »بقا«!
وقِف کتاِب نامۀ فرزانگان تو

داماِن شعر را مده ای »افضلی« زدست
تا لحظه ای که هست توان در زبان تو.

87/8/18 
 * باقرزاده علی )گــرد آورنده(: نامه فرزانگان، 

مشهد، سخن گستر، 1387.

ادیب ارجمند علی باقرزاده »بقا« بعدها از روی 
مهر اخوانیة بنده را چنین پاسخ دادند:

زماِن »بقا«
تقدیم به دوست فرزانه حضرت افضلی عزیز

ای افضلی که قند و عسل در دهان توست
قول و غزل نهفته بزیر زبان توست

صدق و صفا و مهر و وفا، عشق ودوستی
پیدا زشعر دلكش و طبع روان توست

در صحبت کتاب جوانی گذاشتی
داناتر ازکتاب، دِل مهربان توست

بگذشته سال ها که مرا باتو دوستی است
آن دوستی، نشانۀ کلك و بنان توست
عمِرتو درهدایِت نسِل جوان گذشت

دیهیِم افتخاِر مّعلم ازان توست
با اعتبار، »نامۀ فرزانگان« من

از چامۀ بلند و ِز ِسحر بیاِن توست
بودی زقهرمان همۀ عمر بهره مند

زانروی در بلنِدسخن، آشیان توست
درشصت سالگی به نظر می رسی جوان

زیباتر از بهاِر طبیعت خزان توست
مارا گذشته است زماِن »بقا«، بمان

ای سرِو سرفراز که اکنون زمان توست
با احترام علی باقرزاده بقا 89/3/1

منابع:
1 و 2- افضلی، رضا. مجله شعر، شماره 76 سال 1388 

انجمن فّرخ، خاستگاه بزرگان ادب خراسان
3- باقرزاد، علی. آب بقا )ســروده هایی از قصیده غزل 
چهار پاره قطعه و. بعد از ســال 1373( ســخن گستر، 

1390/ رک: پیشگفتار
4- آزرم، م؛ و )م.سرشك(: شعر امروز خراسان، مشهد، 

توس،1342./صص 289-286
5- فرخ، محمود: سفینه فرخ، مشهد، چاپ خانه، نبرد 

ما،1330.11/ رک: اخوانیات
6- افضلی، رضا: شناختنامه استاد محمد قهرمان، مشهد، 
انجمن آثار و مفاخرفرهنگی خراسان رضوی،1384/ص 
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7- زالل بقا )دیوان اشعار( مشهد پاژ 1373

8- افضلی، رضا: رک: شناختنامه استاد محمد قهرمان، 
مشهد، انجمن آثار و مفاخرفرهنگی/ص 139

9- رک: باقرزاد، علی. آب بقا »زالل بقا« با مقدمۀ دکتر 
محمد جعفر یاحقی

10 و 11- رک: افضلی، رضا: شــناختنامه استاد محمد 
قهرمان...

*رضا افضلی: کارشناِس بازنشستۀ کتابخانۀ دانشكدۀ 
ادبیات دانشگاه فردوســی و عضو هیئت علمی پیشین 

دانشگاه آزاد، مدرس کنونی دانشگاه پیام نور  

علي باقرزاده لطیفه 
پرداز و حاضر جواب 
نیز بود. در یکی از 
جلساِت چند سال 
پیش، دوستان از 
تعداِد کشورهایي 
که باقرزاده دیده 

است مي پرسیدند. 
من از وي پرسیدم 
سفر بعدي شما به 

کجاست. پاسخ داد: 
»آخرت«


