من از دیار حبیبم نه از بالد غریب



محمدعلی اسالمی ندوشن

هرگاه قرار باشد کتابی به یاد حبیب یغمائی انتشار یابد و کسی چون مو
مطلبی در آ بننیسد ،چه بننیسد جز آنکه از آشنائی و اُنس چنودی اوا خوند
باید یاد کند؟ دورانی از عصر م با دورانی از عصر مجلّ یغما وابسوتیی داشوته
اات ،و ای خند گرانبار از خاطرههایی ااوت کوه گورر اور از آ بوه اصونّر در
نمیآید .بنابرای چن به یغما باز میگردر ،به حبیب یغمائی بازگشته ار کوه رو
مجسّم آ بند ،و اکنن باید کنششم بر آ باشد که در ای چنود فوه ه ا کوه
میننیسم داتخنش احساس و غلنّ نشنر و هر کلمه را در حدّ خند به کار برر.
حتّی باید بینیم که در مرگ حبیب یغمائی جا اأاهی نمویبینم ،اوا چوه
راد به آنکه بخناهم به قنل بیهقی «قلم را ختی بر و بیریوانم ».اگور بخوناهم
راات بینیم باید اقرار کنم که از نظر م یغمائی اه چهار اا ی دیر مورد ،زیورا
مرگ اگر به منقع نراد ،زندگی کراهت بار میشند .مُهم آ اات که هور کسوی
پیمان خند را از هستی پر کند ،پیش از آنکه بریز شند؛ چن به نییود و خوند
را بر خاک کشاند افتاد ،پا هنیی اات بر گرد .
 یادنام یغما( ،اهرا  ،)1374فص  665اا .667
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یغمائی اا اه چهار اال پیش بر زندگی اسلّط داشت ،بوا زبوا و اندیشو
روش و پاها کم و بیش چابک که در اراار زندگی به ن ن خستیی ناپوییر
راه اپرده بند ،و ی ای اه چهار اا ه زیر بار زندگی و اال خم شده بند .شواید
باید از جهتی بینیم که پایا عصر مجلّ یغما خند پایوانی از عصور فواحب آ
بند .در طیّ ای اال ای دو چن دو همزاد شده بندند ،که الو
ال

یکوی منجوب

دییر میگردد.
ای اه چهار اا ه م او را کمتر میدیدر ،زیرا اوا حودّ خانوه بوه دوش

بند ،گاهی در کرما  ،گاهی در اهرا  ،از منز ی به منز ی  .آخری بار کوه بوا او
ایر نشستم روز چهار خرداد  1361بند ،و از ای جهت ای ااریخ در یادر مانوده
اات که روز آزاد خرّمشهر بند .عصرگاه در خانو او در نارموک بوندر (اواغر
یغمائی و یک دوات خند هم بندند) که رادین خبر داد که خرّمشهر باز گرفتوه
شده اات ،و از شاد اشک در دیدۀ ما گشت .آ روز با هم اه ااعتی ف بت
کردیم ،مانند همیشه نکته انج و شنخ بند  -و ی معلنر بند که چورا زنودگیش
به پِت پِت افتاده اات و آخری قطرهها روغ خند را میانزاند.
بعد از آ چند برخنرد کنااه داشتیم و چند اله  .زبانش پشوت الهو بوه
قنه افتاده بند .یغمائی دارا بنی کنیر وااطقس ف رائی بند که انانسوت در
طیّ هشتاد و چند اال ای جسم و جا را بر ارِ پا و فعّال نیاه دارد .گرچه گواه
گاه از علّت مزاج مینا ید و و ای عاداش بند و بر ار هم وجند بند پرطاقوت
و اناور که نسلها امروز بوه دشونار خناهنود انانسوت بوه ایو مرحلوه از
پایدار دات یابند .اا آنجا که م میدانم ،ندیدر که پرهیز غیائی داشته باشد (و
شاید امکانش را هم نداشت) ،پی در پی اییار میکشوید و از گورایش بوه اوایر
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ناپرهیزیهایی که با کهن ت ا مغایرت داشت ،ابا نداشت .با ایو حوال ،همیشوه
ارِ پا بند ،و اا زمانی که مجلّه اش انتشار مییافت روز چندی اواعت کوار و
زندگی میکرد.
نخستی بار که م به نوار او برخونردر در اویکرۀ ادبیّوات معافور رشوید
یاامی بند که ضمیم جلد چهارر ااریخ ادبیّات «برو » انتشار یافتوه بوند .در آ
زما در دورۀ اوّل دبیراتا بندر و معلّم ادبیّات ما که نسخه ا از ای کتوا

را

داشت آ را به م نشا داد .از آ ااریخ چهل و چند اال میگیرد .یوک شوعر
معروف او در آ بند:
بووه روزگووار جووناش درود بوواد درود

کووه دورۀ خنشووم دورۀ جوونانی بووند

بعد از آ به اهرا آمدر و در اال  1328بند که به یغمائی برخنردر .چن
در آ زما هننز گاه گاهی شعر میگهتم یک شعر به عننا «غرو » بوه او دادر
که در یغما چاپ کند و ای شعر را به فادق هدایت که از چند پیش با او آشنا
شده و به او ارادت میورزیدر ،اهداء کردر .شأ نزول اقدیم به هودایت آ بوند
که شعر در حسرت آزاد اروده شده و عننا «غرو » نیوز بوه کنایو «غورو
آزاد » به آ بخشیده شده بند .انضیح آنکوه در بهمو بیسوت و ههوت کوه در
دانشیاه اهرا به ان شاه ایرانداز شد ،یک دورا خهقا و بییر و ببند آغواز
گشت .شهر اهرا که یک دورۀ آزاد نسبی بعد از شهرینر را به خند دیده بوند،
قیاف عبنس و شنر و وحشتزدها به خند گرفت .ای شعر ،بیا آ حال بوند ،و
چن هدایت نسبت به عدر آزاد حساایّت خاص داشت ،منااب دیدر که ایو
قطعه به او اهداء گردد.
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ای  ،نخستی اثر م بند که در یغما انتشار مییافوت ،و بور حسوب ااّهواق
د تنییا هم از طریق آ برا حبیب یغمائی پیش آمد؛ بودی معنوی کوه چون
انتشار شعر در یغما چند ماهی به اأخیر افتواد ،مو ان حنفوله شودر و نسوخ
دییر از آ را به یکی از روزنامهها اوپردر کوه آ را پویش از یغموا نشور داد،
درحا ی که هما زما یغما نیز آ را به طبع داده بند .بار دییر که آقا یغموائی
را دیدر از م گله کرد که چرا شعر در جا دییر ار درآورده بند .اا حدّ حق
داشت و ی م نیز به ای اصنّر رایده بندر که پس از گیشت چند ماه او از نشر
آ منصرف اات.
پس از چند م از اهرا دور شدر و برا ادام ا صیل به خارج رفوتم.
طیّ پنج اا ی که نبندر ،دییر به مجلّ یغما داترای نداشتم و رابطهار قطع بوند.
هنیامی که برگشتم باز اراباط مختصر برقرار شد و دو اه ارجموه و مقا وه بوه
1

یغما دادر که همیی با خنشروئی پییرفته گشت.

و ی اراباط منظّم و پرشنر م با یغما از اواخر اال  1337آغاز گشت و اا
بیست اال  ،یعنی اا پایا کار یغما ادامه یافت ،هرچند که در دو اه اال آخر به
گرمی اابق نبند.
ای همکار با انتشار مقا م ا ت عننا «ایرا انها کشنر نهت نیست»
(شمارۀ بهم  )1337ارآغاز یافت .عننا افلی مقا ه را کوه «غر زدگوی» بوند
آقا یغمائی نپسندید و اغییر داد (در آ زما هننز راا غر زدگی مرحنر آل
احمد انتشار نیافته بند .).م هم حرفی نزدر ،زیرا عننا دور نیز که از مت مقا وه
برداشته شده بند ،بقدر کافی گنیا بند .خن

یادر ااوت روز کوه ایو شومارۀ

مجلّ انتشار یافته بند ،به دفتر مجلّه که در باالخانها در خیابا شاهآباد بند رفتم.
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عالوه بر خند یغمائی ،مرحنر اید م مّد فرزا نیز حضنر داشوت ،و و بوا آ
بیا گرر و زن دار خند شروع به اعری
ط

از مقا ه کرد که مرا غرق شع

نموند.

فرزا به م که با انتشار ای مقا ه آغاز گشت ،اا پایا عمر آ مرد م بن

ادامه یافت.
از ای ااریخ دییر به ن ن مراّب ههتها یک بار به دفتور یغموا مویرفتم و
یکی از روزها ههته (عصر یکشنبه یا اه شنبه) اختصاص به مالقات همکوارا
نزدیک مجلّه داشت .اعضاء کم و بیش ثابت عبارت بندند از فورزا  ،علیم مّود
عامر  ،ااتاد م یط طباطبائی و احمد راد کوه هموه از دواوتا قودیمی یغموائی
بندند ،و م نیز بر آنها اضافه گشتم .کسا دییر نیز میآمدنود ،امّوا پراکنودهار،
چن عباس شنقی ،ایرج افشار ،اوید جعهور شوهید  ،مجتبوی مینون  ،بااوتانی
پاریز  ،اامعیل رضنانی .ای ارکیب بوا گیشوت زموا در معورغ اغییور قورار
میگرفت .عالوه بر آ  ،افراد متهرقّه ،از شاعرا  ،ننیسندگا و خنانندگا مجلّوه،
خنریها ،ایرانشنااا رهییر ،وحتی احیاناً ایااتمدارا خانهنشی چون ا لهیوار
فا ح و مهندس رضن گاه به گاه پیدایشا میشد.
انها پوییرائی ،چوا نیموه جنشویده بوند و چون دو اوه نهور اوییار
میکشیدند ،اطاق پر میشد از دود .گهتینها بر گرد مباحث ادبی و اواریخی دور
میزد .از ایاات میبایست قدر با نجنا و شنخی حرف زد ،و م بوا شونق و
عالقه در ای جلسهها ههتیی حضنر مییافتم .به آ حلق چند نهر ثابت کوه
بندیم ارادت و احترار داشتم .از حدود چهار و نیم بعد از ظهر اا ههت و هشوت
مینشستیم و با اخ از ایرا گیشته ،خند را از آالیشها زما حال منصورف
می کردیم .زمانی که دفتر مجلّ یغما به پاااژ اقبال در شاه آباد انتقال یافت ،جوا
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وایعار و امیزار یافتیم .یغمائی گرمیبخش مجلس بند .هیچگاه او را بوه ایو
ابکروحی ندیدر که در االها حنا ی  1340اا چند اا ی.
یغما در ای االها اوج شکهتیی خند را میگیراند و یا چن م خند در
فنرا نیرو و نشاط بندر چنی میدیدر .در آ زما خان مو در خیابوا  21آذر
در غر

دانشیاه اهرا بند .روز منعند از فرط شنقی که داشوتم غا بواً پیواده از

خانه راه می افتادر و قدر زنا و ارخنش ای راه دراز را اا خیابا شواه آبواد بوه
دفتر یغما میپیمندر .بی راه چن از خیابا فردواوی میگیشوتم بوا ایسوتاد و
اماشا کرد قا یها پشت شیشهها قوا ی فروشویها ،مسویر خوند را گلهشوا
میکردر ،در بهتری جلنه گر نجابت و ظرافت هنرمندا گمنار ایرانی که هرگز
زیبائی افیل ،اا ای اندازه م بن

و متناضع دیده نشده اات.

چن دفتر مجلّه در معرغ رفت و آمد افراد متهرّقه بند که بعضی از آنهوا
نام رر حسا

میشدند ،یغمائی اصمیم گرفت (به قنل خندش اصمیم کرد کوه

چند گاهی ای جلسهها را به خان شخصیش انتقال دهد ).بنابرای آ روز معویّ
به جا دفتر ،به خان یغمائی که در یکی از بُ بستها خیابا ژا ه واقوع بوند،
میرفتیم و در ای جلسهها بیش از هما پنج شش نهور نبوندیم .در آنجوا دییور
براحتی میشد به درد دل ایاای نیز پرداخت .یک پوس از دو اوه مواه بواز بوه
هما دفتر بازگشتیم .دفتر مجلّه هر چند اال یکبوار اغییور میکورد .بدینیننوه از
پاااژ اقبال به کنچه ا در فهی علیشاه رفت ،و از آنجا به کنچ فهی در هما
فهی علیشاه انتقال پیدا کرد که اا پایا بسته شد ورق مجلّه در همانجا بند.
یغما از هما آغاز ،هدف خند را نشر اد

افیل فاراوی قورار داده بوند،

(ظاهراً خنااته بند در برابر بعضی ننطلبیهایی که جنب و نیار و آاا گیور
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پیدا کرده بند ،وزن متقابلی ایجاد کند) ،با ای حال ،بدانیننه نبند کوه اوراپا بوه
گیشته متنجّه بماند .گاهی در طر بعضی مسائل فرهنیی و اجتماعی اننّعی بوه
خرج میداد .مقا ههایی در ای زمینه از مجتبی مینن و اید فخرا ودی شوادما
انتشار داده بند که بخصنص مقا هها مینن دارا جندت و ارزش خاص بند.
علی م مّد عامر مقا ههایی راجع به ایاات و دنیوا معافور از روزناموهها
خارجی ارجمه میکرد .ای ارجمه از

اظ دقّت ممتواز بوند ،و انشوائی خواص

داشت که با زبا روزنامهها اهاوت میکرد ،و گاه کهنیی در آنها با کلمات عامیانه
میآمیخت ،و اگر عبارت گر و اکلّ

در آنها کمتور بوه کوار میرفوت ،نمننو

شینائی از ارجمه شناخته میشد.
منظنر آ اات یغما علی رغم گرایش به اد

قودیم ،پنجورۀ خوند را بواز

گیارده بند که نسیم مالیمی از دنیا روز بور آ بونرزد .مو نیوز بهننبو خوند
مقا ههایم را با مسائل روز پینند دادر ،بدانیننه که هیچ یک از آنها به کنایه یا بوه
فراحت از اشاره به بار کجی که نمیانانست به منوزل براود ،و آرار آرار زمینو
یک اقنط را فراهم میکرد ،خا ی نبوند .یغموائی از اینکوه مجلّوه اش انودکی از
طپشها قلب ایرا معافر را در خوند نشوا دهود ،خنشونقت بوند ،و هموی
منجب گشت که اوراق آ را بی دریغ به رو م بیشاید و مأمنی گرر و د پییر
به قلم م ارزانی دارد .حبیب یغمائی مرا در مسیر فکر ا که برا خند ااّخواذ
نمنده بندر بهتری مشنّق قرار گرفت و از ای بابت گما میکنم کوه کوم کسوی
بنده اات در اراباط با یغما به اندازۀ م خند را مدین ای مرد بداند .در اوضاع
و احنا ی که آ االها در آ بندیم ،هیچ مجلّه یا نشری دییور نبوند کوه مو
بتنانم با آرامش خاطر خند را به آ بسپارر .یغما در طیّ ای اوا ی کوه انتشوار
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یافت از هم نشریّات زما خند کم آ نده ار زیست .در واقع دفاع از «بازارهوا
بی رونق» که فرهن

گیشت ایرا بند بر عهده گرفته بند.

در طیّ بیست اال همکار با یغما حدود یکصد و دو مقا ه از مو در آ
انتشار یافت ،و بی آنکه م انقّع داشته باشم ،یغمائی ای

ط

خاص را داشوت

که اکثر آنها را در ارمقا ه جا دهد .عنایت بویش از حودّ یغموائی بوه مو گواه
حساایّت کسانی را بر میانییخت .یکبار یکی از ننیسندگا معتبر قدیمیش به او
گهته بند (ای را خند یغمائی به م گهت)« :از زمانی کوه ااوالمی برایوت چیوز
میننیسد ،م دییر با مجلّ ان کار نخناهم داشت» ؛ و قنل خند را هم کوم و
بیش نیه داشت ،و ی یغمائی اعتنوا نکورد هور چنود کوه کوم ا تهواای آ همکوار
م تشم ،خسرا کنچکی نبند.
و ی در اه چهار اال آخر ای احساس برا م بند که یغما رو به ا لیل
میرود ،و آ ارزندگی پیشی را ندارد .زمانی بند که اکی عمده اش بر رضایت
خاطر خنانندگانش بند ،و ی آ اواخر ،چنی مینمند که اعتماد به نهوس پیشوی
در او کاهش پییرفته اات .ای را هم باید گهت که هم ما کوم و بویش فراونده
شده بندیم .دمدههایی نیز بند که میخناات یغما را به د خناه خوند بیردانود و
یغمائی به علّت خستیی ،مقاومت چندانی به خورج نمویداد .از ایو رو مو آ
شنق پیشی را از دات دادر ،بی آنکه فتنر در رابطه ار با یغما پیدا شده باشود.
دییر به آ جلسات ههتیی نمیرفتم که افرادش اغییر کرده بندند .گاه به گاه بوه
خند یغمائی ار میزدر ،غا باً انها بند و دو بدو ااعتی مینشتیم .یغما نیز ماننود
انسا ها ،رو به پیر نهاده بند.
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ای ای اال عصر یغما از اظ فکر دورا پرو ن ه ا بند .ایرا  ،آاش
زیر خاکستر بند .منج ننگرائی که هم شئن و از جملوه ادبیّوات و شوعر را فورا
گرفته بند ،اد

گیشته و افا ت را مسخره میکرد ،و جنانوا ربوندۀ آ بندنود.

بنابرای مجلّه ا چن یغما میبایست برخالف جریا آ

شنا کند .شبیه به یک

دکّا عتیقه فروشی بند در بازار فابریک فروشهوا .و وی یغموائی خیلوی خون
مقاومت میکرد ،به گرداگرد خند اعتنا نداشت ،هر چند اا حدّ از احساس انزوا
بر کنار نبند.
منج نن ادبیّات ،بازار شار عجیبی ایجاد کرده بوند ،و در آنجوا عودّه ا از
د سنختیا و مخا ها حکنمت ،با خند داتیاه ابلیغاای حکنموت ،و جمعوی از
چپ روها قلّابی ،و شارالاا ها ،همصدا و همیوار میشودند .هور کسوی فکور
میکرد که کار خند را از پیش میبرد :مخا ها میپنداشوتند بوه کموک ابهارهوا و
ایماها شعر فدا خند را به گنش مردر میراانند ،و حکنمت از از ز ی که
در اندیشهها راه مییافت ،خشنند بند ،و بدی فنرت از دو اه جانب ،بوه فکور
جنانا  ،که رهائی را در اازگیها میجستند ،هجنر برده میشد.
با ای حال ،با آنکه یغما از نظر مشی ،از ایاات برکنار بوند ،و بوه اد
فرهن

و

اکتها میکرد ،چن مجمنع ای اا آ را ورق بزنیم امنّجها روحوی

ایرا آ زما را در آ بیشتر از نشریّهها ایاای منعکس میبینیم ،زیورا هموا
مقدار اندک از مسائل روز که در خالل مقا ههایش منعکس میگشت ،میانانست
در قابل گنیی وحشتناکی که نشریّات ایاای را گرفتوه بوند و هموه هموا یوک
«ارجیع بند» را میخناندند ،زبا گنیایی به شمار میرود.
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ا بته نمیانانم گهت که مطا ب یغما یکدات بند ،عدّه ا از ننیسندگا از
اظ مشر

 ،وابستیی ،مقار اجتماعی و دیودگاه بوا یکودییر متهواوت بندنود،

گاهی حتی در دو قطب ،از ای رو کسانی مجلّه را به کهنوه پراوتی ،الک پشوت
فهتی و واپس گرائی متّهم میکردند که انودکی دراوت بوند و اوا حودّ نبوند.
حسا

بعضی از کسانی که در آ گاه به گاه قلمی میزدند ،با حسوا

مجمنعو

مجلّه باید جدا کرد .آنچه مهمّ اات رو کلّی ا اات که بور نشوریّه ا حواکم
اات و ای رو  ،در یغما به نظر مو گورایش بوه آزادگوی و منطوق ،اسواهل ،و
اعتال ایرا داشت.
خند حبیب یغموائی ،بوه عنونا یوک ایرانوی افویل ،وجوندش خوا ی از
اعارغهایی نبند .از آنجا که از خاننادۀ متناّط اهیداتی برخااته و فقر اکثریّت
رواتانشینا را به چشم دیده بند ،و اپس در اهرا بوا عودّۀ زیواد از فواحب
مقاما و دینانیا ار و کار پیدا کرده و از طریوق آنوا بوه درجو خندخوناهی،
بیغمی و اعرغ داتیاه حکنموت وقونف یافتوه بوند ،اوأثر و خشوم خوند را از
داتیاه فرمانروائی ایرا پنها نمیکرد ،و کسانی که با او معاشر بندنود میداننود
که ای حا ت از شنخیها و جدّ ها او نشت میکرد .خن

یادر اات کوه در

مرداد  1335ایل عظیمیدر حنا ی اهرا جار گشت و ویرانیهائی به بوار آورد،
و گهته شد که در آ  ،حدود پانصد ا از مردر فقیر و کنمه نشوی الو

شودند.

یغمائی به مناابت آ رباعی بسیار پرمعنائی گهت که در شمارۀ مهرماه هما اال
یغما درج شد ،و آ ای اات:
ز کاخ بزرگا نشودت میول چورا

بوور فوودر نپرداختووی از ذیوول چوورا؟

اووا آنکووه شووند «عا یهووا اووافلها»

اهرا نسپرد بوه پوی ا اویل چورا2؟
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ای آرزو که

نیمه جدّ نیمه شنخی داشت ،آیا بیست ودو اال بعود

به ا قّق نپینات که در آ بسیار از عا یهها  ،اافلهها شنند و اهرا اوا انودازه
ا با ایل خشم مردر در ننردیده گردد؟
در ننشتهها و شعرها او هم جا به جا هموی انود گنییهوا موزا آ وند
دیده میشد ،بخصنص در اک مضرا ها و حاشیههائی که بر مقا هها میننشت،
یا در اظهار نظرها کنااه میگنجاند ،و خن

میدانست که چیننوه آنهوا را بوه

منقع به کار برد .یک بار در مقا ه ا که راجع به ههتاد اا یی فرزا ننشته بندر،
و در آ اشاره ا به ناچیز حقنق بازنشستیی ایو دانشومند بوند ،بواال ایو
عباراش اتاره زده و در پاورقی ای بیت م تشم کاشانی را آورده بند:
بندند دین و دد همه ایرا

و میمکید

خاام ز ق ط آ
اما از ان دییر ،اد

الیما کربال

و عادت و احتیاط یک ایرانی مجورّ

در او حکوم

میکرد که احترار و جانب اهل مقار را نیاه دارد ،و یا الاقل در ای منرد از اظ
ایاای متّه رو خشخاش نییارد .از ای روات که میبینیم که نار و یا امجیود
کسانی با نی در مجلّه آمده اات که الیق ای

نبندند و یا حتّوی مویشوند

گهت که در درج بسیار ناز ی از انسانیّت قرار داشتند .م یقی دارر که د وش از
ای معنی خبور نداشوت ،و مصول ت روزگوار را در نظور میگرفوت ،و چنانکوه
میدانیم در امار دورا عمر او ،روزگار «همچن چشم فوراحی» خوننریز بونده
اات.
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اما از ان دییر ،ای احترار و اد

را شامل فواحبا دانوش و ذوق هوم

میکرد ،و ن هیچ مقامی نداشتند .در اینیننه منارد ،به ابب اربیت نسول قودیم و
خن رواتایی ،گرایش به غلن داشت ،و عننا دانشمند و ااتاد و علّاموه ،را بوا
گشاده داتی نثار مینمند .و ای بی اردید از درج افوابت ری و اعتبوار مجلّوه
میکاات .ای حاام بخشی عننا ها و اعارفها یکی از ضوع ها مجلّوه یغموا
بند.
از ان دییر باید قبنل کرد که بدو شینۀ مصل ت بینی ،ادام کار یغموا
امکا ناپییر مینمند .در جنّ ایاای و اجتماعی ا که بندیم ،میبایسوت مجلّوه
اش را به قنل ادبا از «مضایق بسیار» عبنر دهد .گاه بیواه بوا داوتیاهها امنیتوی
کلنجارهایی داشت ،و میبایست بافطال «ما ه کشی» بکنود ،و بورا بعضوی از
مطا ب و مقا هها انجیهها عجیب و غریب بتراشد ،که خوند آ «مقاموات» هوم
می دانستند به شنخی بیشتر شبیه اات ،و ی چن یغما یک نشریّ گسوترده و پور
ایراژ نبند ،چندا پا پی آ نمیشدند از ای رو ،برا آنکه پنشش مصوننیّتی بور
ا کند ،گاه ناگزیر میشد که عکسی یا وفهی از یکی از فواحب مقاموات بوه
چاپ رااند ،یا با اشارۀ قلمی ،خندخناهی او را به ننازش آورد.
گاهی نیز میبایست که مقا یا شعر برا خونش آمود ننیسونده چواپ
شند .از حکنمت که بییریم ،خند کنار آمد با ننیسندگا نیز کار آاوانی نبوند.
اهل قلم در کشنر ما نازکدل و پر انقّع هستند ،بخصونص هنیوامی کوه در ازا
ننشت خند چشم داشت مزد هم نداشته باشند .آنها که ارزشی داشتند ،چه بسوا
که خا ی از ناز نبندند ،آنها که با افرار مطلب اقدیم مجلّوه میکردنود ،در ارزش
کارشا اردید بند .بعضی دواتیها و رودربایستیها را نمیشد نادیده گرفت .موا
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شاهد بندیم که یغمائی از اظ جمع مطلب در چه مشکلی غنطه ور بند .خافّه
آنیاه که هم اینها با انیداتی ما ی هم همراه باشد و یک ا  ،گاهی انها و گاهی
با یک داتیار ،هم بار را بر دوش بکشد .غا بواً یغموائی همو کارهوا را از جموع
آور مقا ه ،اله به ای و آ  ،اص یح مطبعه ا  ،اا رفوت و آمود بوه چاپخانوه،
خندش میکرد .میانانم بینیم که در ای ای اال اخیر کمتر مجلّه ا ااده اور
و فقیرانه ار از یغما اداره شده اات .با اینهمه نتیج کار بیش از حد انتظوار بونده
اات .نه انها از اظ درازا عمرِ متنا ی ،یغما از همو ماهانوهها دییور ایورا
فراار رفته اات ،بلکه از جهت کیهی نیز میشند گهوت کوه در مجمونع ،چوه در
داخل و چه در خارج ایرا  ،از نظائر خند -اگر نه بهتر -د چسب ار شناخته شده
اات .در دورانی که در کشنر ما باد بر بیرق ارجمه میوزید و هم نشوریّهها ،از
روزنامه اا ماهیانه ،اا برایم به کتا  ،قسمت عمدۀ منادّ خند را از ارجمه اوأمی
میکردند ،بیشتری قسمت یغما با قلم و فکر ایرانی ننشته میشد.
باروراری دورا عمر یغمائی بر ار انتشار مجلّوه اش گویارده شود .انهوا
عشق ،در ای اندا راهبر او بند کوه انانسوت از میودا

بوه در نورود و از پوا

ننشیند .با آنکه یغمائی یک حُس پرات و نظر باز خستیی ناپوییر بوند ،و ایو
مشر

حس را گیشته از ارشت کنیر  ،از پیشنا فکریش اعد فرا گرفتوه

بند ،م میانانم به جریت بینیم که بزرگتری معشنقش در زنودگی مجلّوه اش
بند .هنیامی که شمارۀ اازه ا از آ را از چاپخانه میآوردند ،آ را عاشوقانه در
دات میگرفت ،مانند نا داغی که از اننر بیرو آموده و بوه آ «برکوت» گهتوه
میشند .حافل عمر یک ماه خند را مس میکرد که در چند ورق پیچیده شده
بند و هننز بن ماشی چاپ میداد و ار ف افی بر خند داشت.
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دربارۀ خصنفیّات اخالقی یغمائی حرف چندانی به میا نمیآورر .کسوی
که در زندگی جنب عمنمی داشته ،یعنی اأثیر زنودگیش از خوانناده و اطرافیوانش
فراار رفته و به گروه انبنهی رایده ،پس از مرگ ،بدیها و خنبیهایش بور حسوب
میراث اجتماعیش انجیده میشند .هر بشر  ،مخلنطی از عیب و حُس اات و
به نظر م در یغمائی حُس ها از عیبها فراوا ار بند .ایرانی ا بوند بوه اوبک
قدیم که فرنیی زدگی پیدا نکرده و م اا نسولها گیشوته را در خوند نیواه
داشته بند .در ااریخ و اد

ایرا پخته شده بند که نتیجوه اش ،وقتوی بوا هونش

میبندید ،مقدار شکاکیّت و رند بنده اات و اسلیم به وضع منجند؛ ااده و
قانع و طلبه وار بند ،عالقمند بوه خودمت بوه نخبییهوا ایورا  ،کوه آ را در
فرهن

و ادبش میجست ،و دواتدار کشنر و مردر خند .اواخور عمور ،چنودی

اال در همی خان م قّر کنچ فهی که دفتر مجلّوه و خانو شخصویش هور دو
بند ،به انهائی زندگی کرد و امار زندگیش در یک اطاق ،بوا یوک قطعو قوا ی و
اختخنا

اهر ا در کنارش ،بوا یوک اوماور و ارمونس  ،خالفوه میشود.

خندش غیا مختصر میپخت و میخنرد .چندی بار او را در ای حال دیدر،
که ایرا نجیب و قانع ،ایرا دورا کندکیم را به یادر میآورد .رو زمی نشسته
بند ،کاله داتباف پشمی بر ار ،عبا بر دوش (اگر زمسوتا بوند) و پوی در پوی
چا میریخت و میخنرد .زیر شلنار یهه ا بر پا که اا نزدیک زانن باال کشیده
میشد ،و ااقها ایرۀ الغرش را که مانند دو چن

آ ن بند ،نمایوا میداشوت.

پاها زمخت (گاهی بی جنرا ) که معلنر بند در طیّ دهها اال بر خواک گوار
زده اند و پیچ و خم برداشته و با طبیعت اُنس دارند .در آ اطاق ،انها نشان امدّ
فرن  ،اییار وینستن و ارمنس بند که چا را گرر نیاه میداشت.
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شنخ طبع و ابکرو بند و م ضر شیرینی داشت .برا آنکه مجلس را بر
ار ب ث آورد عاداش بند که به شنخی با بعضوی بودیهیّات مخا هوت ورزد ،یوا
نظر مغایر با نظر اکثر حاضرا ابراز دارد .مثالً اگر حرف از شعر به میا میآمد
میگهت« :شعر به چه درد میخنرد؟» یا «بُرد با کسانی هست کوه دزد میکننود
ما به چه درد میخنریم؟» و از ای قبیل.
اطالعات متننّع و وایع از اد
و چن مدّای طنالنی با رجال اد

گیشته و اجربیّات زندگی امروز داشت،
و ایااوت نشسوت و برخااوت کورده بوند،

خاطرهها شیرینی میانانست حکایت کند .در میا بزرگا ایرا به فردواوی و
اعد ارادت خاص میورزید و چن در مصاحبت مرحنر م مودعلی فروغوی
کتا

آنها را بررای کرده بند ،در هر دو گنینده دقّت و امعا نظر گرانبها داشت.

اعد را پیشنا فکر و اخالقی و بالغتی خند میدانسوت .بوا آنکوه یغموائی
بیشتر شاعر بند اا ننیسنده ،م نثرها او را بر شوعرهایش اورجیح مویدهم .در
مضامی شعرها و

گنیندگیش ننعی ضع

اراده و خهض شخصیّت هسوت

در حا ی که در شینۀ نثرش کهنیی طیهی اات .شاید اشتباه میکنم ،و ای اشتباه
ناشی باشد از ای مشکل پسند واناس گننه که اا شوعر درجو اوّل نبونده،
ا مّل خناندنش را نداشته ار( .و همی خند یکی از علّتها بند که خندر خیلی
زود شعر گهت را کنار بییارر.).
خنشبختانه حاالت و حرکوات رواوتایی وار حبیوب یغموائی بوا

طبوع

داتیاه حاکمه نبند ،که بخناهند او را به چنبر بلندپروازیها مقار طلبانه بکشانند.
از ای رو به جز چند ماه که رئویس فرهنو

کرموا شود (و ایو بورا او مقوار

کنچکی بند) دییر اراار عصر از ماجراها اجرائی و ایااوی بور کنوار مانود.
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گاهی با

نیمه شنخی  ،نیمه جدّ اأاّ

میخنرد کوه «بوه جوائی نراویده

اات» و ی م شک ندارر که قماش ریاات طلب نداشت .بوا آنکوه هموناره بوا
انیی معیشت دات به گریبا بن.د با ایو حوال ،انعّمهوا و ویّتهائی را کوه از
گشایش معنن میبرد ،گرامیار میشمرد از بهره وریهائی که اقورانش بوه بهوا
چَرر شد رو  ،در مقارها مهمّ دو تی عاید خند میکردند.
خصنفیّت دییرش آ بند که از مرگ میاراید ،و از ای رو گاه بوه گواه
حرفش را بر زبا میآورد .و ی ارانجار او نیز مرگ را در آغنش گرفت ،زموانی
که دییر ای پتیاره ،از هم دالراما دالرار ار مینماید .او نیز پیناوت بوه جموع
همقدمانی که مدّای پیش از او رحیل کرده بندند ،و باز هم کاروا در راه اات و
از پا نمینشیند.
آذرماه 1363
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