
 نقاشی برای حضور در آتيه
 

  مهدی استعدادی شاد
  ١٣٨٣ آبان ٢٠چهارشنبه 

  
های زندان، اثری از سودابه اردوان، در همان نگاه نخست خود را از ساير ادبيات  ياد نگاره
اين تمايز در شكل و شمايل آتاب نهفته آه به صورت . آند  به زندان متمايز میمربوط

  .*آاتالوگی چاپ شده و حاوی تصاوير است
اش زير  چنانچه آاغذ براق. به تاسف سليقه بخرج دادن و پيراستن آتاب، همواره به توفيق متنهی نشده است

اش برای شرح  همچنين قلم برگزيده و خط منتخب. ندز هنگام مشاهده و مطالعه، چشم را می. نور بازتاب دارد
از اين نقصها گذشته، آتاب دو نوع متن . آند خواندن را دچار اشكال می. اوضاع و احوال، متعارف و مناسب نيست

  . آنند گذارد؛ متنهايی آه، در مجموع، يكديگر را تكميل می مختلف را پيش روی قاری می
توانند به خاطر محتوا و  شود و ديگری با تصاوير، می و نوشتار ساخته میاين متنها آه يكی با حروفچينی 

ی نابرابر زندانی و  چون، در اولين گام، رابطه. های چندی را برای بحث و تامل بگشايند هايشان دريچه اشاره
 را جامه را ای آه به هنگام بررسی و سنجش، به واقع، افسون زدايی از قدرت رابطه. دهد زندانبان را توضيح می

های اخير بتدريج صاحب ادبيات زندان شده ايم و اين ادبيات، موضوعی  در زبان فارسی دهه. پوشاند عمل می
های به قدرت رسيده را بررسی  برای پژوهشهای جامعه شناسانه آتی خواهد شد آه چگونگی عملكرد رجاله

  . آنند می
يكی، نقاشيهای او در قطعات . شوند  دسته عمده تقسيم میدر آنار روايت سودابه اردوان، تصاوير آتابش به دو

گلدوزيها به صورت . شوند ها و گلدوزيهايش می آوچكند و دوم، تصاوير آارهای دستی اش آه شامل مجسمه
  .آنند اند و زندگی در سلول را بازآفرينی می ها دارای فضا سازی ساده چاپ شده اند، ولی مجسمه

البته بخش عمده . ری از زندگی و گرفتاری در زندان را با اين تصاوير پيراسته استاردوان خاطرات هشت سال دو
آنهم با تالش . نقاشيهای او در مدت حبس، آنطور آه گفته، از آف رفته و فقط آثار دوسال آخر را توانسته حفظ آند

ال نقاشيها به بيرون تالش و آوششی گرانقدر آه از تهيه وسايل تا انتق. و آوشش چند تن از هم سرنوشتانش
  .حكايت دارد

ی  اين آه چگونه در محيط بسته و زن ستيز، خود را به وسيله. گويد وی در آغاز آتاب از شكلگيری فرديتش می
فرازی . ای مردساالر باال آشيده است نشان در جامعه نام و بی های بی ميل به هنر و تالش برای نقاشی از چاه

غارهايی آه همچون دامهای گمگشتگی و . ذهنی بوده است" غار افالطونی"همه آه در ضمن بيرون آمدن از آن
  . اند حيرانی پيش پايش دهان گشوده بوده

وی برای نهادينه آردن فرديت خود به . بدين ترتيب وی به ديدار برآمده و به تشخيص امر واقع از مجاز رسيده است
چارچوب تنگ خانه و تربيت سنتی شروع شده و در فضای درس ای آه از  مبارزه. ی اجتماعی رو آورده است مبارزه

در محيط : "نوشته. و دانشگاه ببار نشسته و او را به همراهی با جريانهای مخالف سلطه و سيطره رسانده است
يكسال قبل از انقالب ...  سياسی روی آوردم و جذب جنبش انقالبی شدم-دانشكده خيلی زود به مبارزات صنفی

  )٧ص ." (ای دانشكده بيش از آنكه آآادميك باشد سياسی بود بهمن فض٢٢
از ثمره اين انقالب مطمئن نبودم، پيروزی : "در اين باره نوشته است. رسد بعد هم آه ماجرای انقالب سر می

چون شهريور سال . و انگار پاسخ تلخ، او را منتظر نگذاشته است." است يا شكست و شايد هم شكستی بزرگ
ای برای  تجربه ايی آه سپس با طليعه. ی زندان از اين لحظه ببعد او است و تجربه. شود میشصت دستگير 

  .شود حضور در آينده همراه می
اين تابلو را با مداد سياه آشيده و از . است" سلول هواخوری دويست و نه"اولين آار تصويری او در آتاب ترسيم 

  )٩ص . (رنگها سود برده استسفيدی آاغذ برای ايجاد فضاهای متضاد و تعارض 
اينجا انگار خودآار و ماژيكی سياه ابزار . اند، سياه و سفيداند  آمده١١ی  دو نقاشی بعدی هم آه در صفحه

از اين صفحه ببعد آارهای نقاشی اردوان روی نيمرخ و . بازنمايی فضای بندهای مختلف زندان اوين بوده است
 او، گاهی با مداد سياه و گاهی با رنگ خاآستری حاالتی از حضور زنان .شود چهره آشی از زندانيان متمرآز می

اندازههای آارها آوچك هستند و اين بخاطر مسائل حفاظتی و تدارك سخت مواد الزم . آند زندانی را ثبت می
برداشت حسی از "های او در اين آتاب  يكی از بهترين و جامع ترين نقاشی. نقاشی در زندان قابل فهم است

از تكنيك . آار ترآيبی است از چند سبك مختلف. عنوان گرفته و تشريح شده است" راهروهای بازجويی
واز چهرههای فريادآش و ناظر در ) آدمی زانوی غم دربرگرفته(فضاسازيهای آوبيستی تا تمرآز بر طبيعت جاندار 

اين اثر، به همين ). پرسيونيستیبرآمده از نقاشی اآس(ای سورئاليستی تا تضاد رنگهای تند و متضاد  دريچه
اثر در اينجا بر بستر حس . دهد خاطر بيانگر حاالتی پر التهاب است آه در شرايط استيصال به آدمی دست می
  .دهد ها را نشان می هنرمندانه نقاش گرفتار زندان شكل گرفته و يك همزمانی مرآب از ناهمزمانی

آتاب جلو رفته ايم اين نكته را يادآور شوم آه ترآيب اين تقاشيها را با البته تا همين جا آه در بازخوانی و بازديد 
همسايگی نقاشيهای حسی، آه . پسندم آن عكسهای رنگی آه بخاطر صفحه آرايی آتاب بكار رفته اند، نمی

های دست ساز اردوان به  زياد در پی تقليد خطوط رئاليستی نبوده اند، با عكسهای واقعی و رنگی از مجسمه
های نامتعادلی آه برای عكسها درست آرده  بويژه آه سايه زنی و آن قاب. مپوزسيون موفقی نيانجاميده استآ

  .آند اند، آنها را از بطن صفحه به بيرون از ميدان توجه و نگاه پرتاب می
ثا داشت، هايی خن زمينه های همبنديان، آه در آغاز سياه و سفيد و پس نقاشيهای آوچك سودابه اردوان از چهره

 چهره ١٩ی  تا صفحه. شود بتدريج دارای رنگ آميزی و طراحی ُافق و توجه به دامن طبيعت و حضور گل و گياه می



بينيم زيرا   ببعد آرام آرام نقاشيها را حاوی پيام می٢١ی  اما از صفحه. نگاريها بر تامل، حسرت و غم زنان متمرآزند
از اين فرياد تا آن "چنانچه يكی از آارهايش را . رسد اآنش به موقعيت میی اردوان از تامل بر چهرهها به و سودابه
اثری آه اگر برای آدم .  بايستی اشاره داد٢٥بر همين زمينه به آار جالب و چاپ شده در ص . نهد نام می" فرياد

ی صورت عادی دارای خطوط نامتعارف و لغزنده باشد، برای چشم تربيت شده آن سياليت نگاه و حرآات اعضا
وی با همين سياليت خطوط، حالتهای مختلفی از خشم، دلواپسی، . گذارد ابواب جمعی تابلو را به نمايش می
و چه . دهند حالتهايی آه به يك واقعيت مهيب بيرونی واآنش نشان می. بخشد اعتراض و افسردگی را بازتاب می

  . واقعيتی مهيب تر از مسخ زندگی و خالصه شدنش به زندان
های آافكايی در  آه در متن(ی آارهای اردوان فقط در به نمايش گذاشتن انسان اسير نظام توتاليتاريستی  بهجاذ

او حتا آن ميل ساده و طبيعی انسان را آه . نيست) شود از انسانيت خود دور و مسخ می" دادگاه"يا در " قصر"
ی دختر شهرستانی از  با خاطره. دآن توجه به سرسبزی دشت و حضور آهوان عشق است، نيز بازنمايی می

اويی آه سپس در پايتخت، تاوان نبود دموآراسی و بيداد جهل ). ٢٤ص (شويم  فضای رشد و نمای خود روبرو می
  . پردازد و تعصب را با زندانی بودن می

ای برای مجازات   ای مردمان فالت ايران چه برنامه  پرسش طنين دارد آه،ی آتاب اردوان انگار اين اينجا در حاشيه
اجتماعيون و عاميون "تبهكاران داريد؟ آنجا شايد از ميان مردمان، نخست آزاديخواهان آه فرزندان خلف نسل 

دگاه حكم را دا. توانيم سر تنظيم شكايت نامه به گفتگو بنشينيم ما می: "هستند به پاسخ برآيند" مشروطه
  ."آند قانونی صادر می

، هراس شبهای اعدام را ٢٥عكس ص . آند حال ببينيم آه برای شكايت نامه آتی اردوان چه اسنادی را ارائه می
اش با حرفهای زندانيان بر سر شمارش تعداد اعداميان باال   آه حد و اندازه–هراسی عظيم . دهد نمايش می

. نگرد آنيم آه اندوهناك به گذشت زمان می ای را مشاهده می در اين صفحات آتاب، نخست چهره. رود می
. دهد های مصمم زندانيان در حرمت گذاری به زندگی را نشان می سپس تصاويری را شاهد هستيم آه چهره

به . طلبد آنهم در حينی آه سازماندهی مرگ در بيخ گوششان قربانی می. حرمتی مقدس تر از هر امر مقدسی
هايی در چنگال  گرچه چشمانی اشك آلود و قلب. سرايند هان اژدها، از ميل زنده ماندن میواقع آنان، در د
  .افتد و گاه زبانشان از شدت ترس ودرد به لكنت می. وحشت دارند

اردوان، به رغم وسايل ناچيز و امكاناتی در حد صفر، با دقيق شدن در اطراف خود، حفظ حال و ثبت لحظه آرده 
بينيم آه  چون عكسهايی از او می. آند گاه او از وحشت، فقط ّشر و پليدی ميدانداری نمیاما در نمايش. است

اين جا درگيری با امور روزمره به معنای مرگ . چهره و رفتار زندانيان را در ورز دادن روز مرگی ترسيم آرده است
و گپ و گفتگو با همبندان معنا آار يوميه و روزانه با خواندن، يادداشت آردن . روز و آشتن وقت و فرصت نيست

  . شود می
ی اين آه اطالعات بدست بازجو و توابان  از دغدغه. گويد های نجات نيز می ی خود از فكر آردن به راه او در نوشته

های روحی و جسمی شان آه همياری است با انسانی هم  آمك به شكنجه شدگان برای التيام زخم. نيفتد
البته روزمره را طی آردن، به معنای انتظار وقت مالقات هم . الی و عظيم را داردطنين يك سنفونی ع. سرنوشت
  رسد؟ ای پرندگان بی مادر و شكسته بال، آيا شكوائيه تان به آهكشان می آه. هست

. آند، در اين آتاب فصل مستقل و جذابی هستند آن نقاشيهايی را آه اردوان با عنوان زندگی روزمره مشخص می
گرچه اين را هم اضافه . بخشد بانه روز انسان دگرانديش را در فضايی تنگ و استيصال زده بازتاب میفصلی آه ش

آنم آه گلدوزيهايش در اين آتاب مرا ياد شاعران گرامی و عزيزی انداخت آه مضامين امروزی و معاصر را در قالب 
ها به همراه موسيقی  ه تصاوير مجسمهاين نكته را هم ناگفته نگذارم آه البت. آنند غزل و قصيده ارائه می

نمونه اش را در اثری از پانته آ بهرامی . توانند با گزارش تصويری يا انيميشن به پژواك وسيعتری دست يابند می
  .ديده ام

آن ميل تهيه هديه، آه مثال نزد سودابه به صورت بافتن آيفی نخی برای مادر است، اوج تعهد به زنده ماندن و 
در آنار گزارش وی از انتقاالت خود، ما از بندهای مختلف و . با ديگران به نيت خوشحالی شان استداد و ستد 

در . اند از اين جمله) ٤(و بند عمومی چهار ) ٢١٦(بند دويست و شانزده . شويم فضاهای مخصوص شان مطلع می
 شكسته است، يا به تواب بودن تن جا به جای روايت با زندانيان مختلفی روبرو هستيم آه سختيها آنها را در هم

سهيالی سلول سيزده، از اين جمله است آه آنترل . اند اند و يا دچار اختالالت روانی و پريشانحالی شده داده
تا اينكه در صفحه . بينيم هايی می  از گلدوزيهای سودابه اردوان نمونه٥٠ و ٤٩در ص . خود را از دست داده است

ی بعدی است  همينطور گيرا و جاذب صفحه. ق شويم آه از باال عكاسی شده استبعدی در عمق آن سلولی غر
اندازد آه دو مجسمه به عالمت دو انسان منتظر، در قاب  آه با عكسی از روبرو، نگاه را به داخل سلولی می

ايی در اين ميان تيرگی به سراغ بلعيدن روشن. پنجره نشسته و تعدادی زير پايشان به نجوا مشغول هستند
  . گيرد گوشه و آنار عكس رفته است و بيننده را زير تاثير می

او اين . آند، خودش را نيز به وحشت انداخته است بدان اعتراف می) ٦٥ص (طرحهای اردوان، همانطوری آه خود 
زندان در "، آه با نامهای ١٢٩های ص  از جمله چنين است عكس. وحشت را با بينندگان تقسيم آرده است

  .آمده است" پاسدارهای زن يا زندانيان" و "زندان
وی، . ای آشيده شده است هايی هم دارد آه با استفاده از چای خشك شده و ساختن آبرنگی قهوه او نقاشی

 آمده در فضای ١٣١اين دسته از نقاشيها آه مثال در ص . اين تكنيك ابتكاری را نقاشی با چايی ناميده است
ها در بيننده جا  های رنگ آميزی از چهره  روشن- تاثير عميقی آه سايهبا آن. اآسپرسيونيستی هستند

ها و تمايالت به همجنس نيز جايی  ها با چايی است آه حضور لطافت در يكی دو تا از همين نقاشی. گذارند می
  ).٩٩ص (يابند  برای بازتاب می

تر  توانست عميق روايت اينجا می. دهد پرسد، توابی به او جوابی سر باال می  وقتی از حال دوستی می٧٢در ص 
اما . ی آخرين لحظات اعدامی ورزی درباره آنهم با نقب زدن به حال و هوای تواب و جستجوی داليلش و خيال. شود



  .زند آند و روايت در جا می خشم و عصبيت اردوان راه به عمق رفتن را سد می
پلشتيهای دستگاه سرآوب و مصيبتهايی آه در اين گرچه بخاطر آن .  ديالوگ بازجو تكرار شده است٧٣در ص 

. ولی اين آثار، گزارشهای موقتی و گذرا نيستند. دوران بر سر او رفته، سخت است از آتاب اين ايرادها را گرفتن
  .به حتم چاپهای ديگری را تجربه خواهند آرد و چه بهتر آه پيراسته بيرون آيند

بعد از نقش توابها و گزارشان به . ستانی با صورت آريه و بدهيبت داردآورد آه داد  شرح دادگاه را می٧٧در ص 
يعنی پياده آردن خفقان تا سر حد نهايی . ساخت گويد آه در دايره آنترل زندانيان را تنگ تر می مسئولين می

دانبان زن. و سرآوب در يكی از بازتابهايش، محروم آردن زندانيان از تماس و لمس آردن عادی همديگر است. اش
همين آار باعث . زند آه در قاموس آن زاهدنمايان از جرايم شديد است اين آار را مهر همجنس گرايی می

آند از دست دادن به  اردوان در آتابش در اين باره نوشته، در روز هر آسی احتراز می. شود دوگانگی رفتاری می
او فقز به ظرايف آار توجه نداشته است و اين . شود ها در آغوش آشيدن و خنديدن باز عمومی می ديگری و شب

از گشايش نسبی در آار متعصبان . دهد چون او از تغيير مديريت زندانها هم گزارش می. آند را روايتش بيان می
  ).١٠٠ص ( گويد از بيماری گال و تاثير و سرايتش می. تاريك انديش

اطالعات . ز اين زندان به زندان ديگری منتقل شده استآورد آه سودابه اردوان چندين و چند بار ا روايت آتاب می
در اواخر روايت، او از مناسبات ميان زندانيان هم . جامع او از زندانهای جمهوری اسالمی به همين خاطر است

شود و فضای تنگ زندان  ای منجر می وی آنجايی آه اين مناسبات به خط آشی و مرزبنديهای فرقه. خبرمی دهد
 و ١٠٦ص (در تابلوهايی . آند تازد و به اين رفتارهای دگماتيك انتقاد می آند، به تنگ نظری می ذيرتر میناپ را تحمل

اش را با گفتاری از او در مورد اميد  شرح آتاب تكاندهنده. ها را به تصوير آشيده است بندی اين دسته) ١٠٧
گويد آه نقاشی برای دست يابی به  میآورد و   می١٠٨يعنی آن عبارتی را آه در ص . بخشی به پايان بريم

هايی از زن ستيزی رسمی را برمال  بدين ترتيب او با نقاشی آه گوشه! نشاط را سرلوحه زندگی خود آرده است
  .آنم ايستم و به حضورش ادای احترام می می. آرده و فضای تنفسی برايش بوده، در آينده حضور يافته است

 


