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مقدمه

رفتن به غربـت را هـيچكس بـا رغبـت انتخـاب نميكنـد و گـاهي اوقـات
 .سرنوشت قوي تر از آن چيزيست كه ما ميپسنديم

فرامـوش. بياييم حداقل در غربت، بيشتر پشت و پناه و كنـار هـم باشـيم   
روي يك زمين زنـدگي ميكنـيم ونكنيم كه همه ي ما، زير يك آسمان و 

 .روي اين زمين خاكي، كسي در بهشت و آسايش مطلق نيست
كـه هـر دو)) منفي بيست درجه((و )) پشت و پناه((با احترام، داستانهاي 

روايتيست داستاني از شرح زندگي ايرانيان در كشـورهاي مسـتقل متحـد
.المنافع را تقديم شما بزرگواران مينمايم

ما هم در عين احترام گذاشتن به اسـتقالل خـود و ديگـران، به اميد آنكه
.بيشتر به ياد منافع مشتركمان باشيم و يكديگر را ياري رسانيم

علي عادلپور
2014زمستان 



7/پشت و پناه

سوار هواپيما كـه شـدم، پـس از قـرار دادن سـاك دسـتي ام در قسـمت
نشسـتن روي صـندلي ايمخصوص كه باالي سر مسافرين قرار داشـت و  

كه درست چسبيده به پنجره ي هواپيما بود، شايد بـراي آخـرين بـار، بـه
 .فرودگاه كيف نگاه كردم

چند دقيقه بعد وقتي به دستور خدمه ي پروازي، صندلي ها را بـه حالـت
در آورده و كمربندها را بستيم، هواپيما آرام آرام به حركت درآمد عمودي

و پس از طي مسافتي كه به نظرم طوالني آمد، وارد بانـد بـزرگ و پهـن و
پس از توقفي كوتاه كه ظـاهرا بـراي جمـع كـردن تمـام. طوالني اي شد

نيرويش بود، با تمام قدرت و شتاب طوري بـه جلـو حركـت كـرد كـه در
سخت صندلي فرو رفـتم و چنـد لحظـه بعـد، هواپيمـا بـه پشتي سفت و

همراه مسافراني كه با خود حمل مي كرد، اعم از زن و مرد و پير و جـوان
به سـمت و ايراني و اوكرايني و با حجاب و بي حجاب از زمين بلند شد و

.تهران ره سپار گرديد
زمـين،پس از اوج گيري چند دقيقه اي، كه باعث شد گوشم درد بگيرد و 

با آدم ها و ماشين ها و ساختمان هايش، كوچك و كوچكتر شود، پـس از
گذشتن از ابرها، هواپيما به حال افقي درآمد و اجازه يافتيم كه كمربنـدها

داشتم از كيف بـا. خارج كنيم عموديرا باز كرده و صندلي ها را از حالت 
بـرايم پـر سرعت زيادي دور مي شدم، از شهري كه در طول اين دو سال،

 .شده بود از خاطرات تلخ و شيرين
هيچگاه در سفر، چه با ماشين و اتوبوس و قطار باشـد و چـه بـا هواپيمـا،

در. بخصوص با هواپيما كه استرسش هم زيـاد بـود  . عادت نداشتم بخوابم
.هواپيما اصال خواب به چشمم نمي آمد

ايمـان، ابرهـاييوقتي از نگاه كردن به تكه تكه ابرهاي سفيد شناور زيـر پ 
كه در كودكي هر كدام را به يك شكلي، از خرس و ببر و شير تا بستني و
شكالت و آبنبات مي ديدم، خسته شدم، تخته اي كه جلويم بـود ـ تختـه
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اي كه براي خوردن غذا به عنوان ميز اسـتفاده مـي شدــ را بـاز كـردم و      
ازي بـراي  دفتري با جلد سفيد كه باال سمت راستش، چند خط سـياه مـو  

  .نوشتن عنوان و تاريخ داشت را روي آن گذاشتم و شروع كردم به نوشتن
  

  . خاطرات اوكراين
  .بيست اگوست دو هزار و دوازده الي سه اگوست دو هزار و چهارده

  
دفتر هنوز نانوشته را باز و شروع به نوشتن و ثبـت خـاطرات آن دو سـال    

 .كردم
تا به امروز نوشتن بهترين سرگرمي ام بوده اسـت و چـه چيـزي بهتـر از      

از روزي كه تصميم گرفتم  .نوشتن خاطرات و اتفاقات پر تعداد اين دوسال
 .در خارج از كشور ادامه ي تحصيل دهم تا امروز كه به وطن باز مي گردم

ي چـرا بـراي ادامـه    . در ابتدا خوب است به اين سوال متداول پاسخ دهـم 
تر  تحصيل به اوكراين آمدم؟ براي جواب اين سوال، بهتر است از كمي قبل

  .شروع كنيم
پس از پايان دوره ي ليسانس، در دانشگاه تهران، در رشته اي غير رايـج ـ   
زبان و ادبيات روسي، دوسالي را بـه خـدمت مقـدس سـربازي يـا همـان       

م، كـه بـا   سپس مانند بسياري از هم سـن و سـاالن  . اجباري، مشغول شدم
مدارك رنگارنگ دانشگاهي، به بازار بي رونق كار برخورد مي كننـد، روبـه   
رو شدم و تصميم گرفتم هم براي فرار از اين بي كاري كسـالت آور و هـم   
براي كالس خارج از كشوري و هم بالخره براي يادگيري و تمرين و تكرار 

ال كه خـدا  زبان، به كشوري روسي زبان، سفري داشته باشم ـ بخصوص حا 
را شكر، وضع مالي پدر رو به راه بود و مـن هـم تنهـا پسـر و تنهـا فرزنـد       
خانواده بودم كه سر و سامان نگرفته و هنـوز در خانـه ي پـدري زنـدگي     

  .كردم مي



9/پشت و پناه

مــي خواســتم مثــل بســياري از. در ابتــدا قصــد ادامــه تحصــيل نداشــتم
نـد و چـه دردانشجويان كشورهاي ديگر دنيا، كه زبان ديگري را مي آموز

-طول تحصيل و چه پس از آن، چندين و چنـد بـار بـه كشـور مربوطـه      
ـ سفر مـي كننـد، مـن كشورهايي كه آن زبان، زبان بومي مردم آنجاست

هم ويزاي يكي دوماهه اي از روسـيه يـا اوكـراين يـا بـالروس بگيـرم و از
سالنزديك هم با فرهنگ آنان آشنا شوم و هم زباني را كه در طول چهار 

ان وبه گفتـهدر يكي از بهترين و مشهورترين و بزرگترين دانشگاه هاي اير
اورميانه، آموخته بودم، بطور عملي به كار گرفتـه وي مسيولين، آسيا و خ

تمرين و تكرار كنم؛ اين شد كه به تك تك سفارت هاي مربوطه سـر زدم
.و براي گرفتن ويزا اقدام كردم

جـاي! ان بـه سـفارت كشـور بيگانـه نيافتـد     خدا كند هيچگـاه كارتـ  ... اما
يكي دو ماهي را از شهرستان اصفهان با اتوبوس و تاكسي. دشمنتان خالي

و چند باري هم با هواپيما به تهران بزرگ آمده و از اين اداره بـه آن اداره
و از اين سفارت به آن سفارت كشانده شده و آخر كـار هـم آنقـدر پـول و

براي بررسي جوانب كار، آنقدر معطلـم كردنـد مدارك مختلف خواستند و
 !كه هم جيب اصفهانيم دادش درآمد و هم بدن ورزشكاري ام كوفتـه شـد  
در اين رفت و آمدها، كم كم متوجه شدم، ويزاي تحصيلي گرفتن، راحـت

پس گفـتم چـرا بـراي. تر از ويزاي يكي دوماهه ي توريستي گرفتن است
د كه طرف تنبلم اصرار داشت بي خيالهرچن! ادامه تحصيل به آنجا نروم؟

سختي هاي زندگي تنها در خارج از كشور و زندگي و تحصـيل در غـربتم
كند، اما طرف ديگر مي گفت، يك سال تحصيل در كشوري روسـي زبـان
مساوي است با ده سال تحصيل در كشوري كه كسي يك سـالم و عليـك

هسـتي بايـد سـختي اگر دنبال يادگيري! ساده را هم به روسي بلد نيست
هاي يادگيري را هم به جان بخري ـ و بايد اذعان كنم كه از انتخـابي كـه

سطح زبانم، امـروز قابـل مقايسـه بـا روزي كـه بـه. كردم بسيار راضي ام


