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است  یکتاب نیرگذارتریو تأث نیترکتاب، دلچسب نیا د،یترد یاکتاب به چاپ هشتاد و دوم برسد؟! بدون لحظه کی دیا دهیکنون د تا

 ادیرا ز وسفیسوره » :گفتندیکه به نقل از پدرشان م دمیشن یا قمشه یاله دکتر  یها یاز سخنران یکی در. که تا امروز خوانده ام

خودش  یرا برا یخدا کس یکه وقت دیشویمتوجه م دیرا که بخوان وسفیگفته اند. سوره  درست«. دارد یادیز ی. درس هادیبخوان

 .:مصر و به جالل و عظمت خواهد رساند یکرده و او را از قعر چاه به خزانه دار یدشمنان را خنث یهاچگونه توطئه ندیبرگز

 بخواهیم که هرکس به را خود رحمت. نماید اقامت بخواهد آن جاى هر که دادیم قدرت و مکانت سرزمین آن در را یوسف گونه این»

 «.۵۶ وسفی . کنیمنمى تباه را نیکوکاران پاداش و رسانیم مى

 یشد که داستان زندگ دیمتوجه خواه کندیرا از زبان پسرشان نقل م یکتاب ارزشمند که سرگذشت پرفسور حساب نیمطالعه ا با

 .است هیشب وسفیحضرت  یچقدر به داستان زندگ شانیا

و  یسنگگر یدوره طوالن کی. پس از کندیم یکشد. اما خدا هر سه بار توطئه را خنث ینقشه م شانیقتل ا یاستاد، سه بار برا پدر

 کیزیف یدکترا تا  یکرده و نها لیتحص تیرشته، با موفق ۸. آنجا در کندیرا به فرانسه باز م شانیخداوند راه ا روت،یدر ب یفقر و آوارگ

کشور  ینشان علم نیارائه داده و بزرگتر نینشتیعبور نور از مجاورت ماده را در حضور ا یو تئور دهیرس نینشتیا  ر. به حضورندیگیم

 رانیدانشگاه ا نیاول سی. طرح تأسگردندیرا رها کرده و به وطن باز م نینشتیا یپژوهش یکرس سپس. کنند یم افتیفرانسه را در

 رعاملیو مد رهیمد ئتیه سیرئ نیاول. کنندیم سیتأس را آن و کرده دفاع آن از رضاشاه حضور در )دانشگاه تهران( را نوشته و شخصا 

مرکز  نیاول، رانیا کیزیف انجمن. کنندیم سیرا تأس یاتم یانرژ سازمان. شوندیفرهنگ م ریوز. شوند یم رانیانفت  یشرکت مل

، ویراد نیاول. کنندیم سیرا تأس رانیا یقیانجمن موس و رانیا نیرصدخانه نو نیاول، رانیا یرآکتور اتم نیاول، رانیا یشناسزلزله

لقب  رانیا نینو یو مهندس کیزیبعنوان پدر علم ف تا ینها. کنندیرا اختراع م رانیدر ا زریدستگاه ل نیاول و یولوژیدستگاه راد نیاول

 .شوندیجهان انتخاب م یبعنوان مرد اول علم ۱۹۹۰گرفته و در سال 

 ادی. شما به دیچرخ یگری. اما چرخ، طور دردیبم یکس یو ب یدمشق از گرسنگ یهابود که قرار بود در کوچه یهمان کودک شانیا

 ..کندیمهم، انتخاب م تیمأمور کیانجام  یخودش و برا یرا برا یکس ،خداوند یوقت باستیز چه د؟یفتادین وسفیداستان حضرت 

 .واجبات است نیاز واجب تر ران،یا یهر عضو جامعه دانشگاه یکتاب، حداقل برا نیمطالعه ا

 


