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 انقطاع صران دکتر یاد زنده

اهل  ۀبا درودهای گرم به هموطنان و ایرانیان عزیز در هر گوشه از دنیا و سپاس فراوان از هم

آرمان  ۱۶ ۀفرهنگ و هنر، فرهنگ دوستان و اهل قلم و پژوهش که با تشویق های خود از شمار

 زنده یاد محمدعلی فروغی، به ما روحیه ای دوچندان بخشیدند.  ۀبا ویژه نام

دکتر حسین  ،هنوز از غم فقدان یاران و دوستان گرانمایه خود نصرت اهلل نوح که دریغ اما

عیل خویی رهایی نیافته بودم که پرواز غم انگیز دوست دانشمند و گرانقدرم احقیقی و دکتر اسم

هرگز باورم نمی شد که جدایی از . صد چندان کرددکتر ناصر انقطاع تاسف و تاثرم را دو

ن برایم سخت و تا بدین حد ناگوار و جانکاه ام دکتر انقطاع تا بدین سا دوست چندین ساله

 باشد. 

 برای :دوست پرواز

 دکتر ناصر انقطاع

 

 دکتر ساموئل دیان
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همیشه به یاد ماندنی دوستان  و بزرگان علم و ادب  ۀگرانبهاترین اندوخته های معنوی من خاطر

دانش و هنر و ادب  ۀو از سر چشم ی دادهمانده هایم جایاد ۀیننجو فرهنگ پارسی است که در گ

 مند گردیده ام.آنان بهره 

رنگ و صمیمی سال ها مانند برادری مهربان ، یکدکتر ناصر انقطاع به عنوان دوستی شفیق و 

 ،خوباست اقبال و خوشوقتی حشر و نشر و مصاحبت و همکاری او را داشته ام. از بخت و اقبال 

 تاریخ و ادبیات و همچنین اطالعات حیرت انگیزش بهره ها برده ام. ۀدر پهن او پایان بی دانش زا

برای بزرگداشت و تجلیل از یک عمر زحمات  ۲۰۱۶ سال درکه مراسم باشکوهی  ۀخاطر

 ،فرهنگی و خالقیت های  ادبی و تاریخی دوست دانشورم دکتر ناصر انقطاع برگزار کردم

 همیشه در ذهنم زنده و از یاد نرفتنی است. 

بر جای درگذشت تاثرانگیز دکتر ناصر انقطاع آن چنان غم و درد جانسوزی بر ذهن و روانم 

گذاشته است که وصف ناشدنی است. با یاد آن همه خاطره های دلنشین که از او دارم زندگی 

 کرده و آنها را گرامی می دارم. روانش شاد باد.

 دکتر ساموئل دیان 

 ،آنجلس لس

  ۲۰۲۱ جون ماه ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


