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مهاجرت از ایران و رفتن به کشورهای غربی 
است.  شده  مد  بیشتر  همیشه  از  سال ها  این 
دالیل بی شماری هم برای این موضوع وجود 
بشود  شاید  را  شان  همه  سرجمع  که  دارند 
و  خوشبختی  حس  به  بخشیدن  تحقق  در 
اما  از زندگی خالصه کرد.  رضایتمندی بیشتر 
فزاینده  مشکالت  و  اوکراین  با  روسیه  جنگ 
پیش  اوکراین  در  ساکن  ایرانیان  برای  که  ای 
فرض های  پیش  آن  همه ی  بر  است،  آورده 
برای  مهاجرت  و  کشیده  بطالن  خط  سابق 
خوشبخت تر شدِن قطعی در کشورهای غربی 

را برای ایرانیان به چالش می کشد.  
کامبیز محسنی  یکی از سیرجانی های ساکن 
در اوکراین بوده که حاال از پس حمله ی نظامی 
مشقت  و  سختی  تحمل  با  اوکراین  به  روسیه 
جذب  قصد  و  است  رسانده  آلمان  به  را  خود 
نظر،  به  و  دارد  را  آلمان  جامعه ی  در  شدن 
آلمان هم به عنوان کشوری با جمعیت پیر که 
موج  ورود  از  است،  جوان  کار  نیروی  جویای 

جدید مهاجران استقبال کند.
طریق  از  سابق  همشهری  این  با  تازه  سخن 
اینترت گپی زده است درباره ی مشکالت اخیر 

او در اوکراین جنگ زده.

می  زندگی  اوکراین  در  است  سال  چند   
و  کار  برای  یا  هستی   تحصیل  مشغول  کنی؟ 
مهاجرت  ایران  از  آنجا  در  دائمی  زندگی 

کردی؟
اوکراین.  به  کردم  مهاجرت   ۲۰۱۶ آبان  من 
مشغول  دیگه  بعد  و  رفتم  تحصیل  برای  اول 

کار شدم.
طور  به  زندگی تان  روزی  چه  از  دقیقا   
اوکراین  با  روسیه  جنگ  تاثیر  تحت  مستقیم 

شد؟
 اتفاقات رو از روز اول در جریان بودم. فقط 
اینقدر  متاسفانه  نیست.  دقیق  یادم  رو  تاریخ 
دقیق  یادم  رو  تاریخ  و  روز  داشتیم که  دلهره 

نیست. فکر کنم ۲۴ فوریه ساعت ۵ صبح بود 
شهر  در  ما  جنگ  دوم  روز  تا  شد.  شروع  که 
شدیم  خارج  کیف  از  دوم  روز  و  بودیم  کیف 
و به سمت مرز لهستان حرکت کردیم. ۵ روز 
شلوغ  خیلی  لهستان.  برسیم  که  کشید  طول 
و  میکردن  تخلیه  داشتندد  مردم  همه  و  بود 

خارج میشدند.
  چه تعداد  سیرجانی باهات بودند و اونا کجا 

رفتند؟
تعداد کمی سیرجانی بودند که اونجا زندگی 
از  قبل  و  شناختم  می  رو  نفر   ۳ کردند،  می 
اوکراین  و  ایران  بودند  رفته  نفر  دو  جنگ 

نبودند.
یک نفر بود که ایشون هم باهاش در تماس 
به  بودند  کرده  حرکت  جنگ  از  بعد  بودم. 

سمت لهستان و از اونجا اومدن ایران.
چند  بود؟  راحت  لهستان  مرز  به  رفتن   
رفتار  که  درسته  این  کشید؟  طول  ساعت 
برخی ماموران اوکراینی با مهاجران ایرانی بد 

بوده است؟
روز دوم بود که ما صدای بمب رو می شنیدیم 
و همه نگران بودند و استرس داشتند. بیرون 
و  میشه  رد  تانک  داره  که  می دیدیم  خونه  از 
 یک بار هم جت جنگی سوخو روسی رو دیدیم 
که از ارتفاع کم از باال سر ما گذر کرد و رفت. 
سریع نشستیم توی ماشین دوستم و حرکت 
تا  به سمت مرز.  یک روز طول کشید  کردیم 
رسیدیم به مرز. از لحظه حرکت خیلی ترافیک 

بود و ایست بازرسی هم بود.
صف  توی  و  مرز  کیلومتری   ۳۰ به  رسیدیم 
ماشین ایستادیم. دیدیم که خیلی کند پیش 
میره و ۴ روز منتظر موندیم تا برسیم به مرز 

لهستان.
می  رو  دانشجوهایی  و  مردم  بین  این  در 
سر  که  فهمیدم  بعد  و  بودند  پیاده  که  دیدم 
مرز  خارجی های سیاه پوست رو راه نمیدن و 
موندن، دوستان ایرانی هم ۲-۱ روز توی سرما 
ایستاده بودند. بعد اجازه ورود داده بودند، اونا 
ولی  میدادند  راه  راحت  داشتند  ماشین  که 

پیاده  که  هم  اونا  داشت،  طوالنی  خیلی  صف 
تعداد  دادند  یک  می  راه  تعداد  یک  رو   بودند 

رو نه. 
حتا چند ایرانی رو دیدم پیاده می رفتند. ۲ 
دختر و ۳ پسر  که ۲ روز بعد دیدیم پسر ها 
شده؟  چی  که  پرسیدم  گردن.  برمی  دارن 
و  دختر ها  و  بودن  مرز  لب  روز   ۲ که  گفتن 
بچه ها رو اجازه ورود دادند، ولی پسر ها رو نه!

بود؟  کار چی  این  برای  اوکراینی ها  دلیل    
را  تعدادی  و  از مرز  را رد کنی  تعدادی  اینکه 

نه؟
نمی دونم دقیق، ولی مرز قسمت کسایی که 
و  زن ها  با  اولویت  اینکه  مثل  رو  بودند  پیاده 

بچه ها بوده.
این مشکل ایرانی ها هم که همه درگیر شدند، 
 یکی از دالیلش این بود که کاش سفارت ایران 
شهروندان  سفارت ها،  باقی  مثل  اوکراین  در 

دوستان  همه  این  که  می کرد  تخلیه  رو  خود 
ایرانی به مشکل نمی خوردند.

ای  خارجه شماره  امور  وزارت  از جنگ  قبل 
میشه  گفتن  ساعته   ۲۴ که  بودن  گذاشته 
دوستان  به  میدن  خدمات  و  گرفت  تماس 
و  جنگ  اول  روز  گرفتیم  تماس  ما  ایرانی. 
شرایط  گفتن  و  کنیم؟  چکار  باید  که  گفتیم 
غرب  به  رو  خودتون  هست.  سخت  خیلی 
گفت  چطوری؟  پرسیدم  برسونید،  اوکراین 

نمی دونم هر جور شده برید. 
و  لهستان  رفت  میشه  که  گفتند  بعد  روز 
گفتیم  زدیم،  زنگ  باز  و مجارستان،  مولداوی 
که چطور بریم، گفتن نمی دونم، هر طور شده 

خودتون رو برسونید غرب. 
حاال ما زبان می دونستیم و وسیله داشتیم، 

دانشجو ها نمی دونستن چیکار کنند!
مرز  لب  و  غرب  به  رو  رسوندیم خودمون  ما 

نمی  جواب  دیگه  کسی  اما  گرفتیم  تماس  و 
داد، به شماره شخصی زنگ زدیم و گفتن که 
دیگه  اوکراین  و  کردیم  تخلیه  رو  سفارت  ما 

فعالیت نمی کنیم.
شرایطی  هر  به  حاال  دوستان  از  کدوم  هر 
خودشون رو رسوندند. تمام وسایل زندگی شون 

رو رها کردند و زدند به راه.
که  شارژر  و   گوشی  شخصه  به  خودم  من 
دیگه  چیز  هیچ  برداشتم.  رو  بود  همرام 

نتونستیم برداریم.
  االن کجا ساکن هستی؟ برگشتی ایران؟

کردم  حرکت  شدم،  لهستان  وارد  وقتی  من 
حاضر  حال  در  بهمون  اینجا  آلمان.  به سمت 
هتل دادند، و منتظر هستیم که ببینیم شرایط 

اوکراین چی میشه.
میتونیم آلمان بمونیم و اینجا جا و غذا دولت 
بهمون میده، میتونیم هم بیایم ایران. فعال که 

موندیم.
 تحلیلت نسبت به آینده چیست؟ آینده رو 

چطور می بینی؟
بشه،  تمام  زودتر  چه  هر  جنگ  که  اینشاال 
واقعا  و  مردم خوبی هستن  اوکراینی ها خیلی 
این  میدونند  کردند  زندگی  اونجا  که  همه 

برخورد خوب و گرم مردم اوکراین رو. 
با این فیلم و خبر ها که من دیدم از اوکراین 
درست  اوکراین  تا  ببره  زیاد  زمان  کنم  فکر 
زندگی شون  ، همه  برگرده  اول  روز  به  و  بشه 
رو رها کردند و باید از صفر شروع کنند، چه 
اوکراینی ها و چه خارجی هایی که مقیم بودند .

اروپا هم تا حاال چنین چیزی رو پیش بینی 
نکرده بود و وارد بحران شده و امیدوارم هر چه 

زودتر این شرایط و جنگ تموم بشه.
  شما برنام ات برای آینده چیه؟

در حال حاضر آلمان موندیم  و دولت هم ما 
و  بهمون  دادن  هتل  کرده.  حمایت  خیلی  رو 
غذا و بهداشت و درمان. موندیم فعال تا دیگه 
از نو شروع  باز  ادامه بدیم و  ایشاال  همین جا 
دیگه  و  میکنه  ساپورت  خیلی  دولت  کنیم. 

آلمان موندنی هستیم.

     سمیرا سرچمی

خبــر
 تجهیز بیش از 2 هزار کالس برای اسکان مسافران نوروزی 

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این که ۲۵۵ مدرسه در استان کرمان 
آماده ی اسکان مهمانان نوروزی هستند، گفت: »این مدارس از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ برای پذیرش مهمانان نوروزی 
آمادگی دارند«.غالمرضا نخعی پور افزود: »تعدادی از مدارسی که تجهیز شده اند به منظور میزبانی از زائران شهید سلیمانی و راهیان مکتب 
وی، در اختیار سپاه ثاراهلل استان کرمان قرار می  گیرد، معرفی زائر از سوی سپاه صورت می گیرد، دریافت هزینه ها هم با تعرفه ی فرهنگیان 

برای زائران محاسبه می شود و زائران ۲۴ ساعت می توانند در محل اسکان اقامت داشته باشند«.  

از هندونه ی شب چله تا تخمه هندونه ی شب عید
دونه ی نایافت! 

بگیرم.  آجیل  و  تخمه  نوروزی،  برای  اومدم    دیروز 
دیدم تخمه هندونه توی ردیف آجیل فروشی نیست. 
ته  هندونه تون  تخمه  ظرف  آقا  گفتم  فروشنده  به 

کشیده. 
تفاوتی تکون داد: آره  به عالمت بی  شونه هاش رو 

تموم کردیم. 
پرسیدم خب چرا دوباره نیاوردین؟ 

با طلبکاری جواب داد که صرف نمی کنه؟ من چند 
بخرم و چند بفروشم که تو هم شاکی نشی و بخری یا 
اصلن بتونی بخری و توان خریدش رو داشته باشی؟! 

قیمتش سر به فلک کشیده!
باورم نمی شد. آخه تهش اینه که یه تخمه اس دیگه! 
موتور که نمیخوان روش نصب کنن که قیمتش سر 

به فلک بکشه! پراید که نیست!
تقصیر  خودتو  کاری  کم  آقا  که  کردم  فضولی  باز 
بهونه  چرا  بیاری  جنس  نداری  حال  ننداز.  مملکت 
درمیاری؟ تخمه چیه که برشته ش چی باشه و بخواد 

قیمتی بشه! دونه ُدّر نایافتی که نیست!
فروشنده روی صندلیش این ور اون ور شد و طوری 
منقلب شده بود که فکر کردم میخواد پاشه و من رو 
بزنه. اما خونسردی خودش رو حفظ کرد و با یه جمله 
مذاکرات یک به عالوه ی یک ما رو به بن بست رسوند:

یه! همشهریِم بشم، اون شب چله بود که هندونه ها 
نمی تونی  تخمشونم  االن  قاش.  قاش  می خوردی  رو 

بخوری.

گفت وگوی سخن تازه با یک سیرجانی مقیم اوکراین و مشکالت ناشی از جنگ؛   یادداشت

باید زندگی را از صفر شروع کنیم

رحمان جاللی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان درباره ی 
نحوه ی برگزاری جشن های نیمه شعبان گفت: »مراسمات با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار شود ضمن آن که پذیرایی در این مراسم ها ممنوع است«. وی اظهار کرد: »شهرستان های 
داد: »شهرستان های  ادامه  دارند«.جاللی  قرار  زرد کرونایی  انار در وضعیت  و  ریگان  فهرج، 
عنبرآباد، رودبار، کهنوج، بردسیر و رابر در وضعیت نارنجی کرونایی و مابقی شهرستان ها در 

وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند«.

پذیرایی در 
جشن های 
نیمه شعبان 
ممنوع است

 از خط ریلی تا خط جاده، جابجایی فراتر از حد انتظار!
 گهر ترابـر سیرجان؛ پیشرو در عرصه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور


