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باقرزاده  هم شخصیتی بود که در همین فضا و حلقه رشد کرده بود و  اشعار او 
در همین جمع نقد می شد.  

او آخرین این حلقه بود، حلقه ای که  بر شــعر جوان خراسان تاثیر گذاشت؛ 
نسلی که نسل اول شعر انقالب بود و حتی پیش از انقالب هم به عنوان شاعران 
مبارز فعالیت می کردند. استاد باقرزاده از شاعرانی نبود که اهل هیاهو باشد و یا 
بخواهد خودش را مطرح کند. او عالقه نداشت در همه کنگره ها شرکت کند 
البته من از ایشــان خواستم امسال برای دیدار مقام معظم رهبری و جلسات 
دیدار رهبر معظم با شاعران به تهران بیایند که قرار شد در صورتی که حالشان 
خوب باشــد بیایند اما این اتفاق رخ نداد و من وقتی خبر درگذشت ایشان را 

شنیدم بسیار متاثر شدم. 
* احساس رهبر انقالب به استاد علی باقرزاده   

رهبر معظم انقالب برای اســتاد باقرزاده احترام خاصی قائل بودند. به هر حال 
ایشان از نظر سنی از آقا بزرگتر بودند و دوستی دیرینه ای بین این دو برقرار بود. 

آقا هر زمان که به مشهد سفر می کردند، خودرو و راننده ای  دنبال 
ایشان می فرستادند  تا دیداری داشته باشند یا اگر مدت اقامت آقا 
در مشــهد کوتاه بود حتما تماس می گرفتند و احوال ایشان را به 

صورت تلفنی جویا می شدند. 
اســتاد باقرزاده از این ارتباط رهبر و حس ایشان مشعوف بود و 
می گفت: با اینکه آقا اشــتغال های زیادی دارند اما ما را به عنوان 
دوست رها نکرده اند. ایشان نظرات آقا را هم در نقد اشعار شاعران 
قبول داشتند. حتی شاعرانی مثل استاد صاحبکار و قهرمان همه 
باالتفاق می گفتند: »نقدهای ســیدعلی آقا نقد محکمی است و 

آقا با دانش نقد می کنند.« 
البته خود من هم شاهد این تسلط آقا بر نقد شعر هستم. من بیش 
از 20 سال در جلسات شعری شــاعران و دیدار آن ها با حضرت 
آقا حضور داشــته و دیده ام که ایشان در ســال های متمادی به 
نکته های ظریفی اشــاره می کنند و ظرافت های ادبی را رعایت 

می کنند.  
به هر حال همه این شاعران از دوستان قدیم آقا بودند و مقام معظم 
رهبری از دوران جوانی به این حلقه های شــعری و جلسات رفت 
و آمد می کردند و این نقدها را شــنیده بودند. ضمن اینکه ایشان 
به هر حال مطالعات فقهی داشــتند و نقدی که ایشان بر شعر ها 
دارد نقد علمایی است که ریشه در مطالعات دینی و فقهی دارد. 

خالصه اینکه دوستی بین مقام معظم رهبری و استاد باقرزاده 
دوســتی دو طرفه ای بود  که در همه این سال ها دوام داشته 
و همیشــه که آقا به مشهد مشرف می شــدند این دوستان را 
فراموش نکردند و در اوج شلوغی کارشان هم آن حلقه ادبی را 
شــکل دادند و هر کدام از این بزرگواران که فوت کردند برای 

آن ها پیام داده .
* راز ماندگاری شاعران 

همه این شاعران، شاعران قابل احترامی بودند. نیک بودند و  یاد  و 
نام نیک از خودشان به یادگار گذاشته اند که به معنی واقعی کلمه 
به ادب فارسی احترام گذاشتند و خدمت کردند و آقای باقرزاده 

یکی از این بزرگان بود.  
اســتادانی مثل اســتاد کمال، صاحبکار، قهرمــان، کمال پور و 
غالمرضا قدسی اهل مبارزه بودند. بعد انقالب هم شعر می گفتند 
اما  شعرهای آن ها شــعرهای شاعران آزادمرد و آزاده بوده که به 

دنبال مدح حکومت و  قدرت نبودند. 
همــه آن ها در فضاهای مردمی حرکت کردند و به مردم بســیار 
نزدیک بودند. حتی اســتاد باقرزاده با وجود ثروتی که در اختیار 
داشته اســت اما فریفته ثروت نبود. انســانی بود که کمک های 
مردمی زیادی داشته است و راز ماندگاری این شاعران هم همین 
است که به دنبال این نبودند که به عنوان شاعر انقالب مطرح شوند 
همه این ها اهل خلوت بودند و اهل جلوت و نشان دادن نبودند. به 
همین دلیل بسیاری از اشعار مرحوم باقرزاده هیچ وقت از رسانه 
ها پخش نشــد و به دنبال این نبود کــه در کنگره ها و جمع های 
ادبی شــرکت کند. همه این ها ویژگی های ساده ای نیست و راز 

ماندگاری آن ها هم همین است. 
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