
 
 
 

 
 1نیآذبه یتیشخص یهایژگیو

 
 
در ساحل  ییدرحمله هوا رانیبه ا نیدر حمله متفق 1320ماه  وریدر شهر نیآذهب

مورد اصابت ترکش بمب قرار گرفت و دست چپ خود را از دست داد  یانزل انیغاز
 یبدن تیمعلول جادیاز دست دادن دست و ا رغمیعل. شد یزخم شیو پاشنه پا

مرداد  28 یپس از کودتا دناز منتظر خدمت ش یناش یمال یهاقهیمض رغمیوعل
از  یشد که ناش یکه بطور روزمره بر او وارد م یادیز یهافشار رغمیوعل 1332

آن  یاجتماع ستمیس جیدر فساد را دنیاو در درنغلت ریناپذطبع بلند و سازش
، با جذبه و لند، نظرب، راستگو و درستکارخودبهی، متکسربلند اریدوران بود بس

. او نه تنها در اثر کمبودبود هیروحگو و باسنج و بذلهحال نکته نیو در ع یجد
نباخت بلکه با اراده و  چگاهیخود را ه هیروح یمال یهاو فشار یجسم یها

خلق  یچنان آثار خود یو با کمک هوش باال زیانگرتیو ح یپشتکار باورنکردن
 نین نکته جالب و تحسیبرجا نهاد. و ا رانیبر فرهنگ ا یبزرگ ریکرد و چنان تاث

به همسر و فرزندان خود، اجازه  ی، حتیاحد چیبه ه چگاهیاست که او ه زیبرانگ
رساند، یشائبه را م نیا یاگفته ایو یحرکت انایداد و اگر احینم یابراز دلسوز

 نیکرد. به ایم مانیالعمل تند و سوزاننده او را به دنبال داشت که فرد را پشعکس
 یمرتکب نشوند. او همه کارها یاشتباه نیعلت معموال همه مواظب بودند که چن

استحمام، : داد یاش، خود انجام مرا، بجز کوتاه کردن ناخن دست بجامانده یزندگ

  ....و.. و..و. وهیباز و بستن کراوات، بستن بند کفش، پوست کندن م
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 و تی. او در هدامانده ادگاریاز او به  یمداد یها. طرحداشت یاو طبع نقاش
رجستهب مشغول بودند نقش یرگریو تصو ینقاش یهافرزندانش که در رشته قیتشو

 . داشت یا
. از او بجا مانده یهم بود و اشعار یطبع شاعر یداشت ودارا یاو دانش شعر

با او مشورت داشته و  ریآرش کمانگ یشعر حماس نیدر تدو ییکسرا اوشیس
پس از  یو دلمردگ اسیکه او بر آن کتاب نوشت، در آن دوران  یامقدمه
بار با  نیگذاشت. آن شعر اول یاجتماع یدر فضا ییبسزا ریمرداد، تاث 28 یکودتا

  د. ضبط ش رانیا ابانیواقع در خ  نیآذدر خانه به خود شاعر، یصدا

 . و پخته بود بایز اریخط او بس
و از باال  یقو یکه داشت برخورد یفیو احساس لط یعشق به زندگ رغمیو علا

  : متن را نوشت نیآخر ا یها. در سالبه مرگ داشت
  نه با اشک حسرت، که با لبخند خواهم مرد من

 نیبه آذ .ا نه چندان تلخ بر لب ...     م. یطنز
چه : سدینویم شیشاپیدرگذشت خود را پ یخود آگه تنامهیعجب که  در وص و

شاعر  امیبه  شعر خ یابا اشاره انشیتنانه و در پاوفر زیدهنده ونگذار و تکانریتاث

 : رانیا شیاندبلند
  همه تو یتو و به نام تو، ا ادی به

 وستیبه مادر پ نیاعتمادزاده، فرزند زم محمود

 . شد دایوناپ دیپد یمگس آمد

 . و بدرود درود با

 ........فرزندان       انی: ربابه لنکرانهمسر
 
  ... او بود یزندگ نیآذشاهکار به نیتوان گفت بزرگتریم

 


