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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

يک تن از ھواداران پورتال: فرستنده  
  .موندولۀ نشري:منبع

  :ترجمه
  . سياسی ايرانيان درآمريکا-کانون فرھنگی

 

 !ي خالي از نابرابري و ستمگري ئآرزوي دنيا
 

در سال ھزارو نھصد نود وچھار به ھنگام دريافت ) سوئد(متن زير سخنرانی تسليمه نسرين در انجمن بين المللی قلم 

  ايراد شد که ترجمه آن در اختيار فارسی زبانان قرار می گيرد" کورت توخواسکی"جايزه 

  

.  
  .درجمع آزاديخواھانی که به خرد وارزشھای انسانی باور دارد.بسيارخوشحالم که درجمع شما ھستم

ه خود را انگاردرخان من ازاين ھمه ميھمان نوازی که تا بدان حد است م . خويش احسا س می کنم،سپاسگزارمۀک ھ

ايزه،ه چنين ازاعضای انجمن ب رای دريافت ج شکرم خاطرگزينش من ب ايزه می  و بسيارمت ن ج ق اي ه ازطري م ک دان

َواين اجالس به ستايش ازبزرگانی خواھيم پرداخت که عليه بی خردی،   .بی عدالتی و ستمگری برخاستند ِ

  .ھرچند مطمئن نيستم که واقعأ شايستگی آن را داشته باشم.من اين جايزه رابا کمال فروتنی می پذيرم

  .درجنوب آسيا استبنگالدش سرزمينی کوچک  .مھستبنگالدشی ۀ من نويسند

  .بيش ازدويست ميليون نفردرسراسرجھان به زبان بنگالی صحبت می کنند

ُاين زبان دارای ادبيات مکتوبی به قدرت دست کم ھزارسال وسنتی غنی است ِ.  
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  .راازآن خود کرد١٩١٣نوبلۀ باشد که جايز"رابيندرانات تا گور"بنگالدش شايدۀ معروف ترين نويسند

سان گرائيرا بخاطر "تاگور"ِ ازنويسند گان کشورھای ھمجوارخودمانمن نيزمانند بسياری ده آل ان ش،ھمچون يک اي

  .درمد نظردارم

لط د ازس تقالل ھن ام اس ه ھنگ الۀ ب يس درس د ،١٩۴٧انگل سيم ش ددی تق شھای متع ه بخ نگالدش ب ی ازآن .ب يک

  .بخشھا،بنگالدش نام دارد

  .ل ھند می باشدِش غربی يعنی قسمتی ازجمھوری فدرابنگالد بخش ديگر،

ااين وجود، ستاد ب دنی ني سيم ش نگالدش تق ات ب ی  .بي شان عرف سندگان بنگالدشی درنقطه نظرات شترشاعران ونوي ِبي
  .ودرطرزتلقی ھايشان آزاديخواه اند

وانم .خود به بيان خويش بپردازمۀ سعی ميکنم که ھمواره به شيو .تاآنجا که به خود من مربوط ميشود به جرأت ھم ميت

  .ِی در جھان اد بيات وابسته نيستماگروه ويژه  که من به ھيچ بگويم

ه  و تحصيل دراين رشته به من نقطه نظری علمی بخشيد.من دررشته پزشکی فارغ التحصيل شده ام ا ب مرا واداشت ت

  .يعنی مبارزه برای آزادی وعدالت پی ببرم وليتھای خود،ؤمس

  .ويژه شرايط زنان آغازشده ب پيرامون جامعه ام،الھای بی شمارؤ اين آگاھی،رنج ھايم ازسۀدرنتيج

ارم را ب ه ک ک پزشک ه ھنگاميک وان ي ازکردمعن ا.آغ ا آدمھ ق آن ب ورد ئوازطري ه برخ ف جامع شار مختل ِی ازاق
ردم.کردم ود،رنج ب ه ب ادم.ُعميقأ ازنابرابری وستمگری که برسرزمينم چنگ انداخت ه  .بفکراصالح وتغييرافت م ب ذا قل ل

ه شعر روی آوردمدرآ .دست گرفتم د ب .غازب ا ومجالت،ه بع ه ھ زارش درروزنام ه نوشتن گ ژه ه ب ِطورمرتب ب وي

  .موقعيت زنان دربنگالدش پرداختمۀ دربار

د تانھا، .اين گزارشھا تنھا ورزيدگی ھای روشنفکرانه نبودن ا و ھم شعرھا،داس م،ۀ ُرمانھ ا ي ته ھ ژواک صدای  نوش ِپ
ردمطبيعی است که و ِزحمتکشان کشورم بود دا ک شتاقی پي نوندگان م ان ش ن مي دگان، .ِ در اي ل خوانن  ِپاسخ ھای متقاب

  . وجود آمده دشمنان فراوانی نيزبرايم ب درکناراين مشتاقان، .بسيارزياد بود مخصوصأ زنان،

د خصوصأ مذھبی ھای بنياد گرای کشورم، ه راه انداختن ن ب ه دولت شکايت  .بسيجی کينه توزانه عليه م ا ازمن ب آنھ

  .که زنان رابه شورش وا داشته ام.کردند

  .گفتند که من،مذھب ومذھبی ھا را بد نام کرده ام

ِيک حزب بنياد گرای اسالمی که شريک وھمکار دولت بنگالدش است تا ميدان .ثير گذاری بردولت کرداشروع به ت .ِ

شارھا  متأسفانه دولت موفق نشد يگرنھادھا،باوجود عناصرمترقی در پارلمان ود .را برمن تنگ کنند ال ف دربرابراعم

ُتوقيف يکی از رمان ھايم ب ايستادگی کند واولين خوش رقصی دولت برای بنياد گرايان،   .بود"شرم"نامه ِ

ان، .بعدازآن به دنبال سفرکوتاھی که به اروپا وھند داشتم ارز بنياد گراي ان ۀ مب ه خاطربي ه من ب زی راعلي نفرت انگي

  .ھندی آغاز کردندۀ  اظھار نظردريک روزناميک

ردم .دولت حکم د ستگيريم را صادرکرد ُدرست بعد از اين دو رخ داد، ی ک ه  .خودم را مخف ا پس ازشصت روزب ام

  .اما دعوا عليه من خاتمه نيافت.درمقابل قرارضما نت آزاد شدم و دادگاه مراجعه کردم

شوداکنون ميخواھم درچند جمله برای شما بگويم  ان اسالمی مي اد گراي ه باعث خشم بني سم ک ِکه من چه می نوي ِ من  .ِ

ان، .جنسيت ومذھب مينويسم براساس نژاد، نابرابری وتبعيض،ۀ بيشتردربار ان، بيشتربرای اختناق زدگ آسيب  ناتوان

رد، .پذيران و زحمتکشا ن مينويسم ين زن وم ه ب ی ھستم ک ی، من مخالف آن جامعه ودولت ر وغن واکثريت اقليت  فقي

  .اين اختالف را حفظ می کند و اختالف می اندازد
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  . آرزوی جھانی خالی ازنابرابری وستمگری من آرزوئی درسرمی پرورانم؛

ه  .برخوردار ازبزرگی و استقالل و قوی ھستند ازنيروی خويش جھانی که درآن زنان، ا ب ه درآن اقليت ھ انی ک جھ

  ِجھانی که درآن ديوانگی بنياد گرائی چيز .تنزل نميکنند خاموش،ۀ ِشھروندان درجه دوم يا موجوداتی وحشت زد

  .محو شوند ی که انسانھا را ازيکديگرجدا می کنند،ئجھانی که درآن شکافھا.ی استانا شناخته 

ريمه اما بايد نھا يت کوشش مان را ب .ھرچند که واقعيت بخشيدن به اين آرزوھا چندان آسان نيست ار گي ا .ک ه آنھ ا ک ت

  .زوھای تحقق يافته بدل شوندبه آر

ايم راسخ ترمی مرا درتصميم من ارزانی داشتيده افتخاری که شما با اھدای اين جايزه ب ارزه درراه آرمانھ م برای مب

ان، ميدانم که بنياد گرايان اسالمی ميخواھند مرا ساکت کنند؛ .کند ه ميخواھم زن خودرا ھمچون اعضای آزاد  چرا ک

د؛م .وبرابرجامعه ببينند ه کنن را خف د م ان ميخواھن اد گراي ه بني سانی، يدانم ک دگی ان ه ميخواھم زن ه  چراک ه از خراف ن

َکه از خرد وعلم رھنمائی بگيرد پرستی وناتوانی، ِ.  

  .م که درآن زنان ومردان مطيع ھدف قدرت نباشندھستمن خواستار آن نظم انسانی 

  .فردی را نا بود می کندۀ تن عقيدِويژه آن قدرت کور وانحصاری که کثرت گرائی وحق داشه ب

شير، م وشم ا ن قل ار مي ردی مرگب ه نب امی ک رد ھنگ ت درميگي ای نوروظلم ا ن نيروھ سانھا، .مي ين ان ادی ب ه ب اتح

  .ارزشمند است اين واقعأ وبی ترديد، و وجود می آيده خصوص بين نويسند گان وھنرمندان ب

  .من زندگی خويش را مد يون اين اتحاد ميدانم

دشادست دردست ھم می کوشند تا به من  ند گانی ازسرزمين ھای گوناگون،نويس ردن بدھن دگی ک ه  .نس زن دانم ک مي

رآيمۀ ھيچگاه نخواھم توانست ازعھد ن ب ن دي ايز .پرداخت اي ا ارزش ج نم ت ا تالش ميک م را ۀ ِام ی قل ين الملل انجمن ب

ولش را ب.داشته باشم ده تا حاال ازمرگی که بنياد گرايان اسالمی ق ده ام.من داده ان ا چه  .دوری گزي دانم ت راستش نمي

  .اين کاررا بکنم.مدت ديگری موفق خواھم شد

ه تحت حاکميت خرد،ِدرتعھد بينشسوگند ميخورم که  .سرنوشت من ھرچه باشد به ھر رو، انی ک َم نسبت به جھ ِ رد  ِ ُب

  .استوارباقی بمانم .عشق وزيبائی باشد باری،

ِدرپايان تعھد عميق شما   .تحسين می کنم  اعضا ی انجمن بين المللی قلم را نسبت به حقوق انسانی واصل آزادی بيان،ِ

 

 


