
            

1 

 

  

  غریبان با مهربانی

  سارا هخی

The Kindness of Strangers 

Chayei Sarah 

 ای محله به اش خانواده و والدین همراه ای ساله یازده سیاهپوست پسر ۱۹۹۶ سال در

 های پله روی خواهرش دو و برادر دو با او .کرد مکان نقل واشینگتن ۀحوم در سفیدپوست

 را خود سر رهگذران  .نشد چنین .گیرند می قرار استقبال مورد چگونه ببینند تا ندنشست خانه

 .نینداخت پذیرا نگاهی و نزد لبخندی آنها به کس هیچ اما ،کنند نگاه آنها به تا چرخاندند

 به ،بود شنیده سیاهپوستان با سفیدپوستان رفتار ۀدربار که وحشتناکی های داستان ۀهم

 ،جدید ۀخان نخست روزهای مورد در نوشتن هنگام او ،بعد ها سال .آمد حقیقت نظرش

 قبول مورد اینجا ما که دانستم می .نبود محله خوشایند ما ورود که مدانست می" :گفت
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 مکان نقل اینجا به نباید که دانستم می  .شتاد نخواهیم اینجا دوستی هیچ دانستم می .نبودیم

 "...کردیم می

 آن در خانه به کار از بازگشت حال در سفیدپوستی زن ،بود فکرها این در که حالی در

 "!آمدید شخو" :گفت آنها به گشاده لبخندی با و کرد کودکان به رو او  .بود خیابان سوی

 برای ساندویچ و نوشیدنی از پر سینی یک با ،بعد دقیقه چند و رفت خانه داخل به او

 آن که نوشت بعدها جوان مرد آن  .بدهد بودن خانه در احساس آنها به تا بازگشت کودکان

 یمن حس پیشتر که داد یتعلق احساس او به زن آن .ساخت دگرگون را او ندگیز لحظه

 بود بحرانی آمریکا در نژادها بین روابط هنوز که روزگاری در که بفهمد شد موجب .کرد

 ،کند راحتی احساس توانست نمی نشین سفیدپوست ای محله در سیاهپوست ۀخانواد یک و

 حتوضی] بودند بیتفاوت پوست رنگ به که بگیرد شکل نستتوا می هایی رابطه جا همان

 دربرابر باید آمریکا که است لوترکینگ مارتین مشهور گفتهء به اشاره این :فارسی مترجم

 سیاست لوترکینگ .کند توجه افراد شخصیت و شایستگی به فقط و باشد کور پوست رنگ

 آن باید که فهمید ها سال طول در او  .[کرد می رد ،شده رایج آمریکا در اخیرا که را یهویت

 احوالپرسی همان اما ،کند تحسین نیز دیگری خصوصیات برای را خیابان سوی آن زن

 را جدایی دیوار ،اول برخورد آن  .شد کننده تعیین ای خاطره که بود اول خودجوش

 .کرد تبدیل یکدیگر دوست به را ها غریبه و شکست

 ۀدربار کتابی و شد ییل دانشگاه در حقوق استاد سرانجام که بود کارتر استفان جوان مرد آن

 سارا زن آن نام 1 .نامید Civility یا مدنیت را کتاب آن .نوشت ،آموخت روز آن آنچه

 .بود دیندار یهودی یک او که نبود اتفاقی که افزاید می او .مرد جوانی سن در و بود مکسنبا

                                                 
1 Stephen Carter, Civility, New York: Basic Books, 1999, pp. 61-75. 
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 انجام – دارد نام احسان یا خسد ،مدنیت رفتار این یهودیان تلمودی سنت در" :نویسد می او

 با شباهت و صورت با ها انسان که است فهم این از برخاسته که -مهرآمیز احسان کارهای

 :دانست باید خسد زا بخشی همچون باید را مدنیت" که افزاید می او  ".اند شده آفریده خدا

 ،هستند ریبغ که آنهایی به نسبت جمله از ،است شهروندان به نسبت مهربانی ،دراصل

 لطیف شیرینی و ببندم را چشمانم توانم می امروز تا" :و ".باشد دشواری کار هم هرچند

 که روزی ؛کنم حس تابستان ظهر بعداز روز آن در مربا و ای خامه پنیر های ساندویچ

 را زندگی یک تواند می چگونه ،غیرمنتظره مدنیتی و اصیل مهرآمیز کنش یک فهمیدم

  2 ".سازد دگرگون همیشه برای

 یک کارتر کتاب خواندن از پس ،بعد های سال اما ،نشناختم را کسنبام سارا گاه هیچ من

 را کارتر داستان آنها رایب .دادم انجام ،بود او ۀمحل که واشنگتن از ای منطقه در سخنرانی

 آن از این ،بله" :گفت یکی و دادند تکان سر آنها اما  .گفتم ،بودند نشنیده زمان آن تا که

  ".داد می انجام سارا که است کارهایی قبیل

 تلمودی سنت ولی نشده برده او از میان که – ابراهیم خدمتکار ذهن در فکری چنین یک

 ،النهرین ینب غربی شمال ،نهراییم آرام در ناحور به وقتی ،بود – داند می زرعالی را او نام

 همسری چگونه دنبال دقیقا که بود نگفته ابراهیم  .بگیرد اربابش پسر برای ریهمس تا رسید

 اما  .کند پیدا بزرگترش ۀخانواد از همسری که بود گفته خدمتکارش به فقط او .بگردد

 :کرد جمعبندی آزمون یک صورت به آنرا زرعالی

 محبت ابراهیم اربابم به و کن موفق مرا امروز !ابراهیم اربابم خدای ای ،خداوندا

 برداشتن برای دهکده دختران و ام ایستاده چشمه کنار من اینجا ،اینک .بده نشان

                                                 
2 Ibid., pp. 71-72. 
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 تا بیاور پایین را ات کوزه" :بگویم یجوان دختر به وقتی که باشد  .آیند می آب

 باشد ."دهم می آب نیز شترهایت به من و بنوش":بگوید او ،"بنوشم آب کمی من

 دانست خواهم ،راه این از .ای برگزیده اسحاق ات بنده برای که باشد همان او که

 (۱۴:۲۴-۱۲ پیدایش) ".ای داده نشان اربابم به را خود  [chessed] احسان که

 او که است یخصلت همان این زیرا ،نیست اتفاقی ،احسان یا [chessed] ۀکلم از او ۀاستفاد

    .یافت را ریوکا و شتاد انتظار ،اسرائیل بنی ندزفر نخستین ،اسحاق ۀآیند همسر وجود در

 به زآبوا احسان و نائومی به روت احسان . اینشود می تکرار نیز روت کتاب در مایه بن این

 پادشاه بزرگترین و آنها ۀنو ،داوود خاستگاه مورد در چینی مقدمه برای تنخ که است روت

 شخصیت مهم خصلت سه که اند گفته تلمودی حکیمان ،اصل در . برد می کار به ،لسرائیا

 همچون عشق" آنرا جایی در که ،خسد   3 .باشد احسان و شفقت ،فروتنی باید یهودی یک

 .دارد مرکزی جایگاه ،یهودیت ارزشی نظام در ،4 ام نامیده "فعل یک

 :دانند می خداوند کارهای در را خسد اساس تلمودی حکیمان

 با  .رسد می پایان به احسان کنش با و شود می آغاز احسان کنش با تورات

 هایی پوشش حوا همسرش و آدم برای خداوند :شود می آغاز ها لباس بی پوشاندن

 به مرده برای وزیسدل با و – (۲۱:۳ شپیدای) ".نداپوش را آنها و ساخت پوست از

 تلمود. )(۶:۳۴ تثنیه) ".سپرد خاک به دشت در را موسی خداوند و" :رسد می پایان

  (الف ۱۴ سوتا ،بابلی

                                                 
3 Bamidbar Rabbah 8:4. 
4
 Jonathan Sacks, To Heal a Fractured World, pp. 44-56. 
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 ،فقیران به کمک و گرسنگان برای غذا و ها بیخانمان برای سرپناه کردن فراهم با خسد

 اصل ،همگان برای آبرومندانه شدن دفن حق و سوگواران از عیادت ،بیماران از بازدید

 یهودی جوامع ،پراکندگی و تبعید متمادی های قرن طول در  .شد یهودی زندگی اساسی

 این از یک هر در رفیقان های نانجم یا chevrot  .شدند تشکیل جمعی نیازهای حول

   .شتاد وجود جوامع

 ،ملحفه ،کفش ،پوشاک رساندن برای بودند یهودی انجمن چندین رم در هفدهم قرن در

 عروسان ۀجهیزی ۀتهی برای بود انجمن دو .زندانیان و یرانقف ،کودکان برای پتو و رختخواب

 یکی و بود انبیمار از عیادت برای انجمن یک  .تهیدست عروسان برای جواهر خرید وام و

 متوفیان آخر مراسم انجام برای دیگری های انجمن و سوگوار های خانواده به کمک برای

 ادع ،دینی ،آموزشی های هدف برای رفیقان انجمن یازده .بودند فعال دفن و شستن جمله از

 ها فعالیت انواع در یا و مقدس مینزسر یهودیان برای مالی کمک آوری جمع و خواندن

 برای که بودند نیز دیگری های انجمن اما  .کردند می کار پسر نوزادان ۀختن تدارک زجملها

 حکیمان  5 .کردند می فراهم شبات و حنوکا های شمع ،مزوزا تهیدست یهودیان های خانه

 :است صدقه از باالتر حتی اتجه برخی از ،دسخ که گفتند می تلمودی

 صدقه از ترباال نظر سه از مهرآمیز احسان یا خسد که اند آموخته ما به استادان

 تواند می مهرآمیز احسان که حالی در ،شود می داده نفر یک پول با صدقه  .است

 انجام تهیدست فرد برای فقط صدقه .شود انجام فرد خود توسط یا فرد پول راه از

 صدقه .داد انجام دارا هم و تهیدست به بتنس هم توان می را احسان اما ،شود می

                                                 
5
 Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages, London, Edward 

Goldston, 1932, pp. 348-363. 
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 دو هر مرده و زنده فرد به نسبت احسان که حالی در ،شود می داده زنده فرد به تنها

 (ب۴۹ سوکا ،بابلی تلمود) .شود می انجام

 گهن های ستون از یکی و یهودی زندگی همردیف ،آن گوناگون های شکل در خسد

 و است "خدا راه" زیرا ،کردند می اجرا یکدیگر حق در را خسد ،یهودیان . شد آن ۀدارند

 دانند می و اند داشته آور رنج های تجربه خود ۀنوب به هایشان خانواده و آنها همهء چون نیز

 را خدا لطف به دسترسی ،تاریک های دوران در خسد .کنند رو توانند نمی دیگری جای به

 :کرد می جبران را هایش آیین و معبد ویرانی بزرگ ۀضرب خسد .کرد می ممکن

 همراه او با عیهوشو ربی ،شد می خارج یروشاالییم از یوحنان ربی وقتی روزی

 این که ما بر یاو" :گفت و گریست معبد های ویرانه دیدن با عیهوشو ربی .شد

 او به یوحنان ربی "!شد هویران ،بود لسرائیا گناهان از توبه مکان که جایی ،مکان

 اختیار در گناهان از توبه برای دیگری ۀوسیل ما زیرا ،نشو غمگین !پسرم" :گفت

 که احسان مهرآمیز کارهای ؟چیست آن .است موثر اندازه همان به که داریم

 ".قربانی نه و هستم مهرآمیز احسان خواستار من": اند گفته آن ۀدربار متون مقدس

 ( ۶:۶  عهوش)

 تر انسانی را خود سرنوشت ،است کرده مهرآمیز را دنیا خدا خسد که اعتقاد این با یهودیان

 ایم شده فراخوانده ما هم گونه همان ،کند می رفتار ما با مهر با خدا که گونه همان .کردند

 و قدرت مانند شخصی غیر اصول اساس بر فقط دنیا  .بورزیم احسان یکدیگر به نسبت که

 ،وابستگی ،حساسیت مانند شخصی وحطس ترین عمیق بر همچنین بلکه ،چرخد نمی عدالت

 ۀبالقو های توان و نیازها که بدانیم افرادی را خود باید و است متکی حمایت و مراقبت

 .داریم خاص
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 نخستین ،کاوردیل مایلز ۱۵۳۵ سال در .کرد انگلیسی زبان وارد را ای واژه همچنین خسد

 آغاز تایندیل ویلیام ار کار این) کرد منتشر را انگلیسی نابز به عبری سمقد کتاب ۀترجم

 دادگاه هیزم روی ۱۵۳۶ سال در و داد دست از آن راه در را اش زندگی که بود کرده

 هیچ که شد متوجه و برخورد خسد ۀواژ به زمان آن در ردیلوکا  .(سوخت عقاید تفتیش

-loving ۀواژ که بود آنجا  .ندارد وجود آن معنای رساندن برای انگلیسی زبان در ای واژه

kindness کرد اختراع آن برای را. 

 می تحسین را بودن زرنگ بودم جوان وقتی" :گفت می هشل جاشوا آبراهام ربای یاد زنده

 این در عمیق حکمتی  ".مکن می ستایش بیشتر را احسان ،ام شده پیر که اینک  .کردم

 و اسحاق همسر تا برگزیند را ریوکا واداشت را زرعالی که چیزی همان این  .هست کلمات

 استفان مورد مانند و دهد می نجات را دنیا مهربانی .بشود یهودی عروس نخستین ،نتیجه در

 :فارسی مترجم حتوضی] ووردورس .کند دگرگون را بسیاری های زندگی تواند می ،کارتر

 کارهای همان انسان یک زندگی بخش بهترین :نوشت که شتاد حق [انگلیسی شاعر

  6 " .است داده انجام عشق و مهربانی اساس بر که است شده فراموش و مابین ،کوچک

  شالوم شبات

  آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 

                                                 
6 From his poem, ‘Tintern Abbey’. 


