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گل گفته هایی از استاد علی باقرزاده، مرد معقول شعر و زندگی 

ترسیدم شاعرِ شاعر باشم
حسین بیات

اردیبهشت سال 89 که برای نخســتین بار استاد باقرزاده را دیدم؛ گفتم در 
مواجهه با آدم هایي به ســن و سال و موقعیت شــما، اغلب این سئوال پیش 
مي آید که چطور شــروع کرده اند و کي شاعر شده اند یا آن روزهاي گذشته 
چطور بوده اســت ؟ همان اردیبهشت بود که گفت »احساس مي کنم اولین 
شــعرم را حدود سال 1317 در کالس ســوم ابتدایي گفته  باشم که برایش 
جایزه اي هم گرفتم. عالقه عجیبي به شــعر داشتم، تنها پسر خانواده بودم 
و پدرم دوستان فاضلي داشــت و من هم طبق وظیفه در آن سن ازدوستان 
پدرم پذیرایي مي کردم و پاي شعرخواني هاي آن ها مي نشستم. در ضمیرم 
آشنایي و دوستي با ادبیات وجود داشــت. بعد از آن هم با شاعران و ادیبان 
بزرگي دوســت و بزرگ شــدم. با دکتر فیاض، دکتر یوسفي و دکتر رجایي 
خاطره ها دارم. با اخوان ثالث آشنایي نزدیكي داشتم و اهل یك محله بودیم 
یا با دیگران و بزرگاني چون غالمرضا قدسي، احمد کمال، ذبیح ا... صاحبكار، 
محمد قهرمان بیشتر وقتم را مي گذراندم که خاطرم هست کتابي را هم در 
سال 1365 با عنوان »نسیمي از دیار خراســان« شامل شرح حال و اشعار 

خودمان به چاپ رساندیم.«

قرص خواب من کتاب است
از نســب و داستان مشــهدی یا یزدی بودنش که پرســیدم گفت: »متولد 
11تیر1308 هستم. عده اي من را به اشتباه زاده یزد مي دانند اما باید گفت 
یزدي االصلی متولد مشهد هســتم. پسوند »چهارجویي« ادامه فامیلم هم 
به دوران فعالیت پدرم در چهارجوي )ترکمنســتان فعلي( مربوط مي شود. 
مرگ پدر و وظیفه سرپرستي از مادر و شــش خواهر، من را از 18سالگي از 
تحصیل جدا و روانه بازار کار کرد. البته نگذاشتم که این نداشتن تحصیالت 

آکادمیك، من را از علم و دانش دور کند.«
می گفت: »مرا سه کار ز کار جهان پسند آمد / که رغبتي نبود هرگزم به کار 
دگر« و بعد ســه کار مهم زندگی اش را این طور روایت می کرد: »صحبت با 
صاحبدالن و دوســتان، ســیاحت آفاق و گردش گیتي و سوم کتاب.« نگاه 
که می کردی واقعا همینطور بود؛ زندگی این پیرمرد پر بود از همنشــینی با 
دوستان و صاحبدالني چون دکتر یوسفي، دکتر رجایي، کمال، صاحبكار، 
اخوان ثالث و محمد قهرمان و حتي آیت ا... خامنه ای. داستان سفرهای دور 
و دراز هم که خود در چند کتاب آمده؛ سفرهایی که به قول خودش یك راز 
بیشتر نداشتند؛ »من ســفر را آسان می گرفتم. در سفر قیدي نداشتم. زیاد 

پیش آمده که حتي بر روي نیمكتي شب را گذرانده باشم.« 
می گفت: »توفیق رفتن به ســفرهای بســیار را از زیارت حج و دعایی دارم 
که آنجا کردم. ســال 35 برای اولین بار به مكه رفتم. همانجا 3چیز را از خدا 
خواســتم که به هر سه هم رسیدم؛ یكی خانه دار شدن بود که دو سال بعد از 
این سفر خانه دار شــدم. یكی فرزندان خوب و صالح بود که در این مورد هم 
آرزویم برآورده شــد و تمامی فرزندانم هم تحصیالت عالي دارند هم اخالق 
خوب و نیكو. سومین درخواســت هم توفیق سفر بود که این خواسته هم با 

استاد علی باقرزاده تنها چهره بازمانده از شاعران 
پیشکسوت آیینی و از جمع یاران خراسانی مقام 
معظم رهبری چندی پیش درگذشت. پیکرش 
در جوار حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاعران 
پیشکسوتی چون محمد قهرمان، عماد خراسانی، 
صاحبکار و مهدی اخوان ثالث به توس انتقال 
یافت تا در مقبره الشعرای خراسان به خاک سپرده 
شود. اینکه او »چگونه شاعری بوده؟« قصد این 
نوشتار نیست؛ کافیست سری به خاطرات ادبی 
بزرگان این شهر بزنید تا بدانید این پیشکسوت 
شعر مشهد چه جایگاهی داشته و دارد. در این 
مجال تالش شده است از شعر او دور شده و به 
زندگی اش نزدیک شویم. آنچه در ادامه می خوانید 
گل گفته های علی باقرزاده است از زندگی اش تا 
همین سال پیش؛ که بود و میان ما نفس می کشید.
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سفرهای بسیاری که رفتم، برآورده شد.«
و اما کار ســوم که کتاب خواندن است. به ما جوان ترها می گفت: »قرص خواب 
من، کتاب اســت.« می گفت: »بیش از  65 ســال که حداقل روزي سه ساعت 
کتاب مي خوانم. ظهرها کتاب مي خوانم و مي خوابم. شــب ها کتاب مي خوانم 

و مي خوابم.« و از ما می خواست که کتاب بخوانیم.
می گفت: »ما در ســرزمیني زندگي مي کنیم که همیشه مهد تمدن و فرهنگ 
بوده اســت. معتقدم االن نیز چنین است. االن نمونه هاي خوبي از شعر امروز را 
مي  بینید که برآمده از ذوق بزرگان این سرزمین است؛ نمونه اش، ملك الشعراي 
بهار، اخوان ثالث و شفیعي کدکني. حتي دانشگاه ادبیات تهران را هم خراساني ها 
به راه انداختند و شاگردان اولیه اش هم خراساني بودند. جوانان بسیاري هم پس 
از ما آمده اند که همه شان قابل احترام اند اگرچه مقداري افكار و اندیشه هاي مان 
تفاوت دارد اما همه شان خوب اند. خالصه اینكه خراسان هویت پرباري داشته 
است و ما با شاعران و سرایندگان این هویت بزرگ شده ایم؛ شاعراني که مطالعه 

داشته اند. نمي شود که شاعر تنها شعر بگوید و مطالعه نداشته باشد!« 
بعد حرف را می کشید به بزرگانی چون فردوسي، عطار و موالنا، می گفت: »اگر 
سخن این بزرگان باقي مانده است علت را باید در دانشمندي آن ها جست وجو 
کنید. این بزرگان تنها قافیه ســر هم نمي کرده اند. نسل امروز به جزمعدودي 
غالبا با مطالعه بیگانه اند و فقط دور هم جمع مي شوند. مطالعه چیزي است که 
نسل امروز به شدت به آن نیازمند اســت تا از سد بزرگان ادب گذشته بگذرد و 

براي خودش کسي شود در حد آن ها. «

 شعر در حاشیه زندگي ام بود
در میان شاعران مشــهدی، بقا به این شهره بود که همیشه یك فاصله معقولی 
با شــعر داشــته  و از دیوانگی ها و جنونش در امان بوده است، به طوري که جزو 
معدود شــاعرانی بود که هــم در زمینه کار و زندگي موفق بود و هم در شــعر. 
خودش می گفت : »شــعر براي من همیشه در حاشیه زندگي بوده است ، چون 
در 18سالگي مجبور به کسب و کار شدم و مسئولیت هایي را براي خودم ترسیم 
کردم که باید به آن ها مي رســیدم. در ضمن اینكه از شاعران چیزهایي دیده ام 
که مرا تشویق کرده اند که شعر را از عالم زندگي ام جدا کنم. خاطرم هست یكي 
از فرزندان اخوان ثالث به خاطر تهي دستي اش از دنیا رفت. اخوان گفت: دخترم 
بر اثر بي دوایي ُمرد، چون من پول نداشتم که دوا بگیرم. اخوان از خیلی ما شاعرتر 
بود، معروف هم بود اما بی پولی جان دخترش را گرفته بود. من ترسیدم. ترسیدم 
از شاعِرشــاعر بودن. این هشــداري براي من بود تا متوجه شوم شعر و شاعري 
به جاي خود محفوظ اما کسب و کار هم جاي خود. با خودم گفتم که موضوع دو 
چیز است؛ یكي شعر و ادبیات و دیگري زندگي. من با بزرگان زیادي از ادب معاصر 
نامه نگاري و مراوده داشته ام اما آدرس و نشاني تمام این افراد در منزلم بود و در 
محل کارم هیچ نشاني از این مسائل نبود، حتي دوستان همكارم نمي دانستند 

من اهل شعرم ولي به خانه که مي آمدم شعر بود و کتاب و نامه و دیدار.«

همیشه به پاکي هنرمند معتقد بوده ام 
با این همه دو شعر استاد در کتاب هاي درسي راهنمایی و دبیرستان 
چاپ شده بود؛ یكی »وطن دوستي« و دیگری »عمر جاویدان«. از 
این دو شعر، سرودن وطن دوستی داستان تكان دهنده ای داشت، 
خود استاد تعریف می کرد: » ازســوي کارخانه قند فریمان مأمور 
شــدیم براي بازدید و کمك به منطقه جنگي هویزه برویم. ما را به 
مزار شهدا بردند. ما همیشه مزارها را با سنگ قبر دیده بودیم اما آنجا 
اینگونه نبود؛ کنار تلي از خاك فقط چوبي کوبیده بودند و ســر آن، 
کالهي گلوله خورده و خوني بود منقش به نام شهیدی. آن طرف تر 
تلي دیگر و پیراهني خون آلود را مي دیدي. همه مزارها همینطور 
بود. چشــمم به مزاري افتاد که کنارش پیراهني مردانه، پیراهنی 
زنانه و دو لباس بچگانه خونین آویزان بود. نزدیك شدم. نوشته بود 
مزار »حامد جرفي« بخشــدار هویزه. وقتي داستان زندگي آن ها 
را شنیدم، بســیار تحت تأثیر قرار گرفتم و همانجا در مدتي کوتاه 
شعري سرودم که بعدها هرکار کردم، نه توانستم بیتي به آن اضافه 

و نه بیتي از آن کم کنم:
بخشدار هویزه را گفتند ترك کن شهر خویشتن را زود

خیل صدامیان کافرکیش آمده در کنار شهر فرود
معتقد بود به اینكه جامعه امروز به کار و کوشش جوان نیازمند است. 
می گفت: » شخصا، نشستن و مصداق »یك سر مو در همه اعضاي 
من/ نیست به فرمان من اي واي من« بودن را نمي پسندم. نمي پذیرم 
که بدبین باشیم و به زمین و زمان فحش بدهیم. براي همین است که 

به سبك هندي و یأس غزل هایش عالقه اي نداشته ام.«
می گفت: »برعكس بسیاري از شعرها که با سبك هندي گره خورده 
و رنج و غم و بدبختي در آن نمایان است، شعر من سراسر خوشبیني 
و تالش و شادي است. نمي خواهم بگویم که به رنج و غم بي تفاوت 
هســتم. ما در جامعه اي زندگي مي کنیم که در آن غم و اندوه زیاد 
است اما به اعتقاد من شاعر باید سعي کند دست کم غم را از دل مردم 
بزداید نه اینكه آن را بیشتر کند. دلیل اینكه من از میان قالب هاي 
کالسیك به سراغ قطعه، رفتم، همین امر است. معتقدم مسئولیت  
هنرمند یا شــاعر، باال بردن اخالق جامعه اســت، باال بردن اخالق 
جامعه با رفتار، شخصیت و سخن اش. ما شاعراني با شعرهاي بسیار 
خوب داریم ولي زندگي هاي شان بسیار آلوده است، طوري که آدم 
نمي تواند به آن ها نزدیك شود. همیشــه به پاکي هنرمند معتقد 
بوده ام و عالقه ام به قالب قطعه هم براي همین است، چون در قطعه 

صحبت بیشتر حول اخالقیات است.«
باقرزاده تاکید داشــت که » نمي توانیم اسم شــاعر را روي کسي 
بگذاریم که اخالق اش به شاعر نمي خورد. شخصا همیشه با اخالق 

زندگي کرده ام. سعي کرده ام این گونه باشم؛
یاد داري که وقت زادن تو

همه خندان بودند و تو گریان
آنچنان زي که موقع رفتن

همه گریان شوند و تو خندان« 
و در آخر بعد از ســكوت و چرخی  میان گذشته اش می گفت: »فكر 
مي کنم در مسیر درســتي بوده ام، اگرچه پس از سال ها حضور در 
جامعه، خود جامعه باید بگوید من چگونه بوده ام، چگونه زیسته ام 

و چه گفته ام.« 

برعکس بسیاري از شعرها که با ســبک هندي گره خورده و رنج و غم و 
بدبختي در آن نمایان است، شعر من سراسر خوشبیني و تالش و شادي 
است. نمي خواهم بگویم که به رنج و غم بي تفاوت هستم. ما در جامعه اي 
زندگي مي کنیم که در آن غم و اندوه زیاد است اما به اعتقاد من شاعر باید 

سعي کند دست کم غم را از دل مردم بزداید نه اینکه آن را بیشتر کند


