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فاخرانههای
دو یارخراسانی رهبرانقالب

در زادروزاستادانمحمدقهرمان(صائبخراسان)وعلیباقرزاده(بقا) 2،تناز 5یارخراسانیآیتا...خامنهای
میراثادبیگرانسنگآنهارادرگفتوگوبادکترراشدمحصلوعلیرضابدیعبررسیکردیم
دکتر محمدرضا راشد محصل
الهه آرانیان

calture@khorasannews.com

دو رفیق ،دو شاعر ،دو خراسانی و دو همسن و سال
که در سال  1308به فاصله یک روز از هم به دنیا
آمدند؛ استاد محمد قهرمان ،زاده  10تیر و استاد
علی باقرزاده ،متولد 11تیر  از شاعران صاحبسبک
و شاخص خراسان هستند که به همراه بزرگانی چون
ذبیحا ...صاحبکار ،احمد کمالپور و غالمرضا قدسی
ازیارانخراسانیرهبرانقالببهشمارمیروند.استاد
محمد قهرمان در ســرودن غزل و شعر محلی تربت
حیدریه مهارت داشــت و استاد باقرزاده ،متخلص
به «بقا» از قطعهسرایان شاخص بود .رهبر انقالب
در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت استاد
محمد قهرمان در سال  ،92او را یکی از چهرههای
ماندگار و برجسته شعر و ادب فارسی ،و غزلش را
یادآور شاعران بزرگ سبک هندی توصیف کردند.
همچنین ایشان در پیامشان برای تسلیت درگذشت
علی باقرزاده در سال  95اینطور نوشتند« :ایشان
شاعری شیرینسخن و انسانی نیکاندیش و رفیقی
باصفا بــود ،با طبعی روان و شعری متضمن نکات
اخالقی و اجتماعی و مجالستی دلنشین و رفتاری
صمیمیت .قطعاتی از
بزرگوارانه و سرشار از ادب و
ّ
شعر او در شمار آثــار برجسته شعر معاصر است که
نام او را در دفتر شعر کشور ماندگار خواهد کرد» .به
مناسبت زادروز استاد محمد قهرمان و استاد علی
باقرزادهدربارهشعروشخصیتایندوشاعرخراسانی
با علیرضا بدیع ،شاعر و ترانهسرای کشورمان و دکتر
محمدرضا راشد محصل ،استاد زبان و ادبیات فارسی
گفتوگو کردهایم.

از دوران آشناییتان با استاد علی باقرزاده
بگویید.
در سال  1356وقتی از تهران به مشهد آمدم،
اولینبار استاد علی باقرزاده را دیدم و بعد از آن در
محافل ادبی با ایشان مراوده داشتم .البته با شعر و
آثار ایشان که بیشتر مضمون حکمی و اندرزگونه
دارد،ازدوراننوجوانیآشناشدم.
خاطرهای از ایشان به یاد دارید؟
ماسالهاباایشاندرمحلفرهنگسرایفردوسی،
جلسه شاهنامهخوانی و تحلیل و تفسیر شاهنامه
داشتیم و بزرگانی مانند استاد قهرمان ،دکتر
علوی ،دکتر حدادی و دکتر یاحقی در آن جلسهها
حضورداشتند.آقایباقرزادهبسیاربهپژوهشهای
شاهنامهای عالقه داشت .گاهی هم اشعارش را
در آن جلسه میخواند و معمو ًال آقای قهرمان اگر
اشکالیدراشعارشانبود،ذکرمیکرد.
شــمــا در ســــال  92بـــه هــمــراه
دکــتــر یــاحــقــی ،بــه مــنــاســبــت نــکــوداشــت
استاد باقرزاده ،کتابی با نام «آیینه بقا» منتشر
کردید.دربارهاینکتابتوضیحمیدهید؟
«آیینه بقا» مجموعه مقاالتی است دربــاره شرح
حال ،زندگی و خاطرات و آثار استاد علی باقرزاده
که از سوی انتشارات آهنگ قلم منتشر شد .این
کتابچندبخشداردازجملهزندگینامه،سفرها،
خاطراتایشانازنگاههمسروفرزندانویادایشان
در آثــار مکتوب اهل قلم شامل مقاالت بزرگانی
ماننداستادشفیعیکدکنی،محمدرضاحکیمی،
دکتر محمد سیاسی ،محمدرضا خسروی و. ...

ازچپ به راست :مهدی اخوان ثالث  ،احمد کمال پور ،محمد قهرمان و علی باقرزاده

همچنیندربابشعروآثاربقاوزیباییشناسیشعر
بقانیزنوشتههاییازمحسنمدیرشانهچی،محمود
رستگار،سیداسدا...کالنتری،محمودشاهرخی
و ...در کتاب آمده است« .آیینه بقا» کاملترین اثر
دربارههنرشاعریوزندگیعلیباقرزادهاست.
علیرضا بدیع

شــمــا بـــه انــجــمــن شــعــر اســتــاد
محمد قهرمانرفتوآمدداشتید؟
من سعادت این را داشتم که چند باری در انجمن
صمیمی و دوستداشتنیشان که خیلی هم عام
نبود ،خدمتشان برسم؛ انجمنی که در آن حدود
بیستتاسیشاعرحضورداشتند.منهمدفعهاول
بهواسطهیکیازدوستانجنابقهرمانبهآنمحفل
رفتموبعددرنیشابورهمچندباریدرخدمتایشان

و شاعران تربت حیدریه از جمله عباس خیرآبادی،
اسفندیار جهانشیری و آقای عباسی بودیم .بعد
هم در مرکز موسیقی صدا و سیما ،در خیابان ویال
بزرگداشتی برایشان گرفتیم و از یکی دو مجموعه
شعرایشانهمدرآنجلسهرونماییشد.
خاطرهای از شخصیت و برخورد
ایشانبهیادتانماندهاست؟
استاد قهرمان خیلی جدی بود ،اما در لوای جدیت
کهخاصشخصیتهاییمثلایشانبود،طنزیهم
نهفتهبود.نکاتیرابهطنزباحالتجدیمیگفتند.
آمیختگیرندانهایداشتندازجدوطنز،ولیبیشتر
جدیبودند.هرگزخندههایبلندازایشانندیدمو
اینطورنبودکهخیلیشوخیبکنندوبهسمتهزل
بروند.باجدیتصحبتمیکردند؛نقدمیکردندو
نظرمیدادند.
دربــــاره شــیــوه نقد شعر توسط
استادقهرمانتوضیحدهید.

اولین باری که برای ایشان شعر خواندم ،بیست
سالم بــود .یــادم اســت در شعرم از فعل «نکن»
استفاده کــرده بــودم که ایشان بعد از شعر چند
نکته را گفتند از جمله اینکه تو خراسانی هستی
و باید بگویی «مکن» و من از آن به بعد این کار را
میکنم .بعد گفتند یک شعر دیگر هم بخوان .آن
روز چند شعر به درخواست ایشان خواندم و روی
هر شعر نکتهای میگفتند .شیوه نقد ایشان ،نقد
کارگاهی بود که از دیرباز در محافل ادبی ما رایج
بوده.پیشنهادمیدادندومیگفتنداگراینواژهرا
جایگزین کنی ،به نفع شعر است .من که از نظرات
ایشان لذت میبردم .عالوه بر این ،قلم ایشان را
هم خیلی دوست داشتم؛ مث ً
ال کتاب «ده نامه»
اخوانثالثبهایشانرابامقدمهوتوضیحخودشان
میخواندم و مـیدیــدم چقدر رنــدی و طنازی
در نامهها و رفاقتهای اخــوان ثالث و قهرمان
بوده است .یا مجموعه شعر ایشان به نام «خدی
خدای خودم» و نیز کتاب «صیادان معنی» که از
شاعران سبک هندی مانند کلیم کاشانی ،قدسی
مشهدی،صائب،ناظمهرویو...جمعآوریکرده
بودند و نوجویی مثل ما دیگر نیاز نبود کل دیوان
طالبآملییانظیرینیشابوریرابخواند.خودمن
هم وقتی مجموعه «همواره عشق» را از  90شاعر
معاصر گردآوری کردم ،یک غزل از استاد قهرمان
همباانتخابخودشاندرکتابآوردم.مطلعغزل
این است« :شد فرش سبزه پهن و دل من /در زیر
گرد چون گل قالی /سر میکشد ز خانهتکانی/
این سوت و کور ماندۀ خالی».
م ــهــمت ــری ــن ویــــژگــــی اش ــع ــار
محمدقهرمانازنظرشماچیست؟
زبانتندرستورعایتاسلوبکهنمهمترینویژگی
شعر محمد قهرمان است .ممکن است تخیل را در

شعر شاعری پررنگ ببینید یا مث ً
ال عاطفه را در شعر
شهریار؛ ولی چیزی که در شعر قهرمان ویژگی
اصلی است ،برخورداری از عقبههای شعر سنتی
و مؤلفههای شعر کالسیک است .مطالعات سنتی
و حشر و نشر با شفیعی کدکنی و اخوان ثالث باعث
شده است تنه شعرش تنومند و خراسانیوار باشد.
ایشان ریشههای شعرش را از سبک خراسانی
گرفته ،اما زبانش یک زبان متداول و بـهروز شده
است.
به نظر شما چقدر جای محافلی
مثل انجمن قهرمان در رشد و پرورش شاعران
خالی است؟ چنین انجمنهایی دیگر تکرار
میشوند؟
امیدواریم تکرار شود .همیشه کسانی هستند که
محفلی را در منزلشان یا محلی غیردولتی با خون
دل برپا میکنند و سرپا نگه میدارند ،اما کسی که
وزانتداشتهباشدوموردوثوقهمباشد،کمترپیدا
میشود .استاد قهرمان سالیان سال جزو شاعران
شاخص خراسان بودند و نسلهای بعد با ادب و
احترام حرف ایشان را میپذیرفتند .صبر بسیار
ببایدپدرپیرفلکرا....
بهعنوانیکغزلسرا،تاچهاندازه
ازشعرمحمدقهرمانتأثیرگرفتهاید؟
من معتقدم تمامی شاعران از شاعران همروزگار و
پیش از خودشان تأثیر میگیرند .من هم نه تنها از
استادقهرمان،بلکهازهمهشاعرانهمعصرخودم
تأثیر گرفتهام .استاد قهرمان یکی از وزنههای
ادبیاتسنتیدرخراسانبود.مابامطالعهغزلهای
ایشان خوشه چینی میکردیم و از نظرات ایشان و
نکاتی که به صورت کارگاهی در جلسههای نقد و
بررسی که سهشنبهها در منزلشان گفت ه میشد،
استفادهمیکردیم.
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