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چند خاطره از استاد»بقا«

* ماجرای روستای عالقه
اغلب اقداماتی که باقرزاده منشا آن ها بوده است نیاز به پول زیادی دارد، 
همین سبب شده بوده که دیگران فکر کنند او ثروت زیادی دارد اما خودش 
می گفت: »ثروتمند نیستم. فقط طوري برنامه ریزي مي کنم که در پایان 
سال مبلغي براي کمك به دیگران باقي بماند. چون ما در جامعه فقیري 
زندگي مي کنیم و الزم است به هم نوعانمان کمك کنیم.« و بعد خاطره ای 
تعریف می کرد از کودکی که هرگز ندید اما درخواســتش سبب شد تا او 
در روستای »عالقه« یك مدرسه دیگر بســازد؛ »در روستاي »عالقه« 
مدرسه اي به نام پدرم ساخته بودم. روزي براي سرکشي، به این مدرسه 
رفتم. هنگام بازگشت متوجه پاکتي شدم که روي صندلي ام بود. نامه ای 
بود با قلمي کودکانه ازطرف یکي از شاگردان مدرسه. نوشته بود: من در 
این مدرســه درس مي خوانم و شاگرد اول هستم اما روستایمان مدرسه 
راهنمایي ندارد. اولین راهنمایي از اینجا یك فرســخ فاصله دارد و پدرم 
هم اجازه نمي دهد من به آن راهنمایي بروم. از شما خواهش مي کنم یك 

مدرسه راهنمایي هم در روستاي ما بسازید.
بسیار تحت تأثیر این نامه قرار گرفتم اما آن موقع امکان مالي ساخت مدرسه 
را نداشــتم. بنابراین از پســرم که در آن زمان مزرعه را اداره مي کرد، کمك 
خواســتم. از همسرم هم خواســتم که مقداري خرج خانه را محدود کند تا 
بتوانیم این مدرسه را بسازیم. همسر و فرزندم قبول کردند و خالصه مدرسه 
ساخته شــد. زمان افتتاح خواستیم مدرســه را به نام آن کودك که باني و 
انگیزه ساخت مدرسه بود نامگذاري کنیم اما متاسفانه او را نیافتیم در نهایت 
مدرسه را به نام پسرم مسعود نامگذاري کردیم. بعدها متوجه شدم آن نامه 
توســط دختری نوشته شده است البته آن زمان دیگر عروس شده و به خانه 

بخت رفته بود.« 

مردي كه يك ســيخ كبريت را هم نــزد خود نگاه 
نمي داشت!

چشمان پدرم در ســال هاي آخر عمرش، آب مروارید آورده 
بود. نمي توانست اجسام را به خوبی تشخیص دهد. یك روز 
پدر دکترآریان، به دیدن پدرم آمد و با هم از روزهاي گذشته 
گفتند و شنیدند. وقتي آقاي آریان رفت، پدرم متوجه شد که 
چیزی روي میز جامانده اما نمي توانست آن را تشخیص دهد! 
من نگاه کردم و گفتم یك کبریت است که سه چهار سیخ هم 
بیشتر ندارد. پدرم گفت: سریع این را ببر و به آقاي آریان بده. 
این حرف -در آن زمان- براي من خیلي سنگین بود! من؛ یك 
پسر هفده ساله، از سراي شاه ولیخان این همه راه را بروم و سه 
سیخ کبریت را به آقاي آریان در سراي سودمند بدهم؟! آن هم 
کبریتي که بسته پرش ده شاهي بیشتر نمي شد! گفتم این که 
ارزشي ندارد من این همه راه بروم! پدرم نگاه غضب آلودي به 
من کرد و گفت: مال مردم، مال مردم است و نباید اینجا باشد.

کبریــت را گرفتم و با ناراحتي به طرف در راه افتادم. پدرم از 
چشمانم خواند که قصد دارم بروم و در بازار دوري بزنم و بعد 
بیایم و بگویــم »کبریت را بردم.« به همین دلیل هنوز به در 
نرســیده بودم، مرا صدا کرد و گفت: من با آقاي آریان تماس 
مي گیرم و از رسیدن کبریت به دست شان مطمئن مي شوم. 
واقعا هم تصمیمــم همان بود! چون برایم خیلي دشــوار و 
خجالت آور بود که این همه راه را براي ســه ســیخ کبریت 
بروم. فکر مي کردم حتي آقاي آریان هم به من بخندد! وقتي 
برگشتم، پدرم گفت: اگر کسي به خودش اجازه داد که سیخ 
کبریت مردم را نزد خود نگاه دارد، فردا هم اجازه مي دهد دو 

سکه را نگاه دارد و پس فردا بیشتر را.  
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*نخستين درس زندگی
یکی از همــکاران که برای گفت وگو به خانه اســتاد رفتــه بود، می گفت: 
»هرکس استاد باقرزاده را باعنواني مي شناسد؛ بچه هاي روستا او را »خیري« 
مي شناسند که فضاي دانش آموزی را برایشان مهیا کرده است. چاي خورها، 
وقتي قند فریمان را در دهان شــان مي گذارند به یاد او مي افتند. کشاورزان 
او را مزرعه داري نمونه مي دانند. دانشجویان متأهل او را مردي مي شناسند 
که سرپناهي دراختیارشان قرار داد. کتاب خوان ها او را شاعر و نویسنده اي 
چیره دســت مي دانند وبا کتاب هایش زندگي مي کنند. بچه مدرســه اي ها 
بیشــتر با شعر او در کتاب درســی خود آشنا هســتند، هم محله اي ها او را 
به عنوان بانك اطالعاتی قو ی ای می شناســند که همه چیز درباره مشــهد 
قدیم و کتاب هاي تاریــخ و ادبیات در حافظه طالیي اش یافت مي شــود و 
دوســتان شــاعرش همچون اخوان و صاحبکار و قهرمان و کمال و شهریار 
و... هم او را دوســتي نمونه و خانه اش را محفلي گرم مي شناختند. اما استاد 
باقرزاده، خاطره اي به یادماندني هم براي ما به یادگار گذاشــت که زین پس 
همیشــه با آن یادش مي کنیم! او مردي بود که یك سیخ کبریت را هم نزد 

خود نگاه نمي داشت!«
ماجرا از این قرار است که روز مصاحبه، خودکارهمکارمان را که نه بر و رویي 
داشته و نه قیمتي و نه حتي جوهري، در منزل استاد جا می ماند. فرداي روز 
مصاحبه متوجه پاکتی روی میزش می شــود که رویش نوشــته »برسد به 
دست خانم سیدي« فرستنده استاد باقرزاده است و خودکار جامانده داخل 

پاکت است!
می گفت: »درحالي که داشــتم از تعجب شــاخ درمي آوردم. شماره آقای 
باقرزاده را گرفتم؛ متوجه شدم دیروز خودکارم در منزل ایشان جا مانده است 
و آقاي باقرزاده هم به محض اینکه متوجه شده اند، خودکار را داخل پاکتي 
گذاشته و به دســت راننده ای سپرده اند تا برساند به ما.« می گفت: »تعجبم 
بیشتر شد و علت را جویا شدم؛ در این زمان بود که استادباقرزاده، نخستین 

درس زندگي اش را به من هم آموخت.«

دردآفرين
گرچه از سودای دل، پیوسته در بندیم ما

از دِل دردآفریِن خویش، خرسندیم ما
بی نیازی بین که پیِش همِت واالی عشق

چرخ را با آن جالل، از چشم افکندیم ما
گرچو گل خاموش بنشینیم، از نازك دلی است 

ورنه باغ ذوق را شاِخ برومندیم ما
پای ما را عشق در دام جنون افکنده است

گرچه پیر عقل را فرزانه فرزندیم ما
روی موج نیستی خفتیم غافل چون حباب 

فارغ از هستی، به جرم یك شکرخندیم ما
بس خالف دوستی دیدیم از یاران »بقا«

سختگیر و زودرنج و دیر پیوندیم ما
)خرداد 1341(

آينه
به خویش گفتم باید برای هدیه به دوست

در انتهای سفر، تحفه ای گران ببرم
هر آنچه را که پذیرای خاطرش باشد

فراهم آرم و نزدش به ارمغان ببرم
جهان بگردم و چیزی نفیس و بی مانند
که مثل آن نتوان یافت در جهان، ببرم

متاع قابل و ارزنده ای که در بِر او
بود ز مهِر دِل خسته ترجمان، ببرم

به هر دیار که رفتم، به هر کجا جستم
نبود تحفه شایسته ای که آن ببرم

هر آنچه بود کمی داشت زاو به خود، گفتم
نزیبد آنکه گلی را به گلستان ببرم

زدوست خوب تری نیست در جهان، نسزد
که هدیه، شمع به خورشیِد آسمان ببرم

پس از تفکر بسیار، بهتر آن دیدم
یکی که جلوه او را دهد نشان، ببرم

گزیدم آینه را زان که بهر هدیه به دوست
ز روی دوست نکوتر چه می توان ببرم؟


