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روز سوم تير ماه ١٣٦٣ شروع به جابجائي تعدادي از زندانيان آردند. از هر اتاق چند نفري بوديم آه وسايل مان را جمع 
آرديم. من نيز از اتاق ٢٣ جزء زندانيان جابجائي بودم. زندانيان دستچين شده را در چهار اتاق آنار هم، اتاق هاي ١٨، 

٢٠، ٢٢ و ٢٤ جاي دادند. من وارد اتاق ٢٢ شدم آه در بدو ورود به بند چند ماهي را در آن بسر برده بودم. پس از 
مستقر شدن در اتاق ها، سه تواب نگهبان با وسايل خود وارد  اتاق ها شدند تا ٢٤ ساعته، به نوبت مواظب زنداني ها 

باشند. شب، قبل از شام سرآرده  تواب هاي نگهبان با آاغذي در دست همه ما را آه در اتاق ٢٢ بوديم دعوت به سكوت 
آرد. با سه اتاق ديگر هم همين آار را آردند. فضاي اتاق وضع "فوق العاده" بخود گرفته بود.. گوئي فرماندار نظامي 

مي خواست مقررات و قوانين جديد را اعال م آند. تواب نگهبان در حالي آه به آاغذ دستش نگاه مي آرد، اين گونه 
شروع به سخن آرد:"از امشب من مسئول اتاق هستم(تا آن زمان مسئول هر اتاق توسط زندانيان هر اتاق به طور متناوب 

انتخاب مي شد تا مسائل صنفي اتاق را پيش ببرد)، آسي حق خوردن غذا با ديگري را ندارد. از فردا هر آدام جداگانه 
سهميه نان خود را دريافت خواهيد آرد و مي بايد در يك آيسه پال ستيكي نگه داريد. حق نشستن دو نفره روي يك تخت را 
نداريد. هيچ زنداني اجاز ندارد روي تخت ديگري بنشيند. بيش از دو نفر، آنهم به مدت ده دقيقه اجازه صحبت آردن با هم 

ديگر نداريد. در حياط به هنگام هواخوري، آسي با آسي قدم نمي زند و صحبت نمي آند. هر زنداني به تنهائي و بدون 
آنكه به موازات زنداني ديگر حرآت آند قدم خواهد زد. هر زنداني موظف است دمپائي خود را زير بالش خود بگذارد 

و... 
سكوت فضاي اتاق را پر آرده بود. مقررات اعال م شده خارج  از قوانين بند بود و مي خواستند آن را به طور آزمايشي
روي چهار اتاق از ٢٤ اتاق بند پياده آنند. مهمترين قانون اين" حكومت نظامي"، جداسازي سهميه نان زنداني ها بود.
حال مي بايد هر يك از ما ٣٥ زنداني نان خود را نگه داري مي آرديم. تواب نگهبان در توضيح اين دستور اضافه آرد
آه حال به هر زنداني هر قدر نان بخواهد داده خواهد شد، به شرط آنكه ناني بيرون ريخته نشود. تهديد آرد اگر متوجه
شوند ناني دور ريخته شده، آنوقت ديگر به ميزاني آه زندانبان تصميم مي گيرد به زنداني ها نان داد خواهد شد. اين

ماده، از سوئي به نفع ما بود. چرا آه پيش از آن جيره نان براي هر زنداني يكي و نصفي نان تافتون در ٢٤ ساعت بود.
اما با اعال م "حكومت نظامي" مي توانستيم به اندازه نيازمان نان درخواست آنيم. اما اين فقط ظاهر قضيه بود. با اعال م
تهديدها در باره دور ريختن نان، دريافتيم آه به زودي جيره ناني آه داشتيم هم قطع خواهد شد. پس از آن تنها نتيجه اين
دستور مي توانست همان عوارض" حكومت نظامي" اعال م شده باشد، يعني به انفراد آشانيدن زنداني ها و ايجاد فضاي

غيرانساني ميان آنان. 
پس از خواندن مقررات حكومت نظامي چنان شكي به همه ما وارد شد آه هيچ يك آال مي به زبان نياورديم. سكوت

مرگباري اتاق را فرا گرفت. حتما زندانيان سه اتاق ديگر هم در چنين حال و وضعي بودند. تنها نگاه در نگاه همديگر
خيره مانده بوديم، با خشمي خفته در گلو. 

بغض گلويم را گرفته بود. عليرغم گرماي تابستاني اتاق، سرما را در اعماق وجودم حس مي آردم. هيچ آدام از ما نمي
توانستيم باور آنيم اين موجود دو پا بنام انسان مي تواند تا اين حد به ورطه رذالت و پستي آشانده شود؛ تمام انديشه و

انرژي خود را مصروف دارد تا ابتدائي ترين حقوق و روابط انساني را از ديگران بگيرد و در انديشه جنون آميز خود
تا آنجا پيش برود آه زنداني را بجرم دادن يك ليوان آب به هم اتاقي اش به تنبيه و ضرب و شتم بكشاند. حتي دادن يك
ليوان آب به ديگري ممنوع شده بود. بي هيچ شرمي مي گفتند با دادن ليواني آب به زنداني ديگر مي خواهيد احساس

انساني، عاطفي و همبستگي ميان خود را خفظ آنيد. در آن حال بغض و خشم و نفرت، احساس مي آردم انگشتان بي
اختيار باز مي شوند. دلم مي خواست پنچه هايم به دور گردنشان حلقه مي شد و آنقدر مي فشردم تا چشم هايشان از حدقه
بيرون مي زد. حاال  آه با نوشتن آن لحظات، تصوير آن  لحظه ها در خاطرم زنده مي شود، بي اختيار همان نفرت و
خشم در دلم جان مي گيرد.. دستم از نوشتن بازماند. انگشتانم بي اختيار شكل پنچه را بخود مي گيرد و بغض گلويم را

مي فشارد. اما اگر در آن شب توانستم بغض ام را فرو بخورم اما حاال  مي شكند و اشكهايم بر گونه ها سرازير مي شوند. 
در ميان آن دستورات، اجراي " پرهيز از نشستن بر روي تخت ديگري" چندان قابل آنترل نبود. چرا آه نگهبان نمي
توانست به ذهن بسپارد آه آدام تخت متعلق به آدام زنداني است. اما دو نفري نشستن روي يك تخت شديدا آنترل و

پيگيري مي شد. در پانزده دقيقه هواخوري روزانه ديگر  حق بازي فوتبال را نداشتيم. وقتي براي هواخوري مي رفتيم،
چند تواب نگهبان همراه ما شروع به قدم زدن مي آردند تا به موازات همديگر حرآت نكنيم و با هم حرف نزنيم. حالت

قدم زدن ها، هر يك تنها و در جهت خال ف ديگري، بي آنكه آال مي با هم رد و بدل آنيم فضاي عجيبي بوجود آورده بود.
اگر از آن صحنه ها فيلمي مي گرفتند، هر بيننده اي بي شك گمان مي آرد با عده اي روان پريش مواجه است آه در

محوطه دارالمجانين، هر آدان در دنياي خود دور مي زدند و سير مي آردند.. ورزش ممنوع بود و تنها امكان تحرك ما
آه همان پانزده دقيقه فوتبال در شبانه روز بود،  از ما گرفته شده بود. در مواجه با اين وضع ما به قدم زدن هاي داخل
اتاق افزوديم. گروهي قدم مي زديم تا از زمان بيشتري براي قدم زدن بهر بگيريم. هنگام قدم زدن دنبال هم به دور اتاق

حرآت مي آرديم و براي اينكه حرآت دايره وار به سرگيجه منجر نشود، پس از هر دور چرخش، يك دور به دور
خودمان در جهت خال ف دايره مي چرخيديم. 

 قدم زدنها هميشه مشكال تي براي تعدادي از زندانيان ايجاد مي آرد. ١٨ نفر زنداني مي توانستند روي تخت ها بنشينند. 
اما در فضاي ١٢ متري اتاق، اگر ده زنداني با هم قدم مي زدند باز هم تعدادي باقي مي ماندند آه بايد در آف اتاق مي 
نشستند و به تخت ها تكيه مي دادند. آنها مي بايد وقت قدم زدن ديگران پاهاي خود را جمع آرده و بصورت مچاله شده 

مي نشستند تا نوبت قدم زدن آنها فرا برسد. خيلي موقع ها، زندانيان اتاق ها هم زمان شروع به قدم زدن مي آردند.. 
فضاي بند در اين مواقع شكل خاصي بخود مي گرفت آه بيشتر به يك حرآت اعتراضي در سكوت شبيه بود تا قدم زدن. 

در آعاز آمتر به اين جنبه توجه مي آرديم. اما آم آم احساس تحرك بند در يك حرآت دوراني متضاد ما را به تجربه 
نوعي همبستگي گروهي آشاند. توان و انرژي مان در اين هنگام چند برابر مي شد. رفته رفته نگهبانان هم به نحوه قدم 

زدن هاي گروهي ما در بند حساس شدند. به بيرون گزارش دادند و قدم زدن دسته جمعي در بند ممنوع شد. تنها مي 



توانستيم دو به دو در اتاق ها قدم بزنيم. اگر ساعتهاي نشستن و گوش دادن اجباري به ويدئو و آاست ها، خوابيدن و غذا 
خوردن را محاسبه آنيم، هر زنداني در شبانه روز تنها فرصت نيم ساعت قدم زدن در اتاق را پيدا مي آرد. اينهمه 

نشستن هاي مداوم، آنهم در آف اتاق، پيامدها و عوارض جسمي و ناگوار خود را در پي داشت. 




