
 آخرش را برام بگو 

 

(، نوشته شده در بهار گذشته، پیداش Valeria Luiselli نوشت کتاب پناهندگان والریا لوئیزلی ) در پی دونالد ترامپ

. درست است؛ به ویژه او، رمان 'کردیم بینی می باید پیش'نویسد:  لوئیزلی می انگیزد. ی وحشتی که می شود با همه می

دادهای  اند بر روی دادها درآمدی ی پیرنگ ِ روایتی ببیند که برخی روی جهان را به گونهنویسی که تمرین کرده تا 

داد تا در مرز  اش قول می مدام به هواداران دیگر. اما چنین نشد، گرچه جستارش را در همان سالی نوشته که ترامپ

چیان مواد مخدر  قاچاقکشان، تجاوزگران و  آدم برای جلوگیری از ورودبسازد   a big beautiful Wallمکزیک 

 چنین نشد.  .مکزیکی

کوشد  ی ترامپ را درک کرد. اما شگفت این است که هیچ نمیزوتوان واکنش احساساتی لوئیزلی در برابر پیر می

کوشد تا نقطه کور ِ سیاسی خود  که نمی تر این ناک به دست دهد. شگفت تششرحی یا توجیهی بر پیروزی این آدم وح

قدر  قدر قوی بود که توان )یا جرأت( ِ دیدن ِ چنین امکانی نداشت. شاید هم آن شاید ترس از پیروزی ترامپ آنبیابد. 

توانست ببیند آدمی/جانوری پیدا بشود که  درگیر اندیشه به سرنوشت پناهندگان مکزیک و امریکای مرکزی بود که نمی

مثل امریکاییانی که به عزم خود یا در خدمت دولت به شکار چی بنامد. درست  کش، تجاوزگر و قاچاق را آدم قربانیان

 پردازند. قربانیان می

نویس متعهد شناخته شده است. او دختر  ( به زمانی کوتاه در جهان به عنوان رمان1983والریا لوئیزلی )مکزیکو، 

دخترش در نیویورک ساکن با همسر و  2008ها در کشورهای گوناگون زیسته و سرانجام به سال  ست که سال دیپلماتی

تر  وطنان کم همکرد نسبت به  شده است. به عنوان مهاجر موفق، اما هنوز بدون گرین کارت، احساس مسئولیت می

چیان انسان برای گذشتن از مرز و بعد به تنهایی باید  شوند به قاچاق موفق و به ویژه کودکان که تنها سپرده می

تر به ایاالت متحده مهاجرت کرده است. سال  تن پدر، مادر یا خویشاوندی که پیششان به قمار بگذارند در یاف زندگی

ی  نتیجه آخرش را برام بگوبه عنوان داوطلب در دادگاه امور مهاجران نیویورک به کار پرداخت. جستار  2015

  کارش است. به تیزی سوزن، تاثیر گذار و تکان دهنده.

دردی نشان دهد، اما در موقعیتی نیست که  تواند هم به عنوان مترجم میآید.  اش برای این کودکان برنمی کاری از دست

تواند به شرح خشونت بوروکراسی مراحل بررسی  ی اقامت بگیرد. اما به عنوان نویسنده، می بتواند براشان اجازه

در حرف آسان است: باید کودکان بی سرپرست را یاری که  ای درخواست پناهندگی و سرنوشت آنان بپردازد. وظیفه

. در عمل اما آسان نیست. کودکان اسپانیولی به انگلیسیترجمه از نامه با چهل پرسش و بعد  دهد در پرکردن پرسش

اش به روایتی روان  سرگذشت زندگی داغانی که جمع و جور کردن'زنند.  اند و بی اعتماد و آسان حرف نمی رموک

محکوم به اخراج غایب در نشست دادگاه حاضر شوند، وگرنه به عنوان  بایدتوجه کنیم: کودکان  'یبن ناممکن است.تقر

اند. سفر پر خطر با  ها با یک رشته بافته شده ی روایت شان. همه ی درد و ناباوری شده و اخراج هم خواهند شد، با همه

La Bestiaرسند تا زنده و  ترشان مرده به مرز می . بیشآید ز امریکا میمر ه؛ قطار باری که از امریکای مرکزی ب

ای دارند برای برزیستی که  غریزه'اند. اما این کودکان  اگر زنده بمانند، غارت شده و یا مورد تجاوز قرار گرفته

انتظارشان کنند در  سوی دوزخ و آن چیزی که فکر می سازد تا همه چیزی تاب آورند برای رسیدن به آن قادرشان می

 'است.

شنوند که حق داشتن وکیل دارند، اما  جا می سرانجام، اگر زنده برسند، سر و کارشان با دادگاه مهاجرت است. آن

کار کند براشان. و  'نسیه'اند یا باید یکی پیدا کنند که حاضر باشد  ی وکیل مسئول پرداخت هزینه –کودکان  –خودشان 

بخت  'اند. ی سیاسی بوده تعقیب و آزار به دلیل نژاد، دین، تابعیت یا اندیشه'ان قربانی این وکیل باید نشان دهد که کودک

پاسخ داده باشد. و این  'درست و صادقانه'های پذیرش  ی پرسش یافتن وکیل نسیه نیز تنها زمانی است که کودک به همه

از 'و یا پسرکی بگوید  'ی و جنسی دادهپدرم الکلی است که مرا آزار جسم'یعنی که برای مثال دختری افشا کند که 

و بتواند جای زخم آزارهای  'خواستند براشان کار کنم کار شکنجه و تهدید به مرگ شدم، چون می سوی باندهای تبه

 جسمی را نشان بدهد.

انی توانست نشان دهد که باند قاچاق مواد مخدر او را در لیست کس سرگذشت مانو از هندوراس خیلی دردناک است. می

ی  کار را دوخته بود در یقه نتیجه به پلیس علیه باند تبه اش روگرفت شکایت بی د. مادر بزرگش گذاشته که باید کشته می

جا درس  نیز آن والریا لوئیزلیشهری در النگ آیلند که  (،Hempsteadرود به دبیرستانی در همپستید ) اش. می کت

همپستید 'ها در خطر است، زیرا  اید از دو دختر عمو مراقبت کند. جان آنخوانده است. اما باید مدرسه وانهد، چون ب

ی  روایت مانو، روایت پیچیده 'ام. کار، درست مثل شهر زادگاه پر از باندهای تبه شغالدونیآست، ا shitholeهم یک 



او گیرد که مانو نه مهاجر است و نه غیرقانونی،  در جستارش نتیجه می والریا لوئیزلیجنگ باندهای مواد مخدر است. 

، صدهزار کودک در مرز 2015تا اگوست  2014اند )بین آپریل  ی کودکان دیگری که بازداشت شده درست مثل همه

امیدوار بود  توان اندکی دانیم. اما می ی جنگ است. از سرنوشت مانو چیز دیگری نمی امریکا بازداشت شدند(، پناهنده

 اند.  داوطلب کنش و کمک به پناهندگان –شاگردان نویسنده  –که دانشجویان زبان اسپانیولی 

 

 
 


