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م    ٢٠٠۶ آگست ٩نگارگر                                                                                     برمنگهم،. ا. م:   مترجم 

                    

 به زناِن زحمتکِش افغان
 که کمِرشان زيِرباِر مناسبات کهنۀ قبيلوی خم گرديده است

 
شاعرۀ سياِه امريکا، هنگاميکه زناِن سپيد پوسِت امريکايی از برخی  حقوق    ) م١٧٩٧-١٨٨٣(سوجرنر تروث 

م انجمِن آزادی نيويارک آزاد گرديد       ١٨٢٧او به اساِس مصوبۀ ساِل     . برخوردار بودند از مادری سياه کنيز به دنيا آمد    
ی خود را در راِه مبارزه     م نيويارک را با يک ُبقچه کاال و بيست و پنج سنت ترک گفت و بقيۀ زندگ  ١٨۴٣و درساِل  

شعری که در . برای کسِب حقوِق سياهان و زنان سپری کرد و رئيِس شورای دهکدۀ فريدَمِن در ورجنيابرگزيده ُشد
م، درکنوانسيوِن آزادی زناِن اوهايو ايراد نموده      ١٨۵٢پايان ازنظِرتان می گذرد بخشی ازخطابۀ او است که درساِل  

 . بود
                                            

 مگر من زن نيستم؟
 

 مردی که آنجا ايستاده است ميگويد،   
 زن هنگاِم سوارشدن بر گادی به کمک نياز دارد،

 .و يا هنگامی که ميخواهد ازجوی برجهد
 .آری برای زن درهرکجا، بهترين جای ها را بايد داد

 
+++++++++++++++ 

 
  گادی با من کمک نکرده است،هيچ کس، هيچ گاه، هنگاِم سوارشدنِِ

 و نه هنگاِم جستن از جوی های ِگل آلود کسی به ياری ام  شتافته است،
 .و يا بهترين جای ها را برايم داده است

 
++++++++++++++++ 

 
 و آيا مگر من زن نيستم؟

 مرا نگاه کن،
 بازو هايم  را نگاه کن،

 انبارها برده ام،من ُقلبه کرده ام و نهال نشانده ام و محصول را در 
 .و هيچ مرد در اين کارها از من پيشی نگرفته است

 
++++++++++++++++ 

 
 و آيا مگر من زن نيستم؟

 من به اندازۀ يک مرد کارميکنم،
 و به اندازۀ يک مرد غذا ميخورم،

 .و اگر گاهی بدان برسم ضربه های تازيانه را نيز َتَحُمل ميکنم
 

++++++++++++++++ 
 

 ن زن نيستم؟و آيا مگر م
 من سيزده کودک به دنيا آورده ام و ديده ام که غالِب آنان را به بردگی فروخته اند،

 و هنگاميکه  درِد يک مادر را فرياد کرده ام،
 کسی ُجز مسيح فريادم را نشنيده است

 
+++++++++++++++++ 
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 و آيا مگرمن زن نيستم؟
 :ی گويدآن مرِد کوچک اندام که لباِس سياه به تن دارد، م

 زن نمی تواند به اندازۀ مرد حق داشته باشد،« 
 ».زيرا که، مسيح زن نبود

 ولی، مسيِح تو ازُکجا آمد؟
 !او مخلوِق خدا و زن بود

 !مرد درخلقِت او هيچ نقشی  نداشت
 اگر ُنُخستين زنی که خدا آفريد، آن قدر نيرومند بود که توانست جهان را،

 به تنهايی واژگون نمايد،
 . زنان باهم توانايی آن را دارند که اليۀ راسِت جهان را باِر ديگر باال بياورند و ُدُرستش کنندمسلمًا

 
 پايان

                               


