
 
 

 آن طرف سيم خاردار
 

بیایند این طرف. زنی هر دو دستش باالست به اشاره،  خواهندیاند مکه به سیم خاردار هجوم آورده آن جمعیتی
شاره م ست به کجا ا سیم خاردار ا. دختربچهکندیمعلوم نی ستادهها دورتر از  . کنندی. احتماالً دوربین را نگاه ماندی

شان  ساک بر دوش دارند، هجوم جمعیت ن شرایط بهتری  دهدیمتعدادی زیادی از جمعیت  سیم خاردار  این طرف 
مسییت ر  آوریمیرا م یمانها، تانکشییودی. وقتی هجوم جمعیت زیاد ممیاسییتادهیاخاردار ما این طرف سیییم  ...دارد

 نیایند این طرف سیم خاردار. کشیمینشان م ، خط وکنیمیم
شان انگار که هنوز مسئولیت زندگی به عهده، مَردها کنندیها گریه م، بچهاندتابیب نگاهمان به جمعیت است که

 شان این است که چطور بیایند اینوظیفه مردانه کنندیفکر م ، احتماالًکنندیو سیگار دود م زنندیاست، مدام قدم م
، با سیییم خاردار کلنجار آورندیبیرون م یبشییانطرف. گاه میان فریاد و همهمه جمعیت، انبردسییت کوچکی از ج

: از افراد آن طرف سیییم ت ا ییا کنیمی، در بلند گو اعالم مبیندیسیییم خاردار آسییی  م یهای گوشییه. وقتروندیم
 به سیم خاردار نزدیک نشوند. شودیم

 : در این محل دوربین مدار بسته نص  است.کنیمیبعد از چند لحظه با صدای بلندتری اعالم م
سبندیم آیندیاین، هر روز م باوجود سیم خاردار چ سعی مبه  صحبت کنندی. گاه  ست  سر  را باز کنند، همین ا
را در  ماننییشییا، پزنیمی، عینک آفتابی مآییمیبنا به دالیلی به محوطه م اگر هم، آییمیبیرون نم یمانهاکه از تانک

 یمانها، انگار که کلید سیم خاردار دست ماست، چنین مواقعی قدمزنندینشوند. گاه لبخند م یکماننزد کنیمیهم م
 .رویمیو بیشتر چشم غره م کنیمیتر مرا محکم

سیم خاردارکنیمیخبری را فعال م یهابه درون تانک که برمی گردیم کانال ست ، ببینیم آن طرف  . از چه خبر ا
 یهاآوارگان جنگ سییوری سییت. دنیا شییاید نگران اسییت، تعداد زیادی از کانال یههمه جای دنیا خبرها در بار

سندیجنگ م یهدر باراجتماعی ف ط  شدندنوی ش احتماالً ...هجوم آوردند ...حمله کردند ...کشتند ...: کشته  ان این ن
 زیاد نگران آن طرف سیم خاردار باشیم یا این طرف سیم خاردار. بایستیکه همه جا جنگ است و ما نم دادیم

کوچکی در  یهادارند، بشیی اب یاپارچه یهاند. جمعیت حاال خانکرده عیچادر توزامروز از سیییازمان ملل 
 غذا بگیرند. اندیستادها صفبهدستشان است، 

شه  یهادر کانال شده این چند روز هنرپی شته  خانم آنجال جولی در میان باران، از آوارگان  یوودیهالخبری نو
ساده که آن شکلی و موهای  ست... لباس م ست، این زیسوری دیدن کرده ا سرش ریخته ا شت  سادگی را پ بایی و 

آنجال  بینیمیکه م خصوصبهخوبی هستند و احتماالً در جنگ دستی ندارند،  یهاآدم هایغرب گویدیاحتماالً به ما م
ست که این طرف  شتر از ما شهرت آن آوارگان بی ست. اگرچه حاال  شیده ا سرش کرده و مانتو پو سری  جولی رو

ر همین . دامیدههم بگویم من هیچ بار انجلی جولی را در بین آوارگان ندرا  ین، اما سرپناه ما بهتر است، اایمیستادها
ساله بینمیلحظه م سه  سیم خاردار م زوربه یاکودک دو  شدیسرش را این طرف  سیم خاردار گیر ک . کودک بین 

. زنندی. جمعیت  ییجه مدهیمیانجام نم یازند. ما بر حسیی  وظیفه، هیچ اقدام بشییر دوسییتانهمی و  ییجه کندیم
صییدای گریه  قدرآنزند، می این کودک روزها بین سیییم خاردار  ییجه ...بریمیرا به سییمت جلو م یمانهاتانک



ها، عکس یه، در میان همشودی، در قسمتی دیگر مست ر مکندیگروه ما منط ه را ترک م ناچاربهکه  دهدیآزارمان م
 .بینمیعکس این کودک را نم

 
ست نریکانتوقتی در  سوری در فروش ، میه شهر و دنیا در ارتباطیم. اینکه پناهندگان  ضای مجازی با  از طریق ف

سوم قیمت جهانی اقدام کرده ست،  ۰۱یک کلیه در ترکیه به  یمتاند. قاعضای بدن خود به یک  هزار دالر رسیده ا
 ۰۰۱۱ر برخی موارد به دالر و قیمت یک قرنیه د ۰۱۱۱دالر، در لبنان و سوریه خرید کلیه  ۰۱۱۱قیمت آن در عراق 

 ؟ارزیدی. یک لنگه پا چ در مشدیدالر رسیده است. شاید زمانی پیوند پا مرسوم م
ن هواپیما که پایی یهاو به شهر برمی گردیم. از پله کنیمیسیم خاردار را رها م یزودبهامروز آخر هفته است، ما 

. گیردیامشیی که از دنیایی بدون جنگ سیرچشیمه م، آرآیدی، خواب آلودگی به همراه آرامش به سیراغم مآیمیم
این جهت بسیار را ی  و ازاید نمی نوری به درون یچها کشیده است، ه، پردهانکوچکم آپارتمانبه  رسمیوقتی م

 .کشمی. روی مبل دراز مگذارمیام را روی میز مروزانه هاییادداشتروزانه و  یهاهستم. گزارش
زندگی آرام در جریان اسییت و من نباید نگران چیزی باشییم. چراال باالی سییرم را  گویدیصییدایی در نهنم م

و کشتی آبی اند نامفهوم که بخشی از دیوار را پوشانده هایییه. چراال ناهارخوری روشن است. ساکنمیخاموش م
ست، از تابلوهایکی  ...رنگ شغول م  هارنگپر از رنگ ا ستند.  کندینهنم را م دقایق زیادی به تابلو ، انگار ماهی ه

 .کنمینگاه م
 

 ...احتماالً این جنگ به ما هیچ ربطی ندارد کنمیبا خودم فکر م کنمیهمین طور که به صدای کولر گوش م
 ییجابهشکل سیم خاردارند، زن همین طور با هر دو دستش  هایه. سابندمی. چشمم را مکنمیموبایل را خاموش م

 دهدیخطاب م


