
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
   باران مؤسسۀ نشر:فرستنده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۴
  

  گل فرصت آخرين
  اصالنی مھدی از تازه کتابی

  

 
  

 ايران؛ اسالمی انقالب اول ۀدھ عقيدتی و سياسی شدگاناعدام يادگارھای از است ایمجموعه "گل فرصت آخرين" گتاب

  .شدند اعدام که زندانيانی از باقيمانده ۀمجسم و دوزیگل نقاشی، نامه،وصيت

 سال در زندانيان جمعی کشتار دربردگانبه جان از يکی و سابق سياسی زندانی ،اصالنی مھدی تالش با مجموعه اين

 .بود شده منتشر »سرخ گل و کالغ« نام با موضوع ھمين حول کتابی پيشتر او از .است شده آوریجمع ،١٣۶٧

 از است، شده آفريده بزرگ گروھی جمعی تالش با که داندمی گروھی کار يک را جديدش کار اما اصالنی مھدی

 چاپ سنگينۀھزين از بخشی کتاب خريدپيش با که دوستانی نيز و ءآراصفحه و طراح تا گرفته شدگاناعدام ھایخانواده

 .کردند تقبل را آن رنگی
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 .»گل فرصت آخرين در /ببينم را اقاقياھا خواب خواھممی« است، گرفته وام شاملو احمد از شعری از را کتاب عنوان

 است یئھانقاشی و ھامجسمه ھا،نامهوصيت ھا،نوشتهدست است، اثر ١٣٧ شامل که کتاب يک جلد روی چسبانده را آن

 جلد عنوان و طرح شدن یئنھا منتظر که بود ھا ماه اصالنی مھدی .اند گذاشته يادگار به خود از ۶٠ ۀدھ دانيانزن که

 بازار ۀروان را کتابش ،۶٠ ۀدھ اعداميان ياد به و ۶٧ تابستان در اسالمی جمھوری مخالفان اعدام سالگرد در حاال و بود

   .است کرده

 گردسال مينشصت در نويسنده اين برای اسالمی جمھوری حکومت ۀدھ تيننخس شدگاناعدام آثار گردآوری ۀجرق 

 ھایگاهقتل ترينمخوف« از يکی به قدم دوستی ھمراھی با وقتی  .شد زده لمانا داخائو اردوگاه در و ھولوکاست

 روی که رزنیپي از فلم و تصوير ثبت برای که شد مواجه بازديدکنندگان از جمعی و ھاتوريست با و گذاشت »جھانی

 مفھوم کشف پی در کسھيچ« :گرفتندمی سبقت شد،می برده سور آن و سو اين به پرستارش توسط معلوالن ۀويژ صندلی

 آيا .حد از افزون یئھاپرسش و شد گلوگيرم غريب بغضی  .زنده سندی با خود ثبت  .نبود پيرزن دھان از برآمده کلمات

 سالیکھن در آيا کرد؟ خواھد ارزانی تبعيدی ۀدربردبهجان ھزاران هب ماريا مشابه موقعيتی روزگار چرخش

 شيرزنانی از ماندهباقی نسل دانندمی داخائو کنندگانبازديد و ماريا آيا شد؟ خواھيم ھاتوريست عکس ۀسوژ مان،احتمالی

 و اوين در معلوالن ۀويژ دارچرخ صندلی بر روزگاری گفتند، "نه" رحمانی داوود حاج ابداعی ھایتابوت به که

 صاحب،بی بندچشم ھمهآن سرنوشت .مرگش راھروھای و برگشتم گوھردشت به  .کنند ھويدا اسرار گوھردشت،

 ثبت به نيز یئبھا ١٧ ھاینامهوصيت آثار »گل فرصت آخرين« در ».چشمبی بندھایچشم انبوه و پالستيکی ھاییئپادم

  .شد منتشر وايرايران در باراولين برای ترپيش ھاآن تن ٧ ھاینامهوصيت که رسيده

 گذران گوھردشت در که ھنگامی« :کندمی روايت وايرايران برای اما نبوده سلولھم یئبھا زندانيان با اگرچه اصالنی

 .ديدممی بود ما بند به مشرف که بندی ھواخوری در را سالکھنً عمدتا و سرموضعی يانئبھا از تعدادی کردم،می حبس

 اينان و بود "ضاله ۀفرق" از نامهانزجار امضای و کثيراالنتشار نشريات در انزجار اعالن شانآزادی شرط که کسانی

 و توانستمنمی من .اصالح غيرقابل معنا يک به و کشھمه است نظامی اسالمی حکومت .دادندنمی تن تباھی بدين

 آثاری ديگر ميان در .»است افتاده اتفاق چهآن و باشم حقيقت داروام تنھا کردم تالش .بربندم ھمه اين بر چشم بايستنمی

 وزير ،پارسا روفرخ ۀناموصيت است؛ موجود پھلوی حکومت سران از اثر يک تنھا شده، منتشر کتاب اين در که

 .پھلوی حکومت پرورش و آموزش

 نشر تارنمای طريق از نراآ که اين يا و کنيد هعمراج امريکا و اروپا در خود محل کتابفروشيھای به کتاب تھيه برای

 کنيد تھيه باران

www.baran.se 
info@baran.se 
-http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=74391http://www.akhbar :کتاب باره در بيشتر
rooz.com/article.jsp?essayId=74391 
https://www.youtube.com/watch?v=8wg_KJEMCfEhttps://www.youtube.com/watch?v=8wg
_KJEMCfE  

 

 


