
 
 
 
 
 

 نمونه آثار یغمائی 
 برگزیده و برگفته از میان نامه های او 

 
آن از  میان بسیاری نامه و یادداشت که به من نوشته است  

 گوشه هایی را برگزیده ام که حاالت و روحیات اورا بنمایاند.
 فشارایرج ا

 
 1328آبان  12

این   ام. پیش از این  بنیش از نکرده زیارتخیلی وقت است جنابعالی را 

نائینی را به چاپخانه دادم. بعد دیندم  پیرزادۀلطف داشتید. ای  اواخر مقاله حاجی 

اند و از سعدی تا جامی جناب آقای حکمت شرحی دربارۀ او نوشته ۀکه در مقدم

اصل سفرنامۀ او هم در کتابخانۀ مجلس اسنت. این  بنود مقالنه را بناز  نر تم و 

قنت داریند این  دو م خن  را هنم خواستم عرض کنم ا ر مصلحت می دانیند و

مراجعه  رمائید و مطالبی مناسب و دلکش استخراج و به ای  شرح احوال ضمیمه 

 رمائید. البته  مالحظه  رموده اید که اشعار حاجی پیرزاده خیلی متوسط اسنت و 

 حقیقتاً ارزش انتشار را ندارد. 

لطنف ار خنود را عجناب آقای دکتر ا شار مند للنه هنم دو قطعنه از اشن

مقنالتی  داشتم شود اما بنده از آقای دکتر توقعایت ا تخار درج میهبا ن اند رموده
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نظر م  درج شنعر بنرای ایشنا  هپرمغز و با حرارت برای مجله مرقوم  رمایند. ب

 خیلی حقیر و بدنماست.

ز رسد و چو  مهربانی هر دو سر بنی منا هنم امطلقاً نمی« جها  نو»مجلۀ 

 قدیم نخواهیم داشت.شمارۀ آتیه دیگر ت

 
 )به فرانسه(  1336اردیبهشت  2

ی ربنا نیستم! چرا نمی داننم..... هجواب ندادم. شرمند لیاز  ر تاری و تنب

 فت: حکایت م  حکایت پیرمرد بیابانکی جندقی است با خرش که به خرش می

 روز پیرتنرهاینها روز بن ۀاز همبدتر بری و خوری، بار نمیخوری، جو میکاه می

تنوانم بکننم. رز  طورم. یعنی همنا  خنرم. کنار نمی. م  هم همی یشوهم می

ین  اشنوم. ببخشنید خریندارتر میتر و بیروز ناتوا هبلعم و روز بدیگرا  را می

ت. ها داریند نیسنوحر ها باب دندا  شما که در قلب اروپا هستید وجوانی و آرز

 برای ما دهاتیهای وار ته و وازده خوب است.

ود. کاملتر ش هه را امسال تصمیم داشتم باز هم منتشر کنم که تلک عشرمجل

رود. انحنالل جریانم اما خیلی دلسرد و من یو.. دلنم دنبنال کنار نمنی اکنو  در

 پسندم.های دیگر را نمیچاپخانۀ مجلس هم خیلی دماغم را سوزانده. چاپخانه

هشنت که دوم اردیب ام. حاالای دیگر شروع کردهرحال  عالً در چاپخانههبه

  دو ام. تصنمیم دارم اینام و نه مقاالتش را تهیه کنردهاست نه کاغ ش را خریده

 هفته بجنبم و تا آخر اردیبهشت هر دو شماره را انتشار دهم.

 دانم کجاست. حقیقت این آ  دوست عزیز هم رسیده اما عجالتاً نمی ۀمقال

 رحمت خواهیند داشنت. کتناب وکردم  مطالبی بهتر از اینها مست که  خیال میا
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شوی ای  کتاب را ببرد، از عشق بگو... و از اینکنه در آنجنا جنا  هی کتاب! مرده

 قول مرحوم عبا. اقبال(.ه)ب .ارزانتری  چیزهاست و پول  رانتری  آنها

ار کهنوز  اکند. امکوب به جای شما رتق و  تق امور را میآقای دکتر زری 

قنای تمام نشده. استاد مینوی مدتی است باز شنته. آ م  هما  است که بود یعنی

ای دکتر بیانی هم بعد از تحویل  نر ت  کتابخاننۀ سنلطنتی بنه روسنیه ر تنه. آقن

اش چنا  نشنده. بهنای کتابهنای بننده مند است که چرا مقالهپژوه هم  لهدانش

ی دانم چه بایند کنرد. آقناهمچنا  پرداخت نشده، بهای اشتراک مجله هم و نمی

 آورد... اه تشریف میهتر مقربی هم  اه بدک

 اید. دولتها و ا نرادی کنه زمناماوضاع مملکت هم همانطورهاست که دیده

شنود امنا هنا زیناد میها و مژدهکننند، وعنده یرند تغیینر میدست میبه امور را

ا رتی شود. بنده هم در شانزده روز مستر و بدتر میزند انی ما روز به روز سخت

و  ا  عرب کردم به نیت زیارت مشاهد متبرکه اما خیلی بد   شت. جنوانیبه عر

 در بناب .ر یق و پول و علم الزم است در مسا رت و م   اقد این  چهنار بنودم

را  کتاب دکتر مصد  اطالعی ندارم. تحقیق و نتیجه را عرض می کنم. اما در عن

شنوی. خیلنی هم میعرب که همه  دائی دکتر مصد  بودند ا ر نام او را ببری مت

 زیاد نوشتم که جبرا  ما ات شده باشد... 
 شائبة تنبل تودوست صمیم بي

 
  )به آلمان( 1336پنجم مرداد 

 ام. پینرم وخنره هسنتم و فته باید و چند جوادانم چند نامه نوشتهنمی

مزخره. دو هفته در کرما  بودم. بنرادر شنما مهنند. ا شنار را در مننزل شناه 
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 حبوب و نجیب و دانشمند و مورد توجه و اقبال همه...جمشید دیدم، م

پریند، تحمنل ای به شاخه ای می وبینو را به چاپخانه دادم. از شاخه ۀمقال

ه ربنو  بنم ۀیغمنا. دنبالن ۀل را نه مدیر یغما دارد نه خواننندمّ قدر تحقیق و تای 

 نم.لیفات او را کوتاه کردم با ای  همه زیاد است خیلی خیلی هم ممنو ت

م بند خیر ا تاد خیلی ه به واسطۀ همی  مسا رت انتشار یغما یک هفته به ت

 بود در را قرار قصص االنبیاءداد رکنند و منزجرم و چاره هم ندارم... قراچا  می

 ر تنه  چهار هزار یا بیشتر ببندید. ایشا  )دکتر یارشناطر( بنه دو هنزار و پانصند

م اخ نکنرده بنودسنم  ا نر آ  را استن است حاال قرارشده جنابعالی حکم باشید.

 سید.ای بزنید تا به کجا خواهید رشدم حال منتظرم چانهبدی  معامله حاضر نمی

کنم عنادت استاد مینوی آلما  است... از توقف در اروپا ملول نباشنید. کم

  ردید. کنید و  رانبار باز میمی

 
  )از حجاز( )؟(  1338

لنم از شتتا  را شننیدم. خوشنحال شندم و در در مدینه مژدۀ باز آقای مطیّ

 کنی و دیگر در ای  مورد هنر چنهقرص شد که امور مجلۀ یغما را سرپرستی می

 بگویم زاید است. 

حجه است. همه مناسک حج را به دستور علمنای شنیعه بنه ذی 13امروز 

پینراه  سنفید و  .اماهلل یغمائی! شدهام یعنی از امروز حاج سید حبیبجای آورده

ای سیاه بنر سنر ام. عمامهام یک ماه بیشتر است که ریشم را نتراشیدهبلند پوشیده

ام کنه ام. خالصنه هیکلنی یا تنهام و عبائی زردرنگ نجفی بر دوش ا کنندهبسته

براستی ا ر ببینی نخواهی شناخت و ا ر با ای  ریش و پشم سنفید و این  عبنا و 
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همی  خینال  کنند وام رم میز  و بچهام نا ها  وارد شوم عمامه و جامه به خانه

 ای چنا .به امید نتیجه ،را دارم

 موقنع وانضنباطی و سنخنا  بیاما از اخنال  و ر تنار بند و بندبینی و بی

 ام که هستم.مزاحهای بیجا هما  بوده

 خر عیسنی  نرش بنه مکنه بنری

  

 چننو  بیاینند هنننوز خننر باشنند 
 

 ند و امیندوارم مناارا بر اکنو  به دستور حکومت سعودی هستم که حجاج

ام خنوب نیسنت. بیمناری پرسنتات از نخستی  راند ا  باشیم... حالنت مزاجنی

 امراض دیگر نیز و ای  همه از پیری اسنت و درد و سرماخورد ی وهست. چشم

 جای  له نه.

 
 )مدينه( 13

ر د. نه وقت ر نت  تنو در اینرا  بنودم و ننه داردها ببی  روز ار چه بازی

 داوند عاقبت را به خیر کناد.باز شت ، خ

م، هوای  نر .نتیجه استای  سفر بنده از جنبۀ م هبی که بگ ریم بسیار بی

  قا  قطناجور، تنهائی و غربت. از ر رمنازل بسیار کثیف و متعف ، همسفرا  بسیا

ای  اما دهام. شهرهای جها  را بسیار دیبار دیده ر هست که او را  قط دوآقای مطیّ

 وامناسب ندنیا نیست. تا بخواهی ... غ اهای بد و  ۀجا شبیه به هیچ نقطاوضاع این

اسنالم   جدال و  فتگو میا  مسا ری  و امثال اینها ... هر چنند بنه تناری  ستیز و

 وثر در مشناهده ؤخنود از عوامنل بسنیار من تفسیر طبنری ۀترجمآشنا نبودم اما 

 زیارت بعضی نقا  بود و به هیچ روی پشیما  نیستم.
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 ( آمريکا)به  1342آبان 

عمل  روم یا در طهرا یا به اروپا می رروم تا اول بهاحال دست به عصا می

 سرطا  خواهد بود و سخت بیمناکم. ۀخیر شود مقدم کنم.  ویا ا ر تمی

دیشب با دکتر )محمد امی ( ریاحی شنام خنوردیم بنه یناد شنما. دکتنر 

دانسنتم تنا . آدر. شنما را نمیریاحی نمایندۀ  رهنگی اینرا  در ترکینه شند..

 ای  شماره خیلی خوب شده که ۀدیشب که در مجلۀ راهنمای کتاب دیدم. مجل

 اند.البته  رستاده

ز آب  رمائید خوب امجلۀ یغما را هم با ای  پست  رستادم. اما مالحظه می

ز درنیامده مخصوصاً کاغ ش خیلی بد شده است. خوشا به حال شما که اکننو  ا

کنه  ایم... توقنع نندارمنویسی بیرونید و ما اندر خم یک کوچنهه و مجله کر مجل

ای. پرسنم کنه چگوننهوقت خود را در نامه نوشت  به بنده تباه کننی. دورادور می

 ات از لند  رسید.آخری  نامه

 
  )به آمريکا( 42آبان  28

 عضنیببه م   فتند که پروستاتت را باید زود عمل کنی. به ایرا  که آمدم 

ب شنلرزم. حناال روز و اند که از نامش میاز طبیبا  مرض را سرطا  تصور کرده

و  شندم و از این  بنیمآمد و راحنت میقرار و آرام ندارم. کاش نا ها  مر ی می

ام و نناتوا  و کنم.  نیج شندههدانم چنیا تم. نمنیتر. و دلهرۀ دائمی رهائی می

 زبانی. پولی و بیکنم با ای  بی  ونه عملهحوصله و نومید. کجا بروم و چبی

کنند، اما بنرایم د در سوئد و انگلستا  بهتر ازجاهای دیگر عمل میین ومی

مقدور نیست. شاید همی  یکی دو هفتنه در اینرا  عمنل کننم آنهنم عملنی کنه 



 11 نمونه آثار يغمائي

زیستم تا از پای ر تم و همچنا  در جهل مینتیجه است. کاش به ای  سفر نمیبی

 آمدم.درمی

میند اند بدهند. ا ر انندکی اناست آخری  عکس را که از م  برداشته ردا ب

باشد نتیجۀ ای  عکس است که صر اً مرض پرستات باشند. از مجلنه و کارهنای 

 قدری دلسردم که  فتنی نیست. دیگر به
 الوداع. خداحافظ

 
  )به آمريکا( 1342دی  29

 شدم وکارم ازبند بیماری بنده اخیراً شدت کرده. دیشب ساعتی چند شاش

کنم بایند مسا رت کننم و تصنور منی ای  چیزها رد است... بلکه تابستا  برسد و

روم ینا بتعجیل کرد به نا زیر. تردید و دودلی به حد کمال است نمی دانم به ژنو 

  ویند انگلستا  خنوب اسنت وهمه می به انگلیس یا در همی  طهرا  عمل کنم.

نو ژست و بنده هم در آنجا کسی را ندارم. متخصص دارد اما سخت  را  ا یاطبا

 وننه راهنمنائی زاده هسنت کنه همهمقام ندارد. امنا جمنال ویند طبیب عالیمی

   وید در طهنراای خوب دارد. آقای حکمت میباهلل طهرا  هم اطشاءا  .کندمی

میل یبر هم به همی  عقیده است، دکتر لقما  ادهم هم. خودم عمل ک . آقای مطیّ

درد و رننج و زحمنت عمنل ام و کناش بنیستم بروم به ژنو، خالصه  یج شدهنی

 وینند پروسنتات اسنت ولنی شناید شدم. اطبای طهرا  میمردم و راحت میمی

  ویند. مرض دیگر هم باشد که به م  نمی

کشیدم حاال دیگر سخت شنده اسنت. آقنای چندی راحت بودم و درد می

ه حال بنده خوب اسنت. او انندک نناراحتی ح خیلی حالش نسبت بل)اللهیار( صا
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دارد ولی درد شدید ندارد و محتاج به عمل هم نیست. به هرحال باز هنم نظنری 

کرد کنه تابسنتا  خواست که تا سه ماه دیگر مرض سختی نمیبده. خیلی دلم می

 دهد...شد ولی مجال نمیآمد و هوا بهتر میمی

کتر به مجلۀ راهنما با آقای د کوب مسا رت کرده. رسید یآقای دکتر زری 

کنند. مهدی محقق است. آقای دکتر اسالمی هم مقاالت خنودش را تصنحیح می

 نردا دانم چرا. آقای دکتر )محمدامی ( ریاحی پساستاد مینوی به هند نر ت نمی

رود. آدر. شما را  ر نت کنه موریت می که سه شنبه اول بهم  است به محل م

ا هننوز ) رمانفرمائیا ( از مسنا رت هنند بر شنته و او رنامه بنویسد. دکتر حا ظ 

 ام. اندک کسالت سرماخورد ی دارد. به بابک چند بنار تلفن  کنردم کسنیندیده

 جواب نداد.

 
 )به آمريکا(  1342اسفند  4

انم خحال  ،جه مشغولملهردم آید غمی از نو به مبارکبادم. م  خودم به معا

ا بماه به او مرخصی  دو گ لطف  رموده وسخت  ر تار است... جناب وزیر  رهن

ر لنند  ددانی تنها بود  و مسا رت کرد  زنی دهاتی استفاده از حقو  داد. اما می

 شود. خود یک نوع بیماری را موجب می

کس را ندارم جز دکتر )اصغر( مهندوی کنه  او بنرای مطالعنه ر تنه و هیچ

 اهلل خودت درشاء. ندارم. ا اکنو  باید  ر تار توقعات بنده شود... هوش و حوا

 لند  خواهی بود تا ای  ز  برسد...
 

 )به آمريکا(  1342زمستان 

ام زینرا اند نگر تههنوز تصمیم قطعی به عمل مثانه که همه اطبا تاکید کرده
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تصمیم اسنت و برای پیرا  خطرناک است. آقای )اللهیار( صالح هم چو  بنده بی

از بنده بهتر است پریروز ر تم به منزلش. ر ته بود  ز عمل نکرده. اما او حالشوهن

زد ا  به م   فته بودند مقدمۀ سرطا  است، شاید هم باشد به کاشا  برای زلزله

ام و ا نر هرحال دل از دنینا بر ر تنههید ای  نظریه است. بؤکید در عمل م زیرا ت

روز اعندام تر بودم.حال چو  محکومی به اعدام هستم کنه مردم راحتزودتر می

 شمرد و به انتظار است. خود را می

منن  از ننناجوانمردی دوسننتا  هننیج خبننر ننندارم. ندانسننتم مقصننودتا  از 

لزمنا  اناجوانمردا  کیست. به هرحال از مردم انتظار نباید داشنت و اکثنر ابنناء 

 اراذل.

کتاب دکتنر )اصنغر( مهندوی را بنه بننده دادنند آقنای عبندالحی حبیبنی 

رم و اطالع ندا (1)که مجلدی برایش بفرستم و هما  را  رستادمزده خواست شتاب

 روشند. در مجله هم چیزی ننوشتم یعنی  راموش کنردم یعننی حنال که کجا می

ور ندارم. به هندوستا  هم به خرج خودم دعوت شدم و نر تم کنه بیمنارم... تصن

( )اصنغرکنم برای عمل باالخره به انگلستا   بروم. خوب کردید ک بنه دکتنر می

ه بنده است، در  رانسه دکتر حریری، ازمهدوی و  رزاد نوشتید. در سویس جمال

طور است. ا نر شنخص بمینرد در وطننش هنظر شما کجا بهتر است. طهرا  چ

نند ای داده اسنت ا نر بخواهند و بتوامرده... حاال دکتر )حس ( ارسنجانی وعنده

 دانم.دانم. نمییهرا ، نمروم و رنه در طکومکی در مسا رتم بکند به خارج می

دی بر ی بسیار خوب در طهرا  بارید   ر ت و  4از نیمه شب چهارشنبه 

داننی بیابنا  و دی است هوا آ تابی و  رم و نرم اسنت. نمی 5امروز که پنجشنبه 

کنم در ای زیبا دارد. جایت حقیقتاً خالی است. تصور نمیدشت و کوه  چه منظره
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ربط و لطا ت و جلوه و  رمنی و خرمنی بتنوا  دیند. بنیامریکا زمستانی به ای  

جهت در آنجا هستی پاشو زودتر بیا. خانم و  رزندا  را هم به زحمت میفک . بی

آیند. و بنه طهنرا  آمنده اسنت ینا می خواهد در اروپا بماندشنیدم بابک هم نمی

کینه ارزد. دکتر ریاحی همی  هفتنه بنه ترها نمیها و دوریزند ی به ای  زحمت

رود. برای م  به منزلت استخاره باش بگو م  بنروم بنه اروپنا عمنل کننم ینا می

 طهرا ...

 
  )از لندن( 43مرداد  3

  ن رد کنه حند وچهار روز است که در لند  هستم. آ  قدر به ما بند می

انند کنه بیمناری کشننده نندارم در بیمارسنتا  حصر ندارد... چو  تشخیص داده

 نخواهم ماند. 

خنو  اسنت کنه بنر او د جراحی شود ولی اینقندر ضنعیف و بیخانم بای

شاید از جراحی او هم انصراه حاصل شود و  رچه بعد از مراجعت  ترسم ومی

  به ما بخندند! به نظر بنده همنه چینز طهنرا  بهتنر از لنند  اسنت حتنی طبیبنا

ما  تنه کش او. با ای  که در حدود بیست و پنج هزار توما  آوردینم کیسنهآدمی

ننزل کشیده. توقف در پاریس و کرایۀ راه کمرما  را شکست. تا امروز در هتنل م

لنی از داشتیم شبی سه پوند و نیم یعنی به پول ایرا  هشنتاد و چنند تومنا ... خی

آنجنا این   هنا را بینامرزد کنه درترسنم. خندا پندر عربپولی در ای  قاره میبی

 تصورات نبود. 

بینم. آقای دکتر )غالمحسنی ( یوسنفی مه روز میدر لند  آقای  رزاد را ه

هم محبت بسیار دارد. خندمت همنه اصنحاب یکشننبه حضنرت محنیط، دکتنر 
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اسالمی، احمد راد، دکتر مهدوی )دامغانی(، استاد  رزا ، دکتنر شنهیدی و دیگنر 

 دوستا  عرض سالم بنده را ابالغ دارید. 

 
 )از مونیخ(  1343تیر 

پیمائی با اتوبنو. و خسنتگی ز نه روز زمی تیر پس ا 20نیمه شب جمعه 

قی ایاد اطاید به مونی  رسیدم. به زحمت زبسیار مشاهدۀ منالر بسیار زیبا که دیده

. یکصد تومنا .. در هتل  ر تیم به چهل و شش مارک یعنی خیلی  را ، درحدود

 ایم و خیلی موجنبکنم ای  سفر خوش بگ رد. مسیح را با خود آوردهتصور نمی

مننزل  تابم.  ر از این ت است. با مادرش که اینگونه توقعات را دارد بر نمیزحم

ه ک یا ا ر آنجا -میخانه روم هغربت به سوی خانه روم / ن ر کردم که هم از راه ب

نقنا   ۀدوسنتا  خنود در همن ۀده بنه همنازروم عاقل و  رزانه روم. آقای جمال

کرد  ۀ کاوه راهنمائیمر روزناسفارش مرا کرده است. در مونی  آقای عاصمی مدی

ای دارد در  رماید. منوچهر ا شنار را ندیندم.  وینا مغنازهها  رمود و میو محبت

 همی  نزدیکیها.

ه از هر چه شما کردید و مجله. امیدوارم شمارۀ تیرماه تا رسنید  این  نامن

اش را بنا پسنت کار درآمده باشد. به آقای )کمال( اجتماعی بفرمائید یک شنماره

 زنیدنم هوائی توسط آقای  رزاد بفرستد برای بنده. روزهای یکشنبه را حتماً به ه

ام. هام و رسنید دادو دوستا  عزیز اجتماع  رمایند. کاغ  مجلنه را یکجنا خرینده

  رمایند. مقناالت را هنم تهینههم که در چا  مماشات و رعاینت می رآقای مطیّ

 ای در کار حاصل نشود.خواهید  رمود: وقفه
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    1343تیر  4
ر للنه. دو جنای آ  از نظن  شار مندّاداستانی است منظوم از جناب دکتر  

ولید ادبای قشری خالی از اشکال نیست. ای  هیچ، چند سطر آخر آ  برای مجله ت

 رمائیند زحمت و دشواری خواهد کرد. یک بار دیگر نگاه کنیند. ا نر تصنور می

از  به راستی و به حقیقت مجلنۀ یغمنا اشکال است خودتا  بدهید به چاپخانه.بی

بینت آخنر  خودت است. استجازه از بنده الزم نیست ولی تصور منی کننم چنند

 ح ه شود بهتر است. 

 
 )از لندن(  43مرداد 18

کنه هنیچ کنومکی از آقاینا   دانسنتمدر باب اقامت در اروپا خودم هم می

شنت. اکننو  هنم د دانننخواهد شد. و باری همه و همه کمتری  قدمی بر نخواه

 ایندۀ یوسم و خواهش دارم مطلقاً قضنیه را تعقینب نفرمائیند جنو  بی سخت م

 صره است.. عطای همه را به لقایشا  بخشید  اولی.

چه در نظر دارم چند روزی به سویس بروم. هنوز هم تردید دارم. چو  هر

زودتر باز  ردیم دیر است. دلنم بنرای ینارا  و دوسنتا  سنخت تننگ شنده ... 

نش در زاده درای  سفر بیش از حد انتظار بود. به همه دوستامحبتهای آقای جمال

   همه جا سفارش کرد، پول برایم  رستاد. برای همنی  محبتهنا بنا این  کنه دیند

 روم زینرا بنیم دارم کنه بنیش از اینهنااست و بر سر راه است نمنی زمسویس ال

 شرمندۀ احسانم سازد. 

آمد و صنحبت  رمنود و بننده را بنه مننزل   دکتر )اصغر( مهدوی به منزل

خویش برد. اما  راموش کردم که نشانی منزل او را بگیرم و با ای  که نهایت مینل 
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اش را توانم مگنر این  کنه از  نرزاد نشنانیرا به زیارتش دارم تا تلف  نکند نمی

 (2)بگیرم. از ای  که کتاب همی  چند  اه منتشر خواهد شد ممنونم.

 
 )از لندن(  1343مراد  27

بلیط بر شتی را  ر تم که دیگنر بناره حنال خنانم بهنم خورد...حناال ننه 

س و معالجنه پناری .پول بلیط را باز پس بگیرم متوانحرکت کنم و نه می متوانمی

 ژنو هم از نو شروع کرد  دشوار است. 
 رننج انندرم از خویشنت ه سخت ب

 
  م شده تندبیر و خطنا کنرده لن  

 
سرمایه نبایند نوشته بودم اصوالً شخصی چو  بنده  قیر و بیبنده قبالً هم 

ر تنار را   اش بیرو  شود و  ناه از ز  بنده است و بیشتر از م  که خنوداز خانه

لی بنا خواستم یکصد پوند آقای مهدوی را در همی  لند  باز  ردانم وام. میکرده

د یب بنه قندری زیناتوانم. خرج بیمارستا  و طبوضعی که جدیداً پیش آمده نمی

کننند. است که تصورکردنی نیست.  ویا پوند را در اینجا یک تومنا  حسناب می

  آقای صنعتی چرا دویست پوند حواله کرده. و بنه کنه حوالنه کنرده. از لطفشنا

جا  باید خنود را بنه طهنرا  ی هست نیمهرممنونم ولی الزم نیست چو  هر طو

بسنتر   تد سپاسگزارم اکنو  کنه خنانم درابرسانم. از ای  که مجله از جریا  نمی

 ام...ا تاده ... و شاید نتواند هم مسا رت کند. درمانده

 
  )از لندن( 1343مرداد  21

وقتی  کر می کنم که ای  راه دور و دراز را باید به اتومبیل بپیمنایم دود از 

تا  شود. خیلی سپاسگزار خواهم بود که کلک کتاب را کنده باشید وسرم برو  می
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رسم  ازکار درآمده باشد. روزهای یکشننبه را  رامنوش نفرمائیند و وقتی بنده می

محفل  یغما را  رم نگاه دارید. آقای دکتر )اصغر( مهدوی تا چند هفتۀ دیگر بیش 

 در لند  نخواهند ماند...

 
 )به ساپورو(  1350زمستان 

 وانند برد. بعدتها و دکترها کاری از پیش نمیبنده سخت بیمارم. بیمارستا 

رسنیده امیندی بنه زنند انی نندارم )احمند(  76عمرم بنه  1392از حلول محرم 

ی احتیاطی کرده و بنه بارکشنرضوی اتومبیلی خودکار داشته در هنگام حرکت بی

  قوی برخورده و نفله شده است. اتومبینل هنم آتنش  ر تنه او را بنه بیمارسنتا

 مریم از پاریس و ژنو مد و  شده. دخترشاند و در راه جا  داده. در بی  راه برده

آمریکا به سرش آمده و د نش کرده است. اکنو  دخترش در طهرا  اسنت. پسنر 

 بزر ش در زندا ...

 
  )به توکیو( 1350بهمن  27

 در حدود یک ماه است که بیمارم و در بیمارستا  شنوروی و بیمارسنتا  

م بند اعصابم  لج است قلنب ر و ایده است.  ککنم و بیدکتر امیراعلم معالجه می

بودی کند. پیری و  رسود ی نا ها  از چارجانب حمله کرده. امیدی به بهکار می

. خود ندارم. الزم نیست عرض کنم که چا  کتابهای مورد نظر همه تعطیل است

 ۀار ردانند مگنر این  دو شنممجله را برادرم یغمائی و خانم به وضعی ناجور می

 کنم سال بعد ادامه یابد. ید و تصور نمیآخر سال از کار درآ

قندری منرا ها مرگ هولناک مهند. رضوی است که بهسربار ای  مصیبت
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  رد که از یاد  او غا ل مانم و هرچه ای نمیناآرام و سوکناک دارد که هیچ دقیقه

 .بمیناکنم ای  که اجل او را به ای  سوی و آ  سو کشاند محلی دیگر نمی کر می

 همم. ای  اواخر دیگر بنا او مقصودش چه بود. هیچ نمی ،به اروپا ر ت آخر چرا

دانم و وجدانم در عن اب مالقاتی دست نداد و از ای  بابت هم خود را مقصر می

 است... 
انند. رسد، بعضنی از کتابفروشنا  نسنیه برده روش میه کتابها بسیار کم ب

صنوص باننک شنماره وجوهی که از بابت قیمت آ  دریا ت شده به حساب مخ
ی  ام ای  جزوه ایرج ا شار است. ابانک صادرات  نزدیک مجله است نوشته 252
همنه وجنوه از خودتنا  اسنت. ا نر  .هم داشته باشید که وصنیتی اسنترا نامه 

شنود. تناکنو  حندود دو هنزار تومنا  می خواستید قسمتی را هم به م  بدهیند.
ار  رستم. شرکت سهامی انتشنه نمیآمریکا خواسته ک رعناحسینی هم ده جلد  از

ه ببیست جلد برده به دستور خودتا  جلدی سی و پنج توما ، یک جلد هم بنده 
کمال عینی تاجیکستانی به هدیه دادم که پای بنده محسنوب، ینک جلند هنم بنه 

دکتنر شنهیدی بنه اسنتاد میننوی داده شند.  ۀجناب دشتی، ده جلد هم به وسنیل
 ردید بنده بمانم. امیدوارم تا وقتی باز می

 
 بی تاریخ 

دهیند دهم کنه ا نر اجرتنی بنه او میبه دوستی و محبت سنو ندتا  منی
 د.بنده را نکنید و هرچه حق او را تشخیص میدهید، لطف کنین ۀ ونه مالحظهیچ

 ر چند کاالجانب. ا الطف و  محبت شما را در ای  مورد هیچ قبول ندارم، تعاملو
ع دیگری خندمت را رجنو هیچ مانعی ندارد که بهصفحه نوشت و پسندتا  نیامد 

  رمائید.
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 1351بهمن  23

چو  حال بنده بسیار بدست و امیدی به زند انی نیست الزم شنمردم کنه 

ه کمحاسبۀ نامۀ مینوی را رسید ی کنم. نتیجۀ رسید ی در ای  چند صفحه است 

اچیز نناشد بسنیار اهلل اشتباهی در آ  نیست و ا ر هم بشاء رمائید. ا مالحظه می

است و باید یکدیگر را حالل کنیم. حاال که   شت ولنی خندمتی خسنته کنننده 

و از  ها بیشتر متوجه اسماعیل بنودام. زحمتبود، مخصوصاً برای بنده که  رسوده

 او امتنا  دارم و دارید...

 
  )تهران( 1354تیر  8

ل دو هفته طنوبنده عازم لند  هستم واز هر جهت بیمناکم. شاید ای  سفر 

ه جنا  اید کتابی در تجلیل بنده  چا  کنیند. تنرا بنام در نظر  ر تهبکشد. شنیده

 دهم از ای  تصمیم منصره شو. بکلی راضی نیستم...آرش عزیز سو ند می

 
 )از لندن(  1354تیر  29

ود ی و دارم با حالتی نزار از بیماری و  رسناز لند  ای  ورقه را تقدیم می

ها امید به آ  جناب اسنت. خندمت حضنرت یم امور مجله و کتابپیری. در تنظ

 لله عرض سالم بنده را بگوئید. دشتی مدّ

 
 1354شهریور  22

کسری برای مقاالت  روغی کاغ  خریدم بنه ننا زیر.  بیست هزار توما  و

)دو قطعه(. هفت هزار  توما دیروز قالی اطاقم را  روختم به هفت هزار و پانصد 

ای بنه جنناب ت خرید کاغ  دادم باقی مانند سنیزده تومنا . عریضنهتوما  از باب
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مهند.  روغی عرض کردم با رونوشت صورت حساب کاغ  روش کنه بقینه را 

لطف کنند. کم یا بیش  هرچه میلش هست. شما با تلف  م اکره  رمائید کنه ا نر 

رساند از محلی قرض کنم کنه دشنوار اسنت خریند کنرد  و پنولش را مدد نمی

 . نداد 

 
 )لندن( 1355مهر  6

یس  رمودند حتماً در دانشگاه مقام تندرآقای دکتر )محمدامی ( ریاحی می

د( ندارم مگر به حقوقش... آقنای دکتنر )محمنو سای به تدریخواهند داد، عالقه

دکتنر  دیگنر ۀست و در بیمارستا  و او را ندیده ام. قرار است هفتا صناعی بیمار

ه شود. ای  نامنید بهبودی نیست و روز به روز تارتر میچشم مرا معاینه کند اما ام

 کنم.دانم کی مراجعت میتوانم. نمینویسم و خواند  نمیرا به هوای دست می

 
 )از لندن به خط همسرش( 1355اکتبر  24

 وید چشنم بنده در لند  ده روز پیش چشم راست را عمل کردم. دکتر می

دیگنر  . آنگناه از دو چشنم محنرومم وچپ را هم در همی  هفته باید عمل کننم

دانم سرنوشت م  در ای  آخر عمر چیست. ا نر در این  بینم... نمیجائی را نمی

آخر عمر خانم با م  نباشد و یاری نکند زند ی با کوری دشوار اسنت. در لنند  

 تواند کرد.  کر کنید مردی کنور وکس نمیکند که هیچد میانصا اً خدمتهائی تعهّ

مریضخانه ا تاده باشد. ا ر چنا  پرستاری شفیق نداشته باشند  ۀ  در  وشندازبا 

چه خواهد کرد. به هر حال بسیار از خانم ممنونم و دعا ویش هستم. ولنی ا نر 

 رماید: کنم ای  محبتهای او یادم برود. چو  سعدی میچشم خوب شود خیال می
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قرار اصل رود. به هر حال  باز به دم سگ ا ر چند بسته دارند و دیگر بار باز کنند

ام کنه ز  عقیندهعجالتاً بسیار از ایشا  راضی و ممنو  هستم و با خنانم شنما هم

 خوبی است. 

ه کنسفیر اینرا  در لنند   ۀبه وزارت  رهنگ و هنر هم نوشته ام، به وسیل

ند. کتابهای مرا که در د تر مجله است خریداری کننند و پنولش را بنرایم بفرسنت

زی به قدری  را  است که حد ندارد. در بیمارسنتا  ولینگنت  رو مخارج درلند 

  یرند.صد پوند پول تخت می
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شنود. باید دو ماه دید انم بسته باشد و بعد هم معلنوم نیسنت چنه میمی

ایندم بی استعالم  رمائید کنه چنه باخوب است از آقایا  دکتر باستا  و دکتر ضر

 کرد.

 
 دن()لن 1967دسامبر  19

هنم  اهلل نخواهم داشت. بعندشاءحاال تا دو سه ماه دیگر  ر تاری مادی ا 

کنم. یآیم وخود را برای مسا رت به آ  دنیا آمناده منا ر عمری بود به طهرا  می

ر  شنوند. آ  میننوی، آ   نرزاد، آ  دکتنتوجه  رمائید که دوسنتا  لنت و پنار می

کنیند. نقدر چشمتا  را اذیت د و ای حمیدی و ای  هم بنده. قدر خودتا  را بدانی

د کتناب ارزد. به باقرزاده دسنتور دهینها و ای  کتابها یک پول سیاه نمیای  مجله

 مقاالت  روغی را صحا ی کند و به معرض  روش بگ ارید و به پروینز یغمنایی

سنال  ر از طره بنده عرض کنینددر تنظیم مجله راهنمائی  رمائید. به جناب مطیّ

 ه را چا  کند.ام مجلسی



 23 نمونه آثار يغمائي

 1356مرداد  29

مسا رت کرما  چه روزی خواهد بود و من  تنا کنی منی تنوانم در لنند  

بمانم. خواهشمندم صریحاً مرقنوم داریند... در لنند  جنز آقنای )سنید محمند( 

 کسی را ندارم.. ةمشکو
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 عمنر انسنا  ۀلیفی است. نتیج کتاب ا غا  نامه جناب دکتر رسید. خوب ت

 هاست دیگر هیچ. همی

ر سی ضیاء ابراهیمنی از کرمنا   رسنتاده و بسنیایای که آقای دکتر عقطعه

ک خوب است حتماً در شمارۀ آینده طبع شود. بنده با  رزنندا  )سنه دختنر و ین

از  روم به خور. ا ر خدا بخواهند شناید و امیندوارم بنه دوزخ درا تنادمپسر( می

 رت خواهم کرد یا نه.دانم دیگربار شما را زیانردبا . نمی

 
 1361اردیبهشت  15روز چهارشنبه گویا 

ی رسد... م  در تهرا  تنها و غنریبم. منزلنکنم جواب نمیهرچند تلف  می

ها غالبناً ام نزدیک منزل پرویز یغمائی روزهنا بیشنتر در مننزلم. شنباجاره کرده

 نیستم. 

ب کصد توما  طلندانم. یبینم. آدر. خانه و د تر شما را نمیمجله را نمی

 . شما را چک ضمیمه کردم... خانم و )احمد( اقتداری را عرض بند ی برسانید

 
 امضای حبیب( )به خط پرويز يغمائي و 1362بهمن  13

دارم... ای  مقاله بنه ام و تقدیم میشرح حالی  از مرحوم دکتر ا شار نوشته
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خانمنا  هسنتم. بیبیند. بنده عجالتاً خط پرویز یغمایی است چو  چشم م  نمی

ری را کنه در عکنم. عرض دیگنر اینکنه قطعنه شنا ر جائی مستقر شدم تلف  می

مجله چا  کرده بودید به نام استاد امیری  یروزکوهی است و مطالنب آ  تمامناً 

متعلق به اوست که مردی است م هبی و انسا . استدعا داریم بیت آخر را به ای  

 عبارت تجدید  رمائید.
 مینری بنزرگ اوسنتادچنا  چنو  ا

 
 ره نیننننک نننننامی بپیماینننندا 

 
 السلطنه نوشته بودم که  رمودید مختصرست. دو صفحهشرح حالی از قوام

ه است هم از مرحوم وثو  الدوله ضمیمه کردم. نمی دانم ای  اورا  به شما رسید

 یا نه. ا ر نرسیده در منزل بدرالدی  یغمائی است از اومطالبه  رمائید.
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