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اـي به آمريكا   نويسنده نامدار اسرائيلي كه بنا به دعوت دانشگاه بركآقاي سامي ميخائيل

 پس از شركت در يك كنفرانس علمي ادبي و ايراد يك سلسله مسافرت نموده بود،

 در معيت همسر خود ٢٠٠٧ور در تاريخ بيست وچهارم سپتامر سخنراني در دانشگاه مذك

  .،  نشستي با اعضأ بنياد جامعه دانشوران داشتندو همراهان

در اين جلسه كه در محل فدراسيون يهوديان ايراني برگزار شد عالوه بر اعضأ هيئت 

 تني چند  واجرائيه بنياد فوق الذكر آقاي منوچهر نظريان رئيس فدراسيون يهوديان و بانو

  .از عالقمندان آثار اين نويسنده باتفاق همسرانشان شركت داشتند

ابتدا آقاي جمشيد نوائين از طرف بنياد دانشوران ضمن خير مقدم و عرض تبريك سال نو 

  :عبري به آقاي ميخائيل ، همسرش و همراهان ايشان  اظهار داشت

 ترجمه و ،سي به زبان فار راواديكتاب ترومپتي در  جامعه دانشوران مفتخر است كه،بنياد 

 ني ميخائيل در ايمرهاي آقاي ساظار اميدواري نمود كه نقطه نوي اظه . كرده استمنتشر 

كتاب در زمينه ارزش هاي انساني و حقوق بشر موجب همزيستي و صلح بين كليه اقوام 

ر لوحي حاوي طرح سنگ نوشته اولين اليحه حقوق بش همچنين از طرف بنياد  .گردد

راوان آقاي ميخائيل قرار فتوسط كورش كبير به ايشان اهدا شد كه مورد توجه و سپاس 

  .گرفت

 ضمن شرح گوشه هايي از خاطرات خود در باره فرار از ي ميخائيل طي سخناني قاسپس آ

ديد و احساسات   و يكسال اقامت در تهران، عالئق ش١٩�٨كشور عراق به ايران در سال 

  : ه يهوديان ايران بيان كرده و اضافه نمود قلبي خود را نسبت ب

  .يهوديان ايران و عراق در اصل يك جامعه واحد محسوب ميشوند



 معروف ايشان توسط بنياد جامعه دانشوران به فارسي   كتاب هاي   از اين كه يكي از

هار خوشحالي و امتنان ظ ابه شدتمنتشر گرديده است ترجمه شده و در سطح وسيعي 

  .دندنمو

ر اين گردهمايي، سئواالت و مباحث مختلفي  مطرح شد كه آقاي ميخائيل ضمن دادن د

  . كردندپاسخ الزم، ديدگاه هاي خود را نيز در باره مباحث طرح شده بيان 

   .ئي به عمل آمددر پايان ضمن اجراي مراسم شب شبات از مدعوين پذيرا

ئي با ازاروهفت طي يك گرد همنوزدهم آوريل دوهياد آور ميشود كه اين كتاب در تاريخ 

 از عالقمندان به فرهنگ و ادب يهود معرفي شد كه با اسقبال فراوان  زياديحضور گروه

 ايراني نيز ان مشروح اين گردهمائي در مجله شوفار ارگان فدراسيون يهودي.مواجه گرديد

   .منعكس شده است

 :جامعه دانشورانعالقمندان ميتوانند اين كتاب جالب را از طريق سايت بنياد 

rgo.TheGraduateSociety.www  و يا از شركت كتاب تهيه نمايند .  


