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دک ارا  هاا ود

تا 1990،  دوم، طی سال های 1945  از جنگ جهانِی  پس 
آمریکا و شوروی )روسیه و اقماِر آن(، دو جبهه  یا »بلوِک« 
 هم بودند که تقابل و رویارویی شان تقریبا در تمام جهان 

ّ
ضِد

دیده می شد؛ تقابلی که گاه تا آستانه ی جنگ  و بمباراِن اتمی 
پیش می رفت. کشورهای مختلِف جهان، نیز هر کدام به یک 

سمت گرایش داشتند.
آلماِن پس از جنِگ جهانی دوم به اشغاِل شوروی، آمریکا، 
انگلستان و فرانسه درآمده بود و در عمل، دوپاره گشته بود: 
آلمان، در دسِت  نیمه ی شرقِی  آلماِن غربی.  آلماِن شرقی و 
نیمه ی  و  بود  پیوسته  شرقی  ابرقدرِت  این  به  و  بود  شوروی 
غربِی آلمان در دسِت آمریکا، انگلستان و فرانسه قرار داشته 
و هم سو با بلوِک غرب بود. پس از اوج گرفتِن اختالفات بین 
دو طرف، به مردِم آلمان، فرصتی کوتاه داده شد که یکی از 
آن جا  به  و  انتخاب کرده  به عنوان وطن خویش  را  دو طرف 
مهاجرت کنند. سپس برلین، به دو نیم تقسیم گشت و مرز دو 
کشور درست از میانه ی این شهر کشیده شد. در سال 1961، 
برای جلوگیری از رفت وآمِد شهروندان، بر مرز دو آلمان در 
که  شد  کشیده  دیواری  شرقی  آلماِن  توسِط  برلین،  میانه ی 

»دیوار برلین« نام گرفت.
آلماِن شرقی در زمینه ی آزادی  و حقوق شهروندی )از جمله 
آزادِی رفت وآمد برون مرزی(، قوانین سخت گیرانه ای داشت. 
شهرونداِن آلمان شرقی، به سادگی، اجازه ی سفر به آن سوی 
این  به  نیز نمی توانستند  آلمان غربی  نداشتند و مردِم  را  مرز 
خانواده ها  بین  که  بود  گشته  سبب  امر  همین  بیایند.  طرف 
دوستان،  از  بسیاری  و  بیفتد  فاصله  و  جدایی  دوستان  و 
همکاران، همسایه ها و حتی دختران و پسرانی که یکدیگر را 

دوست داشتند، نتوانند یکدیگر را مالقات کنند.
 1961 ِمْی   9 به  مربوط  می بینید،  روبرو  تصویر  در  آن چه 
است. چند تن از شهرونداِن این سو، نوزاد تازه متولدشده ی 
خود را به پدربزرگ و مادربزرگ  که در آن سوی مرز هستند، 

و  ایستاده  اند  بدقوار  و  زبر  سرد،  دیوارها،  می دهند.  نشان 
سیم های خاردار بی اعتنا و با اقتدار راِه خود را می روند.

شده اند،  گرفته  باال  دست  روی  بر  که  نوزاد  دو  حضوِر  اما 
به  است.  ساخته  بدل  مقدس  پرده ای  به  را  تصویر  گویی 
»هر  است:  شده  عطا  رهایی بخش  موهبتی  حصارزدگان، 
فرزندان  است.  جهان  در  تازگی  ظهوِر  نمایان گِر  تازه،   تولِد 
چیزهایی، از بنیاْن تازه هستند« و به سادگی نمی توان بر ِگرِد 
اشتیاق و پیوندجویی شان، سیِم خاردار کشید. تپِش حیات، 

خواهاِن عبور از مرزها و حصارهای اجتماعی است.
در سوی دیگر، زنی بر روی صندلی ایستاده است؛ دیده بانی 
داده  رخ  مالقات  این  کند  حاصل  اطمینان  که  شاید  است 
است. به نظر ما که در این سمت ایستاده ایم، آن سوی مرز، 
طرف،  آن   همیشه،  مثل  می نماید.  مه آلود  و  محو  چیز  همه 
نه  ندارد.  وجود  افراشته  ظاهر، چیزی جز ساختمان های  به 
دیده بان  زِن  حضور  اما  انتظاری.  نه  و  چشمی  نه  انسانی، 
بر  نوزادها  پررنِگ  نیز حضور  و  مرز  آن طرِف  به  نگاه اش  و 
زندگی  انسان   نیز  سو  آن  در  که  می دهند  خبر  دست،  روی 
می کند؛ انسانی که بیگانه نیست و چشم انتظاِر مالقاِت نوزاِد 

تازه متولدشده است.
***

یک  به  آلمان  دو  و  فروریخت   ،1989 سال  در  برلین  دیوار 
اتمام  به  آلمان  بین دو  تبدیل گشتند. دشمنی سیاسی  کشور 
رسید و آزادی های شهروندی به آلماِن شرقی بازگشت. مردم 
برلین،  دیوار  فروپاشی  پیوستند.  یکدیگر  به  و  شده  متحد 
نمادی گشت از پایاِن سلطه گری و نیز برچیده شدِن فاصله ها 
و جدافتادگِی انسان ها. با این همه نباید از یاد ُبرد که امروزه 
نیز در سرزمین های ما دیوارهای بسیاری هستند که انسان ها 
را از یکدیگر دور می کنند. آیا دیوارهای شهر و دیاِر خود را 

می شناسیم؟

عبور حیات از سیم خاردار

1( باید توجه داشت که هدف از متن حاضر، قضاوت بین دو مدِل حکومتی در آلمان غربی یا شرقی نیست. هر کدام از این دو مدل حکومتی، دستاوردها و نقاط ضعف مختلفی داشته و دارند.  پس 
از برداشــته شــدِن دیوار برلین و متحد شــدِن دو آلمان نیز هم چنان، بســیاری دیوارهای اجتماعی و اقتصادی در جهان )و خود آلمان( حضور دارند که باید با اتحادی مردمی برچیده شوند. فروپاشِی 

دیوار برلین را باید جشنی برای آغاِز قدرِت مردم دانست؛ نه جشِن پایانِی آن.
2( https://tarjomaan.com/neveshtar/9464/ 
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