از مُلک ادب حکم گزاران همه رفتند
آن گرد شتابان که بر دامن صحراست

رو بار سفر بند که یاران همه رفتند
گوید چه نشستی که سواران همه رفتند

امروز در سوگ مردی نشستهایم که به حق از پایههزاارا دانشهاا ززاد اسهیمع ومومها و از پ شکسهواا
زرو ف ایک این دانشاا خصوصا معباشه  .اسهتاد فی ه شهادروا ب هاا زدهای دکتهر بل ل ها در ک هار
روانشاد استاد دکتر وب ی در برپایع و باال برد کم ت و ک ف هت زهرو ف ایهک در ک هار اسهاا مرتهر
دیار سهم به ساایع در ارایاء سطح ولمع زرو ف ایک داشتهان  .از زپاراما کوچکع در نادیکع م ا
فردوسع اا خ ابا ولع وصر و خ ابا فلسط ن و مکا فعلع این بارزهوارا همهوار در اهیش بهرای بهتهر
کرد فضای زموزشع برای دانشجویا زرامع و بهاال بهرد سهطح ولمهع و سهاما داد بهه ززمایشهاا ها
بود ان  .در مورد ززمایشاا های زرو ف ایک و رس

ز به سطح فعلع وهیو بهر اهتمها و ایشههای

اساا و مرب ا وایا سهم سرکار خانم کمالع و ب اا زدای پهلوا زاد به خصوص بس ار بربسهته اسهت.
من در ک ار شادروا دکتر بل ل ا سالهای متمادی به ویرایش ب شهتر کتااههای اهلل فع و اربمه ایشها
اشتغال داشتها  .کتاا الکترومغ اط س ،مکان ک کوانتومع و کتاا مبانع ف ایک که ارب کتاا هال ه ی
و رزن ک است از ز بمله است .کتاا اخ ر چهار بار پس از اج یه نرهر در مهتن اصهلع مهورد میابلهه و
چاپ مج د درار زرفته است که چاپ اخ ر ز مربوط به سهال  2011مه یدی و ویهراش نههم مهتن اصهلع
است .بل اول و دو این کتاا به همت ب اا زدای اشرادع م یر وامل مرتر انتشارات صهفار کهه ناشهر
کتااهای دیار استاد بود ان انتشار یافته است .ام ز که بل سو این کتاا که ظاهرا می مات ز ن ا
فراهم ش و حتع فصلهایع از ز اوسط استاد بل ل ا اربمه ش است بهه همهت ب هاا زدهای مرمه

واب ی ع ،همکار ایشا  ،و مسهاو تهای ب هاا زدهای اشهرادع بهه زیهور طبهت زراسهته زهردد و در اخت هار
دانشجویا وایا درار ز هرد و ایهن زخهرین یادزهار انتشهارااع اسهتاد فی ه ن ها در دسهتر

ویدهم ه ا و

دانشجویا زرامع درار داشته باش .
به زاش او نشست م و دود شوق بر زم

او ساوتع ن شستع که زاشع ب شانع

مطلب باال نوشته ای از زدای ناصر میبلع است که در مراسم بارز اشت ختم مرحو بل ل ا درائت ش است.
www.avang.org
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