
 
 
 
 
 

 چهل سال با حبيب يغمائى
  

 ايرج افشار

  

 سرانجام هرچيز و هركار مرگ

 بار مرگ يكى نيروى هستى او

 مرا هر زمان مرگى آيد ز بيم

 كه بسيار بيم است بسيار مرگ

 ح.ى.

  
شاعر گزيده گوى و استتا  ست    «يغما»آور حبيب يغمائى مدير مجله نام

قمرى زا ه شتده بتو   1316بانك به سال بيا «خور»پارسى كه  ر سرايى گلي   ر 

پس از هشتا  و پنج سال زندگى پر بهره براى فرهنگ  رخشان ايران، بامدا  پگاه 

هاى پايانى عمتر  ر  ر خانه كوچكى كه  ر ماه 1363بيست و چهارم ار يبهشت 

خيابان ف رآبا  طهران خريده بو   ر گذشت و سته روز پتس از آن پيكترر  ر 

بتر پتاى  «آبا سالم»و  «خور»ز پانز ه سال پيش براى خو   ر ميان آرامگاهى كه ا

اى بر آن آراسته بو   ر خاك نها ه شد. خويشتان و  وستتان كته بتا ساخته و قبه

به يك مصراع از وصيت شاعرانه يغمايي كه خواسته بتو   جا رفتندتابوت او بدان

                                                 
 . (1363تير ) 10سال  5و  4نقل از مجله آينده، شماره 
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عر د. شتكر نتد عمل ننهان كپن« تطرف فرسنگهاس  ر نمكزاري كجا از هر»او را 

را ن ت. آاس ر زبان فارسي ني، با صالحيت و از شعرهاي ماندگار پرمع «وصيت»

ه به چاپ رستيده ازيت  جل ر همي  م ر  ورا هم، كه ه« مرگ»ده قصيب وانيد و 

شتو . يغمتايى هميشته از مترگ از پايان زندگى  ريافته مى و شعر تلقي يغمايي 

هايى كته  ربتاره ر ى قويدل بو  و از مضمونكر .  ر عي  حال ماظهار ترس مى

 انستت و آيد كته  مترگ را طبيعتى متىمرگ  ار  اي  احساس هم به  ست مى

زار خور  ر ختاك رفتت. ستعيدى پذيراى آن بو . بارى، يغمايى مر  و  ر شوره

 جا سرو :سيرجانى  ر همان

 ايم الن ز راه  ور آمدهما خسته

 يمااز خطه رى به سوى خور آمده

 تا باز  هيم پيكر پاك حبيب

 ايم ر موط  خو  به خاك گور آمده

 

*** 

  

كه ن ستي  شماره  وره سوم مجلته آينتده انتشتار يافتت  1323 ر مهرماه 

به  فتتر آن  «آموزر و پرورر»اى از آن را براى مبا له با مجله پدرم گفت نس ه

ارت فرهنتگ بتو  و مجله ببرم.  فتر مجله آموزر و پرورر  ر ا اره نگارر وز

مديرر  ر آن روزگار حبيب يغمايى. روزى كه مجله را به آنجا بر م يغمتايى  ر 

اى تلنبارى از پرونتده و  فتر مجله بو .  فترى بو  آشفته و  رهم برهم. هر گوشه

شد. چندى پس از آن كه قطعه كاغذهاى غلطگيرى و پاكت و بسته مجله  يده مى

اى  يروز/ چو روزهتاى  گتر جستجوى ورق پاره نامه به»آميز بسيار مشهور نكته
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را از او خواندم  ريتافتم كته ستراينده چنتي  شتعرى حتمتا   «عمر خو  هبا كر م

بايست  ر چنان انبوهى و آشتفتگى و ميتان كاغتذ و پرونتده و بستته و اوراق مى

دا پراكنده  ر افتا ه باشد. جوانب  يگر زندگى يغمايى هم آنقدر كه م  آشنايى پي

 ها بو .كر م به همي  ترتيب

نمو  پشت ميتز نشستته بارى، مر ى تيره رنگ كه هم س  و سال پدرم مى

كشيد و خاكسترر بر ي ه كتتش ري تته بتو . ستالم كتر م و بو . سيگارى  مى

جلته مايستا م. گفت چه كار  ارى؟ گفتم يك شماره مجله آينده براى مبا لته بتا 

بته  مگر مجله آينده  رآمد؟ گفتم بايد مجلته راام. گفت آموزر و پرورر آور ه

 خو  آقاى يغمايى كه مدير مجله است بدهم. گفت حبيب يغمايى متنم.  ر ههت 

ورّقى تتخو  هيبت بيشترى براى او قائل بو م. با  و لى مجله را به  ستتش  ا م. 

كر  سرسرى و گفت جناب  كتر به م  نگفتته بتو  كته  وبتاره  ستت بته كتار 

د پرسيد اسمت چيست و چون از نسبتم آگاه شتد گفتت خيلتى ب ته شو . بعمى

 بو ى كه ترا  ر خانه پدرت  يده بو م.

كتر  و بتدان يغمايى مجله آموزر و پرورر را با سبكى ا بى منتشتر متى

 .  لبستگى  اشت. آن  وره مجله يكى از پربارتري  مجالت يك مجله  ولتى بتو

آنجتا  ن  فتر  يدم. برا رر اقبال هتم بتهپس از آن چندي  بار يغمايى را  ر هما

تكبترى، تكلفتى، بتىكر . از همان اوقات از خور محضرى، بتىآمد و رفت مى

ينتده پر ازى و باالخره سر و وضع قلندرور او خوشم آمد. معموال  مجله آلطيفه

تتر او گترفتم و بته  فشد به بهانه بر ن شماره مبا له، مجله را بتر متىكه نشر مى

ى، هاى خوب بو ، على محمد عامر، آنجا پاتوق جمعى از ا با و فرهنگىرفتممى

 عباس شوقى و....
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به انتشتار مجلته يغمتا  1327چهار سال نگذشت كه يغمايى خو   ر سال 

پر اختتت. ن ستتتي  شتتماره آن را كتته  ر فتترور ي  آن ستتال منتشتتر شتتد از 

ا مجله متتي  مترفروشى خريدم و شيفه آن شدم. هوس چاپ مقاله  ر آن روزنامه

اى نتاممك  ام  ر چنان مجلهكر م نوشتهبه وسوسه انداخت. ولى چون تصور مى

و  خواستم چاپ شو  به  فتر مجلته ببترماست شرم كر م كه خو  مقاله را كه مى

. مدتى به يغمايى بدهم. پس آن مقاله را با پست سفارشى به نشانى مجله فرستا م

ضتى ي  شماره مجله چاپ كر . عنوان مقاله قانگذشت كه يغمايى آن را  ر پنجم

ر اى بتو  ابتتدايى و معمتولى. امّتا رور يغمتايى  ميرحسي  ميبدى بتو . مقالته

لته را نگارى بر آن بو  كه  ست نوقلمان را بگير . به همي  مالحظته آن مقامجله

ن چاپ كر ه بو . طبيعى است كه بسيار شا  شده بو م و  ر ميان همست  و ستاال

 ا ب فارستي )فروغتي، انآورهتاى نتامام همتراه مقالتهرافراختم كه نوشتهسرى ب

نتى زا ه،  شتتى، شتف ، صتورتگر، غ، بهمنيتار، اقبتال، تقتىقزويني، بهار،  ه دا

ند كه مجله خاص آنان بو  چاپ شده است. چ (فروزانفر، مينوى، همائى، ياسمى

رفتتم.  انه يغمايى بتو كه خ ت سرآب سر ار ت روز پس از نشر مقاله به  فتر يغما

 اشتد. ازيغمايى بيش از اندازه تشويقم كر  و گفت باز هم مقاله بده اما شتيري  ب

يدار و آن زمان همكارى م  با يغما آغاز شد و ارا ت م  به يغمايى به  وستى پا

نويسى بسيار پر امنه كشيد. بايد بنويسم كه  ر راه و رسم زندگى فرهنگى و مجله

او فترا گترفتم كته ب تل و ضتنتى  ر آمتوخت  نداشتت. هتر چته ها از آموختنى

 آور .گفت و هر چه  ر زندگى كشيده بو  و  يده بو  بر زبان مى انست مىمى

چندى پس از آن مينوى از  يار فرنگ بازگشت. او كه  وست  يري  و هم 

هاى آغاز بازگشت كه حال و مجال  اشتت بته  فتتر مدرسه يغمايى بو   ر سال
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گفتت چته را يغمتايى نگريست و مىها مىآمد و  ر خوب و بد مقالهى مىيغماي

چاپ كند و چه را نكند. يكى از روزها كه بته  يتدن يغمتايى رفتته بتو م گفتت 

خواهد  رباره چنتد تو را چاپ كنم، اما مى «چهار انجيل»مينوى گفته است مقاله 

خيابتتان  ت رجتتاى آن بتتا تتتو صتتحبت بتتدار . مينتتوى آن ايتتام  ر خانتته بتترا ر

رفتم از ترس كر . با اي  كه گاهى به  يدنش مىزندگى مى ت حشمةالدوله

ام خر ه بگير  جرأت نكر م كه بپذيرم و به اي  كه مبا ا برآشفته شو  و بر نوشته

 انند  ر سراغ او بروم. به يغمايى گفتم ايشان اختيار  ارند كه به هر ترتيبى كه مى

فر ا به شو  اي  طور رفتار كر . پسگفت با مينوى نمىمقاله  ست ببرند. يغمائى 

دم. آن روز ترسان و لرزان بته  فتتر يغمتا آمت رآيد تو هم اينجا بيا. ناچااينجا مى

مينوى وسط  فتر ايستا ه بو  و سيگار بر  ستش بو . يغمايى گفت جناب مينوى 

ج اصتالحى اند كه مقاله چهار انجيل چتاپ شتو  ولتى آن را محتتااجازه فرمو ه

ام.  انند. مينوى گفت معطل افشار نشدم. هر چه مزخرف  ر آن بتو  ختط ز همى

 شو  چاپ كر . يگر مى

*** 

 

. نويسى پذيرفته خاطر بسيارى نبو هوق و سليقه و رور يغمايى  ر مجله

ا هتاى منتدرج  ر آن رهتا و مقالتهجوها مجله يغما را مجله متر هم صوصا  تازه

هايى كته  ر خواندند زيرا  ر آن شعر نو و مقالهپرستى مىج كهنهمرتجعانه و مروّ

طع   هيچ واهمه ازشد. امّا يغمايى بىستايش ا بيات نوي  معاصر باشد چاپ نمى

 انستت هيچ روى و ريا  رست مىو  ق اي  گروه راهى را كه برگزيده بو  و بى

 پيمو  و هرگز از آن  ور نشد.مى

متوقف ساخت بتر هوشتمندان  1357 ر پايان سال پس از اي  كه مجله را 
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جامعه فرهنگى ايران روش  شد كه مجله يغما چقدر گرانسنگ و سو مند بتو  و 

بانى ا بيات ملى و واقعى تا چه حد بنيانى مؤثر بو . اينتك كته  ر معرض و نگاه

پيتر  ت اند كه يغمايىشو  بيش از پيش همگان  ريافتهمجله يغما تجديد چاپ مى

يك تنه و با نيروى مقاوم كويرى، چه مايه رنج  راز  ر  ت نويسى ايرانتا  مجلهاس

 ر نشر آن  «انتشارات ايران»اى بر جان خويش بار كر . خدمت كار چنان گنجينه

 آميز و پا رميانى بدرالدي  يغمايى فرزند استا   ر اي  راه گرامى است.ستايش

ى ايران نبو ه است كه ستى هاى مستقل و ش صى و جدّهيچ يك از مجله

هيچ گسستگى، و كم و بيش  ر سر هر ماه و چني  يتك  ستت و و يك سال، بى

 شد.اشته با يكپايه انتشار بيابد و  ر قلمرو زبان فارسى خواستار و  وستدار  يرپا 

و  اعتبار مجله يغما به همان بو  و هست كه بته انتشتار ا ب اصتيل ايتران

السلطنه، على ال پيش حتى شعر و نوشته از احمد قوامبزرگان ا باى چهل پنجاه س

خواهان سهيلى، سيد ضياءالدي  طباطبائى، عباسقلى گلشائيان كه مور  س ره تازه

 گذاشت.خواه و ا ب پرور را احترام مىپر اخت و رجال فرهنگبو  مى

ت يغمايى كه مجله خو  را با نشر آثار ا باى طتراز اول آغتاز كتر  صتفحا

مقاله  وبر نوكاران و نوقلمان باز گذار  و كوشش  اشت كه از آنان شعر  مجله را

هتاى ا بتاى هتا و نوشتته ر مجله بياور . جز اي  مصتر بتر آن بتو  كته سترو ه

نستتان شناس هند و پاكستان و افغاهاى  ورافتا ه و هر ايراننشي   ر آبا ىگوشه

 ر  بو  كته بايتد آنهتا راو كشورهاى  يگر را  ر مجله چاپ كند. خوب  ريافته 

نگ نگارر و تتبّع ا بى تشوي  و ترغيب كر  و تسامحى  اشت تا مگر چراغ فره

 بتابد. و زبان ايران با هر نورى كه امكان  ار  تا به اكناف قلمرو زبان فارسى

 ت گاهى به گتاهىت  گر انيد و هر چنديغمايى، مجله را حقيقتا  يك تنه مى
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اقبتال )، بترا ر (ها پرويتز يغمتايىمدت)، فرزند (كار كتر نصرت تجربه )همسر 

شتافتند اما مطبعه به يارى او مى (كمال اجتماعى، آل  او  و...)، خويشان (يغمايى

رستى نويسى، تمبر چسبانى، حساببندى، پاكتروى، غلطگيرى، مقدارى از بسته

ايت  همته  نويسى به مشتركان فراموشكار، عمدتا  كتار ختو ر بتو . از فتر، نامه

شتد امتا  لستر  تتاب متىآور . بىپذيرى خم به ابرو نمىگذارى و خستگىوقت

 شد.نمى

ا راستى را آن كه او  ر انتشار مجله معجزه كر .  لش  ر ستفر و حضتر بت

رفت ترتيتب كتار تأخير منتشر شو . اگر به سفر مىوقفه بىيغما بو  تا مرتب، بى

آمتد. از گزيتده ستر وقتت مجلته  ر متى  ا  كه  ر غيتابش ومجله را طورى مى

متنظم  ام آشكارست كه عاشقانه بته انتشتارهاى او كه  ر پى اي  نوشته آور هنامه

متر ا   نامه پتنجم)پسنديد مجله  لبسته بو . يك هفته تأخير  ر انتشار آن را نمى

(. يارانى چون سعيدى سيرجانى و باستتانى پتاربزى  ستتى بتر ايت  آتتش 1326

  يگران هم كه نامشان شايد  ر خاطرات يغمايى هكر شده باشد. اشتند و 

شنيد كه بد، خيلى شد از او مىجوياى حال يغمايى مى (و هرگاه)هر كس 

هتا را از او كنم! م  چهل سال همي  حرفبد، حال ندارم، همي  روزها سقط مى

تترر پنجتاه، شصتت ستال و بيشتتر. چتون ايت  كتالم شنيدم و  وستان  يرينته

گفتم خدا را شكر كه حالت  گرگونى نيافته و بتر يشگى او بو   ر جوابش مىهم

گفتت مست ره نكت . گتاه شتد و متىهمان منوال است كه بو . گاه عصبانى متى

كر . مينوى  ر مجلس بيست ستالى يغمتا كته  ر گرفت و مقابله مىشوخيش مى

ى چهل و چنتد باشگاه  انشگاه تهران برگزار شد خوب و به كنايه گفت كه يغماي

كر  و گله و سال پيش از آن تاريخ هم كه نوجوان بو  از تبه كر ن جوانى ناله مى
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شكايتش تازگى ندار . اما تر يد نبايد  اشت كه رنج و غم و  ر  زنتدگى پشتت 

 رنگ او را آزر ه ساخته بو .يغمايى را خمانده و چهره تيره

غمتايى را تريتاكى هتاى ستوخته يلباس و آرايش، رنگ تيره چهتره و لتب

شد، ولى خيتر تر مىنمو  و چون شاعر بو  ظ  ترياكى بو ن او  ر اهعان قوىمى

 انتد گواهنتد كته چنتان نبتو  وكسانى كه با يغمايى سفرهاى چندي  روزه كتر ه

 ر  طبيعت او را چنان ساخته و سوخته بو  و خو ر با آشفتگى حال آن خيال را

 ب شيد.بيننده جان مى

ره تحصيلى خو  را  ر سمنان و تهران، با طلبگتى آغتاز كتر  و يغمايى  و

سپس  ر  ارالمعلمي  عالى به آموزر و پرورر نوي  پر اخت و چتون از آنجتا 

فراغ يافت به تدريس  ر مدارس و از جملته  ارالفنتون پر اختت. متدتى رئتيس 

معارف شد و چندى متصدى كارهاى ا ارى. تا اي  كه بته همكتارى بتا مرحتوم 

اى كه  ستيار فروغى بو  از بركاتى است كه دعلى فروغى برگزيده شد.  ورهمحم

تر يد يغمايى  ر اي   وره پرفايده بسيار چيزها از خداوند نصيب يغمايى كر . بى

فروغى آموخت كه از  رس مدرسه و اوراق كتاب برتر بو  و سو مندتر. يغمتايى 

به تفصيلى تمتام  «ال با فروغىهشت س»اى گويا و شيري  به عنوان خو   ر مقاله

به سرگذشت خويش  ر آن  وره پر اخته.  ري  هشت سال، يغمايى توفي  يافت 

كه سراسر كليات سعدى و شاهنامه فر وسى را چند بار با فروغى زيترورو كنتد. 

يات را تصتحي  انتقتا ي كلبايست زيرا اي   و خداوند هوق و  اناى كار كه مى

اى بسازند ناچار از آن بو ند كه هر بيت آن  و شتاعر را مه گزيدهكنند و از شاهنا

چند بار بر ترازوى سنجش  رآورند تا صورت  رست هر بيت از كليات را بيابند 

و شعرهاى خوب و گزيتده شتاهنامه را جتدا ستازند.  ر ايت   وران كتارآموزى 
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و طرز به كار  ها بر يغمايى از هوق نقد و بينش علمى و اعتدال فكر فروغى بهره

 هاى خطى متعد  را  ر تصحي  و تنقي  مت  فرا گرفت.گرفت  نس ه

االنبيتاى نيشتابورى، ترجمته تفستير نامه اسدى طوسى، قصت گرشاسب

اى از نظم و نثتر قتديم و بتاالخره غزليتات ستعدى كته  ر ايت  طبرى، مجموعه

ه و هاى اخير به نفس خويش تصحي  كتر  همته از كارهتاى علمتى شايستتسال

از  تري  تفسير فارسى وماندگار اوست.  ر پر اخت  ترجمه تفسير طبرى كه كه 

هاى ن ستي  نثر  رى عصر سامانى است هفت سال نقتد عمتر بتر ستر آن نمونه

شنايى آ انست كه چه پايه رنج  ري  كار بر ه و چه مايه  انايى و باخت. خو  مى

هتاى متت  را از  رآمي تگتىبه رموز زبتان كهت  الزم بتو ه استت تتا آن چنتان 

 ليتل نويسى بپيرايد و به آراستگى و شايستگى به مرحله چاپ برساند. بتىنس ه

ا  آن يتنيست كه  ر روزهاى پايان عمر كه  ر بستر بيمارى  رافتا ه بتو  بتاز بته 

 كتاب كه نمو ارى ارجمند از پايدار بو ن زبان پارسى بو  چني  سرو :

 هست تفسير مصحف طبرى

   ترجمت به لفظ  رىاولي

 هفت جلدست و هفت بحر ژرف

 خواندمش هفت سال حرف به حرف

 نو شد از طبع اي  كتاب كه 

 هيچ كس اي  نكر  جز از م 

 

*** 

  

نثر يغمايى از نثرهاى شناخته شده روزگار ماست. لفتظ  رى  ر  ستت او 
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متتأثر  حكم موم  اشت، هم  ر شعر و هم  ر نثر.  ر انت اب لفظ و  ر شيوه بيان

نامه و ترجمته تفستير از بزرگان ا ب كه  فارسى بو . چون شاهنامه و گرشاسب

طبرى و كليات سعدى و خمسه نظامى را خوب خوانده و خوب  ريافتته بتو  از 

اى بر ه و تأثيرى يافته بتو . استتوارى و آهنتگ ختور و ايجتاز از هر يك بهره

ش مستلم بتو . از نتا ره م تصات س   اوست.  ر انت اب لفظ استا ى و مهارت

شناخت و هر لفظ را  ر مفهتوم كسانى بو  كه حد استعمال كلمات را  رست مى

گذاشتت. بته همتي  ستبب بتو  كته بتا  و سته كلمته واقعى و مناسب خو  مى

كر  و زبان مبارز را ها يك جهان معنى عرضه مىآميز زير مقالهنويسى نكتهحاشيه

نوشتت و بستيارى از الفتاس مستتعمل تته متى وخت. با اي  كه استتوار و پ مى

انته يبآور  نثترر از ستا گى روستتائى، طنتز و رنتدى ا گذشتگان را بر قلم مى

 .شمار  اشتهاي بيوريهربه

جستجو  ر شتعر يغمتايى بهتتري  راه آشتنايى بتا انديشته اوستت. او  ر 

و تتري  كلمتات از زنتدگى هاى خويش خواننده را بتا زيبتاتري  و ستا هسرو ه

 ساز .سرگذشت خويش آگاه مى

 به پاى تهى  ر كويران و  شت

  ويدم كه  ر آن رهم چه نبو 

 به مكتب  رون ز اوستا  ا يب

 ها و به به نبو خبر ز آفري 

 پى كه  ر چشم م سرابى گلي 

 از آن نغزتر طرفه خرگه نبو 

 زا كويرى چو  رياى ژرفنمك
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 ار جنبش و ساحل و ته نبو كه

 خرما و نانى جوي همان كشك و 

 گهى بو  بر سفره و گه نبو  
 

كه آن  «آبا سالم»شاعر  ر بسيارى از شعرهاى خو ، م صوصا   ر منظومه 

 و، به هگام بسته بو ن چشم  ر بيمارستان لنتدن سترو ه استت 1355را  ر سال 

، هرچه را از روزگاران گذشته خويش بته يتا  آور ه بتو   ر آن گنجانيتده استت

ى ه و كم مايه هشتا  سال پيش يكى  ه كويرى را به روشنى پتيش روزندگى سا 

يابتد كته ياب  ر آن گونه اشتعار  ر متىگذار . خواننده نكتهخواننده خويش مى

 السا ات خورى چگونه  ر  ل كوير هولناك و  ر زيترحبيب يغمايى پسر منت ب

 ر چنتي   سايه خرمابنان باليده شد. روزگار كتو كى شتاعر گزيتده گتوى ايتران

 اى آغاز شد كه:پهنه

 زاىهاى ناپاكز آلو گى

 روان را سوى تيرگى ره نبو 

 ها سحرگاه از آواز گنجشك

 جز از غلغل و شور و چه چه نبو 

  ل نازك و روش  و خر  م 

 ز بدخويى گيتى آگه نبو  
 

 تنهايى و س تى روزگار پيرى او را هم  ر اشعارر بايد خواند:
 

 ام سر خويشرى گرفتهمنم منم كه به پي
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 زقوم و خويش نبينم كسى برابر خويش

 لباس شويم و جارو كشم غذا بپزم

 ام آقاى خويش و نوكر خويشبه كنج خانه

 ام از فيض خواندنم محرومچو كور گشته

 مگر مرور كنم آن ه  ارم از بر خويش

 اى بدون اثاثمحقرست مرا خانه

 اگر بيايى  ر خانه محقر خويش

 ر از نان خشك و كشك و پيازمراست حاض

 ب وانم ار يكى از  وستان به محضر خويش

 مراست خاك كويران خور مصدر و باز

 سعا تى است اگر  ر شوم به مصدر خويش 
 

 شعر يغمايى زيتا  نيستت امّتا بيشتتر آنهتا زيبتا و  ر نهايتت استتوارى و

ايت   پتس از ت فصاحت و پرمغزى است.  كتر غالمحسي  يوسفى  رباره شعر او

اى نوشت كته جوانتب شتعر مقاله ت يغمايى منتشر شده بو  «سرنوشت»كه كتاب 

ال ست)يغمايى را به محك نقد  رآور ه. آن مقاله ن ست  ر مجله راهنماى كتاب 

( چتاپ 1356مشتهد، )جلد اول  «هاى  ر آغور با برگ»( و سپس  ر كتاب 17

 شده است.

گفتت  ر  ا . متىنمتىيغمايى چندان به ثبت و ضبط شعر ختو  اهميتت 

بتتى جوانى غزلى ساخته بو م كه بيتى از آن زبانز  و مشتهور و سترو ه جتوا  تر

شد و چون شعر خوبى نبو  و آن طور شد به تربتتى كته  وستتم بتو  قلمدا  مى

  هم.گفتم عيبى ندار  تا تو زنده هستى بروزر نمى
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 آسمانا  لم از اختر و ماه تو گرفت

 ماه  گرى آسمان  گرى خواهم و 
 

 ه ايران  ر شعر يغمايى جايى بلند  ار . چون اشعارى كه براى وط  سترو

ه هاى  رسى پيشي  چاپ شد لنشي  و خور بيان و استوار و سا ه بو   ر كتاب

ب شعر خو بو . تاريخ ايران را از روزگار ه امنشيان به بعد  ر منظومه زيبايى به

 همكارى بيش از اندازه او با شاهنامه  ر  وستى او نتيجه انس رآور ه. حس ايران

شتناس و برخاستت  از هاى  يگر با رجال فرهنتگبا محمدعلى فروغى و آشنايى

ر طپيتد. هرجتا كته  زاران كويرى مىزا گاه كويرى بو . هميشه  لش براى شوره

گرفتت افتا  شعرر بلندى  يگر مىيافت و به يا  كوير مىشعر خو  مناسبتى مى

هتاى ز . كتوير و بيابتان از مصتمونصميمت  ر كالمش جتور متى و عاطفه و

هاى نارهگاه يا  خور و كآموز او بو . او از روزگار جوانى تا  وره پيرى هيچ ست

شتقى عشتائبه غترض و كويرى آن را از يا  نبر . به آن پهنه تعلقى ما رزا  و بتى

هتاى ا ىآبنام هر يك از و زيبا بو . ناپذير  اشت. سراسر بيابانك  ر چشم اپايان

هاى ختهايى بو  از ايران باستانى. خار و شتر و ريگ روان،  رآن يا آور گذشته

گز و طاق، كشكينه و خرماى كم مايه و آب شتورناك آنجتا بتراى او نمو هتاى 

 هاى آرامب ش جهانى بو .خوب طبيعت و نعمت

هتم او را  اشت و بستيارى از آنهتا يغمايى همشهريان خو  را  وست مى

محمد  ت  اشتند. نمونه عاطفه و وفا ارى يغمائى نسبت به يكى از آنان وست مى

وصيتى است كه چندى پيش از مرگ به خط لرزان نوشت. محمتد امينتى  ت امينى

هاى وفا ارى به او بو . امينى  ه روز پايان عمر يغمايى را بته خورى هم از نمونه
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تهران آمتد و شتب و روز را بتر بتالي   خواستارى  وست رفتنى خو  از خور به

 يغمايى گذرانيد. امينى كه از طبع شعر بهره  ار   رباره يغمايى گفته است:

 خور شد از وجو  تو مشهور

 هم نان كز اويس نام قرن

  
پستنديد. بته ختويش و شتنيد ولتى نمتىيغمايى اي  گونه شتعرها را متى

اشتت. حضترت ستاغر تمتام همشهرى خو  ساغر يغمايى اعتقا  و ايمانى قوى  

يگرر وظايف انسانى را به جاى آور  و مراتب  وستى خو  را نماياند.  وستان  

تگى به هم ني ، چون حسي  مصاحبى نائينى و عبداله نورانى خراسانى كه با خس

 به خور آمد و س نانى شايسته  ر ح  خورى بزرگ بگفت.

، مرحتوم ستيد پرويتز بدرالدي ، پرويز و بته قتول آن)از يغمايى پنج پسر 

ز او چند  ختر بر جاى ماند. سه چهار ستال پتيش  (اسمعيل،  كتر احمد و مسي 

 وفات از  رگذشت يكى از  ختران خو  سوكوار شتد. فرزنتدان باليتده يغمتايى،

يتز هم ون اكثر تبار يغمايى خور هوق ا بى  ارند و م صوصتا  بدرالتدي  و پرو

انتد. استمعيل  ر هتا ستاختهو مجموعته انتدآثتار پتدر را جتدا جتدا گتر  آور ه

خوانتد. شناسى ت ص  يافته و احمد پزشك است. مسي  هم پزشكى مىباستان

اسمعيل از پدر شعر سرو ن آموخت و شعرى هم به مناستبت روزهتاى پيترى و 

 نز يك به  رگذشت او سرو .  و ت  از  ختران هم شاعرند و قطعتاتى ختوب از

اى از طبعا  هر يك از اي  فرزندان شايستته گوشتهآنان  ر يغما چاپ شده است. 

ى  ر تري  توقفى و كوتاهكار انتشار آثار پدر را به  ست خواهد گرفت تا كوچك

 اي  راه پيش نيايد.

يغمايى  ر  وستى كم مانند بو  و از كارى كه از  ستش  ر حت  آنتان بتر 
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آن وقتتى را كته  بترمآمد كوتاهى نداشت. مهربان بتو  و  لنتواز. از يتا  نمتىمى

اى از آن بتر مت   شواريى براى م  پيش آمده بو  كه ممك  بو  رنجى و صتدمه

 وار  آيد او با عالقه و تدبير و  لسوزى و پا  ر ميانى آن قضيه را خامور كر .

و   وستان يغمايى و ارا ت ورزان به او كه اهميت كارهاى فرهنگى بى سر

ا  تجليتل و تعظتيم او برامدنتد و  ر شناختند  ر چنتد فرصتت بته يتصدا را مى

 حقيقت آن ه شد سپاس  اشتى بو  كه مملكت ايران نسبت به يك پدر فرهنگ و

ار بتاستا  س   پارسى ابراز كر . از  همي  سال انتشار يغما هر پتنج ستال يتك 

زمتان شد. آخري  بار سى امي  سال يغما همجشنى براى  وام نشر يغما گرفته مى

امته يا گارن»مي  كنگره تحقيقات ايرانى  ر كرمتان بتر پتا شتد و با برگزارى هشت

اى از مقتاالت تحقيقتى و ا بتى بتو  بته او پيشتكش كه مجموعه «حبيب يغمايى

 ا . گر يد.  انشگاه تهران هم  و سال پيش از آن  رجه  كترى افت ارى به او 
 

*** 

 

ه انند همتپس از شهريور بيست هواى سياست به سر يغمايى افتا . او به م

س كترفت كه  وره آزا ى فرا رسيده و هتر ميانساالن آن روزگار بر آن تصور مى

فراخور مقام و مرتبتى كته  ار  بايتد  ر سياستت و امتور اجتمتاعى بته ختدمت 

  ولتى بپر از . او به همي  آرزوى خام كانديداى وكالت از ناحيه كويرى شده بو

آسان  كسى كه رأى  ولتى خواهد آور غافل از آن بو  كه رأى آور ن  ر قبال آن 

اى بستيار  وزنتد.  ر قصتيدههاى خاصى مىنيست و جامه وكالت را براى قامت

 شيري  و پندآموز گفته بو :

 نام آن بنده بيگانه  رون افكندند
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 رأى آن سيد سو از ه يغما كر ند 

هتا و يغمايى اهل معاشرت  وستانه و محفل آرا بو  و  ر بسيارى از جلسه

كر . عضتو انجمت  ا بتى ايتران بتو  كته هاى  وستانه و ا بى مشاركت مىحلقه

 شاهزا ه افسر تأسيس كر .  ر آن روزگتار متدتى بتا ستيد ف رالتدي  شتا مان و

كتتر . هتتم عبدالحستتي  هريتتر  ر روزنامتته طوفتتان بتتا فرختتى يتتز ى كتتار متتى

علمان بو ند. مآبا ى هاى او مينوى و شا مان و  كتر باستان و  كتر نجماىمدرسه

بتال باسوا   لسوزى بر او ح  تعليم  اشتند كه يا  ابوالحست  فروغتى، عبتاس اق

كتر . گتاه فرامتور نمتىآشتيانى، غالمحسي  رهنما و عبدالعظيم قريتب را هتيچ

 پر اخت.گفت و به ستايش مىهميشه از آنها با نهايت ا ب س   مى

ه ال آن را پايدار نگتاهاى ا بى هفتگى يغما كه مدت سى و يك سبه جلسه

و   اشت  لبستگى  اشت. به تفاري  و تنتاوب ا يبتان، شتاعران، از پيتر و جتوان

كر ند. يغمتايى همتواره شناسان خارجى شركت مىفضالى واليات و حتى ايران

 كوشش  اشت كه به اي  محفل ا بى گزندى وار  نشو .

بارهتا و  يغمايى خور سفر و سفر  وست بو  و م  سعا ت آن  اشتم كه

، پتروه، احمتد اقتتدارىصحبتى او و اللهيار صال ، محمتدتقى  انتشبارها  ر هم

 قلى جوانشير، يحيى ريحان، اصغر مهدوى، مجبتى مينتوى، منتوچهر ستتو ه،على

هتاى  وستتانه عباس زرياب، حسي  نواب، حسي  شهشهانى، به سفرها و گر ر

آگتاهى و ختور محضترى او رفتيم و از تستام  و تحمتل و  (هاجدا از كنگره)

الشتعراى بهتار  ر شتعرى كته همتراه ور بو يم. چه خور گفته است ملتكبهره

 اصغر حكمت و يغمايى به سفر كاشان رفته بو :على

 طبعم ندهد  ا  مديحش كه چني  كار
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  ر عهده يغمايى و آن طبع روان است 

رر يغمايى پس از مرگ، سفر  رازى را به سوى كوير پيش گرفت تا پيكت

 زار خور، همانجا كه زا ه و باليده شده بو  به خاك سپر ه شو . ر شوره

تته اى او  ر نظر بتو  گفچون  امنه س    راز شد مطلبى كه  رباره نوشته

 شو .آيد به شماره  يگر واگذار مى

ور  پدرم بو  به اصرار از راهتى » پرسه«روزى كه  ر  ى ماه سر ، مراسم 

رفتته زير بتازويش را گ ت پسرر ت سانيده بو . بدرالدي خو  را به باغ فر وس ر

 رفت. شكسته بتو .شنيد،  رست راه نمى يد،  رست نمىبو . پيرمر   رست نمى

وبت مت  نتوان بو . به هنگام برخاست  و رفت  به بابك گفته بو  بابك اي  بار بى

 است. به بابات بگو.

مش پايتدار و از آمترزر هتا و نتاروانش شا  با  و يا ر هميشه بر زبتان

 ايز ى برخور ار.

 


