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.  سال از شهادت رفيق بهروز دهقانی در زير شکنجه های مأموران ساواک می گذرد٣٤خرداد ماه امسال، 
 سيستم و شهادت انسان مبارز بزرگی که با مقاومت قهرمانانه خود در زير شکنجه های وحشيانه پاسداران

" مرگ را به لرزه در آورد"، "قفلی از عشق به خلق بر لب های خود زد"بساط ننگين ظلم و ستم به مردم، 
 .کرد" سرودی"و آن را 

 
  

     د بهروز دهقانيق شهيرفي
 

کتابی در آمده است که به صورت عنوان " من مرگ را سرودی کردم"اکنون پس از گذشت ساليان طوالنی، 
انتشارات بازتاب در رابطه با رفيق گرانقدر ما بهروز اخيرًا به همت آقای يونس اورنگ خديوی توسط 

اين کتاب حاوی مجموعه ای از آثار بهروز دهقانی با مقدمه ای از علی . منتشر شده است دهقانی در ايران
به احترام بهروز دهقانی که " نيز مبارزينی ٥٠الزم به يادآوری است که در دهه . اشرف درويشيان می باشد

به . ، بسياری از آثار او را در خارج از کشور به چاپ رسانده بودند" و عمل صميمی بوددر پيوند انديشه
گرامی داشت خاطره ارزشمند اين انسان متفکر، يار زحمتکشان و کمونيست فدائی در اين جا يک نوشته 

يسنده از يک نو" بچه های کوچک اين قرن"اين نوشته نقدی است بر کتاب . کوتاه از او را درج می کنيم
  .با ترجمه ابوالحسن نجفی" کريستيان روشفور"فرانسوی به نام 

اد  " اودان ب اطره اش ج ده و خ امش زن   "ن

  
 
 
 

  ""بچه های کوچک این قرنبچه های کوچک این قرن""نقدی بر نقدی بر 
  
آنهائی که چنين هوائی را فرو می دهند هرگز تصورش را .  زدن در هوای آلوده فراموشی می آورد و خاموشیدم

زندگی را در بست قبول کرده اند و در . نمی کنند که بيرون از چهار ديواری عقلشان هوای تازه و پاکيزه ای هست
جبشان نمی آورد و طوفانها و سيلها از جای چيزی به تع. نظرشان همه چيز چنانکه بايست، است و غرابتی ندارد

هيچ برايتان پيش آمده که در اطاق بسته ای ناگهان احساس کنيد که داريد خفه . بی حال و بی تفاوت. نمی جنباندشان
می شويد ولی ديگران فارغ و بی خيال سرگرم بگو و بخندند و ککشان هم نمی گزد؟ کسانی هستند که دنيا را چنان 

اقشان می نشيند، بيمار می شوند، ديوانه .  پذيرند و می خواهند بدانند که چرا اين چنين است و آنچنانکه هست نمی
  .می شوند، عصيان می کنند



  
دختری است که مولود مدد معاش خانواده در . چنين موجودی است" بچه های کوچک اين قرن"قهرمان داستان 

پدر و مادرش . ناسل برای هر بچه ای مدد معاش می دهد دولت برای تشويق توالد و ت-يک روز تعطيل است
کارگرانی هستند که مثل آدم های هدايت يک ريز زاد و ولد می کنند و همه را می ريزند به سر دختر که تر و 

زندگيشان چيزی نيست جز از صبح تا شب جان کندن و بعد بهم پريدن و فحش و کتک کاری و آخر . خشکشان کند
 بچه های تازه و تازه تر، تا با پولش يخچال بخرند، ماشين سواری بخرند، ماشين رختشويی بخرند سر قرار و مدار
زرق و برق زندگی اشراف چنان چشمان شان را . خانواده های خوشبخت.  خوشبختی، خوشبختی-و همه را قسطی

  .خيره کرده که فکری جز اينها ندارند
  

يخچال هم " خود می کوبيد و به خاله زنک های ديگر می گفت توی دکان محله روی شکم" پولت"همسايه مان 
  )١٩ص ." (حتی ماشين رختشويی هم می توانيم بخريم... همين روزها می خريمش. کارش درست است

  
 برند تفريح تعطيالتشان هم اين است که می روند به ناحيه ای ديگر و همه زندگی و آرزوهايشان را نيز همراه می

 زندگی بورژوای خرده -را می بينند" سعادتمندانه ای"و از صبح تا شام صحبت ماشين می کنند و خواب زندگی 
  ".خانواده های محترم"، "اميد"، "خوشبختی"پا، 

  
ولی پشت آنها فقط خانواده های خوشبخت بودند؛ خانواده های خوشبخت، خانواده . شبها پنجره ها روشن می شد"

موقع عبور از خيابان از پشت پرده ها خوشبخت ها ديده می شدند که به . ، خانواده های خوشبختهای خوشبخت
خوشبخت های . گويی همه در يک زمان و از يک شکم زائيده شده بودند. صف زير چراغ های برق نشسته بودند

يی خودشان را در عمارت های دست راست می توانستند خوشبخت های عمارت های دست چپ را تماشا کنند، گو
و من؛ . خوشبخت ها روی هم چيده شده و طبقه به طبقه باال رفته بودند. و هی رشته فرنگی بخورند: آئينه می بينند

. که از حل مسايل حساب خوشم می آمد، می توانستم حجم آنها را به متر مکعب، به خمره؛ به توبره حساب کنم
کر تنها چيزی که نيستند، بچه هاست که سرشان به کار خودشان به ف" خوشبختها) "٨٨ص ."( حجم خوشبختی را

  .گرم است و معلوم است چکاره از آب در می آيند
  

در شهر دو هزار نفری همه اينجورند به جز پنج، شش خانواده از آنهائی که بال را از پيش می دانند و فرياد بر می 
و هيچ گوش شنوايی هم . ه در الجزاير سر به نيست شونددارند که چرا بايد فرزندانشان را تحويل ارتش بدهند ک

مگر نه اين است که اين همه يخچال و ماشين و راديو از قبل همين بچه هاست و : نيست که به حرفشان گوش دهد
  دولت بدين ترتيب خونبهايشان را پيشکی پرداخته است؟

  
آرزويش اين است .  و بی خيال بيزار است از زندگی، از زن و شوهر های خوشبخت-دختر از دست همه ذله شده

همه توی ميدان جنگ دراز بکشند و ! و تق! فرمان بدهند به پيش) نام خانواده ای(به همه پسر های موون : "که
اينجا شهادتگاه موون تلويزيون، موون اتومبيل، موون ماشين : روی آنها يک صليب بگذارند و روی صليب بنويسند

پولی که از بابت مرگ آنها نصيب پدر و مادرشان خواهد شد باز هم می توانند يک جاروی ولی با . رختشويی است
  )٩٣ص ." (تهيه ببينند" آرامگاه خانواده موون"برقی و يک 

  
تفی است، تف گنده ای است به زندگی، که انسانها را تا اين حد پائين آورده يا به انسان هايی که زندگی را چنين 

  .زشت کرده اند
  

چه کسانی زندگی را به گند می آاليند؟ سازندگان چنين نظام هايی . نخ را می شود از خود کتاب پيدا کردسر 
کيستند؟ آيا دارندگان وسايل توليد که بنجل هايشان را به زور تبليغ و اقساط آب می کنند تا به قول معروف بهترين 

 که می گذارند ديگران به جای آنها و برای آنها يا کسانی) ١۴۴ص(وضع ممکن در بهترين دنيای ممکن بوجود آيد 
  .فکر کنند و هر جا خواستند بکشندشان

  
داستان در يکی از . عجيب نيست که در چنين دنيايی دختران منحرف می شوند و از کار خود نيز شرمی ندارند

ال نضج گرفتن باشد می اما محيط آنچنانی را در هر جايی که طبقه متوسط در ح. حومه های پاريس اتفاق می افتد



فيليپ و ... اسم ها به جای تقی و نقی و. برای ديدن چنان محيطی الزم هم نيست راه دوری رفت. شود سراغ گرفت
  .هم باشد از داستان می شود لذت برد... نيکوال و

  
نان جامعه تابلويی از چ. به رغم پايان خوش، و ملودرام وارش، داستان زيبائی است" بچه های کوچک اين قرن"

شعر . بيان گاهی به شعر نزديک می شود. ای با قلم پخته نقاش استادی و با ترجمه پاکيزه ای که کم نظير است
 به خصوص جايی که نفرت دختر از زندگی خانواده -."کسی به فکر گل ها نيست"و " ای مرز پرگهر "-فرخزاد

  .و گاهی آلوده به طنزی تلخ است. های خوشبخت نموده می شود
  
 


