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در ﭘﺎراﺷﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﯾوﺳف ﮐﺎری ﺷﮕرف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و ھوﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺑرادراﻧش
ی ﭼﮕوﻧﮕِﯽ ﺳردرآوردِن ﺑرادرﺷﺎن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآور ِ
از ﻣﺻر ،دﭼﺎر ﺑﮭت و اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﺧواھﻧد ﺷد ،ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﻔﺳﯾر ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﭘردازد:
ﻣن ﺑرادر ﺷﻣﺎ ﯾوﺳف ھﺳﺗم ،ھﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﻣﺻر ﻓروﺧﺗﯾد! اﮐﻧون،
از ﺧود ﻧﺎﺧﺷﻧود و ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻓروﺧﺗﯾد ،زﯾرا
ﺧداوﻧد ﻣرا ﭘﯾﺷﺎﭘﯾِش ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎن ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎد .دو
ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ،ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺑرﻗرار اﺳت و در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﯾﻧده
ھﯾﭻ ﮐﺎﺷت و ﺑرداﺷﺗﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ﺧدا ﻣرا ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎد
ﺗﺎ ﻧﺳﻠﺗﺎن را ﺑر روی زﻣﯾن ﺣﻔظ ﮐﻧم و ﺟﺎن ﺷﻣﺎ را ﻧﺟﺎﺗﯽ ﻋظﯾم ﺑﺑﺧﺷم.
ﭘس ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎدﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﮐرد .او
ت ﮐل درﺑﺎر و ﻓرﻣﺎﻧروای ﺳراﺳر ﻣﺻر
ﻣرا ﺳروِر ﻓرﻋون ،رﯾﺎﺳ ِ
ﺳﺎﺧت) .ﭘﯾداﯾش (۴:۴۵-٨
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اﯾن رواﯾت ،ﯾﮑﺳره ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﯾوﺳف ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ رﺋﯾس آﺷﭘزان در
زﻧدان ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﻣﺗن آن ﭼﻧﯾن ﺑود" :ﻣن ﺑﮫ زور از ﺳرزﻣﯾن ﻋﺑراﻧﯾﺎن راﻧده ﺷدم و
ﺣﺗﯽ اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﮑرده ام ﮐﮫ ﺳزاوار اﻓﺗﺎدن در ﺳﯾﺎھﭼﺎل ﺑﺎﺷم) ".ﭘﯾداﯾش .(١۵:۴۵
داﺳﺗﺎِن رﺑوده ﺷدن و ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ ،اﯾﻧﮏ ﺑﮫ داﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻣﺷﯾت اﻟﮭﯽ و ﻧﺟﺎت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
او ﺑﮫ ﺑرادراﻧش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﻧﺑود و ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ طرح ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﯾد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدی آﻏﺎز ﺷد ،اﻣﺎ ﺳراﻧﺟﺎﻣﯽ ﺧﯾر داﺷت .ﭘس ﺧود را
ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﻧداﻧﯾد و ﻧﮕران ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣس اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ از ﺳوی ﻣن ﻧﺑﺎﺷﯾد .ھﯾﭻ ﺧواﺳﺗﯽ از
اﯾن دﺳت ﻧدارم .ﻣن درﯾﺎﻓﺗﮫ ام ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ از ﺳوی ﻧﯾروﯾﯽ ﺑس ﺑزرﮔﺗر از ﺧود و
ﻋظﯾﻣﺗر از آﻧﭼﮫ در ﺗﺻور ﻣﺎ ﺑﮕﻧﺟد ،ھداﯾت ﺷده اﯾم.
ﯾوﺳف در ﭘﺎراﺷﺎی ﺑﻌدی ﻧﯾز ھﻣﯾن رﻓﺗﺎر را در ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔﯾرد وﻗﺗﯽ ﺑرادران ﭘس از
ت ﭘدر از اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری او ﻣﯽ ھراﺳﻧد:
درﮔذﺷ ِ
ﻧﺗرﺳﯾد .ﻣﮕر ﻣن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧدا ھﺳﺗم؟ ﺷﻣﺎ ﺧﯾﺎِل آﺳﯾب زدن ﺑﮫ ﻣن را
ت ﺧﯾر ﭼﻧﺎن ﮐرد ﺗﺎ آن روﯾدادھﺎ رخ ﺑدھﻧد و
داﺷﺗﯾد ،اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻧﯾ ِ
ﺟﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد) .ﭘﯾداﯾش (١٩:۵٠-٢٠
ﯾوﺳف ﻣﯽ ﮐوﺷد در ﺣﺎﻓظﮥ ﺑرادراﻧش از ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎزﻧﮕری اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .او ﺑﺎ اﯾن رﻓﺗﺎر،
ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑرداﺷت ھﺎ از زﻣﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن ﺑودن زﻣﺎن را ،ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽ
ﮔﯾرد :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﯾﻧده را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم .ﮔذﺷﺗﮫ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دﮔرﮔون ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن
ﺗﺻور ،ﯾﮑﺳره درﺳت اﺳت؟ آﻧﭼﮫ ﯾوﺳف ﺑرای ﺑرادراﻧش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن
اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﺧود اﻧﺟﺎم داده :روﯾدادھﺎ ﻓﮭم او و ﺑرادراﻧش از ﮔذﺷﺗﮫ را ﺗﻐﯾﯾر داده
اﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ :ﻣﺎ در ﻟﺣظﮥ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭼﮫ ﺑر ﻣﺎ رخ ﻣﯽ دھد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و ﭘﺷت ﺳر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺣﺎﺻِل آن ھﻣﮫ ﺑﻧﮕرﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ
اﺳﺎرت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﻔﺎق ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻣﺎ روی دھﻧد ،ھرﭼﻧد ﻧﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ
ت ﯾوﺳف ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﺳره ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را
ت ﺳرﮔذﺷ ِ
ھﯾﺑ ِ
دﮔرﮔون ﺳﺎزﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧش ھﺎی ﺧود در آﯾﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮔذﺷﺗﮫ را از اﺳﺎرت ﺑرھﺎﻧﯾم.
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ﻧﻣوﻧﮥ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﯾن ﭘدﯾده را در ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮥ اﺳﺗﯾو ﺟﺎب در ﺳﺎل  ٢٠٠۵در داﻧﺷﮕﺎه
اﺳﺗﺎﻧﻔورد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﺑﯾش از  ۴٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺷﺑﮑﮥ ﯾوﺗﯾوب آﻧرا ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﮐرده اﻧد .او در اﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺳﮫ ﺷﮑﺳت ﮐوﺑﻧدۀ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد :ﺗرک
ﺗﺣﺻﯾل از ﮐﺎﻟﺞ ،اﺧراج از ﺷرﮐت اﭘل ﮐﮫ ﺧودش ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،و ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری
ﺳرطﺎن .ھر ﯾﮏ از اﯾن روﯾدادھﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ او ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻣﮭم و ﻣﺛﺑت ﺷد.
ﺟﺎب در اﺛر ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺎﻟﺞ ﺗواﻧﺳت ﺳِر ھر ﮐﻼس درﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت داﺷت ،آزاداﻧﮫ
ﺣﺎﺿر ﺷود .او ﮐﻼس ﺧوﺷﻧوﯾﺳﯽ را ﮔذراﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗن اوﻟﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎﯾﯽ را
پ ﻓﺎﺻﻠﮫ داِر ﺣروف ﺧوش ظﺎھر ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی
اﻟﮭﺎم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﯾ ِ
ت ﺧوش ﻧوﯾﺳﯽ را ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر در اﻧﺣﺻﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی
ﻋﺎدی ،ھﻣﺎن ﮐﯾﻔﯾ ِ
ﻧﺎﺷران ﺣرﻓﮫ ای ﺑود .اﺧراج از اﭘل او را وادار ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺟدﯾدی ﺑﮫ
ﻧﺎم  NeXTﮐرد ﮐﮫ ﺟﺎب ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی آﻧرا ﺳراﻧﺟﺎم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷرﮐت
اﭘل ﺑﺎزﮔرداﻧد .آﻧﺟﺎ ھﻣﭼﻧﯾن  Pixar Animationرا ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺧﻼق ﺗرﯾن اﺳﺗودﯾوی
اﻧﯾﻣﯾﺷن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑود .ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری ﺳرطﺎن ،ﺗﻣرﮐز ﺟدﯾدی در زﻧدﮔﯽ او ﭘدﯾد
آورد و او را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ" :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،اﻧدک اﺳت ،ﭘس
ف ﺗظﺎھر ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﮑن".
آﻧرا ﺗﻠ ِ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎب در ﺑﻧﺎﮐردن اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎ – ﮐﮫ ﺧودش "ﺗرﺳﯾم ﻧﻘﺷﮫ ﺑﺎ وﺻل ﮐردن ﻧﻘطﮫ
ﭼﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد – ﺣﺗﻣﺎ ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﺑود ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ او در دوام آوردن از ﭘِس
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ﺷﮑﺳت ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود.
ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘس از اﺧراج از ﺷرﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود ،دوﺑﺎره
روی ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد او ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﭘل ﺑﺗواﻧد آن دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎ را ﭘدﯾدآورده،
آی ﭘﺎد ،آی ﻓون ،و آی ﭘﺎد را اﺧﺗراع ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی ﻣﺣﺗوم ﺑﺎور ﻧداﺷت .ھرﭼﻧد
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﮐرد ،وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧود در آﯾﻧده ،ﮔذﺷﺗﮫ را از
اﺳﺎرت ﻣﯽ رھﺎﻧﯾم.
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اﻣﺎ او ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﮐرد و ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺳرطﺎن را ﺑﺎ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﺷود ﺑﮫ ﻋﻘب اﻧداﺧت.
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ﭘروﻓﺳور ﻣردﺧﺎی راﺗﻧﺑرگ از  Hebrew Universityاﺳﺗدﻻل ﮐرده ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﮑﻧﯾﮏ
در ﺑﺎزﺗﻔﺳﯾر ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﭼون ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗوان ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ
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ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﮐﮫ از ﺣس ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧده ای رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
اﮔر ﻧﺗواﻧﯾم ﮔذﺷﺗﮫ را دﮔرﮔون ﺳﺎزﯾم ،آن ﮔﺎه ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ زﻧﺟﯾر و وزﻧﮫ ﺑر
ﭘﺎھﺎﯾﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮔذﺷﺗﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از آن ﺗﻔﺳﯾری
ﺟدﯾد در ﻗﺎﻟب رواﯾﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺑدھﯾم .ﯾوﺳف ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را داﺷت .او
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ،زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺧود را دوام آورده،
اﯾﻧﮏ از اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑرادراﻧش در رھﺎﯾﯽ از اﺣﺳﺎس ﺗﻘﺻﯾِر ﺑﯽ اﻣﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ را در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭودﯾت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .اﻧﺑﯾﺎی ﯾﮭود ﺑرای روزﮔﺎر ﺧود ،ﺑﮫ
ﺑﺎزﺗﻔﺳﯾر ﺗورات ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺳﭘس ﻣﯾدراش ھﺎ ﺑﺎب ﺷدﻧد ﺑﺎ ﺗﻔﺳﯾرھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺗر،
زﯾرا ﺷراﯾط ﯾﮭودﯾﺎن رادﯾﮑﺎل ﺗر ﺷده ﺑود .ﺳﭘس ﺗﻔﺳﯾرﮔران ،ﻋﺎرﻓﺎن و ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﯾﮭود
ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدﻧد .ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺳﻠﯽ را در ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭود ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﭘرﺗوی
ﺗﺟرﺑﮥ زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﻔﺳﯾر ﻣﺗون ﻧﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣردﻣﯽ ھﺳﺗﯾم داﺳﺗﺎن ﮔو و
داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧود را دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ﺑﺎزﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ،ھر ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد روی ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
و ﭘﯾوﻧد دادن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن .آن ﮔﺎه ،ﺑﺎ ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ در ﭘرﺗو
ت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﯾم و آﻧرا ھﻣﭼون ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺛﺑت در زﻧدﮔﯽ
زﻣﺎن ﺣﺎل ،از اﺳﺎر ِ
ﺧود ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت در ﮐﯾﻧوس ﺷﻠوﺧﯾم ﺧﺑﺎد ﮐﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑزرگ از ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺧﺑﺎد
از ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ اﺳت ،ﻧﻣوﻧﮫ ای را ﺑﯾﺎن ﮐردم .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭼطور در ﺳﺎل ١٩٧٨
ﺑﮫ دﯾدار رﺑﮫ ﻟوﺑوﯾﭼر رﻓﺗم ﺗﺎ از او در ﻣورد ﺗﺧﺻص آﯾﻧده ام ﻣﺷورت ﺑﮕﯾرم .ﻣن
ﻣطﺎﺑق ﻣﻌﻣول ،ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧوﺷﺗم ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی  A, B or Cﺗﺎ او راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐدام را
ﺑرﮔزﯾﻧم .ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﭼﻧﯾن ﺑودﻧد :ﻣدرس ﮐرﺳﯽ ﺣﻘوق ،اﻗﺗﺻﺎددان ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺳوف آﮐﺎدﻣﯾﮏ
در ﮐﻣﺑرﯾﺞ ﯾﺎ ﭘروﻓﺳور ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر.

Mordechai Rotenberg, Re-biographing and Deviance, Praeger, 1987.
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رﺑﮫ ﻓﮭرﺳت را ﺧواﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﮔﻔت .او ﮔﻔت ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﻣن ﺗرﺑﯾت رﺑﺎی ھﺎ در
ﮐﺎﻟﺞ ﯾﮭودﯾﺎن )اﻣروز ﺑﮫ ﻧﺎم  (London School of Jewish studiesو ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ رﺑﺎی
ﮐﻧﯾﺳﺎﯾﯽ اﺳت .اﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺧودم را دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮥ آرزوھﺎ و آﻧﭼﮫ ﺑراﯾش ﺗﻌﻠﯾم
دﯾده ﺑودم ،در ﺣﺎل ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑودم.
وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮥ ﺷﮕرف اﯾن ﺑود ﮐﮫ درﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﺑردم ﺧﻼف ﻣﺳﯾر ھﻣﮥ آن
آرزوھﺎ ﻣﯽ روم ،ﺑﮫ ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز رﺳﯾدم .ﺻﺎﺣب ﮐرﺳﯽ اﻓﺗﺧﺎری در Inner Temple
ﺷدم و ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای ﺷﺷﺻد ﺣﻘوﻗدان و رﯾﺎﺳت دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﻋداﻟت اﻧﺟﺎم
دادم .در دو ﮐﻧﻔراﻧس اﻗﺗﺻﺎد ﺗراز اول ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐردم Hayek Lecture :و
 Mais Lectureدر دﭘﺎرﺗﻣﺎن  . Economic Affairsاﺳﺗﺎد ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻣرﯾﺞ و ﭘروﻓﺳور ﻓﻠﺳﻔﮫ
در ﭼﻧدﯾن داﻧﺷﮕﺎه ﺷدم .ﻣن ﻣﯾﺎن ﺧودم و ﯾوﺳف در ﺗورات ھﻣﺳﺎﻧﯽ دﯾدم ،زﯾرا اﻏﻠب
آﻧﭼﮫ روﯾﺎﯾش را دﯾده ﺑودم ،درﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آن اﻣﯾد ﺑرﯾده ﺑودم ،ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت .ﺗﻧﮭﺎ
ﭘس از ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ رﺑﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔﻔت از ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی
ﺣرﻓﮫ ای ﺧود ﺑرای آﯾﻧده دﺳت ﺑﮑﺷم .او ﻓﻘط راه ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد ﮐﮫ ﺳودﻣﻧدﺗر
ﺑود.
ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧوﺷﺗِن ﻓﺻِل ﺑﻌدِی زﻧدﮔﯽ ﺧود ،ھﻣﮥ ﻓﺻل
ھﺎی ﭘﯾش از آن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗراردھﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧش ﺧود در آﯾﻧده ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎری
از رﻧﺞ ھﺎِی ﮔذﺷﺗﮫ را رﺳﺗﮕﺎری ﺑﺑﺧﺷﯾم.
ﺷﺑﺎت ﺷﺎﻟوم

*ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﻧﯾﺎد اﯾراﻧﯽ ھﺎراﻣﺑﺎم ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓدراﺳﯾون ﯾﮭودﯾﺎن اﯾراﻧﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗوﺳط
ﺷﯾرﯾﻧدﺧت دﻗﯾﻘﯾﺎن Persian Translation by Shirin D. Daghighian
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