ﻳﺎدﻧﮕﺎرﻩهﺎی زﻧﺪان
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻃﺮاح ﺳﻮداﺑﻪ اردوان

 ...ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی در ﺑﻨﺪ ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽﺁورﻧﺪ و در را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وارد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮم ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دﻳﻮارهﺎی
ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺁورﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﻮارهﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﺳﺎﻳﻪام را ﺑﺮ روی دﻳﻮار روﺑﺮو ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﺮاﺷﻴﺪن
دﻳﻮار ﺑﺮﻣﯽﺁﻳﻢ ،ﻓﺎﻳﺪﻩای ﻧﺪارد ،ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﺳﻔﺖ اﺳﺖ .ﻧﻮک ﻣﺪادی را ﮐﻪ در درز ﭼﺎدرم ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮدﻩام ﺑﻴﺮون
ﻣﯽﺁورم .ﺧﻄﯽ دور ﺳﺎﻳﻪام ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺣﺎﻻ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻩاﻳﻢ .اﻳﻦ ﻧﻔﺮ دوم را دوﺳﺖ دارم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺶ ﺑﺎﺷﻢ.
ورزش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،راﻩ ﻣﯽروم و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .هﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﯽ هﺴﺘﻢ؛ ﻣﻀﻄﺮب،
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﺘﻨﻔﺮ .اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﻳﻞام را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺎورم .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻮاک ﺣﻮﻟﻪ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ از ﻟﺒﺎس هﺎﻳﻢ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻏﺬ را هﻢ از ﻗﺒﻞ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺁوردﻩام .اﻣﺎ هﻴﭻ ﻣﺪاد و ﻳﺎ ﺧﻮدﮐﺎری را ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﺮدن ﻧﺪارم .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬهﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارم .ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ درﺳﺖ ﮐﺮدن رﻧﮓ ﺑﺎ ﭼﺎی ﻟﻴﭙﺘﻮن ﻣﯽاﻓﺘﻢ .ﮐﻴﺴﻪ ﭼﺎی ﻟﻴﭙﺘﻮن را در ﮐﻤﯽ ﺁب ﻣﯽﺧﻴﺴﺎﻧﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻮﻓﺎژ
ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮل رد ﺷﺪﻩ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩای زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ
رﻧﮓ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻗﻠﻢﻣﻮ دارم .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮم از ﻣﻮی ﺳﺮم ﻗﻠﻢﻣﻮ درﺳﺖ ﺑﮑﻨﻢ .ﺗﻴﻎ ﻣﺪادﺗﺮاﺷﯽ را ﻧﻴﺰ در ﭼﺎدرم ﺟﺎﺳﺎزی
ﺷﺪﻩ دارم .ﺁن را ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁورم .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﺦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج دارم .از ﺟﻮراﺑﻢ ﻧﺦ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ را ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁورم و اﺗﻔﺎﻗﯽ
از ﮐﻒ ﺳﻠﻮل هﻢ ﻳﮏ ﺧﻼل دﻧﺪان ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻳﮏ ﺗﮑﻪ از ﻣﻮی ﺳﺮم را ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﻣﺪادﺗﺮاش ﻣﯽﺑﺮم .ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻼل دﻧﺪان ﻣﯽﺑﻨﺪم .ﺳﭙﺲ ﻧﻮک ﻣﻮهﺎ را ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ ﻣﺪادﺗﺮاش ﻣﯽﺑﺮم .ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺧﻼل دﻧﺪان ﻣﯽﺑﻨﺪم .ﻧﻮک ﻣﻮهﺎ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻗﻠﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺁن ﻧﻘﺎﺷﯽﮐﺮد.
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺪن ﭼﻬﺮﻩهﺎﻳﯽ ﺧﻴﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺁنﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﭽﻪهﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩام .ﺑﺎ هﺮ ﭼﻬﺮﻩای ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﻢ هﻤﺪﻣﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎی ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﻣﻦ از زﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد .روز ﺁﺧﺮ ﺁﻧﻬﺎ را در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻢ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁورم) ...ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻳﺎدﻧﮕﺎرﻩهﺎی زﻧﺪان(

ﺳﻮداﺑﻪ اردوان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩٩۶ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎهﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ  ٢٣ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ ﺑﻴﺪادﮔﺎﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
او ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﻣﺒﺎرزان راﻩ ﺁزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﺸﺮو زﻧﺎن اﺳﺖ ،هﺸﺖ ﺳﺎل از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را در زﻧﺪانهﺎی ﻣﺨﻮف اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻳﻦ و ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ و از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  ۶٧ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎدﻧﮕﺎرﻩهﺎی زﻧﺪان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺎﻃﺮات دردﻧﺎک اﻳﻦ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی اﻳﻦ
هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎلهﺎ رواﺑﻂ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪانهﺎی رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد دژﺧﻴﻤﺎن و
زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﻋﻮاﻃﻒ ،ﺁرزوهﺎ ،ﺗﻠﺦﮐﺎﻣﯽهﺎ ،ﺑﻴﻢهﺎ و اﻣﻴﺪهﺎ و ﺣﺘﺎ
ﺷﺎدیهﺎی زﻧﺪان را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و در اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ و وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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