
علی اصغر عطاء اللهی، متولد 1322 در بروجرد، 
فوق لیسانس محیط زیست، شاعر و پژوهشگری 
است که چند کتاب شعر از او به چاپ رسیده 
و چند کتاب شعر نیز در دست چاپ دارد. در 

»فرهنگ سالمت« این هفته  میزبان او هستیم. 

باشید  :  آقای عطاءاللهی! اگر موافق 
صحبت را ابتدا با محیط زیست آغاز کنیم. 

که  سازمان  این  نام  اصال  که  بدهم  توضیح  اول 
کلی  به  محیط زیست  از  حفاظت  گذاشته اند 
بگذارند  باید  را  سازمان  این  نام  است.  اشتباه 
حفظ محیط زیست نه حفاظت از محیط زیست. 
: این 2 کلمه چه تفاوتی با هم دارند؟
اول اینکه حفاظت مصدر عربی است. دوم اینکه 
اوقات  گاهی  بقیه  یا  ابتکار  خانم  حتی  که  اگر 
صحبت کردند که این سازمان -حاال با هر نامی 
به وزارتخانه تبدیل بشود- حتی اگر وزارتخانه 
هم بشود، کاری بیشتر از این پیش نمی برد چون 
مساله عمده در این میان، مردم هستند. مردم باید 
یاد بگیرند که غیر از خودشان دیگری هم وجود 
دارد؛ چه در رانندگی، چه در حفظ محیط زیست، چه 
در جمع آوری زباله. فکر کنند شخص دیگری هم 
هست. گاهی اوقات ما مشاهده کردیم که اتومبیلی 
شیشه پنجره اش را پایین می کشد و زباله اش را 
وسط خیابان یا وسط اتوبان می ریزد. ما در این 
مورد 2 گروه زباله داریم؛ یک گروه زباله تر و یک 
گروه زباله خشک. زباله تر معموال پس از مدتی 
جذب محیط شده و فاسد می شود و در نهایت 
جذب خاک خواهد شد و چه بسا گاهی اوقات 

از آن استفاده کرد، مثال  به عنوان کود می توان 
پوست خیار، سیب، موز و... زباله های خشک 
را هم باید تقسیم کرد به زباله های بی خطر و 
خطرناک. زباله های خطرناک شامل زباله هایی 
می شود که در طبیعت می مانند و شیرابه اسیدی 

ایجاد می کنند، مثل باتری های فاسدشده. در این 
مورد خاص سازمان باید از مردم بخواهد که هر 
مکان خاصی  به  را  غیرقابل مصرفی  باتری  نوع 
تحویل بدهند چون از نوع خطرناک است و اگر 
به آب های جاری نفوذ کند، بسیار آسیب زاست. 
زباله های بیمارستانی هم از نوع زباله های خطرناک 
درجه1 هستند. این زباله ها باید سوزانده شوند. من 
با یکی از دوستان زمانی برای شبکه 2 برنامه ای 
به نام »رابطه« تولید می کردیم و در بازدیدی که 
شاهد  داشتیم،  چالوس  جنگل های  ارتفاعات  از 
با  که  بودیم  ارتفاع  آن  در  بیمارستانی  زباله های 
آب باران شسته می شد و به پایین دست جنگل، 
می کرد.  نفوذ  و آب های جاری  مزارع  و  مراتع 
حیواناتی هم که از این محیط تغذیه می کردند، 
آلوده می شدند و یقینا آلودگی دریاچه کاسپین نیز 
به دلیل ساخت ویالها و مناطق مسکونی است که 
تمام  و  دارند  قرار  ارتفاعات  و  کوه ها  در شیب 
فاضالب های آنها به سمت دریاچه جاری  است. 

در نتیجه، شنا کردن در آن خطرناک است. 
خشک  زباله های  درباره  نظرتان   :

قابل بازیافت چیست؟
بطری های شیشه ای، پالستیکی، کاغذ و مقوا جزو 
زباله های خشک اند. اگر به خاطر داشته باشید در 
پول  می خریدید،  شیشه ای  نوشابه  وقتی  گذشته 
شیشه را دریافت می کردند تا شما شیشه را برگردانید 
و پولش را دریافت کنید. این کار نوعی بازیافت 
بود. همین کاغذها و مقوا ها تا 15 بار قابل تبدیل 
هستند. روی بعضی کارتن ها نوشته اند: »بازیافت 
شده« که البته برای ضدعفونی شدنشان یک الیه 
آلومینیومی در جدار داخلی جعبه به کار رفته است. 
گروه هایی  پالستیکی  مواد  مورد  در  خوشبختانه 
مدام آنها را از صندوق زباله ها جدا می کنند که 
حرارت  درجه   420 تا  مواد  این  کارخانه ها  در 
می بینند تا به ورق تبدیل شوند یا کیسه های زباله 
آنها  به  موادی  که  مشکی  کیسه های  مثل  شوند، 
اضافه می کنند که از بوی آنها می توان فهمید که 
دسته دوم هستند و هیچ وقت نباید از این کیسه ها 

برای مواد غذایی استفاده کرد. 
: با آن گروه از کیسه های زباله که در 
محیط و حتی کنار جنگل ها و سواحل به وفور 

دیده می شود، چه باید کرد؟
نشاسته ای  مواد  نوعی  کشورها  بعضی  در  اخیرا 
به ترکیب این کیسه ها اضافه می کنند که بعد از 
چند سال بدون آسیب رساندن به طبیعت، تجزیه 
ما شاهد  و جذب محیط و خاک می شود، ولی 
هستیم کیسه ها  تا چند هزار سال هم دوام دارند 
و تجزیه نمی شوند. لیوان های یکبار مصرف هم 

همین طور هستند.
: پالستیک ها در اقیانوس ها هم در گلوی 
و  می پیچیند  آنها  دور  یا  می کنند  گیر  آبزیان 
باعث مرگشان می شوند. از طرفی، باعث نابودی 

مرجان ها هم می شوند.
و  شود  فرهنگ سازی  باید  است.  درست  کامال 
زباله ها در مبداء تفکیک شوند. ما زمانی پیشنهاد 
دادیم که هر بار کیسه رنگی زباله برای تفکیک 

در مبداء به آپارتمان ها اختصاص بدهند. 
: گرایش شما به محیط زیست از کجا 
شروع شد و چگونه به سمت ادبیات کشانده 

شدید؟
بیولوژی  و  دارم  زیست شناسی  مطالعات  من 
خوانده ام و مدرک رژینال پالنینگ دارم. جالب 
اینکه اولین شعر من درباره محیط زیست بود و 
غبار  هنوز  که  زمانی  1380 چاپ شد.  در سال 
غبار  این  و  بود  نیامده  ایران  به سمت  عربستان 
شب ها جلوی ماه را می گرفت و ماه کامل دیده 
نمی شد. این تصویر شاعرانه که ما در زمین باشیم 
و نتوانیم ماه شب چهارده را ببینیم، تصویر شعر من 
شد و اینکه چکار کنیم این غبار در فضا پراکنده 
تابش مهتاب را که یک موتیف  نشود و جلوی 

شاعرانه است، نگیرد. 
: لطفا چند سطر از آن شعر را بخوانید
شب/ختم خزان/ماه که ماه بود/آمده بود اما دیگر 

ماه نبود/بی تاب بود/ماه مریض، زردی گرفته/در 
رختخواب شب افتاده بود بر تاق نامان/و طاقتش 
تاق شده بود/که به عیادتش بروند/دلش لک زده 
بود/که نگاهی به او بیندازند/از دور رویت نمی شد... 
و مردی که در میان غبار گم می شد، می خندید، 

می خندید؛ ماه را دوباره تعریف کنید...« 
برای  راهکاری  چه  حاضر  حال  در   :

بهبود محیط زیست پیشنهاد می کنید؟
ما چند نوع آلودگی داریم؛ آلودگی شیمیایی، صوتی، 
دیداری، شنیداری، محیطی، هوایی و... مردم هم 
اینکه  و  می کنند  فکر  به خودشان  فقط  متاسفانه 
کارشان را پیش ببرند و انگار دیگری وجود ندارد. 
مثال آلودگی دیداری مثل پهن کردن لبا س ها در 
بالکن ها، آلودگی شنیداری مثل بوق زدن ممتد برای 
باز شدن راه است. یکی از آلودگی های زیست محیط 
این است که مردم هنوز عادت نکرده اند زباله های 
تر و خشک را از هم جدا کنند و از کیسه های 
تر ساخته شده  زباله  برای حمل  که  استاندارد 
استفاده کنند. مردم باید توجه کنند که کیسه سوراخ 

تا کنار  پله ها  از خانه و  تا شیرابه  نباشد 
صندوق کشیده شود. الزم 

کتاب های  در  است 
موضوع  درسی 

محیط زیست 
و  گنجانده 

تدریس 

شود و معلم هایی برای تدریس مسائل محیط زیستی 
تربیت شوند. حفظ محیط زیست از طریق آموزش 
بچه ها امکانپذیر و قابل تبدیل به فرهنگ اجتماعی 
است زیرا بچه ها در خانواده موثرند. آنها خواهند 
گفت: »پدر کیسه زباله را از ماشین به بیرون پرت 
نکن.«، »پدر ته سیگار را بیرون پرت نکن.«، »پدر 
ساعت 9 شب کیسه زباله را ببر داخل صندوق 
درخت  زیر  کوچه  در  را  زباله  »مادر  بینداز.«، 
نگذار.« ما می توانیم از بچه ها به عنوان یک عامل 
کتاب های  طرفی،  از  ببریم.  سود  هشدار دهنده 

محیط زیست چاپ کنیم. 
: شما در این رابطه کتابی تالیف کرده اید؟
بله، خوشبختانه کتاب های زیادی در این رابطه با 
عنوان کتاب های سبز برای کودکان و نوجوانان با 
تصویر و کیفیت باال به صورت داستان و شعر منتشر 
شده و من آنها را ویرایش کرده و یک کتاب هم 
خودم تالیف کرده ام به نام »بازیافت برای کودکان« 
در سال 1381 که ترجمه است. حتی درباره مصرف 
بهینه آب، جمع آوری زباله و تفکیک زباله کتاب 
منتشر شده و ای کاش همان طور که مادران شب 
برای خوابیدن بچه ها داستان می خوانند، گاهی کتابی 
هم درباره حفظ محیط زیست برای بچه ها بخوانند. 
بچه ها خودشان هم از تولید کنندگان نخست زباله 
هستند. مصرف انواع تنقالت توسط بچه ها خود 
تولید می کند. پس بچه ها نقش اساسی در  زباله 
داشت. گروه های  سالمت محیط زیست خواهند 
محیط زیست در روزهای تعطیل گاهی حدود 500 
کیسه پر از زباله از ارتفاعات تهران به پایین حمل 
می کنند و این مساله فاجعه است که ما چه بالیی 
بر سر محیط زیست خودمان آورده ایم! چشمه ها 
و رودهای البرز که باید از آنها لذت ببریم، پر از 
بطری ها و ظرف های یکبار مصرف، پوسته ها و 
پاکت های انواع شکالت و چیپس  است. ما یک روز 
به تنگه واشی رفتیم، به دلیل نبودن صندوق زباله، 

تمام سیاحت کنندگان زباله هایشان را کنار رودخانه 
گذاشته و تلی از زباله ایجاد کرده بودند. می شد 
چند صندوق زباله برای زباله های تر و خشک، 
انواع زباله خطرناک مثل پوشک ها و محلی برای 

سرویس بهداشتی جاسازی کرد. 
: اگر درباره محیط زیست صحبتی ندارید، 

بحث را درباره زندگی خودتان شروع کنیم. 
اما  است.  بسیار  حرف  که  محیط زیست  درباره 
موافقم. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم و فامیلی 
عطاء اللهی که داریم باید اصل و اصالت مان کرمانی 
آقاخان  به  وابسته  عطاء اللهی ها  کرمان  در  باشد. 
هستند که در نبردی 

آقاخان محالتی  با  قاجار  آغامحمد خان  بین  که 
درگرفته، آغامحمد خان قاجار طایفه عطاء اللهی را 
به چند جا تبعید کرد. از جمله به لرستان، محالت 
و روستایی در 20 کیلومتری کرمان که لقب همه 

آنها عطاء اللهی است. 
: چه شد که به بروجرد رسیدید؟

که سن  پدرم  دایی  متولد شدم.  بروجرد  در  من 
زیادی داشت، فارسی صحبت می کرد. ما تعجب 
می کردیم که آنها در بروجرد زندگی می کنند، پس 
از  هم  آنها  شاید  می کنند؟!  فارسی صحبت  چرا 
جای دیگری به بروجرد آمده بودند. پدرم گویش 

بروجردی داشت. 
: خانه تان قدیمی بود؟

بله، خانه ای قدیمی و بزرگ که در باال شاه نشین 
و اتاق ها و تاالرها بود و زیرزمین ها که دیوارها 
از خشت خام و به قطر بیش از 100 سانتی متر 
بود. در حیاط 3 باغچه داشتیم و حوضی بزرگ 
و چهارگوش. غروب ها حیاط آجر فرش آبپاشی 
و 2 ردیف تخت از 2 طرف حوض به سمت هم 
هدایت می شد و به صورت یک تخت کامل روی 
حوض درمی آمد که به آن »کت« می گفتیم و واژه 
نیمکت را از آن در فارسی داریم، اما در گویش 
بروجردی واژه نیمکت نداریم. در فارسی قدیم 
دیدم که »کت« را به عنوان تخت پادشاهی استفاده 
می کنند. 2 طرف این تخت تکیه گاهی داشت که 
مانع افتادن بچه ها داخل حوض می شد. شاید نمایش 
روحوضی شاخه ای از همین کت های بروجرد باشد. 
زمستان ها تخت ها را جمع می کردیم و تخته ها را 
روی حوض قرار می دادیم که کامال با لبه سنگی 
حوض مماس بود تا آب حوض یخ نزند یا بچه ها 
داخل حوض نیفتند. گاهی هوا به 20 درجه زیر 
کنار  را  تخت ها  از  یکی  گوشه  می رسید.  صفر 
می زدند تا بتوانند آب بردارند. متاسفانه برادر 4 
ساله من زمستان از همین گوشه باز حوض داخل 

حوض افتاد و کسی هم باخبر نشد تا اینکه چند 
ساعت بعد جنازه اش را پیدا کردند. 

: از پدرتان خاطره ای به یاد دارید؟
پدرم صدای بسیار رسا، قوی و خوشی داشت. 
بسیار زیبا می خواند، به طوری که هر وقت آواز 
می خواند، ظروف از روی رف ها می افتاد یا المپ 
بعدها در چنین مواقعی  گردسوزها می شکست. 
مادرم چینی ها و المپ ها را در گوشه ای می گذاشت 
و رویشان را می پوشاند. پدرم بی سواد بود. کالس 
ششم ابتدایی بودم که مرا وادار می کرد غزل های 
حافظ را بیت به بیت بخوانم. او هم آنها را حفظ 
می خواند. خاطره  آواز  به  مجالس  در  و  می کرد 
در  بروجرد  شبستان های  آمد؛  یادم  هم  دیگری 
تابستان خیلی خنک و زمستان ها هوایش مالیم 
بود. طول شبستان خانه ما 6 متر بود و در انتهایش 
سکویی به ارتفاع نیم متر وجود داشت. در انتهای 
پدرم  جمعه  شب های  بود.  صندوقخانه  سکو 
مقابل سکو پرده ای نصب می کرد. تمام اعضای 
به قول خودشان توطئه  فامیل جمع می شدند و 
به روز  که  از موضوعی  نمایشی  یعنی  می کردند؛ 
باشد یا داستانی قدیمی به صورت نمایش یا تئاتر 
اجرا می شد. البته پشت پرده خودشان را با پنبه و 
مدادهای رنگی یا با پوست گوسفند به صورت افراد 
نمایش درست می کردند؛ یعنی گریم می شدند و بعد 
فی البداهه نمایش اجرا می شد. یا با پارچه 
بلند  با صدای  قوز می گذاشتند. یکی 
می گفت: »پرده کنار می رود.« و آنها روی 
سکو نمایش اجرا می کردند. هر هفته 
50-40 نفر فامیل با پذیرایی اندک، یک 
روز تمام می خندیدند. بعد من شگفت زده 
می شدم که آنها در آن زمان این 
اندیشه تئاتری یا روحوضی 
را از کجا یاد 

گرفته بودند. االن هم متعجبم که پدرم این هنر 
را از کجا آموخته بود. مادر و خاله ام نیز دوتایی 
نمایش هایی بازی می کردند. مادرم پشت خاله ام 
می نشست، دست های خاله ام پنهان بود. بعد خاله ام 
داستانی را تعریف می کرد و دست های مادرم به 
جای دست های خاله ام حرکت هایی انجام می داد 
که فوق العاده زیبا و بامهارت بود. مثال خاله گریه 
می کرد و دست های مادر از پشت سر عین دست های 
او اشک ها را پاک می کرد. بینی  یا گوش خاله را 
این دست های  می کردیم  فکر  ما  و  می کرد  پاک 
خود خاله است. مادرم نمایشی اجرا می کرد که 
می خواست خانه ای اجاره کند. صاحبخانه باالی 
نردبان می نشست؛ یعنی که در طبقه باال نشسته 
است. می پرسید: »مادر چند نفر هستید؟ چون به 
بیش از 2 نفر خانه اجاره نمی داد.« او می گفت: 
»تنها هستم.« و بعد موقع جاروکردن یکی از بچه ها 
می رفت کمکش. صاحبخانه می پرسید: »این بچه 
کیست؟ می گفت: »برادرزاده است. آمده کمک.« و 
همین طور دیگر بچه ها تا به 7-6 نفر می رسید و بعد 
از نظافت همه دور هم جمع می شدند و صاحبخانه 
می فهمید که اینها بچه های مستاجر هستند و دیگر 
کاری از دستش ساخته نبود. خب حدود 70 سال 
پیش این تئاتر بازی آن هم در بروجرد از کجا ناشی 
شده بود؟ من هنوز نمی دانم. جالب اینکه گریم 
نمایش طول می کشید و 2 بچه جلوی پرده نوعی 
پیش پرده اجرا می کردند تا حوصله میهمان ها سر 
نرود. اینها را من بعدها در کار مرتضی احمدی و استاد 
انتظامی دیدم؛ پیش پرده خوانی. گاهی بزرگ ترها هم 
اجرا می کردند. مثال مرد کاسه بشقابی می خواند: 
»کاسه بشقاب دارم، کاسه بشقاب دارم- اعال و 
ارزون.« زن  می خواند: » ای کاسه بشقابی، ای کاسه 
بشقابی، امروز چی کارم داری...« تا اینکه نمایش 
اصلی شروع شود. پدر من سفالگر بود. عمده لوازم 

منازل آن زمان از سفال بود. 

نتوانست  بیشتر  ماه   2 اما  بود،  زیبا  بسیار  مادرم 
به مدرسه برود چون می گفتند با سواد می شود و 
نامه های عاشقانه می نویسد. بعدها اندکی خواندن 
و نوشتن را به او یاد دادیم و او تا زمانی که زنده 

بود در حسرت سواد و مدرسه به سر برد. 
رونق  از  زمانی  چه  پدرتان  شغل    :
افتاد و شما تا چند سالگی در بروجرد بودید؟

حدود 50 سال پیش با ورود چینی و استیل و... شغل 
پدرم از رونق افتاد. من در سال 1339 به علت فقر 
مالی، بعد از پنجم متوسطه به دانشسرای مقدماتی 
رفتم. بعد معلم شدم، البته در 18 سالگی. بعد هم 
بورس تربیت معلم شدم و در سال 1350 به تهران 
آمدم، در حالی که عاشق ادبیات بودم. آن زمان 
کتاب های انتشارات گوتنبرگ و پروگرست روسیه 
را کیلویی با وانت می فروختند. من با کتاب های 
کیلویی و شعرهای حافظ و سعدی که برای پدر 
می خواندم، عالقه مند به ادبیات شدم. کالس ششم 
ابتدایی، من تنها باسواد محله بودم و نامه نویس اهالی 
محل. مرا برای امیرارسالن خوانی یا شاهنامه خوانی 
به خانه ها دعوت می کردند. آن زمان می گفتند هر 
کس امیرارسالن را 7 بار بخواند، آواره می شود، من 

آن زمان 27 بار خواندم، بعد آواره شدم. 
: لطفا درباره سالمت، تغذیه و بهداشت 

روانی خودتان بگویید.
نظر به اینکه در بروجرد انتهای هر خیابانی به طبیعت 
منتهی می شود، ما بروجردی ها به نوعی طبیعت گرا 
هستیم. حداقل 95درصد مردم در روز تعطیل به 
طبیعت می روند و به دلیل ارتفاعات اطراف بروجرد، 
کوهنورد هم باید باشیم. زمانی که حقوق بگیر شدم، با 
دوستان از پنجشنبه تا صبح 
جمعه کوه بودیم و 
 10 تا  کار  این 
پیش  سال 
ادامه داشت، 
ولی متاسفانه 
دیسک  دچار 
شدم  کمر 

نیم ساعت  همسرم  با  شام  از  بعد  مرتب  حاال  و 
پیاده روی داریم. بعد از دیسک کمر با استخر و شنا 
آشنا شدم. خیلی عاشق سفرم؛ چه داخل ایران و 
چه خارج. در سال های اخیر بسیاری از کشورهای 
اروپایی را دیدم. پسرم در بالروس است، چند بار 
به آنجا رفتم و او را دیدم. اخیرا چند بار تاجیکستان 
پیاده  و ارمنستان رفته ام. آنجا روزی 10 ساعت 
می رفتم تا خوب ببینم و لذت ببرم. در 72 سالگی 
بهداشت روانی من نتیجه همین پیاده روی هاست. 
تغذیه من براساس نه آنچه که موجود است، بلکه 
براساس آنچه که نیاز دارم، است و این رویه هم 
به دلیل تحصیالت و مطالعات زیست شناسی من 
است. آخر هفته هرچه میوه مانده باشد، همه را 
مخلوط و آبگیری می کنیم و می خوریم. ما به 2 
نکته  توجه خاصی داریم؛ یکی اینکه به گوشت 
که  قرمز  گوشت  به خصوص  نمی دهیم،  اهمیتی 
خط قرمز ماست و دوم اینکه به غذاهای گیاهی 

و حبوبات توجه می کنیم. 
: اولین بار چه زمانی عاشق شدید؟

دختری زیبا در همسایگی ما بود. در کودکی هایم 
سر کوچه می ایستادم تا او را ببینم. یک شب از 
به دریا زدم و  استفاده کردم، دل  تاریکی کوچه 
جلویش سبز شدم و به او گفتم ولی تا 3 هفته از 
ترس برادر و پدرش از آن کوچه دور بودم. البته 

او به کسی حرفی نزده بود...
: چه زمانی ازدواج کردید؟

سال 1350 که در درود معلم بودم، با یک خانم 
معلم ازدواج کردم. این ازدواج باعث آشنایی من 
با استاد محمد حقوقی شد که تا زمان زنده بودنش 
حقوقی  با  هم  من  همسر  خواهر  و  یافت  ادامه 
ازدواج کرد و به نوعی فامیل هم شدیم. من پسری 
اما  دارم،  اهورا  نام  به  نام زرتشت و دختری  به 
اینکه پسرم  در سال 1374 جدا شدیم و جالب 
از شاهدان این طالق بود و چند سال بعد من با 

یک خانم استاد دانشگاه ازدواج کردم. در فامیل 
ما رسم بود کسی که ازدواج کرد، اولین دیدارش 
با کسی خواهد بود که یک سال پیش تر ازدواج 
کرده. آقای فخرالدین شمس که پسر عمه محمد 
ازدواج کرده  ما  از  بود یک سال زودتر  حقوقی 
بود. ما به دیدنش رفتیم و کم کم با حقوقی آشنا 
شدیم. در تمام سفرهای تابستانی حقوقی، با هم 
ایشان در سواحل ویالیی در  که دوستان  بودیم 
اختیار ایشان می گذاشتند. همه افسوس من بعد از 
8 سال از فوت ایشان این است که چرا با ایشان 
از  قبل  را  بیشتر شعرها  ایشان  نکردم.  گفت وگو 
چاپ برای من می خواند و بحث می کردیم. »سهم 
من از جهان« نام اولین کتاب من است که این نام 

را حقوقی انتخاب کرد. 
: شما نقشی هم در ازدواج آقای حقوقی 

داشتید؟
بله، یک روز آقای فخرالدین شمس که پسر خاله 
همسرم و پسر عمه حقوقی بود، گفت: »حقوقی 
می خواهد از مهری خانم که خواهر همسر توست 
خواستگاری کند. به بروجرد برو و به مهری خانم 
اعالم کن.« من شبانه رفتم و گفتم. ایشان یک هفته 
وقت خواست و بعد از یک هفته با حضور 8 نفر 
مراسم  تهران  دارآباد  در  حقوقی  آقای  منزل  در 

عروسی برگزار شد. 
: بیشتر شعرهای شما عاشقانه است؟

بار دوم که عاشق شدم، شعرهای من  بله، برای 
هنگام  صبح ها  گرفت.  خود  به  عاشقانه  شکل 
»بانو«  نام  به  کوتاهی  سطرهای  خانه  از  خروج 
برای همسرم می نوشتم و روی آینه می چسباندم. 
این کوتاه نوشت های بانو به 300 عدد رسید. همسرم 
طرح جلد و کارهای مقدماتی را انجام داد و کتاب 
به نام »بانو« به چاپ رسید. کتابی هم دارم که از 
زبان بچه های کار و خیابان سروده شده. دارای 5 
کتاب شعر هستم. کتاب »سوگمانی ها« را نیز در 
دست انتشار دارم. کتاب »شبان آب های بسیار و 
ارشاد است و  دارد گیسویت« که در  زیبا  فرقی 
اخیرا هم 6 کتاب شعر و یک مجموعه مقاالت 

برای چاپ آماده کرده ام. 
: خاطره ای از خودتان بگویید

سال 1332 که 12 ساله بودم، در مدرسه ام معلمی 
داشتم به نام اشتری. کلفت این معلم که از بستگان 
ما بود، نیمه شبی به خانه مان آمد و مرا و مادرم 
را با خودش برد. به یک خانه تاریکی رسیدیم 
و او یک گونی کتاب روی شانه من گذاشت و 
من حدود 5 کیلومتر کتاب ها را به دوش کشیدم 
تا در جایی خلوت آنها را آتش زد. این کتاب ها 
مال اشتری بود که توسط ساواک دستگیر شده 
بود. آن شب من از زبان رقیه خانم، کلفت آقای 
اشتری، برای اولین بار کلمه حزب توده را شنیدم. 
از معلم ها  فردا در مدرسه متوجه شدم بعضی 
و مدیر مدرسه نیستند. کنار مدرسه خانه بزرگی 
بود که ما را برای نماز ظهر به آنجا می بردند. در 
سمت دیگر مدرسه مسجدی بود و روز پنجشنبه 

ما را برای نماز جماعت به آنجا می بردند. 
: خاطره ای از استاد حقوقی بگویید که 

نسبت باجناق با هم داشتید. 
خاطرات بسیار است. من در تمام اسباب کشی های 
آقای حقوقی بوده ام. یک بار 115 کارتن موزی 
خریدم برای حمل کتاب ها و این جابجایی مرتب 
تکرار می شد که به 7 خانه می رسید. در سفرهایش 
حتما من همراهش بودم. ایشان دفترچه های کوچکی 
داشت و مرتب در هر جا که بود واژه هایی یادداشت 
می کرد. شاید حدود 40 دفترچه از یادداشت هایش 
مانده است. مثال می گفت این واژه را بوعلی سینا 
استفاده کرده و برابر نهاد هم برایش درست کرده. 
حقوقی یک واژه ساز بود و بسیاری واژه ها را به 

زبان فارسی افزوده است.
ایشان مجموعه های زیبایی از عصا و پیپ و کاله 
داشت و در 50 سالگی شعری گفت به نام »پنجاه 
سالگان« و در آن اشاره می کند که بی ضبط صوت 
از بچه های  این شعر یکی  از چاپ  بعد  هستند. 
اصفهان ضبط صوتی خرید و از اصفهان به دیدنش 

آمد و گفت: »آقا! این هم ضبط صوت.« 
در  ایشان  خشتی  و  بزرگ  خانه  از   :

اصفهان بگویید.
در آن خانه مجسمه کوچکی داشتند به نام مرغ 
قهر و آشتی که 4 مرغ در 4 طرف پشت به هم 
از  که  بود  تنها چیزی  مجسمه  این  و  ایستاده اند 
آن خانه با خود به تهران آورده بود. حقوقی مرد 
بسیار فروتنی بود. او در بیمارستان پارس تهران 
عمل جراحی کرد. زمانی که دکتر از اتاق بیرون 
آمد، از او پرسیدم: »چه شد؟« گفت: »من کارم را 
انجام دادم.« آن زمان حقوقی دچار بیماری مالت 
هم بود و بسیار تکیده و ضعیف شده و دریچه های 
مصنوعی قلبش هم جلبک زده بود. ما 27 ساعت 
می گفت  همیشه  کردیم.  تحمل  را  ایشان  کمای 

همه چیز قدرت شعر شدن را دارد. 
:  بعد از فوت ایشان از وضعیت آثار 

چاپ نشده شان اطالعی دارید؟
متاسفانه نه، همسر حقوقی هم به هیچ وجه پاسخی 
در این مورد نمی دهد. می دانید که حقوقی آخرین 
مراحل بیماری اش را در اصفهان گذراند و همان جا 
هم دفن شد. من قبل از فوت ایشان به اصفهان 
رفتم. در بیمارستان به من گفتند که به دکتر گفته ام 
که تا چه مدتی زنده می مانم. هر زمانی که باشد، 
من از میان کارهای ناتمام کاری انتخاب می کنم 
اگر یک هفته  اما  تمام شود،  که در همان مدت 
باشد، هیچ کاری نخواهم کرد. همیشه متاسف بود 
که چرا زبان انگلیسی نمی داند، اما زبان عربی را 
مسلط شده بود. کتابی هم به نام »ساختارشناسی 
شعر امروز« از ایشان به عربی ترجمه شده و در 
می شود.  تدریس  عربی  کشورهای  دانشگاه های 
یک بار احمد محمود به من گفت: »خیلی دوست 
دارم حقوقی را ببینم.« قرار گذاشتم و هنگام دیدار، 
عین عاشق و معشوق در بغل همدیگر بودند تا 

من جدایشان کردم.

گفت وگوی ایرج ضیایی شاعر با علی اصغر عطاءاللهی از شعر و ادبیات تا تغذیه و محیط زیست

خط قرمزم گوشت قرمز است!

روزی 10ساعت پیاده روی می کردم/ بهداشت روانی ام در 
72سالگی نتیجه همین پیاده روی است/ گوشت قرمز خط قرمز 

ماست/ عاشق غذاهای گیاهی و حبوباتیم

نظر به اینکه در بروجرد انتهای هر خیابانی به طبیعت منتهی می شود، ما بروجردی ها به نوعی 
طبیعت گرا هستیم. حداقل 95درصد مردم در روز تعطیل به طبیعت می روند و به دلیل ارتفاعات 
اطراف بروجرد، کوهنورد هم باید باشیم. زمانی که حقوق بگیر شدم، با دوستان از پنجشنبه 
تا صبح جمعه کوه بودیم و این کار تا 10 سال پیش ادامه داشت، ولی متاسفانه دچار دیسک 
کمر شدم و حاال مرتب بعد از شام با همسرم نیم ساعت پیاده روی داریم. بعد از دیسک کمر 
با استخر و شنا آشنا شدم. خیلی عاشق سفرم چه داخل ایران و چه خارج. در سال های اخیر 
بسیاری از کشورهای اروپایی را دیدم. پسرم در بالروس است، چند بار به آنجا رفتم و او 
را دیدم. اخیرا چند بار تاجیکستان و ارمنستان رفته ام. آنجا روزی 10 ساعت پیاده می رفتم 
تا خوب ببینم و لذت ببرم. در 72 سالگی بهداشت روانی من نتیجه همین پیاده روی هاست. 
تغذیه من براساس نه آنچه که موجود است، بلکه براساس آنچه که نیاز دارم، است و این رویه 
هم به دلیل تحصیالت و مطالعات زیست شناسی من است. آخر هفته هرچه میوه مانده باشد، 
همه را مخلوط و آبگیری می کنیم و می خوریم. ما به 2 نکته  توجه خاصی داریم؛ یکی اینکه به 
گوشت اهمیتی نمی دهیم، به خصوص گوشت قرمز که خط قرمز ماست و دوم اینکه به غذاهای 

گیاهی و حبوبات توجه می کنیم..

اولین شعرم درباره محیط  زیست بود

من مطالعات زیست شناسی زیاد دارم. بیولوژی خوانده ام و مدرک رژینال پالنینگ دارم. جالب 
اینکه اولین شعر من هم درباره محیط  زیست بود و در سال 1380 چاپ شد. زمانی که هنوز 
غبار عربستان به سمت ایران نیامده بود و این غبار شب ها جلوی ماه را می گرفت و ماه کامل 
دیده نمی شد. این تصویر شاعرانه که ما در زمین باشیم و نتوانیم ماه شب چهارده را ببینیم، 
تصویر شعر من شد و اینکه چه کار کنیم این غبار در فضا پراکنده نشود و جلوی تابش مهتاب 

را که یک موتیف شاعرانه است، نگیرد:
»شب

ختم خزان
ماه که ماه بود

آمده بود اما دیگر ماه نبود
بی تاب بود، مریض، زردی گرفته، در رختخواب شب افتاده بود بر تاق نامان

و طاقتش تاق شده بود
که به عیادتش بروند

دلش لک زده بود
که نگاهی به او بیندازند
از دور رویت نمی شد... 

و مردی که در میان غبار گم می شد/ می خندید... می خندید... ماه را دوباره تعریف کنید...«

5فرهنگ سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج


