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كتاب چهارشنبه

مهاجرت اجباریِ اختياری
دیر زمانی نيست که ایرانی، کشورش

را حبس می کند در قلبش و کوله بارش

و د  ر ا ذ ی گ م ش  ش و د ر  ب ا  ر

ه ک د  و ی ش م ی  ی ا ه ر ا ی د روانه ی 

ا می گذاردغربت. داستان ر ن  امشا ن

مهاجرت، چنان صدای دهل یست که

هرچند از دور خوش است، قصه ای پر

غصه  است.

“امين انصاری”، داستان نویس ایرانی

ز زیر تيغ ا ثارش،  آ است که عموما 

ارشاد جان سالم بدر نمی برند. انصاری

در این باره گفته است: 

“بعد ازغيرمجاز اعالم شدن یکی از

ا ب ق ا ع ت م و  م  د ن ل ب ی  ا داستان ه

سانسورشدن دوکتاب دیگر، درست بعد از انتخابات سال ۸۸ بود که تصميم گرفتم کلمه ای

راحتی به سالخ خانه ی ارشاد نسپرم. این شد که «شکار» را به عباس معروفی و«نشر

گردون» اش سپردم و حاال با «نوگام» تجربه ی جدیدی را آغاز می کنم؛اميد که طعم اش

شيرین باشد”. 

اثری که انصاری به نشر نوگام سپرده است، داستانی ست در باره ی مهاجرت. “والس با

آب های تاریک”، خاطرات مرد ایرانی مهاجر است در قایقو متعاقبا آنچه که این روزها بر او

می گذرد. مرد از دردهایی می گوید که هرگز پایانی برایشان نيست. قایقی که داوود و

دیگران را از ساحل اندونزی دور می کند، قایقی که شبيه به تخته پاره است، فرسنگ ها

دور از مقصد، درست جایی که مسافران، آب های سياه زیر پایشان می بيند، خراب

می شود و بعد هم غرق. داوود، اما جان سالم بدر می برد. حاال، هنوز درگير صحنه ای

است که می توانست لحظات آخر عمرش باشد. لحظاتی که حباب های آب را می دید.

حباب ها، گه گاه به سراغش می آیند و زندگی اش را مخدوش می کنند. “می دانم باید

چشمانم را باز کنم. باورم نمی شود، دوباره افتاده ام ميان حباب ها، حباب هایی کوچک و

گرد و مهربان که با خودشان اکسيژن را به سطح آب می آورند. حاال درست از پيش صورتم

می گذرند. کار خودشان را می کنند حباب ها. به آدم کاری ندارند”. 

داوود، به اميد زندگی بهتر، هویت خودش را تغيير داده و داستانی محکمه پسند برای

اداره ی مهاجرت و پناهندگی استراليا ساخته و این داستان را گاهی مرور می کند.

همسفران داوود نيز، هر یک داستان خودشان را دارند.فردی که مثل داوود، داستانی از

زندان های خيالی ای که رفته است، ساخته.زنی که برای جمع کردن پول و پرداخت

هزینه ی مهاجرت، مدتی به تن فروشی مشغول بوده. مردی کهن سال که چيز زیادی از

خودش نمی گوید و آخر سر هم روی عرشه ی قایق، جان می بازد و تنش به آب ها سپرده

می شود. مسلمانان عرب زبانی که ایرانی های بی نماز را مسبب خرابی قایق و

بدبختی هایشان می دانند و دیگرانی که یا داستان هایشان واقعی ست و یا ساختگی. 

امين انصاری که خود ساکن استراليا است، در باره ی چرایی نوشتن داستان بلندش،

“والس با آب های تاریک”، به نوگام گفته است: “استراليا ماجراهایعجيب نشنيده ی زیادی

دارد. از رسم و رسومات مردمش گرفته تا تاریخی کهپشت سر گذاشته. برایم بسيار

تکان دهنده بود که یک نقطه ی تاریک تاریخمعاصر این کشور، به هم وطنان من مربوط باشد.

با کنجکاوی زیاد خبرهایمربوط به مهاجرین غير قانونی ایرانی، افغانی و عربی را که توسط

قایقخودشان را به آب های استراليا می رساندند، پيگيری کردم. تا به خودم بيایمپایم به

بازداشتگاه شان در اطراف شهر باز شده بود. یک سالی نشستم پایداستان آدم هایی که

به قول خودشان جهنم را به قصد بهشت ترک کرده بودندو داستان خودم را ذره ذره

ساختم.” 

قلم روان و نثر خوب نویسنده، از ویژگی های این اثر است. به عالوه، صداقت و توانایی

عدم قضاوت نویسنده در این اثر آشکار است؛ از دیگر سو، اثری به زبان فارسی که با این

جزئيات، به آنچه که بر مهاجران و در جریان سفرشان، خصوصا مسافران پس از اتفاقات

سال ۸۸، رفته است پرداخته باشد، کم یاب است و همين امر نيز بر ارزش این کتاب

می افزاید.
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نمی خواهم به شما خوش بگذرد!
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اين روزنامه اينترنتى، هر يكشنبه تا چهارشنبه (به استثناى تعطيالت رسمى كشور) ساعت ۷ بامداد به وقت تهران منتشر می شود 

تمام حقوق این وب سایت بر اساس قانون کپی رایت برای سایت راه دیگر محفوظ است.

 


