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به یاد مادربزرگم ،دوتی رابین ،که عاشق خانوادهاش و سیاستش بود

و همیشه برای راستی و درستی میجنگید.

ب.م

برای مادرم ،سندی ،که به من یاد داد با دیگران رفتار عادالنه داشته باشم
و عشق به تاریخ را در من ایجاد کرد.
ک.ا

برای همهی آدمهای معمولی که دنیا را تغییر میدهند.

ش.ح

من ُرزا پارکس هستم.

در سن رشد که بودم ،به نسبت سنم جثهی کوچکی داشتم.

زیاد مریض میشدم ،چون پولی برای دکتر رفتن نداشتیم.

اما من اص ً
ال ضعیف نبودم.

من آنقدرها هم
قدکوتاه نیستم.

بیشتر بچهها
برادر کوچکتر ُرزا
ُرزا

به نظر من که
هستی.

در یازدهسـالگی ،یـک روز کـه

داشـتم از مدرسـه بـه خانـه
برمیگشـتم ،پسـری سـوار بـر

اسکیت ریلی به سرعت از کنارم
رد شـد و هلـم داد .خیـال کرد

میتواند به راحتی من را بزند.

برعکس چیزی کـه فکر میکرد،
من هم برگشتم و هلش دادم.

میدانستم دعوا کردن کار درستی
نیست؛ اما دلم نمیخواست یک

بار دیگر سربهسرم بگذارد.

ایوای.
چه بد شد.

مـادر آن پسـر دید

تو پسر من را
هل دادی؟

که چه اتفاقی افتاد.
از اینکه من پسرش
را هـل داده بـودم،

عصبانی بود.

اما میدانید چه چیزی او را عصبانیتر کرد؟

اینکه من سیاهپوست بودم و پسرش سفیدپوست.
همین که به من رسید ،شروع کرد به داد زدن.

میاندازمت
زندان؛

جایی که نتوانی
بیایی بیرون!

ً
واقعا وضعیت ترسناکی بود؛

امـا مـادر و پدربزرگم به من یـاد داده بودند به
خـودم احتـرام بگـذارم و از دیگران هـم انتظار

احترام داشته باشم.

برای همین به جای اینکه عقبنشینی کنم...

