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در يكي از روزهاي تيرماه سال ٦٩ با مادر شهرام و شاهين آشنا مي شوم. مدتي است آه سياست ادغــام زندانيـان سياسـي 
ــهرام يكـي از محكوميـن دادگـاه مبـارزه بـا مـواد  و زندانيان دادگاه هاي عمومي به مرحله عمل در آمده. مادر شاهين و ش
مخدر است. از ظاهرش بنظر نمي رسد آه معتاد باشد. مي گويد همسرش معتاد است و چون مقدار موادي آه در خانه آن 
ها يافته بودند بيشتر از حد مصرف يك معتاد است و خطر اعدام همسرش وجود دارد، او هم قبول آرده آه معتاد است و 
نصف مواد به او تعلق داشته. سي و پنچ سال بيشتر ندارد اما چند شيار عميق در پيشاني و زير چشمانش و تارهاي ســفيد 
مو در دو طرف شقيقه هايش او را مسن تر نشان مي دهد. رفتارش با ديگــر زندانيـان عـادي متفـاوت اسـت. در هيـاهو و 
دعواهاي شان شرآت نمي آند. گاه گداري آه بچه ها به او مجال بدهند، روزنامه و آتاب مي خوانـد. قبـل از انقـال ب در 
يكي از ادارات دولتي آار مي آرده و بعد از انقال ب به دليل غرض ورزي شــخصي بعنـوان ضـد انقـال ب پاآسـازي شـده 
است. شوهرش آارمند يك شرآت خصوصي بوده و دوسال است آه به مواد مخدر روي آورده است. شهرام شش سال و 
ــه از زنـدان  شاهين چهار سال دارد. بيشتر از يك سال است آه با مادرشان در زندان بسر مي برند و چند هفته اي است آ
قصر به زندان اوين منتقل شده اند. ايام زندان اثرات خود را بر رفتار اين دو آودك بجا گذاشته است. بسيار ساآت و قانع 
ــاعات طوال نـي روزهـاي گـرم تابسـتان را  هستند . با جيره آم زندان مي سازند و زيادتر از آنچه دارند طلب نمي آنند. س
ــازي آن هـا تـوپ آوچكـي اسـت آـه از چنـد جـوراب آهنـه زنانـه  بدون هيچ گونه سرگرمي سپري مي آنند. تنها وسيله ب
ــك  درست شده است. هيچگاه از هم جدا نمي شوند. شايد وحشت جدائي يا ترس از زندانبان آنان را تا اين اندازه به هم نزدي

آرده است. مادر هرگاه چشم پاسداران را دور مي بيند گپي با ما مي زد.  
ظهر يكي از روزهاي گرم شهريور است. در حياط زندان قدم مي زنم. با آنكه هم اتاق هايم براي خـوردن ناهـار صدايـم 
ــاآم بـر فضـاي  آرده اند اما همچنان در حياط مي مانم. ميلي به خوردن غذا ندارم. تازه از بازجوئي برگشته ام. سكوت ح
ــد آرامشـم را  هواخوري به من آرامش مي دهد. آم آم اثرات سكوت و گرما بر جسم و جانم ظاهر مي شود آه بلندگوي بن
در هم مي ريزد. اسامي تعدادي از زندانيان دادگاه هاي عمومي را از بلندگوي بند اعال م مي آنند. از آن ها مي خواهند به 
دفتر بند بروند. در بند ولوله به پا مي شود. وجه مشترك همه آن ها اين است آه آودآـان شـان همراهشـان اسـت. برخـي 
خوش باورانه احتمال مي دهند بخاطر آودآان، مي خواهند براي اين زندانيان تسهيال تي فراهــم آننـد. بـا ايـن وجـود همـه 
نگران هستند. خودم را و بازجوئي پيش از ظهرم را از يادم برده ام. بي درنگ پيش مادر شهرام وشاهين مي روم. او را 
ــادر بسـر  دارد و منتظـر اسـت او را بـا بقيـه  در حالي آه نگراني چهره اش را فرا گرفته است در راهرو بند مي بينم. چ
مادران به دفتربند ببرند. به او مي گويم تا برگشتش به بند مراقب شاهين و شهرام خواهم بود. لحظات به آندي مي گذرد. 
ــه بـايد بـه  باال خره پاسدار زني آه چادر مشكي اش را به دندان گرفته روي پله ها ظاهر مي شود  و اسامي زندانياني را آ
دفتر بند بروند مي خواند. سكوت سنگيني بر بند سايه مي اندازد. به جز صــداي آـرت آـرت دمپـائي هـا آـه روي زميـن 
آشيده مي شود صداي ديگري به گوش نمي رسد. شهرام و شاهين همچون جوجه گنجشــكاني آـه از ال نـه بـه زميـن افتـاده 
باشند با چشمان پر از دلهره حرآت پاهاي مادرشان را دنبال مي آنند. هر مادري آودك خود را به يك زنداني مي سپارد. 
سعي همه ما بر اين است آه از دلهره آودآان بكاهيم و آنان را تا بازگشت مادرشان به بند سرگرم آنيم. هنوز نيم ســاعتي 
از خروج مادران زنداني نگذشته و من در سالن بند با شهرام وشاهين مشغول بازي هستم آه هياهويي در بند مي پيچيد و 
صداي ضجه و ناله از هر سو بلند مي شود. گيج مي شوم، نمي دانم چه بايد به آنم. مادران شيون آنــان بـه بنـد وارد مـي 
شوند. شهرام وشاهين را به يكي از هم اتاقي هايم مي سپارم و خودم به سرعت به راهروي بند مــي روم. مـادر شـهرام و 
ــن نـدارد.  شاهين آخرين آسي است آه وارد مي شود.  فرياد نمي آشد اما حالت چهره اش آامال  عوض شده. توان راه رفت
ــم چـه اتفـاقي افتـاده. در ميـان  چند قدمي بييش نيامده  آه زير بغل اش را مي گيرم. به سختي نفس مي آشد. هنوز نمي دان
داد و فرياد مادران و همهمه ديگر زندانيان موضوع گــم مـي شـود. بريـده بريـده آلمـاتي از دهـان مـادر شـهرام وشـاهين 
بيرون مي آيد،" مهد آودك، شاهين و شهرام". او ياراي صحبت آردن ندارد. با تمام قوا ســعي مـي آنـد چيزهـائي بـه مـا 
ــه آن هـا گفتـه آـه تـا دو سـاعت  بگويد. از ميان آلمات مفهوم و نامفهومي آه بزبان مي آورد، در مي يابيم داديار زندان ب
ديگر آليه آودآان زندانيان دادگاه هاي عمومي را به مهد آــودك زنـدان ديگـري منتقـل خواهنـد آـرد. "دو سـاعت"، "دو 
ــا. اخبـار وحشـتناآي از شـكنجه و آزار و اذيـت بچـه هـا بـه  ساعت". آلمات مثل پتك توي مغزم مي آوبند. بيچاره بچه ه
دست زندانبانان شنيده ايم. براي لحظاتي احساس خال ء مي آنم. بيچاره بچه ها؛ مادر شاهين و شهرام چنديـن بـار ايـن دو 
آلمه را تكرارمي آند. بعد بلند مــي شـود و بـه سـراغ دو پسـر بچـه اش مـي رود. دسـت و صـورت شـان را مـي شـويد، 
موهاشان را شانه مي زند، تنها لباس تميزي  را آه دارند به تن شان مي آند. آفش هايشان را از ساك بيرون مــي آورد و 
به پايشان مي پوشاند. بچه ها آنجكاو مي شوند و از مــادر مي پرسـند آجـا مـي رونـد. مـادر بـا بغضـي در گلـو و صـداي 
لرزان مي گويد:" دآتر آمده و مي خواد بچه ها رو ببينه و اگه ال زم باشه به اونها داوا بده." بنظــر نمـي آيـد ايـن توضيـح 
مادر آن ها را قانع آرده باشد. اما عكس العملي هم نشان نمي دهند. زمان بسرعت مي گذرد. در گوشه اي از راهــرو بنـد 
مي نشينيم. مادر، شاهين و شهرام را روي زانوهاي خود مي نشاند و به آنها توصيــه مـي آنـد پسـراي خـوب باشـند و بـه 
ــا بـاال  مـي رونـد.  حرف نگهبان ها گوش آنند. لحظه مقرر فرا مي رسد. شهرام و شاهين به همراه ساير آودآان از پله ه
يك نگهبان عبوس با چادر مشكي اش بچه ها را به دفتر بند مي برد. در آــه بسـته مـي شـود، مـادران شـروع بـه آريـه و 
ــد. از دفـتر بنـد بـيرون  زاري مي آنند. پس از چند لحظه شهرام آه گويا متوجه ماجرا شده از دست نگهبانان فرار مي آن
ــال او مـي دود. امـا شـهرام  بـه  مي آيد و پله ها را با سرعت تمام به طرف پائين طي مي آند. زنك عبوس  سراسيمه بدنب
ــس از آن بـا همـان سـرعت بـه طـرف  سرعت خود را به مادرش مي رساند. او را براي لحظاتي در آغوش مي گيرد و پ
ــداري بدهـم امـا آال مـي  دفتر بند بر مي گردد. به هواخوري برمي گردم. اشكهايم امانم نمي دهند. مي خواهم مادران را دل
ــره اش را  براي دلداري آن ها پيدا نمي آنم. فرداي آن روز، مادر شهرام وشاهين را در هواخوري مي بينم. به سختي چه
ــاي پيشـاني و زيـر چشـمانش چنديـن برابـر  مي شناسم. او در فاصله آمتر از ٢٤ ساعت پير و فرسوده شده است. چين ه

عميق تر شده اند. بي توجه به پيرامونش با قدي خميده قدم مي زند و زير لب با خود نجوا  مي آند. 




