نگاهي کوتاە به فيلم "استاد"
زندگي و سرنوشت شاعر انقالبي کرد "ابولقاسم الهوتي کرمانشاهي"

فيلم "استاد" زندگي 'ابولقاسم الهوتي کرمانشاهي' شاعر انقالبي کرد ايران به کارگرداني 'دولت خدانظروف'
رئيس سابق اتحاديه سينماگران اتحاد شوروي از سوي 'تاجيکفيلم' به زبان روسي در سال  ١٩٨٨انتشار يافت و
هم اکنون در يوتيووب قابل دسترسي است .زمان فيلم يک ساعت و  ٣٣دقيقە و نيم است.
در اينجا براي آشنايي عالقمندان به زندگي اين شاعر انقالبي و کمونيست اشارە کوتاهي به کليت اين فيلم و
سرگذشت وي خواهيم داشت.
در ابتداي فيلم ،اشارە مختصري به دوران کودکي الهوتي شدە است .الهوتي در اواخر سدە نوزدە[سال ]١٨٧٧
در کرمانشاە در خانوادەاي فقير و زحمتکش کرد بدنيا آمد .پدر او بخاطر عالقه وافري که به ابولقاسم فردوسي
شاعر ايراني داشت ،نام ابولقاسم را بر او نهاد .در جواني ،الهوتي تحت تاثير افکار و نوشتههاي ميرزا ملکم خان
بوده است .در نهضت مشروطه ايران( )١٩٠٦و فتح تهران شرکت ميکند .در سال  ١٩١٦که ارتش تزار به
کرمانشاە ميرسد از طريق افسري بلشويک بنام "کالنيسوف" با نام لنين آشنا ميشود .در سال  ١٩١٧در کرمانشاە
روزنامه"بيستون" را منتشر ميکند .در سال  ١٩١٨به ترکيه رفته ،با حسن مقدم روزنامه "پارس" را منتشر ميکند.
پس از بازگشت به ايران ،در نهضت جنگل در گيالن و همچنين در قيام شيخ محمد خياباني در تبريز شرکت
ميکند .او در سال  ١٩٢١به کمک ژاندارمهاي تحت فرمان خود در تبريز 'حکومت سرخ ،را بنياد مينهد و پس از
شکست آن به اتحاد شوروي مهاجرت ميکند .در مرز آذربايجان الهوتي و همراهانش خلع سالح و به نخجوان
و سپس باکو فرستادە ميشوند .در آنجا بعلت حاکميت مساواتچيها زنداني و شکنجه ميشود .با آمدن ارتش سرخ
به فرماندهي سرگئي ميرونوويچ کيروف از رهبران حزب کمونيست اتحاد شوروي به باکو ،الهوتي آزاد ميشود.
وي ابتدا به مسکو و بعد به تاجيکستان ميرود .اولين ديوان اشعار او در سال  ١٩٢٣در مسکو به چاپ ميرسد .در
سال  ١٩٢٤يعني همان سال مرگ لنين ،به عضويت حزب کمونيست اتحاد شوروي در ميآيد .الهوتي در

تاجيکستان نقش بزرگي در رشد و شکوفايي فرهنگ و ادبيات تاجيکي و پرورش و تربيت جوانان اين ديار ايفا
کرد .او اولين دستگاە چاپ را به شهر دوشنبه آورد ،مردم تاجيک را با شکسپير و نويسندگان مشهور جهان آشنا
نمود .اولين روزنامه"بيداري تاجيک" را منتشر کرد .از بنيادگزاران اصلي و اوليه "اپرا و باله"ي تاجيکستان بود .او
سرايندە اولين سرود ملي تاجيکستان است .زماني که در تاجيکستان اجازە چاپ آثار صدرالدين عيني نويسندە
مشهور تاجيک به بهانه سلطنتطلبي و مليگرايي دادە نميشد ،او بي هيچ ترس و واهمهاي کتاب عيني را به
چاپ رساند .در سال  ١٩٣٧با دستگير شدن عيني و به آتش کشيدن کتابهايش ،الهوتي بيباکانه به نزد عثمان
يوسوفوف دبيرکل حزب کمونيست تاجيکستان رفته ،خواهان آزادي عيني ميشود .چنين کاري آنهم از سوي
فردي که خود پناهندە آن کشور بود ،کاري بود بس خطرناک .عيني در نامهاي به الهوتي مينويسد ":اگر باليي
برسرم آمد ،تو تنها کسي هستي که ميتواني به داد بچههايم برسي".
الهوتي از شرکت کنندگان اصلي اولين کنگرە نويسندگان اتحاد شوروي در سال  ١٩٣٣بود .در اين فيلم الهوتي
پهلوي ماکسيم گورگي نشسته است .او براي مدتي معاون ماکسيم گورگي در هيات رئيسه کانون نويسندگان
اتحاد شوروي بود.
الهوتي در سال  ١٩٣٥در کنگره "دفاع از ادبيات" پاري س شرکت ميکند .در دوران اقامتش در اتحاد شوروي
چندين مدال ،از جمله مدال لنين به او اعطاء شدە است.
در سال  ١٩٤٦پس از تشکيل حکومت ملي آذربايجان و جمهوري کردستان اميد بازگشت به زادگاهش ،از نو در
او زندە ميشود .طبق گفته پسرش "دلير" الهوتي مدام ميگفت" ما ميرويم ما ميرويم به کرماشان" .اما شکست اين
نهضتها تاثيري بس ناخوشايندي در او بجاي گذاشت.
الهوتي رابطه بسيار خوبي با مردم زحمتکش تاجيک داشت و منزلش مکان رفت و آمد کالخوزنيکها بود .در
روزنامه پراودا و مجالت مختلف اتحاد شوروي مقاالت بسياري در مورد شخصيت واال و نقش بزرگ او در
رشد و اشاعه فرهنگ و ادبيات تاجيک درج شدە است.
در اين فيلم ،پسرانش گيو و دلير ،همچنين دخترش ليال و همسرش ستسيليا الهوتي ،برخي از نويسندگان و
شاعران ايراني مانند زندەياد ژاله اصفهاني ،نرسيس نرسيسيان ،رحيم خوشيم ،شريف حسينزادە ،مير سعيد
ميرشکار ،ديميتري لياشکوويچ ،آندري ستانسينسکي و  ...خاطرات خود را در رابطه با الهوتي بازگو ميکنند.
الهوتي در اواخر دههي  ٤٠سدە بيست ميالدي ،مورد بي مهري مقامات حزب کمونيست تاجيکستان قرار گرفته،
بهمين خاطر با خانوادەاش به مسکو نقل مکان ميکند .هنگام شرکت در دومين کنگرە نويسندگان تاجيک در
سال  ١٩٤٧عليرغم اطالع برگزارکنندگان اين کنگرە از  ٦٠سالگي شاعر ،به او تبريک نگفته و دسته گلي به او
تقديم نميکنند .رهبران وقت حزب کمونيست تاجيکستان آشکارا با او مخالفت کردە ،به شيوەهاي مختلف
موجب رنج و آزار او ميشدند .الهوتي در سال  ١٩٥٤در دومين کنگرە نويسندگان اتحاد شوروي در مسکو
شرکت ميکند.

گزارشات ارائه شدە در رابطه با فجايع دوران استالين در کنگرە بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروي در سال
 ١٩٥٦تاثيري بغايت دردناک در او که عالقە بسياري به ستالين داشت ،بجا ميگذارد.
زماني که خروشچف به ديدار شولوخوف نويسندە رمان مشهور "دن آرام" ميرود ،برخي از دوستان از الهوتي
ميپرسند که آيا خروشچف نزد او هم آمدە است؟ الهوتي جواب ميدهد" :خير! اگر پيش من بيايد چي بايد به او
بگويم ،همه ما ،نويسندگان و شاعران اين سيماي خوب را از ستالين نزد مردم درست کرديم و ما همه در اين امر
شريک هستيم".
الهوتي در زمستان  ١٩٥٧در بيمارستاني در مسکو درگذشت و در گورستان نووودويچي به خاک سپردە شد .به
نقل از پرستارهايش ،الهوتي در آخرين دقايق زندگي به زبان مادري ش سخن گفته و کسي سر از حرفهاي او
در نياوردە است .پسر و همسرش بر اين باورند که او در اين لحظه به فارسي يا تاجيکي صحبت کردە است .زبان
مادري الهوتي کردي بود و تا به حال  ٣شعر کردي نيز از او يافت و منتشر شدەاند.
مراسم  ١٠٠سالگي الهوتي بطور شکوهمندي در سال  ١٩٨٧در تاجيکستان برگزار شد .در دقايق  ٥٣و  ٥٧و
همچنين آخرين دقايق اين فيلم ،آواز و اشعاري با صداي الهوتي پخش ميشود.
اين فيلم ارزشمند تاريخي ،اطالعات بسيار مفيد و جالبي در رابطه با شخصيت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي،
همچنين زندگي و اشعار الهوتي کرمانشاهي به خوانندە ميدهد.
نگارندە اين سطور اميدوار است اين فيلم از سوي يکي کانالهاي تلويزيوني به زبان فارسي ترجمه گردد تا
عالقمندان به تاريخ و سرنوشت اين شاعر انقالبي ،سود و استفادە بيشتري از اين فيلم مستند تاريخي ببرند.
لينک فيلم:
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLbog&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE

