
: در میانه پاییز 1394 در آپارتمان 
شما حوالی میدان ونک کنار پنجره نشسته ایم 
و پاییز را در بخشی از شهر که نشان کمرنگی 
از البرز در افقی نه چندان دور در چشم انداز 
دارد، تماشا می کنیم. شما در سن 90سالگی 
مجموعه ای هستید از تاریخ ادبیات معاصرمان. 

دوست دارید از پاییز بگویید؟
پاییز، خودش را روایت می کند. پاییز رنگارنگ 
و طالیی. پاییز نسیم. هرگاه می گویم پاییز، نسیم 
را حس می کنم. گویی بهار می شود. من پاییز و 
نسیم و آفتابش را دوست دارم، مخصوصاً آفتاب 
مالیم وسط روزش را. پاییز، خودش را روایت 
می کند و به قول اخوان، پادشاه فصل هاست. 
اخوان شعری هم برای پاییز گفته که من خوشم 
می آید و اغلب زمزمه می کنم. حتی پاییز تهران در 
شعری از مشیری که مجله روشنفکر چاپ کرده 
بود. من هم خاطرات سال 1332 را گفته بودم و 
شعری از پاییز در همان مجله: »خوشا تهران و 
شب های خزانش/ خصوصاً بزم عیش شاعرانش.«
: ما در طبقه دهم هستیم با منظری از 
ساختماهای تهران و آن البرز. این منظره برای 

شما جالب است؟
خیلی جالب است. من زندگی را از همین کوه ها 
می بینم. دهی هم که در آن زندگی می کردم، عین 
همین کوه های شمالی را داشت. ابرها را هم 
خیلی دوست دارم. ابر، شاهکار طبیعت است. 
زیباترین تابلوهای تاریخ از همین ابرها هستند 
و هیچ وقت و هیچ جا این تصویرهایی که ما از 
ابرها در آسمان می بینیم، تکرار نشده. عین دو 
اثر انگشت که هرگز شبیه هم نیستند. این یک 
تابلوی آبستره بی همتاست. من به اشیای آسمان 
خیلی توجه دارم؛ به ابر و ماه و آفتاب و شفق. 
مثل شما که به اشیای زمین توجه دارید. به نظرم 
چیزی شاعرانه تر از ابرها وجود ندارد. شاملو 
گفته »گردش اطلسی ابر« و این از زیباترین 
تصویرهاست برای ابر. شاملو خودش هم شاید 
نداند چه گفته اما قشنگ گفته )خنده(؛ عین 
بعضی حرف ها و شعرها از م. آزاد که جالب گفته 
و اگر از خودش بپرسی، نمی داند چه گفته )خنده(. 

: از زادگاهتان صحبت کنید.
روستای هوالسو در پنج کیلومتری شاهین دژ یا 
صایین قلعه. البته من بزرگ شده تبریزم. 7سالگی 
بوستان  ده، گلستان و  تبریز. در مکتب  رفتم 
عبداهلل  میرزا  نزد  رفتم  می خواندیم. 6سالگی 
بیگ انصاری. حاال همان شاهین دژ بزرگ شده 
و بلواری را هم به نام من گذاشته اند: »بلوار یداهلل 
امینی )مفتون(«. صایین قلعه مقر عثمانی هایی بود 

که در جنگ جهانی اول به ایران آمده بودند.
: شما از دوران کودکی در روستا چه 

خاطره ای دارید؟
خیلی. هر مایه ای در شعر دارم، همه اش از همان 
روستاهاست. نوستالژی من است. شاعران شهری 
معموال تابلوی طبیعت در شعرشان ندارند. آن 
فضای رومانتیک روستا بی همتاست. اگر شاعران 
فضای شهرهای دور و کوچک و روستاها را تنفس 
نکرده باشند، شعرشان چیزی کم دارد؛ مثل نادر 
نادرپور که هرچه دارد، از شهر دارد و چیزی از 
ده نگرفته. توللی هم همینطور. آن رمانسی که ما 
ایرانی ها از شعر می خواهیم، در شعر اینها نیست. 
شاملو هم همینطور. اینها طبیعت را از حاشیه 
کوه ها و رودها گرفته اند. با این عناصر زندگی 
نکرده اند. چقدر می توانند از چهارراه و نئون و 

آسفالت بگویند؟ اگر شاعر شهری هستند، باید 
از فرهنگ شهری هم بگویند.

: تعداد اعضای خانواده شما در روستا 
چقدر بود؟ از خانه پدری بگویید.

ما 5 برادر و 2 خواهر بودیم. برادرهایم مرتب 
می رفتند اسب سواری. من فقط مطالعه می کردم. 
دفترهایی بود در دوره پهلوی اول به نام شانزده برگ. 
با کاغذ شطرنجی و کله قندی. من هفته ای یکی 
از آنها را پر می کردم از اسم شهرها، میوه ها، 
پرندگان، کوه ها و رودخانه ها و حیوانات و اسامی 

اماکن و روستاها.
: پس شما دبستان و دبیرستان را در 

تبریز بودید.
سال 1311 آمدم تبریز و رفتم مدرسه. ناظم مان 
خیلی سخت گیر بود. خواست یکی را بزند، خورد 
به سر من. بعد نوازشم کردند و یک مداد دورنگ 
دادند. مداد را زدم زمین و کتابم را انداختم رودخانه. 
گفتم درس نمی خوانم. مرا برگرداندند به ده. یک 
سال آنجا ماندم. ماه رمضان بود. خیلی خوش 
گذشت. همان گلستانی که در ده خوانده بودم، 
آنقدر سوادم را باال برده بود که همه تعجب 
می کردند. مدرسه ما دوطبقه بود. طبقه باال دبیرستان 
بود. یک نفر شیرازی به نام تربتی که دبیر بود، 
می گفت در طبقه پایین مدرسه یک نوجوانی 
هست که شعر می خواند و شعر می گوید. رفتم 
در کالس آنها نشستم و برایشان شعر خواندم. 

آن موقع 12 ساله بودم.
: تا قبل از دیپلم، شعری از شما در 

مطبوعات تبریز یا تهران چاپ شده؟
اولین شعرم در سال 1319 چاپ شد. در مجله 
راهنمای زندگی به مدیریت حسینقلی مستعان 
که با همکاری خانمش ماه طلعت پسیان مجله را 
درمی آورد. نوشته بودند این شعر از تبریز رسیده. 
در تبریز هم اولین بار در 1323 شعری از من در 

روزنامه فریاد تبریز به چاپ رسید.
: از تبریز قدیم بگویید.

تبریز قدیم که تبریز بود. حاال مثل همه شهرها 
تغییر کرده و همه مثل هم شدند. حاال شهرها به 

سوغات شان شناخته می شوند. 
: دلتان برای تبریز قدیم تنگ نشده؟

برای دوستان آن دوره ام دلتنگ می شوم اما از 
هیچ کدام خبر ندارم. گم شان کرده ام. آرزو دارم 
یکی از آنها را ببینم و با هم در قهوه خانه ای بنشینیم 
و چای و قهوه ای بخوریم. حرف بزنیم. فقط پسر 

یکی از آن دوستان، سایتی از ده ما را با عکس 
اماکنی که ما آنجاها بازی می کردیم، گذاشته و 
عکس هایی هم از من گذاشته تا شاید کسی از 
دوستان قدیم پیدا شود. امین هوالسو داتکام. من 
هنوز بوی رودخانه و جلبک روستایمان در 
ذهنم هست و هرجا بوی جلبک به مشامم 
برسد، می ایستم و بو می کشم. رودخانه ها آن 
زمان علف و سنگ و آب و خاکش هر کدام 
بوی خودش را داشت. حاال همه شان بوی 
لجن می دهند. آن زمان 6 درخت تبریزی کنار 
خانه اربابی وجود داشت و من ساعت 3 می رفتم 

کنارشان می نشستم و در رویا بودم.
: از مبارزات سیاسی  تبریز  چیزی 

یادتان است؟
بله، یادم است. اما اینکه براهنی گفته بود هر 
روز که بیرون می رفتم، می دیدم که یک نفر را 
اعدام کرده اند، نه! براهنی آن زمان بچه بود و 
دبستانی. آن زمان خانواده ها اجازه نمی دادند بچه ها 
تنهایی جایی بروند. بچه ها را خودشان می بردند 
مدرسه. بچه ها در یک خط مستقیم می رفتند و 
می آمدند. اگر چیزی دیده و یادش مانده، پس 
حافظه خوبی دارد. در جنگ جهانی دوم این 
روس ها شماره پالک کامیون های شان را چند 
رقم اضافه می نوشتند که بگویند ما فالن تعداد 
ماشین داریم. ما در کالس ادبی 25 نفر بودیم. 
کالس طبیعی 11 نفر بودند. کالس طبیعی ها با 
روس ها درگیر می شدند ولی ادبی ها در عین داشتن 
احساسات میهن پرستانه، محافظه کارانه برخورد 
می کردند. همه را دیدیم. گروهی اصالح طلب 
بودند. روس ها حرف دیگری می زدند. مهاجران 
دو سه سال قبل از جنگ به ایران آمده بودند. مردم 
آنها را اذیت می کردند. حتی بعضی روس ها را 
بعضی ایرانی ها گمراه کردند. با سربازان روسی 

می رفتند دزدی و قماربازی و...
: شما چه سالی وارد تهران شدید؟

سال 1325. ما آن زمان جواز )کارنامه( ترکی 
داشتیم. گفتند جواز ترکی را وزیر قبول نمی کند. 
وزیر فرهنگ هم نیمه چپ بود. مجبور شدیم 
برویم پیش مدیر روزنامه اتحاد.  او هم ما را برد 
نزد پیشه وری. نشستیم گفتیم ما دیپلم ادبی داریم. 
کار دیگری بلد نیستیم. پیشه وری گفت ما احتیاج 
به دکتر داریم. به متخصص احتیاج داریم. گفت 
اشکالی ندارد. حاال که قرار است بروید و بعدها 
برگردید و به مردم خدمت کنید، من هم نامه ای 

می نویسم برای دکتر سنجابی که در خارج تهران 
برای شما آپارتمانی اجاره  کند تا از تهران فاسد 
دور باشید و با کسی معاشرت نکنید. با هم دوست 
و همدل باشید. یک معرفی نامه برای ما نوشت. 
ما 15 نفر به سمت تهران برای ادامه تحصیل راه 
افتادیم. تا نزدیکی های قزوین، فرقه دموکرات ها 
نفوذ داشتند. در قزوین گفتند آقا این کارت برای 
شما دردسر می شود، پاره کنید بندازید دور. ما 
هم پاره کردیم. آنجا یک پاسبان سبیل کلفت و 
گردن کلفتی بود که گفت شماها غلط کردید که 
آمدید. برگردید. گفت این چه بود که پاره کردید؟ 
ما به تته پته افتادیم. گفت همه تان پیاده شوید. پیاده 
شدیم. گفت کجا می روید؟ گفتیم تهران. گفت 
غلط می کنید که تهران می روید. برگردید. یک 
همکار پخته بین بچه ها داشتیم، گفت من می روم 
با او حرف می زنم. رفت و پاسبان گفت سوار 
شوید. رفیقمان گفت هر چه دارید، جمع کنید 
که بدهیم به این پاسبان تا بتوانیم برویم تهران. 
تمام پول ما 15 نفر شد 8 تومان. پاسبان گفت 
بروید گم شوید و دیگر پیدایتان نشود. رفتیم 
تهران که فقط دو تا هتل داشت که مال اعیان و 
خوشگذران ها بود، نه جای ما بی پول ها. رفتیم 
سه راه سپه دنبال مسافرخانه که شد مسافرخانه 
شمال. چند ماه آنجا ماندیم. پول مان تمام شد و 
از خانواده هم چیزی نرسید. با مشقت و مرارت 
بسیار سال اول را تمام کردیم. بعد گفتند بروید 
کوی دانشگاه در امیرآباد که جای خیلی خوبی 
بود، وگرنه امکان ادامه تحصیل وجود نداشت.

: آن زمان کنکور وجود داشت؟
نخیر! ولی گفتند شما را به شرط کنکور خواهیم 
پذیرفت. همه با ما بد شدند. می گفتند این کنکور 
به خاطر ترک ها راه افتاد وگرنه کنکوری وجود 

نداشت. از ما 15 نفر 14 نفر قبول شدند.
: خانواده در روستا ماندند؟

بله، فقط یکی از برادرانم با من به تهران آمد. پدرم 
هم رفت به تکاب چون عموی من بلشویک شده 
بود، ریخت خانه ما و غارت کرد. پدر به تکاب 
گریخت. این عمو قبل از شهریور از آن طرف 
رود ارس آمده بود و سردسته هم بود و عاشق 
تروتسکی. می گفت شما درست کار نمی کنید. 
این ارباب هم مفت خور است. باید همه شما 
را در رودخانه ریخت که با عده ای هم این کار 
را کرد ولی دستش به پدرم نرسید. پدرم رفت 
تکاب باال که مرکز ایل افشار بود و عجیب اینکه 

شاید تا کنون جایی نوشته نشده این محال افشار 
حاال جزو آذربایجان غربی است طبق موافقت 
هر وقت جنگ می شد در اختیار انگلیسی ها بود 
و کسی هم متوجه آنها نبود که در تکاب هستند. 
همان موقع که فرقه ای ها شکست خوردند، پدر 

من هم ذات الریه گرفت و فوت کرد.
: در دوره دانشگاه به تبریز هم رفتید؟
بله، رفتیم پیش مسئوالن  و گفتیم که ما دیگر 
پولی نداریم و نمی توانیم در تهران بمانیم. این 
همان زمان بود که ما را بردند کوی دانشگاه. 
بعدها عده ای رفتند ولی ما  که چند هزار تومانی 
داشتیم، نرفتیم. عاقبت اداره دارایی تهران برای هر 
دانشجویی 250 تومان مقرری تعیین کرد. تا بهمن 
1327 در دانشگاه نصفش درس خواندن بود، 
نصفش شلوغ بازی  سیاسی. سر مطالب روزنامه ها 
جدل و بحث می شد. کالس ها تعطیل می شد. 
سال 1328 فارغ التحصیل شدیم رفتیم تبریز. بعد 
از 3 ماه به نظام وظیفه احضار شدیم. ما را آوردند 
تهران و پیاده نظام و دانشکده افسری. تابستان هم 
اقدسیه بودیم. 6ماه تهران بودیم و یک سال هم 

دادرسی ارتش در تبریز.
: بعد از اتمام سربازی چه کار کردید؟
آمدیم تهران. تا 3 ماه جذب کار نشدیم. در چهارم 
دی ماه 1328 ابالغ گرفتم برای دادیار دادسرای 

رضائیه یعنی ارومیه.
: در دوران دانشجویی تان، شاعران 

شناخته شده در تهران چه کسانی بودند؟
من در آن دوره نه شعری می گفتم، نه با شاعری 
سر و کار داشتم. وضع ما طوری نبود که با کسی 
در تهران معاشرت داشته باشیم. اقتصاد ضعیف 
و بسته ای داشتیم. سوراخ کمربندها روزبه روز 
بیشتر می شد. مواد غذایی به حد کافی نداشتیم. 
اما فقط مطالب سیاسی می خواندیم. سوم شهریور 
1320که شد، دنیای عجیبی بود که خاطره بدی 
برای همه ایران دوستان است ولی آزادی و تنوع 
در زندگی بیشتر شد. ما قبال فقط زبان فرانسه را 
داشتیم و نه زبان دیگری مثل انگلیسی. عکاسی 
و موزیک درستی نداشتیم. کتاب های خارجی 
نداشتیم. حتی شطرنج پیدا نمی شد. در تهران به 
آن بزرگی فقط در خانه بعضی از اعیان شطرنج 
وجود داشت. بعد تغییر زبان و الفبا مطرح شد که 
مورد موافقت قرار نگرفت. دوره عجیبی بود. شما 
صبح ساعت 10 می رفتید بیرون، ظهر با امتیاز یک 
روزنامه برمی گشتید. همه کارتی چاپ می کردند 
و می شدند مدیر روزنامه فالن و می گفتند حاال که 
صاحب روزنامه هستم، پس حزب هم می توانم 
داشته باشم. نوعی تنفس روحی و پرواز اراده 

و بی پروایی .
: روزنامه های معروف آن زمان کدام ها 

بودند؟
روزنامه قوام به نام دموکرات. دانشکده حقوق 
به سیاست و تئوری می پرداخت. دانشکده فنی 
عموما  انقالبی بودند. پزشکی ها می گفتند به خاطر 
کمبود وقت و سنگینی برنامه ها امکان شرکت در 

تظاهرات  نداریم.
: خب، دانشگاه تمام شد و نوبت ورود 
به عرصه کار و زندگی بود. دلتان می خواست 

در تبریز کار می کردید؟
که وزیر  هیئت  آقای  از  نشد.  اما  بله، خیلی. 
دادگستری بود، خواستیم که در تبریز مشغول 
کار شویم چون رشته حقوق خوانده بودیم او هم 
گفته بود که تمام بچه های تبریز را بفرستید برای 

گفت وگوی ایرج ضیایی با مفتون امینی شاعر

سالمت در آستانه 
90 سالگی را  ستاره ها  که  نبود  »کسی 

بشمارد
گل  ها را بو کند

برای رنگ ها نامی بگذارد
و از رازها در شگفت بماند 

پس خدا انسان را آفرید

اما انسان 
برای این کارها انگیزه ای نداشت 

پس خدا عشق را نیز آفرید
و او ستاره ها را شمرد

گل ها را بویید
رنگ ها را نامید

بسیاری از نشانه ها و اشاره ها 
را نیز دانست

اما از رشک، همه را نهان کرد
چنان که زیبایی، ناگفته ماند

و نکته ها ناشنیده 

آنگاه خدا گفت
که با پاره ای از عشق ها خیالی 

سرشار باشد 
کالمی هموار نیز 

و شعر پدید آمد....«
 

جهان آفرینش پس از خلقت در 
سکوت و انزوایی عظیم به سر 
می برد. زمین سرشار از عناصر و 
زیبایی بود. در آسمان فرشتگان 
شکر  و  می گفتند  خالق  تسبیح 
می آوردند.  جای  به  ستایش  و 
ستارگان، ماه، خورشید، ابر و باد 
و مه تنها بودند. در زمین گل ها، 
رنگ ها، رودها، درختان و آنچه 
با خود  و  در خود  بود،  آن  در 
بود. رازی سر به ُمهر. همه چیز 
بی نام و نشان بود. کسی نبود تا 
ستاره ها را بشمارد و گل ها را بو 
نامی بگذارد.  کند و رنگ ها را 
تا  انسان را آفرید  پس خداوند 
از عناصر و اشیا بهره مند بشود و 
لذت ببرد؛ که برد. اما بدون انگیزه. 
پس خدا عشق را آفرید. عشق، 
ستاره ها را شمرد و گل ها را بو 
کرد، رنگ ها را نام گذاشت. اما 
عشق نیز این یافته ها و دانسته ها 
را از روی رشک و حسادت پنهان 
کرد و جهان همچنان بی نشانه و 
اشاره ماند و زیبایی رخ ننمود. پس 
خداوند تدبیری دیگر اندیشید که 
همة ناگفته ها، گفته آید. رنگ ها 
و بوها و زیبایی ها به زبان آید. 
ستوده و ستایش بشود. حال که 
انسان نتوانست، عشق نتوانست، 
پس باید حالی دیگر و راهی دیگر 
و  خیال  با  را  و عشق  اندیشید 
کالم آمیخته کرد. خیالی سرشار 
و کالمی هموار... و اینگونه بود 
که شعر پدید آمد؛ ستاره ها شمرده 
شد، گل ها بوییده، رنگ ها ماندگار 
شد و این همه امکان پذیر نبود، 
مگر در قالب کالم و آن نیز در 

گونه شعر.
این شعر در واقع شعری است 
دربارة شعر. از قدما گرفته تا به 
امروز دربارة پیدایش و آفرینش 
شعر سخن ها گفته اند و تعاریف 
بسیاری مکتوب کرده اند. گروهی 
از شاعران نیز با سرودن شعری 
دربارة پیدایش شعر، از شعر سخن 

گفته اند.
شعر  شاعر،  دیدگاه  از  بنابراین 
یعنی آمیزه ای از عشق، خیال و 
کالمی هموار و شاعر کسی است 
که با آمیزش این سه عنصر، به 
رنگ ها و بوها و رازهای ناگفته 
و ناشنیده جان بخشد و به هستی 

هدیه کند.
بیانیة  و  نظریه  دیدگاه،  این 
قدیم ترین  از  که  است  شاعری 
قید  در  شاعران  وفادارترین  و 
یوشیج،  نیما  به  نسبت  حیات 
است.  ایران  نو  شعر  بنیانگذار 
وی در سنین باال به شعر سپید 

روی آورده است.

بازخوانی شعری از مفتون امینی 
از مجموعه »سپیدخوانی روز«
شعری درباره شعر

 ایرج ضیایی
شاعر و منتقد ادبی

سالمتم را به همسرم مدیونم
: جناب امینی! شما 90 سال دارید و امید که 
و  از سالمت  باشید.  ما  ادبیات  بر سر  همچنان سال ها 

تغذیه و ورزش تان برایمان بگویید.
خانم من خیلی دقیق مواظب انواع قرص هایی است که 
مصرف می کنم؛ قرص چربی، غلظت خون، فشار خون، قلب، 
قند و چند چیز دیگر. گاهی با هم به پارک نزدیک خانه مان 
می رویم. برای خرید بیشتر خودم می روم. صبح ها ساعت 6 
بیدار می شوم. بعد از ظهر کمی می خوابم. شب ها ساعت 
11 می خوابم. ما مواظب غذایمان هستیم و اینها تابستان 
و زمستان هم ندارد. زمانی از خانه ام در امیرآباد پیاده تا 
فیشرآباد می رفتم. تا 70 سالگی پیاده روی و کوه پیمایی 

داشتم. سالمتی فعلی من از همانجاست. مایعات زیاد می خوردم. تا 50 سالگی تهران 
را زیر پا گذاشته بودم. حاال برای گذراندن وقت، کمی مشکل دارم. برای مطالعه زود خسته می شوم. روزی یک لیوان چای و یک لیوان 

قهوه می خورم، بقیه اش را هم آب می خورم. سالمت خودم را مدیون خانم هستم.

شماره پانصد وچهل وهشت  پنجشنبه بیست وهشت آبان نودوچهار فرهنگ سالمت 6

یداهلل مفتون امینی متولد 21 خرداد 1305 در شاهین دژ دهستان 
هوالسو در کنار زرینه رود آذربایجان است. فارغ التحصیل دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران. از سال 1328 تا 1359 در وزارت دادگستری 
در تبریز و تهران خدمت کرده. او در آغاز، شاعری کالسیک بود 
و بعد به شعر نو و بعد از انقالب  به شعر سپید پرداخت. نخستین 
کتابش )دریاچه( در سال 1336 منتشر شد و آثار دیگرش در سال 
1344 )کوالک(، سال 1346 )انارستان(، سال 1376 )تاکستان 
احتمال(، سال 1378 )سپید خوانی( و چند مجموعه دیگر و گزینه 
اشعار. در »فرهنگ سالمت« این هفته با او به گفت وگو نشسته ایم.
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کار در تبریز و اطراف تبریز، که رفتیم و گفتند 
در اولین فرصت شما را به یکی از دادگاه های 
اطراف تبریز می فرستیم. اما ما را برای خدمت 
نظام فراخواندند که دوباره برگشتیم تهران. بعد از 
اتمام سربازی چند ماه گذشت تا در دادگستری 
استخدام شدم و در ارومیه و تبریز به کارم ادامه 
دادم. در همین دوره شکوفایی شعری من شروع 
شد. با رباعی  شروع کردم. بعدها شعر دریاچه 
را گفتم که آن زمان شعر نو محسوب می شود. 
آن زمان نصرت رحمانی، اسماعیل شاهرودی، 
زهری و چندنفر دیگر چهارپاره می گفتند و شاعران 

نوپرداز حساب می شدند.
: اولین کتاب شعرتان چه بود؟

دریاچه، اولین کتابم بود که سال 1336 در 
تهران چاپ شد. چهارپاره و غزل بود. خیلی 
هم مورد توجه قرار گرفت. دوره ای بود که 
نوعی آزادی موقت ایجاد شده بود. سال 1344 
کوالک منتشر شد. سال 47 درها را بستند و 
اوضاع سخت شد. گفتند چرا این فرهنگیان 
به خانه شما رفت وآمد می کنند؟ شما مال 
دادگستری هستید، با فرهنگیان چه کار دارید؟ 
گفتم همه شاعرند و شعر می خوانیم. سال 
49 فشارها افزایش یافت. گیر کمیته مشترک 

افتادیم. گفتند شما نباید در تبریز بمانید.
: شما چه سالی ازدواج کردید؟
سال 1338 ازدواج کردم و 2 دختر دارم. 

: در تبریز که بودید، برای جلسات 
شعر به تهران دعوت می شدید؟

نخیر! انگار این آقایان فراموش کرده بودند که 
شاعری هم در تبریز وجود دارد.

: چه سالی ساکن تهران شدید؟
سال 1351 و به اجبار. نزدیک 2 سال از کارمندی 
ما در تهران گذشت و بازنشسته شدیم و برای 

همیشه در تهران ماندیم.
: از سال 1351 با حضور در تهران 

وارد رابطه های ادبی و هنری شدید؟
ما آن موقع منفذ و مدخلی نداشتیم. دوستان گفتند 
چرا همه اش خانه هستی؟ مگر مریضی داری؟ 
پنجشنبه ها و جمعه ها اهل ادب و قلم می رفتند 
اوین درکه. ما هم یکی دوبار رفتیم، دیدیم عجب 
محیط خوبی است، همه شان می آیند، شاعر و 
نقاش و موسیقیدان و نویسنده. از آنجا یارگیری 
و سربازگیری معنوی شروع شد. البته ساعدی و 

آل احمد تبریز می آمدند و آشنا بودیم.
: با نیما چه زمانی آشنا شدید؟  

دی ماه 1333 که نیما را دیدم، توسط فریدون کار 

که آدم نجیبی بود و اگرچه شاعری اش تعریفی 
نداشت، مرتب در التزام شاعران شناخته شده بود 
و همه را به همدیگر معرفی می کرد. نیما گفته بود 
بیایید اما اگر عالیه خانم در خانه باشد، امکان مالقات 
وجود ندارد. آن روز رفتیم تجریش دزاشیب، بیابانی 
بود پر از سگ! نیما خودش در را باز کرد، خندید 
و گفت شانس آوردید عالیه خانم رفته اند مهمانی. 
رفتیم داخل و نشستیم پای کرسی. چقدر خوش 
گذشت. من تا آن زمان فکر می کردم نیما آدمی 
درشت اندام و قوی هیکل است اما آدمی الغر و 
نحیف دیدم. نیما خیلی عالی حرف می زد. کلی 
راجع به شعر صحبت کرد. از شهریار حرف زد 
و اینکه شعر افسانه را چگونه گفته. گفت به تکیه 
دولت می رفتیم نوحه خوانی را گوش می کردیم 
که از زبان علی اکبر می خواندند: »ای عموجان! 
ای عموجان! کجایی؟ کجایی؟« من ریتم افسانه 
را از همین نوحه گرفتم. گفتیم این را که بچه  ها 
در کوچه و بازار و مسجد هم در زبان دارند... 
خیلی شوخ طبع بود. می گفت مدتی پیش، طیاره 
برادر شاه را در آسمان البرز زده اند، حاال احمق ها 
آمده اند ریخته اند خانه من که تو تفنگ داری! من 
یک ته پُر کهنه داشتم، آن را درآوردم. در ضمن 
خود نیما هم آدم شکاکی بود و به همه شک 
می کرد. می گفت مرا به خاطر شعر نو، سردسته 

کمونیست ها می دانند.
: فروغ را کی دیدید؟

فروغ را اولین بار در خیابان فردوسی در دفتر 
مجله سپیدوسیاه دیدم، سال 1333، خیلی جوان 
بود. خیلی ها را می شد در خیابان فردوسی دید 
چون محل حزب توده و دیگر احزاب و دفتر 
روزنامه ها و مجالت بود. بعدها با شفیعی کدکنی 
و عمران صالحی خیلی صمیمی شدیم. عمران 
صالحی قبل از من در تهران بود و با خیلی ها 
آشنا بود. یک پیکان داشت. ما را با ماشینش پیش 

آدم ها و انجمن های مختلف می برد. من خودم 
فولکس داشتم و مرتب جریمه می شدم. برای همین 
ماشین را بیشتر خانم رانندگی می کرد. ماموران 
دیگر مرا شناخته بودند که چندتا اسکناس آماده 
دارم، جریمه ام نمی کردند و چشمشان به جیب 
پیراهنم بود. من به عالیم درست توجه نمی کردم، 

می رفتم وسط مستطیل زرد که مال ایستگاه اتوبوس 
بود و پاسبان می گفت آقا شما دیگه اهل کجا 
هستید اینجا جای خالف ایستاده اید؟! می گفتم 
همکار شما هستم، عضو دادگستری هستم اما 
باز جریمه می کردند. من با موازین قضایی و 
دیسیپلین اداری خو گرفته بودم. نمی توانستم طور 

دیگری فکر کنم. می گفتند تو با فرهنگیان بی سر 
و پا می گردی؛ باید با دیوان کشوری ها و استادان 
دانشگاه معاشرت داشته  باشی، نه این ولگردها. 
می گفتند شما باید مجالت خارجی و مقاالت و 
کتاب  های مربوط به قضا بخوانید و برای پیشرفت 
قوانین قضایی پیشنهاد بدهید، نه اینکه با این افراد 
معاشرت کنید. تا اینکه بعد از انقالب نامه ای از 
دادگستری برای من آمد که ما پرونده شما را 
بررسی کردیم و شما می توانید به کار برگردید. 
ما را در بخش حل اختالف گذاشتند که بعد از 

یک سال تقاضای بازنشستگی کردیم.
: جناب امینی! شما 90 سال دارید و 
امید که همچنان سال ها بر سر ادبیات ما باشید. 
از سالمت و تغذیه و ورزش تان برایمان بگویید.
خانم من خیلی دقیق مواظب انواع قرص هایی 
است که مصرف می کنم؛ قرص چربی، غلظت 
خون، فشار خون، قلب، قند و چند چیز دیگر. 
گاهی با هم به پارک نزدیک خانه مان می رویم. 
برای خرید بیشتر خودم می روم. صبح ها ساعت 6 
بیدار می شوم. بعد از ظهر کمی می خوابم. شب ها 
ساعت 11 می خوابم. ما مواظب غذایمان هستیم 
و اینها تابستان و زمستان هم ندارد. زمانی از 
خانه ام در امیرآباد پیاده تا فیشرآباد می رفتم. تا 
70 سالگی پیاده روی و کوه پیمایی داشتم. سالمتی 
 فعلی من از همانجاست. مایعات زیاد می خوردم. تا
50 سالگی تهران را زیر پا گذاشته بودم. حاال برای 
گذراندن وقت، کمی مشکل دارم. برای مطالعه 
زود خسته می شوم. روزی یک لیوان چای و 
یک لیوان قهوه می خورم، بقیه اش را هم آب 
می خورم. سالمت خودم را مدیون خانم هستم.

: آخرین بار کی سینما رفتید؟
یادم نیست. گویا فیلم کمال الملک بود.
: آخرین مسافرت کی بود؟

سال 1369 با خانم رفتیم تبریز. سال 1377 با 

محمد حقوقی و حسین منزوی به اصفهان دعوت 
شدیم. یک بار هم در سال 86 به دعوت دوستان 

رفتیم مشهد.
: آخرین کتاب تان کی منتشر شد؟

سال گذشته نشر ثالث گفت ما از شما کتاب 
100صفحه ای منتشر می کنیم. گفتم من 60صفحه 
بیشتر ندارم. گفتند مقدمه و معرفی و مصاحبه به 
آن اضافه می کنیم، کمی هم درشت تر و با فاصله 
حروفچینی می کنیم تا بشود 100 صفحه. کتابی 
شد به نام »طالیی، خاکستری، رگبار«. شعرش 
کم است و البد یک سال هم طول می کشد تا 
به فروش برود. کتاب »سفیدخوانی روز« هم 
تجدید چاپ شد. آخرین کارم »زنبور بر اقاقیا« 
است. پیدا کردن اسم کتاب برایم خیلی سخت 
است. کلی اسم انتخاب می کنم. مرتب اسامی را 
عوض می کنم. در فرهنگ نامه خواندم که زنبور 
زحمتکش ترین حیوان است و حداقل برای اندکی 

تولید عسل 20هزار بار روی گل ها می نشیند.
: آخرین کالم؟

از سال های دور یک نوع موذیگری در بزرگان 
ادب پیدا شده و آن توطئه سکوت در قبال 
شاعران جوان است وگرنه االن بین شاعران 
جوان، از گذشته تا اکنون، تعداد بیشتری به 
جاهای خوبی می رسیدند و شاعران بزرگ تری 
توطئه  دچار  جاللی  بیژن  همین  می شدند. 
سکوت شد. من و عمران به دادش رسیدیم. 
مرتب پشتش بودیم. همکالسی ام بود. فرانسه 
هم رفته بود و زبانش خوب بود اما روحیه اش 
پژمرده شده بود. ما راهش انداختیم. همین 
شفیعی که کدکنی هم می گویند. او هم آدم 
جالبی است. مرتب به من می گفت چرا شعر 
شعر  اصاًل  شعر  نوع  این  می گویی؟  سپید 
نیست! من این اواخر به خودم تلقین کردم 
که در مقابل این سکوت بایستم. جوان ها خیلی 
زود روحیه شان را می بازند. بیشتر شاعران که با 
یکی دو کتاب خانه نشین شدند، مغلوب همین 
توطئه سکوت شدند. شاعران دهه 50-40 خیلی 
سکوت کردند و ما تلفات و جوانمرگی ها دادیم. 
اگر دهه  هفتادی ها به خودشان نمی رسیدند، 
آنها هم نابود می شدند. این حسادت ها چیز 

خوبی نیست. 
: آقای مفتون امینی! بی نهایت از شما 

سپاسگزاریم. خسته تان کردیم.
خواهش می کنم. روز خوب و بارانی ای بود. 
لذت بردیم. از تنهایی هم درآمدیم و گپی زدیم. 

به دوستان »سالمت« سالم برسانید.
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حکایت دیدار من و نیما
دی ماه 1333 که نیما را دیدم، توسط فریدون کار که آدم نجیبی بود و اگرچه شاعری اش تعریفی نداشت، مرتب در التزام شاعران شناخته شده بود و همه را به 
همدیگر معرفی می کرد. نیما گفته بود بیایید اما اگر عالیه خانم در خانه باشد، امکان مالقات وجود ندارد. آن روز رفتیم تجریش دزاشیب، بیابانی بود پر از سگ! 
نیما خودش در را باز کرد، خندید و گفت شانس آوردید عالیه خانم رفته اند مهمانی. رفتیم داخل و نشستیم پای کرسی. چقدر خوش گذشت. من تا آن زمان فکر 
می کردم نیما آدمی درشت اندام و قوی هیکل است اما آدمی الغر و نحیف دیدم. نیما خیلی عالی حرف می زد. کلی راجع به شعر صحبت کرد. از شهریار حرف 
زد و اینکه شعر افسانه را چگونه گفته. گفت به تکیه دولت می رفتیم نوحه خوانی را گوش می کردیم که از زبان علی اکبر می خواندند: »ای عموجان! ای عموجان! 
کجایی؟ کجایی؟« من ریتم افسانه را از همین نوحه گرفتم. گفتیم این را که بچه  ها در کوچه و بازار و مسجد هم در زبان دارند... خیلی شوخ طبع بود. می گفت 
مدتی پیش، طیاره برادر شاه را در آسمان البرز زده اند، حاال احمق ها آمده اند ریخته اند خانه من که تو تفنگ داری! من یک ته پُر کهنه داشتم، آن را درآوردم. در 

ضمن خود نیما هم آدم شکاکی بود و به همه شک می کرد. می گفت مرا به خاطر شعر نو، سردسته کمونیست ها می دانند.


