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های  شوم، احساس می کنم ديوار وارد سلول می. آورند و در را قفل می کنند مرا به سلول انفرادی در بند آسايشگاه می... 
به خراشيدن . بينم ام را بر روی ديوار روبرو می ها زندگی کنم؟ سايه تا کی بايد با اين ديوار. آورند سلول به من فشار می

ام بيرون  نوک مدادی را که در درز چادرم جاسازی کرده. ی ندارد، بيش از اندازه سفت استا آيم، فايده می ديوار بر
. کنم که مواظبش باشم اين نفر دوم را دوست دارم و سعی می. ايم کشم حاال دو نفر شده ام می خطی دور سايه. آورم می

هر لحظه دچار حالتی هستم؛ مضطرب، . کنم روم و ناخودآگاه به حوادث اين چند سال فکر می کنم، راه می ورزش می
چند روز بعد مسواک حوله و چند تکه از لباس هايم را به . ام را به سلول بياورم دهند تا وسايل اجازه نمی. عاشق و متنفر

 اما هيچ مداد و يا خودکاری را برای نقاشی. ام تعدادی کاغذ را هم از قبل مخفيانه با خودم به سلول آورده. دهند من می
به . ها نقاشی کنم و آنها را خالی نگه ندارم کنم به هر شکلی شده من بايد بر روی اين کاغذ با خودم فکر می. کردن ندارم

سپس بر روی لوله شوفاژ . خيسانم کيسه چای ليپتون را در کمی آب می. افتم فکر درست کردن رنگ با چای ليپتون می
برای اين . کند آيد و حالتی شبيه آبرنگ پيدا می دست می ای زيبايی به هوهرنگ ق. کنم گرمی که از سلول رد شده خشک می

تراشی را نيز در چادرم جاسازی  تيغ مداد. مو درست بکنم گيرم از موی سرم قلم تصميم می. مو دارم رنگ احتياج به قلم
آورم و اتفاقی  يلونی را بيرون میاز جورابم نخ نا. حال به نخ محکمی نيز احتياج دارم. آورم آن را بيرون می. شده دارم

کنم و  آنها را مرتب می. برم تراش می يک تکه از موی سرم را با تيغ مداد. کنم از کف سلول هم يک خالل دندان پيدا می
کنم و به سر  آنها را منظم می. برم تراش می سپس نوک موها را يک بار ديگر با تيغ مداد. بندم به سر خالل دندان می

. کرد  آن نقاشی شود با خوب است و می. کنم کنم و قلم را امتحان می نوک موها را بار ديگر مرتب می. بندم ان میخالل دند
که تصميم گرفته  ولی بعضی از آنها بدون آن.  خواهند شددانم چه شکلی نمی. کنم هايی خيالی می شروع به کشيدن چهره
. کنم کشم همدمی پيدا می ای که می با هر چهره. ام ها با آنها زندگی کرده شوند که در اين سال هايی می باشم درست شبيه بچه

کنم  ل بدنم جاسازی میروز آخر آنها را در داخ. شود های من از زندان می کشم آخرين نقاشی هايی را که با چای می نقاشی
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 بعنوان پناهده سياسی ساکن ١٩٩۶ساز متولد تبريز است که از سال  مجسمه  نقاش و هنرمند نويسنده، سودابه اردوان
توسط رژيم بنيادگرای جمهوری اسالمی بدليل  ساله در تهران بود ٢٣هنگامی که وی دانشجويی . باشد کشور سوئد می

  .شود فعاليت سياسی دستگير و روانه بيدادگاه می
های زندگی خود  او که از فعالين و مبارزان راه آزادی، دموکراسی و جنبش پيشرو زنان است، هشت سال از بهترين سال 

. باشد  می۶٧ی ملی سال  ماندگان فاجعهبازهای مخوف اسالمی از جمله اوين و قزلحصار بسر برده و از  را در زندان
های اين  نظير از نقاشی ای بی هاست که به همراه مجموعه ای از خاطرات دردناک اين سال های زندان مجموعه يادنگاره

های رژيم اسالمی، برخورد دژخيمان و  ها روابط غير انسانی حاکم بر زندان وی طی اين سال. شود هنرمند منتشر می
ها و اميدها و حتا  ها، بيم کامی  و پيدايش و ايجاد روابط انسانی و غير انسانی بين زندانيان، عواطف، آرزوها، تلخزندانيان
های موجود در اين  نقاشی. های زندان را با کمترين امکانات و در ابعاد چند سانتيمتری به تصوير کشيده است شادی

انبانان مصون مانده و وی موفق شده است که از زندان بطور مخفيانه کتاب، تعدادی از اين تصاوير است که از دست زند
 .ی اسناد منعکس شده است به بيرون بفرستد و در اين مجموعه
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