
 "استاد"    لم ي کوتاە به ف   ي نگاه 

 " ي کرمانشاه   ي الهوت ابولقاسم  " کرد    ي و سرنوشت شاعر انقالب   ي زندگ 

 
 

"استاد"يف الهوت'  يزندگ  لم  انقالب '  يکرمانشاه  يابولقاسم  ا  يشاعر  کارگردان   رانيکرد  خدانظروف'   يبه    ' دولت 

افت و  يانتشار    ١٩٨٨در سال    يبه زبان روس  'لميفکي تاج'  ياز سو   ي ماگران اتحاد شورونيه سيس سابق اتحاد يرئ

 م است. ي قە و ن يدق  ٣٣ک ساعت و يلم  يزمان ف .است يقابل دسترسووب يوتيکنون در هم ا

ا زندگ  ييآشنا  يبرانجا  يدر  به  انقالبيا  يعالقمندان  شاعر  ايکلبه    يکوتاه  اشارە  ستي و کمون   ين  فيت  و    لمين 

 .داشتم يخواه ي سرگذشت و

نوزدە]سال    يشدە است. الهوت  يالهوت  يبه دوران کودک  ياشارە مختصرلم،  يف   يدر ابتدا [  ١٨٧٧در اواخر سدە 

  ي که به ابولقاسم فردوس  يوافرا آمد. پدر او بخاطر عالقه  ير و زحمتکش کرد بدن يفق  يدر کرمانشاە در خانوادەا

نام ابولقاسم را بر او نهاد. در جوان   يران يشاعر ا رزا ملکم خان  يم  ي هار افکار و نوشتهيتحت تاث  يالهوت  ،يداشت، 

استبود اه  مشروطه  نهضت  در  م١٩٠٦ران)ي.  شرکت  تهران  فتح  و  سال  ي(  در  تزار    ١٩١٦کند.  ارتش    به که 

بنام "کالن يبلشو  يق افسرياز طر  رسديم کرمانشاە   لني ک  نام  با  در کرمانشاە    ١٩١٧شود. در سال  ين آشنا ميسوف" 

کند.  ي"پارس" را منتشر م  با حسن مقدم روزنامه   ،ه رفتهيبه ترک  ١٩١٨کند. در سال  يستون" را منتشر مي روزنامه"ب 

ا به  بازگشت  از  قيهمچنو  الن  ينهضت جنگل در گدر    ران،يپس  تبر  ي ابان يخ محمد خيام شين در  شرکت  ز  يدر 

پس از   و  نهديماد  يرا بن ،حکومت سرخ'ز يتحت فرمان خود در تبر  يندارمهابه کمک ژا  ١٩٢١. او در سال کنديم

و همراهانش خلع سالح و به نخجوان    ي الهوتجان  يکند. در مرز آذربا يمهاجرت م  ي ه اتحاد شوروب   آن   شکست 

شود. با آمدن ارتش سرخ  يو شکنجه م  ي ها زندان يت مساواتچيد. در آنجا بعلت حاکمن شو يو سپس باکو فرستادە م

شود.  ي آزاد م  يبه باکو، الهوت  ي ست اتحاد شورويروف از رهبران حزب کمون يکچ  يرونوويم  ي سرگئ  ي به فرمانده

. در  رسديمدر مسکو به چاپ    ١٩٢٣او در سال    وان اشعاريدن  يرود. اوليکستان ميابتدا به مسکو و بعد به تاج  يو

لنسال  همان    ي عني  ١٩٢٤سال   کمون   تيعضو به  ن،  يمرگ  شوروي حزب  اتحاد  در    يالهوت.  دي آيم  در  ي ست 



فا  ياار  ين ديت جوانان ايو پرورش و ترب   يکيات تاجيفرهنگ و ادب   ييدر رشد و شکوفا  يکستان نقش بزرگيتاج

جهان آشنا  سندگان مشهور  ي ر و نويک را با شکسپيبه شهر دوشنبه آورد، مردم تاجرا  ن دستگاە چاپ  ي. او اولکرد

او  .  بودکستان  يتاج   يباله"و  "اپرا  ه  يو اول  ياصل ادگزاران  يک" را منتشر کرد. از بنياجت  يدارين روزنامه"ب ينمود. اول

ملياولندە  يسرا تاج  که  ي. زمان استکستان  يتاج  ين سرود  اجازە چاپ آثاريدر  سندە  ي نو  يني ن عيصدرالد  کستان 

تاج سلطنتيمشهور  بهانه  به  نم  ييگرايملو    يطلبک  او  يدادە  واهمهيه  يب شد،  و  ترس  به    را  ينيع  کتاب  ياچ 

به آتش کش  يني ع  ر شدنيبا دستگ  ١٩٣٧چاپ رساند. در سال   نزد  باکانه  يب   يالهوت،  ش ي هاکتاب   دن يو  عثمان  به 

تاجيرکل حزب کمون يدب فوف  ووسي کاريچنشود.  يم  ينيع  يخواهان آزاد  ،رفته  کستان يست  سو  آنهم  ين    ي از 

  يي سد:" اگر بالينويم  يبه الهوت  ي ادر نامه  ينيخطرناک. ع  بس   بود  ي کار  ،کشور بود  آنپناهندە    خود  که  يفرد

 ".يم برسياه به داد بچه  يتوان يکه م يهست يسرم آمد، تو تنها کسبر

  ي الهوتلم  ين فيدر ا . بود  ١٩٣٣در سال   يسندگان اتحاد شوروين کنگرە نو ياول ياز شرکت کنندگان اصل يالهوت

گورگيماکس  يپهلو است  يم  گورگي ماکس معاون   يمدت  يبرا  او.  نشسته  ه يم  رئيدر  نو سه يات  سندگان  ي کانون 

 .بود ي اتحاد شورو

ادب   در کنگره  ١٩٣٥در سال    يالهوت از  پاري"دفاع  شورودر دوران  .  کنديمس شرکت  ي ات"  اتحاد    ي اقامتش در 

 .  ە استبه او اعطاء شدن  ين مدال، از جمله مدال لنيچند

در  از نو   ،زادگاهش  ه د بازگشت ب يکردستان ام  يجان و جمهوري آذربا يمل  تل حکوميپس از تشک ١٩٤٦در سال 

ن  يکرماشان". اما شکست ام به  ي رويم ما م يرويگفت" ما ميمدام م  يالهوتر"  ي"دل   ش طبق گفته پسر  شود.يمزندە  او  

 .گذاشت يدر او بجا  ينديبس ناخوشا  يريها تاثنهضت

در    ها بود.کي و منزلش مکان رفت و آمد کالخوزن   داشت   کي تاج  با مردم زحمتکش   يار خوب يرابطه بس   يالهوت

شورو اتحاد  مختلف  مجالت  و  پراودا  بس   ي روزنامه  نقش    واالت  يشخص  مورددر    ياريمقاالت  در    بزرگو  او 

 . شدە است  درج  کيات تاجيرشد و اشاعه فرهنگ و ادب 

ا فيدر  گين  پسرانش  همچنريدلو    و يلم،  ل  ني،  سيدخترش  همسرش  و  الهوتيليستال  و    سندگانينو   از  يبرخ  ،يا 

اصفهان يزندە   مانند   ي ران يا  شاعران ژاله  ن ياد  ن ي رس،  رحيس ي رسس  خوش يان،  شري م  حسي م،  منيف  سعيزادە،  د  ي ر 

   کنند.يبازگو م ي را در رابطه با الهوت خود و  ... خاطرات ي نسکيستانس  يچ، آندرياشکوويل ي تريميرشکار، د يم

قرار گرفته،  کستان يست تاجيمقامات حزب کمون   يمهر ي مورد ب   ،يالديم  ست يسدە ب   ٤٠ ي در اواخر دهه  يالهوت

به مسکو  يبهم با خانوادەاش  نو يدر دوم  هنگام شرکت.  کندينقل مکان من خاطر  در  ک  يسندگان تاجين کنگرە 

به او    يک نگفته و دسته گليبه او تبر   ،شاعر  يسالگ  ٦٠ن کنگرە از  يا  کنندگان م اطالع برگزاررغ يعل  ١٩٤٧سال  

نم يتقد کمون.  کننديم  حزب  وقت  تاجيرهبران  او  يست  با  آشکارا  کردە،  مکستان  شخالفت  مختلف    ياهوەيبه 

آزارموجب   و  م  رنج  سال    يالهوت  شدند.ي او  دوم  ١٩٥٤در  نو يدر  کنگرە  شورو ين  اتحاد  مسکو    يسندگان  در 

 . کنديمشرکت  
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ارائ ف   هگزارشات  با  رابطه  استال  عيجاشدە در  ب ن در  يدوران  اتحاد شوروي کمون حزب  م  ست يکنگرە  در سال    يست 

 . گذارديمبجا ن داشت،  ي به ستال ي اريکه عالقە بست دردناک در او يبغا  ي ريتاث ١٩٥٦

نويبه د   خروشچفکه    يزمان  شولوخوف    ي الهوت  ازاز دوستان    ي برخ،  روديم  "دن آرامرمان مشهور " سندە  يدار 

به او  د  ي با  يد چيايش من ب ي ر! اگر پيخ"  : دهديجواب م  يالهوت  ە است؟هم آمد   او ف نزد  چ خروش   ا يپرسند که آيم

ن امر  يدر ا  همه  م و ما يدرست کردنزد مردم  ن  ياز ستال  را  خوب  يمايس  نياسندگان و شاعران  ي نو  ،م، همه مايبگو

 " م.يک هست يشر

به    به خاک سپردە شد.  ي چيو در گورستان نووودو   در مسکو درگذشت  ي مارستان يدر ب   ١٩٥٧در زمستان    يالهوت

او    يهاسر از حرف  يکس  و  ش سخن گفتهي به زبان مادر  يق زندگين دقايدر آخر  يالهوت،  ش يپرستارهانقل از  

زبان    .صحبت کردە است  يکيا تاجي  يبه فارسن لحظه  يدر ان باورند که او  يهمسرش بر ا  وپسر    اوردە است.يدر ن 

 اند. شدە  و منتشر افتياز او  ز ين  ي شعر کرد ٣و تا به حال  بود   يکرد يالهوت  يرماد

برگزار شد. در دقا يدر تاج  ١٩٨٧در سال    ي بطور شکوهمند  يالهوت  يسالگ  ١٠٠مراسم    و    ٥٧و    ٥٣ق  يکستان 

 شود. ي پخش م يالهوت  يبا صدا ي اشعارآواز و   ،لمين فيق اي ن دقاين آخريهمچن

فيا بس،  يخيتارارزشمند  لم  ين  مفياطالعات  جالب  د يار  شخص  ي و  با  رابطه  اجتماعياسيس  تيدر  فرهنگ  ي،  ، يو 

 . دهدي خوانندە م به   يهاشکرمان يو اشعار الهوت  يزندگ نيهمچن

ا امينگارندە  سطور  اين  است  فيدوار  سوين  از  فارس  ي ون يزيتلو  يها کانال  ي کي  ي لم  زبان  تا    ي به  گردد  ترجمه 

 ببرند.   يخيلم مستند تار ين فياز ا ي شتري ، سود و استفادە ب ين شاعر انقالب ياخ و سرنوشت يعالقمندان به تار

 

 لم: ي نک ف ي ل 
 

-https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb

og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE
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