
 

 

 
 

 غم بزرگ
  ٢٠١٨آوريل  ١٢

  
 آن که به خاندان پھلوی و شاه عشق ميورزيد، 

 
 فرزند راستين و نژاده ايران بود، آنکه ضميرش روشن از نور مھر و دانايی بود، آنکه 

  
  آنکه چشم و دلش ايران، ايران ميکرد و پلک نميزد مگر ايران را در نظر داشت، 

  
تاک ھای پاک » ُخم«آنکه فرھنگ و تمدن ايران کھن مثنوی ھفتاد منش بود، آنکه گردون مھرش ھمانند 

ايران بود، آنکه پروانه صفت از خود بيرون ميشد، به خانواده و فرزندان و ايران و شاھنشاه مھرعشق 
ميورزيد، آنکه آتش عشقش به ايران و شاه را نمی شد خاموش کرد و ھمواره ايران آباد را در زير لوای 

  ت، پرچم شيروخورشيد و در زير لوای قانون اساسی مشروطه و متممش ميخواس
  

آنکه بگداخت و در ميان آتش ظلم وبيدادگری ماليان غاصب و تبھکار به لندن انگلستان سپس به کانادا 
به پناه رفت، آنکه آموخته ھای خودرا پاک و سره و چو زر و الماس برای نسل جوان و ميھن دوست 

ھم ايران، ايران ايرانی به ارمغان گذاشت، آنکه چون شمع آب ميشد و در روی رختخواب بيمارستان 
ميکرد، آنکه در حال نيمه بيھوش روی تخت بيماری در فکرتمام کردن آخرين پروژه (نوشته) اش که در 

  روس و ايران بود را منظم ميکرد، ١٩٢١رابطه با قرارداد 
  

را در زير تاج شاھنشاھی ايران برازنده و سزاوار » اعليحضرت رضا شاه دوم«آنکه از ھر سخنی واالتر 
  د، ميدي

 
آنکه بياموخت تا آموخته ھايش را با ديگران تقسيم کند، آنکه سرآمدی دل آگاه و مسرور از باده ايران 

  شاھنشاھی بود، 
  

آنکه استاد حقوق ميھنمان ايران شد، آنکه سنگری تک و تنھا با قلم شيوا و خواندنی خود برای خويش 
  با تيزھوشی و تيزدانی ايستاد، کند ويک تنه در برابر دشمنان ايران با قامتی بلند و 

  
آنکه تنھای تنھا را آموزش داد و تنھا راز عشق پروانه به شمع را در سينه داشت، آنکه روحش به 
عرش وصل بود، آنکه رفته است تا با رفتن خود درس عشق به ميھن به مانده ھای درمانده بدھد که در 

گار ھرگز از ايران بيرون نيامد، آنکه آتش سينه اش نجات ايران مانده اند، آنکه در غربت آرميد ولی ان
درراه ميھن آنچنان گداخته و پرداخته بود که گرز گران برسر ھر ناتوان و ھذيان گو عليه کشورش بود، 

  آنکه فرشته پاکی و درستی بود، آنکه بجز حريم يار پا به خانه ديگری به غصب نگذاشت، 



 

 

  
ه آنان سپرد، آنکه کوه ھای ايران، دشت و چمن و غارھای آنکه حق و حقوق ضعيفان را بگرفت و ب

ايران را پای پياده رفت تا به آنجا که با موتور به قله توچال رسيد قله ای که مظھر ايستادگی و مظھر 
امانت باستانيان به کشور شاھنشاھی است. آنکه عقل را به احساس نفروخت، آنکه نامش در دفتر عشق 

  کو از خود بيادگار گذاشت، آنکه ھرگز نميرد... به جاودانگی شتافت...ثبت است، آنکه نام ني
 

  نامش نيکو يادش قرين ھزاران عشق ورزی به ميھن باد. 
  

  نامش اميرحسين اميرفيض بود.
  

   درود به روانش 
  
  

استاد اميرفيض، نزديک يکماه پيش در پی سکته مغزی در بيمارستان بستری شد و تالش 
برای نجات او به نتيجه نرسيد و پس از دوروز در حال کوما اين جھان بی ارزش پزشکان 

را برای حفظ نام نيکو ترک کرد، تا از مشتی انسان که جز دھانی که از راه روده ھای پيچ، 
  پيچ به اسافلشان ميرسد رھا شود.

  
  يادش را گرامی ميداريم.

  
سال تا ابديت پاک  ١٤٠٠درسايت شرح زندگانی ايشان ھمچنين نوشته ھای ايشان، ھمه 

  شدنی نيست.
 

  
  در اينجا است

-http://1400years.org/AmirFeyz/ZendeguiNamehAmirFeiz
.pdf2015Dec02   

  
  

  شاگردی که برای بار سوم بی پدر شد، 
  
  ک-ح

 


